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CAMPIONATUL DE CĂLĂRIE-
PROBA COMPLETĂ la 100 m spate

Cu toată opoziția 
apărătorilor de la 
F. C. Toulouse, ba
lonul a poposit în 
plasă trimis de Țur- 
can. Așa s-a în
scris cel de al 5-lea 
gol.

Foto : St. Ciotloș

Orașul Sibiu va găzdui, de vineri pînă du

minică, ultima competiție oficială a anului în 

sportul hipic: campionatul republican de călă-

— proba completă. Concursul prevede între
ceri pentru două categorii, ușoară și mijlocie. 
Iată programul: vineri, de la ora 9, proba de 

dresaj pe baza hipică din Sibiu ; sîmbătă, de
la ora 8, proba de fond; du- 

ininicîi, de la ora 15, proba de 
obstacole pe baza hipică.

70 de sportivi piteșteni
au primit noua insignă

de clasificare
Duminică, la Pitești, s-a în- 

mînat unui număr de 70 de 
sportivi noua insignă de clasifi
care sportivă. Printre sportivii 
care au fost răsplătiți pentru 
strădaniile lor în ridicarea 
măiestriei sportive se numără 
componenți ai echipelor de bas
chet -— băieți și fete — de la 
Școala sportivă de elevi, atleți 

> de la asociația sportivă Luceafă
rul, membri ai formației de volei 
Metalul Pitești, campioană re
gională, precum și fotbaliști de 
la Metalul și A.S.A. Pitești.

Au primit noua insignă de cla
sificare, printre alții : Ioana Stan- 
cu și A. Zamfirescu (atletism), 
C. Udrea, A. Boaneă, Elena Do
garii și Adriana Păunescu (bas
chet), M. Burcă, Gh. Matei, V. 
Dinu și F. Bocu (fotbal).

AL. MOMETE 
corespondent principal

Intr-un concurs desfășurat în 
bazinul acoperit din Cluj, tî- 
năra înotătoare Zita Erdely 
(11 ani) a stabilit un nou re
cord de sală în proba de 100 
m spate, parcurgînd distanța 
In 1:20,7 (v. rec. 1:22,7). La a- 
celeași întreceri Mihaela Dobo- 
can (12 ani) de La Metalul Tur
da a înotat 50 m liber în 32,9 
sec. (P. Radvani-coresp.).

Ieri, 7 jocuri internaționale ale fotbaliștilor noștri

Aplauze pentru Dinamo Pitești
Invlnglnd cu 5-1 pe r. C. Toulouse, piteștenii s au caliiicat in turul iii al o. T.“

„Așa am ciștigat medalia!"
Dinamo Pitești merită toate 

felicitările pentru senzaționala 
răsturnare de scor realizată 
ieri pe frumosul stadion arge- 
șean : 5—1 cu F.C. TOULOU
SE, DUPĂ ACEL 0—3 DIN 
DEPLASARE. Deci, se poate ! 
Deci SE POATE, chiar dacă 
în min. 49 scorul era 1—1 
și francezii se autoîncurajau. 
Dar jocul în trombă practicat 
de piteșteni și atacurile lor 
neîntrerupte au clătinat pînă 
la sfîrșit apărarea oaspeților, 
care a cedat de 4 ori ! Adică 
exact de atîtea ori cît trebnia 
pentru calificarea în turul ur
mător al „Cupei orașelor tîr- 
guri“. Dar emoțiile calificării 
nu s-au încheiat nici după bara 
lui Soukhane, ci abia în ca
bină, unde arbitrul italian

întors de citeva zile de la Ciudad de Mexico, Ion Alionescu 
demonstrează în compania campionului mondial, antrenorul 
federal Ion Cernea, acțiunea victorioasă în finala catego

riei sale
Foto : P. Romoșan

—

Cum este pregătită „ștafeta" viitoarelor
performanțe la caiac-canoe

Cu participarea unui grup de spor
tivi fruntași la „Săptămîna preolim- 
pică“ de la Ciudad de Mexico s-a 
încheiat sezonul competițional de 
caiac-canoe a cărui desfășurare ne-a 
prilejuit multe și foarte utile con
cluzii.

Pe primul plan al retrospectivei tre
buie situată, fără îndoială, evoluția 
celor mai buni caiaciști și canoiști la 
principalele concursuri internaționale 
ale anului. Cele 43 de victorii 
rite în diferite „regate” cu o 
roasă listă de start, cele 5 me
dalii de aur, una de argint și 
una de bronz cîștigate la mon
dialele de la Grunau și, recent, 
cele 6 medalii de aur obținute 
la întrecerile preolimpice găz
duite de lacul mexican Xochimilco 
reflectă convingător pasiunea și pri
ceperea cu care s-a muncit pentru ca

cuce- 
valo-

vedite de sportivii fruntași în pro
cesul de pregătire. Totodată, aceste 
concluzii au confirmat eficiența mă
surilor adoptate de federația de spe
cialitate, de colegiul antrenorilor, 
pentru a se asigura o selecție cît mai 
largă, care să permită întinerirea con
tinuă a loturilor reprezentative și pre
gătirea unui număr mai mare de spor
tivi, de certă valoare internațională

Este neîndoielnic faptul că numai 
CONTINUITATEA în selecție și pre
gătire, poate să asigure consolidarea

Fabbio Conti, care... avea u- 
nele dubii asupra regulamentu
lui competiției, s-a convins că 
nu erau necesare prelungiri...

Dintre celelalte meciuri inter
naționale disputate ieri, tre
buie consemnate aci și victo
riile asupra lui F.C. Sochaux 
și Sutieska Niksici, realizate dc 
prima noastră selecționată și

respectiv aceea olimpică ca și 
rezultatul onorabil obținut de 
Știința Craiova la Sofia, în 
fața uneia dintre participantele 
la turneul final al ultimel.ir 
două campionate mondiale.

Vă invităm că citiți pagina a 
3-a, unde găsiți amănunte de 
la partidele de fotbal desfășu
rate ieri.

fi. C. MILAN LA BUCUREȘTI
Cunoscuta formație italiană A. C. Milan, în care acti

vează numeroși internaționali, va juca duminică 30 oc
tombrie, la București un meci amical în compania echipei 
Rapid. Jocul se va disputa pe Stadionul „23 August".

PASIONA ȚII
Ne-am obișnuit să-i căutăm 

pe marii animatori ai sportului 
în centrele consacrate, în cluburi 
cu renume. Ni se par mari doar 
cei care au lansat „stele".~ Tre
buie să recunoaștem, însă, că 
datorăm foarte mult și „anonimi
lor", acelor oameni fără „aureo- 
lă“, „cărăușilor" cum li se mai 
spune, ei fiind cei care* dau ti
nerilor primul impuls1 în sport 
și le dirijează primii pași pe 
drumul performanței. Astfel de 
entuziaști și animatori ai spor
tului, asemenea pedagogi veniți 
'în școală cu gîndul de a lucra 
cu temei, am întîlnit la liceul 
Cuza Vodă din Huși. Este cazul 
profesorilor Vasile T e o d o r u, 
Constanța Busuioc, Elena Moro- 
șan și Jon Iliescu. Numele lor 
n-au depășit încă hotarele Iașilor, 
dar destoinicia șl pasiunea cu 
care lucrează nu va întîrzia, spe
răm, să-i facă cunoscuți.

Despre felul cum muncesc, ei 
ne spun puține. „Prefer să nu 
vorbesc eu despre mine, ci să 
se vorbească despre mine“, spu
nea Bernard Shaw. In numele 
lor grăiesc statisticile ; înregis
trăm în ultimii doi ani la fazele 
regionale ale campionatelor șco
lare, locul I la volei, locul II la 
atletism, locul II la baschet, lo
cul II la handbal. Cei care cu
nosc antecedentele recunosc că 
pașii făcuți sînt, intr-adevăr, în
semnați. De la scorurile fantas
tice înregistrate în '56—'57, ca 
acei penibil 1—100 dintr-un meci 
de baschet cu lașul, pînă la 
rezultatele bune certificate astăzi 
în diplomele asociației, „Știința", 
este ceva.

Ceea ce-i caracterizează în 
primul rînd pe educatorii noș
tri este pofta de muncă. In 
afara programului școlar, ei se 
opresc cu deosebită atenție asu
pra elementelor care au pers-

■_ "L.'

Starturi foarte populate, întreceri echilibrate 
competițiilor interne găzduite in acest

LA ORIZONT J.O. din 1968
succeselor. Aceasta este, de fapt, prin
cipala problemă și acum — Ia finalul 

_ r___ __ ____ _  _______  r______ sezonului — ni se pare absolut nc- 
aceste două ramuri ale sporturilor cesar să vedem ce s-a făcut în această 
nautice să-și continue cu succes dru
mul ascendent. Multe din concluziile 
pe marginea acestor mari întreceri — 
dezbătute la timpul cuvenit în presa 
de specialitate — au subliniat ca ele
mente determinante în realizarea aces
tui progres pregătirea superioară asi
gurată loturilor reprezentative de teh
nicienii noștri, participarea conștientă, 
seriozitatea și puterea de muncă do-

direcție și să căutăm răspunsurile la 
întrebarea : „Cum se muncește pen
tru pregătirea viitoarelor schimburi 
ale ștafetei performanțelor ?“

Consider că unu! din cele mai con
sistente și convingătoare răspunsuri le 
putem afla din analiza diferitelor 
concursuri și campionate interne, a- 
dică a acelor întreceri în care î-am 
putut urmări p» cei care, deocamdată.

visează la gloria lui Vernescu, Sciot- 
nic, Nicoară, Ivanov, Țurcaș, Cala- 
biciov ș.a. Cum au muncit antrenorii 
și secțiile de caiac-canoe în această 
direcție ?

