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ACTUALITĂȚI
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂT

PROGRAMUL RUGBISTIC 
AL SFÎRSITULUI DE 

SAPTAMÎNĂ

La sfîrșitul acestei săptă- 
mîni, terenurile din Capitală 
găxduise numeroase me
ciuri de rugbi. Astfel, în 
categoria A, slnt programate 
întâlnirile Constructorul — 
Precizia Săcele (teren Con
structorul, sîmbătă la ora 
15,30), Dinamo — Universita
tea Timișoara și Grivița Roșie 
— Farul Constanța (duminică, 
pe stadionul Dinamo, de la 
ora 9,30 în continuare). In ca
tegoria B, seria a IV-a, me
ciurile sînt programate du
minică : Știința Institutul de 
Construcții — S. N. Oltenița 
(Tineretului IV, la ora 11,30), 
Arhitectura — Aeronautica 
(Tineretului II la ora 12,45), 
Politehnica — Vulcan (teren 
Politehnica la ora 13) și Ra
pid — Olimpia (teren Giulești 
la ora 15).

„CUPA SPERANȚELOR" 
LA TENIS DE MASĂ

Cel mai buni juniori de te- 
zîiis de masă (născuți după 1 
ianuarie 1950), se vor întîlni 
azi și mîine în cadrul unei 
interesante competiții dotată 
cu „Cupa speranțelor". Con
cursul va avea loc în sala 
Floreasca din Capitală, vineri 
de la ora 8 și ora 15 și sîmbă
tă — de Ia ora 8 la 21. în
trecerea va reuni echipele se
lecționate ale regiunilor al
cătuite din cîte trei jucători 
și trei jucătoare. „Cupa spe
ranțelor» va fi atribuită re
prezentativei regionale celei 
mai bine clasate la băieți 
și fete (prin adițiune de punc
te).

CAMPIONATUL 
REPUBLICAN DE CROS

£ Duminică va avea Ioc în 
întreaga țară etapa regională 
a campionatului republican de 
cros pe anul 1968. în Bucu
rești, pe un traseu în jurul 
lacului artificial din parcul 
i,23 August", se va desfășura 
etapa pe Capitală. Startul pri
mei probe, la ora 9,15.

CONCURSUL INTERNA
TIONAL DE TIR DE LA 

BUDAPESTA

ORGAN AL UNIUNII DE CULTURĂ FIZICĂ Șl SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA
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La Băile Herculane

Pregătiri pentru activitatea 
sportivă de iarnă

Oamenii muncii verigi in frumoasa stațiune de pe 
Cjprna Jndrăgesc activitatea sportivă. In afara nume- 
maselor' excursii organizate prin grija Casei de cultură 
aln : Băile Herculane, au fost Inițiate Întreceri de volei, 
fotbal, atletism, handbal etc. De un succes deosebit 
se bucură concursurile de orientare turistică, pitoreștile 
Împrejurimi ale stațiunii oferind condiții foarte bune 
pentru organizarea acestui gen de competiții sportive.

Astfel, numai In trimestrul III al acestui an am orga
nizat peste 20 de întreceri la care au participat 1030 
de concurenți.

tn aceeași perioadă, Ia cele 37 de excursii organizate 
pe diierite itinerarii, au participat aproape 2 200 de 
oameni ai muncii veniți in stațiune. Nu am negii/at nic.1 
competițiile de șah și tenis de masă, duminicile cul
tural-sportive etc.

Desigur, in perioada de iarnă activitatea sportivă se 
restringe intr-o oarecare măsură, in sensul că vor fi 
mai greu de organizat manifestații sportive in aer liber. 
Cu toate acestea, ne-am preocupat de pe acum de ale
gerea unor noi trasee accesibile pentru excursii. Dacă 
vremea va fi favorabilă vom amenaja un patinoar na
tural. Am prevăzut, de asemenea, amenajarea unei piriii 
pentru schi, stațiunea aflindu-se situată intr-un cadru 
natural care oieră posibilități bune pentru practicarea 
acestui sport.

întrecerile de fotbal, volei, handbal etc vor fi deci 
Înlocuite prin concursuri de schi, patinaj și săniuțe: 
Vom continua organizarea concursurilor de orientare 
turistică. In sălile Casei de cultură, oaspeții Băilor 
Herculane vor avea prilejul să participe la întreceri do 
șah și tenis de masă, care vor desemna pe campionu' 
seriei respective.

Slnt numai citeva din numeroasele pregătiri pe care 
le facem pentru a asigura o continuă desfășurare a acti
vității sportive in stațiunea de pe Cerna.

NiCOLAE ISTRATE 
instructor sportiv 

Casa de cultură din uăile Herculane

BUDAPESTA 20 (prin tele
fon). — în localitate se desfă
șoară un concurs internațional 
de tir la care participă spor
tivi din Austria, Franța, Ita
lia, Iugoslavia, România și 
Ungaria. Dintre trăgătorii ro
mâni cel mai bun rezultat l-a 
obținut pînă acum Șt. Po- 
povici, care Ia talere arunca
te din șanț a reușit 74 t. din 
75 cîte s-au tras în prima zi. 
Proba de armă liberă calibru 
redus 60 f culcat a revenit 
maghiarului Hammerl cu 
599 p Reprezentanții noștri 
au ocupat următoarele locuri: 
11. N. Rotaru 584 p., 13. T. 
Ciulu 583 p. și 15. M. Antal 
581 p. La proba de 40 f cul
cat, Rotaru a cucerit locul III 
cu 395 p. Concursul continuă.

INVITAȚIE
în ultima vreme pe pati

noarul artificial „23 August" 
domnește o activitate deose
bită. Echipe de vopsitori, dul
gheri și electricieni lucrează 
intens de dimineață și pînă 
seara tîrziu pentru a pune la 
punct această frumoasă bază 
sportivă. Și cum avem con
vingerea că încă cu mult timp 
în urmă numeroși amatori de 
patinaj și-au scos de la naf
talină puloverele de lînă, pre- 
gătindu-și totodată ghetele și 
patinele, îi putem anunța că 
patinoarul artificial „23 Au
gust" intră „în actualitate" 
— spre bucuria lor — la 
sfîrșitul acestei săptămîni. 
Mai precis, sîmbătă de la 
ora 17, cînd porțile se vor

LA PATINAJ
deschide larg pentru tineri și 
vîrstnici, pentru toți cei ce 
iubesc patinajul.

Pînă atunci, însă, activita
tea de reparare și de punere 
la punct a bazei continuă. în 
aceste zile a fost terminată 
refacerea completă a manti
nelei, operație care a durat 
mult și care a necesitat efor
turi deosebite din partea ad
ministrației patinoarului. Pa
ralel s-a desfășurat și o in
tensă muncă de verificare a 
instalației frigotehnice, luîn- 
du-se din timp măsuri de 
reparare a țevilor și a așter
nutului de beton, în așa fel 
încît gheața să fie de o cali
tate cît mai bună. S-a reali-

zat prin mijloace proprii un I 
aparat de tăiat gheața, s-a | 
reparat electrocarul necesar 
udării și nivelării stratului de 
gheață. în felul acesta, ope
rațiunea de întreținere a ghe- 
ții se va face mai rapid. 
Toate aceste măsuri vor con
tribui, în bună parte, la eli
minarea unor timpi morți 
care făceau ca utilizarea pa
tinoarului să nu fie realizată 
pe măsura posibilităților exis
tente.

în același timp, s-au repa
rat vestiarele, unde, pe lîngă 
lucrări de vopsitorie și de 
mecanică, s-a făcut și o nouă 
acoperire cu material plastic, 
a întregii pardoseli, care va 
proteja mai bine patinele. 
Totodată, electricienii au ter
minat verificarea instalației, 
mărind protecția becurilor 
împotriva umidității și pu- 
nînd la punct sistemul de 
cronometraj și semnalizare, 
în noaptea de miercuri spre 
joi, chiar și gheața a prins 
să lucească sub lumina palidă 
a celor cîteva becuri aprinse.

De altfel, fotoreporterul 
nostru a fost prezent joi di
mineața acolo și a luat aceas
tă imagine, care — sperăm — 
constituie o invitație în plus 
pentru a vă lua patinele și 
a porni spre patinoarul arti- 

i ficial.

CONCURSUL NOSTRU
'c/e pxoUociraPii

Viteza...

Foto: loan Glicțiu, tehnician, Galați

„Cupa Steaua" - primul ciclocros
al sezonului

Duminică la ora 9,30 se 
va da startul în prima în
trecere de ciclocros a ac
tualului sezon. Specialiștii 
acestei probe își vor dis
puta întîietatea pentru cu
cerirea „Cupei Steaua". 
Competiția prilejuiește ci- 
clocrosiștilor 
contact, o 
posibilităților, 
intensificării 
pentru campionatul repu
blican a cărui finală va 
avea loc la 20 noiembrie, 
în Capitală.

