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LA POARTA AFIRMĂRII
Doi tineri — soț și soție, 

proaspăt căsătoriți — s-au 
prezentat în fața comisiei de 
repartizare. Celor doi tineri 
absolvenți — el al I.C.F.-ului, 
ea a Institutului pedagogic 
de 3 ani din București, li se 
ofereau posturi în regiunile 
Brașov, Argeș, Crișana, Do- 
brogea, Maramureș. Ce să 
aleagă ?

S-au privit o clipă întrebă
tori, apoi soțul s-a adresat 
președintelui comisiei :

— Unde e mai mare nevoie ?
— ... în Maramureș ! .. .
Pentru prima dată călăto

reau cu acceleratul 405, care-i 
îndepărta cu fiecare

un lot de gimnaste, pe care 
a și început să le pregătească.

Jn februarie anul trecut pe 
lingă C.S.O. a luat ființă o 
secție de gimnastică (ritma cu 
care muncise Elena Marinescu 
și alți entuziaști nu putea fi 
trecută cu vederea !). Elenei 
Marinescu a început să i se 
dea mai mult ajutor în mun
că : au fost organizate nume
roase concursuri de selecție 
pentru depistarea de elemente 
talentate.

I-am întilnît recent pe Elena 
Marinescu și pe colegul ei, 
Stelian Joltvinschi, care mi-au
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Din carnetul 
corespondentului regional

minut de marele 
oraș în care s-au 
născut. Stăteau la 
geam îngînăurați. 
Firesc ! Pe fiecare 
din noi, aflați la în
ceputul carierii ale
se, ne.au frămîntat o mie de 
întrebări : cum va fi, cum 
vom fi primiți, ce sarcini ni 
se vor încredința ? Etc. etc...

—Tu ce crezi, vei merge în 
învățămînt, antrenor sau acti
vist la vreun club ?

— încă. . . nu știu. Dar tu ?
— Știu că mă voi ocupa de 

gimnastică !
Au trecut doi ani de cînd 

loan și Elena Marinescu lu
crează la C.S.O. Baia Mare. 
Și dacă soțul, ca activist spor
tiv, a făcut de toate (printre 
care și antrenor al echipei fe
minine de handbal C.S.O. și 
atlet în lotul regiunii — 1,90 
m la înălțime), Elena Mari
nescu a rămas pe poziția. . 
gimnasticii. Dar cum să facă 
gimnastică într-un oraș unde 
nu există decît o modestă sec
ție de performanță la această 
disciplină sportivă ? încadrată 
la „Casa pionierului" din Baia 
M&re, privirile ei s-du îndrep
tat spre cei ce populau spa
țiile de joacă, parcurile, curți
le școlilor. O interesau îndeo
sebi fetițele de 6—7 ani.

— Avem în oraș cîteva fe
tițe de care dacă ne-am ocupa 
intens, ar putea ajunge cam
pioane — a spus ea și a cerut 
sprijin să înființeze o secție de 
gimnastică.

Munca n-a fost cîtuși de pu
țin ușoară, dar Elena Mari
nescu nu s-a dat bătută nici 
atunci cînd toți vorbeau mai 
întîi despre fotbal, volei și 
lupte. A insistat să-și formeze

relatat noi amănunte despre 
elevii lor :

— Fetele au muncit cu dra
goste Și sîrguință, în special 
în lunile de vacanță. Din acest 
motiv putem să acordăm note 
mari tuturor celor 78 de gim
naste. Pe lîngă o serie de 
exerciții noi, ele au învățat 
să fie disciplinate, harnice.

— Din cine se compune lo
tul de bază ?

— Lotul de bază este compus 
din 14 fete (categoria copii Și 
junioare). Printre cele mai 
talentate și cu „stagiu" în 
activitate sînt : Doina Lesaru, 
Rita Raiz. Iuliana Simonfi, 
Maria Talpoș. Iudita Vințe, 
Monica Pop. Maria Reteghi, 
Elisabeta Sabău. Merișor Cio
clu și altele. Ele au ajuns la 
un grad de pregătire avansat.

Acum lucrăm pentru per
fecționarea acestor exerciții, 
deoarece ne pregătim ..să ieșim 
în lume". Mai precis, vom 
participa la faza regională a 
campionatului republican din 
octombrie și la finala de la 
Constanța a campionatului re
publican de copii și juniori 
din noiembrie.

— Ce obiectiv v-ați fixat 
pentru aceste întreceri ?

— Unul dintre primele 6 
locuri !

Și cum antrenoarea Elena 
Marinescu este cunoscută 
pentru hotărîrea și perseve
rența ei, credem că-și va în
deplini acest obiectiv.
T. TOHĂTAN, coresp. reg.

Jucătorii de la F.C. Liverpool la antrenamentul de ieri dimineafă de pe stadionul „Republicii" 
Foto: A. Neagu

Astăzi la Ploiești și la București (stadionul „23 August")

• PETROLUL - F. C. LIVERPOOL (ÎN XC-E/TȚ
• STEAUA - R. C. STRASBOURG (ÎN „CUPA CUPELOR")

Meciuri de mare atracție astăzi. Ia Ploiești și Ia București: PETROLUL — F.C. LIVERPOOL 
(ora 15,30 în „Cupa campionilor europeni") și STEAUA — R.C. STRASBOURG (ora 15 în 
„Cupa cupelor"). Amindouă partidele consti tuie revanșa întil&irilor disputate la Liverpool 
și Strasbourg.

Mare interes pentru întîlnirea de box
România-
Scoția
• Nume noi In formația noastră
• Oaspeții au sosit aseară 
cu bp lot valoros

Întîlnirea internațională amica
lă tie box România—Scoția — 
care va avea loc niîine seară, pe 
ringul instalat la stadionul Re
publicii — este așteptată cu mare 
interes <le toti iubitorii sportului 
cu mănuși din Capitală. Echipa 
oaspe cuprinde pugrliștî de valoa
re, iar succesele internaționale re
purtate tu acest sezon vin să 
continue posibilitățile deosebite 
ale adversarilor noștri. Antreno
rul lames Munro a introdus In 
formație o serie de boxeri tineri 
care au dat deplină satisfacție. 
Deci. întrecerile dintre pngiliștii 
scoțieni și cei români anunță me
ciuri de nn ridieat nivel tehnic 
și spectacular.

Ținînd seama și de palmaresul 
oaspeților, boxerii și antrenorii 
noștri au efectuat pregătirile cu 
toată atenția. Ei privesc cu mul
tă seriozitate și încredere con
fruntarea de joi seara. Antreno
rii lotului român, Ion Popa și 
Constantin Dumitrescu, au defi
nitivat echipa care va fi prezen
tată. De semnalat două noutăți. 
La categoria muscă, a fost se
lecționat Constantin Gruiescu în 
locul lui Constantin Ciucă (in
disponibil), iar Ia categoria semi- 
ușoară, Glieorghe Bădoi (un ele
ment tînăr, cu perspective fru
moase și rezultate bune obținute 
în ultimul timp) va înlocui pe 
Vasile Antoniu (aflat la „Săptă- 
m-îna preolimpică" din Mexic).

Iată, de altfel, formația noas
tră, în ordinea categoriilor: 
Constantin Gruiescu, Nicolue Gi-

Două sînt lucrurile cu care 
se mîndrește îndeosebi orașul 
Liverpool: formația Beatles șl 
echipa de fotbal, dar tot fotba
liștii sînt aceia care merg mai 
mult la inima cetățeanului. 
Mai ales că și satisfacțiile a- 
duse de F.C. Liverpool au fost 
pe măsura dorințelor : de 7 ori 
campioană a Angliei, semifina- 
Iistă în „Cupa campionilor eu
ropeni' — ediția 1964—65 și 
finalistă în „Cupa cupelor' — 
ediția 1965—66. Să nu omitem 
nici faptul că din lotul insula
rilor pentru „Cupa Jules Ri- 
met" au făcut parte și trei ju
cători ai acestei formații : Ro
ger Hunt, Ian Callaghan și 
Gerry Byrne.

Cu excepția' Iui Byrne, ac
cidentat într-un meci de cam
pionat, ceilalți doi au sosit 
luni seara la București, îm
preună cu alți 13 jucători: 
Lawrence și Ogston (portari), 
Lawler, Milne, Yeats, Steven
son, St. John, Smith, Thomp
son, Strong, Ross, Me. Dongall 
și Graham (jucători de cîmp).

I-am revăzut ieri dimineață 
pe gazonul de la „Republicii", 
unde au electuat un antrena

ment de circa 60 de minute. 
A fost o ședință de pregătire 
în care s-a .lucrat" cu și fără 
balon și în care am admirat 
din nou statura de uriaș și 
intervențiile hotărîte ale lut 
Yeats, „libero"-ul echipei, 
precum și forța de șut a lui 
Hunt, care a făcut Ia mon
diale pereche de înaintași cen
trali împreună cu Hurst.

La sfîrșitul antrenamentului, 
Bill Shankley ne-a furnizat 
formația probabilă pentru jo
cul de azi (Lawrence — Law
ler, Stevenson-Graham, Strong, 
Yeats — Callaghan, St. John, 
Hunt, Smith, Thompson) $i o 
scurtă declarație: „Meci di
ficil, rezultat foarte greu de 
prevăzut. Țintim, firește, din 
tot sufletul calificarea, dar Pe
trolul este o echipă care poate 
să remonteze".

★
Conștienți de acest lucru, 

fotbaliștii de la Petrolul Plo
iești s-au pregătit cu mare a- 
tentie în vederea revanșei cu 
F.C. Liverpool. Dat liind fap-

(Continuare în pag. a 4-a)

,Cocoșul“ Nicolae Giju, unul 
noștri, ne va reprezenta

ju, Constantin Cruda sau Ovidiu 
Gorea, Gheorghe Lădoi, Ion Dinu, 
Constantin Ghiță, Ion Covaci, 
Gheorghe Chivăr, Ion Monea si 
Vasile Mariufu».

din cei mai tehnici boxeri ai 
în întîlnirea cu Scojia

Foto : T. Roibu

După înlîlnirea de joi, repre
zentativa Scoției va susține — 
slmbătă — la Constanța, o par
tidă cu selecționata noastră se
cundă.

