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urneul internațional din sala 
Floreasca-nn prim „test" 
pentru handbaliștii noștri

Handbaliștii noștri 
runtașî se vor prezenta 
îeepînd de mîine la 
rimul examen intema- 
lonal al acestui sezon, 
erîficîndu-și în com- 
aria selecționatelor o- 
așelor Kiel și Bucla- 
esta pregătirile efec- 
uate în ultimul timp, 
'ezultatul acestu^,test“ 
ste cu atît mai im
portant, cu cît — în 
ontinuare — în fața 
elecționatei noastre 
nasculine stau o serie 
le alte turnee în țară 
i peste hotare care vor 
ivea menirea de a asi- 

•țura o bună „căli re “ în 
ederea campionatului 
nondial programat în 

• primele zile ale lunii 
anuarie 1967 în Suedia.

IȘa., alte cuvinte, la 
Mracția pe care o exer
cită turneul interna fio- 
ia! ce începe mîine în 
sala Floreasca — prin 
prezența la start a două 
zaloroase formații de 
ieste hotare — se a- 
laugă și importanța 
ui în ansamblul gene
ral al acțiunilor ce au 
Ircpl scop să pregă
tească reprezentativa 
României în vederea 
campionatului mondial, 
n felul acesta se e'x- 
olică și asiduitatea cu 
jare componenții celor

Antrenorii Ion Kunst- 
GhermSnescu și Eugen 
Trofin au deocamdată 
la dispoziție un lot larg 
din care vor selecționa 
pe cei mai buni pentru 
aceste jocuri. Dintre 
cei care răspund „pre
zent* Ia antrenamentele 
zilnice vom nota pen
tru cititorii noștri, pe 
portarii Penu și Redl, 
pe jucătorii Moser, 
Gruia,' Nodea, Oțelea, 
Costache II-, Iacob, Go
ran, Marinescu, Guneș, 
Nica, Gațu precum și o 
serie de tineri care s-au 
evidențiat în ultimul 
timp. Lotul de tineret 
va prezenta — alături 
de cîțiva handhaliști 
mai cunoscuți — și pe 
unii mai puțin experi
mentați, de la care aș
teptăm acum confirma
rea. Astfel, alături de 
Dincă, Cosma, Papp, 
Avrame seu vor juca 
Orban, Preotu, Dan Ma
rin, Stoica și alții care 
se află la prima lor 
mare confruntare inter
națională. Alcătuirea 
definitivă a celor două 
selecționate se va face 
astăzi, după ultimele 
antrenamente.

Oaspeții noștri vor 
face și ci un ultim an
trenament astăzi după 
amiază, urmînd ca mîi-
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louă loturi (București
București-lineret) sc 

in trenează în aceste zile 
?i, mai ales, atenția cu 
care este urmărită evo
luția celor ce vor îm
brăca tricoul primei 
noastre reprezentative.

se alinieze la 
pentru primele 
care se vor des- 
după următorul 

ORA 18 :

ne să 
start 
jocuri 
fă șura
program :
București—București ti
neret ; ORA 19,15: Bu
dapesta—Kiel.

PESTE OBSTACOL...
Foto: Nedelcu Alexandru-

Bucureșli

Concursul nostru

de fotografii

Ieri, la Ploiești, 

luptînd exemplar,

chiar și in 10 oameni

Petrolul a învins cu 3—1 (1—0) 
pe campioana Angliei, F. C. Liverpool

Petrolul a înscris primul gol: explozie de bucurie în tabăra gazdelor, dezamăgire în formația oaspeților...

• Al treilea meci va
decide echipa calificată
în turul al 11-lea

Azi, la ora 18, pe stadionul Republicii

România
Ne mai despart doar cîteva ore pînă la primul sunet de 

gong, care va da startul în cea de-a X-a întîlnire dintre bo
xerii României și Scoției.
Pregătirile arrfbelor echipe s-au 

încheiat. Boxerii noștri, pe care 
i-am vizitat ieri, sînt opti
miști. Gîju, ca și pe ring, se ține 
de. . . șotii împreună cu Crudu. 
Scoțienii au două „pene*1. Bucu
ria lui Crudu și mal ales a lui

DIN
ULTIMELE LOR REZULTATE 

IN TERNAȚIONALE 
GRUESCU (muscă) b.p. 

(Cehoslovacia) ; p.p.
Un San (R.P.D. Coreea-

C.
Sarșki 
Kim 
nă).

N.
Kim

GIJU (cocoș) — b. dese. 
Ian Site (R.P.D. Coreea- 
b.p. Glenovitz (Ungaria); 
Galonska (Polonia).
CRUDU (pană — b.p. 

Prause (R.F.G.) ; b.p. Da- 
brovski (Polonia); p.ab. II Gu
rov (U.R.S.S.) ; b.ab.llt Med- 
wel (R D.G.).

O. GOREA (pană) — b.p. 
Aissaoni (Tunisia) ; p.p Sas- 
kov (U.R.S.S.).

GH. BĂDOI (semiușoară) — 
b.p. Hartman (R.D.G.).

I. DINU (ușoară)' b.p. 
Puzicha (R.F.G.); b.p. Dal- 
gov (U.R.S.S J ; b.p. Aounallah 
(Tunisia).

C. GHIȚA z(semimijlocie) — 
b. k.o. III Flaszman (Polonia) ; 
p.p. Kirsanov (U.R.S.S.); b.p. 
Meilchen (R.D.G.).

I. COVACI (mijlocie mică) — 
b. k.o Ciuka (Polonia) ; b.p. 
Sirotin (U.R.S.S.) ; b. ab. III 
Roder (R.D.G.).

GH. CHIVĂR (mijlocie) — 
b.p. Reimers (R.F.G.); p.p. 
Agheev (U.R.S.S.).

I. MONEA (semigrea) — b.p. 
Gerber (R.F.G.).

Gorea. Acum, sigur, vor boxa 
amîndoi. Altfel, cum hotărau an
trenorii. ..

Covaci, taciturn ca de obicei, 
pare foarte liniștit. Liniștea di
naintea furtunii. . : Moneâ, încon
jurat de Bădoi, Ghiță și Chivăr, 
povestește meciul său din 1963 cu 
scoțianul Wilson : „. . . Era tot pe 
Republicii. . . într-a doua am cre
zut că începe să cedeze. . . Dar 
de unde. .. Am avut de furcă 
pînă la sfîrșit..

Ii las pe băieți cu. . . grijile lor 
și-i cer antrenorului Ion Popa 
cîteva păreri despre apropiata 
confruntare. Le reproduc : „Deși 
va fi un meci greu, privesc cu 
optimism această întîlnire cu bo
xerii scoțieni. De ce va fi un 
meci greu ? Foarte muiți specta
tori bucur eșteni au avut Prilejui

Foto: Aurel Neaga

să-l vadă în ring pe fostul cam
pion olimpic și european McTag- 
gart, adversarul de care Mihalic, 
în zilele lui de glorie, nu a putut 
să treacă nici o dată. In stilul 
lut Taggart boxează acum mai 
toți componenții echipei Scoției. 
Și, vă rog să mă credeți, nu-i 
prea ușor să te descurci în fața 
lor. Totuși, sînt convins că vom 
cîștiga. Toți băieții sînt în for
mă și în special Gîju, Crudu, 
Dinu, Ghiță și Covaci. Am ^con
vingerea că această a 10-a întîl
nire cu boxerii scoțieni se va 
termina cu victoria reprezentati
vei noastre".

Despre boxefii scoțieni am 
schimbat cîteva cuvinte și cu an
trenorul Gheorghe Fiat, de la 
clubul Steaua, caj^e a avut prile
jul să-i vadă la „europenele” de 
anul trecut. Iată părerea sa des
pre oaspeți : „Pugiliștii scoțieni 
mi-au făcut o impresie foarte 
bună,. Sînt boxeri tehnici, au o 
bună orientare tactică, sînt foarte 
periculoși ' ................. ' ~
atac, iar 
folosesc 
Cred că 
frumoase,

in acțiunile de contra- 
ca mijloc de apărare, 
îndeosebi deplasările, 
vom asista la partide 

J._______, din care vor ieși în
vingători reprezentanții noștri".

Aceasta este și 
noastră. Care va fi 
acestei mult așteptate 
încă puțină răbdare. îl 
peste cîteva ore...

convingerea 
rezultatul 
întîlniri ? 
vom afla

PETRE HENȚ

La ora and aștern pe hîrtie 
rîndurile de față, agențiile de 
presă, au ți făcut cunoscut 
scorul de la Ploiești 3—1 
(1—0) — prin oare Petrolul 
Ploiești a refăcut handicapul 
din manșa disputată la Liver
pool. Este, fără îndoială, 
rezultat de mare ecou, < 
nu e la îndemîna oricui 
remonteze două goluri în 
multiplei campioane a 
gliei, demnă reprezentantă 
soccerului aureolat 
suprem 
mondialelor.

Ieri, Petrolul a ținut 
exprime personalitatea, 
dind jocul intr-un . total 
RIT OFENSIV, susținut de fru
moase cunoștințe tehnico-tac- 
tice, precum și de un MORAL 
EXEMPLAR. Exagerăm cu 
ceva ? Să ne amintim numai 
momentul critic prin care au 
trecut ploieșlenii Ia 1—1, după 
care a urmat splendida regru
pare de forțe și noul asalt 
spre buturile apărate de La
wrence. Și puțin a lipsit ca 
F.C. Liverpool să părăsească 
terenul fără speranța celui 
de al treilea meci (care se va 
desfășura după toate probabi
litățile la Amsterdam, în ziua 
de 19 octombrie), întrucît după 
3—1 ploieștenii au forțat re-, 
zultatul, aflîndu-se la un pas 
de calificare. Intr-adevăr, în 
min. 71 al partidei, Dridea I 
l-a „întors“ pe Yeats în 
reu, dar cînd să șuteze 
sivul fundaș l-a oprit în 
NEREGULAMENTAR.

