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PROLETARI DIN TOATE TARILE, VNIȚI-VA !

CURS DE INIȚIERE
LA PATINAJ ARTISTIC
'Glubul sportiv Constructorul organizează, în 

colaborare cu Consiliul orășenesc UCFS Bucu
rești, un curs de inițiere la patinaj artistic. 
Lecțiile vor începe la 1 noiembrie pe patinoa
rul artificial Floreasca. înscrierile se fac zil
nic la patinoar între orele 9—11 și 17—19.
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Dinamo Pitești- >

încearcă să recupereze
handicapul de la Toulouse
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ȘASE ECHIPE ROMANEȘTI
SIJSTIS ASTĂZI MECIURI INTERNATIONALE

Un atac al echipei Steaua la pa
noul mureșenilor.

Foto: A. Neagu

Ieri, la baschet
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Ieri s-au 
trei meciuri 
a categoriei 
voritele au terminat clar _
singurul lucru demn de menționat fiind 
prezentarea echipei Rapid București la 
teren cu un efectiv de numai 8 jucători. 
Iată rezultatele înregistrate : Steaua — 
I.M.F. Tîrgu-Mureș 82—53 (47—28), Rapid 
— Dinamo Oradea 92—63 (49—32) și Di
namo București ‘ 
88—63 (42—25), Celelalte 
ale etapei — Uni
versitatea Timișoa
ra — Politehnica 
București și Poli
tehnica Galați — 
Steagul roșu Bra
șov — se dispută 
astăzi (D. St.).

disputat în sala Floreasca 
contind pentru etapa a V-a 
A la baschet masculin. Fa- 

invingătoare.

Academia Militară 
două partide

lată-ne și în ziua celor șase jocuri internaționale, oficiale și amicale pe care le vor susține echipele noastre, 
îii țară și peste hotare: șase jocuri așteptate cu viu interes de către iubitorii fotbalului din țara noastră, ale căror inimi 
vor bate la unison pentru formațiile românești angajate în întrecere.

atenției se situ- 
meciul de la Pi
va desfășura în 

competiției europene

In centrul 
ează, firește, 
tești, care se 
cadrul 
„Cupa orașelor tîrguri". De
sigur, 
din localitate este aceea de a 
recupera și chiar de a depăși 
handicapul pierdut în manșa 
de la Toulouse. O sarcină di
ficilă dar posibil de îndeplinit 
— după aprecierile noastre - 
cunoscută fiind forța de mo
bilizare a jucătorilor piteșteni 
în meciurile „cheie" disputate 
acasă. Și cînd facem această 
afirmație ne gîndim și la pu
ternicul start luat în primul 

. meci cu F.C. Sevilla, start care 
a făcut ca — în numai 10 mi
nute — tabela de marcaj să 
arate 2—0 pentru Dinamo Pi
tești. Pledăm, așadar, pentru 
un joc ofensiv, cu acțiuni pur
tate rațional pentru că, este 
știut, în această întrecere un 
punct înscris de adversar cîn- 
tărește greu în balanță.

La ora 15, arbitrii Fabio 
Monti (la centru), Antonio 
Varengo șl Alberto Picasso 
(toți din Italia) vor chema la 
întrecere următoarele formații:

DINAMO PITEȘTI : Coman 
— I. Popescu, Barbu, I. Ste- 
lian. Badea — Dobrin, Pop — 
C. Ionescu, Eftimie, Țurcan, 
Prepurgel. (După cum se vede 
lipsesc din formație titularii

sarcina dinamoviștilor

lotbaliștii bulgari la sosirea în Capitală

Țîrcovnicu și Naghi, ambii ac
cidentați).

F.C. TOULOUSE : Giussepin 
— Turraud, Redin, Monin, 
Cros — Bruneton, Richard — 
Vojciak, Soukhane, Bernard, 
Dorsini.

Formația 
aseară în 
aerului.

Tot un
astăzi și < 
care va evolua la Istanbul în

franceza a sosit 
Capitală, pe calea

joc oficial susține 
echipa U.T. ARAD,

compania formației Fener
bahce. Pentru această partidă, 
care se desfășoară în cadrul 
„Cupei balcanice", U.T.A. a de
plasat următorul lot: Gornea, 
Weichelt. Birău, Bacoș, Mețcas, 
Igna, Jac, Chivu, Axente, Do- 
mide, Traian Popescu, Țirlea, 
Moț și Csako II.

Cu justificat interes
așteptate și meciurile de ve
rificare a fotbaliștilor care al
cătuiesc SELECȚIONATA A și 
LOTUL OLIMPIC. Pentru me
ciul cu F. C. Sochaux, antre
norul Ilie Oană va alinia ur
mătoarea formație probabilă : 
Ionescu — Popa, Hălmăgeanu, 

Dan. Mocanu Surdan,

sînt

— Vrea să zică... azi e in 21, Gumiță ! Miine...
— Miine e azi, maestre ! N-am rupt încă foaia la calendar. 

Sîntem în 22 octombrie... a.c. !
— Mda ! Azi nu prea mă simt în apele mele...
— Să mergem afară, maestre, că plouă cu găleata...
— Plouă, dar mergem ! Rubrica noastră... Vrei să ne vedem 

și noi la...?
— Hei ! ce n-aș da să ne pice un subiect așa, din senin !
— Păi de unde senin, Gumiță, dacă plouă ? !
— Și fulgeră, maestre... Ca vara !...
— Nu cumva ți-e teamă, băiete ?
— Nu. maestre. Mă gindeam să mai scutim din cheltuielile 

de deplasare...
— Carnetul, creionul, „fîș-fîș”-urile și... s-o ștergem, Gumiță !
— Să mergem, maestre !
— Dar ce se aude la poartă ? Cu cine se ceartă portarul, bă

iete ?
— După
— Ia să

lor patru
— Bătui

Nunweiller VI Pircalab,
Dridea I, Iancu. Lucescu. Mai 
fac parte din lot : Constanti- 
nescu. D. Nicolae, Sătmăreanu, 
D. Popescu, Stoicescu și S. 
Avram. Ieri după-amiază se- 
lecționabilii au făcut un antre
nament cu caracter tehnico- 
tactic.

F.C. SOCHAUX — care a 
sosit aseară cu același avion 
în care se aflau fotbaliștii de 
la F.C. Toulouse — va alinia 
formația : Manolios — An- 
drieux, Zimmermann, Ouittet, 
Gester — Dewilder, Laffon —

(Continuare în pag. a 3-a)
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Cupa Olimpia"

vorbă... pare să fie de prin părțile Craiovei. 
vedem. Gumiță !... (Pauză pînă coboară treptele ce- 
etaje). Ce s-a-ntîmplat, tovarăși ?
drumul de la Craiova pînă aici, venii prin ploaie de 

la gară, să nu întîrzii la ședință și tovarășul mă trimite la „in
formații” după bon. Și-acuși începe...

— Ce-ncepe ?
— Ședința de analiză a natației pe un an de zile.
— Âu.ziți. maestre ! Ședință ! Analiză ! Poate găsim 

vreun subiect...
— Imposibil, Gumiță ! Azi nu e nici o ședință...
— Vă arde de glumă, oameni buni ! La 9 fix începe ! Nu 

știți dv. mai bine ca tovarășii de la Consiliul regional Oltenia... 
Uite, colea, adresa federației. Mi-o dădu tovarășul Gabor,
todistul. Cu foile de drum, cu delegația... Eu sînt activist 

luntar în comisia regională. Marcel Ionescu. din Ișalnița...ț
— Ia vezi, Gumiță ! Că pînă scot eu ochelarii...
— îndată, maestre... Așa... Maestre ! Sîntem salvați ! 

biectul nostru !...
— Ce subiect, băiete ?
— Hîrtia a plecat de la

0922...
— Foarte bine ! Să aibă •
— La Consiliul regional 

numărul 136 pe 17.01.1966...
— Nici un subiect, Gumiță ! A făcut, normal, trei zile...
— Da, dar aici scrie că analiza natației va. avea loc pe 22.1.1966. 

E vorba de activitatea pe... 1965 !
— Nu se poate, oameni buni ! 22 octombrie... Așa zise și 

Gabor...
— Gumiță, te ții de glume...
— Nu eu, maestre I Tov. Gabor de la Craiova glumește, 

mite omul la ședința de-acum... 10 luni !
— Și de ce te bucuri, Gumiță ?
— Nu ne mai plouă, maestre ! Și economisim și banii

deplasare... . A ,
— Noi da, Gumiță, dar cei de la Craiova nu ! Scrie m adresă 

cine va suporta cheltuiala ?
— Da, maestre ! Aici, la urmă. Zice că delegatul participă la

ședință pe spezele dv... w
— Cuuuum ? De ce pe-ale mele, Gumiță ?
— A, nu, maestre ! Pe ale adresantului... Adică ale Consiliului 

regional.— Păi de ce pe-ale consiliului ? ! Să fie pe spezele cui a
pus omul degeaba pe drumuri. ... „ . , .

— Atunci notez : „Deplasare, pentru -mat intr-o mutare !»“ 
M. C.

ceva...

me-
vo-

£u-

federație la 14 ianuarie 1966, cu nr.
oamenii timp...
U.C.F.S. Oltenia e înregistrată sub

tov.

Tri-

de

AFIȘUL SPORTIV - invitație in săli și pe stadioane
7 7 ’ 1

Din activitatea unor cluburi

Duminică dimineața va 
avea loc, în Capitală, între
cerea de ciclocros dotată cu 
„Cupa Olimpia44. Competiția 
se va desfășura pe circuit cu 
plecarea și sosirea pe stadio
nul din șos. Vitan 185. Pen
tru seniori cursa va măsura 
20 km, pentru juniori I — 15 
km, pentru juniori II — 10 
km, iar pentru posesorii 
bicicletelor de turism — 5 
km. Primul start se va da 
la ora 9,30.