Sala din Deva era arhiplină. Simpozionul cu tema : „Sport — 
izvor de sănătate — pentru orișice etate !” entuziasmase întrea
ga asistență. Barem eroii noștri, Gumiță și maestrul Poantă, 
nemaiputîndu-și stăpini elanul, plecară pe la jumătatea expu
nerii direct pe stadionul Minerul.

— Gumiță, ești gata 7 întrebă marele foiletonist in timp ee se 
echipa de zor în vestiar.

— Gata, maestre ! se auzi o voce din străfunduri. Eu am șl 
început să fac sport. E o apă aici !».

— Gumiță, lasă dușul și așteaptă-mă afară !
— Imediat, maestre, să mai Înot puțin.
— Ce să faci 7 întrebă curios Poantă ieșind repede din ves

tiar.
— Să mai încerc puțin pluta pe spate, maestre. Ce spuneți 7... 

Adevărat izvor de sănătate !
— Gumiță, ieși imediat afară din sala cazanelor !
— Din bazin, ’maestre, vreți să spuneți !
— Din sala cazanelor, Gumiță ! Tu nu vezi că aici apa a 

inundat totul 7
— Nu.
— Stai, să aprind lumina !„.
— Formidabil, maestre ! Doar o Jumătate de metru adîncimc ! 

D-aia nu-mi ieșea mie pluta !...
— Gumiță, lasă spiritele și hal repede pe stadion ! Au început 

să cadă bucăți de tencuială din tavan !
— Maestre, prefer să rămin în apă, decît să-mi rup picioarele 

prin gropile alea!
— Ce stadion, Gumiță 1 Ce oameni ! Ce dezinteresare !
— Buni la „mat într-o mutare” ! ______

V. TOFAN

i SI 26 OCTOMBRIE ÎN 
I ' „CUPA ORAȘELOR 

TÎRGURI"

■ In urma tratativelor
Iduse între conducerile

cluburilor Dinamo Pitești 
și F. C. Toulouse au fost 
stabilite datele de desfă- 

Ișurare a meciurilor dintre 
cele două formații, con
tând pentru turul doi al 

I „Cupei orașelor tîrguri”.
Meciul tur va avea loc ia 
19 octombrie la Toulouse, 

Iiar returul la 26 octom
brie la Pitești.

(Agerpres)
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UN INTERESANT SIM
POZION PE TEME 

VOLEIBALISTICE
Colegiul de antrenori al 

Comisiei de volei orășe
nești București, organizea
ză miercuri 12 octombrie, 
la ora 19, în sala de Ia 
Consiliul orășenesc UCFS 
București, un interesant 
simpozion cu tema : Prin
cipalele concluzii și învăță
minte ale celor mai impor
tante competiții internațio
nale de volei, ale anului 
1966 — campionatul mon
dial masculin din Cehoslo
vacia și campionatele euro
pene de tineret din Unga
ria. Sînt invitați antreno
rii de volei, cadrele teh
nice și jucătorii fruntași 
din Capitală.

* STEAUA I - CAM
PIOANĂ REPUBLICANA 

LA „URMĂRIRE PE 
ECHIPE"

Prima reprezentativă a 
clubului Steaua, formată 
din VICTOR VOLOȘIN. 
MIRCEA VIRGIL, ION 
ARDELEANU și PAUL 
SOARE a reeditat ieri, în 
campionatul republican de 
velodrom, victoria asupra 
formației dinamoviste rea
lizată și în campionatul 
orașului București. Bine 
îndrumată de pe margine, 
formația Steaua I s-a im
pus și a cîștigat titlul de 
CAMPIOANĂ REPUBLI
CANA PE ANUL 1966 Ia 
proba de URMĂRIRE PE 
ECHIPE.

Pe locurile următoare 
s-au clasat Dinamo I, 
Steaua II, Olimpia și Di
namo II.

în foto : echipa campi
oană.

I • UN LOT DE JUCA-
• TORI ROMÂNI DE TENIS 
, DE MASĂ ÎNTREPRINDEI UN TURNEU DE PRE

GĂTIRE ÎN R.P. MON-
■ GOLA, R.P. CHINEZĂ SI1 R.P.D. COREEANA
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Luni după amiază a pă
răsit Capitala plecînd la 
UJan Bator un lot de ju
cători de tenis de masă. 
Sportivii noștri vor efec
tua un turneu de pregă
tire în R.P. Mongolă, R.P. 
Chineză și R.P.D. Coreea
nă Au făcut deplasarea 
Eleonora Mihalca, Dorin 
Giurgiucă, Radu Negulescu 
ș.a.

♦ în meci amical de 
fotbal : STIINTA CRA- 
IOVA - F.C. KARL MARX

STADT 0-2 (0-0)
CRAIOVA 11 (prin tele

fon). — Gazdele au domi
nat cu autoritate 
joritatea timpului, 
ratat numeroase 
Atacul nu a dat 
mentul scontat și din cau
za deselor schimbări efec
tuate în formație.

Oaspeții s-au apărat cu 
înverșunare și au contra
atacat periculos. Scorul a 
fost deschis în minutul 61 
de Lieman, care a urmă
rit o minge trimisă „aca
să” de Deselnicu. In min. 
75 Poselt a șutat puternic 
de la 16 m, pecetluind 
scorul la 2—0. (R. Schultz 
și St. Gurgui-corcsp.).

în ma- 
dar au 
ocazii, 
randa-
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„Probleme11
pentru selecționeri...

După o etapă în care, în gene
ral, au dat satisfacție, duminică — 
în mod cu totul surprinzător — cei 
mai mulți dintre rugbiștii selecționabili 
n-au mai evoluat Ia valoarea l-or. 
Aceasta explică, desigur, și scoru
rile strînse cu care au cîștigat echi
pele Steaua (6—3) și Grivița Roșie 
(3—0), ca și rezultatul egal de la 
Constanța : Farul — Dinamo 9—9.

La București, într-un meci relativ 
ușor, cu Politehnica Iași, selecțio- 
nabilii din echipa Steaua au fost de 
nerecunoscut. Cu excepția lui Răș- 
canu, care poate rămîne în continua
re în discuție pentru lot, aproape 
toți ceilalți jucători au avut scă
deri valorice îngrijorătoare. Nu știm 
ce s-a întîmplat de miercuri (data 
jocului de verificare a lotului) și 
pînă duminică, cu jucători ca 
Preda, Durbac, Mateescu, Ciobănel, 
Ionescu, Șerban, Băllărețu (și chiar 
cu Penciu), a căror lipsă de orien
tare în teren — la care trebuie aso
ciate și o serie de „scăpări" de or
dinul pregătirii tehnice — ne dă 
serios de gîndit. Unii au pus ran
damentul scăzut dat de Steaua pe 
seama faptului că ieșenii au luat 
conducerea, oarecum neașteptat, 
chiar de la început. Dar Steaua, 
dacă ne aducem bine aminte, a mai 
trecut prin situații asemănătoare si 
a știut să se descurce cu multă 
ușurință, întorcînd rezultatul și ob- 
ținînd victoria. Nu poate fi admi
sibil pentru o echipă care țintește 
titlul de campioană a țării să nu 
depășească unele momente critice, să

nu reușească să-și impună ritmul cel 
mai convenabil.

La fel s-au petrecut lucrurile și 
cu Grivița Roșie. După cum ne 
lata corespondentul nostru, V. 
căreanu, la Săcele, Precizia a 
minat net, îăcînd cel mai bun 
din actualul sezon. Oaspeții, 
schimb, și în special Demian, Dinu, 
M. Rusu, Wusek, Tîbuleac și Iri- 
mescu, au jucat slab. Singurii care 
s-au ridicat la o oarecare valoare au 
fost C. Stănescu — care a 
un „drop*
nescu.

Dinamo 
Constanța 
Desigur, formația Farul este greu 
de întrecut acasă, dar oricum de la 
echipa bucureșteană, care dă lotu
lui nu mai puțin de 14 jucători, 
ne-am fi așteptat la o comportare 
mult mai bună, la un rezultat care 
să confirme valoarea recunoscută a 
componentilor ei. După felul cum 
s-au înscris punctele (Nica — două 
lovituri de pedeapsă și Țuțuianu — 
încercare) se poate deduce ușor că 
nici de data aceasta compartimen
tul treisferlurilor dinamoviste n-a 
intrat în cadență.

în schimb, mențiuni pentru selec- 
ționabilii din celelalte echipe. La 
Politehnica, Dăscălescu se arată a 
fi în mare formă, la fel ca și Sabău 
(Știința Petroșeni) care merită să 
fie în continuare în vederile antre
norilor lotului. De asemenea, Iftimie 
a evoluat satisfăcător.

victorios — și

n-a putut să 
decît un

Jr

CAIAC-CANOE

FINAL
DE SEZON • ••

Lacul Snagov a găzduit la sfîrșitul 
săptămînii trecute ultima competiție de 
caiac-canoe a sezonului: „Criteriul spe- 
ranțelor", rezervat sportivilor de catego
ria a Il-a șl a IlI-a. Concursul, bine 
-organizat, și-a dovedit din plin utili
tatea, prilejuind numeroase întreceri 
echilibrate.