Toate acestea în condițiile 
mai puțin prielnice, ieri, pen
tru formația gazdă, lipsită de

un 
căci 

să 
fața 
An- 

l a 
oi titlul 

la ultima ediție a

să-și 
abor- 

SPI-

ca-
ma- 
mod

aportul a doi titulari. Iu has 
și Roman, ca să nu mai vor
bim de accidentarea lui Badea 
(coordonatorul echipei), silit 
o bună parte din timp să facă 
figurație pe aripa stînqă.

Replica oaspeților a fost pe 
măsura cărții lor de vizită. 
Așa cum a evoluat F.C. Liver
pool a arătat că este o echipă 
completă, atletică, pregătită 
pentru scheme variate de joc, 
dovedind — în plus — o bo
gată experiență competițfo- 
nală, atu care pune și mai 
mult în valoare succesul 
Petrolului. Formația lui Bill 
Shankley se pricepe să se a- 
pere cu superioritate numeri
că (datorită replierilor oportu
ne), să liniștească jocul Ia 
mijlocul terenului, cînd pulsul 
meciului o cerea, să contra
atace cu deosebită vigoare, fo
losind des pasa lungă, adre
sată de regulă aripilor. Le re
proșăm, totuși, jucătorilor 
oaspeți predilecția pentru 
tacul la om efectuat cu 
notă deasupra limitelor 
mise de regulament.

Și acum, un scurt film al 
meciului care a debutai cil 
emoții la poarta Ini Lawren
ce. Jocul se desfășoară în con
tinuare în nota de superiori
tate teritorială a românilor, 
dar faza autentică de poartă 
se va petrece abia în min. 20. 
cînd Badea — bine servit de 
Dridea I, — îl silește pe La
wrence să acorde corner. Pre
siunea Petrolului este între
ruptă de „bara* lui St. John 
(sus, Ia vinclu) care „înghea
ță* pentru o clipă (min. 25) 
tribunele. Urmează o scurtă 
perioadă fn care jocul este 
controlat de oaspeți și în 
care Callaghan obligă pe Io-

a- 
o 

per-

VOLEIBALIȘTII DE LA STEAUA 
ȘI-AU ÎNCHEIAT TURNEUL ÎN ALBANIA

. Voleibaliștii echipei divizionare bucureștene 
Steaua, care au întreprins un turneu în Albania, 
au revenit în țară. Ei și-au încheiat turneul obți- 
nînd victoria și în ultimele două meciuri susți
nute: 3—1, la Durres, cu Lokomotiva, și tot cu 
3—1, la Tirana, cu campioana albaneză Dinâmo. 
Reamintim că în primele două partide ale tur
neului, Steaua București a dispus cu 3—1 de Di
namo Tirana și cu 3—0 de echipa Vllaznia din 
Shkodra.

CONCURS INTERNATIONAL DE GIMNASTICA 
LA BUCUREȘTI

Sîmbătă după-amiază sala Dinamo din Capitală 
va găzdui un concurs internațional de gimnastică: 
întâlnirea dintre echipele de juniori Dinamo Bucu
rești—Dynamo Berlin — la fete și Clubul sportiv 
școlar — Vorwărts Potsdam — la băieți. Întrece
rile încep la ora 17.

AU ÎNCEPUT CAMPIONATELE REPUBLICANE 
DE CALĂRIE-DRESAJ Șl OBSTACOLE

Miercuri, pe baza hipică din calea Plevnei din, 
Capitală, au început întrecerile etapei finale a 
campionatelor republicane de călărie-dresaj și 
obstacole.

Primul titlu de campion a fost cîștigat de Ale
xandru Bozan (C.S.M. Sibiu) cu Bigam, care a 
terminat învingător în proba de dresaj-juniori, cu 
367 p. Locurile 2 și 3 au fost ocupate de Adrian 
Valentir (Steaua) cu Răvaș și Ghl, care a acumu
lat 306 și, respectiv, 286 p.

în cea de a doua probă a zilei, obstacole cate
goria semiușoară, au fost necesare două baraje 
pentru stabilirea învingătorului. Tricoul de cam
pion a fost îmbrăcat de Puiu Victor (Dinamo 
București) cu Lama șl, care a înregistrat rezul
tatul de 0 p, 23,5 sec. Pe locul 2 s-a clasat Vasile 
Pinciu (Dinamo București) cu Petrișor 0 p, 24,4 
sec., iar pe locul trei Dumitru Velea (Steaua) cu 
Păunaș 0 p. 24,7 sec.

întrecerile continuă azi dimineață șl după-a
miază.

nescu cu un șut de la dis
tanță (min. 35) să scoată in 
corner, tu minutul următor, 
tribunele explodează: Drago- 
mir recuperează o minge pier
dută de Dridea I, 11 lansează 
cu oportunitate pe Dridea FI, 
care pătrunde deschis și cen
trează la fel de precis lui Mol- 
doveanu, aflat în poziție de 
vîrf central de atac. înainta
șul ploieștean deviază balonul, 
a cărui traiectorie îl va înșela 
pe Lawrence: 1—0 pentru Pe
trolul. Pină Ia sfîrșitul repri
zei, nimic deosebit de reținut.

La numai 5 minute de la 
reluare, Hunt egalează din 
Centrarea lui Thompson și Pe
trolul pare descumpănit, dar 
numai pentru o clipă. Apoi, 
revine în atac și reușește să 
ia conducerea în min. 59 prin 
Boc, care înscrie din apropie
re, în urma unei lovituri de 
colț. Deși practic joacă în 
zece oameni (cu Badea acci
dentat), Petrolul prinde și mai 
mult aripi și în min. 65 reface 
întreg handicapul: Dridea 1 
execută precis o lovitură libe
ră de Ia 16 m, trimițind balo
nul în plasă : 3—1 pentru Pe
trolul. In min. 71 Dridea 1 
este faultat în careu, dar ar
bitrul lasă jocul să curgă. 
Spre sfîrșitul partidei (min. 
88) Florea 
urma unei 
Thompson. (Pentru o intrare 
similară, dar fără balon. Hunt 
a fost trecut cu vederea). Ar
bitrul Lukianov (URSS) a con
dus sub cerințele unei ase
menea partide formațiile :

PETROLUL: M. IONESCU — 
PAHONȚU, BOC, FLOREA, 
MOCANU — DINCUȚA, DRA- 
GOMIR — MOLDOVEANU, 
DRIDEA I, BADEA. DRIDEA IL

F. C. LIVERPOOL: Lawren- 
ce — Lawler, Milne — SMITH, 
YEATS, Stevenson — CALLA
GHAN, HUNT, St John, 
Strong, THOMPSON.

G. NICOL-AESCU

este eliminat. In 
intrări tari la

Steaua București-7

o deziluzie
Fotbaliștii echipei Steaua 

n-au reușit sâ refacă dife
rența minimă de 0-1 din 
deplasare și, terminînd la 
egalitate (1-1) eu R. C. 
Strasbourg, au fost elimi
nați din „.Cupa cupelor". 
(Citiți cronica meciului în 
pagina a IV-a).



Marti după-amiază, velodromul Dinamo 
'din Capitală a găzduit finala probei de 
urmărire pe echipe (4 000 m) din ca
drul campionatului republican de ciclism 
pe pistă. După disputarea seriilor con
tratimp, ordinea primelor patru echipe 
era: Steaua I (V. Voloșin, M. Virgil, 
I. Ardeleanu șl P. Soare), Dinamo 1 (E. 
Busu, G. Giocan, f. Cosma și IF. Zie
gler), Steaua II (Gh. Moldoveanu, C. 
Baciu, G. Negoescu și Gh. Neagoe), 
Olimpia (Gh. Juravle, D. Mărgărit, D. 
Panaitescu și I. Florea). Pentru desem
narea echipei campioane s-au disputat 
semifinalele Steaua I—Olimpia și Dina
mo I.—Steaua II. învingătoarele, Steaua 
I și Dinamo I, s-au calificat pentru fi
nală, urmind ca învinsele să-și dispute 
medalia de bronz.

Lipsind G. Dumitrescu din echipa 
Steaua l (înlocuit cu I. Ardeleana) s-a 
crezut că dinamoviștii nu vor avea mul
te probleme în drumul către titlu. După 
primele două ture, echipa Dinamo avea 
avantaj și se părea că și-l va mări pe 
parcurs. Dar cicliștii formației Steaua,

POLO

Clasamentul campionatului
In cadrul ultimei etape a campionatu

lui de polo, în țară s-a disputat un sin
gur meci : Mureșul Tg. Mureș — Voința

- ' - A fost
cu vic-

Cluj 2—1 (0—0, 1—0, T—1, o—o). 
un joc de mare luptă, încheiat 
toria meritată a formației gazdă. Partida 
a fost condusă foarte bine de Gh. Du
mitru (București). Meciul I.C. Arad — 
Industria linii Timișoara a fost amînat, 
urmind să se dispute duminică 16 oc- 

AVIAȚIE SPORTIVA

NOII CAMPIONI
Faza 

tan de 
de salt 
tudinea 
tîrziată

finală a campionatului republi- 
parașutism s-a Încheiat cu proba 
individual de precizie de la alti- 
de 1000 m, cu deschiderea în- 
a parașutei pînă la 10 secunde

și aterizare la punct fix. La startul a- 
cestei spectaculoase 
maeștri și maeștri 
tineri parașutiști de 
campioni ai fazelor 
au fost de un bun 
rizîndu-se printr-o 
mică, pasionantă. 1 
prizele: vezi locurile fruntașe ocupate Gheorghe Iancu 1 223,5 p — campion 
de tinerii parașutiști in clasamentul 
cestei probe.