★
Iată, sumar, citeva notații pe margi

nea principalelor competiții interne ale 
anului („Cupa Dinamo”, campionatul de 
mare fond, campionatul de fond și vi
teză, campionatul de juniori, „Criteriul 
olimpic de tineret” șl „Criteriul speran
țelor").

ACTIVITATEA MAI INTENSĂ. CU 
MAI MULTĂ RĂSPUNDERE desfășurată 
în secțiile de caiac-canoe care au foto.

— principalele caracteristici ale 
sezon de apele Snagovului

sit cu mal multă eficiență spri
jinul cluburilor sportive Și al 
federației de specialitate, dove
dind totodată mai multă inițiati
vă în rezolvarea complexelor 
sarcini de asigurare a bazei ma
teriale și de pregătire a sportivi
lor la un nivel calitativ superior.

In afara cluburilor Dlnamo și Steaua, 
ale căror sfecții au obținut suc
cese deosebite și in acest sezon, 
trebuie evidențiate eforturile Șl 
preocuparea secțiilor de caiac-canoe de 
la C.S.Ș., Olimpia, Universitatea Bucu
rești, Ancora <?alati, Ș.S.E. Timișoara, 
Constructorul Timișoara etc. Nu în toa
te secțiile de caiac.canoe s-a muncit 
însă cu aceleași rezultate bune, nu peste 
tot am înregistrat o contribuție pe mă
sura posibilităților și a cerințelor actua. 

la <le,
ro IU < 11 L M J- HUI --- -
descoperirea și pregătirea celor

CORNELIU BÎRSANESCU 
antrenor federal

-J

pectivă (nu e lucru întîmplător 
că actualii studenți Rodica Bo- 
dreag și Ion Boldea de la Făcui, 
tatea de educație fizică din lași 
au luat admiterea cu nota maxi
mă la probele practice, baschet, 
respectiv volei, sporturi pe care 
le-au lucrat sub ochii profeso
rilor din Huși).

— Au - răsărit șl alte speranțe, 
ne spun ei ; de exemplu Gheor- 
ghe Bîrsan, căpitanul echipei de 
baschet, desemnat ca cel mai 
bun jucător, la republicanele de 
juniori desfășurate la Bîrlad. Tn 
același timp este un elev foarte 
bun la învățătură; dintr-a IX-a 
este premiantul clasei (acum fi
ind în ultimul an); se împacă 
excelent cu calculul diferențial 
și „umblă” ușor printre galaxiile 
universului. Cu atenția pe care o 
demonstrează în pregătirea lui 
sportivă va realiza în curînd 
și alte rezultate frumoase. Mai 
remarcăm dintre sportivii cu 
perspectivă și pe Violeta Dono- 
se «— voleibalista dintr-a XT-a, 
Constantin Chiriac — înotătorul, 
Florin Caraiman — sprinterul.

O zi din activitatea profesori
lor este o zi plină. Tn cursul 
dimineții, orele cuprinse în pro
grama școlară. Se lucrează cu 
seriozitate de la primul fluier. 
(O notă bună pentru estetica 
vestimentară imprimată elevilor; 
toți într-un ireproșabil alb ne
gru). După 4 sau 5 ore cu clasele 
un mic consiliu asupra celor

NUȘA MUSCELEANU

(Continuare in pag. a 2-a)

Un interesant concurs 
de tenis de masă 

pentru juniori
Asociația sportivă Voința Munca 

din Capitală organizează, sîmbătă 
și duminică, un interesant concurs 
de tenis de masă pentru juniori. 
Competiția se va desfășura numai 
la probele de simplu băieți și sim
plu fete (legitimați și nelegiti- 
mâți), la două categorii de vîrstă: 
pînă la 12 ani (inclusiv) și pînă 
la 15 ani (inclusiv). Întrecerile 
vor fi eliminatorii și ele vor a- 
vea loc în noua sală de tenis de 
masă din str. Agricultori nr 101. 
Concursul va avea loc sîmbătă 
între orele 16—21 și duminică 
între orele 8—13, iar înscrierile 
se primesc zilnic la clubul spor
tiv Voința (str Colței nr. 42) sau 
la sala de concurs (tntir orele 
9—13) jjînă în ziua competiției.



BOX

„Un sezon dc patinaj mai bogat 
ca oricind în competițiia

— Printre sportivii menționați nu fi
gurează nici unul din provincie. Ce ne 
puteți spune ccsr e activitatea secții
lor din țară ?

In timp ce sportivii bucureșteni și-au mutat
— grație patinoarului artificial ,2S August*
— antrenamentele pe gheață, iar cei din pro
vincie continuă, deocamdată, pregătirile pe... 
uscat, federația de specialitate pune Ia punct 
ultimele măsuri legate de programul compe- 
tițional al sezonului 1968—1967. Pe această 
temă am avut ieri a convorbire cii antre
norul federal Florin Gămulea. Prima între
bare s-a referit la întrecerile rezervate pati
natorilor artistici.

— .Artiștii gheții* vor lud startul tnlr-o 
serie de concursuri organizate de comisiile 
locale, avlnd drept scop verificarea stadiului 
de pregătire în vederea campionatelor repu
blicane de seniori și juniori, care vor începe 
la 1 ianuarie. Spre deosebire de edițiile an
terioare, regulamentele actualelor campio
nate acordă posibilitate concurenților să-și în
deplinească normele de clasificare sportivă. 
Din anul acesta, concursul republican pentru 
juniori mici și copii se transformă în campio
nate republicane. Perioada de desfășurare: 
5 ianuarie—12 februarie 1967. Dintre compe
tițiile interne, mai menționez .Cupa speran
țelor", care va fi organizată de F.R.H.P. în 
colaborare cu ziarul „Scînteia pionierului", 
deschisă tuturor categoriilor de parlicipanți. 
Aș vrea să mai adaug că se vor organiza, 
pentru prima dată în țara noastră, concursuri 
de clasificare pentru obținerea categoriei a 
IV-a după testele F.I.P. Figurile impuse de 
regulamentele 
realizate de o 
noștri fruntași.

forului international pot fi 
bună parte dintre patinatorii

ce concursuri internaționale 
vor lua parte sportivii români ?

La

— După cum se știe, patinatorii noștri și-au 
făcut debutul in arena internaționali acum

Clasamentele la zi
CATEGORIA

MASCULIN

A

1— 2. Rapid București 2 2 0 6:0 4
1— 2. Dinamo București 2 2 0 6:0 4
3— 4. Politehnica Galați 2 2 0 6:1 4
3— 4. Tractorul Brașov 2 2 0 6:1 4

5. Steaua București 2 2 0 6:2 4
6— 7. Petrolul Ploiești 2 1 1 3:3 3
6— 7. Alumina Oradea 2 1 1 3:3 3

8. Viitorul Bacău 2 0 2 2:6 2
9—10. Progresul Brăila 2 0 2 1:6 2
9—io. Politehnica Brașov 2 0 2 1:6 2

in—12. Politehnica Timișoara 2 0 2 0:6 2
11—12. Minerul B. Mare 2 0 2 0:6 2

FEMININ
1— 2. Dinamo București 2 2 0 6:0 4
1— 2. Farul Constanța 2 2 0 0:0 4

3. Penicilina Iași 2 2 0 6:1 4
4— 5 Rapid București 3 2 0 6:2 4
4— 5 I.C.F. București 2 2 0 6:2 4

6. Țesătura P. Neamț 2 0 2 3:6 2
7— 8. Universitatea Craiova 2 0 2 1:6 2
7— 8. C.S.M. Sibiu 2 0 2 1:6 2
9—10. Universitatea Cluj 2 0 2 0:6 2
fi—10. C.P. București 2 0 2 0:6 2

CATEGORIA B

Sena 1
masculin •

1—• 3. Electroputere Craiova 1 2 0 6:8 1
1— 3. Ind. sîrmei C. Turzii 2 2 0 6:2 4
1— 3. Farul Constanța 2 2 0 6:2 4
4— 5. Progresul București 2 1 1 5:3 3
4— 5. înainte Timișoara 3 1 1 5:3 3
6— 7. Semănătoarea București 2 1 1 3:5 3
6— 7. I.C. Arad 2 1 1 3:5 3
8—10. A.S.A. Sibiu 2 0 2 2:6 2
8—10. C.S.M. Cluj 2 0 2 2:8 2
8—10. Progresul IJR.A. Suceava 2 0 2 2:6 2

FEMININ
1. Drapelul roșu Sibiu 2 2 0 6:0 4

1 2. Progresul Tîrgoviște 2 2 0 6:1 4
3. Progresul București 2 2 0 6:3 4
4. Metalul București 2 1 1 5:3 3
5. Sănătatea Arad 2 li 1 4:3 3

6— 7. Lie. „N. Bălcescu" Cluj 2 11 3:3 3
6— 7. Corvinul Deva 2 1 1 4:4 3

8. Tricotajul Brașov 2 0 2 1:6 3
9—10. Voința Botoșani 2 0 2 0:6 9
9—10. Voința M. Ciuc 2 0 2 0:6 2

Seria a ll-a
MASCULIN

1. I.C.F. București 2 2 0 6:0 4
2. Universitatea Timișoara 2 2 0 6:1 4
3. Politehnica Cluj 2 2 0 6:2 4
4. Știința Petroșeni 2 X I 5:3 3
5. Universitatea Craiova 2 11 5:4 3
6. Politehnica Iași 3 11 3:4 3
-7. Construcții București 2 1 1 3:5 3

8. Institutul pedagogic Tg. M. 2 0 2 2:6 2
9. Medicina București 2 0 2 1:6 2

10. Universitatea București 2 0 2 0:6 2
FEMININ

1. Medicina București 2 2 0 6:0 4
2— 3. Universitatea Timișoara 2 2 0 6:1 4
2— 3. I.M.F. Tg. Mureș 2 2 0 6:1 4

4. Universitatea București 2 2 0 6:2 4
5. Politehnica Brașov 2 1 1 4:5 3
6. Universitatea Iași 211 3:5 3

7— 8. Medicina Cluj 2 0 2 3:6 2
8. Inst. pedagogic Pitești 2 0 2 3:6 2
9. I.S.E. București 2 0 2 1:6 2