REZULTATE TEHNICE: K 2—5000 
m : 1. Ancora Galați (O. Rujan—R. 
Rujan) ; 2 Olimpia București (V. Nae—
1. Măciucă) ; 3. Steaua (A. Pocora—I. 
Hie) ; K 1 — 5000 m : 1. P. Graciov 
(Dinamo) ; 2. I. Somov schi (Steaua) ; 
3. V. Trimbițașu (Ancora Galați); K 4 
•— 5000 m : 1. Constructorul Timișoara 
(C. Boiru, L. Coroni, D. Stănia, N. 
Smul) ; 2. CSS București (T. Negres- 
cu, T. Dragotă, L. Clapa, E. Cioreanu) ; 
3. Olimpia București (M. Doară, Gh. 
Ion, I. Irina, I. Tătarii) : K 1 — 500 
m fete: 1. D. Pențea (SSE Timișoara) ;
2. D. Ciolacu (Steaua) ; 3. 0. Mărcu- 
lescu (Olimpia București) ; K 2 — 
500 in fete : 1. Steaua (N. Istrate—H. 
Evdochimova) : 2. f"” 
Tiereanu—E. Marchiș) : 
rești (M. Domocoș—F 
4 — 
lea, V. Jurco, A. 
ghelescu) ; 2. CSS 
becel, E. Tone, V. 
3 SSE București 
•flreescu, P. Zintz, 
500 m: 1. D. Crăciun (Dinamo); 2. C. 
Rusii (Voința Arad) ; 3. I. Anastasescu 
(Olimpia București) ; C 2 — 500 m :
1. Steaua (I. Gliițulescu—C. Nicolau) ;
2. Ancora Galați (M. Buhoci—T. Gheor
ghiu) ; 3. SSE Timișoara (G. Giur
giu—Ii. Kiisegy) ; K 1 — 500 m: 1. 
E. Botez (Voința Arad) ; 2. S. Pentec 
(ISE București) ; 3, B. Gogni (Steaua); 
K 2 — 500 m: 1. CSS București (M. 
Stoica—M. Za fiu) : 2. Universitatea
București (V. Toboș—II. Bogdan) ; 3. 
Dinamo (V. Bălan—T. Crăciun) ; K. 4 
— 500 m : 1. Politehnica 
(V. Pitic, V. Subran, R.
Popov ici) ; 2. CSS București (I,. Petuc, 
Gh. Pantea, D. Petrescu, I. Novodvor- 
schi) ; 3. Dinamo (E. Tudor. M. Vîlcu, 
Gh. Pascu, P. Tudose) ; G 1 — 1 000 
m : 1. F. Constantinescu (CSS Bucu
rești) ; 2. M. Popa (Rapid Galați) ;
3. P. Cosma (UT Arad) ; G 2 — 1 000 
în : 1. Ancora Calați (V. Năstase—P. 
Năstase) : 2. Steaua (C. Moruzenco—I. 
Cosma) ; 3. CSS București (I. Polia- 
■cov—A. Dumitru).

Clasamentul pe cluburi: 1. STEAUA 
B9 p; 2. CSS București 72; 3. Ancora 
Galați 48 p; 4. SSE Timișoara 47; 
5. Dinamo 45 ; 6. Olimpia București 
39; 7. Voința Arad 37 ; 8. Construe-

Tinufoara 23 .

SSE Timișoara (A. 
) : 3. Voința Bueu- 

Trandafir) ; K 
500 m fete : 1. Steaua (F. Tu- 

Brailovschi, D. An- 
București 
Cojan, I. Tătaru) ;

(M. Nosa,
S. Ivan) ;

(E. Ber-

A. An- 
G 1 — 
' ; 2. C.

Timișoara 
Mircea, I.

si înscris 
V. Mari-

scoată la 
rezultat egal.

iavoritii campionatuluiVasile Pinciu (Dinamo București) — unui dintre

MOTO
Etapa finală a campionatului

republican — dresaj și obstacole
CONCURS DE VITEZA PE

LA CLUJ
CIRCUIT

Evoluția sub așteptări a celor mai 
multi jucători din lot trebuie să dea 
de gîndit antrenorilor care îi pre
gătesc. Se impune să se muncească 
cu mai multă tragere de inimă, cu 
mai mult simț de răspundere, în 
perspectivă. Perspectiva . însemnînd 
nu numai meciurile din campionat 
(au mai rămas doar patru etape) ci, 
în special, cele două examene foar
te grele pe care le avem în față — 
meciul cu Italia (6 noiembrie) și cel 
cu Franța (27 noiembrie). Trecerea 
cu succes a acestor examene tre
buie să fie obiectivul cel mai im
portant pentru fiecare dintre rugbiș- 
tii noștri fruntași I

Începînd de miercuri dimineața, pe 
baza hipică din Calea Plevnei din Ca
pitală se vor disputa întrecerile etapei 
finale a campionatului republican de 
călărie-dresaj și obstacole. La start se 
vor prezenta sportivi calificați în pri
mele două etape. întrecerile se anunță 
a fi deosebit de disputate, deoarece s-au 
calificat sportivi de la foarte multe 
secții. Astfel, pe liste figurează repre
zentanți ai cluburilor sportive bucureș- 
tene Steaua, Dinamo și Știința, precum 
și de la C.S.M. Sibiu, Petrolul Ploiești, 
C.S.M.S. Iași și de la asociațiile spor
tive Progresul Craiova, Mondial Lugoj, 
Recolta Cărei, Recolta Mangalia, Ar
mata Cluj și Sănătatea Timișoara.

HANDBAL

TIBERIU STAMA

ora 
ora

Iată programul : miercuri, de Ia 
9 : proba de dresaj-juniori; de la 
14,30 : obstacole categoria semiușoară ; 
joi, de la ora 9 : proba de dresaj ca
tegoria ușoară ; de la ora 14 : obstacole 
categoria ușoară ; vineri, de la ora 9 : 
proba de dresaj categoria mijlocie și 
obstacole juniori 16 ani; de la ora 
15,30: obstacole categoria mijlocie; 

sîmbătă, de la ora 9: proba de dre
saj categoria semigrea ; de la ora 14: 
obstacole-juniori 18 ani și categoria 
semigrea; duminică, de la ora 8,30: 
proba de dresaj categoria grea și pro
ba de obstacole pe echipe; de la ora 
15: proba de obstacole — fete și ca
tegoria grea.

De curînd a avut loc 
reușit concurs motociclist 
circuit. Au participat peste 
lergători din orașele Oradea, Satu 
Mare, Arad, Reșița, Tg. Mureș, Timi
șoara și Cluj. Iată primii clasați :cl. 70 
cmc — G. Buluescu (C.S.M. Reșița) ; 
cl. 125 cmc —■ I. Pop (I.R.A. Satu 
Mare) ; cl. 250 cmc L. Borbely (Ar
mătura) ; cl. 350 cmc — W. Hirsch- 
vogel (C.S.M. Reșița) ; cl. 500 crru- și 
cl. nelimitat — Gr. Bereny (Progresul 
Timișoara) ; cl. ataș — Ion și Ștefan 
Csorbasi (I.R.A. Tg. Mureș). Trofeul 
oferit de organizatori a fost cîștigat 
de sportivii din Cluj care au totalizat i 
40 puncte

P. RADVANY — coresp

la 
de

Cluj 
viteză 
50 de

un 
pe 
a-

AM UITAT OARE SĂ JUCĂM?
întrecerea celor mai bune echipe 

feminine de handbal din țara noastră 
a programat la sfîrșitul săptămînii 
trecute o etapă completă, din progra
mul căreia nu a lipsit și un meci de 
atracție: Universitatea București — 
Universitatea Timișoara. Firește că nu 
puțini au fost acei amatori de hand
bal din Capitală care duminică și-au 
.organizat... plimbarea de dimineață 
pe la stadionul Tineretului, pentru a

PROGRAMUL CAMPIONATULUI CATEGORIEI
SERIA I, EDIȚIA 1966-1967 (TURUL)

MASCULIN FEMININ

B,

16 OCTOMBRIE 1966, ETAPA I : Pro
gresul București — Semănătoarea Bucu
rești. I.C. Arad — înainte Timișoara, 
Progresul Suceava — Farul Constanța. 
C.S.M. Cluj — Ind. sîrmei C. Turzii. 
A.S.A. Sibiu — Electroputere Craiova.

23 OCTOMBRIE 1966, ETAPA A II-A : 
Progresul București — I.C. Arad. Se
mănătoarea București — Electroputere 
Craiova, Farul Constanța — C.S.M. Cluj, 
înainte Timisoara — Progresul Suceava, 
Ind. sîrmei C. Turzii — A.S.A. Sibiu.

30 OCTOMBRIE 1966, ETAPA A III-A î 
T.C. Arad — Semănătoarea București, 
Progresul Suceava — Progrosul Bucu
rești. C.S.M. Cluj — înainte Timișoara, 
A.S.A. Sibiu — Farul Constanța. Elec
troputere Craiova — Ind. sîrmei C. Tur
zii.

6 NOIEMBRIE 1966, ETAPA A IV-A : 
Semănătoarea București — Ind. sîrmei 
C. Turzii, Progresul București — C.S.M. 
Cluj. Farul Constanța — Electroputere 
Craiova. înainte Timișoara — A.S.A. Si
biu. I.C. Arad — Progresul Suceava.

13 NOIEMBRIE 1966, ETAPA A V-A ! 
Progresul Suceava — Semănătoarea 
București, A.S.A. Sibiu — Progresul 
București, C.S.M. Cluj — I.C. Arad. E- 
lectroputere Craiova — înainte Timi
șoara, Ind. sîrmei C. Turzii — Farul 
Constanța.

20 NOIEMBRIE 1966, ETAPA A VI-A : 
Semănătoarea București — Farul Con
stanța, Progresul București — Electro- 
pulere Craiova, înainte Timișoara — 
Ind. sîrmei C. Turzii, Progresul Sucea
va — C.S.M. Cluj, I.C. Arad — A.S.A. 
Sibiu.

27 NOIEMBRIE 1966, ETAPA A VII-A: 
C.S.M. Cluj — Semănătoarea București, 
Ind. sîrmei C. Turzii — Progresul Bucu
rești. Electroputere Craiova — I.C. Arad, 
Farul Constanța — înainte Timișoara, 
A.S.A. Sibiu — Progresul Suceava.

4 DECEMBRIE 1966, ETAPA A VIII-A : 
Semănătoarea București —■ înainte Ti
mișoara, Progresul București — Farul 
Constanța, I.C. Arad — Ind. sîrmei C. 
Turzii, Progresul Suceava — Electropu
tere Craiova, C.S.M. Cluj — A.S.A. Si
biu.