„Cupa Olimpia14 va fi ofe
rită primului clasat în între
cerea rezervată seniorilor.

I

și asociații sportive bucureștene 
în direcția folosirii materialelor 
de agitație
In ultima vreme, cluburile și 

asociațiile sportive au realizat un 
substanțial progres în direcția 
folosirii materialelor de agitație 
(afișe, panouri, fotomontaje, foto- 
vitrine etc.) Consiliul orășenesc 
UCFS București, de pildă, a orga
nizat în iunie o foarte reușită 
(și originală) expoziție de afișe, 
menită să popularizeze principa
lele activi tuli sportive de masă și 
o serie de sporturi de performan
ță. Această acțiune a avut efecte 
imediate. In cluburi și asociații 
sportive, s-a trecut lu valorifica
rea mai eficientă a materialelor 
de agitație, in noi multe că
znii eu mijloace poprii.

POSIBILITĂȚI EGALE 
REZULTATE DIFERITE

Mulți dintre cititorii rtndurilor 
de față au putut constata, 
tind complexul sportiv 
grija pe care conducerea 
din șoseaua Ștefan cel 
manifestă în această 
chiar la intrare, atenția 
atrasă de fotomontaje și 
ne cu aspecte din multipla și rod
nica activitate a clubului, cu por
tretele campionilor, ale sportivilor 
fruntași. Apoi, pe alei — afișe 
și panouri prin care ești invitat să 
practici »n «nori - sat» altul după 
preie.mte ți aptitudini. La clubul

vizi- 
Dinanio, 
clubului 
Mare o 
direcție: 
îți este 

fotovitri*

Steaua, de asemenea, se manifestă 
o preocupare permanentă prin fo
losirea pe scară largă a materia
lelor de agitație 
afișe, fotomontaje 
cupele cucerite de 
tași.

Lucruri bune se pot spune și 
despre alte cluburi sportive bucu
reștene. La Progresul, de pildă, 
atit sediul cît și parcul sportiv 
din str. dr. Staicovici reprezintă 
un model de folosire a materia
lelor de agitație: afișe cu popu
larizarea campionilor diferitelor 
asociații sportive și a concursuri- 
lor pentru trecerea normelor In
signei de polisportiv (asemenea 
afișe am întîlnit și într-o serie de 
asociații din cadrul clubului, cum 
sînt Vulcan, Electromagnetica, Au
rora, Iuta, Pile București).

La fel se petrec lucrurile și în 
cluburile Constructorul, Rapid,

sub formă <le 
sau vitrine cu 
sportivii frun-

T. STĂM A
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tanasa F I N A L E L E RUGBI Consecințele rezultatului
CAMPIONATELOR DE CROS

Duminică se vor desfășura la Pi
tești întrecerile finale ale campiona
telor republicane de cros ediția anu
lui 1966. La întreceri vor lua parte 
cei mai buni alergători pe teren va
riat.

La sfîrșitul săpțămîniî trecute au 
avut loc concursurile din cadrul eta
pei regionale. La TIMIȘOARA, ne-a 
relatat delegatul federal prof. N. 
Dragnea, întrecerile s-au desfășurat 
în împrejurimile stadionului „1 Mai'. 
rAu participat 219 concurenți. Orga
nizarea competiției a lăsat de dorit : 
Jconcurenții au avut la dispoziție pen- 
’Ștru dezechipare doar două cabine mi
cuțe (una era a paznicului stadionu
lui) pentru că tov. Al. Naghiu a re
fuzat pur și simplu să admită acce
sul în celelalte vestiare ; nu s-au fă
cut obișnuitele festivități de deschi
dere și de premiere ; popularizarea a 
fost inexistentă. Curios e și faptul 
că de la întreceri au lipsit tov. vice
președinte al Consiliului regional al 
UCFS, E. Budișan. care răspunde de 
atletism și tov. A. HookeI, președintele 
comisiei regionale de atletism. Rezul
tatele : seniori: I. Remholtz (UTS),

00X

„Cupa 
METALURGISTUL"

Sala de sport a clubului Metalur
gistul din Capitală a găzduit sîmbătă 
seara o reuniune pugilistică dotată 
cu „Cupa Metalurgistul", la care au 
participat numeroși sportivi de la clu
burile și asociațiile bucureștene.

Iată rezultatele tehnice : L. Neguț 
(CSS) b.p. N. Pisică (Semănătoarea) ; 
P. Ene (Metalurgistul) b.p. Gh. Voicu

pe echipe : GSM Reșița ; senioare : 
V. Dărăban (Tăcerea Timiș.), echi
pe : Universitatea ; tineret: I. Baneth 
(Banatul), echipe : Politehnica ; ju
niori : I. Cardoș (Lie. 4), echipe : Ba
natul ; junioare : M. Milutin (Lie. 4), 
echipe : Lie. 4.

în parcul „23 August" din Capitală 
au avut loc concursurile regiunii 
BUCUREȘTI. Rezultatele : juniori II: 
St. Goruneanu (Oltenița), echipe : 0- 
limpia Giurgiu ; junioare II : V. Bur- 
cea (Știința Roșiori), echipe : Olimpia 
Giurgiu ; junioare I : I, Arășanu (Teh
nica Brănești), echipe : Avîntul Că
lărași ; juniori I: I. Pană (Olimp. 
Giurgiu), echipe : Olimp. Giurgiu; se
nioare ; El. Nicolae (Fundulea), echi
pe : Fundulea ; seniori : N. Stroe (Fur- 
culești). echipe : Voința Căzănești. 
(I. BRATEANU — coresp.).

Concursurile regiunii Ploiești s-au 
desfășurat pe un traseu ales în Pă
durea Păulești din apropierea Ploie- 
știului. Au luat parte peste 300 de 
concurenți din toate raioanele regiu
nii. Pe primele locuri s-au clasat : ju
nioare II s M. Toc (Tehnica Bușteni), 
echipe : Știința Pucioasa ; junioare I : 
A. Pavel (Gr. sc. Petrol) ; senioare : 
S. Dinu (Știința Berceni), echipe : 
Știința T-gviște ; juniori II: Tr. Pas
ca (Știința Cislău), echipe : T. Petro
list Cîmpina ; juniori I : B. Dumitres
cu (St. T-gviște), echipe : Lie. militar 
Breaza ; seniori: Gh. Grigorc (Pra
hova), echipe : Prahova Ploiești. (M. 
BEDROSIAN — coresp.).

• La Cîmpulung Muscel a avut loc 
— recent — un concurs de aruncări, 
în proba feminină de aruncarea dis
cului, Olimpia Cataramă a înregistrat 
53,14 m iar tînăra Adriana Viatilă 
(născută 1951, 177 cm și 90 kg) care 
practică atletismul abia de cîteva luni 
a realirat 33,54 m.

de la Bârlad
Iată că n-aduce anul ce aduce... 

Birladul : Steaua, a fost oprită din 
cursa pentru titlu ’ Acum toate șansele 
de a termina campionatul pe primul 
loc din clasament Ie are Grivița Ro
șie. Noi ne vom permite însă să păs
trăm rezerve : din moment ce, în si
tuație de lideră fiind, Grivița Roșie a 
cedat pe teren propriu un punct în 
fața certei retrogradate Universitatea 
Timișoara, orice rezultat devine posi
bil șî trebuie să așteptăm pînă în 
seara ultimei etape !

Dar iată clasamentul :

1. Grivița Roșie Buc.
2. Steaua București
3. Dinamo București
4. Știința Petroșeni
5. Farul Constanța
s. Rulmentul Bîrlad
t. Progresul Buc.
*. Politehnica Iași
9. Precizia Săcele

19. Gloria București
11. Constructorul
12. Universitatea Tim.

20 17 3 0 249-80 57
20 17 1 2 237-90 55
20 14 3 3 307-96 51
20 9 2 9 106.137 40
19 9 2 8 121-112 39
20 9 0 11 123-111 38
20 7 1 12 138-178 35
19 7 1 11 110-128 34
20 6 2 12 76-194 34
20 5 3 12 95-184 33
18 4 2 12 73-152 28
20 3 2 15 70.243 28

In pofida aparențelor, situația este 
doar pe. . . treisferturi lămurită. E 
greu de crezut însă că formația bucu- 
reșteană Constructorul mai poate evi
ta al doilea „bilet de drum" pentru 
categoria B (primul este de pe acum 
al studenților timișoreni). Nu e mai 
puțin adevărat că o a doua formație 
bucureșteană, Gloria, se găsește intr-o 
situație precară. Și nu ne referim în 
cazul acestor două echipe doar la cla
sament, ci și la îngrijorătoarea scăde
re valorică pe care au dovedit-o în 
ultimul an. Considerăm că ar fi bine 
dacă cele două secții de rugbi ar lua 
încă de pe acum măsuri menite să 
redreseze situația. O mențiune în plus 
pentru clubul Constructorul: discipli
na pare că lipsește total din preocupă
rile secției, iar felul în care se orga

(SPOB) ; M. Vintilescu (Olimpia) 
b.ah. 2 M. Ciucilă (Metalurgistul) ; 
Gh. Gheorghe (GSS) b.p. S. Șăileanu 
(Universitatea) ; D. Diaconeșcu (Uni
versitatea) b.p. I. Neicu (SPOB) ; J. 
Ștefan (GSS) b.p. Gh. Radu (Meta
lurgistul) ; Gh. Dumitru (Metalurgis
tul) b.desc. 2 I. Mihalachc (Semă
nătoarea) ; O. Waldman (Universi-
tatea) b.p. I. Ivănescu (SPOB) ; M. 
Dicu (Semănătoarea) b.k.o. 3 T. Sîr- 
bulescu (Universitatea) ț, N. Andrei 
(Metalurgistul) b.ab. 2 I. Diculescu 
(SPOB) ; V. Prodan (Metalurgistul) 
h*p. Gh. Bădilă (SPOB) — decizie ero
nată.