Rezultate tehnice :
Masculin; 1. Gheorghe Iancu 

puncte — campion republican, 2. 
Iordănescu 723,7 p, 3. Ion Mihai 
iești) 701,6 p.
5.
6. Vasile Marin
7. Cornel Serghianu 685,4 p. 8. Mircea

s probe s-au prezentat 
emeriți ai sportului, 

: categoria I și a Il-a, 
• regionale. Evoluțiile 
nivel tehnic, caracle- 
luptă strtnsS, dina- 

N-au lipsit nici sur-

a-

739,5 
Ionel 
(Plo-

4. Ion Roșu 700,5 p.
Ion Bucurescit (Ploiești) 698,2 p.

(Buzău) 687,7 p.

OINĂ O FINALA REUȘITA
• Un factor determinant în obținerea victoriei — jocul la

• Nota maximă arbitrilor • Organizare ireproșabilă
,,bătaie“

întrecerile finale ale campiona
tului republican de oină, desfășu
rate recent pe stadionul din Roman, 
au confirmat părerea că jocul la „bă
taie" poate decide victoria într-un 
meci. Astfel, echjpele Dinamo Bucu-' 
rești, C.P.B., Biruința Gherăești (re
giunea Bacău) și, în mai mică mă
sură, Avîntul Valea Roșie (regiu
nea București) au obținut— în multe 
partide — puncte prețioase din lo
viturile de trei sferturi sau peste D. Bogdan (2) și C. Lupșeneanu (1) 
linia de 65 m. Rolul important pe au „bătut" mingi înalte și peste linia 
care îl-are jocul „la bătaie” în de- de fund, obtinînd nu numai puncte 
terminarea rezultatului s-a văzut, 

cum nu se poate mai bine, în meciul 
decisiv pentru cucerirea tricourilor 
de campioni, dintre Dinamo Bucu
rești și C.P.B. Iată o scurtă trecere 
în revistă a acestui atractiv joc. 
Sportivii de la C.P.B. au început jo
cul la „bătaie". Ei au realizat prin 
loviturile jucătorilor M. Cristinescu 
(2), D. Bărbieru (2), Gh. Stanciu (2) 
și I. Anton (2) 8 p. Această „zestre" 
a fost însă irosită de maeștrii spor
tului V. Ghișa, I. Dacău, Gh. Dumi
trescu și M. Cristinescu, nesiguri în 
apărare. Urmarea ? Au fost țintiți. 
SfMtul la pauză: 8—8. în această

îndrumați bine de pe margine, rulează 
cu regularitatea unui metronom șl, tur 
după tur, avantajul trece de partea 
acestora, ajungînd la peste 20 de me
tri. In turul 7 mezinul echipei, P. Soa
re, sparge pe viraj. Dinamoviștii sesi
zează, atacă dezlănțuit, dar nu mai reu
șesc, pină la linia de sosire, decît să 
reducă din handicap, multumindu-se cu 
medaliile de argint. To fi componentii 
echipei campioane merită evidențieri, 
iar de la Dinamo, cel mai mult au „mun
cit* E. Rusu și I. Cosma.

In lupta pentru locul III s au întrecut 
formațiile Steaua II și Olimpia. Mai 
omogenă, Steaua II a cîștigat clar. S-au 
remarcat G. Negoescu (Steaua), Gh. 
Juravle și D. Panaitescu (Olimpia).

In completarea programului s-au des
fășurat două curse de juniori. Cursa 
cu adi)iune de puncte a fost cîștigată 
de Al. Sofronie (S.S.E. 1) iar cea de 
eliminare a fost cîștigată de FI. Ne
goescu (Steaua).

I. DUMITRESCU

Arădeanca EMILIA POPA (C.S.O.) a obfinut la „republicane" un nou record 
al tării la proba de armă sport 3x20 focuri (533 p)

tombrie. La sfîrșitul celor 18 etape cla-
samentul se prezintă astfel :
1. DINAMO BUC. 18 18 0 0 144: 15 36
2. Steaua 18 14 2 2 112: 30 30
3. Rapid 18 13 1 4 74: 44 27
4. Crișul 18 11 3 4 72: 47 25
5. I. C. Arad 17 6 1 10 36: 50 13
6. Politehnica’ Cluj 18 4 4 10 44: 58 12
7. Voința Cluj 18 3 3 12 38: 86 9
8. Mureșul 18 4 1 13 39: 96 9
9. Ind. lînii 17 3 3 11 39:107 9

10. Progresul Buc. 18 3 2 13 30: 86 8

LA PARAȘUTISM
Ciobanu 676,3 p. 9. Nicolae Velicu 676 
p. 10. Ion Florea (Cluj) 648,8 p.

Feminin: 1. Angela Năstase 677,1 p 
campioană republicană. 2. Maria Iordă- 
nescu 667,1 p. 3. Victoria Zet (Ploiești)
659,8 p 4. Elena Băcăoanu 644,8 p. 
5. Elisabeta Minculescu 635,1 p. 6. Eli- 
sabeta Călin 610 p. 7. Ecaterina Diaconii 
609,7 p. 8. Anica Chirilă (Iași) 578,1 p.
9. Lucia Ardeleanu (Brașov) 554,6 p.
10. Valeria Candrea (Cluj) 138,4 p.

Clasamentul general al celor două pro
be („2 000 și 1 000 m“) : Masculin : I.

P- 
1.
P-
P-
P-

republican absolut. 2. Ionel Iordănescu
1196.7 p. 3. Ion Roșu 1174,5 p. Femi
nin : 1. Angela Năstase 1133,1 p — 
campioană absolută 2. Elena Băcăoanu
1098.8 p, 3. Elisabeth Popescu 1075

Clasamentul general pe regiuni: 
București 5 766,1 p. 2. Ploiești 3707,8
3. Galați 3351,7 p. 4. Buzău 3128,2 
5. Iași 3126,2 p. 6. Brașov 2 448,2 
7. Cluj 2 384,9 p.

situație, dinamoviștii 
ceau de la „prindere* Ia 
— trebuiau neapărat să 
puncte din bătaia mingii și 
loviți. La un moment dat, 
mația C.P.B. țintise cîțiva adversari, 
avînd conducerea la o diferență'de 
4 puncte, se părea că victoria nu-1 
va scăpa. Dar dinamoviștii Alex. 
Anghel (2), I. Voicu (2), M. Marin 
(2), Gh, Drăgliici (2), D. Panduru (2), 

suplimentare, ci — în același timp 
— înlesnind coechipierilor lor tre
cerea prin cele două culoare ale 
formației de la „prindere”. Partida 
s-a încheiat cu 21—16, pentru Di
namo. Maestrul sportului Alei. Cio- 
banu, care a condus de pe margine 
echipa în turneul final de la Roman, 
ne spunea că dinamoviștii au avut 
zilnic în programul de antrenament 
cîte 100 de „bătăi" cu bastonul. 
Se poate afirma că Dinamo, cu ju
cători mai puțin experimentați, a 
cucerit titlul datorită superiorității 
dovedite în „bătaia* mingii.

Reprezentanții clubului Steaua au dominat întrecerile
O dată cu încheierea campionate

lor de seniori, competițiile interne 
importante ale trăgătorilor noștri au 
luat sfîrșit. Fără îndoială, vor mai ur
ma unele concursuri, dar de mai pu
țină însemnătate. întrecerile de la po
ligonul Tunari pentru cucerirea celor 
32 de titluri (19 individuale și 13 pe 
echipe) au reunit trăgători fruntași din 
Capitală și din țară. Indiscutabil, cel 
mai frumos succes l-au obținut repre
zentanții clubului STEAUA (antrenori 
Gh. Corbescu și M. Toader) care au 
cîștigat 14 titluri, urmați de trăgătorii 
de la Dinamo București (5 titluri), 
Arhitectura București și C.S.O Arad 
(cîte 4 titluri). La individual, cele mai 
bune comportări le-au avut pușcașii 
PETRE ȘANDOR (5 titluri), NICO- 
LAE ROTARU (4 titluri) ambii de 
la Steaua — precum și MARIN FE- 
RECATU (2 titluri) — Dinamo. Din
tre trăgătorii din provincie, o frumoasă 
impresie au lăsat sportivii arădeni 

care au dominat proba de armă sport, 
realizînd totodată și patru noi recor
duri. Alte două recorduri republicane 
aparțin trăgătorilor militari — la ar
mă liberă calibru redus 40 focuri po
ziția în picioare — pe echipe și armă 
liberă calibru mare 3x40 focuri, trei 
poziții — individual (P.Șandor).

Un rezultat foarte bun este și cel 
obținut de dinamovistul M. Ferecatu 
la proba de armă standard 60 focuri 
culcat — 594 p. — la numai un punct 
de recordul țării. Se cuvine să amin
tim și de pistolarii clubului Dinamo 
care, la viteză, continuă să fie, de 
departe, cei mai buni. Rezultatul echi
pei DINAMO (M. Roșea, I. Tripșa, 
Gh. Maghiar și Șt. Petrescu) — 2353 p.

care tre-
„bătaie“

realizeze arbitrajul, care păcătuia prin păr- 
să nu fie 
cînd for-

Se știe că punctul nevralgic al ul
timelor finale pe tară l-a constituit 

tinire și incompetență. Hotărît să li
chideze greșelile făcute în anii tre- 
cuți, colegiul central a renunțat la 
serviciile unor arbitri lipsiți de per
sonalitate, invitînd la Roman, ală
turi de oameni cu experienlă, o 
serie.de tineri, remarcați în etapele 
anterioare ale campionatului. Rezul
tatul : nici o contestație, toate echi
pele mulțumite. Constantin Căpățînă 
(Buzău), care a condus excelent par
tida decisivă dintre Dinamo și 
C.P.B., Anton Tofan (Iași), Aurel 
Pascu, A. Cazacii (București), P. Cio- 
lacu, P. Istrate, V. Ciolacu (Sibiu) 
și Emil Comșa (Cluj) merită nota 
maximă.

In încheiere cîteva cuvinte despre 
aportul adus de organele sportive lo
cale. Datorită bunei popularizări a 
competiției, Ia întreceri au asistat 
mii de spectatori. De asemenea, s-au 
asigurat condiții ireproșabile des
fășurării întrecerilor, ceea ce a con
tribuit din plin la reușita turneului 
final al campionatului pe anul 1966.

