
Meciul Rapid — A. C. Milan 

contramandat
Duminică. 30 noiembrie trebuia să 

aibă loc la București întilnirea ami
cală internațională Intre formațiile 
Rapid șl A.C. Milan. In cursul zilei 
de ieri conducerea clubului A.C. 
Milan a anunțat telegrafic că, din 
motive tehnice, echipa milaneză nu 
va putea sosi la București !n timp 
util și cere amînarea meciului de 
duminică.

Urmează a se stabili o nouă dată 
pentru această întîlnire amicală.
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Plenara
Comitetului Olimpic Român

Ib ziua de 27 octombrie a.c. a avut loc ședința ple
nară a Comitetului Olimpic Român care a analizat 
stadiul de pregătire a sportivilor români în vederea 
participării la Jocurile Olimpice de iarnă și de vară 
din anul 1968.

Au fost adoptate o serie de măsuri menite să asi
gure ridicarea nivelnlni activității în toate ramurile de 
sport olimpice, în vederea unei cit mai bune pregă
tiri a lotului olimpic al țării noastre.

Plenara a botărît cooptarea a noi membri ai Co- 
mitetnlei Olimpic Român și a ales ca președinte al 
Comitetului Olimpic Român pe tovarășul Anghel 
Alexe, președintele Consiliului General al UCFS.

(Agerpres)

MARGINALII LA UN BOGAT PROGRAM VINE
DE FOTBAL INTERNATIONAL ORE DUPĂ 

F. C.

In ultimele zile fotbalul nostru a fost prezent la nu mai 
puțin de 8 partide internaționale: prima — dumi
nică la Rm. Vilcea, între selecționatele de juniori ale Româ
niei și R. D. Germane ; celelalte 7 — miercuri. Deci, o acti
vitate internațională Intensă (formațiile românești au în
tâlnit reprezentante ale fotbalului din șase țări: Franța, 
Bulgaria, U.R.S.S., Iugoslavia, Turcia și R- D. 
Germană) care a relevat, desigur, pentru 
spectatori ca și pentru specialiști, destule as
pecte interesante.

Ineepînd cu excelenta performanță a dina- 
moviștilor din Pitești, care se înscrie pe co
ordonatele celor mai frumoase rezultate în
registrate de echipele noastre de club, pre
zența unei formații românești în turul al 
treilea al unei competiții europene, în cazul 
de față „Cupa orașelor tîrguri", și terminînd 
cu „jocul de artificii- dintre selecționata 
olimpică și formația Sutieska Niksici, toate

■ cele opt partide au prilejuit redactorilor noș- 
' tri sumedenie- de însemnări și considerații.

' Unele dintre ele vi le prezentăm in numărul
■ ... de azi al ziarului nostru.

• LA 24 DE 
JOCUL CU 
SOCHAUX

• „VALOAREA 
TEAPTĂ NUMĂRUL ANI
LOR !-

• DUPĂ „EGALUL" TINE
RETULUI

• 9-1 SI ASPECTELE LUI
• VOINȚA, AMBIȚIE, 

DĂRUIRE

NU AȘ-

al unei

echipă româneascăA in ni X

competiții europene
Fotbalul, acest sport al tuturor posibilită

ților, al 
miercuri, 
zaționale 
părea de

marilor surprize, ne-a oferit 
la Pitești, una din cele mai 
pagini ale sale. O situație 
neclintit, a fost pînă la urmă

SE AȘTEAPTĂ

acestui raid.

STARTUL !

> făcut-o la aso- 
bucureș teană 

avut preferințe.

IARNA!
CUM
0 ÎMIMPIWM?

p rimîi mesageri ai iernii șf-o» 
făcut apariția în regiunile, de 

munte. O dată cu e£, am făcut 
și noi popas intr-o serie de aso
ciații sportive pentru a vedea 
cum se pregătesc gospodarii de 
aici să întimpine noul sezon spor
tiv.

In rindurile care urmează vom 
reda cîteva aspecte din cele sur 
prinse cu prilejul

(Continuare in pas,, a 3-a)

Mîine, în sala Dinamo

DERBIUL CAMPIONATULUI REPUBLICAN

Zilele însorite de toamnă permit și copiilor
mici să se joace și chiar să facă sport în aer liber, 
în imagine: un grup de copii de la grădinița cu orar 
redus nr. 61 din Capitala (raion N. Băle eseu) fac 
sport. Spectatori, capiii din clasele 1—IV de la 

Șe. generală nr. 100
Foto: Nicolae Tokacek

DE LUPTE GRECU-RUMANE
Amatorii sportului luptelor 

din Capitală au 
să asisite sîmbătă 
nea ța, începînd de 
10, ia derbiul 
tutui republican 
co-romane“. Este vorba de 
(meciul dintre 
din categoria A Dinamo Bucu
rești și Steaua, care va de
semna campioana. Formația 
dinamovistă a dominat cam
pionatul primei categorii cîș- 
tigînd toate cele 16 ediții de 
pînă acum. Vor reuși oare 
luptătorii din Șos. Ștefan cel 
Mare să-și adjudece și cel 
de-al 17-lea trofeu ? De astă 
dată, este greu de dat un 
pronostic. La recentele finale 
individuale de „greco-roma
ne" sportivii de la Steaua au 
cucerit cinci titluri de cam
pioni,. iar dinamoviștii numai 
trei. Antrenorii celor două 
cluburi țin în mare... secret 
componența echipelor. De

prilejul 
dimi- 

la ora 
campiona- 
de „gre-

formațiile

pildă, antrenorul Gh. Șuteu 
(Steaua) fiind întrebat pe cine 
va folosi la cat. 52 kg. a răs
puns că va stabili sîmbătă, 
la cîntar urmînd să se pre
zinte fie Pîrvulescu fie Stoi- 
ciu sau Șt. Ștefan. In tot ca
zul, este sigur că în echipa 
Steaua vor evolua I. Baciu, 
S. Popescu, I. Gabor
Neguț, iar la Dinamo I. Âlio- 
nescu (cîștigător al medaliei 
de aur la „Săptămîna pre- 
olimpică" de la Ciudad de Me
xico), I. Țărâna, FI. Ciorcilă, 
Gh. Popovici și N. Marti- 
nescu.

în continuare vor mai avea 
loc și alte meciuri: Dinamo 
cu Metalul București și cu 
Rapid, Steaua cu Rapid și cu 
Metalul (greco-romane), Dina
mo cu Progresul București și 
Oțelul Galați și Steaua cu 
Progresul și cu Oțelul (libere).

și N.

a ch.

Prima vizită am 
dalia sportivă 
M.I.C.M. N-am i 
A fost cea dinții pe care am în- 
tilnit-o în raidul nostru. Și am 
nimerit bine. Dacă peste trei 
zile „buletinul meteorologic" ar 
anunța zăpadă și îngheț, amatorii 
de sport de la M.I.C.M. nu vor 
intra în.— vacanță. Sălile —■ pen
tru amatorii de șah, tenis d«

privit îndelung magazia. Sumede
nie de materiale și echipamente. 
Schiuri, hanorace, bocanci, patine 
— toate pregătite din timp pen
tru începerea activității. Membrii

RAID ANCHETĂ prh cîteva asociații sportive

mai fac iniei reparații la ele, dar 
se speră ea pînă Ia J noiembrie 
lotul să fie gata. Le-am vizitat 
și noi. La mesele de șah și tenis 
întrecerile din cadrul campionatu

lui asociației erau 
în toL Activitatea 
nu va înceta, deci, 
nici un moment.

din orașul București și regiunea Ploiești

masă —arena de 
fost reamena jale, 
și echipamentul 
parat iar terenurile de volei din 
curtea ministerului așteaptă doar 
primul îngheț pentru a găzdui 
frumoase întreceri de sezon. Am

popice au consiliului asociației ne-ăn rugat 
materialul însă să intervenim pe lingă Con- 

sportiv re- '

De ce sînt permise nereguli 
in întreținerea și folosirea 

stadionului ,j Mai“?
Întrebări pentru consiliul asociației

SPORTIVE CHIMIA FĂGĂRAȘ
construit cu ani în 
este administrat de

Stadionul „1 Mai* din orașul Făgăraș, 
urmă cu sprijinul cetățenilor orașului, 
cîțiva ani de asociația sportivă Chimia.

Dacă pînă în anul trecut conducerea asociației a întreținut 
in mod corespunzător baza sportivă și s-a preocupat perma
nent de asigurarea celor mai bune condiții desfășurării com
petițiilor sportive, în ultimul timp, nu știm din care motiv, 
consiliul asociației Chimia nu-și mai dă interesul pentru buna 
gospodărire a stadionului. Este adevărat că în acest an s-a 
reamenajat pista de atletism, dar aceasta s-a făcut mai mult 
Ia insistența organelor UCFS. Să nu- uităm, apoi, că vestia
rele nu sînt întreținute ca lumea, o parte a tribunei se de
gradează, iar pavoazarea Iasă de dorit. In afară de două lo
zinci, nimic, deși în partea laterală a stadionului, înspre linia 
ferată, sînt circa 15 panouri mari de tablă care ar putea fi 
folosite în scopul îmbunătățirii agitației vizuale, sau pentru 
reclame. Multă vreme n-a funcționat nici ceasul stadionului. 
A trebuit să apară o notă critică in „Sportul popular* pentru 
ca, în sfîrșit, acesta să fie demontat și dat la reparație.