Cupa pusă în joc a revenit clubului 
organizator (antrenor Eugea Dina), 
care a acumulat 8 puncte. Pe locurile 

• următoare : Clubul sportiv școlar (an- 
ftrenor Gh. Iliuță) și Universitatea 
“[antrenor M. Stoian).

D. DUMITRESCU — coresp.

SCRIMĂ
A

In „Cupa

nizează meciurile de rugbi pe stadio
nul clubului, favorizează producerea 
unor incidente regretabile, cum s-au 
petrecut sîmbătă după-amiază.

★
Astăzi, la ora 11,30, pe terenul 

„23 August", are Ioc meciul de verifi
care dintre Lotul național și formația 
de categoria A Gloria. Al doilea meci 
de verificare va fi susținut de selec- 
ționabili duminică dimineața, în com
pania unei combinate divizionare, în 
cuplaj cu restanța din etapa a XII-a 
dintre Constructorul București și Po- 
litehaica Iași.

Indisponibilitatea lui Preda (Steaua) 
a făcut ca numărul selecționabililor 
să se reducă la 23.

.La un pas...“ Intr-adevăr, pentru 
grivi(eni faza din imaginea realizată 
de îoloreporterui nostru Aurel Neaga 
este perfect sintetizată de acest titlu: 
încă o palmă de teren și Irimescu 
ar fi reușit o încet care (fază din 
meciul Grtvija Roșie — Farul Con
stanta încheiat cu victoria bucurețte- 

nilor Ia scorul de 15—6)

VOLEI

★
Intilnirea Italia - România va fi ar

bitrată de dl. Bernard Marie (Franța), 
președintele Comisiei Tehnice din ca
drul F.I.R.A., binecunoscut arbitru in
ternațional.

României" - cîștigători scontați:

AL. ISTRATE (spadă) și C. NICOLAE (sabie)
Ultimele întreceri pentru „Cupa 

României", la spadă și sabie, cu par
ticiparea sportivilor dia orașul Bucu
rești, trăgători de categoria I și maeș
tri (precum și a celor care s-au ca
lificat din categorii inferioare) s-au 
încheiat duminică. Cîștigători ; Ale
xandru Istra te Ia spadă și Cuastantin 
Nicolae la sabie, ambii de La clubul 
Steaua.

Inaugurată cu un tur preliminar și 
continuată prin asalturi de eliminare 
directă pînă la stabilirea primului 
clasat, proba de spadă a oferit în 
general o întrecere de bună calitate. 
AL Istrate a făcut și de data aceasta 
dovada frumoaselor sale posibilități, 
ciștig-înd cu destulă ușurință. Do

vadă și cele două asalturi încheiate 
cu același scor, 5—1, în confruntarea 
cu principalul său urmăritor, Gheor
ghe Cristof, tot de la Steaua. Pe locu
rile 3—4 : Nicolae Istrate (Steaua) și 
Răzvan Dobrescu (S.P.O.B.), iar pe 
5—7 Teodor Chifor (Clubul sportiv 
școlar), Paul Dumitrescu și Constan
tia Țintea, ambii de la Universitatea. 
Pe locul 8 s-a clasat Sergiu Cioco- 
deică (Progresul).

în proba de sabie, s-a impus încă 
de la început Constantin Nicolae, tră
gător cu o îndelungată activitate pe 
planșe, și alături de el, Eugen Turco, 
unul din cei mai valoroși sportivi ai 
Universității. Cum Ia sfîrșitul turneu

lui (s-a tras un singur tur, cu finală 
de 8), c?i doi sabreri se găseau la 
egalitate — cîte 7 victorii fiecare — 
a fost necesar un asalt de baraj. A 
cîștigat Nicolae cu 5—3. Pe locurile 
următoare : loan Dumitru (S.P.O.B.) 
cu 5 v., Laurențiu Mihăileaau 
(S.P.O.B.) tot cu 5 v., Ladislau Pop 
(Universitatea) cu 3 v. și Eugen Ga- 
nea (S.P.O.B.) cu 3 v.

Toți spadasinii și sabrerii mențio
nați mai sus vor participa la etapa 
următoare a competiției, care este 
programată la Timișoara în zilele de 
12 și 13 noiembrie.

— *. st. —

AFIȘUL SPORTIV - invitație in săli și pe stadioane...
(Urmare din pag. 1)

^Voința, la Clubul sportiv școlar, Ia 
rșcolile sportive de elevi, unde folosirea 
imaterialelor de agitație a intrat în pre- 
faâeapările activiștilor, metodiștilor, an- 
|trenorilor și profesorilor de educație fi- 
sjțicSL
t 'Picat însă că în alte cluburi cu a- 
rfceleași posibilități, cum ar fi Flacăra, 
«Construcția, Gloria și — într-o măsură 
-*•*— Avîntul, nici cliiar sediile lor nu lasă 
l6ă se vadă interesul față de o asemenea 
-activitate de popularizare. Să ne mai sur- 
fpnndă atunci că într-o serie de asociații 
«sportive ca Zefirul și Stela (aparținînd 
«clubului Gloria), Electra și Confecția 
|ȚAadntul), munca de agitație vizuală se 
hrezumă în general la cîte un articol sau 
Ha fotomontaje care și-au pierdut de 
im uit actualitatea ? Să ne mai mire că 
.la unele baze sportive, oum e oca a aso
ciației Electra, amenajată în perimetrul 
noilor și luxoaselor blocuri din car
tierul Ciulești, grija pentru pavoazare 
este ca și inexistentă, ca și la terenul 
asociației sportive Inul sau la terenul 
dc volei al asociației sportive Spartac?

N-am vrea să lăsăm impresia că a- 
cestea sînt singurele cazuri negative. A- 
.«levărul este că pe bazele sportive bucu

reștene, aproape în totalitatea lor, exis
tența unor materiale de agitație este 
mai mult... simbolică.

Cluburile și asociațiile proprietare de 
terenuri și baze sportive au obligația 
să asigure un minim de materiale de 
agitație (lozinci, afișe, etc). Important 
este ca materialele de agitație să fie 
cît mai actuale, să ofere sportivilor o 
informație clară asupra competițiilor ce 
se organizează, precizîndu-se o serie de 
detalii absolut necesare (locul de des
fășurare, ziua, ora etc.). In alcătuirea 
unor asemenea materiale trebuie să se 
meargă pe formulări cît mai simple, mai 
accesibile, mai concise. Nu sîntem de 
acord cu unii activiști ai clubului Meta
lul care nu pot concepe realizarea de 
afișe (vezi cel cu tema „Recreați-vă prin 
sport", foarte reușit, de altfel) decît cu 
cheltuieli destul de costisitoare. Dim
potrivă, opinăm pentru redactarea de a- 
fișe cît mai lesnicios de realizat, care 
să fie amplasate la locuri vizibil^, 
foarte frecventate.

INVITAȚIE PE CĂRĂRI DE MUNTE!
Inițiativa organizării expoziției de a- 

fișe sportive de care am amintit la în
ceput a fost urmată, în această toamnă, 
de vernisajul alteia, la fel de interesantă 
și deschisă tot sub egida Consiliului o- 
rășenesc UCFS București. De data aceas

ta — o expoziție de pictură (pasteluri) 
cu tema „Frumoasă ești, patria mea!“ 
aparțiiund artistului plastic Radu Dra- 
gomir. Găzduită în sala Bibliotecii cen
trale universitare, expoziția a făcut cu-' 
nosoute o parte din minunatele peisaje 
ale țării. Ea a constituit un îndemn viu 
la excursii, la drumeție.

Totodată, Consiliul orășenesc UCFS 
București, prin comisia de turism-alpi- 
nism, a editat și difuzat în cluburi 
afi.șe-program, foarte utile asociațiilor 
sportive în organizarea excursiilor pro
gramate la sfîrșit de săptămînă. Dez
voltarea turismului de masă preocupă în 
mod deosebit cluburile sportive bucureș
tene. Dovadă ? Numărul crescînd al par- 
ticipanților. In sprijinul popularizării 
acestei activități recreative deosebit de 
importante, în unele asociații sportive au 
fost înființate „colțuri turistice**, desti
nate să constituie un fel de ghid pentru 
cei neinițiați, ca și o sursă de infor
mații la zi pentru iubitorii drumeției de 
munte. O mențiune pentru felul cum 
și-au organizat „colțuri turistice" asocia
țiile sportive Tînăra gardă, Electromag
netica, Tricotajul roșu și Justiția.

MAXIMUM DE OPERATIVITATE!

Fără discuție, în domeniul folosirii 
mijloacelor de agitație in cluburile și

asociațiile sportive din Capitală se mai 
pot face în continuare progrese^ Iniția
tiva Consiliului orășenesc UCFS Bucu
rești de a edita afișe-program, care se 
înscrie și ea în suita preocupărilor pen
tru îmbunătățirea acestei activități, este 
demnă de reținut. Merită sublinieri și 
făptui’ că toate afișele distribuite prin 
I.E.B.S. ajung într-un interval de ma
ximum 48 de ore Ia cluburi și asociații 
sportive.