Deschiderea sezonului de 
ciclocros constituie în fapt 
prelungirea sezonului com- 
petițional. O serie de ru
tieri profită de acest lu
cru. Duminică, de pildă, la 
întrecerea inaugurală a se
zonului vor fi prezenți la 
start cicliști de la clubu
rile sportive Steaua, Dina
mo, Olimpia, Voința, de la 
C.P.B. și S.S.E.

„Cupa Steaua" se desfă
șoară pe un traseu ales în 
împrejurimile bazei sportive 
din bd. Ghencea, plecă
rile și sosirile urmînd să 
aibă loc pe stadionul 
bului sportiv 
tru seniori 
soară 16 km, 
cat. 1—12 
cat. a Il-a — 8 km, iar pentru 
cei de la cat. turism — 5 km. 
„Cupa Steaua" va fi oferită pri
mului clasat la categoria seniori.

un prim 
verificare a 

în vederea 
pregătirilor

clu- 
Pen-
mă-

juniorii

Steaua.
traseul
pentru
km, pentru cei

de 
de

Steaua, campioană 
republicană la tenis

Concursul de poezii pe teme sportive

Viitoarea campioană
ANCÂI

Are tata, 
ce mai fată! 
Urcă-n munți, 
în mare-noată.

Joacă-i pentru ea efortul, 
nu-ndrăgește pasul leneș.
...Parcă-o văd c-apare-n „Sportnlu, 
ca Iolanda, sau ca Peneș.

Viitoarea campioană 
nu se vrea „vedetă mareu 
Ronțăie dintr-o bomboană.
Habar n-are !

CORNELIU ȘERBAN
Ploiești

Derbiul campionatului repu
blican de tenis pe echipe a fost 
cîștigat de formația clubului 
Steaua, învingătoare cu scorul 
de 12—5 în fața fostei deținătoa
re a titlului, Dinamo. Prin a- 
ceastă victorie meritată, tenisma- 
nii de la Steaua (antrenați de 
Gheorghe Viziru și Constantin 
Chivaru) cuceresc titlul de cam
pioni ai țării la echipe mixte. 
Iată rezultatele tehnice : Mărxnu- 
reanu — Tiriac 0—6, 2—6, 6—4,

I 6—1, 2—6. I. Năstase — Kerekeș 
1 6—2, 6—1, C. Năstase — Dron 5—7, 

6—3, 6—1, 0—6, 6—3, Mocanu — 
Fodor 8—6, 3—6, 6—4, El. Dumi
trescu — I. Dibar 8—6, 4—6, 8—6, 
Mărmureanu — Dron 6—0, 7—9,

| 6—3, 6—1, I. Năstase — Fodor 
1 6—1. 6—2, EI. Dumitrescu — A. 
i Cîrnaru 6—2, 6—1, M. Gîju — A.
I Cirnaru 6—2. 6—2. C. Năstase — 
! Tiriac 0—6, 0—6. 0—6 (nenrezenta- 
I re), Mocanu — Kerekeș 5—7, 3—6, 
i M. Gîju — I- Dibar 6—4. 6—4 ! 
I Mărmureanu, Viziru — Tiriac, 
! Dron 4—6. 4—6. 4—6. EL Dumi-
< trescu Mărmureanu — I. Dibar,

Tiriac 2—6. 4—6, El. Dum’trescu, 
M. Gîju — T Dibar. A. Cîrnaru 
6-2. fi_i ’ Năstase. Nmulescu — 
Ț*p,rokes. Fndr>p fi-*—2. 6—o 6—2, 
M Gîbi 1 — A. Cîrna
ru, Kerekeș G—2, 6—1



GIMNASTICĂ SCJ±E

Zero puncte ta sol Sportivii din Bușteni Pe urmele scrisorilor
și... culisele acestei „performanțe”

se pregătesc

1 ntrecerea de gimnastică dintre juni
oarele echipelor Dinamo București și 
Dvnarno Berlin era pe terminate. înce
pea ultima probă: solul. Prima concu
rentă, românca Claudia Voicu. Dar, 
spre nedumerirea spectatorilor^ gimnasta 
nu s-a prezentat pe covor. Nota: 0
puncte. Ne-am dus la antrenorul echi
pei, Ștefan Tarco, să ne interesăm... 
poate s-a accidentat fata ? De ce nu a 
concurat ?

— Nici eu nu știu precis... Zice că-t 
^âărîmată^.

Ultimul cuvînt ne-a pus pe gîndurl. 
Am intrebat-o și pe Claudia Voicu :

— De ce nu ai putut să lucrezi ? E- 
ventual, ușurînd exercițiul...

— Dimineața am avut două ore prac
tice la J.C.F. si simțeam că nu mal 
rezist.

Am pornit de la Acest exemplu ca sâ 
ilustrăm, cu ajutorul lut, greșelile exis
tente în pregătirea gimnaștilor noștri. 
De data aceasta nu vom insista prea 
mult asupra capitolului pregătirii teh
nice. Doar o singură observație: oaspe
ții, atît la fete (cu 4—5 ani mai ti
nere decît ale noastre), cît și la băieți, 
s-au prezentat cu exerciții în general 
mai grele, executate cu mai multă corec
titudine și precizie, adică mai „curat* 
decît reprezentanții noștri, care au lu
crat greoi, fără amplitudine și sigu
ranță.

Am vrea să ne oprim asupra a două 
aspecte importante ale pregătirii. In
primul rînd, este vorba de problema 
rezistenței. Este oare posibil ca o gim
nastă tînără să nu poată duce la bun 
sfîrșit o competiție de o singură după- 
amiază și la care lucrul efectiv nu a 
depășit, cu încălzire cu tot, 30 de mi
nute ? Mulți dintre antrenorii noștri se 
pling de numărul redus al concursuri
lor din calendarul competițional. Dar, 
dacă un sportiv nu rezistă' nici la cela 
8—4 concursuri mai importante pe an, 
cum putem să-i cerem mai mult ? Desi
gur, acest lucru ar fi posibil dacă s-ar 
pune un accent mai mare pe dezvoltarea 
rezistenței, dacă la antrenamente 
lucra mai mult și 
dițiile de concurs.

O altă problemă 
psihologice. Mereu 
presă despre mari 
pătul resurselor lor fizice, an obținut 
victoria datorită voinței și dirzeniei. Și

acest lucra nu este întîmplător. Voința 
de a învinge greutățile, de a trece toate 
obstacolele ivite în cale trebuie insuflată 
sportivilor încă de la primii pași făcu țl 
spre performanță. Dacă antrenorii noștri 
ar ține seama de această cerință extrem 
de actuală, nu s-ar ajunge atît de ușor 
la renunțări. Pregătirea psihologică In 
sportul de performantă de astăzi este 
tot atît de importantă ca și cea fizică* 
tehnică sau tactică.

Cum putem oare spera Intr-un reviri
ment al gimnasticii noastre dacă juni
orii, cadre ale viitorului, 
atît de 
dere ?

slab din

ILDICO

POPICE

S-Ol
mai aproape de con-

este cea s pregătirii 
auzim sau citim In 
sportivi care, la ca-

Jocuri echilibrate
In campionatul Capitalei
Campionatul Capitalei, care cuprin- 

de 12 echipe feminine ți tot atîtea 
masculine, se află în plină desfășu
rare. Unele formații fiind de forțe 
sensibil egale au furnizat jocuri spec
taculoase. echilibrate. Cîteva rezul
tate : M.M.C.M.—Laromet 2161-2163 
p.d. ; Gloria—Frigul 2430-2275 p.d. ; 
Voința—Laromet 2231-2273 p.d. (f) ; 
Tracțiunea—Laromet 4816-4810 p.d. ; 
Voința—Constructorul 4848-4973 p.d. ; 
Tranzistorul—Gloria 4904-4848 p.d. ; 
M.M.C.M.—Constructorul 4843-4771

Gloria—Rapid 5082-5097 p.d.P d. 1 
(m).

In 
'după 
15 p.

cele două clasamente conduc, 
cinci etape, echipele Rapid cu 
la fete și 13 p. la băieți.

LUPTE

se prezintă
toate punctele de ve-

RUSSU—ȘIRIANU

nepublicate
Bate iama la ușă ? După calendar 

nu. Pentru schiori, Insă, deși ne a- 
flăm de-abia în luna octombrie, zilele 
în care pirtiile vor fi înzăpezite sînt 
foarte apropiate. Ne-am convins de a- 
cest fapt zilele trecut cînd am văzut 
la lucru pe schiorii asociației sportive 
Caraimanul, de pe lingă Fabrica de hîr- 
îie din Bușteni. Specialiștii probelor 
alpine (10 băieți și 4 fete) și fondiștii 
(7 băieți și 2 fete) se pregăteau de zor 
sub îndrumarea antrenorilor Mircea E- 
nache și Dumitru Enache. Printre cei 
mai harnici i-am remarcat pe Dan Cris- 
tca (revelația sezonului trecut), Ștefan 
Moldoveana și Mariana Bălan.