M Politehnica Galați 2 0 2 0:6 2

un an. Avlnd în vedere progresele unora 
șl perspectivele altora, patinatorii români vor 
ii prezenți în actualul sezon la startul a nu
meroase întreceri internaționale. Notați: .Pa
tina de aur" (16—20 noiembrie 1966, Ia Fra
ga), concurs internațional de juniori (25—27 
noiembrie, Ia București), .Trofeul prieteniei* 
(1—4 decembrie, la Lodz), concurs interna
țional de seniori șl juniori (14—18 decembrie, 
la Moscova). Toate aceste competiții se vor 
desfășura după formula campionatelor euro-

— Antrenamentele fiind la discreția vremii, 
patinatorii din provincie nu au putut atinge 
încă nivelul celor din Capitală. De acum 
înainte însă și sportivii din Brașov (care se 
pregătesc sub îndrumarea antrenorilor Roman 
Turușanco și Barbu Heuhert) vor beneficia 
de un patinoar artificial, de dimensiuni re
duse, care — In curînd — va fi dat în folo
sință. Antrenorii Andrei Șomodi și Maxim 
Bindea din Cluj lucrează, de mai multe luni, 
cu o se-;e de copii taler'■’(i, iar la Tg. Mu
reș și Miercurea Ciuc se preconizează în
ființarea unor secții de patinaj artistic.

— Nu ne-ati vorbit nimic despre vl- 
teziști.

Convorbire cu antrenorul

federal, FLORIN GĂMULEA

pene șt mondiale. Trebuie să vă informez că 
la .europene" (1—5 februarie la Ljubljana) 
vor participa și cițiva patinatori din (ara 
noastră. Programul competițional internațio
nal al sportivilor noștri se va încheia cu un 
concurs care va avea loc Ia Sofia în cursul 
lunii martie 1967.

— Intr-adevăr, pe patinatorii artistici 
îi așteaptă un bogat program interna
țional. Cine sînt sportivii vizați pentru 
aceste competiții ?

— In urma unei recente ședințe de lucru, 
colegiul central al antrenorilor a alcătuit 
loturile republicane din cate iac parte, prin
tre alții, Elena Moiș, Beatrice Huștiu, Marcel 
Comanici, Nicolae Belu, Dragoș Sandu, Mi
hai Stoenescu, perechile Liliana Georgescu—- 
Radu Ionian, Daniela Popescu—Marian Chio- 
sea etc.

— Să nu credeți că au fost neglijați. Dim
potrivă 1 Noul sezon este și pentru ei mai 
bogat ca oricind. „Cupa 30 Decembrie*, „Cu
pa speranțelor*, .Cupa Dinamo", campiona
tele republicane — iată numai cîteva (alte 
concursuri urmează să fie definitivate) din 
competițiile la care vor fi chemați să-șf 
dispute întîietatea viteziștii. Cei mai buni 
dintre ei vor fi selecționați pentru unele 
concursuri la care ne-au invitat federațiile 
din străinătate. Antrenorii Ernest Ulrich (Bra
șov), Eva Farcaș, Carol Gal (Tg. Mureș) șl 
Anton Molnar (Miercurea Ciuc) au primit 
încă din timpul verii planul de pregătire 
a sportivilor vizați pentru loturile republi
cane. Așa că așteptăm primele concursuri 
pentru a vedea cum au fost 
dicafiile federației.

îndeplinite in-

patinatorii ar- 
un bogat pro- 

căruia au 
pregătirile încă din timpul verii, 

ne îndreptățește să sperăm că re- 
vor fi pe măsura condițiilor create.

După cum se poate vedea, 
tistici și de viteză au în față 
gram competițional, în vederea 
început 
ceea ce 
zultatele

Interviu luat de Tr. IOANIȚESCU

începe și campionatul republican feminin
PROGRAMUL JOCURILOR DE SÎMBATĂ Șl DUMINICA

Pătrundere.,.

vor avea loc și partidele etapei a Vl-a 
a campionatului republican masculin și 
ale etapei a Il-a a campionatului cate
goriei B, seria I, la băieți și la fete, 
fată programul: categoria A masculin; 
Dinamo București—Universitatea Timi
șoara, Politehnica București—I.C.F., 
Universitatea Cluj—Politehnica Galați, 
Dinamo Oradea—Steaua, I.M.F. Tg. 
Mureș—Academia Militară, Steagul
roșu Brașov—Rapid ; categoria B seria 
I băieți: Construcții București—Pedago
gic Oradea, Politehnica Iași—Politeh
nica Brașov, Universitatea Craiova—Po
litehnica II București, Medicina Timi
șoara—Politehnica Cluj, Știința Petro
șani—Universitatea București; seria I 
fete : Arhitectura București—Construcții 
București, I.C.F.— Politehnica Brașov, 
I.M.F. Tg. Mureș—Medicina Iași, Me
dicina Cluj—Universitatea Timișoara, 
Pedagogic Constanța—Universitatea
București.

• întrecerile categoriei B, seria a 
Il-a, vor începe, și la băieți și la fete, 
la 13 noiembrie.

O singură etapă a mal rămas de dis
putat în campionatul republican pe e- 
chipe. Intr-adevăr, la sfîrșitul acestei 
săptămîni se va pune punct — în mod 
teoretic — confruntărilor din cadrul 
popularei competiții. Practic însă, între
cerile din campionat vor continua cu 
disputarea unor restanțe, determinate de 
întîlnirile internaționale la care au par
ticipat în ultimul timp echipele noastre 
de club.

înaintea ultimei etape, 
prezintă astfel :

SERIA I:

clasamentul sd

1. București 6402 67:53 14
2. Galați 5 4 0 1 70:30 13
3. Dobrogea 6 3 1 2 73:47 13
4. Argeș-Ploiești 6 3 1 2 66:50 13
5. Iași-Bacău-Suceava 6 0 0 6 20:116 5

SERIA A n-a
1. Oltenia 7 5 0 2 93:47 17
2. Cluj - Hunedoara 7 5 0 2 85:55 17
3. Crișana - Maramureș 7 4 1 2 72:66 16
4. Banat 6 1 2 3 49:69 10
5. Brașov - Mureș-A. M. 7 0 1 6 45:95 8

au fost
★

La federația de specialitate __
stabilite zilele și localitățile unde vor 
avea loc partidele restanță. Astfel, lâ 
5 noiembrie se va disputa la Constanța 
meciul dintre selecționatele Dobrogel șl 
Bucureștlulul, iar după o săptămînă sînt 
programate două partide : la Timișoara, 
combinata Cluj + Hunedoara va boxa , 
cu selecționata regiunii Banat, iar te'-f 
Brăila se va disputa revanșa dintre re.;, 
prezentatlva regiunii Galați și „combi
nata" Argeș + Ploiești. In sfîrșit, la 
Constanța, o restanță așteptată eu deo
sebit interes : Dobrogea — Galați, la 24 
noiembrie.

Activitatea la zi
• Pe aleile parcului sportiv „Babeș- 

Bolvai" din Cluj s-au desfășurat între
cerile etapei regionale a campionatelor 
de cros. De fapt a fost vorba de o com
petiție ou caracter local deoarece la în
treceri n-au fost „invitați” să participe 
și alți atleți din regiune!?

Cele mai multe victorii le-au repurtat 
alergătorii de la G.S.M. (antrenori Gh. 
Biro și Gh. Kiss) : junioare II: I. Kun 
(SSE) ; junioare I: A. Iacob (CSM) ț 
senioare: I. Silai (CSM); juniori II: 
T. Szekeli (CSM); juniori I: R. Rttsu 
(CSM); seniori-semifond: I. Căprara 
(CSM): seniori: Gh. Egyed (CSM). 
G.S.M. a cîștigat pe echipe toate cursele, 
(prof. P. Nagbi-coresp.).

• Aproape 250 de tineri atleți au
participat recent, pe stadionul din Sf. 
Gheorghe, la „Cupa de toamnă". Cîteva 
rezultate: COPII: 60 m băieți: G
Latzin 8,2 ; 300 m fete: M. Ambro; 
53,4; JUNIORI II: 1000 m: S. Gajai 
2:56,8; suliță băieți: 1, Barta 42,40. 
(Gh. Briotă-coresp.).

• Consiliul raional UCFS și secția
de învățămînt a raionului Rădăuți au 
inițiat recent un campionat școlar d« 
atletism pe echipe, tn prima etapă s au 
remarcat elevii liceelor nr. 1 și 2 din 
Rădăuți, învingători în majoritatea pro
belor. Un rezultat bun a obținut eleva 
Rodica Zabolotnio (Lie. nr. 2) care a 
sărit Ia înălțime 1,40 ra. (V. Ștefănescu- 
coresp.). .

LOTO - PRONOSPORT
IMPRESII DINTR-O EXCURSIE 

PESTE HOTARE

V
c,ț

< ■

Ieri, Universitatea Timișoara — 
Politehnica București 64-55

TIMIȘOARA, 26 (prin telefon). în- 
tîlnirea dintre formația locală Uni
versitatea și echipa Politehnica Bucu
rești, desfășurată în cadrul etapei a 
V-a a campionatului republican mas
culin, a prilejuit un joc spectacu
los, rapid, care a plăcut publicului. 
In prima repriză scorul a fost echi
librat, dar în cea de a doua gazdele 
au dominat și au condus în perma
nență, obținînd în final o victorie 
pe deplin meritată cu scorul de 64— 
55 (34—38).

Partida a fost arbitrată bine de 
dr. I. Știrbu și Gh. Rusu (ambii din 
Cluj).