De fapt, alături de actualitate, opera
tivitatea trebuie să fie una din caracte
risticile materialelor de agitație. Pus 
în temă din” timp cu acțiunile întreprinse 
de consiliul asociației sportive din care 
face parte, tînărul respectiv își va pu
tea organiza mult mai judicios progra
mul său de activitate din afara orelor 
de producție. In acest fel și numărul 
participanților la diferite acțiuni spor
tive va spori simțitor. Stă în posibilită
țile fiecărui consiliu de asociație spor
tivă să folosească într-un mod cît mai e- 
ficient materialele de agitație. Acolo 
unde există inițiativă, preocupare, pa
siune pentru această latură importanță 
a activității sportive munca este încu
nunată de roade. Și aceasta înseamnă în 
primul rînd mai mulți tineri și vîrstnici 
în săli și pe stadioane, atragerea lor în 
practicarea organizată și sistematică a 
exercițiilor fizice și sportului.

0 hotărirc 

înțelesul ci
E cunoscută din anii trecu ti hotă- 

rirea federației care obligă toate e- 
ckipele de la „calificare" și din se
ria secundă a categoriei A (catego
ria B de azi), de a avea in teren 
minimum 2 jucători (jucătoare) sub 
23 de ani. O holărire bună, căreia 
i-am evidențiat la timp utilitatea 
pentru stimularea selecției, formă
rii și promovării unor cadre de re
zervă ale echipelor. In noua ediție a 
campionatelor, prevederea respectivă 
nu va fi aplicată. Aceasta, bineînțe
les, cu asentimentul federației. Este 
o îngăduință justificată, dală fiind 
înființarea la categoria B a seriei « 
Il-a, compusă exclusiv din garnituri 
studențești, cărora echipele fostei 
serii secunde din „A“ le-au dat multe 
elemente. Fără acestea și cu între
buințarea limitată a „bătrînilor", 
comportarea echipelor in cauză, acum 
în seria l din „B“, ar fi marcat de
sigur o nedorită scădere.

Noua dispoziție nu o anulează po 
prima ci doar îi Miirerupe aplicurea 
pe durata campionatelor care au în
ceput, iar aceasta numai la jocurile 
din „B" și iu fazele pe oraș (raion) 
și regiune ale Întrecerii pentru in
trarea în „8", îngrădirea rămînînd 
însă valabilă la etapele interregio
nale și la turneele finale ale campio
natelor de calificare.

Măsura e buna. Dar numai cu con
diția ca ea să fie înțeleasă ...ca 
lumea de către antrenori, cu condiția, 
deci ca prevederea temporară să nu 
fie considerată o invitație la instau
rarea pauzei în munca de depistare a 
talentelor, ci — dimpotrivă — ca un 
răgaz acordat pentru... accentuarea 
acestei acțiuni. Cu alte cuvinte, pre- 
întimpinăm pericolul — să se reedi
teze situațiile din anii trecut! in care 
tinerelor și tinerilor cu certe calități 
șl perspective nu o dată li se bara 
drumul spre afirmare prin preferarea 
unicului și relativului avantaj al 
surplusului de experiență oferit de 
vîrstnici, folosiți cu precădere, de
seori ând nu era de loc cazul. Fi
reasca tolerantă actuală nu trebuie sâ 
facă uitat dezideratul de a avea in 
echipele de la „Bu veritabile popi 
niere ale categoriei A, cu jucătoare 
și jucători temeinic pregătiri fi cu 
viitor în volei, iar nu refugii pentru 
elemente plafonate și care se mențin 
în formații doar pentru obținerea 
unor rezultate imediate. Iată impli
cațiile logice și obligatorii ale în
găduinței federale de anul acesta.

N-au trecut decit două etapa — 
exemple negative încă nu avem. Dar 
poate- că — și cu ajutorul.., preavi
zului de față — antrenorii nici nu 
ni le vor mai-prilejui!

E tocmai ce am urmărit prin rin- 
durile acestea, o dată cu consemna
rea măsurii luate de F. R. Falei.

CONSTANTIN FAUR



Categoria C in cifre și comentarii FOTBAL
ERIA EST Rezultate din campionatul

factia unei victorii. Localnicii au 
practicat un joc încîlcit, fără ori
zont, pe alocuri dur. Au înscris: 
Mihai (min. 7 și 35 din 11 m) șî Pa- 
veliuc (min. 71), respectiv Marin 
Petru (min. 51). Corect arbitrajul lui 
N. Crețu (București). (C. Filiță-co- 
resp.).

FORESTA FĂLTICENI — UNIREA 
FOCȘANI (1—0). Foresta a dominat 
cu autoritate dar n-a reușit să con
cretizeze decît o singură dată pen
tru că oaspeții au avut un portar în 
mare formă: Coșan. Unicul gol a 
fost înscris de Nae în min. 23. 
Adrian Macovei (Bacău) a arbitrat 
bine. (Negru Lazăr-coresp.).

METALUL RĂDĂUȚI — TEXTILA 
BUHUȘI (2—0). Joc frumos, cu multe 
faze spectaculoase. Cele două goluri

au fost marcate de Santa în min. 40 
și 61. în mod deosebit s-a remarcat 
portarul Bile de la oaspeți. (loan 
Popescu-coresp.).

RAPID MIZIL — GLORIA BÎRLAD 
(1—0). Gazdele au făcut risipă de 
energie și au ratat foarte mult. Di- 
nuță este autorul singurului gol al 
gazdelor, înscris în min 83. (I. Geor- 
gescu-coresp.).

VICTORIA ROMAN — METALUL 
BUZĂU (1—2). Meci specific de cam
pionat, în care gazdele au dominat, 
iar oaspeții s-au apărat eu mult calm 
și au contraatacat periculos. Au 
marcat : lonescu (min. 15) și Iancu 
(min. 48 autogol) pentru Metalul, 
Dembrovschi (min. 44) pentru Vic
toria. A arbitrat corect Ion Hrisafi 
— București. (G. Groapă și C. Broș- 
teanu-coresp.).

CLASAMENT

1. Unirea Focșani 3 4 3 1 12— 5 11
2. Foresta Fălticeni 8 4 2 2 17—13 10
3. Metalul Buzău 8 5 ă 3 14—13 10
4. Victoria Roman 8 4 1 3 22—11 •
5. Flamura r. Tecuci 8 4 1 3 14—18 9
6. Ancora Galați 8 3 2 3 12— 9 8
7. Minobrad V. Dornei 8 3 2 3 5— 6 3
8. Metalul Rădăuți 8 4 0 4 12—14 8
9. Gloria Bîrlad 8 3 1 4 11—10 7

10. Petrolul Moinești 8 3 1 4 14—15 7
11. Rapid Mlzil 3 3 1 4 9—12 7
12. Gloria C.F.R. Galați 8 2 3 3 7—18 7
13. Textila Buhuși 8 3 0 5 9—15 6
14. Locomotiva Iași 8 0 5 3 6—15 5

ETAPA VIITOARE: Minobrad Va
tra Dornei — Foresta Fălticeni, Tex
tila Buhuși — Flamura roșie Tecuci, 
Gloria Bîrlad — Metalul Buzău, Glo
ria C.F.R. Galați — Metalul Rldăuțl, 
Unirea Focșani — Rapid MiziL Pe
trolul Moinești — Victoria Roman, 
Locomotiva Iași — Ancora Galați.

DRA GALATI — PETROLUL 
EȘTI (3—0). Joc de un bun 
tehnic, mai ales în repriza în- 

care dominarea gazdelor a 
oncretizată de Daraban (min. 
a6ilache (min. 29) și Voinov 
44). După pauză, partida a fost 
•rată. (T. Siriopol și S. Con- 
lescu-coresp.J.
OMOTIVA IAȘI — MINO-

VATRA DORNEI (0—0). 
nu reflectează situația de pe 

Feroviarii puteau învinge co- 
Oaspetii au inițiat foarte rare 
i, însă în apărare s-au com- 
excelent. Bun arbitrajul lui 

rsan — Galați. (D. Diaconescu- 
>. principal).
MURA ROȘIE TECUCI—GLO- 
J.F.R. GALAȚI (3—1). Flamura 
a adus tecucenilor doar satis-

IERIA SUD -
TALUL TÎRGOVIȘTE — TEH- 
ETAL BUCUREȘTI (3—0). în 
a I bucureștenii au ținut în șah 

a tîrgovișteană, apărîndu-se 
numeric și contraatacînd peri- 

. După pauză, jocul a fost mai 
ric și gazdele reușesc să înscrie 
ei ori: Mitrescu (min. 63 și 69) 
aconu (min. 86). Arbitrajul lui 
Gavrilă (Brașov) — foarte bun. 
Avanu-coresp. principal).
kCÂRA ROȘIE BUCUREȘTI — 

OLTENIȚA (1—2). Timp de 67 
linuCe jocul a fost frumos, s-au 

faze spectaculoase, cu toate 
-renul era desfundat. în această 
ada oaspeții au înscris de două 
Eftiniescu (min. 46) și Vasilescu 

48). în min. 67 arbitrul V. Pa- 
cu (Galati) a acordat o lovitură 

11 ni la un fault comis la mar- 
i careului de 16 ui al oaspeților, 
i cîleva minute penibile de dis- 

lovitura a fost transformată de 
loveanu. Piuă Ia sfirșitul meciu- 
a uit urile s-au tinut lanț, iar ar- 
I a dictat multe decizii eronate.
Jh.j.
.TUL SF. GHEORGHE — C.F.R. 
IORI (4—0). Localnicii au făcut 
nai frumos joc din acest sezon, 

superiori în toate comparti- 
tete. Golurile au fost marcate 
îelimessi (min. 6), Bivol an (min. 
Goga (min. 48) și Boldin (tain. 
(Gh. Belotă și Z. Papp-coresp.).