începute încă din ieha iulie, pregă
tirile constau acum din exerciții pentru 
desăvîrșirea pregătirii fizice generale și 
specifice și din exerciții imitatoare ale 
coborîrii sau mersului pe schi.

în general, cuvinte frumoase despre 
activitatea de toamnă a schiorilor dc 
la Caraimanul Bușteni. Ce păcat, însă, 
că celor doi antrenori nu li se adaugă 
și

în campionatul 1965— 
1966.

• De la Lehliu 
giunea București) 
primit o scrisoare 
care ni se aduce la 
noștință faptul că

dica aici un zid de 
sprijin. In ceea ce pri
vește pista de atletism, 
șeful comisiei de con
strucții din cadrul Con
siliului regional UCFS 
a luat legătura cu 
întreprinderea care 
execută lucrarea
I.C.M.M.R., care a pro
mis că pînă la sfîrșitul 
lunii octombrie, pista 
va fi dată în folo
sință9.

,,Tn privința amena
jării de spații verzi 
și a unor terenuri de 
joc în incinta stadio
nului — ni se arată în 
scrisoarea de răspuns 
—C.S.M. Reșița, Sfatul 
popular orășenesc 
Comitetul U.T.C. 
luat, de asemenea.

e Mai mulți iubitori 
ai sportului de la Com
binatul siderurgic Re
șița, printre care mun
citorii T. Alexandru, 
I. Schwager, tehnicia
nul C. Moise, ing. I. 
Munteanu și alții ne-au 
trimis o scrisoare în 
care ne arătau starea 
necorespunzătoare a 
stadionului orășenesc 
din localitate. In ulti
mul timp, pista de at
letism a devenit im
practicabilă, astfel că 
atleții sînt nevoiți să 
se antreneze 
nul de joc 
altfel, este 
citat. Zidul 
al tribunei 
dează, terenurile 
volei și handbal pre
văzute să se amenaje
ze pînă la 1 Mai 1966 
se găsesc încă în sta
diu de

Iată 
mit de 
gional 
căruia 
noscut 
sorii : _ _
justă. Deoarece taluzui 
din spatele tribunei 
este prea înclinat se 
surpă după fiecare 
ploaie. Și astfel se 
degradează tribuna. 
Pentru a remedia acest 
inconvenient se va ri-

pe tere- 
care, de 
supraso ti

de sprijin 
se degra

de

(re- 
am 
în 

cu- 
__ _ ...  a- 
chipa de fotbal Victo
ria__ din campionatul
regional duce lipsă de 
materiale și echipa
ment, nu are antrenor 
calificat, consiliul aso
ciației nu se preocupă 
de soarta formației etc.

In răspunsul primit 
de la Consiliul raional 
U C F S Lehliu, ni se 
arată că la ora actua
lă echipă are în dota
re o cantitate suficien
tă de materiale și echi
pament (în anul curent 
s-a cheltuit în acest 
scop suma de 20 000 lei) 
iar în actualul cam
pionat formația se pre
zintă destul de bine. 
După șase etape Vic
toria Lehliu ocupă lo
cul patru în clasamen
tul seriei Est cu 8 
puncte față de 10 p cît 
are primul clasat.

„Lucrurile ar merge 
însă și mai bine — 
scrie Consiliul raional 
U C F S — dacă ar ac
tiva toți membrii con
siliului asociației și 
n-ar lăsa toate trebu
rile pe seama unui sin
gur om“.

au 
o 

serie de măsuri con
crete*.

& Un suporter al e- 
chipei Petrolul Ploiești 
M. Andronache. ne în
treabă de ce n-au pri
mit toți jucătorii plo_ 
ieșteni tricouri de 
campioni ? F. R. Fot
bal ne-a răspuns că, 
conform regulamentu
lui în vigoare, echipa 
campioană ~ *
Ploiești a 
tricouri de 
atribuite
tori care au participat 
la cel puțin jumătate 
din meciurile susținute

—■ Luni a avut loc un concurs 
de verificare a gimnaștilor de categoria 
„maestru*, în scopul alcătuirii lotului 
nostru reprezentativ pentru inii Ini rea cu 
echipa R. D. Germane, Sportivii s-au 
prezentat foarte slab pregătiți. Astfel, 
doi dintre cei mai buni gimnaști ai 
noștri. Al. Silaghi și Anton Cadar, s-au 
comportat sub orice critică, clasîndu-se 
pe locurile 8 și 10 (in total 10 concu- 
renți). Campionul țării, Gh. Tohâneanu, 
a venit la competiție cu o întîrziere de 
o oră, după care a refuzat să concu 
reze, motivînd că... nu ar fi pregătit.

Ce se întîmplă în gimnastica noastră ?

S.

L R. Ș.

maestrul sportului M anole 
care ar putea aduce un aport 
țial în antrenarea unor tineri 
ca Alexandru Funieru, Virgil 
drescu, Ni cula# Hor ga ș.a.

Să nu mai aibă nici un dram de pa
siune pentru schi ? Ne vine greu să 
credem !

VICTOR ZBARCEA — coresp.
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campioni 
acelor jucă-La ordinea zilei: „Cupa campionilor europeni"

în cadrul lucrărilor F.I.B.A., des
fășurate de curînd la Ljubljana, un 
loc important a fost ocupat de mo
dul de disputare a două mari com
petiții rezervate echipelor de club: 
„Cupa campionilor europeni" — la 
băieți și fete și „Cupa cîștigătorilor 
de cupă" — la băieți. Ținînd sea
ma că la aceste întreceri vor par
ticipa și formațiile românești Steaua 
(b), Politehnica București (f) și Dina
mo București (b), am considerat ne
cesar să redăm unele dintre cele mau 
însemnate prevederi ale regulamen
telor celor două competiții, precum 
și alte amănunte.

Pentru ediția 1966—1967 a „Cupei 
campionilor europeni* la băieți, s-au 
înscris 25 de echipe, împărțite în 
următoarele opt grupe (deoarece în 
majoritatea țărilor campioanele nu 
sînt încă cunoscute, vom trece nu
mele țării) : 1. Elveția, R. D. Germa
nă, Polonia (meci preliminar Elve
ția — R. D. Germană, după care în- 
vingătoarea va juca cu Polonia, iar 
cîștigătoarea se va califica mai de
parte) ; 2. Izrael, Bulgaria ; 3. Maroc, 
Franța, Grecia (invingătoarea dintre 
Maroc și Franța va juca cu Grecia 
și cîștigătoarea se va califica în tu
rul următor) ; 4. Irlanda, Olanda, Iu
goslavia (invingătoarea dintre Irlan
da și Olanda va juca cu Iugoslavia 
și cîștigătoarea se va califica în tu
rul următor) ; 5. ROMÂNIA, Austria, 
Cehoslovacia (invingătoarea dintre 
România — respectiv Steaua — și 
Austria va juca cu Cehoslovacia și 
cîștigătoarea se va califica în turul 
următor) ; 6. Ungaria, Turcia, Belgia 
(invingătoarea dintre Ungaria și Tur
cia va juca cu Belgia, iar cîștigătoa
rea se va califica în turul următor) ; 
7. R. F. Germană, Danemarca (vor

și „Cupa cîștigătorilor de cupă46
între ele). Luxemburg, Spaniajuca

(vor juca între ele), echipa califi
cată
rea meciului între învingătoarele din 
cele două partide; 8. Suedia, Fin
landa (vor juca între ele), Islanda și 
Sieinenthal Milano (vor juca între 
ele), echipa calificată fiind cunoscu
tă după disputarea meciului dintre 
învingătoarele din cele două partide.

Cîșligătoarele celor opt grupe vor 
alcătui două serii de cite patru echi
pe în care vor juca între ele tur-re- 
tur. în continuare, echipa ciștigătoare 
în seria I va juca cu cea clasată pe 
locul secund în seria a n-a, iar cîști
gătoarea din seria a II-a cu a doua 
clasată din seria I (semifinalele), iar 
în final învingătoarele vor juca pen
tru locurile 1—2, iar învinsele pen
tru locurile 3—4.

