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PLENARA CONSILIULUI GENERAL^
AL UNIUNII DE CULTURĂ FIZICĂ $1 SPORT

In ziua de 28 octombrie a avut loc plenara 
Consiliului General al UCFS, la care au luat 
parte membrii și membrii supleanți ai Con
siliului General, președinții consiliilor . re
gionale, secretari ai cluburilor sportive și 
alți activiști ai mișcării sportive, reprezentanți 
ai unor organizații obștești și de stat, antre
nori și sportivi fruntași, activiști de partid, 
ziariști.

La plenară au luat parte tovarășii Alexandru 
Drăghici, membru al Comitetului 
Prezidiului Permanent, secretar 
P.C.R. și Petre Lupu, membru 
Comitetului Executiv al C.C. al

Plenara a analizat munca organelor și orga
nizațiilor UCFS pentru Îmbunătățirea activi
tății fotbalistice din țara noastră și a adoptat 
noi măsuri în acest scop.

In încheierea dezbaterilor a luat cuvinful 
tovarășul Alexandru DrăghicL

Plenara a hotărît să convoace cea de a 
Il-a Conferință pe țară a Uniunii de Cultură

Executiv, al 
al C.C. al 
supleant al 

P.C.R.

Fizică și Sport in zilele de 2—4 martie 1967, 
cu următoarea ordine de zi:

1. Raportul Consiliului General al UCFS 
privind activitatea desfășurată in perioada 
1962—1967. Sarcinile Uniunii de Cultură Fi
zică și Sport în vederea dezvoltării activității 
sportive de masă și de performanță și a pre
gătirii pentru participarea sportivilor români la 
Jocurile Olimpice din 1968. Raportor — An
gliei Alexe, președintele Consiliului General 
al UCFS.

2. Raportul 
Raportor — < 
tele Comisiei

3. Raportul 
tutui Uniunii 
Raportor — 
ai Consiliului

4. Alegerea 
a Comisiei Centrale de Revizie și a organelor 
de conducere ale federațiilor pe ramură de 
sport.

Comisiei Centrale de Revizie. 
Coloman Maioreanu, președinr 
Centrale de Revizie.
cu privire la modificarea Statu- 

i de Cultură Fizică și Sport 
Miron Olteanu, vicepreședinte 
General al UCFS.
Consiliului General al UCFS,
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Miine la Pitești

Finalele campionatelor republicane de cros
In frumosul decor natural al 

parcului Trivale din Pitești, vor 
avea loc miine dimineață între
cerile campionatelor republicane 
de cros, individual și pe echipe. 
La finalele acestei populare com
petiții vor participa atleții cali-

desfă-

cinci
m, ju-

începe finala campionatului 
feminin de sah»

Azi începe la Constanta fi
nala campionatului republican 
individual feminin de șah. 
Anul acesta, titlul de campioa
nă a țării este disputat de 
următoarele 14 șahiste: Elisa- 
beta Polihroniade, Eleonora 
Jianu, Margareta Teodorescu, 
Rodica Reicher, Suzana Makai, 
Gertrude Baumstarck, Rodica 
Manolescu, Aura Teodorescu, 
Marieta Ionescu. Eleonora Chiș. 
Veturia Simu, Domnița Suti- 
man, Ana Mastac și Maria 
Desmireanu. întrecerile se des
fășoară pînă la 14 noiembrie.

Politehnica Galați - 
Steagul roșu Brașov 
87-74, la baschet

GALAȚI (prin telefon). .lu
cind în cadrul etapei a V-a a 
campionatului republican mas
culin de baschet, Politehnica 
Galați a dispus de Steagul roșu 
Brașov cu 87—74 (35—21). Gă- 
lățenii și-au organizat mai 
bine acțiunile ofensive, în vre
me ce formația din Brașov a 
fost lipsită de eficacitate.

V. ȘTEFÂNESCU 
coresp.

Pe urinele materialelor publicate

După un an,
din nou prin școlile ieșene

ficați la etapa regională, 
șurată la 23 oetombrie.

In program figurează 
probe: junioare — 1 000
niori — 3 000 m, tineret -— semi- 
fondiști — 4 000 m, senioare — 
1 800 m și seniori — 8 000 m.

Printre cei aproape 450 de 
sportivi care și-au anunțat parti
ciparea, figurează și o serie de 
alergători fruntași: Nicolae Mus
tață, Andrei Barabaș, Ovidiu 
Lupu, Ion Rusnac, Elisubeta Teo- 
dorof, Viorica Gabor, Elisabeta 
Bucur, Claudia Iacoh, Radu 
Rusu, Ion Dima ele.

Câștigătorii probelor vor com
pleta lista campionilor republi
cani ai anului 1966.

Cu un an in urmă, am în
treprins un raid prin cîteva 
școli din orașul și regiunea 
Iași. Doream să aflăm cum 
sint traduse în viată Instruc
țiunile comune ale Ministeru
lui Invătămintului și Con
siliului General al UCFS, pre
cum și planul de măsuri ela
borat cu ocazia consfătuirii 
organizate în acea perioadă cu 
profesorii de educație fizică 
din întreaga regiune.