11 DECEMBRIE 1966, ETAPA A IX-A î 
înainte Timișoara — Progresul Bucu
rești, Electroputere Craiova — C.S.M. 
Cluj. Ind. sîrmei C. Turzii — Progresul 
Suceava, Farul Constanța — I.C. Arad, 
A.S.A. Sibiu — Semănătoarea Bucu
rești.

16 OCTOMBRIE 1966, ETAPA I î Me
talul București — Progresul București, 
Voința Botoșani — Progresul Tîrgoviște, 
Corvinul Deva — Sănătatea 
ceul „N. Bălcescu" Cluj — 
Ciuc, Drapelul roșu Sibiu — Tricotajul 
roșu Brașov.

23 OCTOMBRIE 1966, ETAPA A II-A î 
Progresul București — Tricotajul roșu 
Brașov, Metalul București — Voința Bo
toșani, Voința M. Ciuc — Drapelul roșu 
Sibiu, Sănătatea Arad — Liceul „N. 
Bălcescu“ Cluj, Progresul Tîrgoviște — 
Corvinul Deva.

30 OCTOMBRIE 1966, ETAPA A III-A î 
Voința Botoșani — Progresul București, 
Corvinul Deva — Metalul București, Li
ceul „N. Bălcescu” Cluj — Progresul 
Tîrgoviște, Drapelul roșu Sibiu — Sănă
tatea Arad, Tricotajul roșu Brașov — 
Voința M. Ciuc.

6 NOIEMBRIE 1966, ETAPA A IV-A : 
Progresul București — Voința M. Ciuc, 
Metalul București — Liceul „N. Bălces
cu” Cluj. Sănătatea Arad — Tricotajul 
roșu Brașov, Progresul Tîrgoviște — 
Drapelul roșu Sibiu, Voința Botoșani — 
Corvinul Deva.

13 NOIEMBRIE 1966, ETAPA A V-A : 
Corvinul Deva — Progresul București, 
Drapelul roșu Sibiu — Metalul Bucu
rești, Liceul „N. Bălcescu” Cluj — Vo
ința Botoșani, Tricotajul roșu Brașov — 
Progresul Tîrgoviște, Voința M. Ciuc — 
Sănătatea Arad.

20 NOIEMBRIE 1966, ETAPA A VI-A : 
Progresul București — Sănătatea Arad, 
Metalul București — Tricotajul roșu 
Brașov, Progresul Tîrgoviște — Voința 
M. Ciuc, Voința- Botoșani — Drapelul 
roșu Sibiu, Corvinul Deva — Liceul „N. 
Bălcescu" Cluj.

27 NOIEMBRIE 1966, ETAPA A VII-A • 
Liceul „N. Bălcescu" Cluj — Progresul 
București, Voința M. Ciuc — Metalul 
București, Drapelul roșu Sibiu — Cor
vinul Deva, Tricotajul roșu Brașov — 
Voința Botoșani, Sănătatea Arad — 
Progresul Tîrgoviște.

4 DECEMBRIE 1966, ETAPA A VIII-A : 
Progresul București — Progresul Tîr
goviște, Metalul București — Sănătatea 
Arad, Voința Botoșani — Voința M. 
Ciuc, Corvinul Deva — Tricotajul roșu 
Brașov, Liceul „N. Bălcescu" Cluj — 
Drapelul roșu Sibiu.

11 DECEMBRIE 1966, ETAPA A IX-A : 
Drapelul roșu Sibiu — Progresul Bucu
rești, Progresul Tîrgoviște — Metalul 
București, Tricotajul roșu Brașov — 
Liceul „N. Bălcescu" Cluj, Voința M. 
Ciuc — Corvinul Deva, Sănătatea Arad 
— Voința Botoșani»

Arad, Li- 
Voința M.

putea fi și martori ai acestei întîlniri.
Dar. .. păcat de timpul pierdut 1 

Așa cum scriam și în cronica jocului, 
cele două echipe au furnizat o partidă 
extrem de dîrz disputată. în care au 
făcut totul pentru obținerea victoriei. 
Numai că acest „totul" ar trebui 
„tradus* prin ținerea la nesfîrșit a 
mingii (Universitatea București), faul
turi după faulturi (Universitatea Ti
mișoara), pase greșite (unele chiar în 
afara terenului I), șuturi extrem de 
puține și acelea la întîmplare — pe 
scurt ceva care semăna a handbal, dar 
foarte vag...

Și pentru că este vorba de două 
echipe fruntașe — chiar dacă în pre
zent Universitatea București nu are o 
poziție prea strălucită în clasament — 
vom exemplifica 
sus, cu scopul ca 
în mod deosebit 
tatea Timișoara) 
campioană și are 
la „C.C.E." să fie 
vărul că formațiile lor au jucat slab 
și să ia măsurile ce se impun. în acest 
sens vom face apel la „radiografia" 
acestui joc : foaia de arbitraj. Ce con
statăm consultînd-o ? Că în acest joc 
s-au comis 94 de faulturi (în 50 de 
minute de joc !!!) repartizate astfel : 
Universitatea Timișoara 64 (mai mult 
de unul pe minut) și Universitatea 
București 30 (și pentru că a avut mai 
mult mingea în atac). Este aproape de 
necrezut că două echipe ca acelea care 
s-au Întîlnit duminică pe stadionul Ti
neretului pot să se comporte așa. Dar 
nu numai atît. în privința eficacității, 
a finalizării acțiunilor ofensive lucru-

afirmațiile de mai 
cei doi antrenori și, 
V. Chita (Universi- 
a cărui echipă este 
în față participarea 
CONVINȘI de ade-

rile stau și mai prost. Universitatea 
București a aruncat doar de 23 de ori 
la poartă, iar Universitatea Timișoara 
de 18 ori, dintre care doar de 6 ori 
în repriza secundă. Deci, 6 șuturi pe 
poartă în 25 de minute de joc, la o 
echipă care are în rîndurile sale pe - 
Tereza Secheli, Angela Moșu și Ana 
Nemetz, la o echipă care ne va re
prezenta în „C.C.E." 1

Cum startul bun al echipei Rulmen
tul Brașov s-a dovedit pînă la urmă 
un „foc de paie”, cum Rapid Bu'curești 
nu strălucește de loc, iar celelalte for
mații manifestă de la o etapă la alta 
tendința de a abandona tot mai mult 
handbalul în favoarea unei lupte de 
uzură. în care se faultează des și în 
care se joacă obstructionist nu este 
de Ioc dc mirare că iubitorii acestui 
sport sînt din ce în ce mai nemulțu- 
miți, iar jucătoarele noastre fruntașe 
se prezintă într-un stadiu de pregătire 
necorespunzător. Considerăm că este 
de datoria antrenorilor să reflecteze 
serios la această problemă, pe care io 
considerăm vitală pentru handbalul 
nostru.

CĂLIN ANTONESCU

ILASAMENTUL
SERIEI I, FEMININ

1. Universitatea Tim.
2. Rapid București
3. Lie. nr 4 Tim.
4. Rulmentul Brașov
5. Progresul București
6. Universitatea Buc.
7. Mureșul Tg. Mureș
8. Confecția București

9—10. Tractorul Brașov
9—10 Voința Sighișoara

7 5 0 2 69:31 10
7502 61:44 10
7 5 0 2 55:45 10

4
3
3
3
1
1
1

7
7
7
7
7
7
7

8
7
6
6
5
4
4

I. P. M SPORT REGHIN,
str. Mihai Viteazu nr. 19-21, telefon 12 - 339

pune la dispoziția cumpărătorilor, prin magazinele de specialitate sau 
cu raioane de materiale sportive, următoarele articole :raioane de materiale sportive, următoarele articole :

- GHETE

- GHETE

- GHETE

DE

DE

DE

CICLISM ÎMBLĂNITE

PATINAJ ARTISTIC

HOCHEI

BOXDE- GHETE

- BOCANCI PENTRU TURISM

- BOCANCI DE SCHI „POPULAR"

- BOCANCI DE SCHI „POIANA"
- BOCANCI DE SCHI „BUCEGI"

- BOCANCI DE SCHI „CAMPION"

- BOCANCI DE SCHI FOND

Durabili, comozi și eleganți.



Categoria C, în clîrc și comentarii FOTBAL
SERIA EST Rezultate din campionatul

GLORIA C.F.R. GALATI — FO
STA FĂLTICENI (1—2). Gălățe- 
au dominat în prima parte a me- 

lui dar scorul s-a menținut alb da- 
, ită ineficacității atacanților. După 

jză, Foresta renunță la apărarea su- 
inumerică, folosită pînă atunci, ata- 
organizat și înscrie prin Nae Fon 

in. 63, 70). Feroviarii reduc scorul 
n Chirilă (min. 88). (Gh. Arsenie - 
espondent).
METALUL BUZĂU — ANCORA 
VLAȚI (2—1). 70 de minute din 
: au aparținut metalurgiștilor. Go- 
ile au fost înscrise de Sorel (min. 

i și Teodor (min. 61) pentru Metalul 
pectiv Daraban (inin. 52). (M. Du- 
tru — coresp.)
FLAMURA ROȘIE TECUCI — LO- 
)MOTIVA IAȘI (1—1). Echipa l*o-

SERIA SUD
ELECTRICA CONSTANTA — S.N. 
-TENTTA (2—1). Joc de uzură și de 
ib. nivel tehnic. Electrica a dominat 
și mult și a obținut victoria prin 
■netele marcate de Șeitan (min. 54) 
Doroș (min. 63). Golul oaspeților a 

st realizat de Eftimescu (min. 85). 
j. Dumitrescu și P. Enache — cores- 
indenți).