La îete, sistemul de disputare este 
eliminatoriu de la primul pînă la 
ultimul meci. în primul tur vor avea 
loc meciurile dintre campioanele 
Ungariei și Franței, Belgiei și Bulga
riei, Portugaliei și Spaniei (învingă- 
toarea va întilni pe campioana Ita
liei), Finlandei și R. D. Germane, Is
raelului și ROMÂNIEI (Politehnica 
București), Turciei și Cehoslovaciei 
(invingătoarea va juca cu reprezen
tanta Olandei), Suediei și Poloniei. 
In acest tur Daugava Riga nu joacă. 
Amintim și cîștigătoarele edițiilor 
precedente: Slavia Sofia în 1959, 
1963, Daugava Riga în 1960, 1961,
1962, 1964, 1965 și 1966.

fiind cunoscută după disputa-

„Cupa cupelor", aflată la prima edi
ție, se va desfășura tot după siste
mul eliminatoriu. Schema acestei 
competiții este următoarea: grupa 
A: Spania — Portugalia, învingătoa- 
rea joacă cu Olanda ; Izrael — Gre
cia, invingătoarea joacă cu cîștigă
toarea primei subgrupe; grupa B: 
Finlanda — Polonia, invingătoarea 
joacă cu R. F. Germană ; Bulgaria — 
Austria, invingătoarea joacă cu cîști
gătoarea primei subgrupe ; grupa C : 
Suedia — ROMÂNIA (Dinamo Bucu
rești), invingătoarea joacă cu Belgia ; 
Luxemburg — U.R.S.S. invingătoarea 
joacă cu cîștigătoarea primei sub
grupe ; grupa D: Franța — Maroc, 
Turcia — Iugoslavia (învingătoarele 
vor juca între ele pentru desemnarea 
cîștigătoarei grupei). în semifinale 
vor juca între ele cîștigătoarele gru
pelor A—B și C—D, iar învingătoa
rele își vor disputa finala.

Jocurile primului tur se vor des
fășura la următoarele date: în
„C.C.E.- la băieți: între 12—19 no
iembrie (returul între 12—26 noiem
brie) ; în „C.CJE.“ Ia fete: 5—12 no
iembrie (returul între 5—19 noiem-

brie); în „Cupa cupelor' : 3—19 de
cembrie (returul intre 3—17 decem
brie).

dificile întreceri 
vor avea o mi- 
de înfruntat for-

★
Desigur, în aceste 

echipele noastre nu 
siune ușoară. Ele au
mâții deosebit de valoroase, cu pal
mares impresionant pe plan interna
țional. Tocmai de aceea, așteptăm 
ca jucătorii de la Steaua și Dinamo 
București și jucătoarele de Ia Poli
tehnica București să acorde toată a- 
tenția participării la aceste meciuri, 
pregătirii cu toată seriozitatea pen
tru o comportare cit mai bună. Ele 
trebuie să fie reprezentante demne 
ale baschetului românesc, să prețu- 
iască cinstea de a participa, alături 
de cele mai bune echipe din Europa, 
la aceste importante confruntări. Și 
noi, ca și toți iubitorii baschetului 
din țara noastră, așteptăm cu încre
dere debutul echipelor românești în 
ediția 1966—1967 a „Cupei campioni
lor europeni* și „Cupei cupelor**.

PROGRESE PROMIȚĂTOARE LA „LIBERE"
Finalele’ campionatului republican de 

lupte libere pentru seniori — desfășu
rate cu cîtva timp în urmă — au pri
lejuit meciuri spectaculoase. S-a obser
vat o creștere valorică Ia o serie dintre 
participants ei folosind o gamă mai bo
gată de procedee tehnice față de edițiile 
precedente. Nu putem trece cu vederea 
nici faptul că tinerii luptători au dat 
un asalt viguros pozițiilor sportivilor 
mai experimentați și, chiar dacă n-au 
reușit să îmbrace tricourile de cam
pioni, eforturile lor merită a fi subli
niate.

Multe asociații și cluburi sportive au 
prezentat oameni dotați, pentru luptele 
libere. Am văzut însă și multe partide 
in care disputele nu se deosebeau de 
cele dc la greco-romane (nu au fost 
utilizate procedee specifice). Am notat, 
de asemenea, că între primii clasați și 
restul <oncurenților a fost o diferență 
serioasă d? pregătire tehnică și tactică, 
iar ct i mai mul ți dintre sportivii care 
au vizat titlurile de campioni nu au do
vedit n pregătire la nivelul cerințelor 
actuale.

S|Krr<!iștii cu enre am sjal je vorj,a 
dspa r întrecerilor confirmă
aprecierile noastre.

Prof. I. Crîsnic: „S-a îmbunătățit 
evident tehnica, s-au executat acțiuui 
clare, dar „intrările la picioare" au fost 
deficitare. De asemenea,. unele acțiuni 
foarte eficace în luptele libere, cura 
sînt aruncările, au fost rare. La lupta 
din parter, persistă o lacună mai veche: 
executarea „cheii la picior*. Am remar
cat totuși pe AI. Geantă, Al. Mar
mara, P. Coman, ca și pe tinerii D. Ni- 
colae (I. M. U. Medgidia), I. Am- 
bruș (A.S.A. Brașov), N. Boltaș (Stea
gul roșu Brașov), T. Pătrașcu (Metalul 
Tîrgoviște) etc.

Hie Gheorghe, antrenor: „Am con
statat o perfecționare în executarea 
procedeelor tehnice din lupta de sus. 
Fiind însă prea simple ele nu puteau 
duce la victorii rapide. Cît privește sal
turile cu „cîrlig* și salturile cu piedică, 
ele au fost folosite doar într-o mică 
măsură. Mi-a plăcut evoluția tineretu
lui, dar nu am fost complet satisfăcut. 
Pentru finala unui campionat republi
can, mă așteptam la mai mult*.

Vascul Popovici, antrenor: ,,Nivelul 
campionatului a corespuns. S-au înre
gistrat progrese evidente față de anii 
trecuți. Schimbarea regulamentului (3

reprize a 3 minute) a făcut pe antre
nori să pună accent pe pregătirea fizică 
și acest lucru s-a văzut la finală. Con
sider însă că nu s-a ajuns la un pro
gres suficient în lupta de la parter. Au 
mai existat desigur și meciuri în care 
lipsa de pregătire fizică a fost vădită. 
Dar, ca aspect general, întrecerile finale 
ale campionatului au satisfăcut. Pentru 
viitoarele mari confruntări internațio
nale avem perspective și la lupte libere.

Prof. V. Dona: „Am remarcat o di
ferență mare între primii și următorii 
clasați la fiecare categorie de greutate. 
Consider că munca de instruire la clu
burile și asociațiile sportive nu este 
total corespunzătoare. Acțiunile între
prinse de sportivi pe saltea sînt încă 
destul de sărace și aceasta se observă 
mai ales în lupta de la parter. Sperăm 
totuși ca o parte din cîștigătorii cam
pionatului republican să se afle printre 
componenții loturilor noastre care să 
ne reprezinte la J. 0. din Mexic. Ele
mente talentate există. Rămîne ca an
trenorii să le pregătească temeinic, să 
le ridice la valoarea existentă pe plan 
internațional*.

VASILE GODESCU

I). STANCULESCU

Maestrul sportului Mihai Albu (dreapta) a jucat recent In Selecționata Europei, 
remarclndu-se în meciul cu Siementhal Milano, lată-l in plină acțiune — 
blocaj-plecare din blocaj — ajutat de coechipierul său, dioamovistul bucureș- 
tean Novac (stingă), Czell (Politehnica liucurești) nu mai poale interveni...

Foto: Aurel Neagu



FOTBAL Secrete la îndemma oricui!
Știința Craiova și explicațiile locului II

MOTO
ȘTIIN’Ț'A CRAIOVA : Termintnd 

acest campionat pe locul 8, după 
ce anul trecut se calificase a 
11-a, s-ar putea vorbi, deci, des
pre o ușoară ameliorare în com
portarea craiovenilor. A înscris, 
față de campionatul *984—’965, cu 
8 goluri mai mult și a primit 
cu 2 mai puțin. A folosit la ma
ximum avantajul terenului pro
priu, în timp ce în deplasare s-a 
comportat uneori slab (9—8 cu 
Dinamo București). Jocul echi
pei este oarecum unilateral, ba
zat în principal pe elanul ju
cătorilor. Se constată încă se
rioase rămîneri în urmă în di
recția circulației balonului. Mo
dul de construire a acțiunilor de 
atac a rămas simplist, iar demar
cările fără minge — insuficiente. 
Antrenorii au datoria să îmbogă
țească arsenalul tactic al echi
pei.

(Din analiza activității compe- 
• i tiționale de parformanță pe a-

’ • nul 1965—1966. făcută de F. R.
î Fotbal înaintea începerii actua
li lului campionat).

5e pare că Știința Craiova, prezentă 
treilea an în categoria A și-a propus 
i... dezamăgească pe cei ce priveau 
zîmbete îngăduitoare locul ei printre 

e mai bune echipe de fotbal din țară, 
slovenii și-au văzut însă de drum: 

la locul 11 în ediția 1964—1965 a 
npionatului. au terminat pe 8 în 
55—1966 și se pare că de data asta 
r gă întreacă orice așteptări. Iată-i, 

jumătatea turului, vizînd șefia cla- 
mentului!