Dacă aceasta este situația privind starea stadionului, apoi 
nici sub aspectul folosirii lui lucrurile nu stau mai bine. Ast
fel, consiliul asociației sportive Chimia nu permite accesul 
echipelor „străine“ pe stadion (în afara formațiilor de fotbal 
Chimia, seniori și juniori). De pildă, în ziua de 25 septembrie 
nu s-a dat voie să se joace aici finala pe raion a „Cupei agri
culturii*, iar în ziua de 2 octombrie s-au întîmpinat mari 
greutăți din partea asociației în privința organizării marii 
competiții regionale de atletism „Cupa Emil Pandrea”.

Și aceste restricții persistă. Astfel, în ziua de 9 octombrie, 
deși se discutase în prealabil cu conducerea asociației, iar 
terenul de joc era liber, totuși nu s-a permis echipelor de 
fotbal Utilajul Făgăraș și Avîntul Dumbrăvița să-și susțină 
meciul lor din campionatul raional.

Acestea sint doar cîteva aspecte despre întreținerea și folo
sirea stadionului j,l Mai” din Făgăraș. Consiliul asociației 
sportive Chimia Făgăraș (președinte ing. Eugen Poghire) tre
buie să reflecteze asupra lor și să-ș> schimbe atitudinea.

Consiliul orășenesc UCFS Făgăraș și-ar putea spune șl el 
punctul de vedere !

B. ȘONKBU-corespondent

stihii orășenesc UCFS București 
șă-i scape de un... necaz. An ma
gazia foarte aglomerată cu echi
pament care nu le face trebuință. 
Și, Intr-adevăr, rafturile sînt ocu
pate cu peste 300 de șorturi pen
tru copii, peste 100 de maieuri, 
echipament de baschet și ciclism 
nou-nouț etc. Toate ,,zac" în na- 
gazie de 10—15 ani. Este desigur 
și vina consiliului asociației că 
nu s-a preocupat să sporească 
numărul secțiilor pe ramură de 
sport, dar și a clubului sportiv 
Flacăra care n-a ridicat acest 
echipament pentru a înzestra 
asociații - sportive. Poate că 
blenîa o va rezolva consiliul 
șenesc UCFS București.

GATA DIN VREME

alte 
pro 
oră-

Asociația sportivă Bere 
vița este o asociație mică, 
dispune însă de suficiente posi
bilități ca membrii UCFS să-și 
desfășoare activitatea și în tim
pul friguros. Săli de șah și de 
tenis de masă model, o arenă de 
popice, toate la— 10 pași de fa
brică. Gospodarii de aici au luat 
măsuri din vreme ca sălile să 
fie puse la punct. în prezent se

Gri- 
Ea

CU MAI MUL
TĂ INIȚIATIVĂ

„Avem material 
și echipament bere
chet— ne-a spus tov. 
secretarul asociației 
’ . Așteptăm să 

vină iarna pentru ca activitatea 
să înceapă și la sporturile speci
fice ei. Magazia este aprovizio
nată eu peste o sută de perechi 
de schiuri, 40 de perechi de bo
canci, 70 de hanorace,, iar sălile 
de șah și tenis de masa au în
ceput de pe acum să fie asal
tate. S-au luat măsuri să se mai 
repare o serie de bocanci pentru 
a se putea face față cerințelor 
membrilor UCFS, atunci cind va 
veni zăpada. Ar fi bine să atra
ge fi atenția prin ziar fabricilor 
care produc pantofi de tenis pen
tru a îmbunătăți calitatea fețelor, 
în prezent destul de necorespun
zătoare. Astfel, fața pantofilor 
nu este prinsă cu branțul, ci nu
mai în ramă, ceea ce duce la o 
deteriorare prematură. Patinoar 
nu avem unde să amenajăm. Aso
ciația nu dispune 
Pentru rezolvarea 
gerăm ideea de a 
cu alte asociații
dispun de săli și terenuri și cor©

V. Cristaclie, 
sportive Recolta.

de terenuri**. 
situației, su- 

se lua legătură 
sportive care

V. GODESCU 
A. BREBEANU

(Continuare în pag. a 2-a)

întreceri pentru sportivii din S.M.T.-uri
Pentru popularizarea sportu-, 

lui în rîndurile mecanizatori
lor agriculturii din regiunea 
Brașov ~ 
UCFS
G.A.S. 
cut la 
resante competiții sportive de 
masă dotată cu „Cupa S.M.T.* 
întrecerile vor avea două eta
pe, și anume, cea pe asocia
ție sportivă și finala pe re
giune ee se va desfășura în

Consiliul regional 
împreună cu trusturile 
Brașov și Sibiu au Re
organizarea unei inte-

zilele de 12 și 13 noiembrie 
la Sighișoara. Tinerii din sta
țiunile de mașini și tractoare 
de pe cuprinsul regiunii îșl 
vor măsura forțele Ia atletism, 
tenis de masă, popice și trîntă.

Sportivii de la cele două 
S.M.T.-uri din raionul Sf. 
Gheorghe au și început pre
gătirile pentru concursuri.

GH. BRlOTĂ-corespondent



EZZ3ZZZE3 1 Ezzcza
Reprezentativa
orașului București 
învingătoare 
in „Cupa speranțelor»

U

Competiția de tenis de masă dotată 
cu „Cupa speranțelor" a revenit re
prezentativei București II care a tota
lizat cel mai mare număr de puncte 
în întrecerile masculine și feminine. 
Iată rezultatele tehnice : echipe băieți, 
turneul final ; București I — Oltenia 
5—1, București II — Oltenia 5—3, 
București II — București I 5—2. Cla
sament : I. București II (Stelian Ni- 
colae, Gheorghe Teodor, T. Welter) 
8 p., 2. București I 6 p., 3. Oltenia 
5 p. Echipe femei, turneul final : Bra
șov—București I 5—0, Brașov—Bucu
rești II 5—1, București I — Bucu
rești II 5—1. Clasament : 1. Brașov 
(Maria și Hajnal Korodi, Monica 
Hariga) 8 p., 2. București I 6 p., 3. 
București II 5 p. Clasament final al 
„Cupei speranțelor" (prin adiționare 
de puncte) : 1. București II 13 p., 2.
București I 12 p., 3. Brașov 11 p., 4. 
Oltenia 9 p., 5. Iași și Cluj cu cîte 8 
P

în afară de formațiile cîștigătoare, 
o comportare bună au avut și selec
ționatele București I (Stamatescu, Da
nielii I, A. Toader), Oltenia (Arjoca, 
Roncea, Bobocică) — la băieți și 
București I (Cornelia Alexandrescu, 
Mariana Stoian, Marilena Badea) și 
București II (Silvia Badea, Cristina 
Mușat, Silvia Coman, Liliana Pana- 
it), la fete. A surprins neprezentarea 
la concurs a formațiilor regiunilor 
Banat și Argeș ca și cea a centrului 
de copii de la Tr. Severin.

concursuri pentru tinerii gimnuști
FAZA PE CAPITALA

A CAMPIONATULUI DE JUNIORI

Sîmbătă și duminică a avut loc în 
sălile „Tineretului" și ,23 August* 
faza pe Capitală a campionatului re
publican de juniori. La băieți s-a în
registrat o participare mai numeroa
să și de nivel tehnic mai înalt de
cît la fete. La categoria maestre, de 
exemplu, s-a prezentat o singură con
curentă, componentele lotului repu
blican și cel de tineret lipsind de la 
întrecere. Remarcăm, de asemenea, 
neprezentarea gimnastelor de la Di
namo, cu toate 
la concurs.

REZULTATE: 
maestre: Rodica 
35) 30,50 p; categoria I senioare: 1. 
Elena Popescu (S.S.E. nr. 2) 62.70 p.

Ana Dragașin (Ș.S.E. nr. 2) 60 70 
Doina Iacovescu (Ș.S.E. nr. 2) 
p; categoria I junioare : 1. >a- 
Șerbănescu (Liceul nr. 35) 
p, 2. Doina Mihăilescu (Ș.S.E.

p, 3. Elena Petrescu

(Steaua) 53,70 p, 3. Jean Lascu (Di
namo) 53,25 p; categoria a II-a se
niori : 1. Mircea Gheorghiu (C.S.Ș.) 
55,95 p, 2. Nicolae Achim (Viitorul) 
55,45 p, 3. Gabriel Caelide (C.S.Ș.) 

p; categoria I juniori: 1. A- 
drian Stoica (C.S.Ș.) 56,60 p, 2. Con
stantin Petrescu (Ș.S.E. nr. 2) 55,70 
3. Nicolae Dobre (Viitorul) 54,75

53,15

p. 
D.

că ele s-au înscris

FETE, categoria 
Ghiulea (Liceul nr.