DUNĂREA GIURGIU — META- 
UL TÎRGOVIȘTE (2—0). Partidă 
arte disputată și spectaculoasă, mai 
es în repriza secundă, cînd s-au mar- 
t și golurile (Mustață — min. 57 și 
ristaclie — min. 66). Arbitrul Anton 
icolafe — București a condus bine. 
. Tudor — coresp.).

STUFUL TULCEA — OLTUL SF. 
HEORGHE (1—0). 2.000 de specta- 
ri au aplaudat cel mai frumos joc 
sputat la Tulcea, de la începutul 
mpionatului. Autorul unicului gol : 
rîmbeanu (min. 48). (Ion Turșie — 
irespondent).

TEHNOMETAL BUCUREȘTI — 
IUSCELUL CÎMPULUNG (1—1). 
iceputul partidei se caracterizează 
rintr-un joc la mijlocul terenului, cu 
aține faze de ptoartă. Aceasta pînă 
i min. 15 cînd o acțiune a echipei 
acureștene este oprită cu mîna, în 
rreu. Lovitura de la 11 m este însă 
ita.tă de fundașul Popescu. Oaspeții 
Eționează calm, cu mingi lungi pe 
rtremă și contraatacă periculos, în 
oecial prin Naghi și Iozu. După 
auză, inițiativa trece de partea mus- 
denilor care reușesc acțiuni frutnoa-

SERIA VEST
VICTORIA TG. JIU — ELECTRO- 

UTERE CRAIOVA (1—1). Rezultat 
chitabil. Au înscris Macri (min. 1) 

’* entru Victoria, respectiv, Țîrlea (min.
6). (P. Cristea — doresp.).

PROGRESUL STREHAIA — ME- 
’ALUL TR. SEVERIN (1—1). Ambele 
chipe au luptat mult pentru obține- 
ea victoriei. Au înscris Pîrvu (min. 
6) pentru gazde, respectiv Jimbo- 
eanu (min. 75). tn min. 86 Constantin 
Metalul) a fost eliminat pentru pro- 
este repetate la deciziile arbitrului 
T. Barna - Petroșeni. (Gh. Dobreanu 
— corespondent).

MUREȘUL’ DEVA — VICTORIA' 
uALAN (3—0). Superioritatea local
urilor s-a Concretizat prin golurile

SERIA NORD
STEAUA' ROȘIE SALONTA — 

KRIEȘUL TURDA (1—0). Joc foarte 
rumos, de un bun nivel tehnic. Golul 
rictioriei a fost înscris de Ungvari II 
min. 83). (Gh. Cotrău — coresp.).

SĂTMĂREANA' — METALUL 
3OPȘA MICĂ (2—0). Meciul a fost 
nodest ca valoare și, majoritatea tim
pului, echilibrat. Sătmăreana a în" 
?eput mai bine și a deschis scorul în 
min. 5 prin Morăruș. Apoi a înscris 
Szenes în min. 51 (din 11 m). De sub
liniat că oaspeții au avut două bare 
(min. 23 și 33). (A. Verba — coresp.).

RECOLTA’ CĂREI — MINERUL’ 
BAIA SPRIE (1—1). Oaspeții au im
primat partidei un ritm foarte viu. 
Ei au luptat cu multă vioință pentru 
fiecare minge și au obținut, pînă la 
urmă un punct. Au marcat Șuta (min. 
6) pentru Minerul și Haulier II (min. 
83 din 11 m) pentru Recolta. (Tr. Si- 
laghî — coresp.). 

cală a practicat un joc fără orizont, 
de slabă factură tehnică, nemulțumin- 
du-i pe spectatori. Au marcat : Udriș 
(min. 40) pentru Flamura roșie, Hara- 
sim (min. 74) pentru Locomotiva. (V. 
Doruș — coresp.).

GLORIA BÎRLAD — VICTORIA 
ROMAN (2—1). Joc foarte frumos în 
prima repriză. Bîrlădenii atacă dezlăn
țuit și înscriu de diouă ori prin Lon- 
covschi (min. 12) și Chesnoiu (min. 
28). După pauză, oaspeții au o ușoară 
dominare și reduc handicapul prin Po
pescu (min. 84). (Eliade Solomon — 
corespondent).

UNIREA FOCȘANI — METALUL 
RĂDĂUȚI (3—0). Fotbaliștii de pe 
malul Mildovului au obținut o victo
rie frumoasă, după o partidă intere

se. Una dintre ele este fructificată de 
Naghi (min. 50), cu largul concurs al 
portarului Gosma. în min. 62 se dic
tează al doilea penalti în favoarea 
bucureștenilor, la un fault în careu. 
Lovitura este din nou ratată : Dinu 
a șutat în bară. Abia în min. 80 Teh
nometal reușește egalarea, prin Berek- 
meri. Un minut mai tîrziu arbitrul 
Mihai Socrate (Piatra Neamț), care 
a condus bine, elimină de pe teren pe 
jucătorul Bivol (Muscelul) pentru in
jurii. (V. Iordache — ooresp ).

C.F.R. ROȘIORI — PORTUL 
CONSTANȚA (0—1). Rezultatul este... 
mulțumitor pentru feroviari și pentru 
antrenorul lor, Petre Ivan, care în 
săptămîna premergătoare meciului a 
făcut antrenamente doar cu localnicii, 
jucătorilor „bucureșteni* lipsindu-le 

abonamentele pc... C.F.R.
Liderul seriei a practicat un joc bine 

lorganizat în apărare și cu contra
atacuri periculoase. Constănțenii pu
teau înscrie cel puțin patru goluri, dar 
portarul Andrei și barele porții au 
amînat deschiderea scorului pînă în 
min. 69 cînd a marcat Caraman. (T. 
Negulescu — coresp.).

PROGRESUL CORABIA — I.M.U. 
MEDGIDIA (2—3). Victoria oaspeților 
se datorează plusului de combativitate. 
Au înscris : Călin (min. 13 și 44) și 
Marin bon (min. 85) pentru I.M.U.M., 
Catană (min. 35) și Marin (min. 65) 
pentru Progresul. (C. Filip — coresp.).

ELECTRICA FIENI — FLACĂRA 
ROȘIE BUCUREȘTI (4-1). Joc fru- 

realizate de Cergă (min. 44), Bonea 
(min. 53) și Popescu (min. 87). (Ion 
Sitnion — coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV — A.S.A'. 
SIBIU (2—1). Brașovenii au avut 
lungi perioade de dominare însă n-au 
reușit să fructifice decît de două ori, 
prin Ciripoi (min. 30 și 56). Pentru 
A.S.A. a marcat Ioniță II (min. 85). 
(E. Bogdan — coresp.).

AUTORAPID CRAIOVA — CHI
MIA FĂGĂRAȘ (2—3). Oaspeții au 
dominat tot timpul. Au marcat : Filip 
(min. 44 și 65) și Pranta I (min. 85) 
pentru Chimia, Preoțescu (min. 54) și 
Vasilescu (min. 87) pentru Autorapid. 
(Costin Teodor — coresp.).

CHIMICA TÎRNĂVENI — OLIM
PIA ORADEA (3—0). Derbiul seriei 
s-a caracterizat printr-un joc frumos, 
cu multe faze aplaudate. Chimica a 
jucat în viteză. O remarcă pentru 
jucătorii Pugna (Olimpia) și Dondoș 
(Chimica). Au marcat: Szekely (min. 
9 și 83) și Naghi (min. 28). (I. Ducan 
— corespondent).

MINERUL' BIHOR — MEDICINA 
CLUJ (2—0). Gazdele au cîștigat pe 
merit și numai datorită jocului apă
rării clujene, în frunte cu portarul 
Ștefan, scorul nu a luat proporții. 
Meciul a fost dinamic și spectaculos; 
cu multe faze la poartă. Au înscris 
Cucla (min. 44) și Andraș (min. 82). 
Incorectă a fost comportarea jucăto
rului Dărăban (Minerul) care l-a brus
cat pe arbitrul G. Farcaș—Satu Mare, 
(M. Domițian — corespondent).

PROGRESUL REGHIN — A.S. 
AIUD (2—1). Progresul a cîștigat da- 

santă și de bun nivel tehnic, la care 
a contribuit și echipa oaspe. Au mar
cat : Popescu (min. 2), Isac (min. 62), 
Solteri (min. 83). De remarcat că Sima 
(Unirea) a ratat un penalti în min. 7. 
(AI. Sîrbu — coresp.).

MINOBRAD VATRA DORNEI — 
RAPID MIZIL (2—0). Ambele echipe 
au mizat pe puterea de luptă și de 
aceea jocul nu s-a ridicat la nivelul 
tehnic așteptat Golurile au fost în
scrise de Buta (min. 31 și 36). (Pavel 
Spac — coresp.).

PETROLUL MOINEȘTI — TEX
TILA BUHUȘI (2—0). Un meci viu 
disputat. Petroliștii au host net su
periori. Cele două puncte au fost rea
lizate de Volner (min. 46) și Jurja 
II (min. 67). (C. Panaite — coresp.).

Portarul oaspeților in acțiune. (Fază din partida Tehnometal București —
Muscelul Cîmpulung 1—1) 

Foto : Nicolae Tokacek
9. C.F.R. Roșiori 7 2 2 3 5—10 6

10. Oltul Sf. Gheorghe 7 3 0 4 10—16 6
11. FI. roșie București 7 2 14 16—16 5
12. S.N. Oltenița 7 2 1 4 7— 8 5
13. Muscelul C-lung 7 1 3 3 3— 8 5
14. Progresul Corabia 7 115 7—14 3

mos, cu faze spectaculoase, cu ocazii 
multe de gol, atît la o poartă cît și 
Ia cealaltă. Au înscris : Iancu (min. 
10), Podină (min. 30, 32, 65), pentru 
Electrica, respectiv Lalu (min. 85). 
(C. Popescu — coresp.).