JCum a fost posibilă o ascensiune 
' t de vertiginoasă ? Un mister ? Un 
' p al întîmplării ? Nu ! La temelia 

mîui 2 se află munca depusă de a- 
istă echipă de cînd a pășit în A, 
încă începută cu succes de antrenorii 

Oțeleanu și D. Teodorescu și conti- 
ată acum de R. Cosmoc și Gh. Nu-
5 cu.

DUBLURI DE VALOAREA 
TITULARILOR

Iată un adevăr care este uitat de 
alte ori cînd se vorbește despre Ști- 

_ța Craiova. Intr-adevăr, este o dis- 
nță mare Intre valoarea demonstrată 

vremea cînd studenții dădeau pri- 
?le „examene" în categoria A și aceea 

**’•acum.
Deliu, căpitanul formației craiovene 
totodată cel mai vechi jucător al ei, 

ea dreptate cînd ne spunea că „tn- 
. pem să devenim o echipă tehnică și 

s aceea terenul nostru de joc, cu deru
lările lui, care altă dată veneau tfi 
utorul nostru, începe să nu ne mai 
nvină. Avem nevoie de un cîmp de joc 
dama mesei de biliard, pe care pasele 

meargă ea unse1*.
La baza creșterii valorice au stat mai 
uiți factori, printre care nu trebuie 
•glijat acela că. în clipa de față, era în
mii au dubluri de aceeași valoare cu 
talar», ea urmare a unei bune selec- 
t. (N-am întrebuințat cuvîntul re- 
rtze, — mai des utilizat, pentru că 
itrenorii Cosmoc și Nuțescu sînt îm- 
itriva lui : „De ce rezerve ? Nu fac 
îrte toți din același colectiv ? Și apoi, 
î multe ori rezerva trebuie să ia lo
ll unui titular, sâ joace MAI BINE 
rcit el. Deci dublurile trebuie să se 
le în „tonusul* celor ce s-au aliniat 

9 teren, gata de joc*).
Intr-adevăr, așa este ideal și faptul 

i la echipa din Craiova s-a ajuns la 
asemenea situație, se datorește aten-

Duminică, la Hm. Vâlcea

) nouă verificare
a juniorilor

Duminică, la Rra. Vîlcea, juniorii ro- 
lâni se vor afla în fața unei noi ve- 
tfîcări internaționale în vederea Tur
cului U.E.F.A-. de anul viitor: meciul 
u formația similară a R.D. Germane.
Partida este cea de a opta din pal- 

laresul celor două echipe. Pînă acum, 
inerii noștri fotbaliști au cîștigat cruci 
îeciurî și au pierdut două, golaverajul 
iinclu-le favorabil: 13—9.

In vederea jocului, juniorii noștri, 
mpreună cu antrenorii Gh. Ola și Gh. 
lumitrescu, au sosit Ia Rm. Vîlcea unde 
e pregătesc. Lotul a rămas neschimbat, 
dică: Moldovan, Dnmbreanti, Aldea, 
I. Ionescu, Ciupitu, Gh. Ionescu, Cojo- 
aru, Roesin, Profir, Crețu, Nistor, Ma* 
ica, Bîii'ooacă. Etern, Manea, Staicescu 
I Lemriaru. Oaspeții și-au anunțat sosi
rea pentru vineri seara.

Partida va fi condusă de arbitrul 
4. Sverev—Bulgaria, la centru, ajutat 
ie V. Roșu—București și Al. Alexe— 
ihn. Vîlcea, la tușă. 

tîei acordate pregătirii dublurilor. Cîteva 
exemple: Papuc, portarul titular, cel 
pentru care notele 8 sau 9 deveniseră 
o obișnuință, s-a accidentat. Locul Iui 
a fost luat cu același succes de Vasi- 
lescu. In sfîrșit, dacă și acesta devine 
indisponibil, Ovidin Papuc (II), fra
tele celuilalt, este și el gata să intre 
în arenă, cu toate că nu are decît 16 
ani. în linia de fund, Mihăilescu I, 
Marin Marcel, Deliu, Mincă, Bîtlan sau 
Ivan sînt de valoare egali. Na poate 
juca Circiumărescu ? Stănescu abia 
așteaptă să îmbrace din nou tricoul cu 
nr. II. Pe extrema dreaptă s-a afirmat 
tînărul Niță, dar Plugaru este... omul

0 fază dintr-un meci disputat la Craiova, în 
Dinamo Pitești, 1—0.

campionatul trecut r Știința— 
Foto: V. Bageac

din umbră. A fost Oblemenco acciden
tat ? Nu prea s-a cunoscut, pentru că 
Deselnieu (produs local) i-a luat locul 
cu succes. Așadar, și unii și alții pot 
fi Ia fel de bine și titulari și dubluri.

Și încă un argument : așa cum am mai 
scris și altă dată, cum poate fi „măsu
rată* calitatea muncii depuse la antre
namente decît prin producția de jucă
tori pentru echipele naționale ? Știința 
Craiova are actualmente trei fotba
liști la lotul olimpie (Sfîrlogea, Mincă 
și Cîrciumărescu) și doi la lotul de ti
neret (Niță și Strimbeanu). începutul 
e frumos și dacă studenții se vor pre
găti și în viitor cu aceeași atenție, va 
deveni o tradiție.

CiTEVA „SECRETE"

Este curios cum se poate transforma 
un om. Mărturisesc că pe vremea cind 
era antrenor secund la Universitatea 
Cluj, prof. Robert Cosmoc nu mia in
spirat prea multă încredere. Poate fap
tul că era „secund" îi răpea din perso
nalitate, îl ținea în umbră. Și cred că 
nici posibilitățile sale nu erau puse în 
valoare, din aceeași cauză. Craiovean de 
origină, fostul jucător al Jiului, al 
Petrolului și apoi al Științei București 
a revenit din această toamnă în orașul 
în care a crescut. Ca antrenor principal, 
de data asta, făcînd pereche cu Gheor- 
ghe Nuțescu. 0 pereche care se com
pletează reciproc: unul, Cosmoc, cu o 
pregătire teoretică și tactică asigurată 
atît pe băncile I.C.F. cit și în nenu
măratele meciuri pe care Ie-a jucat de-a 
lungul anilor. Celălalt, Nuțescu, un bun 
practician care cunoaște și cele mai ne
însemnate aspecte din viața fotbaliști
lor și a antrenorilor, ca unul care a 
trăit ani și ani pe stadion, în lumea 
fotbalului.

Prof. R. Cosmoc știe să-i țină în trîn 
pe jucători, dar și să și-i cîștige, știe 
să facă antrenamente plăcute, de ase
menea manieră îneît sînt mulțumiți și 
jucătorii și este satisfăcut și el, ca an POMPILIU V1N1ILA

PRONOSPORT • PRONOSPORT • PRONOSPORT • PRONOSPORT
AUTOTURISME... EXCURSII... 

PREMII ÎN BANI...

Iată cîștigurile pe care le pot obține 
participanții la TRAGERJEA AUTOTU
RISMELOR LOTO din 25 octombrie 
1966.

Cu prilejul acestei trageri se oferă 
autoturisme în număr NELIMITAT: 
„FIAT 1800*, „FIAT 1300", „RENAULT 
10 MAJOR" și „FIAT 600".

Suplimentar, biletele cu numai 2 nu
mere câștigătoare obțin în afara premi
ilor în bani și 50 excursii (a cîte 2 ’ 
persoane) pe timp de 5 zile cu petrecerea 
REVELIONULUI la Brașov.

Aceste excursii se vor acorda pe baza 
unei trageri la sorți.

tren or. Cineva, Ia Craiova, îmi spunea 
că are „academia* lui Uie Oană, absol
vită pe vremea cînd Cosmoc era elevul 
acestuia, la Petrolul.

Acesta ar fi un „secret*. Altul 1-etna 
aflat din gura unui pasionat suporter 
al echipei craiovene, Gh. Iorgulescu, 
salariat la I.C-S.I.M.: „Dacă în primii 
doi ani de existentă în categoria A a- 
ceastă echipă a trăit tot timpul cu 
frica retrogradării și, ca atare, antrena
mentele nu purtau și amprenta lucru
lui în perspectivă, de data asta pregă
tirile au tocmai acest caracter*. Și un 
alt „secret* pe care oricine îl poate 
constata : cei mai mulți dintre fotba

liștii de Ia Știința Craiova sînt talen- 
tați. Ba, mai mult, sînt stăpîniți de 
un „demon* care i-a părăsit pe destui 
dintre cei cu care se întrec: dorința de 
a se depăși mereu, de a obține rezul
tate tot mai bune. „Nu de aha, dar 
prea a fost privită cu neîncredere acea
stă echipă*, ne spunea bobinatorul 
Dumitru Băltăreții de la Electroputere, 
un alt pasionat suporter al formației 
craiovene.

MĂRIA SA, PUBLICUL !