Tr. IOANIȚESCU

serie de

relativ

constituie o cifră de valoare interna
țională (Ia campionatele mondiale de 
la Weisbaden, formația ciștigătoare, 
ca și cea a României, clasată pe locul 
doi, an realizat fiecare cite 2 354 p.).

In rindurile care urmează ne pro
punem să facem o scurtă trecere in 
revistă a nivelului atins la o 
probe.

Arma standard, o probă 
nouă, atrage, de la an la an, tot mai 
mulți concurenți. Iar pe plan internați
onal, la fete, arma standard este unica 
probă oficială. De altfel, și la cam
pionatul nostru fetele au concurat, 
pe lingă armă sport, la două probe 
de armă standard. Dacă la băieți am 
menționat cifra ciștigătorului la 60 
focuri culcat, în 
ne putem declara mulțumiți. In afară 
de cîștigătoarele (Maria Ignat— Ar
hitectură 557 p. la 3x20 focuri și 
Iuliana Daroczi — C.S.M. Cluj 578 
puncte la 60 f. culcat, celelalte tră

schimb, la fete, nu

Volei

seria a ll-a, ediția
campionatului categoriei 8,

1966—1967 (turul)
MASCULIN

16 OCTOMBRIE 1966, ETAPA I : I.C.F. 
București — Politehnica Iași, Construc
ții București — știința Petroșeni, Uni
versitatea București — Politehnica Cluj, 
Universitatea Timișoara — Medicina 
București, Universitatea Craiova — In
stitutul pedagogic Tg. Mureș.

23 OCTOMBRIE 1966, ETAPA A n-A ! 
I.C.F. București — Construcții Bucu
rești, Politehnica Iași — Medicina Bucu
rești. Știința Petroșeni — Universita
tea București, Institutul pedagogic Tg. 
Mureș — Universitatea Timișoara, Po
litehnica Cluj — Universitatea Craiova.

30 OCTOMBRIE 1966, ETAPA A IU-A ! 
Universitatea București — I.C.F. Bucu
rești, Construcții București — Politeh
nica Iași, Medicina București — Insti
tutul pedagogic Tg. Mureș, Universita
tea Timișoara — Politehnica Cluj, Uni
versitatea Craiova — Știința Petroșeni.

6 NOIEMBRIE 1966, ETAPA A IV-A 5 
Construcții București — Universitatea 
București, I.C.F. București — Universi
tatea Craiova, Politehnica Cluj — Me
dicina București. Politehnica Iași — In
stitutul pedagogic Tg. Mureș, Știința 
Petroșeni — Universitatea Timișoara.

13 NOIEMBRIE 1966, ETAPA A V-A : 
Universitatea București — Politehnica 
rași. Medicina București — știința Pe
troșeni. Universitatea Craiova — Con
strucții București. Universitatea Timișoa
ra — I.C.F. București. Institutul peda
gogic Tg. Mureș — Politehnica Cluj.

20 NOIEMBRIE 1966. ETAPA A VI-A 1 
I.C.F. București — Medicina București, 
Construcții București — Universitatea 
Timișoara, Universitatea București ;— 
Universitatea Craiova, Politehnica Iași — 
Politehnica Cluj, Știința Petroșeni — 
Institutul pedagogic Tg. Mureș.

27 NOIEMBRIE 1966, ETAPA A VII-A: 
Medicina Buciirești. — Construcții Bucu
rești, Universitatea Timișoara — Univer
sitatea București. Institutul pedagogic 
Tg. Mureș — I.C.F. București, Universi
tatea Craiova — Politehnica Iași, Poli
tehnica Cluj — Știința Petroșeni.

4 DECEMBRIE 1966, ETAPA A VIII-A: 
Universitatea București — Medicina 
București, I.C.F. București — Politehni
ca Cluj, Construcții București — Insti
tutul pedagogic Tg. Mureș, Politehnica 
Iași — Știința Petroșeni. Universitatea 
Craiova — Universitatea Timișoara.

11 DECEMBRIE 1966, ETAPA A IX-A : 
Medicina București — Universitatea Cra
iova, Institutul pedagogic Tg. Mureș — 
Universitatea București. Politehnica Cluj 
— Construcții București. Știința Petro
șeni — I.C.F. București, Universitatea 
Timișoara — Politehnica lași.

gătoare aproape că nici nu s-au văzut. 
De pildă. Margareta Enache, 
Baia, Judit Moscu membre ale 
lui republican au concurat la un 
mediocru, ca să nu mai vorbim 
alte trăgătoare cunoscute. Spre

Eda 
lotu- 
nivel 
și de 

„ , deo
sebire de acestea. Ana Goreti (Olim
pia), tot componentă a lotului, a reali- 

«zat la proba de 60 focuri culcat — 
seniori un punctaj bun, 584 p. deci 
cu șase puncte superior cifrei cu care 
s-a cîștigat titlul la fete. Ana Goreti 
nu și-a putut insă valorifica rezultatul 
deoarece ea a concurat la bărbați, 
unde a ocupat locul 6.

In orice caz, se impune ca și acestui 
gen de armă să i se acorde toată a- 
tenția atit de către sportivi cit, mai 
ales, de către antrenori. Specialiștii a- 
cestei probe mai au încă mult de lu
crat,- media rezultatelor obținute de 
fruntași neridicindu-se încă la nivelul 
celor care se înregistrează pe plan 
internațional. La băieți, există un de
calaj supărător intre cîștigător și ur
mătorii clasați (la 60 focuri, locul I : 
594 p. iar locurile II și III 591 si 
590 p ; la 3x20 — 568 p, respectiv 
563 p și 561 p.

Un aspect pozitiv al întrecerilor de 
la Tunari l-a constituit faptul că, anul 
acesta, după o lungă întrerupere, fe
derația de tir a introdus în programul 
„republicanelor" și proba de armă 
sport, care se bucură de o largă răs- 
pindire în țară. Și rezultatele înre
gistrate au însemnat o plăcută surpri
ză. Tinerii trăgători arădeni au ieșit 
învingători pe toată linia, băieți și fete 
individual și pe echipe și, cum arătam 
mai sus, cu noi recorduri. Desigur, vic
toriile reprezentanților C.S.O. ARAD 
sînt rodul unei munci perseverente la 
antrenamente. Nu același lucru s-ar 
putea spune însă despre felul cum au 
privit pregătirile la armă sport, ținta- 
șii cluburilor bucureștene, a căror 
comportare nu a corespuns.

O probă care continuă să rămînă 
deficitară este cea de pistol calibru 
mare. Număr redus de participant! (nu 
s-a făcut clasament la echipe), rezul
tate modeste.

Cu o excepție : cea a tînărului Dan 
Iuga (Dinamo) care s-a clasat pe lo
cul IV — înaintea unor „veterani" ca 
G. Maghiar, I. Pieptea și alții. Fără 
indoială, antrenamentele la pistol ca
libru mare 
bunătăți te, 
mai multă

trebuie să fie simțitor îm- 
iar federația să acorde 
atenție și acestei probe.

T. RĂBȘAN
C. COMARNISCHI

T

FEMININ

IC OCTOMBRIE 1966, ETAPA I î I.S.E. 
București — Universitatea București, 
Medicina București — Politehnica Ga
lați, Medicina Cluj — Politehnica Bra
șov, I.M.F. Tg. Mureș — Universitatea 
Iași, Institutul pedagogic Pitești — Uni
versitatea Timișoara.

23 OCTOMBRIE 1966, ETAPA A II A î 
Medicina București — I.S.E. București, 
Universitatea București — Medicina Cluj, 
Politehnica Galați — Universitatea Ti
mișoara, Universitatea Iași — Institu
tul pedagogic Pitești, Politehnica Bra
șov — I.M.F. Tg. Mureș.

30 OCTOMBRIE 1966, ETAPA A III-Aî 
I.S.E. București — Politehnica Galați, 
Medicina Cluj — Medicina București, 
I.M.F. Tg. Mureș — Universitatea Bucu
rești, Institutul pedagogic Pitești — Po
litehnica Brașov, Universitatea Timi
șoara — Universitatea Iași.

6 NOIEMBRIE 1966, ETAPA A IV-A î 
Universitatea București — Institutul pe
dagogic Pitești, Medicina București —-
I.M.F. Tg. Mureș, I.S.E. București — 
Medicina Cluj, Politehnica Galați — U- 
niversitatea Iași. Politehnica Brașov — 
Universitatea Timișoara.

13 NOIEMBRIE 1966, ETAPA A V-A î 
I.M.F. Tg. Mureș — I.S.E. București, 
Institutul pedagogic Pitești — Medicina 
București, Universitatea Timișoara — 
Universitatea București, Medicina Cluj
— Politehnica Galați, Universitatea Iași
— Politehnica Brașov.

20 NOIEMBRIE 1966, ETAPA A VI-A î 
Universitatea București — Universitatea 
Iași, Medicina București — Universitatea 
Timișoara, I.S.E. București — “ ...........
pedagogic Pitești, Politehnica 
Politehnica Brașov, Medicina 
I.M.F. Tg. Mureș.

27 NOIEMBRIE 1966, ETAPA 
Universitatea Timișoara 
rești, Universitatea Iași 

Institutul 
Galați — 
Cluj —

A VII-A:
— I.S.E. BUCU-

— Medicina 
București, Politehnica Brașov — Univer- 

" ' ~ ~„ Mureș —
Politehnica Galați, Institutul pedagogic 
Pitești -- Medicina Cluj.

4 DECEMBRIE 19«6, ETAPA A VIU-At 
............  “ ' Politehnica Sra- 

Universitatea 
Universitatea 
- Universita

tea Timișoara, I.M.F. Tg. Mureș — In-

A IX-A : 
Medicina 
— I.S.E. 
Pitești —

sitatea București, I.M.F. Tg.