CLASAMENT
1. Portul Constanța 7 6 1 0 11— 3 13
2. I.M.U.Medgidia 7 4 2 19—5 10
3. Metalul Tîrgoviște 7 4 1 2 13— 5 9
4. Electrica Constanța 7 3 3 18—5 9
5. Dunărea Giurgiu 7 4 0 3 10— 7 8
6. Tehnometal Buc. 7 2 3 2 11—10 7
7. Electrica Fieni 7 3 0 4 8—7 6
8. Stuful Tulcea 7 2 2 3 6—10 6

AURUL ZLATNA' — C.F.R. CA
RANSEBEȘ (5—0). In vervă de joc, 
echipa Aurul a avut tot timpul iniția
tiva și, combinînd spectaculos, a în
scris de cinci ori prin Tiomotas (min. 
33), Boldan (min. 52 și 68). Căpușan 
(min. 55 — din 11 m) și Bălăneanu 
(min. 71). (N. Băișan — coresp.).

MINERUL ANINA — METALUL 
HUNEDOARA (6—0). Cea mai mare 
surpriză din seria Vest. Minerul a 
jucat foarte frumos, mai ales în repri
za secundă cînd a dominat insistent. 
Au marcat : Naidin (min. 12 și 49), 
Mate (min. 46), Copăceanu (min. 47), 
Teică (min. 67), Tismolariu (min. 87). 
(I. Crăciunel — coresp.).

tiorită insistenței cu care a atacat. 
Scorul putea fi mai mare dar portarul 
oaspeților, Hidișan, a apărat excep
țional. Au marcat : Moldovan II (min. 
19) și Barac (min. 76) pentru Progre
sul, Tiutiu (min. 68) pentru A.S. Aiud. 
(L. Maior — coresp.).

SODA OCNA MUREȘ—FAIANȚA’ 
SIGHIȘOARA (1—2). Oaspeții au me
ritat victoria, luptînd pentru fiecare 
minge. Asta, în timp oe jucătorii de 
la Soda s-au domportat foarte slab. 
Au înscris : Varga (min. 21) și Zămă- 
lău (min. 60), pentru Faianța, respec
tiv Hișiu (min. 65). (Gh. Tăutan — 
corespondent).

CLASAMENT

1. Chimica Tîrnăveni 7 5 1? 1 17—r 6 11
2. Olimpia Oradea 7 4 2 1 13— 4 10
3. Medicina Cluj 7 3 3 1 10— 6 9
4. Sătmăreana 7 4 1 2 7— 6 9
5. Recolta Cărei 7 3 2 2 11— 6 8
6. St. roșie Salonta 7 2 4 1 9—13 8
7. Minerul B. Sprie 7 2 3 2 6— 7 7
8. Minerul Bihor 7 3 0 4 11— 7 6
9. A.S. Aiud 7 2 2 3 9—10 6

10. Arieșul Turda 7 2 1 4 8—10 5

CLASAMENT
1. Unirea Focșani 7 4 3 0 12— 4 11
2. Victoria Roman 7 4 1 2 21— 9 9
3. Foresta Fălticeni 7 3 2 2 16—13 8
4. Metalul Buzău 7 4 0 3 12—12 8
5. Gloria Bîrlad 7 3 1 3 11— 9 7
6. Petrolul Moinești 7 3 1 3 14—12 7
7. Minobrad V. D. 7 3 1 3 5— 6 7
8 Gloria C.F.R. Gl. 7 2 3 2 6— 7 7
9. FI. roșie Tecuci 7 3 1 3 11—15 7

10. Ancora Galați 7 2 2 3 9— 9 6
11-12. Textila Buhuși 7 3 0 4 9—13 6
11-12. Metalul Rădăuți 7 3 0 4 10—14 6
13. Rapid Mizil 7 2 1 4 8—12 5
14. Locomotiva Iași 7 0 4 3 6—15 4

ETAPA VIITOARE (23 octombrie) : 
Ancora Galați — Petrolul Moinești. Lo
comotiva Iași — Minobrad Vatra Dornei, 
Flamura roșie Tecuci — Gloria C.F.R. 
Galați, Foresta Fălticeni — Unirea Foc
șani, Metalul Rădăuți — Textila Buhuși, 
Rapid Mizil — Gloria Bîrlad, Victoria 
Roman — Metalul Buzău.

ETAPA VIITOARE (23 octombrie) :
Oltul Sf. Gheorghe — C.F.R. Roșiori, 
Muscelul Cîmpulung — Dunărea Giur
giu, Portul Constanța — I.M.U. Medgi
dia, Stuful Tulcea — Electrica Constan
ța, Metalul Tîrgoviște — Tehnometal 
București, Flacăra roșie București — 
S.N. Oltenița, Electrica Fieni — Progre
sul Corabia.

CLASAMENT

1. Mureșul Deva 7 4 2 1 17— 9 10
2. Chimia Făgăraș 7 5 0 2 13—16 10
3. Minerul Anina 7 4 1 2 14— 6 9
4. Tractorul Brașov 7 4 1 2 14— 8 9
5. Aurul Zlatna 7 4 0 3 16— 9 8
6. Metalul Hunedoara 7 3 2 2 12— 9 8
7. Victoria Călan 7 3 2 2 6—5 8
8. Metalul Tr. Sev. 7 3 2 2 9—8 8
9. Electroputere Cr. 7 3 1 3 15—14 7

10. A.S.A. Sibiu 7 2 1 4 11—11 5
11. Victoria Tg. Jiu 7 2 1 4 8—12 5
12. Autorapid Craiova 7 2 0 5 13—16 4
13. C.F.R. Caransebeș 7 1 2 4 2—20 4
14. Progresul Strehaia 7 1 1 5 12—19 3

ETAPA VIITOARE (23 octombrie) : 
Victoria Călan — Tractorul Brașov, 
Electroputere Craiova — Aurul Zlatna, 
A.S.A. Sibiu — Mureșul Deva, Victoria 
Tg. Jiu — Progresul Strehaia, Metalul 
Hunedoara — Chimia Făgăraș, Metalul 
Tr. Severin — Minerul Anina, C.F.R. Ca
ransebeș — Autorapid Craiova.

11. Soda Ocna Mureș 7 2 14 10—14 5
12. Progresul Reghin 7 2 1 4 5—10 5
13. Faianța Sighișoara 7 2 1 4 5—15 5
14. Metalul Copșa Mică 7 2 0 5 5—12 4

ETAPA VIITOARE (23 octombrie) : 
Metalul Copșa Mică — Steaua roșie Sa- 
lonta, Minerul Bihor — Recolta Cărei, 
Olimpia Oradea — A.S. Aiud, Arieșul 
Turda — Chimica Tîrnăveni, Faianța 
Sighișoara — Progresul Reghin, Minerul 
Baia Sprie — Soda Ocna Mureș, Medi
cina Cluj — Sătmăreana.
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Nr. 20 al revistei

va apărea miine după*amiază |
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republican de juniori
Mureșul Deva—Victoria Gălan 4—1 

(1—0), Victoria Tg. Jiu—Electroputere 
Craiova 2—I (1—0), Siderurgistul Ga
lați—Ancora Galați 1—1 (1—0), Glo
ria G.F.R. Galati—Petrolul Moinești 
4—1 (2—0), Ceahlăul P. Neamț—Lo
comotiva Iași 1—1 (0—1), Dinamo Ba- 
cău—Progresul Brăila 0—3 (0—1), 
Recolta Cărei — Minerul Baia Sprie 9—0 
(5—0), Electrica Constanța—S. N. Ol
tenița 2—0 (1—0), Farul—I.M.U. Med
gidia 7—0 (4—0), Tractorul Brașov— 
A.S.A. Sibiu 3—1 (1—1), Chimica Tîr
năveni—A.S.A. Tg. Mureș 1 — 2 (0—2), 
Rapid București—Portul Constanța 3—0 
(2—0), Gloria Bîrlad—Oțelul Galați 

3—1 (2—0), C.S.M.S. lași—Minobrad 
Vatra Dornei 9—0 (4—0), Jiul—A. S. 
Cugir 2—1 (1—0), Olimpia Oradea — 
Unirea Dej 0—0, C.F.R. Arad-C.F.R. 
Caransebeș 1—1 (0—1). Flacăra Mo-
reni—Electrica Fieni 3—0 (0—0), Chi
mia Suceava—Textila Buhuși 0—0. 
Stuful Tulcea—Metal urgistul București 
0—2 (0—1), Steaua roșie Salonta—-
Crișul Oradea 0—3 (0—2), Sătmărea- 
na—Minerul Baia Mare 1 — 2 (1—1), 
Minerul Bihor—Medicina Cluj 0—3 
(0—1), Progresul Reghin—A.S. Aiud 
1—0 (0—0), Aurul Zlatna—Arieșul 
Turda 1—0 (0—0), Mi nerul Anina— 
Vagonul Arad 0—1 (0—1), Unirea Foc
șani—Flamura roșie Tecuci 0—0.

li - - - - - Ploieștean, . . . . . . . . *
campioni și la Pronosport ?
La Ploiești, concursurile Pronosport 

se bucură de un interes deosebit. In 
luna iulie a.c., cu prilejul atribuirii 
premiului excepțional de la concursul 
nr. 29, am stat de vorbă cu partici
pantul Ionescu Quintus Ion, după ce 
a primit un autoturism Wartburg șl 
suma de 30.000 lei în numerar, care 
ne-a declarat:

— Premiul obținut de colectivul 
nostru a stimulat și pe alți partici
pant! să joace în mod regulat, cu 
scheme mai mari așa că nu va trece 
mult timp și cred că veți înregistra 
noi mari cîștlgători în orașul nostru.

Intr-adevăr, după unsprezece con
cursuri, un alt participant din Plo
iești și-a înscris numele pe lista ma
rilor cîștigălori. Este vorba de Mein 
Vasile, care la concursul nr. 40 din 2 
oct. a obținut un frumos cîștig în 
valoare totală de 146.677 lei: un pre
miu excepțional în valoare de 75.000 
lei (un autoturism „Fiat 600“ și 
36.500 lei numerar), un premiu de ca
tegoria I, 2,5 premîj categoria a II-a, 
5 premii categoria a III-a și 5 premii 
categoria a IV-a.