2.
P. 3.
60.55 
bina
52.55
nr. 2) 52,20
(S.S.E. nr. 2) 52,10 p; BĂIEȚI, cate
goria I seniori: 1. Petre Mihaiuc 
(C.S.Ș.) 55,50 p, 2. Petre Mărcnțiu

HANDBAL

în cadrul seriei I masculine a 
campionatului republican de handbal 
sînt programate duminică două res
tante din etapa a IX-a a întrecerii. 
Este vorba de jocurile dintre echi
pele Politehnica Timișoara — Rafi
năria Teleajen și Dinamo Brașov — 
Știința Galați. Ambele partide suscită 
un deosebit interes, dată fiind po
ziția celor patru formații în clasa
ment.

CUPA DE TOAMNĂ 
LA ORADEA

înPrimul concurs de gimnastică 
frumoasa Sală a sporturilor din Ora
dea s-a desfășurat zilele trecute sl a 
fost dotat cu „Cupa de toamnă". Ia 
aceste întreceri au participat 34 de 
sportivi și sportive de la Ș.S.E., Li
ceul nr. 4 și Școala generală nr. 9 
din localitate. Cele mai bune rezul
tate au fost obținute de V. Hîtu, L. 
Rollinger, A. Florută (categoria co
pii, băieți), G. Damo, D. Abrudan, V. 
Coman, E. Șeterov (categotia copii, 
fete), L. Botoș (categoria a II-a 
niori), D. Drevea, E. Mureșan, 
Trifa (categoria a II-a junioare).

ju- 
A.

I. GHIȘA — coresp. principal

Duminică, două restante in seria I
In afara acestor două întîlriiri, cam

pionatul de handbal programează Ia 
sfîrșîtul acestei săptămîni o etapă 
completă în seria a 
patru grupe ale 
vorba 
după
de handbal din țara noastră își vor 
începe activitatea în sală.

de ultima 
consumarea

II-a, în toate cele 
competiției. Este 
etapă a turului, 
căreia formațiile

LA Zl
Asalt spre titlurile de campioane!

• SÎMBATA Sl DUMINICA - O NOUA ETAPA ÎN „REPUBLI
CANELE" ' PE ECHIPE • PREGĂTIRI INTENSE PENTRU 
FINALELE „CUPEI SPERANȚELOR" • PENULTIMA ETAPA 
A „CUPEI ROMÂNIEI"

• Campionatul republican de scri
mă pe echipe se apropie de sfîrșit. 
Sîmbătă și duminică în sala F.R S. 
(de sub tribunele stadionului „Repu
blicii") vor avea loc întrecerile eta
pei a V-a (penultima).

• în centrul atenției celor mai ti
neri scrimeri se află o interesantă 
competiție la toate probele, „Cupa 
speranțelor", la care participă tră
gători - - • - ■ • — . — »
ce în 
sumat 
acum tinerii trăgători se află îna
intea finalelor, programate la Bucu
rești, în zilele de 5 și 6 noiembrie.

In vederea ultimului act al com
petiției floretiștii și floretistele din 
Capitală se pregătesc intens. Recent, 
o selecționată 
Petruș, Stefan 
„4"-Ul format 
toc, Micloș și . 
a cîștigat cu scorul de 9—7. în me
ciul feminin, echipa A (Moroșan, Or- 
fanu, Petrișor, Văduva) a dispus cu 
12—4 de echipa B (Ostati, Popescu, 
Stefan, Voinea).

La finale participă cîte 6 repre
zentative orășenești de fiecare pro
bă, calificate după etapele de zone. 
O notă in plus de interes o va oferi 
prezenta la 
ceptibili să 
olimpic.

• A fost 
desfășurare 
cadrul „Cupei României 
Timișoara la 12 și 13 noiembrie.

pînă la vîrsta de 19 ani. După 
lunile iunie și iulie s-au con- 
etapele de zonă (Iași și Cluj).

alcătuită din Burlea, 
și Ursovici a tras cu 
din A. Gofescu, Fin- 
Serban. Prima echipă

finale 
facă

a scrimerilor sus- 
parte din lotul

definitiv locul defixat
a penultimei etape din 

orașul

VINE IARNA! Cum o întîmpinăm?
(Urmare din pag. 1)

ar putea să le pună la dispoziție și 
sportivilor de la Recolta.

S.O.S.I SE PIERDE UN MILION!

Nu sini neglijați nici voleibaliștii și 
nici baschetbaliștii, cărora li s-au pro
curat cite 2—3 rînduri de echipament 
pentru continuarea 
iernii.

activității din timpul

Feroemail 
4 perechi 
de șah și 
instalează

nu există în magazie declt... 
de schiuri vechi, 7 garnituri 
o masă pentru tenis care se 
din cînd în cînd în cantină

ȘÎ

TENIS DE CîMP

CLASAMENTUL FINAL
AL CAMPIONATULUI

REPUBLICAN PE ECHIPE

Ea asociația I.D.E.B. am găsit oameni 
harnici,’ preocupați să asigure cele mai 
bune condiții de practicare a sportului 
tuturor celor care doresc să se pregă-. 
tească și să participe la întreceri. în 
sezonul cald se organizează concursuri 
de atletism, meciuri de fotbal și de vo
lei, întreceri nautice (asociația I.D.E.B 
este fruntașă la iahting) etc. Iarna însă 
activitatea trebuie să se limiteze la po
pice, șah, tenis de masă, gimnastică și 
haltere. Grija consiliului asociației pen
tru ca tinerii să facă sport s-a mani
festat și prin instalarea unor mese de 
tcnî*s chiar într-un atelier, fără să stîn- 
jenească producția. De asemenea, re
cent, un. teren viran a fost transformat 
Intr-lin frumos teren 
se poate juca volei, 
fotbal. Cînd va veni 
lua ființă na mare 
multă bunăvoință din 
administrative, s-ar 
și pentru practicarea sporturilor de sală.

Am rămas uimiți cînd am aflat că 
pe apa lacului Herăstrău zac 20 de am- 
barcatii amenințate să rămînă acolo și 
pe timpul iernii, deoarece nu au unde 
să fie adăpostite. Este o problemă care 
trebuie să preocupe și clubul raional și 
chiar Consiliul orășenesc UCFS, fiind 
vorba de materiale sportive în valoare 
de peste un milion de lei!

de sport pe care 
handbal și chiar 
înghețul, aici va 

patinoar. Cu mai 
partea conducerii 

putea crea condiții

NUMAI IN SALA?

ne-amîn continuarea raidului nostru 
oprit și la asociația sportivă Aurora, 
despre care am scris nu de multă vre 
me lucruri frumoase în legătură cu ac 
tivitatea sportivă de masă. Și de data 
aceasta am notat cîieva aspecte pozi 
tive. Pe. timpul iernii, sportivii de la 
Aurora își vor continua activitatea în 
cele două săli care le stau la dispoziție 
și în care sînt instalate 4 mese de tenis 
și 22 de șah. Dar amatorii altor disci
pline sportive, cum ar fi schiorii, pati
natorii, gimnaștii, nu-și vor putea des
fășura activitatea, deoarece consiliul a- 
sociatiei nu s-a îngrijit să Ie procure 
materialele și echipamentul necesar.

OMUL GOSPODAR...

Sezonul rece est. așteptat cu nerăb
dare de sportivii de la asociația Spârtac. 
Cind iarna își va întinde rnantia-i albă 
peste dealuri și coline, Iubitorii schiului 
vor putea veni în fiecare zi la magazia 
asociației să-și aleagă, după gust, ma
terialul și echipamentul necesar. Și... 
au de unde. Sînt in magazie peste 150 
de perechi de schiuri, tot atîtea hano
race, pantaloni și bocanci. în curînd, 
Magazia se va îmbogăți cu noi matc- 
•Isle și echipament pentru sporturile de 
Km*.

ACTIVITATE NEÎNTRERUPTĂ
IARNA LÎNGÂ SOBĂ ?

am vizitat și asociația 
mai

La Teleajen 
sportivă Unirea. Aici, se acordă 
multă atenție sporturilor de vară. Cum 
vine înghețul, sportul ursul -—...