MUSCELUL CÎMPULUNG — DU- 
tEA GIURGIU (1—0). Muscele-

iERIA VEST-
ICTORIA CĂLAN — TRACTO- 
. BRAȘOV (4—1). Joc spectacu- 
de bună factură tehnică. Oaspe- 

tu deschis scorul în min. 10 prin 
prea. în continuare, localnicii au 
linat și au înscris de patru ori: 
u (min. 23, 72 și 85) și Gheor- 
i (min. 90). (P. Codreanu-coresp.). 
LECTROPUTERE CRAIOVA — 
ftUL ZLATNA (4—1). Victoria 
delor putea fi realizată la un 
r mai mare, dar portarul Bum- 

Jtu (Aurul) a fost în formă. Oas-
,i și-au revenit spre sfirșitul me
ni, au echilibrat jocul, dar înain
ta lor a ratat ocazii dare. Au 
rcat: Matei (min. 10 și 47), Flo- 
ru (min. 55) și Tamaș (min. 89 
ogol), respeativ Tamaș (min. 49). 
pă cum se vede, Tamaș a înscris 

• un gol în fiecare poartă !). A 
itrat corect E. Martin — Bucu- 
ti. (Teodor Ștefănescu-coresp.).

A.S.A. SIBIU — MUREȘUL DEVA 
-2). Sibienii au jucat bine în pri-

SERIA NORD
LETALUL COPȘA MICĂ — 
■EAUA ROȘIE SALONTA (5—0). 
•talurgiștii au avut inițiativa ma- 
itatea timpului. Punctele au fost 
urcate de Ignat (min. 15 și 89), 
•ian (min. 70), Niță (min. 75), Ba- 
ih (min. 18 —■ autogol). A arbitrat 
ie I. Țifrea — Hunedoara. (M. Fa- 
iu-coresp.).
MINERUL BIHOR — RECOLTA 
VREI (0—0). La începutul partidei 
țcolta a avut inițiativa, apoi jocul 
i echilibrat. în repriza a II-a mi
rii au dominat mai mult, însă n-au 
iclificat nici una din ocaziile avute. 
I. Domițian-coresp.).
OLIMPIA ORADEA — A.S. AIUD 

>—3). După un joc viu disputat, în 
-re oaspeții au acționat prudent în 
•arare dar cu multă fantezie și in- 
> tentă în atac, aceștia au obținui 
ctoria. Au marcat: Lichenstein, 
răciun și Pali pentru A. S. Aiud, 
etrică pentru Olimpia. A condus 
arte bine V. Trifu — Baia Mare. 

. Boiloș-coresp.).
ARIEȘUL TURDA — CHIMICA

nii ăU evoluat bine, au dominat mai 
mult și au cîștigat pe merit. Unicul 
gol a fost înscris de Petrache în 
min. 26. (V. Popescu-coresp.).

PORTUL CONSTANȚA — I.M.U. 
MEDGIDIA (3—2). Liderul seriei a 
jucat bine pînă în min. 58, domi- 
nînd cu autoritate, datorită jocului 
inspirat al atacanților Caraman și 
Moroianu. în min. 58 două greșeli 
ale apărării constănțenilor aduc oas
peților egalarea prin Mitrinca (auto
gol) și Marin. în final, Portul a mai 
înscris un gol, prin Danciu care a 
transformat o lovitură de la 11 m. 
Celelalte goluri au fost marcate de 
Caraman în min. 18 și 36. (L. Bruk- 
ner-coresp.).

STUFUL TULCEA — ELECTRICA 
CONSTANTA (4—2). în fata a peste 
2 000 de spectatori, Stuful a confir
mat forma bună din ultimul timp. 
Au marcat: Mahera (min. 9 și 48), 
D. Nicolae (min. 81) si Bascu (min. 
84), respectiv Șeitan (min. 31 și 47). 
Bun arbitrajul lui Gh. Popovici 
(București). (I. Turșie-coresp.).

ELECTRICA FIENI — PROGRESUL 
CORABIA (3—0). Joc frumos cu 
multe ocazii de gol. Progresul a ju
cat uneori dur și din această cauză 
jucătorul Catană a fost eliminat în 
min. 50. Autorii golurilor: Mari
nescu (min. 30), Ungureanu (min. 46) 
și Cîiiva (min. 89 din 11 m). P. Ciucă 
(București) a arbitrat bine. (C. Po
pescu-coresp.).

mele 35 de minute cînd au înscris 
de trei ori : Ioniță II (min. 10 și 26) 
și Belmaser (min. 16). în continuare, 
oaspeții au ieșit Ja atac și Onea 
(mia. 35 și 52) a redus din handicap. 
A arbitrat V. Dumitrescu — Bucu
rești. (Gh. Topîrceanu-coresp.).

VICTORIA TG. JIU — PROGRE
SUL STREHAIA (1—1). Gazdele au 
dominat, dar au greșit aglomerind 
jocul pe centru, deoarece oaspeții 
s-au apărat cu 7—8 jucători. De 
altfel, gazdele au avut și cinci bare! 
Golurile, ambele, sînt... autogoluri: 
Macri (Victoria) pentru Progresul, 
Ciocionoiu (Progresul) pentru Victo
ria ! (P- Cristea și M. Băloi - coresp.).

METALUL HUNEDOARA — CHI
MIA FĂGĂRAȘ (3—0). Jocul a fost 
viu disputat, hunedorenii punînd la 
grea încercare apărarea adversă. Au 
marcat: Secheli (min. 37) și Dobîndă 
(min. 41 și 49). A arbitrat foarte bine 
M. Bădulescu — Oradea. (Voicu 
Albu-coresp. principal).

Un nou atac bucureștean respins de apărătorii oaspeți. (Fază 
din meciul Flacăta roșie București — $. N. Oltenița 1—2) 

Foto : N. Tokacek

CLASAMENT
1. Portul Constanța 3 7 10 14— 5 15
2. Metalul Tîrgoviște 8 5 12 16— 5 11
3. I.M U. Medgidia 8 4 2 2 11— 8 10
4. Electrica Constanța 8 3 3 2 10— 9 9
5. Electrica Fieni S 4 0 4 11— 7 8
6. Dunărea Giurgiu 8 4 9 4 10— 8 8
7. Oltul Sf. Gheorghe 3 4 0 4 14—15 8
8. Stuful Tulcea 8 3 2 3 10—12 8
9. S. N. Oltenița 8 3 14 9—6 7

10. Tehnometal Buc. 8 2 3 3 11—13 7
11. Muscelul C-iung 8 2 3 3 4—8 7
12. C.FJR. Roșiori 8 2 2 4 5—14 6
13. Flacăra roșie Buc. 8 2 15 17—18 5
14. Progresul Corabia 8 116 7—17 3

ETAPA VIITOARE: Dunărea
Giurgiu — Stuiul Tulcea. Electrica 
Constanța — Metalul Tîrgoviște, 
S. N. Oltenița — Tebnometal Bucu
rești, I.M.U. Medgidia — Muscelul 
Cimpulung, Oltul SI. Gheorghe — 
Electrica Fieni, Progresul Corabia — 
C.F.R. Roșiori, Flacăra roșie Bucu
rești — Portul Constanța.

METALUL TR. SEVERIN — MINE
RUL ANINA (2—0). Localnicii au 
jucat mai bine, au dominat și au ob
ținut o victorie meritată. Oaspeții 
au avut o înaintare rapidă, au con- 
traataoat periculos și au pus de 
multe ori în dificultate apărarea Me
talului. Au marcat: Za har ia (min. 
15) și Popescu (min. 65). Ilie Hris- 
tea — Alexandria a condus bine. 
(Gh. Manafu-coresp.).

C.F.R. CARANSEBEȘ — AUTOR A- 
PID CRAIOVA (0—0). Rezultatul de 
egalitate este echitabil. C.F.R. a do
minat mai mult și a creat o serie de 
ocazii, însă jucătorii s-au pripit. 
Autorapid a avut o apărare bună și 
a respins toate atacurile adversari
lor. (M. Mutașcu-coresp.).

CLASAMENT

1. Mureșul Deva 8 4 2 2 19—12 10
2. Metalul Hunedoara 8 4 2 2 15— 9 10
3. Victoria Căian 8 4 2 2 10— 6 10
4. Metalul Tr. Severin 8 4 2 2 11— 8 10

5. Chimia Făgăraș
8. Minerul Anina
7. Electroputere Cr. 
*. Tractorul Brașov
9. Aurul Zlatna

19. A.S.A. Sibiu
11. Victoria Tg. Jiu
13. Autorapid Craiova
IS. C.F.R. Caransebeș
14. Progresul Strehaia

3 5 0 3 13—19 10
3 4 13 14— S 9
3 4 13 19—15 •
3 4 13 15—12 9
3 4 0 4 17—13 3
8 3 14 14—13 7
8 2 2 4 9—13 5
8 2 15 13—16 5
8 13 4’ 2—20 5
8 1 2 5 13—20 4

ETAPA VIITOARE: Aurul Zlatna 
— Autorapid Craiova, Tractorul Bra
șov — Victoria Tg. Jiu, Progresul 
Strehaia — Metalul Hunedoara, Elec- 
troputere Craiova — Minerul Anina, 
A.S.A. Sibiu — Metalul Tr. Severin, 
Mureșul Deva — C.F.R. Caransebeș, 
Chimia Făgăraș — Victoria Căian.

TÎRNÂVENI (1—0). Oaspeții, mai 
tehnici, au combinat frumos, dar nu 
au putut -trece de apărarea Arîeșu- 
lui, Turdenii au avut multe ocazii 
de a înscrie și au fructificat una 
prin Cheresteș (min. 54). Foarte bun 
arbitrajul lui Andrei Rădulescu — 
Buc. (I. Patachi și P. Lazăr-coresp.).