Socotim necesar să amintim că par
ticipantul Meiu Vasile a depus un 
buletin 50 la sută, cu indicele de con
trol 0—5—8. Iată și schema pe care 
a jucat-o : I Rapid—Dinamo Buc. 2; II 
Steagul roșu—Petiolul 1, X; III U.T.A.
— Farul 1, X; IV Politehnica — Uni
versitatea 1, X; V. Știința Craiova — 
C.S.M.S. Iași 1, VI. Poiana Cîmpina
— C.F.R. Pașcani 1; VII Ceahlăul P. 
Neamț — Dinamo Victoria 1, X; VIII 
Clujeana — C.F.R. Timișoara 1; IX 
Spăl—Brescia X ; X Atalanta—Inter 2; 
XI Cagliari—Bologna 1,2; XII Fioren
tina — Juventus 2; XIII Roma — 
Napoli 2.

După cum se poate vedea, un bu
letin jucat cu mult curaj; patru de 
2 și un X „soliști" I Depunînd bu
letinul cu o taxă de participare de 50 
la sută, ei a achitat 48 lei și va pri
mi 146.677 Iei (din care un autotu
rism Fiat 600).

Plata premiului participantului 
Meiu Vasile va avea loc azi la Plo
iești, cu prilejul meciului internațio
nal de fotbal Petrolul — Liverpool. 
Care vor fi ploieștenjj ce îl vor urma 
pe lista marilor cîștigători ?

★
Tragerea concursului PRONOEX- 

PRES de azi va avea loc la ora 18,30 
în București, str. Doamnei, 2.

Rubrică redactată de Administrația 
de stat Loto-Pronosport.



Campionatul mondial fem de șah

înaintea finișului...
Șahistele noastre continuă să se com

porte remarcabil în turneul pentru tit
lul mondial feminin pe echipe. In runda 
a opta, ele au avut ca adversare redu
tabila formație a Iugoslaviei.^ cu care 
reprezentativa noastră a împărțit șefia 
clasamentului în rundele anterioare Era 
o întîlnirp. deosebit de importantă pen
tru stabilirea ordinai primelor clasate, 
un meci decisiv poate chiar pentru 
primul loc.

La foc s-a prezentat Garnitura titu
larelor noastre : Alexandra Nicolau și 
Elisabeta Polihroniade. De partea cea
laltă a tablelor cu 64 de pătrate stă
teau Vera Nedelkovici și Katia Iova- 
novici. jucătoare din elita șahului mon
dial. In am,bele partide s-a dat o luptă 
dîrză, grea. Conform unei tactici care 
încene să-f devină caracteristică. Ale
xandra. Nicolau (cu negrele} a cedat un 
pion în deschidere, în schimbul unui 
joc mal activ de figuri. Au urmat com
plicații veste complicații, acțiuni combi
native de ambele părți, care lăsau rezul
tatul incert pînă aproape de epuizarea 
celor 5 ore de joc. Cu un moral supe
rior, cu o tehnică mai bună, campioana 
noastră a forțat pe parcursul ultime
lor mutări și a terminat învingătoare. 
Mai puțin complicată, dar tot atît de 
dîrz jucată, a fost cealaltă partidă .• 
Polihroniade — Iovanovici. A doua 
noastră jucătoare — în mare formă, 
la acest turneu — s-a impus de la în
ceputul jocului, a acționat fără greș 
în mijlocul partidei, încheind-o cu un 
atac de mat în stil clasic.

2—0 pentru echipa României. într-un 
meci cu una din favoritele campiona
tului ! A doua victorie de răsunet, dună 
c.cel start senzațional în fața deținătoa
rei titlului, formația U.R.S.S., întrecută 
la același scor. Acum, echipa Iugosla
viei, distanțată la 2V2 V- pare ieșită din 
lupta pentru primul loc. Urmează un 
„duel“ pe distanța ultimelor cinci run
de între reprezentativa noastră Și cea 
sovietică, o cursă pentru acumularea a 
cît mai multe puncte în fața celorlalți 
adversari. România mai are de jucat, 
în ordine, cu S.U.A., Austria, Anglia, 
R.D.G.. R.F.G. Iar U.R.S.S are ca ad
versare — Iugoslavia, S.U.A., Austria, 
AnuTia. R.D.G..

Pentru stabilirea șanselor echipei ro
mâne. cîteva elemente trebuie luate în 
considerare : rezultatul meciului U.R.S.S.
— Iugoslavia și felul cum se vor com
porta șahistele din R..D.G. în ultimele 
meciuri decisive. Și încă un element, 
poate cel mai important : voința de vic_ 
torip a reprezentantelor noastre.

(RD. VJ.
OBERHAUSEN, 11 (prin telefon).

— Runda a 8-a și fucarea cîtorva 
partide întrerupte an adus preci
zări în clasamentul campionatului 
mondial feminin de șah. Pe primul 
loc continuă să se afle reprezenta
tiva României, urmată la r/2 p de 
cea a U.R.S.S., ambele distanțate de 
restul concurentelor.

Iată rezultatele înregistrate în 
runda a 8-a: România — Iugoslavia 
2—®. U.R.S.S. — Polonia 2—0, R.D.G.
— S.U.A. 2—0, Cehoslovacia — Da
nemarca 1—1, R.F.G. — Ungaria 
V2:—*/2 (t). Olanda — Bulgaria 1—0 
(11. Anglia — Austria —’/2. Și alte
rezultate din runda a 7-a : Bulgaria
— Cehoslovacia I—t, Ungaria
— Danemarca 1%—%, Austria — 
R.F.G. t%—Anglia — S.U.A. 
11'2—l/t-

în clasament : România 14 p. 
U.R.S.S. KF/j, Iugoslavia IP/2, R.D.G. 
10, Cehoslovacia 9% etc.

Macheta unuia 
dintre stadioanele 
pe care se vor 
desfășura în 1968 
întrecerile din ca
drul Jocurilor O- 
limpice din Ciudad 

de Mexico

| ncepînd de astăzi, timp de aproa-
■ pe zece zile, orașul Ciudad de 

Mexico devine „capitala sportului mon
dial”. întrecerile celei de a doua „Săp. 
tămîni preolimpice”, la care vor partici

pa peste 900 de sportivi din 24 de țări 
vor face ca atenția iubitorilor de sport 
și a specialiștilor să fie îndreptată 
spre Mexic.

Comitetul olimpic mexican va putea 
să-și verifice și cu această ocazie, ca
pacitatea organizatorică în vederea 
ună competiții de asemenea anver
gură ca Jocurile Olimpice de vară. 
Așa cum scriam și 
în numărul nostru 
de sîmbătă, specia
liștii au ajuns la 
concluzia că altitu
dinea nu pune o 
problemă deosebită 
pentru sportivi și 
că cel mai bun lu
cru e ca. în locul 
discuțiilor pe aceas
tă temă, atîeții să 
se pregătească cu 
toată seriozitatea.
Delegația R.F. Germane va încerca 
totuși o experiență. Ea va prezenta 
la concursuri trei grupe de sportivi : 
unul pregătit în condiții normale a- 
casă, al doilea care s-a pregătit în 
Alpii francezi, iar cel de al treilea 
care a venit la Ciudad de Mexico cu 
o lună în urmă.

Primele întreceri, programate 
miercuri, sînt cele de ciclism, gimna
stică și iahting. Joi încep competițiile 
de canoe și natațîe, iar vineri — cele 
de volei. Primele meciuri de lupte sînt 
programate sîmbătă. Competiția de 
box va începe la 17 octombrie.

Comitetul Olimpic Mexican a făcut 
intense pregătiri. întrecerile vor avea 
loc pe 11 baze sportive, săli de sport

ATENA. Formațiile Partizan Bel- 
qrad și Ethnikos Pireu s-au calificat 
pentru turul următor al „Cupei cam
pionilor europeni" Ia polo pe apă. 
în ultima zi a întrecerilor din ca
drul grupei I, desfășurate la Atena, 
Partizan Belgrad a întrecut cu scorul 
de 9—1 echipa F.C. Viena, iar Ethni
kos Pireu a învins F.C. Barcelona 
cu 2—(t.

și bazine. Probele de iahting se vor 
desfășura la clubul nautic din Aca
pulco, legat direct cu capitala mexi
cană printr-o autostradă de 400 km. 
Concursul de pentatlon modern se va 
disputa în apropiere de Mexic, pe un 
teren care în 1968 va găzdui întrece
rile de călărie. Canoiștii vor concura 
pe canalul Cuemanco, la 30 de km de 
Ciudad de Mexico. Concursurile de 
atletism, care încep la 18 octombrie, 
se vor desfășura pe stadionul din oră
șelul universitar, în partea de sud a 
capitalei. Reuniunile de box și gimnas
tică sînt programate pe arena „Me

Azi, la Ciudad de Mexico:

Start in „Săptămîna 

preolimpică internațională"

xic', din centrul orașului, care poate 
adăposti 10 000 de spectatori; cicliștii 
vor alerga pe velodromul Plutarco 
Elias Calles, care pînă în anul 1968 
va fi înlocuit cu un alt velodrom mai 
mare aflat în reconstrucție. înotătorii 
se vor întîlni în bazinele centrului 
sportiv al Institutului politehnic, iar 
voleibaliștii vor evolua pe terenurile 
unei vechi baze sportive a orașului 
Ciudad de Mexico.

Numeroși sportivi bine cunoscuți pe 
plan mondial se vor alinia la startul

Azi la Moscova în „C.C.E."