„Secrete" mai sînt, și printre ele tre
buie trecut și publicul craiovean, per
sonaj de seamă în orice confruntare 
fotbalistică, cunoscut de toate echipele 
care au evoluat pe stadionul din festa 
Cetate a Banilor. Un public care știe 
să-și încurajeze ca nimeni altul echipa 
favorită și atunci cind aceasta joacă 
pe... „Sau Sîro* și Cînd e în deplasare, 
unde sutele de admiratori care o înso
țesc nu se sfiese să se ia la întrecere 
cu galeria gazdelor I

Or, pentru acest public merită să te 
dăruiești.

S-ar putea spune că acest public are 
și destule... păcate. Să amintim că 
multă vreme „nu se putea juca* la 
Craiova „din cauza publicului" care nu 
se mulțumea numai să-și încurajeze 
echipa, ci se manifesta, uneori, jignitor, 
agresiv chiar, la adresa oaspeților. De 
fapt, nu era „publicul*, ci o parte dintre 
spectatori. Dar iată că amatorii de fot
bal din Craiova și-au dat seama că une
ori s-au în fierb în tat peste măsură și că 
sînt în primejdie să nu mai poată ve
dea jucînd acasă echipa favorită. Și a- 
tunci spectatorii au înțeles apelul orga
nelor sportive locale și au început să-și 
aducă și ei contribuția la atmosfera de 
sportivitate ce domnește acum pe sta
dionul Tiueretului din Craiova. Cel pu
țin meciurile cu C.S.M.S. și Steagul 
roșu au probat din plin acest lucru.

Dar, să revenim la echipă.

Deoarece la tragerea anterioară a auto
turismelor LOTO din 27 septembrie, ma
joritatea autoturismelor au fost obținute 
pe seturi de bilete de 24 lei, vă reco
mandăm să folosiți și la tragerea auto
turismelor din 25 octombrie a.e. acest 
gen de bilete pentru a avea mai multe 
șanse de câștig.

Ultima zi pentru vînzarea biletelor este 
luni 24 octombrie a.e.

Marți 25 octombrie, va avea loc ire
vocabil TRAGEREA.

Agențiile vă țin la dispoziție și bilete 
gata completate.

Rubrică redactată de Administrația de 
stat Lato-Pronosporh

CITEVA PROBLEME 
DE ORDIN TEHNIC

Fără îndoială că peste noapte na s-a 
putut trage cu buretele peste carențele 
de ordin tehnic ale echipei. Dar meciu
rile disputate în acest campionat au a- 
rătat o schimbare de concepție în jocul 
Științei. Dacă pină acum elanul era arma 
principală a studenților, iată că de la 
o vreme specialiștii încep să recunoască 
tot mai mult că circulația balonului a 
trecut pe un plan superior. (Deliu : 
„Facem antrenamente numai cu mingea, 
de ac^a s-au îmbunătățit pasele*). în 
aceeași ordine de idei se poate vorbi 
și despre, construirea atacurilor, unde 
întîmplarea nu mai joacă rolul primor
dial de pînă acum. Este adevărat, nu 
chiar toate acțiunile liniei de atac se 
bazează pe un eșafodaj de pase măies
trit țesute și pe ,,învăluiri" spectaculoa
se ale adversarului, dar ele sînt totuși 
mai bine construite ca în trecut și 
surprind în bună măsură apărarea ad
versă. De pildă, Niță, crescut la școala 
lui Dobrin, poate atrage asupra Iui 
un pluton de apărători, din care să 
iasă cu „fața curată' datorită driblin
gului său fin și a tehnicii superioare. 
Dincolo, pe stînga, Cîrciumărescu im
presionează prin impetuozitate.

S-a îmbogățit și repertoriul tactic, do
vadă cele 5 puncte cucerite pînă acum 
în deplasare și care se datoresc, în cea 
mai mare măsură, tacticii inteligent fo
losite Dar asta nu înseamnă că nu se 
fac și greșeli. De pildă, în meciul cu 
C.S.M.S., craiovenii atacau cu 3 oa
meni. în timp ce ieșenii se apărau cu 
8. Și asta datorită rigidității așezării 
în apărare a Științei, uitîndn-se un prin
cipiu elementar al sistemului cu patru 
fundași : elasticitatea acestuia.

INJECȚII CU... MODESTIE I

De foarte multe ori în fotbalril nos
tru e suficient ca o echipă să reușească 
2—3 rezultate mai bune ca să inter
vină apoi subestimarea adversarului, 
viața nesportivă, lipsa de Ia antrena
mente a jucătorilor, urmate de o că
dere pe cît de spectaculoasă, pe atît de 
gFeu de redresat. Jucătorii fiind tot 
timpul în atenția conducerii clubului și 
a secției, ca și a antrenorilor, credem 
că pe craioveni nu îi „paște" un ase
menea pericol după succesele repurtate 
pînă acum. Există însă unele manifes
tări negative, mai ales printre jucătorii 
mai tineri (Deselnieu, Stănescu, Strîm- 
beanu) și, după cum ne spunea Deliu, 
acestora nu le-ar strica o „injecție cu... 
modestie! Vom ști să rezolvăm noi și 
problema „injecțiilor*. în plus, vom 
avea o preocupare mai mare ca pină 
acum pentru elevii sau studenții — 
fotbaliști. In calitate de căpitan al e- 
chipei, am primit sarcina să mă ocup 
de aceștia, să le urmăresc frecvența la 
cursuri și notele obținute. Vă asigur că 
îmi voi îndeplini sarcina*.

Coborînd vocea ca un semiton, ingi
nerul Delia, de felul lui din Corabia, a 
contiauat: „Mă bucur că echipa e pe 
locul 2 și că oltenii mei sînt mulțumiți. 
Cred că vor fi mulțumiți și în conti
nuare".

★

Așadar, cam acestea sînt „secretele* 
craiovenilor — secrete la înde mina orî- 
cui — cam ăsta este drumul pe care 
l-a parcurs Știința de la o echipă a- 
menințată cu retrogradarea, la una care 
amenință. primul loc! Drumul poate 
fi sintetizat prin ENTUZIASM, ÎNCRE
DERE IN FORȚELE PROPRII. MUN
CA, DÎRZENIE. în acest fel aa fost 
lichidate cele mai multe din lipsurile 
menționate în moto-ul de la începutul 
acestor rînduri. Multe echipe ar putea 
să învețe din exemplul oltenilor.

MIRCEA TUDORAN

• De pe foile 
ide arbitraj, 
{ cu și fără
• comentarii

• A. PlRVU (Dinamo Pitești—
■ Jiul Petroșeni): .Tușierii Victc-r I Roșu și Dumitru Isăcescu au fost

afenft, au apreciat fust fazele de
■ foc, contribuind astfel la buna I desfășurare a meciului".

I« M. BIOLAN (Vagonul Arad
— Ind. sîrmei C, Turzii): „La 

I interval de circa o lună, remara
din nou buna organizare a jocu- 
rilor pe acest teren, ca și obiea-I tivitatea spectatorilor".

I* I. DRAGHICI (Poiana Cîm- 
pina — Siderurgistul): „în re

priza 1 condițiile de desfășurare I a partidei au fost neprielnice 
(persoane străine pe teren, voci- 1 ferări pe margine). Datorită mă- 

■ surilor luate de organizatori. în 
I repriza a ll-a s-au creat condiții 

mai bune de joc. Prooun ca sta
ția de radioamoliiicare existentă I la stadion să fie folosită pentru 
lămurirea unor spectatori certați

Icu disciplina
Propunerea arbitrului Drăgh’ci 

este bună. Ea trebuie să prindă 
| viață în cel mai scurt timp..

I 
1
1
I
I 
I
I
I
I 
I
I 
I
I 
I
I
I
I

® N. MOGOROAȘE (Otelul 
Galați — Știința Bucureștii : 
„Jocul unor fotbaliști a lăsat de 
dorit. în special in repriza a 
doua, cind a fost dur. Pentru 
aceste fapte am avertizat pe 
Matei, lacob și Ionică (Oțetul), 
Ciorrtoavă, Haiagian. l/rnjuroiu 
(Știința). în minutul S3 am eli
minat pe Stârrculescu (Oțelul) 
pentru că a lovit rn mod violent 
un adversar".

Se cttvîne să amintim că jucă
torul eliminat se va prezenta 
pentru a treia oară (!) în tata 
comisiei de disciplină a F.R F : 
prima oară — ta 5 aprilie 1963, 
cînd a fost sancționat cu sus
pendarea pe două etape,- a doua 
oairă — Ia 27 august 1965 i s-a 
adăugat o etapă de suspendare 
pe carnetul de legitimare. Spe
răm că, de data aceasta, comisia 
de disciplină va completa în așa 
fel „cartea de vizită* a Iui Stăn- 
culescu îneît să nu mai rpară 
noi însemnări de acest fel„.