Ne-arn continuat
Ploiești. Primul popas l-am făcut la 
asociația sportivă Rafinăria Teleajen.

raidul și în regiunea

— Ambarcațiuni in ploaie!... Bravo!
— Păi! Unde se simte o ambarcațiune mai in elementul ei ca in... apă?!.

desen de Al. Clenciu

Ea se numără printre cele mai mari aso- hibernează. Din cînd în. cînd, doar ama- 
ciații sportive din i 
Aici își 
2 000 de 
activitate 
baschet, handbal, tenis de masă, șah 
și fotbal. Acum, la venirea zăpezii, vor 
lua startul și schiorii. Și sînt foarte 
multi amatori ai acestui sport la Rafi
năria Teleajen. Magazia asociației părea 
să contrazică acest lucru: doar 4—5 
perechi de schiuri. De la președintele 
asociației, tov. V. Simîoneșcu, am 
aflat că majoritatea celor care îndră
gesc acest sport și-au procurat singuri 
schiuri, după preferință. Așa că în cei 
20 000 de lei cheltuiți pînă acum pen 
tru materiale și echipament sportiv 
s-a mai prevăzut și cumpărarea 
schiuri.

regiunea Ploiești, torii de șah și tenis de masă sau po
picarii mai pot fi văzuți la cîte un 
meci. De altfel, în magazie nu se află 
decît trei perechi de schiuri și una de 
patine ruginite. S-a mai cumpărat, cc-i 
drept, ceva echipament, dar nimic pen
tru sporturile de iarnă.

desfășoară activitatea peste 
membri UCFS. Vara există o 
neîntreruptă la popice, volei,

NICI VARA, NICI IARNA...
• t

nu 
de

în asociația sportivă Feroemail 
Ploiești activează peste 1000 de mem
bri UCFS, dar activitatea sportivă de 
masă lasă de dorit. Nu-i lipsit de in
teres să amintim că aici nu există nici 
un purtător al Insignei dc polisportiv 
pe acest an. Ne gîndeam că muntele 
fiind aproape ponderea activității va 
cădea asupra sporturilor de iarnă. Lu
crurile nu »tau insă tocmai așa. La

La Rapid Cîmpina am constatat 
există preocupare pentru procurarea 
material necesar activității sportive 
iarnă. Din cei 23 000 de lei cheltuiți 
pentru cumpărarea de materiale și echi
pament, o bună parte a fost alocată 
procurării celor necesare pentru sezonul 
rece. Urmează ca, în curînd, magazia 
să se îmbogățească cu încă 10 perechi 
de schiuri, hanorace, pulovere și panta
loni. In plus, jucătorii de tenis de masă, 
șahiștii și baschetbaliștii riu-și vor în
trerupe activitatea, fiindu-le asigurate 
toate condițiile și pe timpul iernii.

ÎNTRUTOTUL PREGĂTIȚI

cS 
de 
de

Punctul final al raidului nostru a fost 
asociația sportivă Flacăra din Cimpina. 
Timpul frumos din aceste zile a per
mis o vie activitate în aer liber. Fot
baliștii, atleții, baschetbaliștii se aflau

Ia antrenamente pe frumosul stadion 
parcă depuneau mai multe străduințe 
acum, înainte ca zăpada să-i... gonească 
in săli. „Iarna care se apropie nu ne 
găsește nepregătiti. Avem schiuri de 
toate felurile și echipamentul necesar, 
patine pentru diferite probe, boburi 
de 2 și 4 persoane, suficiente garnituri 
de șah, mese pentru tenis și o fru
moasa arenă de popice cu două piste 
pe care m înzestrat-o, de c.urind. cu 
încă două garnituri și bile noi. De ase
menea, am procurat și fileuri pentru 
mesele de tenis" -— ne-a spus tov. N. 
Vasilescu, președintele asociației sportive 
După clteva clipe, am avut ocazia să 
vedem în rafturi reflectată această suc
cintă prezentare ,

★
în asociațiile sportive pe care le-am 

vizitat am constatat că există mai 
multă grijă, în comparație cu anul tre 
cut, pentru ca venirea iernii să le gă
sească pregătite. S-au cumpărat din 
vreme materiale și echipament sportiv, 
s-au amenajat și s-au reparat sălile, iar 
în ultimele ședințe ale consiliilor aso
ciațiilor s-au întocmit proiecte pentru o 
cît mai bogată activitate în sezonul rece. 
Mai există însă și unele asociații că
rora venirea iernii nu le dă... probleme, 
în sensul că n-au Tăcut prea mult nici 
în vară și cu atît mai mult nu se o- 
moară cu firea să pregătească cele ne
cesare activității din timpul iernii.

Ar fi bine ca toate consiliile raionale 
și regionale UCFS să intensifice acțiu
nile de îndrumare și sprijinire a consi
liilor asociațiilor sportive unde lucru
rile merg mai slab, să Le ajute pentru 
rezolvarea problemei sălilor și terenu
rilor. Pe de altă parte, birourile 
țiilor pe ramură de sport trebuie 
întocmească programe complete în 
tură cu competițiile care se vor 
fășuna iama (îndeosebi campionatul a- 
sociației sportive), să Ie popularizeze 
din timp, asigurîndu-se astfel participa
rea din ce în ce mai mare a tineretului 
la întrecerile sportive din acest sezon.

$. S. E. 2 București, noua promovată 
in prima categorie

O dată cu încheierea întîlnirii de 
tenis Steaua — Dinamo s-a termi
nat și campionatul republican. Iată 
clasamentul 1. Steaua 9 victorii — 
campioană a țării pe anul 1966, 2., 
Dinamo 8 v., 3. Steagul roșu Brsu 
șov 6 v. (victorie directă asupra for
mației Universitatea Cluj cu scorul 
de 9—8), 4. Universitatea Cluj 6 v.,
5. Progresul București 5 v. (victo
rie directă asupra echipei Construc
ții București cu scorul de 15—2).
6. Construcții București 5 v., 7. In
dustria sîrmei C. Turzii 3 v.. 8. 
Mureșul Tg. Mures 2 v., 9. U.T. 
Arad 1 v., 10. I.T. Oradea 0 v.

Ultimele două clasate au luat 
parte la turneul final al campiona
tului de calificare, alături de S.S.E. 
2 București, Chimistul Baia Măreț 
Electrica Timișoara, Petrolistul Cîm
pina. Iată rezultatele mai impor
tante ale acestei competiții (dispu
tată la sfîrșîtul săptămînii trecute 
în Capitală) : S.S.E. 2 București cu 
Electrica Timișoara 11—6, Chimis
tul Baia Mare 12—5, I.T. Oradea 
11—6. U.T. Arad 9—3 ; I.T. Oradea 
cu U.T. Arad 11—6, Chimistul Baia 
Mare 9—5; U.T, Arad — Chimistul 
Baia Mare 11—6. în ediția viitoare 
a campionatului republican pe echi
pe mixte vor concura deci, pe lingă 
primele opt clasate anul acesta și 
formațiile S.S.E. 2 București și I.T. 
Oradea. Merită a fi menționată 
comportarea frumoasă a noii pro
movate, echipa S.S.E. 2 București 
(antrenori Gheorghe Cobzuc și Eva 
Stăncescu) alcătuită din următorii 
sportivi: A. Navrotski, N. Costi- 
nescu, V. Budoiu, S. Călin, I. Radu. 
S. Cernăianu, Liliana Cobzuc, Elena 
Cotuna. De subliniat că media de 
virată a echipei este de 16 ani. --

3DX

0

orașului Bucu-

sec- 
să-și 
legă- 
dc3-

Comisia de box a 
rești a luat, de curînd, lăudabila ini
țiativă de a organiza o competiție re
zervată juniorilor de categoria I. 
Este vorba de campionatul regional 
pe echipe. Ia care s-au înscris for
mațiile : Chimia Tr. Măgurele (an
trenor Marcu Ion), Viitorul Vidra 
(Iulian Păun), S.S.T. Giurgiu (Florea 
Chim), Comerțul Alexandria (Teodor 
Constantinescu), S. N. Oltenița (Au
rel Iorgulescu).

Prima 
încheia 
returul 
1967.

După 
(care a 
primul loc în clasament se situează 
echipa Viitorul Vidra, urmată de Co
merțul Alexandria, S. N. Olteni la. 
Chimia Tr. Măgurele și S.S.T. Giur
giu.

parte a competiției se va 
la 11 decembrie, urmînd ca 
să înceapă la 8 ianuarie

consumarea primei etape 
avut loc zilele trecute), pe
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arginalii ta un bogat program international FOTBA

0 verificare utilă
24 de ore după jocul cu F. C. 
ix, am considerat utilă o convor- 
u antrenorul llie Oană pe proble- 
ridicate de acest meci de verifi- 
convorbire pe care o redăm mai

înainte de altele — a început 
1 — aș vrea să remarc valoarea 
farului întîlnit. F. C. Sochaux ne-a 
huite probleme.

Cum considerați evoluția — în 
iblu — a selecționabililor noștri ? 
Toți componenții lotului au dat 

pe fie în jocurile de campionat, dar, 
~egretul nostru, nu și în acest meci 
zrificare. Eforturile pe care le-au 

la club plus o serie de „urme'* 
izii — Dridea î, fancu, Nunudller 
-au văzut în meciul cu Sochaux.