Torpedo—Internazionale
La Moscova se 

tăzi jocul retur 
do Moscova și 

desfășoară as- 
dintre Torpe- 

Internazionale
Milano, din cadrul „Cupei campio
nilor europeni" la fotbal. Echipa 
Internazionale a sosit Ia Moscova
cu un lot de 16 jucători, printre care 
Sarti, Facchetti, Landini, Guarneri, 
Picchi, Jair, Mazzola, Domenghini, 

celor II discipline înscrise în pro
gramul „Săptămînii preolimpice". 
Printre aceștia, se află Tommie Smith 
(S.U.A.J recordmanul mondial la pro
ba de 200 m și 200 yarzi, 
Bodo Tummler și H. Nor* 
poth (R.F.G.), campionul olimpic și 
european la aruncarea ciocanului — 
sovieticul Klim, sprinterii francezi 
Piquemal și Bambuk, campionul euro
pean în proba de 800 m — Manfred 
Matuschewski (R.D.G.), cunoscutele 
atlete Eva Klobukowska și Eva Kir- 
szenstern (Polonia), belgianul Gaston 
Roelants — recordman mondial Ia 
3 000 m obstacole, italianul Eddy 
Ottoz — campion european Ia 110 m 
garduri și alții.

In afară de loturile de atletism și 
natațîe. la startul „Săptămînii preo
limpice” se vor alinia și alți sportivi, 
tot atît de cunoscuți, printre care 
campioana mondială de gimnastică 
Vera Ceaslavska (Cehoslovacia), scri- 
merii sovietici Gherman Sveșnikov, 
Galina Goroșkova și Tatiana Saman- 
șenko (toți campioni olimpici), cicliș
tii danezi Wisborg și Blaudzun — 
campioni mondiali în proba de 100 
km etc.

„Mica olimpiadă" — așa cum este 
denumită de unii ziariști „Săptămîna 
preolimpică" ce se va desfășura 
începînd de astăzi — stîrnește un 
deosebit interes în rîndul iubitorilor 
de sport, fiind considerată drept 
ultima mare competiție a anului — 
cel puțin pentru atleții din emisfera 
nordică.

Oricum, „Mica olimpiadă” ne poate 
furniza unele recorduri, dacă nu 
mondiale, cel puțin de valoare, care 
să întregească palmaresul anuluî 
1966.

Suarez și Corso. Herrera nu-1 va 
putea folosi în apărare pe Bedin, 
accidentat, iar în atac intenționează 
să-I înlocuiască pe Vinicio cu Do
menghini.

Gazdele șl-au încheiat pregătirile 
și în jocul de astăzi vor alinia cea 
mai bună formație în frunte cu Vo
ronin, Brednev și Strelțov.

• Petrolul-F. C. Liverpool
(în „C C. E.‘j și

• Steaua -
R. C. Strasbourg 
(în „Cupa cupelor)

(Urmare din pag. I) 

tul că Iuhas și Rrxnan continuă să 
fie indisponibili, antrenorii Constan
tin Cernâianu și Nicolae Marinescu 
s-au oprit asupra următorului_î^ll* 
pe care îl vor alinia în meciul de 
azi : Ionescu — Pahonțu, Boc, Flo- 
rea, Mocanu — Dragomir, Badea — 
Dineuță, Dridea I, Dridea II, Moldo- 
veanu.

Jocul va fi condus de arbitrul 
Lukianov (U.R.S.S.).

G. NICOLAESCU
★

Steaua și-a încheiat pregătirile în 
vederea meciului cu R.C. Strasbourg. 
Fotbaliștii bucureșteni, ca și cei din 
Ploiești, sînt hotărîți să nu precu
pețească nici un efort pentru a ob
ține calificarea în turui următor al 
„Cupei cupelor". „Echipa noastră — 
ne-a declarat antrenorul Ilie Savu — 
a făcut Ia Strasbourg un joc mai bun 
decît în campionat și sper să-l re
pete în meciul de Ia București. De 
altfel, băieții mei m-au asigurat că 
știu să joace un meci de cupă".

Iată formația probabilă, comuni
cată de conducerea tehnică a clu
bului din Calea Plevnei : Suciu — 
Petescu, Jenei. D. Nicolae, ~ Sătmă- 
reanu — Negrea, D. Popescu — S. 
Avram, Constantin, Voi nea, Raksi.

★
R.C. Strasbourg a sosit aseară, ve

nind cu avionul. Pe aeroportul Bă- 
neasa. antrenorul oaspeților, Walter 
Presch, ne-a comunicat formația 
pentru meciul de astăzi : Sehuth — 
Hauss, Merchel, Sb-aiz — Lazarus, 
Stieber — Munoz, Muller, Farias, 
Szczepaniak, Hausser.

Meciul va fi condus de arbitrul 
M. Kiriakides (Cipru). în deschidere, 
de la ora 13.39, un meci de juniori: 
Rapid—Centrul 23 August.

JAMES RYUN — NOUA VEDETĂ
A SEMIFONDULUI

Printre atletii care s-au impus în 
acest sezon prin performanțele lor deo
sebite este și tînarul alergător american 
Jim Ryun. Apariția, sau mai bine zis 
evoluția sa fulgerătoare în atletism, a 
făcut sâ fie considerat urmașul lui Pe
ter Snell și Herb Elliott, fiind parcă 
întruchiparea forței primului și a fuleu- 
lui celui de al doilea.

Cum se antrenează campionii
în 1964, la Tokio, rezultatele sale nu 

an fost prea ridicate, fiind eliminat în 
semifinala probei de 1500 m. Putini 
iau dat atenție, deși la acea oră era 
recordman mondial (neoficial) de ju
niori la 1500 m, cu 3:39.0. în același 
an a realizat si 3:59.0 la 1 milă, lăsînd 
să se întrevadă mari posibilități. Un 
an mai tîrziu, fh 1965, urcă vertiginos 
in vîrful piramidei mondiale, realizînd 
3:55,3 la 1 milă (record mondial neofi
cial de juniori) și reușind totodată să 
repurteze mai multe victorii, în confrun
tările cu ași ai semi fondului american.

Anul acesta l-a început cu o serie de 
concursuri în sală, realizînd performan
țe foarte bune — 3:45.4 la 1500 m 
și 3:59.6 la 1 milă. Alergînd în aer 
liber, își înscrie numele pe tabelul re
cordmanilor americani la 2 mile cu 
8:25.2 apoi doboară două recorduri 
mondiale, reușind cifre senzaționale : 
1:44,9 la 880 varzi și 3:51,3 la 1 ■"milă, 
în acest fel doboară recordurile mon
diale ale lui Peter Snell respectiv Mi
chel Jazy în aceste probe. Despre re
cordul la 880 yarzi (804,67 m) trebuie 
menționat că el echivalează cu 1:44.2 
la 800 m, rezultat mai bun (cu 0,1 sec) 

decît actualul record mondial al lui 
Snell, pe aceeași distanță.

Se pare că avem de-a face cu un tînăr 
de un necontestat talent, rezultat al 
specializării timpurii. Să nu uităm că 
By un este încă junior, fiind născut 
la 29 aprilie 1947. Are un fizic ideal 
pentru probele de semi fond: 1,88 m
și 6)8 kg.

La 16 ani — in primul an de acti
vitate atletică — (4:07.8 la l milă), 
alerga la antrenamente circa 16 km pe 
zi — alergarea fiind exercițiul de bază, 
pe care-l execute cu o plăcere deosebită. 

De aceea nu trebuie să mire pe nimeni 
că în prezent aleargă săptămânal cel 
puțin 160 km în temp o uri diferite. Esen
țial în pregătirea lui Ryun este faptul 
că folosește foarte mult alergarea în 
afara stadionului, pe iarbă, pe teren 
variat, în pădure, la deal, la vale etc. 
în acest fel, el este în concordanță cu 
toți așii mondiali ai probelor de semi- 
fond și fond care folosesc din ce în 
ce mai puțin antrenamentul pe pistă. 
Se pare că între această nouă orientare 
a antrenamentului — de simplificare a 
programelor de ..repetări* pe pistă, P^in 
mărirea varietății antrenamentului exe
cutat în afara stadionului — și rezul
tatele care se obțin există o legătură 
dintre cele mai importante.

Ryun se antrenează de donă ori pe 
zi: o oră dimineața și 1—2 ore seara. 
(1 dată cu antrenamentul pentru îmbu
nătățirea rezistenței, căreia îi acordă 
ponderea cea mai mare, el urmărește me
reu și îmbunătățirea vitezei. Astfel ne 
putem explica de cer participînd într-o 
proba- de ștafetă^ el a fost cronometrat 
cu 46,7 la 400 m.

Pentru anul 1967 specialiștii apre
ciază că Ryun poate să doboare si re
cordurile mondiale la 800 m, 1500 m, 
2 mile, îmbunătățind și recordurile pa- 
care le deține în prezent.

Talentul, tinerețea și perseverența sa 
sint o garanție.

N. M.

ȘTIRI, REZULTATE
STOCKHOLM. Continuîndu-și tur

neul în Suedia, echipa de hochei 
pe gheată Dynamo Weiswasser (R.D. 
Germană) a jucat cu formația sue
deză B.K. Avesta, pe care a învins-o 
cu scorul de 3—2 (2—0, 0—1, 1—f),

HELSINKI. într-un concurs de atle
tism desfășurat la Helsinki, sportiva 
finlandeză Raja Mustonen a stabilit 
un nou record al țării sale în proba 
de aruncarea suliței cu. performanța 
de 52,56 m. Vechiul record era de 
51,94 m și aparținea aceleiași atlete.

BFRLIN. tntîlnirea internațională 
amicală de baschet disputată la 
Berlin între echipele masculine T.S.C. 
Berlin (R.D. Germană) și Slovan Bra
tislava (Cehoslovacia) s-a încheiat 
cu scorul de 78—50 (36—29) în fa
voarea gazdelor.

BERLIN. La Eisenach s-a disDutat 
meciul internațional masculin de 
handbal dintre formația Motor Ei
senach (.R.D; Germană) și echipa 
Universității din Vilnius (U.R.S.S.). 
Gazdele au terminat învingătoare 
cu scorul de 36—18 (9—7),

ROMA. Titlul de campion al Italiei 
la tenis — proba de simplu mascu
lin — a fost cîștigat anul acesta 
de Giordano Maiolî, care a dispus 
în finală cu 6—3, 6—4, 6—0 de Ni
cola Pietrangeli.
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