Pitești -- Medicina Cluj.
< “Z T ~ J * ----

Medicina București 
șov, I.S.E. București — 
Iași, Politehnica Galați - 
București, Medicina Cluj

stitutul pedagogic Pitești.
11 DECEMBRIE 1966, ETAPA 

Universitatea București — 
București, Politehnica Brașov 
București, Institutul pedagogic 
Politehnica Galați, Universitatea Timi
șoara — I.M.F. Tg. Mureș, Universitatea 
Iași — Medicina Cluj.

PRIMELE ECHIPE SÎNT GAZDE.

serie.de
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SURDAN
După Răcelescu, iată că un al 

doilea fundaș al Politehnicii deține... 
înaintaș. Și nu un înaintaș oarecare, 
ci unul care primește nota 10 de la 
debutul său în linia de atac 1 Autor 
a două goluri și coautor a încă 
două, SURDAN, pentru că despre 
el este vorba, apare ca realizatorul 
principal al victoriei timișorene in 
fața lui Dinamo București.

Dar Sutdan, viitor medic și un e-

xemplu de comportare atit în viața 
sportivă cit și în cea din afara tere
nului de fotbal pentru mai tinerii și 
mai... zburdalnicii săi colegi de e- 
chipă este, alături de Lereter, jucă
torul cel mai constant al Politehnicii 
Timișoara,

Ca fundaș, Surdan a 
timpul o piedică chiar 
mai reputați atacanți 
noastre. Iar acum, ca
dovedit din nou valoarea. Poate că 
o doză mai mare de încredere în for
țele proprii i-ar fi necesară pentru a 
da randamentul așteptat și intr-una 
din ec. ipele naționale. Pînă atunci, 
ii adresăm aplauzele noastre.

Cum spuneam tntr-un 
articol anterior. In actualul 
campionat, meciurile forma
țiilor noastre de primă ca
tegorie se desfășoară la un 
nivel inferior celor din e- 
diția precedentă. Se înre
gistrează un oarecare re
gres atît Ia Dinamo Bucu
rești și Steagul ros-1, noi 
adepte ale sistemului cu 
„libero* în apărare, cît și 
la Rapid, Steaua, C.S.M.S., 
Politehnica Timișoara, Uni
versitatea Cluj etc., care 
nu au adus nici un fel de 
modificare sistemului de joa 
aplicat de ele fn sezonul 
trecut. Este o dovadă In 
plus, dintre cele mai con
cludente, că vina pentru 
nivelul scăzut al partidelor 
nu trebuie aruncată pe di
feritele sisteme de joc. In 
ce constă atunci carențele 
principale existente In jo
cul formațiilor noastre ? Să 
încercăm să le depistăm 
împreună cu antrenorul fe
deral Dincă Schileru. cu 
care am purtat următoarea 
discuție:

— Sînteti de acord că în 
actualul campionat randa
mentul echipelor noastre 
este mai scăzut fată de se
zonul trecut ?

— Absolut de acord. Este 
o realitate, oglindită de În
suși clasamentul întrecerii, 
în care echipe cu preten
ții modeste ocupă locuri 
fruntașe, în timp ce forma
ții alcătuite din nume so
nore nu reușesc să-și regă
sească cadența nici după 
scurgerea celor 7 etape.

— Cum vă explicați a- 
ceastă stare de fapt ?

— La începutul competi
ției am fost tentat să-mi 
explic nivelul scăzut al 
partidelor mai mult prin 
factorul fizic. Echipele se

aflau după o vacantă mai 
scurtă ea de obicei (fotba
liștii -student! In examene) 
și oboseala resimțită de 
jucători se reflecta In rit
mul lent al meciurilor.

— Apoi?
— Apoi, treptat, prin 

pregătiri speciale această 
lacună de ordin fizia a fost 
în bună măsurd Înlăturată, 
dar fără ecoul dorit în jo
cul de ansamblu. Sînt e- 
chipe ca G.S.M.S., Rapid, 
Steagul roșu ș.a. eare su
feră in continuare de a- 
ceeași meteahnă: nu res
pectă nici măcar sarcinile 
cu caracter general care li 
se recomandă 
săptămină de 
norii lor; cu 
fin indicațiile

— Dacă înțeleg bine, vă

In fiecare 
către antre- 
atit mai pu- 
speciale.

constituit tot 
și pentru cei 
ai echipelor 

înaintaș, și-a

— m. t. —

concepția tactică
terenurilor, cerînd crește
rea ritmului numai în a- 
proplerea suprafeței de pe
deapsă. Ce părere aveți In 
această direcție?

• O astfel de orientare 
se pare greșită, depâ- 
de realitățile totbalu- 

modern. Sînt tntr-ade- 
situafli care recomandă

mi 
șită 
lui 
văr 
o pregătire mai lentă a a-
tacurilor, o „temporizare", 
o pasă Înapoi chiar (pen
tru scoaterea din dispozi
tiv), dar regula generală 
trebuie să fie declanșarea 
rapidă a atacurilor pe di
recții mereu schimbătoare. 
In scopul surprinderii ad
versarului.

— Ce importantă acor
dați circulației jucătorilor în 
teren în fotbalul actual ?

— De prim ordin, ea con-

Interviu cu antrenorul federal DINCĂ SCHILERU

tundașul V. Popeseu in me
ciul cu Steaua și de... mtț- 
locașul Codreanu In parti
da cu Dinamo București. 
Gu alte euvinte, in dina
mica fotbalului aetual so
luțiile tactice le adus de
seori și liniile dinapoi.

— Să trecem acum șl la 
înaintași, mai precis la îna
intașii centrali. Jucători 
mai aproape de butul ad
vers și pe umerii cărora 
apasă, deci, mai greu răs
punderea finalizării. Sînt 
linii de atac în alcătuirea 
cărora ambii înaintași cen
trali sînt jucători dotatl cu 
forță de pătrundere (lanea 
— Manolache); după cum 
sînt și înaintări în care a- 
mîndouă vîrfurile centrale 
sînt lipsite de gabarit (Du- 
milriu — Ionescu), rezol- 
vînd totul numai 
nete. Cărora le 
mai mult credit ?

— Nu este chiar

prin fi- 
acordati

I
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explicați nivelul scăzut al 
partidelor prin deficientele 
Ia capitolul CONCEPȚIE 
TACTICĂ ?

— Aceasta este explica
ția. Este ignorat adevărul 
că, în condițiile apărărilor 
aglomerate, balonul trebuie 
să circule cu o mare rapi
ditate. Și aceasta chiar de 
la ultimul apărător, porta
rul, care, o dată aflat In 
posesia mingii, nu trebuie 
să întirzie degajarea nici 
un moment. De preferință 
cu mina, pentru siguranța 
adresei.

— Ați pomenit de cir
culația balonului cu mate 
rapiditate. . Sînt încă unii 
tehnicieni care recomandă 
pregătirea lentă a atacuri
lor în zona de mijloc a

tribulnd împreună cu eircu- 
lafia mingii Ia viteza de 
joc. Și nu numai atit, ci și 
la EFICACITATE, în fapt 
problema problemelor. Să 
mă explic: în condițiile a- 
părărilor Întărite, miș
carea rațională și variată 
în teren a tuturor jucători
lor este hotăritoare în reu
șita acțiunilor de atac. Să 
exemplificăm cele spuse cu 
golurile Înscrise la ultimul 
campionat mondial chiar 
de către echipe adepte ale 
„betonului" (R.F.G.), dato
rită aportului adus de fun
dașii (Schnellinger, Weber) 
și mijlocași (Beckenbauer, 
Overath), să ilustrăm și eu 
fapte recente din campio
natul nostru, mai precis 
cu punctele marcate de

așa ușor 
de răspuns. De regulă, ju
cătorii vîrf de atac bine 
dotafi fizicește sînt lipsiți 
de finețe, In timp ce cel 
din a doua categorie n-au 
suficientă tortă de pătrun
dere. Tipul de înaintaș 
central, care să întrunească 
ambele calități este desigur 
ideal, dar șl... foarte rar 
In aceste condiții jocul e- 
chipei se restructurează în 
funcfie de vîrfurile de atac 
pe care le are la îndemînă 
Astfel înaintașii centrali cu 
gabarit vor putea' fi jucat’ 
și la angajament fizic. De 
cind ceilalți vor pune ac
centul pe combinații. Dar 
această problemă (și nu 
numai ea) (inind de con
cepția tactică comportă o 
discuție aparte.

— De acord șl... pe cu- 
rînd.

' G. NICOLAESCU
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RESTANȚE
Pitești și Mediaș 
două partide res- 
de meciurile Di-

LA ZIAZI, DOUA
Stadioanele din 

vor găzdui astăzi 
tantă. Este vorba
namo Pitești — Jiul Petroșeni (ca
tegoria A) și Gaz metan Mediaș — 
A.S.A. Tg. Mureș (categoria B).

Ambele meciuri suscită un interes 
deosebit. Astfel, este interesant de 
urmărit, în partida de la Pitești, 
dacă formația locală Dinamo a reușit, 
în zilele care au urmat după jocul cu 
Rapid București, să-și remedieze ca
rența ce s-a făcut remarcată: lipsa 
de viteză în joc. Pe de altă parte, 
este interesantă și evoluția Jiului 
care dorește să reediteze jocul bun 
de la începutul campionatului.

PROGRAMUL MECIURILOR 
DIN CAPITALA

SlMBĂTĂ: Stadionul Giulești, ora 
14: Tehnometal — Rapid (j).

DUMINICĂ : Teren Gloria, ora 
9.30: Metalurgistul — Electrica Con
stanta (j), ora 11: Metalurgistul — 
Ceahlăul P. Neamț (cat. B). Sta
dionul Dinamo, ora 9,30: Dinamo

Victoria — Muscelul Cîmpulung (j), 
ora 11: Dinamo Victoria — Chimia 
Suceava (cat. B). Stadionul 23 August, 
teren II, ora 10: S.S.E. Nr. 2 Bucu
rești — Flacăra Moreni (j). Teren 
Timpuri Noi, ora 9: IPROFIL Bucu
rești — Flacăra roșie București 
(„Cupa României"), ora 11 : Timpuri 
Noi București — S.N. Oltenița 
(„Cupa României"). Teren Viscoza 
(Popești-Leordeni), ora 10: Viscoza 
București — Tehnometal București 
(.Cupa României").