FAIANȚA SIGHIȘOARA — PRO
GRESUL REGHIN (4—0). Sighișore- 
nii au dominat majoritatea timpului. 
Golurile au fost marcate de Vasile 
(min. 6), Tamasi (min. 30 din 11 m), 
Iosif (min. 76) și Hetrea (min. 77). 
E. Vlaiculescu — Ploiești a arbitrat 
foarte bine. (C. Moldovan-coresp.).

MINERUL BAIA SPRIE — SODA 
OCNA MUREȘ (4—1). Jos frumos, 
în ciuda terenului desfundat. Au în
scris : Pop (min. 24), Șuta (min. 36), 
Trifu (min. 58) și Horlung (min. 83) 
pentru Minerul, Crișan (min. 32) 
pentru Soda. A condus corect Aurel 
Pop — Oradea. (A Domuță-coresp.).

MEDICINA CLUJ — SĂTMĂREA- 
NA (1—0). Joc disputat în nota de 
superioritate a clujenilor. Domina

rea lor teritorială a fost concretizată 
doar o singură dată prin Nichiti 
(min. 53). în rest, multe ocazii ratate 
în mod copilăresc de gazde. Oaspeții 
au acționat pe contraatac, fără a 
pune însă în pericol noarta clujeni
lor (V. Morea-coresp. principal).

CLASAMENT
1. Chimica Tîrnăveni 8 5 1 2 17— 7 11
2. Medicina Cluj 8 4 3 1 11— 6 11
3. Olimpia Oradea 8 4 2 2 14— 7 10
4. Recolta Cărei 8 3 3 2 11— 6 9
5. Minerul B. Sprie 8 3 3 2 10— 8 9
6. Sătmăreana 8 4 1 3 7— 7 9
7. A. S. Aiud 8 3 2 3 12—11 8
8. Steaua r. Salonta 8 2 4 2 9—18 8
9. Minerul Bihor 8 3 14 11— 7 7

10. Arieșul Turda 8 3 1 4 9—10 7
11. Faianța Sighișoara 8 3 1 4 9—15 7
12. Metalul C. Mică 8 3 0 5 10—12 6
13. Soda Ocna Mureș 8 2 15 11—18 5
14. Progresul Reghin 8 2 1 5 5—14 5

ETAPA VIITOARE: Recolta Cărei
— Medicina Cluj, Faianța Sighișoara
— Olimpia Oradea, Steaua roșie Sa- 
lonta — Minerul Baia Sprie, Soda 
Ocna Mureș — Chimica Tîrnăveni, 
Progresul Reghin — Minerul Bihor, 
A.S. Aiud — Sătmăreana, Metalul 
Copșa Mică — Arieșul Turda.

republican de juniori
Oltul Rm. Vilcea—Progresul Corabia 

3—1 (1—0), Minerul Baia Sprie—Uni
rea Dej 3—3 (3—2), A.S.A. Tg. Mu
reș—Soda Ocna Mureș 2—3 (1-—1), 
Tractorul Brașov—Metalul Copșa Mică 
3—0 (1—0), Metrom Brașov—Chimia 
Făgăraș 0—4 (0—1), Faianța Sighi
șoara-—Steagul roșu Brașov 0—4 (0—2), 
Petrolul Ploiești—S.S.E. nr. 2 București 
0—2 (0—0), Stuful Tulcea—Electrica 
Constanța 0—5 (0—2), S.S.E. Sibiu— 
C.S.M. Sibiu 3—0 (1—0), Siderurgistul 
Galați—Dinamo Bacău 8—0 (6—0), 
Ancora Calați—Petrolul Moinești 2—1 
(0—1), Minerul Bihor—Recolta Cărei 
0—0, Ind. sîrmei C. Turzii—A.S. Aiud 
3—1 (2--0), Victoria Rumân-—Chimia 
Suceava 1—1 (0—]), Poiana Cuupina-— 
Metalul Buzău 3—0 (I—0), C.F.R. Ti
mișoara—Vagonul Arad 5—1, Politeh
nica Timișoara—C.F.R. Caransebeș 2—0, 
C.S.M. Reșița—Progresul Strehaia 9—0 
(5—0), Locomotive Iași—.Minobrad Va
tra Dornei 1—1 (0—0), Arieșul Turda— 
Chimica Tirnăveni 2—1, U.T. A.--C.F.R. 
Arad 7—0 (2—0), Muscelul Ciuipu- 
lung—Dunărea Giurgiu 1-1 (1-1), 
Victoria Ig. Jiu—Minerul Lupeni 3—0 
(«reprezentare), Olimpia Oradea - Steaua 
roșie Salonta 2—1 (1—0).

Șase echipe românești 
susțin astăzi 
meciuri internaționale

(Urmare din pag. I)

Leclerc, Wisnieski, Lassallette, Sch
mit. De remarcat, prezenta în echină 
a lui Wisnieski, care a jucat de 33 
de ori in naționala Franței.

MECIUL SE DISPUTĂ PE STADIO
NUL „23 AUGUST”, DE LA ORA 15.

în deschidere, de la ora 13,15, 
LOTUL OLIMPIC primește reo'ica 
formației iugoslave Sutieska N ksic. 
Antrenorii B. Marian și Angelo Ni- 
culescu vor alinia — probabil — 
următorul 11 : Niculescu — Iv?«res
ell, Boc. Florea, Deleanu — Năftă- 
năilă, Pescaru — Nasture seu, Dumi- 
triu II, Frățilă, Gydrfi. Mai fac - arte 
din lot : Manciu, V. Popescu, Măn- 
doiu, Dragomir, Libardi. Cuperman. 
Moldovean u.

Echipa iugoslavă Sutieska Niksic 
a sosit în București ieri ia amiază.

REPREZENTATIVA DE TINERET 
A ROMÂNIEI evoluează la Ploiești 
în compania selecționatei similare a 
R.P. Bulgaria. în vederea acestei 
partide antrenorul Drăgușin va abtiia 
formația: Fiică — V. Ștefan. Petro- 
vici, Alecu, Vetea — Dincută, Dinu 
— Oprisar,, Popanică, liwti-scM, 
Panici.

în sfîrșit, cea de a șasea lorauiiie 
românească participantă azi la o în
trecere internațională este ȘTIINȚA 
CRAIOVA. La Sofia, studenții craio- 
veni vor da replica primei reprezen
tative a R.P. Bulgaria, intr-un meci 
cu caracter de verificare pentru for
mația gazdă.

1X2X1X21
PLATA PREMIILOR LA TRAGEREA 

AUTOTURISMELOR LOTO 
DIN 25 OCTOMBRIE 1966

In Capitală, premiile se vor plăti 
prin casieriile proprii LOTO-PRONO- 
SPORT cu începere de vineri 4 noiem
brie 1966 ora 9.

In provincie, premiile se vor plăti 
prin casele raionale C.E.C. pentru 
cîștigătorii care au indicat ca domici
liu o localitate reședință de regiune 
sau raion după 2—4 zile de la începe
rea plății în Capitală, necesare pentru 
circuitul poștal și bancar al documen
telor.

Prin mandat poștal, pentru cîștigăto
rii din localitățile nereședință de re
giune sau raion, pentru cei care au 
jucat într-o regiune și au indicat o 
adresă în altă regiune, precum și cei 
care au indicat ca adresă unități mili
tare, spitale și sanatorii.

• Biletele (duplicatele) considerate 
cîștigătogre trebuie depuse la agențiile 
LOTO-PRONOSPORT, autorizate, pînâ 
sîmbătă 29 octombrie 1966, ora 13,00 în 
orașele de reședință regională și pînă

vineri 28 octombrie 1966 în celelalte 
localități.

TRAGEREA AUTOTURISMELOR 
LOTO DIN 25 OCTOMBRIE 1966

FOND DE PREMII: 2.051.301 lei

FAZA I: (bilete de 10 și 20 lei)
Extragerea I 66 46 83
Extragerea a 11-a 36 73 6
Extragerea a IlI-a 88 53 78
Extragerea a IV-a 46 79 61
Extragerea a V-a 32 35 51
FAZA a II-a (bilete de 8 și 20 lei)

Extragerea a Vl-a 18 59 6
Extragerea a Vll-a 17 90 12
Extragerea a VIII-a 13 83 25
Extragerea a IX-a 84 52 8

FAZA a III-a (bilete de 4 lei.)
Extragerea a X-a 78 66 37
Extragerea a Xl-a 78 49 51

FAZA a IV-a (bilete de 2 și 20 lei)
Extragerea a XlI-a 61 15 1

Rubrică redactată de Administrația 
de Stal Loto-Pronosport.



Marginalii la campionatul european feminin de baschet

PROGRESE CU CARE TREBUIE SĂ ȚINEM PASUL
O dată încheiat, cel de al X-lea 

i campionat european feminin de 
I baschet începe să-și dea roadele, 
scoțînd la iveală învățămintele pe 

: care tehnicienii și specialiștii Ie 
: vor folosi pentru munca lor vii- 
, toare. O primă concluzie, unanimă, 

este aceea a valorii sporite dove- 
■. dite de echipele participante. S-a 
i ajuns, într-adevăr, la un nivel teh- 
; nico-tactic și de pregătire fizică 
foarte ridicat. Prima consecință a 
reprezentat-o ameliorarea aspectu- 

ț lui activității din teren, mai exact 
micșorarea decalajului dintre bas
chetul masculin și cel feminin. 