P. ARCAN-coresp. principal

• Cu jocurile programate sîmbătă și 
duminică la București, Oradea, Cluj și 
Tg. Mureș tși începe desfășurarea edi
ția a XVIII-a a campionatului republi
can feminin de baschet la care parti
cipă echipele Politehnica București, 
actuala deținătoare a titlului, Rapid 
București, Voința Brașov, Universitatea 
Cluj, Mureșul Tg. Mureș, Voința Bucu
rești, Crișul Oradea, Constructorul 
București, Olimpia „Tudor Vladimirescu“ 
București și Universitatea Iași (ultimele 
două promovate din seria a Il-a). In 
această etapă inaugurală se vor disputa 
meciurile Politehnica—Olimpia T.V., Con
structorul—Rapid, Crișul—Voința Bucu
rești, Universitatea Cluj—Voința Bra
șov și Mureșul—Universitatea Iași.

• Tot la sfîrșitul acestei săptămîni

Marți după-amiază a sosit în por
tul Giurgiu motonava „Carpați”, adu- 
cînd la bordul său cei aproape 180 
cîștigători la Loto care au efectuat 
timp de 12 zile O excursie pe Dunăre 
pe itinerariul Giurgiu—Belgrad—Bu
dapesta și retur. Iată ce ne-au de
clarat Ia sosire Moi dintre participanții 
la această frumoasă excursie : Al. 
Ciprian, actor la teatrul „C. I. No
tară” din București : „Fiind un ju
cător consecvent la Loto, pe lîngă 
diferite premii am obținut cu un bi
let cu două numere un cîștig care 
mi-a dat dreptul la această minunată 
excursie. La Turnu Severin am cum
părat cu toții bilete la tragerea auto
turismelor. Mai știi ?“

Constanța Geamănu, 
la " . u J‘
fost minunat 1 Regret numai fap-

trată cu „Coloana infinitului” de 
Brâncuși de la Tg. Jiu”.

PRONOEXPRES
La tragerea concursului Pronoexpreg 

nr. 43 din 26 octombrie 1966, au fost ex
trase din urnă următoarele numere : 

1: :: " ~
Numere de rezervă :
Fond de
Tragerea 

miercuri 2

O.C.L. Țg. _ Jiu :
funcționară
„Totul a

p SI II

tul^ că la concursul „Cine Știe, cîș- 
tigă“, care a făcut parte din progra
mul distractiv de pe vas, am luat 
numai premiul II. Sper să mai cîștig 
o excursie și atunci voi merge la lo
cul I. Voi trimite Centralei Loto-Pro- 
nosport mulțumirile mele pe o ilus-

16 19 « 37 47 39
45 5 

premii : 554.360 lei.
următoare va avea loe 

noiembrie 1966 la București.
LOTO

Premiile întregi șl sferturi de la tra
gerea LOTO din 21 octombrie 1966 :

Premiul special : 1 variantă sfert a
150 000 lei ; categoria 1: 4 variante a
17 210 lei și 4 variante a 4 302 lei ; cate
goria a Il-a : 11 variante a 5 736 lei șl 
16 variante a 1 434 lei ; categoria a III-a: 
23 variante a 2 844 lei șl 29 variante a 711 
lei ; categoria a IV-a : 44 variante, a
1 458 lei și 60 variante a "64 lei ; catego
ria a V-a : 74 variante a 784 lei șl 143 
variante a 196 lei; categoria a Vl-a : 99 
variante a 544 lei și 236 variante a 136 
lei ; categoria a vn-a : 99 variante a 525 
lei și 259 variante a 131 lei ; categoria a 
vm-a : 135 variante a 427 lei și 266 va
riante a 427 lei șl 266 variante a 106 lei.

Premiul special sfert în valoare de 
150 000 lei a revenit participantului 
TRANDAFIR ȘTEFAN DUMITRU din 
Tulcea, regiunea Dobrogea.

Report premiul special : 191314 lei.

Rubrică redactată de Administrația 
de stat Loto-Pronosport,

(Urmare din pag. 1) 

întîmplate în dimineața respectivă, 
schimb de păreri șt completarea rubri
cilor din caietele speciale (notarea ele
vilor pe probe, evidența normelor pen
tru flecare elev cît și rubrici cu rezul
tatele înregistrate de fiecare elev în di
ferite perioade ale anului). După-amiază 
conform calendarului sportiv, desfășoară 
cu elevii activitățile sportive la nivelul 
școlii. Merită de notat conlucrarea între 
acești profesori, ceea ce determină o ju
dicioasă folosire a orelor de sport, o 
bună distribuție a terenurilor și a mate-

rialelor de lucru, o sprijinire reciprocă; 
de asemenea, colaborarea cu profesorii 
diriglnțl, directorii școlii și părinții a- 
celor elevi care fac sport.

Urmărindu-i la lucru, te convingi că 
fac totul cu tragere de Inimă, pun 
suflet în fiecare lucru, au conștiința no
bilă a datoriei.

Multe dintre elementele de perspecti
vă dirijate acum de profesorii din Huși 
se vor impune, poate, în curînd printre 
cei mai buni sportivi ai noștri.

Vor duce cu ei, bineînțeles, numele pri
milor inițiatori : harnicii pedagogi ai li
ceului „CUZA VODA“,

DE LA
* Începînd de azi, se pun în vîn- 

zare biletele pentru meciul de fotbal 
ROMÂNIA—ELVEȚIA, la casele obiș
nuite.

• Reamintim iubitorilor sportului cu 
patine că s-a deschis patinoarul artifi
cial „23 August11, care funcționează 
pentru patinaj public după următorul 
program: joi și slmbătă intre orele

I. E. B. S.
17—19, iar duminică între orele 10—13 
și 17—19.

• Ea 1 noiembrie se deschide la pa
tinoarul artificial „23 August* cursul 
de inițiere în patinaj, pentru copii în
tre 6—14 ani. Înscrierile se fac zilnic 
la casa patinoarului, între orele 9—12 
și 15—18. Informații se vot lua la te
lefonul 21.21.63.



FOTBAL

De la 0-3 la 5-4!

excelentă performanță a piteștenilor

Dinamo Pitești-
C. Toulouse 5-1 (1-1)

:ȘTI 26 (prin telefon, de la 
il nostru). Voi începe cu ultimele 
le ale jocului, nemaipome- 
i dramatismul lor și care aveau 
ucă piteștenilor și nouă, tuturor, 
icția unei splendide victorii : 
io _ Pitești atacă dezlănțuit pe 
stîngă, C. lonescu își croiește 
spre poarta lui Guissepin, dar 

ă intrat în careu, este faultat de 
lane. Arbitrul Fabbio Conti n-are 
să acorde penalii în min. 90 ți
10 Pitești este nevoită să se 
'*ească cu o lovitură de colt.

• C. lonescu și mingea trimisa 
«ic de Barbu este respinsă de 
lin cei 11 jucători francezi, ma
ri careu, pînă la Țurcan care, 

doi adversari, țutează deci- 
îolul 5 - fără de care piteștenii 
ai aveau dreptul nici la prelun- 
- le aduce acestora calificarea, 
iasmul tribunelor este de ne- 
is. în ovalul de beton al frumo- 
stadion dinTrivale strălucesc mii 
'rțe cu care spectatorii țin să 

turul de onoare al învingă- 
r, tur ce simbolizează trecerea 
si formații în turul trei al corn
ii europene „Cupa orașelor tîr-

idar, 5—1 după 0—3 ! Acestea 
. cifrele care exprimă și singure 

rmanța puțin obișnuită realizată 
namo Pitești. Dar, splendidul efort 
□ință, care a stat la baza suc
ii nu poate fi imaginat fără 
i din detaliile jocului : a) alini- 
unui „11* fără doi titulari (Țîr- 
cu și Naghi) într-un meci care 
ea de la 0-3 ; b) eliminarea în
11 a perechii I. Popescu (fundaș 
iv) — Dorsini (aripă stînga) de-

justă ; dar care avantajează 
a care se apără ; c) primirea 
gol - înscris de Vojciak în min. 
•>e contraatac - cînd formația 
J se afla în plină cursă spre 

--area scorului. Și totuși „betonul*
ei antrenată de Kared Firoud a 
. La numai cinci minute de la

UN JOC DE ARTIFICII

elecționata olimpică—Sutieska Niksici 9-1 (7-0)
pauza „deschiderii" de ieri, un 

itor era de părere că jocul a fost 
izat în colaborare cu. . . O.S.T.A. 
vația, mai mucalită decît o fentă 
umitriu, face haz de necaz. In- 
;văr, Sutieska a avut ieri rolul 
aerului care pregătește poanta, 
surclasată în numai 25 de minute, 
i, „haz de necaz". Haz — pentru 
• trebui să fim ipocriți rămînînd 

în fața celor 9 goluri, unul mal 
>s decît celălalt. Iar necaz, pentru 
n orice... caz, „olimpicii" ar fi 
dreptul la un adversar care să le 
viața mai puțin ușoară. Din pă. 
Sutieska Niksici este prima echipă 
lavă care, împotriva tradiționalei 
aii a vecinilor noștri, își „vinde 
4- în numai 25 de minute. E aproa- 
» necrezut că formația lui Andrici 
zins duminica trecută pe Jelezni- 
cu 2—1, după ce, cu o săptămînă 
te, ținuse „remiza” la Belgrad, cu 
k Beograd.
(nd, însă, de o parte aceste consl- 
îi de ordin ipotetic, trebuie să ad- 
a că ieri startul olimpicilor a avut 
eză de sprinter. Năsturescu a de-

’omânia (tin.)
OIEȘTI, 26 (prin telefon, de la tri- 

! nostru). — Tinerii noștri fotba- 
au terminat la egalitate pe terenul 
?loiești meciul lor cu echipa simi- 
a Bulgariei. De la început putem 
i că acest rezultat poate fi cotat 
itisfăcător. Ce determină această a- 
ere ? Mai întîi faptul că echipa 
:ră, datorită unor indisponibilități 