I
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ATLETISM

După cea de a treia etapă a campionatului

Juniorii noștri în £ața celei de a
96-a partide internaționale: Sezonul performanțelor 

nu s-a încheiat încă
Duminică, la Suceava, reprezen

tativa noastră de juniori susține • 
nouă partidă internațională — a 96-a 
din cariera sa — întîlnind națio
nala Poloniei. Este primul dintr-uD 
jir de cinci meciuri Internaționale 
programate în această toamnă. Vor 
urma : România—R.D. Germană (23 
octombrie, la Rm. Vîlcea), Româ
nia—Cehoslovacia (10 noiembrie) și 
două jocuri în Turcia, între 4—8 de
cembrie.

LOTUL A ÎNCEPUT SA SE 
CONTUREZE
spune că anul acesta auSe poate 

existat două reprezentative de ju
niori : aceea care a pierdut în me
ciurile ' 7
cadrul preliminariilor U.E.F.A. și a 
doua — echipa cu care ne-am pre
zentat la turneul din Bulgaria. O 
reprezentativă complet nouă față de 
cea din primăvară (excepție i N. Io
nescu, de la Metalul Tîrgoviște), al
cătuită de antrenorii Gheorghe Ola 
și Gheorghe Dumitrescu în urma 
competițiilor de juniori organizate 
în vară șl a taberei de la Pitești.

Ea verificarea din Bulgaria au 
.căzut' nu mai puțin de opt spor
tivi. Ei se află în continuare în a- 
tenția antrenorilor și fac parte din 
lotul lărgit al reprezentativei dar, 
deocamdată, pentru meciurile cu Po
lonia și R.D. Germană, au făcut loa 
altor juniori remarcați în ultimul 
timp printr-o formă mai bună. 26 
dintre ei au fost reuniți pentru cî- 
teva zile în Capitală, la sfîrșitul 
lui septembrie. La această acțiune, 
cîtiva juniori mai puțin cunoscut! 
(Profir, Roxin, Gh. Ionescu, Lemna
rii, Aldea, Ciupitu) au dat deplină 
satisfacție, alături de alții ailați de

cn selecționata U.R.S.S. din

mal multă vreme în vederile selec
ționerilor. Este vorba de Moldovan, 
N. Ionescu, Crețu, Biliboacă, Etern 
și Nistor. După cum ne-a spus an
trenorul Gh. Ola, acțiunea a fost 
încununată de succes și pentru că 
gradul de pregătire cu care juniorii 
au venit de la cluburi a fost mulțu
mitor.

Dintre cel 26, pentru jocurile din 
toamnă au rămas 17.

CEA MAI TÎNARA ECHIPA
Lotul aflat în pregătire păstrează 

caracteristica cu care echipa noas
tră de juniori a început să se mîn- 
drească: vîrsta potrivit prevederilor 
U.E.F.A. care a stabilit ca la tur
neul de anul viitor să participe nu
mai juniori născuti după 1 septem
brie 1948. Dar iată-i pe cel 17 :

PORTARI: Șt. Moldovan (Univer
sitatea) și I.Dumbreanu (Gaz metan)

FUNDAȘI: G. Aldea (Central .23 
August* București), 
(U.R.E.M. București), 
(Metalurgistul), N. Ionescu (Metalul 
Tîrgoviște), V. Stoicescu (Petrolul), 
și Gh. Ionescu (Dinamo București).

MIJLOCAȘI: S. Crefu (Universi
tatea), T. Profir (Siderurgistul) . și 
S. Roxin (Dinamo București).

ATAGANȚI: VI. Marica (Dinamo 
București), T. Nistor (Steaua), P- 
Biliboacă (Farul), S. Etern (Farul), 
E. Lemnaru (Petrolul Dărmănești), 
și D. Manea (Steaua).

•ir'
Juniorii noștri se află în orașul 

viitoarei dispute și sînt pe cale de 
a-și încheia pregătirile pentru me
ciul de duminică. Reprezentativa 
Poloniei sosește în țară vineri, direct 
la Suceava. —

G. Giupitu 
D. Gojocaru

Progresul pe ultimul loc 
în toate clasamentele

Penultima etapă a campionatului 
republican de atletism pe echipe a fost 
privită de unele formații cu mai mult 
interes, de altele cu mai puțin. Com
petiției i s-a acordat atenția cuvenită 
de către Dinamo, Steaua, I.C.F. care 
și-au mobilizat efectivele pentru cu
cerirea victoriei. In schimb, alte echipe 
(Progresul, Argeș, Iași, Dobrogea) au 
făcut deplasările — destul de costisi
toare — cu loturi improvizate. De a- 
ceea, au existat și multe ncprezentări, 
ca și performanțe slabe, sub standar- 
durile cerute. După cele șase întîlniri 
susținute pînă acum, atletele și atleții 
de la Progresul au „cules" tot atîtea 
înfrîngeri. Reprezentanții clubului bu- 
cureștean se află pe ultimul loc în toa
te cele trei clasamente (general, mas
culin, feminin) cn...zero puncte, avînd 
retrogradarea în „B“ ca și... asigurată. 
In asemenea condiții, desigur, nici ce
lor patru antrenori care răspund de 
pregătirea echipei (Ion Steriade, Nico- 
lae Gurău, Eugen Danciu, Dumitru Pe
trescu) nu li se poate acorda — pen
tru activitatea lor — decît tot... zero 
puncte.

Rezultatele etapei de sîmbătă și du
minică au fost — în general — mo
deste. majoritatea atleților motivîn- 
du-ie prin inerenta ieșire din formă 
de la sfîrșit de sezon. De ce oare nu 
au invocat aceleiași scuze și Vasile Du
mitrescu (15,65 m la triplu). Ileana 
Silai (56,3 la 400 m), Aurel Popescu 
(1,95 m la înălțime). Florin Cheran 
(1,90 m la înălțime), Mihai Zaharia 
(7,06 m Ia lungime) și alții care și-au 
stabilit acum valoroase recorduri per
sonale ? Sau Adrian Samungi, Gheor
ghe Popeseu, Iosif Naghi, Silviu Cris- 
tcscri, Viorica Viscopoleanu, Maria

Progresul pe

Ținînd seama că programul 
concursului Pronosport de dumi- 
nieă 16 octombrie 1966, este 
foarte atractiv avînd drept „cap 
de afiș" intîlnirile internaționale 
susținute de echipele noastre de 
tineret și juniori, publicăm din 
nou programul acestui concurs: 
I. Polonia (tineret) — România 
(tineret), II. România (juniori) 
— Polonia (juniori). III. Metrom 
Brașov — Dinamo Baeău, IV. 
Poiana Cîmpina — Siderurgistul 
Galați, V. Oțelul Galați — Știin
ța București, VI. Minerul Baia 
Mare — A.S.A. Tg. Mureș, VII. 
Crișul Oradea — Clujeana Cluj, 
VIII. Atalanta — Napoli, IX. 
Foggia — Venezia, X. Lecco — 
Internazionaie, XI. Roma — 
Cagliari, XII. Spăl — Bologna, 
XIII. Torino — Juventus.

• Vineri 14 octombrie 1966,. la 
orele 17, vor pleca de la sediul 
Loto-Pronosport din București, 
calea Victoriei nr. 9, autocarele 

excursioniștii care la Giurgiu 
vor îmbarca pe motonava ce 
efectua excursia pe Dunăre 
itinerarul : Giurgiu — Bel-

cu 
se 
va 
pe 
grad — Budapesta.

AZI ULTIMA ZI LA LOTO

216.092 lei report la tragerea 
Loto de mîine.

Nu uitați să vă procurați bi
letele pentru tragerea L,oto de 
mîine, vineri 14 octombrie, care 
va avea loc la București în 
din str. Doamnei nr. 2, cu 
cepere de Ia ora 18,30.

PRONOEXPRES
concursului 

din 
din

sala 
în-

Pro- 
. 1966 
urmă-

La tragerea i 
noexpres nr. 41 
au fost extrase 
toarele numere :

17 34 12
Numere de rezervă: 24
Fond de premii : 705.772

din care report Ia categoria 
87.923 lei.

Premiul de 25.000 lei atribuit 
unei variante de categoria a II-a 
de la concursul Pronoexpres nr. 
40 a revenit 
ga Lajos din

Tragerea 
Ioc miercuri 
București.

12 oct. 
urnă i

26 43 33

29 
lei

I

participantului Cza- 
Cluj.
următoare va avea

19 oct. 1966 la

Ileana Silui a obținut 

sîmbătă la Cluj un re

zultat foarte bun la 

400 de metri: 56,3— 
record personal și cea 

mai bună performanți 

românească a anului. 

Iat-o aici conducînd 

plutonul înlr-o cursă de 

800 de metri.

Rubrică redactată de Administrația 
de stat Loto-Pronosport.