! Linia metodică s-a îndreptat, ferm, 
pe plan internațional spre însușirea 
unor procedee tehnico-tactice pînă 

, nu de mult apanajul echipelor mas
culine. Evident, elementul motor 

i constă în pregătirea fizică. Chiar 
și echipele din partea inferioară a 
clasamentului dispun actualmente 
de resurse fizice care le permit 
aruncări la coș din săritură, folo
sirea îndelungată (uneori chiar în 
exclusivitate) a apărării „pressing" 
etc. Mai mult — iar faptul trebuie 
reținut cu toată atenția de cei ce 
se ocupă de depistarea, formarea și 

ț perfecționarea jucătorilor de bas- 
> chet — jucătoarele înalte și foarte 

înalte s-au apropiat vertiginos de 
viteza și îndemînarea celor cu talie 
medie sau mică. Nu au mai fost vă-

■ zute jucătoare a căror prezență pe 
I teren să fi fost justificată exclusiv 

de înălțime. La echipele din prima 
i jumătate a clasamentului au putut 

fi văzute sportive înalte și foarte 
i înalte a căror gamă tehnică indivi- 
; duală a lăsat să se întrevadă stă-
* pînirea perfectă a procedeelor spe-
• cifice postului. în plus, a celor cu- 
j rent folosite în practica jocului pe

alte posturi. $i aceasta chiar dacă 
uneori, datorită specializării pe pos
turi, numărul procedeelor e limitat 
numeric I Nu rareori au putut fi vă
zute jucătoare înalte participînd la 
contraatacuri ca „vîrf", efectuînd 

| pătrunderi sau driblînd cu extremă 
i eficacitate. Cîteva nume: Smildzina, 
Krodere și Voronina (U.R.S.S.), Jos- 
kova, Zvolenska și Melicharova 
(Cehoslovacia), Ktihn și Ameis (R.D. 
Germană), Voinova (Bulgaria) etc.

Unele fapte se cer remenționate. 
în primul rînd, ascensiunea fulge
rătoare a echipei R. D. Germane, 
care a ocupat pe merit un valoros 

, loc III. Formația este omogenă, cel 
mai vizibil element îl constituie no
ta modernă a pregătirii, gabaritul 

, jucătoarelor este corespunzător, dis
ciplina lor tactică exemplară, iar 
formulele tactice sint bine însușite 
(poate încă prea puțin numeroase). 
Pentru noi, cel mal însemnat fapt 
îl constituie felul în care s-a ajuns 
aici: munca de perspectivă e cea 
care a dat roade. Cu 7—8 ani în 
urmă, în R. D. Germană s-au ales 
eleve cu aptitudini, s-a eșalonat pre
gătirea, s-au făcut verificări peri
odice in diverse competiții, fără a 
se urmări rezultatul imediat și... 
iată-le pe treapta podiumului la 
care aspirau și reprezentantele 
noastre ! De altfel, pentru cei ce au 
avut prilejul de a urmări întreceri
le de la Sibiu rezultatul nu con
stituie chiar o surpriză. Victoria a- 
supra Bulgariei, decisivă, a fost atît

Precizări privind regulamentul de calificare 
in unele cupe europene la fotbal

® Cind se dublează golurile marcate în deplasare? 
® La ce scor va trebui să învingă Dinamd Pitești 
pentru a obține calificarea ? • Azi la Madrid:

Real—Penarol • Alte știri
La redacție ne sosesc numeroase 

ecrisori, prin care cititorii ne întreabă 
după ce criterii se califică echipele în 
etapele viitoare ale competițiilor eu
ropene de fotbal. Iată cîteva preci
zări :

In „C.C.E.", criteriile au rămas ace
leași. La punctaj egal, decide gol
averajul. In cazul cînd atît punctajul 
cît și golaverajul sînt egale, se dispută 
un al treilea joc pe teren neutru. Dacă 
egalitatea persistă și după prelungirile 
din cel de-al treilea joc, calificarea 
va fi decisă prin tragere la sorți.

In „Cupa cupelor'! și „Cupa orașelor 
tirguri" nu se dispută un al treilea 
meci. In aceste competiții, dacă 
punctajul și golaverajul general sînt 

de clară încit învinsele nici nu au 
fost prea afectate... Hotărît, nu li se 
pot face imputări jucătoarelor din 
echipa României: au pierdut în 
fața unui adversar mai bun și cel 
mult se poate discuta despre mani
era în care au pierdut. Acest lucru 
nu face însă obiectul rîndurilor de 
față...

Pe plan tactic, cele mai impor
tante constatări ni s-au părut a fi 
cele legate de apărări. A predomi
nat „zona", dar în gamă mare de 
varietăți. Cea mai bună formulă ni 
s-a părut cea a Cehoslovaciei care, 
de exemplu, în meciul cu România 
a executat perfect o combinație de 
„pressing" cu zonă foarte mobilă : 
cele două vîrfuri de contraatac mar
cau sever în prima fază conducă
toarea de joc a atacantelor, stînje- 
nind astfel atacul pozițional, întîr- 
ziindu-1. Efectul ? Reacții pripite și 
nesiguranță în jocul atacantelor, 
aflate în criză de timp. E foarte lo
gic, nefiind un secret pentru nimeni 
faptul că e nevoie de un oarecare 
timp pentru a aduce un jucător în 
poziție bună de șut in cazul zonelor 
foarte mobile. Deci, încă o dovadă 
că arsenalul echipelor feminine este 
actualmente cel puțin echivalent cu 
al celor masculine. De altfel (iar 
aceasta este o constatare de mare 
importanță pentru noi) fără o foarte 
bună precizie în aruncările de la 
semidistanță și distanță nu mai sint 
posibile victoriile de răsunet, chiar 
în fața unei apărări „om la om"...

Am amintit, dar oarecum în 
treacăt, despre capacitatea jucătoa
relor din echipa U.R.S.S. de a executa 
diferite procedee tehnice în mare 
viteză și cu adversar apropiat, adică 
în condiții concrete de joc. Iată o 
trăsătură care le-a deosebit pe cam
pioanele europene de restul concu
rentelor I Totodată, iată un element 
de care trebuie să se țină seama 
mai mult decît pînă acum în sec
țiile de baschet ale cluburilor și a- 
sociațiilor sportive. Nu forma, aspec
tul mișcării la antrenament sau în 
meciuri ușoare, ci randamentul per
manent, stabil, trebuie obținut prin 
pregătire. Pînă și la cele mai bune 
jucătoare din țara noastră (se poate 
afirma că am prezentat cam tot ce 
am avut mai bun ca valoare indivi
duală disponibilă) s-a putut observa 
în clipele grele o diminuare sub
stanțială a potențialului tehnic. 
Poate părea curios, dar acesta este 
adevărul: acurateța tehnicii indivi
duale a avut fluctuații. Desigur, nu 
numai la echipa noastră, dar pe noi 
ea e cea care ne interesează. Sem
nul este indiciul indubitabil al de
prinderii imperfecte, al unui amestec 
de pregătire fizică specială sub ce
rințe, de emotivitate exagerată (deși 
parțial scuzabilă sau explicabilă). în 
esență, credem că este o datorie 
contractată foarte devreme, în primii 
ani de baschet. Ea a crescut pe 
parcurs („dobînzile" ...) de-a lungul 
activității sportive de performantă 
și, din păcate, a fost plătită cînd 
ne-a fost lumea mai dragă...

După părerea noastră, e unul din
tre cele mai importante învățăminte 
care s-au desprins din acest campi
onat european.

G. RUSSU-ȘIRIANU

egale, se califică formația care a mar
cat în deplasare mai multe goluri. Așa 
stînd lucrurile, pentru a obține califi
carea, Dinamo riteșli (învinsă cu 3—0 
în primul joc de F.C. Toulouse) va tre
bui să obțină în meciul revanșă de azi 
o victorie la 4 goluri diferență : 4—0, 
5—1; 6—2 etc. La 4—1 sau 5—2 pentru 
Dinamo Pitești (deci la 3 goluri dife
rență) se va califica formația franceză, 
deoarece golurile acestei formații în
scrise în deplasare se vor socoti atunci 
duble. La 3—0 pentru piteșteni, se vor 
disputa prelungiri, iar dacă egalitatea 
persistă, calificarea va fi decisă prin 
tragere la sorți.

Prin urmare, in „Cupa cupelor" și 
„Cupa orașelor tirguri", dublarea golu

Boxerii dinamovisli 
învingători la Bologna

BOLOGNA, 25 (Agerpres). — Echipa 
de box Dinamo București și-a început 
turneul in Italia, evoluind la Bologna, 
in compania selecționatei regiunii 
Reggio-Emilia. Pugiliștii români s-au 
comportat bine, obținind victoria cu 
scorul de 16—4. In cadrul categoriei 
semiușoară, Bădoi a dispus prin aban
don de Dalnionte. Iată celelalte rezul
tate : Nica b.p. Martini ; D. Davidescu 
pierde la puncte in fața lui Farinelli ; 
C. Crudu b.p. Ferinl ; N, Deicu egal 
cu Malinari ; M. Dumitrescu b.p. Man
ca ; I. Covaci b.p. Gorodi; C. Ghiță 
b.p. Darozzi ; I. Olteanu egal cu Galii ; 
I. Alexe b.p. Galimperti. Vineri, pugi
liștii dinamoviști susțin o nouă intil- 
nire.

Derbiul etapei în campionatul 
de fotbal al Bulgariei

SOFIA. (Prin telefon de la cores
pondentul nostru) .— Derbiul etapei 
a IX-a a campionatului primei ca
tegorii s-a disputat la Sofia, între 
T.S.K.A. Cerveno Zname, campioa
na țării și Slavia Sofia, singura e- 
chipă neînvinsă. Rezultat: 1—1. 
Levsiki Sofia, jucînd tot fără Aspa- 
ruhov și Sokolov, a întrecut pe 
Marek cu 3—1. Scorul etapei a fost 
realizat la Stara Zagora unde Be- 
roe a învins pe Dunav Ruse cu 5—1.