Daniel și Regep), și a faptului că 
rie de jucători au fost reținuți la 
ele lor (Strîmbeanu, Niță, Birău și 
te), angajate In meciuri interna țio- 
formația noastră a apărut cu șase 

ori noi» cu o înaintare complet 
Sbată. Remanierile aduse au influen- 
țocul în ansamblu, mai ales la îna- 
e, compartimentul cel mai deficitar 
?est meci, unde jucătorii nu și-au 
onizat acțiunile, iar constituția fi
i-a dezavantajat. In al doilea rînd, 

reluare, Dobrin a majorat scorul (des
chis de David în min. 19, la capătul 
unei frumoase acțiuni individuale), 
trimițînd cu capul balonul în plasă 
la o lovitură de colț executată de 
David deasupra careului mic. A fost 
golul care a reaprins flacăra opti
mismului. După numai șase minute 
C. Radu șutează puternic, jos, la colț, 
și tabela arată 3-1. Același Radu 
face inutilă prezența întregii echipe 
franceze în propriul careu, expediind 
balonul la „păianjen" de la aproxi
mativ 25 de metri. Este 4-1 în min. 
59. „Tribunele* explodează, dar acest 
singur punct primit în prima repriză 
(la al doilea șut pe poartă...) mai re
clamă un gol, necesar calificării. S-au 
înscris trei goluri în 10 minute (între 
min. 49 și 59) și jumătatea de oră 
care a mai rămas se scurge prea 
repede pentru dinamoviști. Pentru că 
acum F. C. Toulouse schimbă tactica, 
în care scop „temporizează", jucînd 
adesea și cu portarul. Ba, mai mult, 
la unul dintre contraatacuri (min. 78) 
Soukhane produce emoții, trimițînd 
balonul în bara verticală. Ultimele 
minute sînt acelea ale asaltului final, 
încheiat precum v-am descris la în
ceput cu înscrierea celui de-al cin
cilea gol. Un stadion arhiplin se des
tinde din încordarea intensă de pînă 
atunci și aclamă minute în șir pe în
vingătorii acestei partide de neuitat.

Fabbio Conti (Italia) a avut de 
condus un meci disputat la o mare 
tensiune, achitîndu-se în general bine 
de sarcina sa. Ii reproșăm doar fap
tul că a trecut cu vederea penaltiul 
din min. 89 care putea să influențeze 
...o calificare.

DINAMO PITEȘTI : Coman - I. Po
pescu, Barbu, I. Stelian, David — Do
brin, Prepurgel - C. lonescu, Eftimie, 
Țurcan, Radu.

F. C. TOULOUSE : Giussepin - Tur- 
raud, Monnin, Redin, Cros - Richard, 
Bruneton — Vojciak, Bernard, Souk
hane, Dorsini.

G. NICOLAESCU

marat ca pe pista înclinată a velodromu
lui, Dumitriu a suprapus fentele cu ne
miluita, „organlzînd“ grămezi spontane 
în tabăra adversă, Frățilă a „culese toa
te baloanele, trlmițîndu-le spre plasa 
porții lui Popovicl, Năftănăllă a șutat 
ca... Lima, Iar Boc, supărat pe cel 
care îl reproșează abuzul de. .. toc, șl-a 
făcut „numerele** cu dezinvoltura obiș
nuită, epuizînd norma pentru 5—6 me
ciuri.

Din păcate pentru Iubitorii de specta
col, cam prin min. 60 antrenorii au tri
mis perechea Frățilă - Dumitriu la odih. 
nă, operînd și alte înlocuiri. Focul de 
artificii s-a stins. Ideea înlocuirii jucă
torilor face parte, desigur, din progra
mul de lucru al unui meci de pregătire, 
dar ieri n-a prea fost cazul. Poate că 
ar fi fost mai interesant (șl mal spiri
tual !) dacă triunghiul Năsturescu - Du. 
mitriu - Frățilă ar mal fi exersat o ju
mătate de oră. I-aș ruga, însă, pe Dumi
triu șl Frățilă să nu-și închipuie că for
mează un cuplu de 8—0, în timp ce Li- 
bardl - Cuperman ar fi doar unul de 
1—1. (Trebuie să recunoaștem că spre 
sfîrșit jucătorii iugoslavi, reveniți din 
corzi, au mai strîns rîndurile).

— R. P. Bulgaria (tin.) 1-1 (1-0)
formația bulgară s-a arătat o echipă 
solidă (unii jucători sînt foarte dezvol
tați pentru virsta maximă de 23 de ani), 
a desfășurat un joc valoros, tehnic, atle
tic și pe alocuri chiar dur. După o do
minare de 15 minute a oaspeților, e- 
chipa noastră, bine condusă de Grozea, 
a reușit prin pase să nu se mai angajeze 
în luptă directă cu adversarul. Astfel, 
in min. 33, ca rezultat al unei ușoare 
dominări, fotbaliștii români iau condu
cerea. La o acțiune, Dincuță a centrat 
de pe partea dreaptă și POPANICĂ, 
bine plasat, a reluat în gol de la 14 
metri.

După pauză pregătirea fizică — foarto 
hună — a oaspeților își spune cuvîntul. 
Ei avansează mai des în terenul echipei 
noastre, joacă excelent pe aripi, unde 
cele două extreme — Dancev și Mitkov 
— dau multă bătaie de cap puțin expe-

Dridea I marchează al doilea gol al selecționatei noastre

SELECȚIONATA A-

F. C. SOCHAUX 3-1 (2-1)
Cu o săptămînă înaintea meciului 

cu Elveția, selectionabUii noștri au 
întîlnit ieri după-amiază, într-un 
îneci de verificare și omogenizare, 
echipa franceză F.C, Sochaux, pe 
care au întrecut-o cu 3—1 (2—1) 
prin golurile înscrise de Pîrcălab 
(min. 16), Dridea I (min. 25) și Sorin 
Avram (min. 73). Pentru oaspeți a 
marcat Wisnieski (min. 24).

Oaspeții, o echipă bună, cu o teh
nică de joc ridicată și teribil de am
bițioasă (ceea ce n-a fost rău), au 
opus o rezistentă dîrză, remareîn- 
du-se prin cîteva valori autentice: 
Wisnieski (international francez A), 
Gester, Quittet, Schmit, Lederc (13) 
Manolios șl Lassallette.

Selecționata noastră a început jo
cul într-o alcătuire care prezenta 
trei noutăți fată de ultima evoluție 
— meciul de Ia Gera — impuse de 
unele indisponibilități: Surdan-mij- 
locaș dreapta, Lucescu-aripă stingă, 
Hălmăgeanu-fundaș dreapta, rein
trate după accidentul de la Lud
wigshafen. După pauză, antrenorii 
selecționabililor au operat trei mo
dificări (Mocanu, Nunweiller VI și 
Lucescu au fost înlocuiti cu Sătmă- 
reanu, D. Popescu și S. Avram), dic
tate, pe de o parte de lipsa de re
zistentă a lui Mocanu — obosit 
după meciurile din .C.C.E.” (ca și

Golurile au fost înscrise în ordine de : 
Frățilă (min. 3), Gyorfl (min. 11), Fră
țilă (min. 13), Năftănăilă (min. 18), Du- 
mitriu (min. 20), Frățilă (min. 25), Da- 
mianovici (min. 41, în proprie poartă), 
Frățilă (min. 53), Andrici (min. 73) șl Li- 
bardl (min. 88).

In echipa Iugoslavă, Andrici a fost 
singurul care ne-a amintit că vine din 
țara lui Bobek șl Sekularaț.

SEL. OLIMPICA : Niculescu — Ivăn- 
cescu (V. Popescu) — BOC, Florea, 
DELEANU (Măndoiu) — NAFTANAILA, 
Dragomir (Pescaru) — NĂSTURESCU, 
DUMITRIU (Cuperman), FRĂȚILĂ (Li. 
bardi), Gyărfl (Moldoveanu).

SUTIESKA NIKSICI : Popovicl — Bu- 
kelița, Stoianovlcl (UROȘEVICI) — Cla- 
lovici, Stanisici (Argici), Damianovlci — 
Volnițialevlci, Zmirici. Todorovici, Bula- 
tovicl, ANDRICI.

Arbitrul Gh. Popovicl (București) a 
asistat, alergînd, la un meci fără pro
bleme de regulament.

IOAN CHIRILA

rimentaților noștri fundași Ștefan și 
Velea. Fotbaliștii bulgari reușesc să ega
leze în min. 48 printr-un autogol s 
Alecu a lovit greșit o minge șutată fără 
perspectivă de Mitkov. Pînă la sfîrșit 
atacanții bulgari au mai avut cîteva o- 
cazii bune de a înscrie, dar le-au ratat 
și astfel meciul s-a încheiat cu rezulta 
tul de 1—1.

A arbitrat bine N. Cursaru — Plo
iești.

ROMANIA : Răducanu — Stefan. PE- 
TROFICI, Alecu, Felea — Dinu, GRO
ZEA — Oprișan, Dineu fă, POPANICA 
(min. 75 S. Bretan), PANICI.

BULGARIA: Ivanov — Teodorov.
Ilristkiev, STOINOV, Apostolov — 
Stankov (min. 46 Glucev), Kolev — 
DANCEF, NIKODIMOF, Bogomilov 
(min. 46 MITKOF), Dimitrov.