Salamon ș.a. care au obținut rezultate 
în apropierea cifrelor lor maxime din 
acest an. Adevăratele cauze ale com
portării slabe ale unor atleți constă 
în lipsa de pregătire, în felul defec
tuos în care 
trcnorii lor.

au lucrat sportivii și an-

Clasamentele campionatului 
după etapa a 
GENERAL

categoriei 
IlI-a,A —

1. Steaua Buc. 6 6 0 0 994 — 746 12
2. Dinamo Buc. 6 5 0 1 1123 — 720 10
3. I.C.F. Buc. 6 5 0 1 951 — 841 10
4. Brașov 6 4 0 2 955 — 859 8
5. Rapid Buc. 6402 919,83 — 883,16 8
6 Banat 6105 859,50 — 929,50

— 977.33
2

7. Cluj 6 1 0 5 843,66 2
8. Argeș 6 1 0 5 804 — 993 2
9. Progresul 6 0 0 6 587 — 1149 0

MASCULIN
1. Dinamo Buc. 6 6 0 0 778 — 404 12
2. Steaua Buc 6 5 0 1 710 — 478 10
3. Rapid Buc. 6 4 0 2 612,33 — 533,66 8
4. I.C.F. Buc. 6 3 0 3 591 — 543 6
5. Banat 6 3 0 3 588 — 589 6
6. Brașov 6 3 0 3 581 — 586 6

săptămînii are loc ulti-

7. Cluj
8. Argeș
9. Progresul

6 2 0 4 466,66
6 1 0 5 453
6 0 0 6 367 

FEMININ

— 591,33
— 679
— 743 •

4
2
0

1. Steaua Buc. 6 6 0 0 384 — 286 12
2. Brașov 6 5 0 1 365 — 263 10
3. I.C.F. BUC. 6 4 0 2 358 — 298 8
4. Argeș 6 4 0 2 350 — 314 8
5 Dinamo Buc . 6 3 0 3 345 — 305 6
6. Cluj 6 3 0 3 367 — 386 6
7. Rapid Buc. 6105 274.50 — 337,50 2
8. Banat 6105 271,50 — 340.50 2
9. Progresul 6 0 0 6 220 — 406 O

La sfîrșitul 
ma etapă a campionatului republican 
pe echipe. în categoria A se vor dis
puta următoarele meciuri : BUCU
REȘTI :, Rapid—Steaua—Progresul
PITEȘTI : Argeș—Banat—Cluj ; BRA
ȘOV : Brașov—Dinamo—I.C.F. In ca
tegoria B vor avea loc întîlnirile : 
CONSTANTA : Dobrogea—Metalul— 
Hunedoara ; IAȘI : Iași—Bacău— 
Ploiești ; TG. MUREȘ : Mureș-Auto- 
nomă Maghiară—Oltenia—Crișana.



atletismului La Oberhausen

CALEIDOSCOP
Laureafi ai»

oarăLONDRA. — Pentru a doua 
trofeul „Memorialul Harvey"a fost atri
buit celebrului atlet australian " 
Clarke. Acest trofeu se acordă în fie
care an de către federația engleză de 
specialitate celui mai bun atlet din 
luațp. La această ediție Ron Clarke 
va trebui însă să „împartă" trofeul cu 
un glt atlet. Wendell Mottley, care a

Ron

Ondino Viera se pronunță

împotriva „exportului"

realizat în proba de 440 yarzi timpul de 
45,9. Clarke a fost distins cu a.cest tro
feu, deoarece anul acesta a parcurs 
distanța de trei mile în 12:52,4 (record 
mondial).

Trofeul „ Jackson", care se remite în 
fiecare sezon celui mai bun atlet en
glez a fost acordat lui Lynn Davies, 
campion olimpic, care la Budapesta în 
august a cîștigat campionatul european 
în proba de săritură In lungime. Lui 
Davies i s-a decernat și trofeul „Memo
rialul Pepper" pentru rezultatul său de 
8,06 m realizat in cadrul campionatului 
Angliei.

0 rundă
• U.R.S.S. 

’• S.UJL

de jucători Campionatele mondiale

a surprizelor
- IUGOSLAVIA 2-0
- ROMÂNIA 2-0!

— Ondino Viera, 
de fotbal a Uruguay- 
federației de speciali-

MONTEVIDEO. 
antrenorul echipei 
ului, a prezentat 
late primul său raport referitor la cam
pionatul mondial din Anglia. El a pro
pus interzicerea oricărui transfer al ju
cătorilor uruguayeni în străinătate din 
momentul începerii meciurilor prelimi
nare ale viitoarei ediții a Cupei „Jules 
Kimet“.

de călărie
BUENOS AIRES. — La Buenos Aires 

se desfășoară în prezent campionatele 
mondiale de călărie (obstacole). După 
trei probe preliminare, în clasament 
conduce d'Oriola (Franța)—41 puncte, 
urmat de spaniolul Bohorquez—38 puncte 
și Raimondo d’Inzeo (Italia) — 36,5 
puncte. Proba a treia preliminară a fost 
câștigată de Raimondo d’Inzeo.

OBERHAUSEN 12 (prin telefon) — 
Runda a 9-a a campionatului mondial 
feminin de șah a adus serioase modifi
cări în clasament. Două rezultate sur
prinzătoare au determinat schimbarea li
derului, actualmente echipa U.R.S.S. 
Campioanele mondiale au trecut neaș
teptat de ușor peste rezistența șahistelor 
Iugoslaviei: 2—0 (Gaprindașvili a în-
vins_o pe Lazarevici, iar Zatulovskaia 
pe Nedelkovici). Sub așteptări a evoluat 
echipa României. Șahistele românce au 
încercat* să forțeze cu orice preț vic
toria în ambele partide cu reprezentativa 
S.U.A., dar au comis inexactități în 
planul de joc, astfel că la epuizarea ce
lor 5 ore ale rundei, Elisabeta Polihro_ 
niade avea o poziție net inferioară la 
Gisela Gresser, iar Margareta Perevoz- 
nic în fața Lisei Lane. ‘Amîndouă 
aceste partide au fost cedate, fără a 
mai fi reluate la jucarea întreruptelor. 
Scor : 2—0 pentru echipa S.U.A.

Alte rezultate ale rundei : Anglia — 
R.F.G. l’/i—’/2, Bulgaria — Polonia 1—1, 
Olanda — Danemarca l’/s—’/5, R.D.G. — 
Austria 1—0 (1), Ungaria—Cehoslovacia 
1—1. Și un rezultat, după întrerupere: 
R.F.G. — Ungaria 1—1 Clasamentul : 
U.R.S.S. 15’/î, România 14. Iugoslavia 
ll’/2, R- D. G. 11 (15, Cehoslovacia
l(F/t etc.

de la Ciudad de Mexico
întrecerile. celei de-a doua ediții a 

„Săptăminii preolimpice' au debutat ieri 
la Ciudad de Mexico cu proba de ci
clism 60 km contracronometrului pe e- 
chipe și exerciții liber alese ale con
cursului masculin de gimnastică (din 
cauza decalajului mare de ore rezultatele 

. nu nc-au parvenit). Competiția de ci
clism urma să se desfășoare inițial pe 
clasica distanță de 100 km, care figu
rează în programul J.O.. însă echipele 
participante au cerut ca ea să fie scur
tată la 60 km. Proba s-a disputat pe 
pista aeroportului din Ciudad de Mexico.

Alf Ramsey este prevăzător
LONDRA. 12 (Agerpres). — Nici nu 

s-au împlinit încă trei luni de la în
cheierea campionatului mondial de fot
bal din Anglia și Alf Ramsey, antreno
rul echipei Angliei, campioană a lumii, 
a început să-și Schițeze planul de pre
gătire a unui lot în vederea viitoarei 
ediții programate în 1970 in Mexîc. Ce
lebrul antrenor englez a declarat zia
riștilor că el urmărește acum jocul 
unor tineri sub 22 de ani, care să în
trunească concepțiile sale de a alcătui 

și cu o 
mare putere de luptă.-Ramsey a și pre
zentat c listă de selecționabili din care 
fac parte, printre alții : Montgomery 
(Sunderland), Hollins (Chelsea), Stephen
son (Crystal Palace), Coates (Burnley), 
Sissons (West Ham United) și Clarke 
(Fulham).

o echipă omogenă, tehnică

INTERNAZIONALE S-A (ALILICAT
IN TURUL AL DOILEA DIN „C.C.E.“

MAZZOLA

Așteptat cu un deosebit interes, me
ciul retur dintre Torpedo Moscova și In- 
ternazionale Milano, din primul tur al 
„C.C.E.", desfășurat ieri pe stadionul „V. 
I. Lenin" din Moscova, s-a încheiat la 
egalitate : 0—0. Astfel, echipa italiană, 
care a obtinut victoria cu 1—0 în pri
mul joc, s-a calificat în turul al doilea 
al competiției.

Gazdele au avut inițiativa în marea 
majoritate a timpului, dar n-au putut 
tiece de masiva și extrem de bine or
ganizata apărare a echipei lui Herrera, 
în prima repriză^ Torpedo a avut mai 
multe ocazii de gol, dar Streițov, Scer- 
bakov și Linev le-au ratat. în această 
parte a meciului, Inter a contraatacat 
foarte periculos. Mazzola a trecut de 
apărarea sovietică și numai intervenția 
lui Kazavașvili a salvat poarta echipei 
sale (min. 6), iar Jair, după cc l-a 
driblat pe Șustikov, a tras în bară 
(min. 21). în repriza secundă, tot gaz
dele se mențin în atac dar le lipsește 
forța de pătrundere.

Alte rezultate: în „C.C.E.” Atleti
co Madrid — F.C. Malmo 3—1 (în tur 
2—0), Vorwârts Berlin — Gornik 
Zabrze 2—1 (în tur 1—2, al treilea 
joc la 26 octombrie, la Budapesta). în 
„GUPA CUPELOR" : Everton — Aal
borg 2—1 (în tur 0—0).

Steaua-R. C. Strasbourg 1-1 (0-0) în „Cupa cupelor

ARGENTINIENII se grăbesc de pe acum să-și formeze echipa de'- 
fotbal pentru Olimpiada din Mexic. Valentin Suarez, noul președinte r 
al iedera/iei de fotbal, a hotărit s<5 formeze trei echipe (cu tehnicienii 
respectivi), din care se vor selecționa componenta naționalei.

CRONICARII de. 
tenis din New York 
au instituit un trofeu 
ce se va decerna în- 
cepînd din anul 1967

nr.tenismanului „nr. 1* 
din întreaga lume, 
care va avea cele mai 
bune rezultate la cele 
cinci mari turnee

mondiale: 
don, Forest 
campionatele 
naționale ale 
ței. Italiei și 
traliei,

Wimble- 
Hills, 
inter- 
Fran- 
Aus-

STADIONUL din Wembley va 
purta o... „pălărie", formată de 
un uriaș acoperiș din material 
plastic, lung de 250 metri și lai 
de 150 metri. El va ii instalat 
la o Înălțime de 55 metri. Costul:

LUCIEN AIMAR, cîștigătorul 
an, va primi o cunună de lauri, în 
loc sîmbătă, 15 octombrie.