® G. POPOV1CI (Timpuri noi 
București — SJST. Oltenița): „SV 
Ollenifa, după ce a afuns să 
conducă cu 2-—0, a renunțat la 
/oc, incercind să facă demonstra
ție, desconsiderinda-și adversa
rul. Consecința: „Timpuri noi" 
jucind fără artificii i-a admi
nistrat patru goluri in zece mi
nute I Surprinzător, dar adevărat. 
O echipă din campionatul ora
șului București, categoria a ll-a, 
Timpuri noi, a eliminat din „Cupa 
României" o formație care ac-
tivează fa categoria C — SJV.

I Oltenița t“
Comentariile arbitrului nu mai

I au nevoie de... comentarii.

I • N. MICU (Gloria Bîrlad — 
• Dinamo Bacău — campionatul 
I republican de juniori): „Remara 
< jocul viu disputat, în limitele re- 
■ gulamentului, de un bun nivel 
I tehnico-tactic, al ambelor echipe. 
I Spectacolul plăcut ce ne-a fost 

oferit dovedește că la ambele 
, asociații există grifă pentru ju- 
I niori’.
. Este o preocupare pe care do- 
I rim s-o aibă toate cluburile șl 

asociațiile sportive. Numai în 
| acest fel vom reuși să avem ju

cători valoroși..



LA CIUDAD DE MEXICOI. Alionescu în timpul unei acțiuni
spectaculoase

SĂPTÂMÎNA PREOLIMPICĂ

Campionatele mondia 
de haltere

CIUDAD DE MEXICO 20. — în
trecerile săptămînii preolimpice de 
Ia Ciudad de Mexico se apropie 
de sfîrșit. Miercuri seara au fost 
cunoscuți cîștigătorii competiției de 
lupte greco-romane. Printre ei se 
află și sportivul român Ion Aliones- 
<m. Demonstrînd o bună pregătire 
tehnică, Ion Alionescu s-a clasat pe 
primul loc la categoria cocoș (57 kg), 
după ce a întrecut în turneul final 
pe maghiarul Varga și pe belgia
nul Spaenhoven. Iată învingătorii la 
celelalte categorii : 52 kg : Rold
Lacour (R.F.G.j ; 65 kg : Roman Ru- 
rua (U.R.S.S.) ; 70 kg: Ghenadi Sa
punov : 78 kg : Viktor Igumenov

‘ 87 kg : Geza Halossi (Un-

• I. ALiONESCU, PE PRIMUL LOC LA LUPTE GRECO-ROMANE
® BOXERUL VASIIE ANTONIO ÎN FINALĂ CU POLONEZUL KULEJ • ALTE REZULTATE LA ATLETISM

(U.R.S.S.) ; 
garia).

★
de box a continuat cu 
rezervată semifinalelor, 

român Vasile Antoniu a

Turneul 
reuniunea 
Pugilistul 
cîștigat prin neprezentare la mexi
canul Francisco Flores și va întîlni 
In finală pe campionul olimpic de la 
Tokio, polonezul Kulej, care a dis
pus la puncte de boxerul sovietic 
Valeri Frolov. Finala categoriei se- 
mimijlocie va opune pe mexicanii 
Andre Molina și Jose Palacieros. La 
categoria cocoș, mexicanul Garkiai 
l-a învins la puncte pe polonezul 
Andruskeiewicz, iar la categoria pa
nă, cubanezul Caminero a cîștigat 
prin k.o. în fata mexicanului Bernal.

Concursul de atletism a continuat 
pe o pistă moale, care a influențat 
rezultatele probelor de alergări și 
sărituri. Cea mai bună performantă 
a zilei aparține atletului sovietic 
Romuald Klim. Acesta a realizat Ia 
aruncarea ciocanului 70,20 m, în- 
trecîndu-I, ca și Ia europenele de 
la Budapesta, pe maghiarul Gyula 
Zsivotski. Proba de 3 000 m obsta
cole a revenit belgianului Gaston 
Roelants, în 8:58,6. Campionul euro
pean Vikfor Kudinski, căzînd la tre
cerea rivierei, a ieșit din lupta pen
tru primele locuri, în timp ce fran
cezul Texereau a făcut o cursă cura
joasă, ocupînd locul doi. Poloneza 
Trena Kirszenstein a confirmat for
ma excelentă, terminînd proba de 
200 m plat în 23,1.

Alte rezultate: lungime: Ralph 
Boston (S.U.A.) 7,99 m; 800 m:
Stasnislav Jungwirth (Cehoslovacia) 
1:51,9; disc: Oerter (S.U.A.) 57,26 
m ,- 110 m garduri: Eddy Ottoz (Ita
lia) 14,1.

cîștigat proba de viteză, învingîndu-1 
în două manșe pe italianul Castello.

Cel mai bun timp al lui Frieborg 
pe ultimii 200 m a fost de 11,3. în 
calificările cursei de urmărire pe 
echipe, selecționata R. F. Germane 
a marcat cel mai bun timp — 4:39,4. 
S-au mai calificat pentru semifinale :

Italia — 4:39,4; Cehoslovacia — 
4:40,1 ,- U.R.S.S, — 4:40,1. Specia
liștii prezenți în Mexic remarcă 
performanțele înregistrate în probele 
cicliste de velodrom, în ciuda fap
tului că pista nu oferă condiții prea 
bune, ea urmînd să fie reamenajată 
în cursul anului viitor.

• LUCRĂRILE CONGRESULl 
FEDERAȚIEI INTERNAȚIONALI

ta Berlin au continuat cam 
natele mondiale de haltere cu < 
fășurarea întrecerilor la categ 
mijlocie. Titlul de campion rr 
dial a revenit cunoscutului spo 
sovietic Vladimir Beleaev, cart 
totalizat la cele trei stiluri 485 
(147,5 — 147,5 — 190). Perform, 
lui Beleaev reprezintă un nou 
cord mondial. Vechiul record rr 
dial era de 477,5 kg și aparti 
halterofilului polonez Ozimek.

Pe locurile următoare s-au cil 
Gyozo Vereș (Ungaria) tot cu 
kg, dar mai greu decît învingătl 
și campionul olimpic de la To 
Hans Zdrazila (Cehoslovacia) 
465 kg.

în clasamentul general pe 
tiuni conduce U.R.S.S. cu 28 pun 
urmată de 
Ungaria —

La Berlin 
Congresului 
de haltere. 
Polonia să 
mondiale și

Congresul 
legatului Japoniei cu privire la i 
șurile luate de federația japoneză 
vederea organizării campionate 
mondiale din 1967. De asemei 
delegatul Mexicului a prezentat 
raport detaliat referitor la coi 
țiile în care se vor desfășura 
trecerile de haltere la viitoa 
Olimpiadă.

Cu majoritate de voturi. Cont 
sul a condamnat politica de dis 
minare rasială pe care o duc -r 
nizațiile sportive din Republica S 
Africană.

CORESPONDENȚE SPECIALE PENTRU

JACQUES LECOQ („Les Sports1* - Bruxelles) 
Petrolul s-a resemnat prea repede"J»

★
Pe velodromul Calles, pistarzii 

și-au disputat întîietatea în alte două 
probe. Danezul Niels Frieborg a

Campionatele de tenis ale U.R.S.S

Așadar, Petrolul și-a încheiat acti
vitatea în „Cupa campionilor euro
peni", cedînd din primul tur — după 
trei meciuri ■— în fata campioanei 
Angliei, F. G. Liverpool. De fapt, la 
Bruxelles, înfrîngerea ploieștenilor 
s-a întrevăzut încă de la apariția 
pe teren a celor două echipe. în 
timp ce formația de uriași (la pro
priu, nu la figurat) a englezilor era 
completă, Petrolul a aliniat o echi
pă din care lipseau patru titulari:

Iuhas si Roman — accidentați încă 
din primul joc cu F. G. Liverpool, 
Badea — lovit în cel de-al doilea 
și Florea — suspendat după partida 
de la Ploiești. Și atunci, în 11-le 
de bază a apărut și D. Munteanu, 
care nu mai jucase de aproape... un 
an. în aceste condiții, nu știm dacă 
se putea spera un rezultat bun.

Iată ce ne-a comunicat prin telex 
despre acest meci JACQUES LECOQ,

;. MOSCOVA. La Alma Ata 
cheiat campionatele de tenis 
«le U.R.S.S. Proba de simplu-femei a 
revenit sportivei Galina Bakușeva, 
Învingătoare cu 6—3, 6—2 în fata 
Renei Abjandadze, iar cea masculină 
lui Metreveli, care a dispus cu 7—9,

s-au în
de cîmp

12—10, 6—4, 6—0, de Egorov, 
dublu-bărbati, pe primul loc s-a 
sat cuplul Egorov — Korotkov, 
la dublu-femei, titlul a revenit 
recitii Ana Dmitreva — Galina 
kușeva.