C. ALEXE 

Dridea I, de altfel), pe de alta de 
neașteptat de slaba comportare a lui 
Nunweiller VI și de neadaptabilita- 
tea Iul Lucescu pe aripa stîngă, a- 
cesta deplasîndu-se, instinctiv, pe 
dreapta în tot cursul celor 45 de 
minute, cît a jucat. Forma slabă a 
lui Nunweiller VI. la care s-a adău
gat „izolarea* lui Surdan au tăcut 
ca mijlocul echipei noastre să se 
„frîngă”, impietând atît asupra ac
țiunilor de apărare, cît și de atac. 
Mijlocul terenului a fost dominat de 
francezi, oaspeții orqanizînd ad nu
meroase acțiuni care au derutat 
apărarea noastră, mult mai ne
sigură decît în trecut E drept că 
și aci, prin accidentarea lui Nun
weiller III. a trebuit să se apeleze 
la Hălmăgeanu care nici la echipa 
sa de club n-a jucat prea mult și are 
încă ezitări în intervenții (de pildă, 
faza din care francezii au înscris 
unicul lor gol). în aceste conditiL 
lupta cu atacul oaspeților s-a bazat 
în special pe eforturile lui C, Dan 
șl Popa, singurii corespunzători în 
totalitate dintre selectionabili. Sur
dan n-a greșit — personal — dar 
a fost o „insulă* într-o echipă în 
care n-a mai jucat niciodată, șarjele 
sale în careul adversarilor fiind mai 
mult o chestiune de simț al jocului, 
de atracție fată de gol. Din această 
cauză, contribuția lui la Jocul de 
ansamblu al echipei a fost, în gene
ral, redusă. Referindu-ne Ia evoluția 
celor doȚ înaintași centrali — D.rt- 
dea I și Iancu — Ie reproșăm ma
niera de a lua pe cont propriu fie
care acțiune, ca și tendința lor de 
a se retrage în linia a doua, sau de 
a se deplasa spre marginile terenu
lui.

Desigur, sînt multe de spus, jocul 
selecționatei nesatisfăcînd. Ne o- 
prim, însă, aici, recomandînd antre
norilor folosirea la maximum a 
timpului rămas la dispoziție, organi
zarea unui asemenea program de 
pregătire Incit să fie „scoasă” obo
seala (acumulată în campionat și în 
jocuri internaționale) șl să fie re
mediate traumatismele cu care unii 
jucători s-au prezentat la lot.

A arbitrat A. Bentu — București.

SELECȚIONATA A: lonescu—Popa, 
Hălmăgeanu, C. Dan, Mocanu (Săt- 
măreanu) — Surdan, Nunweiller VI 
(D. Popescu) — Pîrcălab, Dridea I, 
Iancu, Lucescu (S. Avram).

F. C SOCHAUX : Manolios — An- 
drieux, Mermann, Quittet, Gester — 
Dewilder, Laffont — Atamaniuk, 
Wisnieski, Lassallette, Schmit.

VALENTIN PAUNESCU

DE PESTE HOTARE
IN „CUPA INTERCONTINENTALA' 
REAL MADRID — PENAROL 0—2 

(0-2)

Au marcat: Rocha (din penalti 
min. 30) și Spencer (min. 37).

BENFICA, MECI NUL, 
LA PLOVDIV

In „Cupa orașelor tîrguri“, Benfica 
Lisabona a jucat la Plovdiv, cu echipa

Foto : T. Roibti

Reprezentativa Bulgariei — 
Știința Craiova 1-0 (0-0)
SOFIA, 26 (prin telefon, de la co

respondentul nostru).
Știința Craiova a susținut azi primul 

său meci internațional peste hotare, ser
vind ca sparing-partener naționalei Bul
gariei. Studenții au lăsat o bună im
presie.

Știința putea deschide scorul în mia.. 
1, dar Oblentenco a ratat. în prima re
priză mai notăm șuturile periculoase IrF— 
mise de Strimbeanu. Mihâilescu I șl 
Cîrciumărescu, dar salvate de Simeouov. 
Modificările intervenite în echipa gazdl 
s-an dovedit inspirate și, după pauză, 
fotbaliștii bulgari leagă mai bine jocul. 
Totuși, cei ce au din nou ocazia de a 
marca sînt craiovenii (Mihâilescu II, 
in min. 74). In minutul următor, Penev 
pătrunde pe stînga, centrează și Ghionin 
înscrie. Studenții ratează o ocazie de a 
egala (Oblenienco) în ultimul minut.

BULGARIA: Simeonov (Deianov) —• 
Salamanov, Gaganelov, Petrov, Alexiev 
(Gaidarski) — Dermendjiev, Davidov 
(Țanev) — Penev, Ghionin, Bouev, Kos
tov.

ȘTIINȚA: Fasilescu — Mihâilescu I, 
Bitlan, M, Marcel, Deselnicu —■ Strim
beanu, Ivan — Nilă (M. Popescu), O- 
blemenco, Sfirlogea (Mihâilescu II), 
Circiumărescu.

T. HRISTOV

„CUPA BALCANICĂ"

Fenerbahce - U.T fl. 3-1 (2-0)
ISTANBUL, 26 (prin telefon). — Pd 

terenul Galatasaray din Istanbul, în 
fata a 10 000 de spectatori, s-a disputat 
primul joc din cadrul „Cupei balcanice* 
între echipele Fenerbahce și U.T.A. 
Partida a fost de un bun nivel tehnic 
și a luat sfîrșit cu scorul de 3—1 
(2—0) pentru formația gazdă. Golurile 
au fost înscrise în ordine de: Yasar 
în minutele 32, 37 și 64 pentru Fener
bahce și de Țîrlea (min. 77) pentru 
U.T.A.

Intîlnirea a fost condusă de arbitrul 
turc Sener Nejet.

Returul acestui meci va avea loc la 
23 noiembrie la Arad.

C. S,M, Reșița-Terek Grozntî 
(U. R. S. S.) 1-2 (1-0)

REȘIȚA, 26 (prin telefon). — In 
prima parte a jocului se părea că 
C.S.M., care domina insistent, nu va 
scăpa victoria, mai ales că Arnotchi a 
deschis scorul în min. 34, transformînd 
un penalti. Dar reșițenii au cedat pasul 
în repriza a doua, pentru că nu au putut 
rezista ritmului impus de oaspeți, ca și 
jocului foarte bărbătesc al acestora. Do 
notat, în plus, faptul că din linia reși- 
țeană de atac au lipsit toți cei patru 
titulari (Varga, Stiegelbauer și Nestoro- 
vici — accidentați, iar Georgevici... ple
cat la Petroșeni).

Golurile oaspeților au fost înscrise do 
Șalakov (min. 68 și 76). Partida a fost 
condusă de S. Tulbure — Reșița.

I. PLĂVIȚIU — coresp. principal

Spartak din localitate. Meciul s-a înclie 
iat cu rezultatul de 1—1 (1—1). Au 
marcat: Eusebio și Dișkov. Returul va 
avea loc la 20 noiembrie, la Lisabona

• Tot în „C.O.T.", Sparta Praga—
F.C. Bologna 2—2 (1—1). Returul, la 
27 noiembrie, la Bologna.

• In „C.C.E.“ (turul I. în al treilea 
meci, la Budapesta): Gornik Zahrzo— 
r'orwărts Berlin 3—1 (2—0). In tu
rul următor: Gornik—ȚS.K.A, Sofia.



■

Corespondență din Sofia

întîlnirea internațională 

dintre atleții din Sofia 
și cei din Brașov

Pc stadionul „Narodna Armia* din 
Sofia s-a desfășurat întîlnirea de 
atletism dintre echipele ȚSKA Cer- 
veno Zname din Sofia și selecționa
tele regiunii Brașov. Victoria a re
venit gazdelor cn 173—145 p 
(112—89 p la bărbați și 61—56 p 
la femei). Iată cîteva dintre rezul
tatele înregistrate: BÂRBAȚI : 100 m: 
Vitanov (S) 10,9, ITugel 11,0;
200 ni: Vitanov (S) 22,2, Ilugel 22,6; 
100 m: Szucs 49,6; 800 far- 
kov (S) 1:58,9; 1500 m: Scheible 
3:54,8: 3 000 m: Scheible 8:20,8; 
5 000 m: Peev (S) 14:50,4, Cioca 
14:a2,0: 110 mg: Miakov (S) 
15,3: 400 mg: Mitev (S) 54,9, Ce- 
fan 56,2: lungime: Mureșan 7,01, 
Ersenie 6,96; triplu: Haler 14,51 ; 
înălțime: Iordanov (S) 2,03, Spiri
don 2,03; prăjină: Hristov (S)

l 4,40, Piștalu 4,40; greutate: Tva- 
' nov (S) 15,15, Sîlăgean 14,32;
t disc: Sjlîgean 47,79; suliță: Di- 
j ecv (S) 63,04, Wenczel 60,30; cio- 
ț enn: Ivanov (S) 60,62; FEMEI: 
J 1°O m : Markova (S) 12,5, Damian 

12,7 ; 200 m : Markova (S) 25,9, 
Damian 26,2; 400 m: Amzina (S) 

! 50,6, Vîtaîjos 60,0; 800 m: Gabor 
2:11.0, Amzina (S) 2:13,8; 80 mg: 
Inrukova (S) 11,2; lungime: Sala- 
mon 5,75, Zafirova (S) 5,61 ; înăl
țime: Inrukova (S) 1,53, Schal 1,50; 
areutate: Sălăgean 15,41, Giorbova 
(S) 14,87; disc: Moțin 45,41; su
liță: Citirea 48,12, Servațius 39,56.

TOMA HRISTOV
. 

0 declarație a lui
CIUDAD DE MEXICO, 26 (Agerpres). 