PE STADIONUL Saint Maur 
(Franța), a avut loc la 2 octom
brie „Jubileul Jazy“, cu prilejul 
retragerii din 
a valorosului

activitatea sportivă 
atlet, francez,

CEA MAI 
dală de 
lume a fost turnată 
la Grenoble, pentru 
construcția inelului 
pe care se vor des
fășura probele de pa-

Mi-

MARE 
beton din

sterline. Uriașa 
va lăsa să pătrundă

„pă- 
lumi-

55 000 lire
lărie
na soarelui, puțind fi montată în 
24 de ore, de 20 de oameni, 
cu ajutorul unor macarale 
unui-,. elicopter.

Turului ciclist al Franței din 
cursul unei recepții care va

și o

acest
avea

chel Jazy. Beneficiul acestei reâ-£ 
niuni a fost oferit de către atle
tul francez pentru ajutorarea 
nistratilor din Guadelupa.

și-

viteză, Ia Jocu- 
de iarnă din 
Armătura aces-

tinaj 
rile
1968.
tei dale este forma
tă din 118 km de tu
buri de oțel, iar tur
narea betonului a du-

10
un

rat 10 zile șî 
nopți, folosindu-se 
ciment special. Lun
gimea pistei este de 
400 m, iar lățimea 
de 14 m.

clubului Santos au chemat un medic psihiatru, 
Melo, pentru a încerca să oprească așa numita

CONDUCĂTORII
pe dr. Sebastiano de .
„criză de potential" maniiestată de echipa lui Pele, care a suferii trei 
înfringeri consecutive, ajungind pe locul al 8-lea in campionat.

ECHIPA de fotbal a 
Braziliei a primit 
două oferte pentru a 
susține ud turneu de 
zece meciuri în Asia

(cu garantarea înca
sării a 250 000 de do
lari) și un turneu .în 
patru* cu U.R.S.S.. 
Argentina și Anglia.

Ceea ce denotă că 
brazilienii sînt încă 
bine cotați pe plan 
international, în ciu
da eșecului de la 
Londra.

DUPĂ VICTORIA obținută cu 2—0 pe stadionul olimpic din capi
tala Italiei în fața echipei Roma, meci la care au fost prezenți și 40 000 
de 
vajnicii săi suporteri o medalie de 
Romei".

,tifosi* din Neapole, wll"-le napolitan a 
aur pe

DE-A LUNGUL campionatelor 
mondiale, 12 boxeri au cucerit 
titlul Înainte de a împlini 20 de 
ani. Ei sini : Fidel la Barba și 
Fighting Harada (muscă), Geor
ge Dixon, Johnny Covlon, Jimmy

primit drept cadou de Ia 
care scria : .Cuceritorilor

și Terry McGowen (co-
— la 17 ani și

Walsh
coș), Abe Attelî
8 luni, De! Jawkins, Cal McCar
thy și Tony Canzoneri (pană), 
Stanley ""Ketchel și Al McCoy 
(mijlocie).

Deci Steaua părăsește „Cupa cupelor"! 
Teri, pe stadionul „23 August", fotba
liștii bucureșteni n-au reușit decît un 
chinuit 1—1 (0—0), în fața unei echipe 
care 60 de minute n-a emis nici o 
pretenție stînd îngrămădită în propria 
jumătate de teren apărînd cu deznădejde 
săraca zestre (un gol) ou care ve
nise de la Strasbourg. Iar cînd și-a dat 
seama că adversarii (Steaua), nu pre
zintă nici ei vreun pericol real (în ciuda 
numeroaselor ocazii ratate de jumătate 
din echipa bucureșteană) a ieșit timid 

Unul dintre aceste atacuri, o 
a lui Munoz, o inspirată de- 
capul, a lui Farias și un șut 
lui Hausser au adus nesperata 
a scorului general al celor 

min. 61 și peii- 
6 000 de

la atac, 
centrare 
viere cu 
precis al 
majorare 
două partide. Eram în 
tru noi toți (cei aproximativ 
spectatori) devenise evident faptul că 
Steaua spunea adio „Cupei cupelor* ! 
In clipa aceea, potrivit regulamentului 
competiției, scorul general devenise 3—0 
pentru oaspeți (un gol înscris în de
plasare este egal, conform regulamen
tului, cu două marcatef acasă). Egalarea 
survenită 7 minute mai tîrziu (S. Avram 
a înscris 
mai adus 
calificării 
mat pînă
cu cele dinaintea lor. Adică, un fel de 

-zvîcniri aie unei echipe (Steaua) vlă
guită, fără suflet, dereglată total.

Desigur, ar putea fi consemnate aici

printr-un șut cu efect) n-a 
nimic esențial pentru soarta 
Stelei. Minutele care au ur
la fluierul final au semănat

o serie de considerații de ordin tehnic 
sau tactic. Am putea face observații 
asupra felului în care oaspeții au prac
ticat o probă de „beton" cu „libero" 
— Merchel — cel mai bun om de pe 
teren. Am putea scrie, eventual cîteva 
rînduri despre multele ocazii, de lș cîți- 
va metri, ratate de Voinea, ilakșî, 
Constantin etc. Am putea da numărul 
paselor greșite și așa mai departe. Dar, 
ni se pare că nimic din toate acestea 
nu constituie explicația esențială a jo
cului FOARTE 
Steaua.

Mărturisim că 
dacă 

cupelor4
i joc bun, disputat la limita 

a posibilităților componenți-

•n-

SLAB practicat de

n-am fi fost atît de 
ELIMINAREA Stelei 

s-ar fi produs în
supăra ți 1
din „Cupa 
urma unui 
superioară 
lor săi.

Ce să-i 
nu pot fi 
mîndoi au 
Era jenant să vezi un jucător de vîrsta 
lai Negrea, „înotînd" în teren, 
tați mediocritatea In care se 
Popescu, fotbalist despre care 
de alîtea ori lucruri frumoase, 
atît de jenant ori penibil (alegeți cu- 
vîntul care vă place) era jocul La „alibi" 
al lui S. Avram component al echipei 
naționale! Exceptînd pj Jenei, D. Ni- 
colae și Sătmăreaun și pe Constantin și 
Rakși care au vrut, dar n-au putut mai 
mult, restul n-au arătat nici o clipă că 
sînt cu sufletul pentru fotbal, pentru 
culorile clubului din care fac parte.

faci, într-o dispută sportivă 
doi cîștigători, chiar dacă a- 
jucat foarte bine ! Dar, așa ? !

Cîteva cuvinte 
chipă „mijlocie", 
bună, care și-a respectat întocmai 
gramul" propus. Miercuri seara, Hauss, 
căpitanul formației, ne spunea că n-au 
pierdut niciodată în deplasare, într-o 
competiție internațională. Atunci am 
zîmbit. Acum...

A arbitrat foarte bine M. Kiriakidis, 
ia centru, ajutat de A. Kounaidis și, A. 
Papapetrou — toți din Cipru.

STEAUA : Suciu—Petescu, Jenei, D. 
Nicolaeș Sătmâreanu — Negrea, D. Po
pescu — S. Avram, Constantin, Voinea, 
Rakși.

R. C. STRASBOURG: Schuth — 
Hauss, Merchel, Sbais — Lazarus, Știe- 
her — Munoz, Muller, Farias, Szcze- 
paniak, Hausser.

VALENTIN PĂUNESCU

despre oaspeți. O 
cu o tehnică de joc

,pro-

Multe sportive fruntașe, devenind mame. își continuă Cu succes activi- 
tatea pe tărîm sportiv. Campioana olimpică Karin Balzer (R.D.G.) — pe care 
o vedeți în maternitatea unde a născut un băiat — a devenit campioană euro
peană pe 80 m g. în stingă fotografiei, Karl Balzer, soțul Karinei, fostul re
cordman al R.D. Germane la săritura cu prăjina, care în 1957 a obținut o 
performanță de 4,52 m. Ce sport va face Balzer -junior ? Deocamdată, nici 
părinții nu pot răspunde la această întrebare.

să cons- 
zbate D. 
am scris 
Sau, tot

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI
MOSCOVA. La campionatele mondiale 

de haltere ce se vor desfășura la Berlin, 
U.R.S.S. va prezenta un lot de zece 
sportivi. Printre cei selecționați se află 
cunoscutii campioni mondiali și olimpici 
Alexei Vahonin, Viktor Kurențov, Leo
nid Jabotinski și recordmanii mondiali 
Evgheni Katura, Vladimir Kaplunov.

FRANKFURT PE MAIN. In prezent, 
reprezentativa de tenis de masă a Un
gariei șe află în R. F. Germană unde 
va susține mai multe întâlniri în corn-

pania selecționatei vest-germane. Din 
lotul masculin al R.F.G. fac parte printre 
alții Schuler, Amd și Koher, iar din 
cel feminin Simon și Harst.

VIENA. La Innsbruck a avut loc o 
ședință a comisiei de organizare a Uni
versiadei de iarnă eare va avea loc între 
21 și 28 ianuarie 1968 în acest oraș. 
Organizatorii au anunțat că la aceste în
treceri se scontează pe o participare de 
500 sportivi din 28 de țări.

BUDAPESTA. In cadrul unui concurs

atletic desfășurat la Szeged, campionul 
european de juniori la aruncarea discu
lui, Ferenc Tegla a obținut un nou re
cord de juniori al Ungariei: 53,90 m 
cu un disc de 2 kg.

MINSK. Mărșăluitorul sovietic Boris 
Hrolovici a realizat un nou record mon
dial, parcurgînd în 2 ore o distanță de 
26 km, 657 m. Vechiul record mondial 
a aparținut compatriotului său Egorov, 
din 1959, cu 26 km, 429 m.
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