Cum se antrenează campionii

Sprinterii francezi- 
cei mai buni din Europa

Dintre probele masculine în care francezii s-au evidențiat în 
mod deosebit în ultimii ani, pe primul plan se situează, desigur, 
probele de sprint. Nume ca cele ale lui Seye, Genevav, Lcidebeur, 
Berger, Lambrot. Delecour, Piquemal sau Bambuek sînt binecu
noscute atît în Europa cît și în alte continente.

Din anul 1962 încoace, sprinterii fran
cezi domină pe plan european. Lulnd ca 
bază numai ultimele două ediții ale 
campionatelor europene, constatăm că 
francezii au fost ,,vioara întîia" în pro
bele de 100 ni, 200 m și ștafetă.

Campionatul de la Budapesta a înco
ronat din nou supremația alergătorilor 
francezi pe distanțe scurte. Ei au cuce
rit medaliile de aur la 200 m, ștafeta 
de 4x100 m și locurile 2—3 la 100 m. 
prin Roger Bambuek. Claude Piquemal 
și Joceline Delecour, făuritorii principali 
ai succeselor franceze.

De pregătirea sprinterilor francezi se 
ocupă de mai miilți ani reputatul an
trenor Joseph Maigrot. Acesta împarte 
perioada de antrenament anual In două: 
cea pregătitoare — din lunile noiem
brie piuă în aprilie și compctițională —

rilor marcate în deplasare intră în 
acțiune numai dacă punctajul și sco
rul general (după două meciuri) sint 
egale.

*
Astă seară, la Madrid, are loc revanșa 

dintre Real Madrid și Penarol Monte
video din cadrul „Cupei Intercontinen
tale" la fotbal. Partida va fi transmisă 
la televiziune în jurul orei 21.15. în cazul 
victoriei echipei madrilene (indiferent 
la ce scor) șe va disputa un al treilea 
meci. în prima partidă care a avut loc 
la Montevideo au cîștigat fotbaliștii uru- 
guayenl, cu 2—0.

• Tn campionatul Iugoslaviei : Steaua 
roșie - Rjeka 2-2, Sarajevo - Velej 1-1, 
Sutieska - Zeleznicear 2—1, Vojvoaina — 
Zagreb 1 - 1 Clasament : Sarajevo 16 p, 
Vojvodlna 14 p.

• în campionatul cehoslovac : Sparta 
fraga - Dukla Praga 3-1, Slovan Bra. 
tislava - Slavia Praga 2-1.

• în vederea întîlnirii Internaționale 
de fotbal Italia — U.R.S.S., ce se va des
fășura la 1 noiembrie la Milano, con
ducerea tehnică a federației italiene a 
convocat un lot de 18 jucători care se 
vor pregăti în comun sub conducerea 
antrenorului Ferruccio Valcareggi. Din 
lot fac parte printre alții : Albertosi, 
Sorti. Burgnich, Corso, DomengMni, 
Facchetti, Guarnerl, Mazzola, Bianchi, 
Juliano, Picchi, Manichelli.

50 de echipe la startul
„Olimpiadei de șah ' de la Hava

HAVANA, 25 (Agerpres). — In capi
tala Cubei încep întrecerile celei de a 
XVII-a ediții a Olimpiadei de șah, la 
care participă reprezentativele mascu
line a 50 de țări. Marți, în cadrul unei 
ședințe tehnice, a avut loc, prin tra
gere la sorți, repartizarea echipelor în 
cele șapte grupe preliminarii. Repre
zentativa României joacă in grupa a 
șaptea, alături de Bulgaria, Columbia, 
Finlanda, Grecia, Monaco, Nicaragua 
și Porto Rico.

Iată componența celorlalte grupe: 
i I — Spania, Filipine, Uruguay, Hong- 
! Kong, Suedia, Elveția, U.R.S.S. ; II 
j — Ungaria, Indonezia, Islanda, Mexic,

De remarcat că toate golurile echi
pei învingătoare au fost înscrise de 
internaționalul Jekov (golgeterul 
campionatului, cu 12 goluri), specia
lizat în executarea loviturilor libe
re. Duminică a executat două, mar
când două goluri. Clasament: Sla
via 14 p., Lokomotiv Sofia, Botev 
Plovdiv, Minior Pernik — câte 11 p. 
etc.

TOMA HRISTOV

din mai pînă în septem
brie inclusiv.

La antrenamentele sprin
terilor francezi, forța se 
obține prin folosirea exer- 
cițiilor speciale, cu diferite 
materiale: mingi medicinale, 
saci cu nisip, gantere, a 
căror greutate variază în
tre 20—40 kg. Maigrot 
acordă o mare atenție exer- 
oițiilor de sărituri. Antre
namentul cu haltere se fo
losește foarte rar: Maigrot
le evită, Inlocuindu-le cu alte exerci
ții, de genul celor specificate mai sus.

Pentru dezvoltarea rezistenței in re 
gim de viteză, sint utilizate porțiuni de 
alergare care variază de la 80 m la 
i 000 in și chiar mai mari. în aceste 
porțiuni de alergare, repetările sînt In 
funcție de distanța parcursă și de timpul 
stabilit. Uneori se ajunge Ia un antrena
ment de 10x200 și 8x300, în timpuri 
destul de bune, care variază de la o 
lună Ia alta.

Rezistența generală se rezolvă prin 
alergări pe teren variat între 2 și 5 km.

In antrenament sînt des folosite dis
tanțele intermediare, de 120—150—250 
m, care constituie și un mijloc de con
trol al potențialului înaintea unor con
cursuri importante.

Pentru pregătirea ștafetei de 4 xlOO m

Turneul jucătorilor noștri 
de tenis de masă in R. P. Chinezi
PEKIN, 25 (Agerpres). La Pekin au 

continuat meciurile de tenis de masă 
dintre jucătorii români și selecționata 
R.P. Chineze. In cel mai spectaculos 
meci. Li Tzi huan l-a învins cu 21 -17, 
19-21, 21-17 pe Dorin Giurgiucă. 
Alte rezultate : Li Li-cen — Mihalca 

R.P. Mongolă, Turcia, Iugoskrvis 
— Bolivia, S.U.A., Ecuadoj-, i 
Norvegia, Polonia, Portugalia ; 
Republica Sud-Africană, Anglia 
gentina, Chile, Danemarca, F. 
Irlanda ; V — Canada, Cipru, S 
Italia, Luxemburg, R.D. German^ 
hoslovacia ; VI — Belgia, Cuba 
ban, Panama, Olanda, Tunisia, 
nezuela. Din fiecare grupă, j, 
turneul final se califică primele - 
echipe.

Interesul în jurul acestui e 
ment este deosebit. în centrul ora 
pe clădirea radio-televiziunii cub. 
a fost montată o enormă tablă d 
luminiscentă, pe care vor fi repri 
partidele cele mai importante. Dă 
menea, table de demonstrație au 
instalate și în alte puncte ale ora

In cîteva rindi
TOKIO. — Halterofilul japone'M^6' 

tegorie pană, Yoshinobu Miyake, 
lizat la stilul „smuls” 124 kg. Ac 
performanță este superioară cu 0,51 
actualului record mondial.

HAMBURG. — Selecționata mase 
de handbal a R.F. Germane a sus
la Hamburg un meci de verificare 
compania echipei Hamburger S.V., 
care a dispus cu scorul de 27—21 <1!

BERLIN. — In localitatea Weisw 
(R.D. Germană) a început un turne 
ternațional de hochei pe gheață. In 
mele jocuri s-au înregistrat următo 
rezultate : Dynamo Weiswasser—S 
Plzen (Cehoslovacia) 4—1 (2—0, 2—1, ț 
S.C. Dynamo Berlin—E.C. Bad Tolz 
Germană) 2—2 (1—0.0—0,1—2).

FRAGA. — Echipa elvețiană de h, 
pe gheață H.C. Davos a jucat la Jil 
cu formația locală Dukla. Hocheiștl 
hoslovaci au obtinut victoria cu s 
de 9—5 (5—1, 3—2, 1—2).

Bambuek primește ștafeta de fa Pique mc

*e lucrează de mai multe ori pe 
tămină — ștafeta fiind un obiectiv ț 
cipal al sprinterilor francezi. leit 
schimburilor este mereu cizelată, oee( 
explică în bună măsură faptul că 
prezent Franța prezintă echipa de 
tetă cea mai bine pusă la punct, 
altfel, francezii dețin și recordul e 
pean al probei, cu 39,2 sec.

Participarea la concursuri se 
foarte des, astfel că un alergător 
anual între 30—50 de starturi ofici

Rezultatele alergătorilor francezi 
sprint sint rodul unei munci deose! 
desfășurate de mai mulți ani. Acer 
muncă, ca și infuzia de tineri talen 
care se afirmă, Iasă să se întrevadă 
și în viitor sprinterii francezi vor a 
un cuvînt greu de spus în ierarhia sp 
tului european. N. M

21 - 7, 21 - 15 ; Cen Pao-cin — Rt 
21 - 15, 21 - 18 ; Gen Min-gi — Miha 
21 - 12, 21 - 8 ; La Tan-ian — Re 
21 -10, 21 -11 ; Gian Sin-lin — Col 
zan 21 - 17, 18 - 21, 21 - 13 ; Sien En-t 
— Giurgiucă 21 - 14, 21 - 18 ; Li Tii 
kuan — Cobîrzan 21-13, 21-18.
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