Avery Brundage, președintele Comitetu
lui Internațional Olimpic, a declarat în 
cadrul unei conferințe de presă că cer
curile sportive mexicane au organizat 
bine rea de-a doua ediție a „Săptămînii 
Preolimpice*. „Noi sintem siguri, a con
tinuat Avery Brundage, că Jocurile Olim
pice de la Ciudad de Mexico din 1963 
vor cunoaște un mare succes. Sînt con
vins că viitoarele gazde ale Olimpiadei 
de tară vor organiza marea competiție
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IN J>A ORAȘELOR TlRGURI"
In cadrul „Cupei orașelor tîrguri* la 

fotbal s-au disputat alte întîlniri. Iată 
rezultatele înregistrate î F. G. Bordeaux 
—La Gantoise 0—0. (Echipa belgiană 
învingătoare în primul Joc cu 1—0 s-a 
calificat) ; Antwerp—Kilmarnock 0—1 • 
F.C. Barcelona—Dundee 1—2 ; Palencia 
—Steaua Roșie Belgrad 1—0 ; Bumley— 
Lausanne 5—0. (Burnley sa calificat 
în turul III) ; Odense Danemarca—Na
poli 1—4.

Balcaniada de baschet a juniorilor
IZMIR, (Agerpres). — în etapa inau

gurală a celei de a IV-a ediții a cam
pionatului balcanic la baschet juniori, 
au fost înregistrate următoarele rezul
tate : Iugoslavia—România 76—55 (49— 
25), Turcia—Grecia 56—38 (27—19).

Avery Brundage
de o manieră proprie, fără precedent*. 

In legătură cu Jocurile Olimpice de 
iarnă de la Grenoble. Brundage a decla
rat că „totul va fi bine șl aici. Eu am 
primit luna trecută la Chicago un raport 
detaliat asupra lucrărilor, care decurg 
intr-un ritm susținut1*.

Răspunzînd întrebării unui ziarist, A- 
very Brundage a spus în încheiere : „Ca 
de obicei steagurile vor fi înălțate șl 
imnurile naționale vor fi cîntate la Olim
piadele din 1968*.

BUDAPESTA. — An
trenorul echipei ma
ghiare de tenis de 
masă Ferenc Sido, fost 
campion al lumii, a al
cătuit lotul de jucători 
în vederea noului se
zon internațional. Din 
lot fac parte Roszas, 
Papp, Pignitzki, Kocsis, 
Eva Koczian, Lukacs, 
Jurik șl Angela Papp. 
Tn primul concurs al 
sezonului, jucătorii ma
ghiari vor evolua în 
cadrul campionatelor 
internaționale de la 
Novisad (Iugoslavia).

TOKIO. — Campio
natele mondiale femi
nine de volei se vor 
desfășura în cursul 
lunii ianuarie 1967 în 
organizarea federației 
japoneze de speciali
tate. întrecerile vor 
avea loc la Tokio.

HELSINKI. — Fostul 
campion european de 
box la amatori, finlan
dezul OUI Maeki, care 
a trecut la profesionism, 
sl-a făcut reintrarea la 
Helsinki. El l-a învins 
la puncte, după 10 re
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După patru victorii consecutive, in precedentele ediții ale cam
pionatului de hochei pe gheată al U.R.S.S., echipa Ț.S.K.A. Moscova 
se arată și in acest an o pretendentă serioasă la titlu, conducind 
detașat în clasament. Iată-1 pe antrenorul echipei, A. Tarasov, dînd 
citeva indicații Jucătorilor săi, In timpul unui meci de campionat.
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prize, pe nigerianul 
Rafiu King.

PARIS. — Cu prilejul 
unul concurs interna
țional de haltere des
fășurat la Paris, tînărul 
Russel Knipp (S.U.A.) 
a cîștigat primul loc la 
cat. semimijlocie, reali
zing 437,500 kg. El a 
stabilit cea mai bună 
performanță mondială 
la stilul „împins* cu
153.500 kg. Pe locul doi 
s-a clasat halterofilul 
sovietic Katzura cu
430.500 kg.

BRUXELLES. — La 
Charleroi, în cadrul 
turneului internațional 
triunghiular de tenis 
de masă, echipa Belgiei 
a învins cu 5—1 selec
ționata Elveției. Pentru 
primul loc, echipa bel
giană va întîlni repre
zentativa Franței.

ROMA. — Intr-un 
meci internațional de 
hochei pe gheață, des
fășurat la Bolzano, 
echipa Italiei a învins 
cu scorul de 8—2 (2-2,

2-0, 4-0) echipa Dane
marcei.

MILANO. — Contl- 
nuîndu-și turneul în 
Italia, echipa masculi
nă de baschet Gulf Oil 
(S.U.A.) a întîlnit la 
Milano formația Sim- 
menthal, cîștigătoarea 
„Cupei campionilor eu
ropeni”. Baschetballștii 
italieni au obținut vic
toria cu scorul de 
94—90 (45-40).

TOKIO. — Tn cadrul 
unui concurs interna
țional de haltere des
fășurat la Tokio, japo
nezul Hitoshi Ouchi 
(cat. semimijlocie) a 
realizat la stilul „smuls** 
— 142.500 kg. Această 
performanță este supe
rioară recordului mon
dial oficial.

viena. — Record
manul mondial la arun
carea discului, ceho
slovacul Danek, a par
ticipat zilele trecute la 
ultimul concurs inter
național al sezonului. 
Tn cadrul concursului 
de la Viena el a reali
zat 60,02 m.

caleidoscop
PRIMUL campionat morf 

de maraton, care va reuni 
cei iuai buni specialiști mondi 
ai probei și pe învingătorii pr 
cipalelor maratoane din ultij 
ani, se va desfășura la 27 noie 
brie, anul acesta, la Fukuo! 
în insula Kush (Japonia). Orț 
nizatorii japonezi sînt foa. 
optimiști, sperînd să obțină 
propriul lor teren revanșa pe 
tru înfrîngerea de la Tok 
unde japonezul Tsuburay a f« 
întrecut de Bikila Abebe și 
englezul Heatley.

O STATISTICĂ făcută de 
revistă belgiană relevă fapt 
că în ultimii ani bicicleta a 1 
devenit un mijloc de deplasa 
apreciat în multe țări. In S.U.. 
Franța și Belgia s-a ajuns 
concluzia că pentru distanțe m 
— dat fiind aglomerația pe f 
sele — bicicleta e mai utilă G 
cît o... mașină. Medicii ame 
câni sînt de părere că prac 
carea ciclismului este cel w. 
indicat exercițiu fizic pentru i 
care duc o viață sedentară.

AUTORITĂȚILE din Minnesc 
(S.U.A.) au primit o cerere c 
rioasă : un automobilist de 
de ani a cerut reînnoirea pe 
misului său de conducere, 
sprijinul cererii sale, el a ad 
un argument... convingător : 
concurat în curse de automohi 
și de 30 de ani n-a mai ■< 
nici un accident.

INTR-O regiune viticolă d. 
Belgia a avut loc o cursă < 
semimaraton, la care au pari 
cipat peste 100 de sportivi. Cor 
petiția, disputată între localit» 
țile Remerschen și Worldemg 
a avut un nume original: „cur- 
vinului". De reținut că cei ca 
au concurat n-au avut voie ; 
guste din produsele regiunii 
cît după trecerea liniei de sos 
re. Aceasta, ca o măsură... ani 
doping.

CEL MAI MARE colecționar f 
insigne sportive din Europa e 
dr. Giorgio Zanozza (Italia), câi

^iaoSCoP
are peste 3 000 de asemenea pit 
se. „Cel mai greu — a declar? 
el — a fost să obțin mslgn 
de la cluburile engleze de foi 
bal, care pun condiția să le dc 
vedești fidelitatea necesară. O 
pentru un italian asta e destt 
de greu”.

„SINGURELE articole pe car 
secundul are voie să le țină asii 
pra sa în timpul unui meci d, 
box vor fi : un burete, o cuti 
cu vaselină și... apă”. Aceast 
este decizia pe care urmează s- 
ia Federația internațională d 
box amator, în vederea J. C 
din Mexic. Măsura va elimin 
suspiciunile referitoare la admt 
nistrarea de stimulente în pau 
zele dintre reprize.

GABRIEL MONJANE, din Mo 
zambic, măsoară nu mai puți: 
de 2,39 m și cîntărește 125 k 
la cei 21 de ani pe care îi o 
El joacă deja baschet, fiind 'u 
nul dintre principalii realizator

Cum este pregătită „ștafeta44 viitoarelor performanțe la caiac-canoe
(Urmare din pag. 1)

care, poate, mîine vor fi chemați să ne 
reprezinte în marile competiții. Față de 
condițiile existente, față de tradiția bine
cunoscută, așteptam mai mult de 
secțiile U.T.A. și Voința din Arad care 
s-au mulțumit numai cu cel cîțlva spor
tivi — de altfel talentați — descoperiți 
anul trecut, sau chiar mal demult. După 
nn început promițător, secția din Satu 
'Mare — insuficient sprijinită de orga
nele locale UCFS — a încheiat sezonul 
printr-o serie de regretabile șl total 
nejustificate absențe de la diferitele 
competiții. Pe de altă parte, Reghinul 
— principalul centru de construire a am, 
barcațiunilor de sporturi nautice, cu 
foarte mulți amatori de a practica 
aceste ramuri, cu o tradiție altădată re
cunoscută — a continuat să rămînă în 
anonimat în sezonul despre care vorbim. 
Trebuie, desigur, apreciată munca en
tuziastă desfășurată în secția de la Re
șița Pe frumoasa bază nautică de la 
Văliug sînt pregătiți numeroși tineri 
cu perspective, dar o analiză mai exi
gentă ne arată că nici aici n-au fost 
folosite în întregime posibilitățile exis
tente, că — prin comparație cu rezulta
tele din anii trecuți— se putea face 
mai mult. Nici activitatea centrului de 
la Tulcea, coordonat din acest an de 
clubul Steaua, nu s.a concretizat pe 
măsura așteptărilor; n-au apărut încă 
clemente care să se facă remarcate tn 
campionatele republicane. Sînt, după 
cum se vede, încă multe lucruri de fă
cut în sezonul viitor.