La 
da
tai
pe-
Ba-

a

Performante valoroase la mars
LONDRA. Mărșăluitorul englez Allan într-o tentativă făcută pe pista de la 

Phillips, în vîrstă de 30 de ani, a rea- Walton (Surrey). El a realizat timpu- 
lizat cea mai hună performanță mon- rile de 4h04:09,0 și respectiv 5hl2:39,8. 
dială pe distanțele de 40 și 50 mile,

Echipele masculine de handbal ale U.R.S.S.
și Ungariei și-au împărțit victoriile

Meciul dintre F. G. Toulouse și Di
namo Pitești, desfășurat în nocturnă pe 
un teren moale, alunecos, a satisfăcut 
doar în parte pe cei aproape 5 000 de 
spectatori veni ti să urmărească partida. 
Pentru prima dată în acest sezon, Tou
louse a făcut un meci demn de va
loarea sa Românii au venit deciși să 
se apere, pentru a ceda la un scor cît 
mai mic, sau pentru a obține un meci 
nul. Apărarea echipei din Pitești s-a 
dovedit însă greoaie și statică, dlnd în- 
tr-un fel imaginea întregii echipe care, 
după părerea noastră, a practicat 
fotbal lent și neinspirat.

Scorul a fost deschis în min. 32,
urma unei centrări a aripei drepte Le 
Donche, reluată de către Soukhane. Zece 
minute mai tîrziu, datorită presiunii 
continue exercitate de către echipa din 
Toulouse, scorul este 
sini (min. 42 și 44).

în cea de a doua 
de 3—0, echipa din 
nat tactica defensivă

atace mai incisiv, dar fără nici un re
zultat.

La fluierul arbitrului portughez 
Ferreira s-au aliniat echipele:

F. C. TOULOUSE: Giussepin — 
Cros, Redic, Monin. Turraud — Brun- 
neton, Richard —- Le Donche, Souk- 
hane, Bernard, Dorsini.

DINAMO PITEȘTI: Coman — 1. Po
pescu, Barbu, Ilie Stelian, Badea — 
Dobrin, Țircovnicu — C. Radu, Naghi, 
Țurcan, Prepar gel.

un

în

BUDAPESTA. Reprezentativa mascu
lină de handbal a U.R.S.S., care între
prinde în prezent un turneu în Ungaria, 
■ susținut două jocuri de verificare tu 
comp,-mia selecționatei tării gazdă. în 
țirimul meci, victoria a revenit handba-

liștîlor sovietici cu 
(9—7). In cel de-al 
Ungariei și-a luat 
învingătoare cu 
(11-14).

scorul de 20—16 
doilea meci, echipa 
revanșa, terminînd 
scorul de 22—21

majorat de Dor-

repriză, la scorul 
Pitești a abando- 
și a început să

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI • REZULTATE
ZURICH. Turneul internațional mas- 

senlin de handbal Jde la Zurich a fost 
''cîștigat de echipa Aîrashoppers Zurich, 
urmată de B.S.V. Berna șî V.F.B. Stut- 

"î^art. în finală, Grashoppers a Învins 
B-S.V. Berna-cu scorul-de 11—6 (6—2). 

► A MILANO. flursa cîclistă „Memorialul 
Fausto Goppi", desfășurată pe distanța 

r<țe 233 km, <* fost cîștigată de Felice 
tțimondi, ,. ' cronometrat cu timpul de 

18,00 (media orară 38,062 km). Pe 
flecurile următoare s-au clasat Dancelli 
UȘi Bitossi. Cîștigătorul „Turului Ita-

liei" din acest an, Giani Motta, s-a 
clasat pe locul patru.

LONDRA. După cum s-a anunțat, me
ciul de box din cadrul categoriei „grea" 
dintre campionul european Karl Mil- 
denberger (R.F.G.) și fostul campion 
mondial Floyd Patersson (S.U.A.) va 
avea loc la 10 decembrie. Această lntîl- 
nire urmează să aibă loc la Londra sau 
Frankfurt pe Main.

LUXEMBURG. în localitatea Fet- 
schenbof (Luxemburg) s-a disputat în- 
tilnirea internațională amicală de bas
chet dintre selecționatele masculine ale

Luxemburgului și R. F. Germane. La 
pătul unui joc echilibrat, gazdele 
terminat învingătoare cu scorul 
76—74 (31—37).

VIENA. Desfășurat la Viena, concursul 
internațional de automobilism-viteză do
tat cu „Gupa Dunării* a fost cîștigat 
de sportivul olandez Gies Van F.ennep. 
învingătorul, care a concurat pe o ma
șină Porsche, a străbătut de 20 de ori 
un circuit de 2,600 km realizînd timpul 
de 27:05,27. Van Lenncp a realizat și 
cel mai rapid tur: 2,600 km în 1:03,76 
(medie orară de 146,93 km).

ca-
au
de

Polonia — 20 pun
17 puncte.
au avut 

federației 
Congresul 
organizeze campictf^a^ 
europene din anul ’ ±4 
a ascultat raportul

Ioc lucră
Internațior 
a stabilit

redactorul șef al ziarului belg 
„Les Sports* i

„Echipa engleză a venit la Bru> 
les pentru a îndeplini o simplă I 
malitate și cei 9 000 de 
s-au întrebat: cum de au 
strinși englezii să dispute 
joc pentru calificarea în 
mător al „Cupei" ? (N. R. Deși o 
pentru cei ce au asistat la meț 
de la Ploiești, răspunsul la înt 
bare ar fi fost justificat. Ba, r 
mult, ținînd seama de desfășura] 
jocului, al patrulea gol al ploieș 
nilor ar fi fost foarte normal). A f 
de fapt un meci în sens unic, 
timpul primei reprize, portarul . 
glez n-a avut nimic de făcut. 1 
mânii s-au 
te strînsă 
greutăți în 
Totuși, In 
avut certitudinea că au cîștigat u 
ciul, ei au fost cei care au înc 
jocul, invitindu-i astfel pe rom. 
să treacă la atac. Dar chiar și 
aceste momente Petrolul n-a tncer 
să se lanseze spre poarta lui La 
rence. Publicul belgian i-a dezap 
bat pe englezi și i-a fluierat peni 
interesul scăzut pe care l-au ară 
față de meci în această parte 
jocului. Ploieștenii s-au trezit 
20 de minute înainte de sfîrșit. fî 
a se arăta însă periculoși. Boc 
Dragomir au jucat cel mai bi 
într-o echipă timorată și extrem 
repede resemnată cu înfrîngerea*

spectal 
fost c< 
al trei 
turul

retras într-o apărare io 
și englezii au întîmpii 
străpungerea acestui i 

repriza secundă, cînd

DE PE TERENURILE DE FOTBA
• OLANDA (TINERET) - IZRAEL 4-1 • ALTE REZULTATE ÎN „CUPA 

ORAȘELOR TÎRGURI" • BOGAT PROGRAM INTERNATIONAL 
LA SFÎRSIT DE SAPTAMÎNA

în orașul olandez Leeuwarden s-a 
disputat întîlnirea internațională din
tre selecționata de tineret a Olan
dei și echipa Izraelului, viitoare 
adversare ale fotbaliștilor români.

Tinerii fotbaliști olandezi au ob
ținut victoria cu scorul de 4—1 
(3—0) prin golurile marcate de 
Kleinjan, Der Kuilen, Jansen și 
Shvager (în proprie poartă). Pentru 
reprezentativa Izraelului a înscris 
Jang.

Selecționata de tineret a Olandei 
a aliniat următoarea formație: Thie, 
Suurbier, Warnas, Mansveld, Van 
Duivenbode, De Zoete, Ahnegem, 
Kleinjan, Van Der Kuilen, Jansen, 
Verdonk.

★
Alte rezultate înregistrate în turul 

II al „Cupei orașelor tîrguri". La 
Gantoise (Belgia) — Bordeaux (Fran
ța) 1—0 (0—0); Oergryte Goteborg

(Suedia) — Ferencvaros (Ungar 
0—0; Lausanne Sport (Elveția) 
Eurnley (Anglia) 1—3.

★
Sfîrșilul acestei săptămîni kh, 

chează numeroase evenimente fi. 
balistice internaționale.

în fruntea acestora se situea 
partidele din campionatul europe^ 
competiție dotată cu „Cupa Hei 
Delanauy" (fosta „Cupă a Europei 
în grupa I, la Dublin, Irlanda înt 
nește Spania, iar Ia Paris, în gru 
a VII-a, Franța va juca cu fora 
ția Poloniei. Țara Galilor — Scoț 
(grupa a VIII-a, la 
de nord — Anglia 
la Belfast).

Dintre partidele 
năm pe cele de la Brugge (Belgia 
Elveția) și Moscova (U.R.S.S. 
R.D.G.).

Cardiff) ; Irlan> 
(grupa a VIII-

amicale menți
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