5u credeți că, alături de toate aceste 
obiective, a stat și una subiectivă: 
.nne dezinteres față de joc, poate 

’^pcrficialitate ?...
>e loc. Jocul a fost luat In se- 

dar, după cum îmi mărturiseau la 
fi băieții nu se putea „scoate “ mai

Care au fost după părerea dv, 
Jpalele neajunsuri în evoluția selec
tei ?
în primul rînd s-a greșit in ceea 

ivește organizarea jocului la mijlo- 
erenului. Noi am dat indicația sd 
ițieze, de aci, acțiuni pe aripi, pen

Prima echipă românească 
in turul III al unei competiții europene

(Urmare din pag. 1)

iii, spre uimirea și entuzias
telor care se aflau în tribunele 
anului din Pitești sau urmă- 

la radio pasionanta cursă de 
irire pe care Dinamo o ducea 
ru a reface terenul pierdut, 
(ie și-ar fi putut închipui, în 
! momente apăsătoare din 
ui pauzei, cînd totul părea 
’.ut, că fotbaliștii noștri vor 

resursele necesare pentru a 
ge adversarului calificarea pe 
acesta o avea de-acum în 

mar ?
1 urmat însă 10 minute,
re * acelea care nu se 

ușor, 10 minute în care
NȚA. AMBIȚIA, DĂRUIREA
SINE au înlăturat toate obsta- 
le. Dinamoviștii au aruncat în 
ă toate resursele lor fizice și 
ale, au luat partida pe cont 
•riu, făcîndu-și adversarul pur 
mplu „groggy". Și golurile n-au 
ziat să vină. 2—1 în min. 49... 

în min. 55... 4—1 în min. 59.
gol mai frumos decît celălalt, 
varietatea acțiunilor care le-au 

edat, prin impetuozitatea cu
• au fost realizate. La golul al 

' ea, de pildă, Dobrin s-a înălțat
un cap peste buchetul de jucâ- 
din fața sa, plasînd balonul sus 

?olț, la „păianjen", acolo unde 
r intervențiile celor mai mari 
ari s-au dovedit deseori inutile. 
-1 în 10 minute și totuși... în- 
.i în momentul acela, pentru 
la această situație golul france- 
r, marcat în deplasare, cîntărea 

greu. Decisiv. Aspră lege, dar 
•, cum spune un dicton latin, 
iteștenii mai aveau nevoie, deci, 
un gol. Un singur gol care era

• mai greu de realizat decît ce-

AZÎL MARIAN:

On fotbal modern4*
„Echipa pe care o pregătesc împre- 

nă cu Angelo Niculescu pentru vi
oarele meciuri internaționale (la 
î noiembrie cu R.F.G. la București) 

tntîlnit miercuri un adversar — e 
rept mai puțin redutabil de cit ne 
șteptam — care abia în repriza 

doua a reușit să ne opună o re- 
istență la valoarea ultimelor rezui- 
ite obținute în campionatul Iugo- 
laviei. Noi, antrenorii, apreciem că 
iedul a constituit totuși o bună ve- 
ifieare pentru olimpicii- noștri, 
ie-a dat posibilitatea să constatăm 
lotențialul jucătorilor de care dis- 
unem la această oră. Echipa noaa- 
ră — după cum s-a văzut — a abor- 
lat jocul cu toată seriozitatea, a prac- 
cat un fotbal pe linia unei con- 
epții moderne, cu accent pe jocul 
■fensiv. Multe combinații spcctacu- 
jase s-au terminat cu goluri care au 
îulțumlt publicul și, bineînțeles, șl 

>e noi, antrenorii. Remarc In ordine 
>e cel mal buni : Dumitriu n, Fră- 
Uă. Năsturescu, Năftănăilă, Boc, 
Plorea și Deleanu” 

tru învăluirea apărării adversarului. A 
ceasta, ținînd seama de felul cum juca 
F. C. Sochaux și cum speram că vor 
juca elvețienii. S-a jucat însă invers.

Deci, în concluzie, probleme ne-au 
ridicat organizarea jocului și deficien
țele privind capacitatea fizică a jucă
torilor. Timpul care ne-a rămas la dis
poziție îl vom folosi tocmai pentru re
medierea acestor lipsuri. Ereau să vă 
spun că am mai chemat în lot pe Fră- 
(ilă și Năftănăilă (ambii aflați pe lista 
pârtiei pan ti lor la jocul cu Elveția, tri
misă în 22 octombrie a.c. la UEFA).

-— Ctun vedeți „problema Ilăliuă- 
geanu44 ?

— Pe Hălmăgeanu l-am reintrodus 
în echipă (în lot se afla), forțați de 
accidentarea lui Nunweiller fii. îfălmă- 
geanu este restabilit complet din punc
tul de vedere al accidentului, dar mai 
are minusuri în ce privește forma. Spe
răm să ameliorăm si acest lucru Dină 
miercuri.

— Un cuvînt-înainte despre meciul 
cu Elveția.

— Foarte greu. Elveția nu trebuia 
judecată doar prin rezultatele obținute 
la C. M. de la Londra (seria a fost 
foarte grea). Diferența minimă cu care 
a pierdut la Rruxelles (0—1) în fața 
lielgiei, e grăitoare.

(Convorbire consemnată de 
VALENTIN PÂUNESCU)

lelalle patru, fiindcă francezii a- 
părau acum cu strășnicie puținul, 
dar prețiosul avantaj care le mai 
rămăsese. Și minutele au început 
să se scurgă, încet, pentru oaspeți, 
dar teribil de repede pentru dina- 
moviști. Fiecare minge trimisă „a- 
casă", fiecare „aut", fiecare repune
re în joc întârziată — „arme tacti
ce" specifice echipelor care apără 
un rezultat — puneau la grea în
cercare nervii jucătorilor români și 
ai spectatorilor.

Și iată minutul 90 — ultimul.
Se mai putea întâmpla o „minu

ne" ? De ce nu ? Niciodată, în 
nici un moment, nu trebuie să 
pierzi speranța de a cîștiga o bă
tălie. Și piteștenii n-au pierdut-o. 
Au luptat ca și pînă atunci și efor
turile lor exemplare au fost răsplă
tite : la ora actuală, o echipă româ
nească, Dinamo Pitești, a deschis 
porțile celui de al treilea tur al 
„Cupei orașelor târguri", alăturîn- 
du-se unor renumite echipe euro
pene care își dispută fazele finala 
ale acestei competiții.

Rindurile de față, completare la 
cronica de ieri, ies poate din fă
gașul obișnuitului comentariu spor
tiv. Dar performanța echipei Dina
mo Pitești, condițiile dramatice în 
care ea a fost obținută, constituie 
o invitație la entuziasm, se cere 
subliniată cu toată căldura.

încă o dată: BRAVO, DINAMO 
PITEȘTI!

Și încă ceva: victoria splendidă 
de miercuri trebuie sărbătorită, 
bucuria e de o mie de ori legiti
mă. Dar, să nu uităm că „sita" e 
tot mai deasă, că echipe tot mai 
puternice rămîn în competiție. Deci, 
MUNCĂ. MAI MULTĂ Șl DE TOT 
MAI BUNĂ CALITATE, DINAMO 
PIT EȘTI !

CORNEL DRĂGUȘIN: 

„Sarcina echipei noastre 
de tineret a fost cit se 
poate de grea4*

„Miercuri, la Ploiești, tinerii noștri 
fotbaliști au întîlnit o echipă foarte 
bine pregătită. Adversara noastră a 
fost de fapt echipa „olimpicilor**. 
Bulgariei, care se pregătește de mult 
timp în comun.

Fără îndoială, sarcina formației 
noastre a fost cit se poate de grea, 
mai ales că n-am putut beneficia de 
aportul unor jucători care fac parte 
din lotul nostru lărgit. In plus, unii 
jucători folosiți — Dincuță și Dinu — 
s-au resimțit de pe urma eforturilor 
depuse in meciurile de duminică. 
Lucru explicabil, după părerea mea, 
pentru vîrsta lor — 18 ani. Oricum, 
lipsurile semnalate în acest joc (o 
slabă finalizare, repliere greoaie, pla
sament defectuos al fundașilor) vor 
constitui obiectul viitoarelor noastre 
pregătiri*.

■

Exact la „păianjen" ! Mingea reluată cu capul de Dobrin — la cornerul executat 
de David — s-a oprit acolo unde intervenția portarului este inutilă

Foto: St. Ciotloș

„Valoarea nu așteaptă 
numărul anilor!“

Multă bucurie ne-a adus victcria re
purtată duminică de reprezentativa 
noastră de juniori în fața celei a R.D. 
Germane. Bucuria este cu atît mai mare, 
cu cît victoria a fost obținută în urma 
unui joc de bună calitate (mai cu 
seamă în repriza secundă) reușit de cea 
mai tînără echipă românească de juni
ori (media de vîrstă trece doar cu 
cîteva luni peste 17 ani), ceea ce amin
tește de faimosul dicton „valoarea nu 
așteaptă numărul anilor44. Sau, „întor- 
cîndu-144 nițel și aplicîndu-1 la echipa 
de juniori, vîrsta nu este întotdeauna 
garanția valorii...