Concluziile la care ajunse
serăm după vizita efectuată a- 
tunci nu erau prea îmbucură
toare. In multe școli consta
taserăm tendință spre comodi
tate, lipsă de spirit gospodă
resc. Cei în... culpă și-au luat 
angajamente, ne-au asigurat 
că lucrurile se vor îndrepta, 
că activitatea sportivă va cu
noaște o amplă dezvoltare.

După un an, am revenit in 
aceleași școli pe care le vi
zitaserăm. Cele văzute le con
semnăm în raidul de fată...

LUCRURILE S-AU
ÎNDREPTAT RADICAL...

Orașul Iași. Urcăm în „Sără- 
rie", avfnd drept țintă Liceu] 
nr. 2, cu program de educație 
fizică. Ne intîmpină prof. Ne- 
culai Olăeru, directoradjunct.

RAIDUL
NOSTRU

Nu mai este... întunecat, ca anul 
trecut.

— Trebuie să vă spun că 
la noi lucrurile s-au îndreptat 
radical. Dovadă, faptul că toate 
orele de educație fizică au fost 
planificate în mod corespunzător.

S-a evitat în acest fel supraîn
cărcarea sălilor de sport.

— Mai aveați un necaz. Cu 
selecția...

— Și la acest capitol s-a ajuns 
la o înțelegere deplina. La ter
minarea anului școlar, un număr 
de 38 de elevi, considerați că nu 
pot face față cerințelor de edu
cație fizică, au fost transferați 
fie la clasele paralele, fără pro
fil sportiv, fie la alte licee. De 
asemenea, acum, la admiterea în 
clasa a IX-a, haremurile fixate 
au fost respectate cu strictețea 
cuvenită.

ÎNTRE VORBE SI FAPTE -
O LEGĂTURĂ TRAINICĂ

In excursie
Foto : ȘT. CIOTLOȘ

La orizont — J. O. din 1968
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Perspectiva presupune,
în primul rînd, calitate!

MIINE, ÎN CAPITALĂ

Concurs internațional de viteză pe circuit

Ne îndreptăm spre cartierul 
Tătărași. Obiectiv — Liceul nr. 7. 
Ghid — prof. Constantin Bor- 
deianu. Curtea liceului și-a schim
bat înfățișarea. Au apărut tere
nuri de baschet și volei, de hand
bal și fotbal, un sector rezer
vat săritorilor, instalație de noc
turnă. In proiect — un gard 
prejmuitor din prefabricate 
Slrmă.

In noile condiții de lucru, 
trei profesori de specialitate
aici — C. Bordeianu, A. Cio
cârlie și D. Pintilie — vor putea 
desfășura o muncă cu adevărat 
de perspectivă. („Dorim să ne

îm-

de 125, 
și ataș, 
de oas- 
viteziști

Specialiștii români ai vitezei 
pe circuit vor primi miine dimi
neață replica motocicliștilor din 
Bulgaria și — probabil — din 
Iugoslavia în concursul inter
national organizat de clubul Di
namo București pe traseul din 
șos. Nordului — restaurantul 
Bordei.

La startul probelor 
175, 250, 350, 500 cmc 
vor fi prezenți, alături 
peți. cei mai în formă
de la cluburile bucureștene 
Steaua. Metalurgistul și Dinamo, 
de la Steagul roșu Brașov, Po
iana și Energia Cîmpina, Lo
comotiva Ploiești ș.a.

Dintre cei înscriși la acest 
concurs reținem numele maeș
trilor sportului Mihai Pop, 
Traian Macarie, Ludovic Szabo, 
Mihai Dănescu, Gheorghe loan, 
Gheorghe Voiculescu, Vasile 
Szabo, Eugen Keresteș, Paul 
Enescu, Ovidiu Puiu, precum și 
al talentaților alergători Ale
xandru Ionescu (dublu campion 
pe anul 1966), Florian Ștefan, 
Constantin Pescaru, Petre Pa- 
xino. Aceștia vor pilota moto
cicletele speciale de viteză pe 
circuit Yamaha, Bultaco, Du- 
catti. B.S.A., Norton, I.F.A., 
C Z

"noscind valoarea concuren- 
ților și performanțele motoci-

(Continuare în pag. a 3-a)

Maestrul sportului Mihai Pop 
pe anul 1966, atacă

cletelor înscrise în concurs, pu
tem anticipa dispute spectacu
loase.