ÎMBUNĂTĂȚIREA MUNCII ANTRE
NORILOR din diferite centre. Despre Te- 
zuliarele muncii colectivelor de antre
nori de la cluburile Dinamo și Steaua 
s-a mai vorbit și, de data aceasta, le 
vom consemna doar, bineînțeles la în
ceputul evidențierilor. Să notăm, în 
plus, numele unor antrenori care In 
acest an au muncit în progres ÎNTREG 
SEZONUL, reușind să rezolve în bune 
condiții obiectivele principale ale selec
ției $i pregătirii sportivilor: Severin 
Panait (Ancora Galați), Gheorghe Cojo- 
caru (C.S.-șr. București), Dordea Pascu 
(Olimpia București), v. Alexandrescu 
«(S.S.E. Timișoara), o. Radoslav (Con
structorul Timișoara) etc.

PARTICIPARE NUMEROASĂ la tOdte 
competițiile interne. Este, desigur, pri
mul pian pe care s-au reflectat aceste 
eforturi înregistrate în activitatea sec
țiilor și antrenorilor de caiac-canoe. 
Sâ mai subliniem, oare, importanța 
bazei de masă ? La etapele orășenești 
ele campionatelor au participat 900—1.200 
de sportivi și sportive, dintre care 

200—250 au fost prezenți apoi la finale. 
(Din nou o evidențiere a secțiilor din 
București, Galați și Timișoara).

INIȚIATIVĂ ȘI CURAJ IN PROMO
VAREA TINERETULUI. Ca tn toate 
sporturile, problema este deosebit de 
importantă și în caiac-canoe. Sezonul 
recent încheiat ne-a prilejuit concluzia 
unei rezolvări mai bune — față de anii 
trecuți— a acestei acțiuni de împros
pătare, de întinerire continuă a efecti
velor secțiilor din cluburi șl asociații 
sportive. După cum se știe, asemenea 
măsuri au fost aplicate — cu foarte bune 
rezultate— lotului care ne-a reprezen
tat țara la campionatele mondiale de 
la Grtlnau. Era, cu atît mai necesar ca 
acest lucru să fie făcut și în secții. 
Desfășurarea competițiilor interne ne-a 
arătat că în majoritatea secțiilor s-a 
trecut cu hotărîre la întinerirea efecti
velor cu elemente dotate, cu perspective, 
renunțîndu-se la o serie de sportivi de 
multă vreme plafonați, fără posibilități 
de a realiza progrese și performanțe de 
valoare. Poate că, în primul rlnd, exem- 

LA orizont J. o. din 1968
piui secțiilor de la Dinamo, Olimpia 
București, Ancora Galați, Constructorul 
Timișoara ș.a. ar trebui urmat grabnic 
tn toate centrele de caiac-canoe.

PREGĂTIRE SUPERIOARA — REZUL
TATE PROMIȚĂTOARE. 1966 a fost anul 
multor afirmări. De-a lungul sezonului, 
numeroțl tineri s-au impus prin calități 
deosebite șl prtntr-o pregătire care 
— tn multe cazuri — le.a permis să se 
apropie de valoarea fruntașilor. Dintre 
el vom nota pe cei care, după părerea 
noastră, au posibilitatea chiar tn sezo
nul viitor să participe la lupta pentru 
locurile fruntașe ale multor competiții 
interne șl chiar internaționale : c. Ma
nea, I. Iacob, D. Lovin, M. Lovin (Di
namo București), I. Rosea, D. Clolacu 
(Steaua), M. Stoica (C.S.Ș.), O. Rujan. 
V. Rujan, V. Năstase, T. Gheorghiu 
(Ancora Galați), N. Smul (Constructorul 
Timișoara), D. Pentea (Ș.S.E. Timișoara), 
E. Botez (Voința Arad), G. Popescu, M. 
Ene (Ș.S.E. 2 Buc.), V. Toboș, V. Horla 
(Universitatea Buc.) ș.a.

Am greși, credem, dacă nu am aminti 
și faptul că uneori la startul diferitelor 
probe —chiar tn campionatele republi
cane — s-au prezentat tineri cu o insu
ficientă pregătire a căror evoluție a fost 

total neconcludentă în ceea ce privește 
perspectivele de a realiza performanțe 
de valoare. Au fost cazuri cînd unii 
concurenți — mai ales fetele ! — au 
încheiat proba la mari diferențe de timp 
față de cel clasați pe primele locuri. 
S-au înregistrat — de neînțeles, mai ales 
pentru distanțele de viteză — abando
nuri și chiar răsturnări de echipaje. 
Desigur, în cele mai multe situații era 
vorba de debutanți și se cuvine să tui 
ne grăbim cu concluziile, dar este de 
dorit ca în sezonul viitor să nu mai fie 
înregistrate astfel de evoluții. Mai ales 
că uneori nu este vorba de debutanți 1 
La cîteva concursuri și finale ale cam- 
Îdonatelor republicane arbitrii au desca- 
ificat șl sportivi buni, cu experiența. 

Spectatorii prezenți la întrecerile din 
cadrul „Criteriului speranțelor" își amin
tesc, de exemplu, că — în proba de ca
noe simplu 1 000 m— sportivul gălățean 
N. Năstase a trecut primul, cu un avans 
apreciabil, printre balizele de la sosire. 
Dar, el a fost descalificat pentru neres- 
pectarea culoarului. Nu este, oare, păcat 

de munca depusă atîta timp de antrenor 
și sportiv ? Concluzia se impune : o 
bună cunoaștere, de către antrenori șt 
sportivi, a regulamentului competițiilor.

PROGRESE 1N MUNCA CU JUNIORII. 
Unul din cele mai importante obiective 
ale sezonului — îmbunătățirea activității 
cu juniorii— a fost tn atenția tuturor 
clttburilor și asociațiilor cu secții de 
caiac-canoe. La fiecare competiție a se
zonului am remarcat elemente noi, exce. 
lent dotate șl bine pregătite. De altfel, 
rezultatele muncii desfășurate tn aceas
tă direcție s-au reflectat și tn echili
brul valoric care a caracterizat toate 
întrecerile juniorilor. Nu este, desigur, 
lipsit de semnificație nici faptul efl 
— spre deosebire de anii trecuți cînd 
titlurile de campioni reveneau repre
zentanților a 2—3 cluburi — tn acest an 
cele 18 titluri de campion republican au 
fost cucerite de sportivi din 9 cluburi. 
Trebuie si facem Insă mal mult In 
acest domeniu. Anul viitor se va des
fășura tn Suedia prima ediție a campio
natelor europene de juniori și tradiția 
succeselor repurtate de seniori ne obligă 
la o comportare cit mai bună șt In 
marile competiții ale celor mai tineri 
caiaciști și canolstl.

Și ar mai fi încă multe lucruri de 
spus. Antrenorii și sportivii vor în
tregi, desigur, aceste notații cu ob
servațiile personale, cu propriile con
cluzii. Important este să privim — în 
continuare — cu aceeași grijă și simț 
de răspundere importantele obiective 
ale muncii noastre de perspectivă. Și 
pentru că am abordat această temă, 
să recapitulăm sumar principalele di
recții ale activității ce trebuie des
fășurată în perioada actuală și în lu
nile care urmează. în primul rînd, 
recomandarea ca activitatea pe apă să 
nu fie întreruptă decît atunci cînd 
timpul extrem de rece ne va obliga 
la aceasta. Să asigurăm, totodată, con
dițiile necesare pentru desfășurarea 
pregătirii la sală în care accentul tre
buie pus pe îmbunătățirea forței ge
nerale si specifice combinat cu lucru 
în aer liber pentru dezvoltarea rezis
tenței generale. Pentru cei avansați, 
după o acomodare cu pregătirea de 
sală, se recomandă intrarea, treptat, 
în pregătirea mai specifică (pe la mij
locul lunii decembrie) folosind metoda 
antrenamentului în circuit și o serie 
de exerciții speciale care se adresează 
calităților fizice specifice și care caută 
în mod deosebit să rezolve proble
mele legate de îmbunătățirea rezis
tenței în regim de viteză. în aceeași 
perioadă, acolo unde există condiții — 
București, Timișoara, Arad, Galați, 
trebuie început lucrul la bac.

Experiența de pînă acum a reliefat 
importanța pregătirii din lunile de 
iarnă, baza succeselor pe care le aș
teptăm și le dorim în fiecare sezon 
competițional. Și care sînt posibile — 
mai multe, mai valoroase — în anul 
viitor cînd pregătirile pentru marea 
confruntare olimpică din Mexic vor 
intra într-o etapă superioară, cînd, 
alături de celelalte ramuri de sport, 
caiacul și canoea din țara noastră va 
trebui să dovedească un substanțial 
progres calitativ.

al echipei sale — lucru norma 
dacă ținem seamă de faptul ci 
cercul coșului de baschet est< 
la 3,05 m de la sol. Fotografi., 
noastră ni-l arată pe Monjan\ 
împreună cu mama sa.

CU PRILEJUL C. M. de fotbal 
în Anglia au venit 503 000 de tu
riști, spre deosebire de numa 
88 400 cîți au vizitat Anglia îr. 
iulie anul trecut.

CELTIC GLASGOW a stabilii 
un adevărat record în genul 
său : în cele nouă meciuri ju
cate pînă acum în „Cupe 
Campionilor Europeni**, Celtic 
nu a primit nici un gol acasă.

LA CEI 19 ani, Meta Antenen. 
o tînără elvețiancă, a constituiU 
revelația concursurilor europene 
de la Odesa. Meta s-a clasat pe 
primul loc la pentatlon, realizînd 
4 609 puncte — nou record al 
Elveției. Ea a sărit 6,11 m la 
lungime, ceea ce a făcut pe 
unii ziariști s-o considere viitoa
rea succesoare a celebrei atlete 
Mary Rand (Anglia). La vîrsta 
ei, Rând obținuse rezultate simi
lare la pentatlon.
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