Luînd ca etalon evoluția echipei în 
meciurile din Bulgaria și mai ales din 
jocul susținut Ia 16 octombrie ia Su
ceava, se poate spune pe scurt că for
mația pregătită de antrenorii Gh. 01a 
și Gh. Dumitrescu și-a arătat adevărata 
valoare de-abia acum. De ce așa de tîr- 
ziu ? Pentru că, nu trebuie uitat, este 
vorba de o echipă ce abia acum se for
mează, cu un scop bine definit: o com
portare cît mai bună la viitoarea edi
ție a turneului UEFA, turneu de la 
care juniorii noștri au lipsit anul a- 
cesta. Ca urmare, sînt inerente căutările, 
tatonările (din echipa — standard fo
losită în Bulgaria, la Rm. Vîlcea s-au 
aliniat doar 6 jucători : Dumbreanu, N. 
lonescu, Cojocaru, Etern, Marica și 
Biliboacă), încercarea jucătorilor pe di
ferite posturi, pînă cînd este găsit cel 
mai potrivit temperamentului și calități
lor respectivului (două exemple: Crețu 
a venit în Iot ca extremă dreapta, dar 
randament n-a dat decît ca mijlocaș ; 
locul lui pe extremă i-a luat Marica, de

Deși amatorii de fotbal sînt lip
siți în această săptămână de meciu
rile echipelor din categoria A, totuși 
programul concursului Pronosport nr. 
44 de duminică 30 octombrie I960, 
este interesant, cuprinzînd nouă me
ciuri din cadrul categoriei B a tării 
noastre și patru întâlniri din cam- 
pionatpt italian, seria B.

Publicăm din nou programul aces

f

„meserie44 înaintaș central stînga etc.).
Așa stînd lucrurile, după părerea 

noastră, alcătuirea de la care să se por
nească pentru viitoarele confruntări in
ternaționale, cum sînt cele două meciuri 
de la începutul Iui decembrie, din Tur
cia, trebuie să fie cea de la Rm. Vîlcea. 
In poartă, cu toate că a primit un gol 
parabil, Dumbreanu ni s-a părut mai 
decis în intervenții decît Moldovan; li
nia de fund a știut să-i facă de multe 
ori inofensivi pe atacanții germani și, 
în plus, jucătorii acestui compartiment 
ș-au completat ori de cîte ori a fost 
nevoie: Etern și Profir (ultimul s-a re
levat în mod deosebit tn acest joc) 
alcătuiesc o linie de mijloc omogenă. 
Amîndoi au și certe calități de trăgă
tori Ia poartă. Dar, atenție la Etern, 
care spre sfîrșitul jocului nu prea s-a 
mai văzut. Din atac, Biliboacă și Manea 
au fost cei mai activi, Marica „navi- 
gînd" multă vreme fără busolă. De alt
fel, el n-a ieșit la... mal decît în ulti
mele 20 de minute, cînd a și marcat 
golurile victoriei.

0 constatare generală care a ieșit în 
evidență nu numai la Rm. Vîlcea, ci și 
la Suceava : după ce se simt la adă
postul a două goluri (sau chiar al u- 
nuia singur), juniorii noștri își permit o 
relaxare. In felul acesta dispare arma 
lor principală, viteza în joc, dîndu-se 
adversarului posibilitatea să preia iniția
tiva. Din această cauză polonezii au ega
lat la Suceava, iar la Rm. Vîlcea, după 
ce au fost conduși cu 2—1, fotbaliștii 
din R.D. Germană au putut ieși mai 
mult la joc.

MIRCEA TUDORAN

tui concurs: I Progresul Brăila — 
Știința București, II Oțelul Galați — 
Metrom Brașov. III Chimia Suceava 
— Siderurgiștul Galați, IV Ceahlăul 
Piatra Neamț — Dinamo Bacău, V 
Clujeana — Industria sîrmei Cîmpia 
Turzii, VI Unirea Dej — Minerul 
Baia Mare, VII Minerul Ltlpeni —■ 
C.S.M. Reșița, VIII Vagonul Arad — 
A.S.A. Tg. Mureș. IX Gaz metan

DE PE FOILE
DE ARBITRAJ, 

CU SI FĂRĂ 
COMENTARII

• I. RITTER (Progresul — Pe
trolul) : „Tușieruj S. Birăescu — 
Timișoara m-a ajutat foarte bine. 
T. Cruceanu — Arad mai slab, 
în special la pozițiile de ofsaid".i

Iată una din cauzele arbitrajului^ 
sub nivelul obișnuit al lui I. Ritter, i 
Tușierul T. Cruceanu, în loc să-lj 
ajute, l-a încurcat de multe orii 
pe conducătorul jocului.

• N. MIHĂILESCU (Farul — 
Politehnica Timișoara) : „Joc de 
bună factură tehnică. La realiza
rea acestui spectacol frumos o con
tribuție esențială au adus-o timi-ț 
șorenii. Păcat, însă, că acest aspect! 
pozitiv a fost umbrit de atitudinea 
unora dintre ei. care au protestat 
cînd am acordat penalti în favoa
rea Farului. Pentru calmarea spi
ritelor a fost necesară intervenția 
antrenorului Reuter. îl felicit nen- 
tru ajutorul pe care mi l-a dat".

Fără comentarii...

• GH. LIMONA (A S. Cuzir — 
Clujeana) : „Am remarcat inter
vențiile excepționale ale portarului 
Nagel (Clujeana), care a fost a- 
plaudat la „scenă deschisă" de 
spectatori. La o fază cînd nimeni 
nu se mai aștepta ca mingea să 
fie salvată, printr-un reflex extra
ordinar el a trimis balonul în cor
ner. Primnl care l-a aplaudat si 
felicitat a fost Remus Lazăr (Ă.S. 
Cugir). Cred că Nagel (n.n. născut 
în anul 1946) poate fi încercat in 
lotul de tineret sau cel olimpic".

Propunerea merită să fie luată 
în considerație...

• GR. BiRSAN (Locomotiva 
Iași — Minobrad Vatra Dornei) : 
„Felicit pe antrenorii celor două 
echipe pentru modul sportiv in 
care jucătorii și-au apărat șansele. 
Organizarea a lăsat insă de dorit, 
în timpul meciului a avut loc un 
concurs de atletism, care ne-a îm
piedicat să ne concentrăm astinra 
jocului, atit pe mine cît și pe fot
baliști".

Interesantă inovație : două com
petiții, în același timp, pe același 
teren ! Atletism, da 1 Dar în pauzăj

POMPILIU VINTILA!

4 
P.S. J
Din raportul observatorului fe-i 

deral PETRE OLARU la meciul 
Ancora Galați — Petrolul Moî- 
nești : „Terenul de joc este neco- 
corcspunzător din toate punctele 
de vedere. Deoarece lipsesc ame
najările necesare, spectatorii pă
trund la vestiarele arbitrilor și ale 
jucătorilor. Propun ca pentru re
turul campionatului să nu se mai 
aprobe disputarea meciurilor pe 
acest teren".

Ziarul nostru a mai scris despre 
condițiile improprii în care se dis
pută meciurile de categoria C la 
Galați. Zadarnic. Organele compe
tente din acest oraș nu au luat 
încă nici o măsură. Așteptăm cu
vântul Comisiei de competiții a F.R/ 
Fotbal...

— p. v. —

Mediaș — C.F.R. Arad, X Messina — 
Alessandria, XI Palermo — Pisa, 
XII Savona — Padova. XIII Livor
no — Catanzaro.

Subliniem că la acest concurs sc 
atribuie in cadrul premiului excepțio
nal —• pentru prima oară un „FIAT 
1 500“.

Nu vă rămîne decît să vă comple
tați buletinele și să le depuneți din 
vreme.

• Tragerea Loto de azi va avea Ioc 
la București în sala din Str. Doamnei 
nr. 2, cu începere de la ora 18.

Rubrică redactată de Administrați» 
de Stat Loto-I’ronosport.
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Corespondență specială pentru „Sportul popular
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Id comoletarea rezultatelor
Pugiliștii dinamoviști
au surclasat selecționata „Reggio Emilia

meci, toți spectatorii știau că boxerii 
gazde vor pierde. Ei sperau însă ca 
înfrîngerea să fie la o diferență mai 
mică. Ceea ce nu s-a întîmplat: di
namoviștii i-au surclasat pe pugi
liștii selecționatei noastre.

Unica victorie a localnicilor a fost 
obținută de către Enzo Farinelli, 
care a reușit să-l învingă la puncte 
pe Davidescu. Gazdele au mai reușit 
două meciuri egale prin Molinari și 
Galii, la categoriile ușoară și mij
locie, în întilnirile cu Deicu și res
pectiv Olteanu.

în rest au învins pugiliștii români. 
S-au evidențiat în mod deosebit Bă- 
doi (cat. semiușoară). Covaci (cat. mij
locie ușoară) șl Alexe (cat. semi
grea), Nica (cat. muscă) a tre
buit totuși să se întrebuințeze destul 
de mult pentru a infringe rezistența 
„micului" Manciani. Dintre italieni 
merită felicitări Cenno care, într-un 
meci cu un 
național al 
mult curaj, 
taculos.

întilnirile 
arbitrii români Cazacu și Stănescu 
și italienii Poletti și Campani.

Un public numeros a fost prezent 
la gala de box de la Palatul spor
tului din Bologna pentru a asista la 
fntîlnirea dintre Dinamo București 
și o selecționată a provinciei Reggio 
Emilia. Oaspeții nu erau necunoscuți 
pentru publicul bolognez, deoarece 
mai evoluaseră pe ringul din Palatul 
sportului. Ca și în celelalte ocazii, 
dinamoviștii au făcut o adevărată 
demonstrație de box, învingind cu 
16—4 pe pugiliștii emiliani, fapt care 
n-a constituit o surpriză. înainte de

Balcaniada
de baschet (juniori)
In cea de a doua zi a campio

natului balcanic de baschet (ju
niori) s-au înregistrat următoarele 
rezultate: Iugoslavia — Grecia
72—5-3 (34—25) și Turcia — Bulga
ria 74—56 (33—28). Echipa României 
a avut zi de pauză. Ea urmează 
să mai
mațiile Greciei, Turciei și Bulgariei.

boxer de prestigiul inter- 
lui Covaci, a luptat cu 
punclînd deseori spec-

au fost conduse de către

înlîlnească, în ordine, for-
CESARE TRENTINI

Cind suporterii lui Real Madrid așteptau egalarea, urtiguayanul 
Spencer, infiltrat in dispozitivul defensiv al madrilenilor, tri
mite un șut cu dreptul, moretnd al doilea pol pentru Penarol. 
Astfel, Real Madrid pierde cu 2—0, iar Penarol Montevideo 
eiștigă pentru a doua oară „Cupa intercontinentală,‘ la fotbal

Telefoto: AGERPRES

concursului atletic de la Ant?
La sfîrșitul săptămînii trecute an 

avut loc în localitatea Antalya cam
pionatele de atletism ale Turciei, la 
care au participat și cîțiva atleti ro
mâni. După cum se știe, proba de 
3 000 m obstacole a fost cîștigată 
de Zoltan Vamoș cu 8:55,6. Trebuie 
însă să menționăm că, datorită unei 
erori, s-a alergat cu 100 de metri 
in plus și s-au efectuat 8 treceri 
peste groapa cu apă, în loc de 7.

în completarea performanțelor a- 
nunțate în ziarul nostru de luni, dăm 
alte cîteva rezultate ale atleților 
noștri: Viorica Viscopoleanu a ocu
pat locul II la săritura în lungime 
cu 6,23 m și locul III la 80 mg cu

11,6, iar Iosif Naghi a aruncat 
la 53,42 m, clasîndu-se pe loc 
cund.

Rezultatul meciului de

Din fotbalul international

* în „Cupa orașelor tîrguri*: 
Leeds United — D.W.S. Amsterdam 
5—1 (3—0). învingătoare și în primul 
meci (3—1), echipa engleză s-a ca
lificat pentru turul următor. Bum- 
ferline — Dinamo Zagreb 4—2.

@ La Copenhaga, în meci amical: 
Danemarca — Izrael 3—1 (0—1). Au 
marcat: Thorst (min. 47), Hansen 
(min. 70} și Moller (min. 81); res
pectiv Stelmach (min. 3).

e Două meciuri din „Cupa Euro
pei'’ pentru echipele de amatori: 
Turcia — Iugoslavia 2—0 (1—0) ; 
Anglia — Austria 2—0 (2—0).

Penarol Montevideo—pentru a doua oară în posesia
„Cupei intercontinentaleu

ediții a 
la fotbal 
acest lu- 
cei peste 
stadionul

Trofeul celei de-a 7-a 
„Cupei intercontinentale" 
se află în mîini bune. De 
cru s-au convins, desigur, 
120 000 de spectatori de pe
Bernabeu, ca și milioanele de tele
spectatori care au urmărit pe micul 
ecran finala „Cupei mondiale" rezer
vată echipelor de club, dintre Pena
rol și Real Madrid (2—0).

Echipa Penarol a reprezentat în 
mod strălucit fotbalul sud-american,

demonstrînd că jucătorii ei sînt ade- 
vărați virtuoși în conducerea balo
nului, că au o matură concepție tac
tică. Am putut urmări — în special 
în prima repriză — o linie de atac 
uruguayană deosebit de incisivă, 
condusă cu măiestrie de ecuadoria- 
nul Spencer, care prin pătrunderile 
sale viguroase a pus în permanentă 
alarmă apărarea madrilenă. Alături 
de Spencer, s-au impus în mod deo
sebit Abbadie — care la cei aproape

După campionatele mondiale

PE CÎND 600 KG LA HALTERE?
De vorbă cu Lazăr Baroga secretar general al F. R. H

Heeent s-a desfășurat la Berlin cea de a 21-a ediție 
a campionatelor mondiale de haltere. Ca observator 
din partea Federației române de haltere 
Lazăr Baroga. secretar 
citeva întrebări.

38 de ani ai săi este unul din oame
nii de bază ai Penarolului —, Rocha, 
un adevărat „argint viu“, tipul ideal 
al coordonatorului de joc, precum 
și veteranii Gonzales și Goncalvez.

Formația uruguayană a cîștigat 
miercuri la Madrid nu numai dato-. 
rită calităților individuale ale jucăto
rilor, ci și datorită tacticii aplicate, 
în prima repriză, Penarol a jucat 
extrem de prudent în apărare, dar 
cu contraatacuri rapide, creîndu-și 
ocazii mai multe și mai periculoase 
în fața porții echipei gazdă. La un 
fault asupra lui Rocha, acesta a 
transformat penaltiul, apoi Spencer 
a majorat scorul printr-o frumoasă 
acțiune pe stînga. Oaspeții au reușit 
să mențină rezultatul printr-o apă
rare în „zonă", excelent organizată 
în afara careului 
au combinat mai 
II-a, dar au fost 
rile pe poartă.

Si astfel, contrar așteptărilor, ilu
ziile unei victorii madrilene au fost 
spulberate. Singurii care s-au ridicat 
la renumele vechiului „Real* au fost 
Gento și Zocco.

Și încă ceva. în cadrul acestui 
meci, italianul Lo Bello a dat o ade
vărată lecție de arbitraj, (i. o.J.

de 16 m. Gazdele 
bine în repriza a 
deficitare la șntu-

a asistat 
general, căruia i-am adresat

— După cum am aflat, 
la acest campionat s-au 
înregistrat multe recor
duri : în primul rînd un 
„record” de participare 
(117 concurenți din 30 de 
țări) și 7 recorduri mon. 
diale, pe categorii. Ce ne 
puteți spune despre com
portarea halterofililor și 
cum au fost apreciate 
rezultatele lor ?

— Halterofilii sovietici du 
fost de departe cei mai 
buni. Ei au cucerit 5 din 
cele 7 titluri, realizînd și 
4 din cele 7 recorduri 
mondiale : la cat, ușoară
— Kațura 437,5 kg la „to
tal'’. la catK semimijlocie
— Kurențov 182,5 kg la 
„aruncat", la cat. mijlocie
— Beleaev 485 kg la „total" 
Șt la cat. grea — Jabo- 
tineki. 220 kg la „aruncat**. 
Astfel, după infringer ea 
su-ferită anul trecut la 
C.M. de la Teheran, în cla
samentul pe echipe, cind a 
fost întrecută de formația 
Poloniei, reprezentativa 
U R.S S. și-a luat revanșa.

Toate rezultatele primilor 
clasați au fost foarte bune, 
ceea ce arată că 
mantele în sportul 
lor sînt într.un 
continuu Cel mai___....
zultat este, firește, cel de 
la cat. mijlocie, unde Be
leaev si Vereș au terminat 
la egalitate, cu . 485 kg (rec. 
mondial). învingătorul (Be
leaev) fiind decis la. . .

perfor- 
haltere- 
progres 
bun re-

cîntar. Urmează în ordine 
(ca valoare) recordul de la 
„ușoară” al lui Kațura — 
437,5 kg (!). Aproape toate 
rezultatele primilor clasați 
pe categorii, au fost supe
rioare edițiilor precedente 
ale C.M.

— Care este, după pă
rerea dv, vîrsta optimă 
la care se pot obține ma
rile performanțe în hal
tere ?
—Printre marii perfor. 

meri ai campionatelor au 
fost halterofilii de la 20 la 
38 de ani. Polonezul Zie
linski (38 ani), ungurul 
Geza Toth (34), polonezul 
Bazanowski (32) au-fost de
canii de vîrstă, în timp 
ce alții, ușorul Bakos (Un
garia) — 20 de ani, greii 
Bednar ski (S.U.A.) și Ba- 
tișev (U.R.S.S.) — 23 de
ani, au fost cei mai tineri 
participant la campionate. 
De aici o concluzie : în 
sportul halterelor, perfor
manțele mari sînt accesi
bile de la 20 Ia. . . 
ani, cu condiția ca ______
să fie de calitate și de 
mare intensitate. Azi, și 
la haltere specializarea în
cepe de la 14—15 ani, îneît 
nu este de mirare faptul 
că, la 20 de ani, unii spor, 
tivi realizează rezultate 
excepționale.

— Și-acum, ceva despre 
unele surprize și calita
tea arbitrajelor. ..
— La capitolul „surprize” 

se încadrează, firește, ab-

40 de
munca

senta de la start a unor 
halterofili a m e r ic a n i. 
S.V.A. au avut doar doi 
reprezentanți. Prin retra
gerea „bătrinilor" (Kono, 
SchemansM etc.) america
nii trec printr-o mare cri. 
za, astfel că antrenorul 
Bob Hoffmann s-a trezit 
fără o echipă completă ! 
Tot la capitolul „surprize”, 
aș încadra ieșirea din con
curs a campionului mon
dial Louis Martin (cat. se
migrea) precum și compor
tarea excelentă a haltera, 
fililor iranieni și a celor 
din R.D. Germană.

In ce privește calitatea 
arbitrajelor, n-aș ‘ putea 
spune că ele au fost deo
sebit de severe. La „îm
pins", de pildă, au fost 
sancționate (conform re
gulamentului) extensiile 
exagerate pe spate și ape
lul brațelor din faza a doua 
a mișcării.

— Va fi, posibilă depă
șirea unor „limite» în 
viitorul apropiat ? Ne re. 
ferim la categoriile mij
locie și semigrea, unde în 
curînd se va trece pro
babil Ia rezultate de pes
te 500 kg și Ia categoria 
grea, unde se așteaptă 
de mai mult timp un re
zultat de peste 600 kg.
— Cred că in curînd a- 

ceste limite vor fi atinse 
șl chiar depășite. Dar și la 
alte categorii progresul 
este încă susceptibil.

— Ce argumente ple
dează în favoarea aces
tui pronostic ’
— Toți specialiștii sînt de 

acord că antrenamentul 
halterofilului a crescut 
foarte mult în intensitate,

îneît obținerea rezultatelor 
mari este o consecință fi
rească. Dar mai sînt și alte 
cauze care vor duce la 
noi recorduri. La „smuls” 
și „aruncat”, aproape 90 la 
suta din marii performeri 
lucrează în „hochei" (pro
cedeu mai economic și mai 
ușor de învățat, decît 
„foarfeea"). La antrena
mente se folosesc ridicări
le de pe cutii, sistem care 
mărește viteza și forța 
halterofililor. Dar nu nu
mai atît. Pentru a obține 
performanțe valoroase, ac_ 
centul se pune azi, mai 
mult ca OTicînd, pe îmbu
nătățirea rezultatelor la 
„smuls" și „aruncat**. A- 
proape toți campionii și 
recordmanii de la aceste 
campionate au obținut vic
torii datorită ultimelor în
cercări la „aruncat” (Vaho
nin, 
etc.).

Am 
multi ________
confirmat părerea că, pen
tru a obține rezultate 
bune, munca lor cu un 
lot trebuie să fie de lungă 
durată. Polonezul Rogulski 
activează de mai mult timp 
în Iran (și rezultatele s_au 
văzut ; iranianul Nassifi a 
realizat două recorduri 
mondiale la „cocoș”: 11S 
kg la „împins" și 142,5 kg 
la „aruncat"). Americanul 
Kono antrenează echipa 
Mexicului, iar sovieticul 
Artîșev a semnat un con
tract pe un an cu federa
ția de specialitate -din Bulgaria.

Kurențov. Beleaev
stat de vorbă cu mal 
antrenori care mi-au

Interviu consemnat de 
ION OCHSENFELD

CIUDAD DE MEXICO. Re 
meci de box pentru titlul m 
profesionist Ia categoria ușoar. 
tre mexicanul Ultimlno Ran 
Carlos Ortiz din Porto Rico, < 
un epilog neașteptat. Decizia 
trului american Billy Conn de 
meciul în repriza a 5-a, consi« 
că Ramos, rănit, este incapabil 
continua lupta, a stîrnit prol 
zgomotoase ale publicului. Rezt 
meciului, cîștigat de Ortiz, < 
contestat de unii dintre orgap; 
care au cerut ca decizia ari 
să fie anulată. Drept conscL 
propune ca titlul mondial la a< 
categorie să rămînă vacant, ui 
meci între Ortiz și Ramos u 
să aibă loc în luna ianuarie, îi 
oraș care va fi stabilit ulterio

Campionatul de boi
al U. R. S. S.

Cîștigind cu scorul de 1—C 
tida cu Lokomotiv Moscova, t 
Spartak Moscova rămîne pe m 
parte principala adversară a f 
ției T.S.K.A. Moscova în lupta 
tru ocuparea primului loc în 
meniul general al campionatului 
nai de hochei' pe gheață. Hocl 
de la T.S.K.A. Moscova totali 
18 puncte din 9 jocuri, iar cei 
Spartak Moscova 15 puncte < 
jocuri.

PE SCUR
BERLIN. — într-un meci in' 

țional amical de handbal 
culin) disputat la Leipzig, e 
Dynamo Leipzig a întrecut cu f 
de 24—16 
slovacă T.

ZURICH, 
de fotbal 
echipa de 
treprinde în luna iaiwiarie a a 
viitor un turneu în Mexic, uni 
întîlni formații din prima ligă a 
pionatului.

STOCKHOLM. — într-un me 
ternațional de rugbi desfașur 
Stockholm, echipa Suediei a t 
nat la egalitate cu echipa Polc 
12—12.

BERLIN. — Reprezentativa m 
lină de hochei pe iarbă a Au 
a susținut două jocuri In R.D. 
mană, terminind la egalitate 
și 2—2) cu selecționatele țării g

(IE—9} formația 
J. Martin.
— In vederea v.arr 
pentru juniori U.I 
juniori a Elveției v

Prima zi a întrecerile
Olimpiadei de șah
Echipa României a debutat cu o vict
HAVANA 27 (Agerpres). -— în Rico 3—0 (1), Finlanda

prezența a peste 10 000 spectatori, 2—1 (1).
a avut loc marți seara deschiderea Iată rezultatele din celelalte gj 
oficială a celei de a XVII-a Olimpia- grupa 1 : U.R.S.S. — Suedia 2)/ 
de de șah. Au asistat reprezentanți “
ai guvernului Cubei, membri ai Fe
derației internaționale de șah 
(F.I.D.E.) și cele 52 de delegații de 
țări, participante la întreceri. Fes
tivitatea de deschidere a fost 
de un spectacol artistic. Pe 
scenă pe care, în anul 1921, 
loc meciul Capablanca — 
s-a desfășurat o partidă de șah de
monstrativă, cu figuri vii, interpre- Chile — Irlanda —l[/2 (1),
tată de Ansamblul de balet din 
Havana.

A doua zl. Ia 100 
au început partidele primei runde

urmată 
aceeași 
a avut 
Lasker,

G

(1), Elveția
Filipine —
grupa a 2-a: Austria
V/a—'/2 (2),
%—3.%, R. P. Mongolă
1—1 (2) — Islanda a avut zi lib 
grupa a 3-a: Bolivia — Izrael 
(1), Norvegia — Portugalia 2% 
(1); Ecuador — S.U.A. ,‘/2—2</2 
Polonia — zi liberă; grupa a

— Spania —2*/5
Monaco 2’/2—‘/2 

îndoi 
legos'. 
— M *

Turcia

glia — Republica Sud-Africană 2 
Yz (1), Franța — Danemarca 

de table) (2), Argentina — zi liberă; g 
_ , , . ’ ! a 5-a: Cipru — Luxemburg 0—3

a preliminariilor. Echipa României, Cehoslovacia — R.D. Germană î 
în cadrul grupei a 7-a, a întîlnit ............ ~
formația statului Nicaragua. Șahiștii 
români conduc cu 3—0 (o partidă 
întreruptă) în această întîlnire. Cele
lalte rezultate ale grupei: Maroc — 
Columbia 0—4, Bulgaria — .Porto

1 % UK Scoția — Canada 0—3 
Italia — zi liberă; grupa a 
Cuba — Tunisia 2—0 (2), Librn 
Belgia 0—3 (1), Olanda — lin-, 

2% (1), Panama — Venei 
0—2 (2).
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