In cursul dimineții de azi va

(Dinamo), campion republican 
spectaculos un viraj

avea loc antrenamentul oficial.
Concursul va începe miine, pri
mul start fiind programat la 
ora 10.

cei 
de

Rezultatele realizate pe plan 
internațional la scrimă ne în
dreptățesc să afirmăm că la 
noi s-a format o tradiție în 
această ramură sportivă. Spe
cialiști din diverse țări (Bella 
Bay — Ungaria, Charles de 
Beaumont — Anglia, Renne 
Mercier — Franța, Eduardo 
Mangiarotti — Italia, Jerszi 
Pawlas — Polonia) au avut nu
mai cuvinte de laudă la adresa 
muncii antrenorilor noștri de 
scrimă, a rezultatelor obținute, 
în două ediții ale Jocurilor O- 
limpice, cea de la Melbourne 
1956 șl Roma 1960 — scrima ro
mânească a... urcat de două 
ori pe podium prin Olga Orban- 
Szabo (medalie de argint) și 
respectiv Maria Vicol (medalie

de seniori — 
în 1962 (Ol ga 
de argint în 
și echipa de
medalie de bronz

me- 
Sza-
1965 
flo-

1965 
(Ște-

care

stejar „Stas-

de bronz). La campionatele 
mondiale de seniori și tineret 
reprezentanții noștri au obținut, 
de asemenea, succese de presti
giu. La C.M. 
dalie de aur 
bo), medalii 
(Olga Szabo 
retă fete) și
în 1966 (Ecaterina Iencic) ; la 
C.M. de tineret — medalii de 
aur în 1963 (Ana Ene). 
(Ecaterina Iencic) și 1966 
fan Weissbock).

Este un succint bilanț
reflectă existența unor talente 
reale în acest sport, precum și 
faptul că în secțiile de scrimă 
s-a muncit în general satisfăcă
tor.

Desigur, aceste rezultate obli
gă. Și cum principalul obiectiv 
care stă în fața trăgătorilor noș
tri îl reprezintă J.O. din Mexic, 
să vedem în ce măsură cei sus
ceptibili să ne reprezinte în 
marea competiție a anului 1968 
sint conștienți de obligațiile ce 
le revin, de a se pregăti 
tă atenția, de a fi în 
cerințele actuale.

In aprecierea noastră
tițiile anului 1966 constituie un 
punct de plecare. La vremea 
respectivă, am subliniat faptul 
că în floreta feminină am reușit 
să ne menținem printre frunta
șele pe plan mondial, în ciuda 
unor Indisponibilități vremel
nice, a absenței Olgăi Szabo și 
Măriei Vicol (acum reintrate în 
pregătire). Locul 4 pe echipe^ Ia 
Moscova, a însemnat un real 
pas spre maturizare a elemente
lor tinere, în special în cazul 
Ecaterinei Iencic și Marinei

cu toa- 
pas cu

Celebrul foiletonist Poantă scria la biroul lui de 
5117”.

— Vă deranjez, maestre ? întreabă Gumiță.
— Putin, dragul meu. Atît de puțin, că am șl 

finală !...
— Pot să vă ajut ?

— Nu cred, Gumiță. E vorba de două portrete !
— Formidabil ! Acum scrieți șl pozitiv 1 De unde 

ție, maestre ?
— Nu știu, Gumiță !... Fii atent cum încep 1 Patriciii !... Pa- 

trichi este un fotbalist foarte bun. Are 17 ani, joacă fundaș și a 
evoluat duminică In formația de JUNIORI Flamura roșie Tecuci. 
Bravo jucătorului cu legitimația nr. 17187 1

— Maestre, sint copleșit! Citiți și începutul celuilalt portret !
— Patriciu!... Patrlchi este un fotbalist foarte bun. Are 17 ani, 

joacă fundaș și a evoluat duminică în formația de SENIORI Fla
mura roșie Tecuci. Bravo jucătorului cu legitimația nr. 17137 !

— Nu înțeleg. Adică, același jucător...
— Exact, Gumiță. Aici e toată ^găselnița” ! Un fotbalist care 

nu-și precupețește eforturile, o asociație care nu-și precupețește 
fotbaliștii !... Acum îmi trebuie poanta finală !

— V-o dau eu, maestre. Scrieți : Art. 65. O asociație sportiva 
care întrebuințează în aceeași zi un fotbalist în două jocuri, 
pierde din oficiu al doilea meci, iar jucătorul respectiv primește 
15 zile suspendare !

— Deci, subiectul ca atare ?...
— E tot „mat într-o mutare1! j

uitat poanta

atîta inspira-

V. TOFAN

compe-

ELENA DOBINCA 
TIBETUL STAMA

(Continuare in pag. a 4-a j _



Pe stadioane și în afara lor...
• Cum ne pregătim?
• Cum jucăm?
• Cum ne comportăm?

Continuăm discuția despre problema ținutei morale, despre 
comportarea sportivilor pe stadioane și în afara lor. Intr-un fel, 
o completare absolut necesară la cronica diferitelor competiții 
în care — firesc — trebuie să consemnăm nu numai fazele, punctele 
sau golurile, ci ți nota de sportivitate a întrecerilor. Și să adăugăm 
la comentariile tehnice aprecieri privind corectitudinea, respectul 
pentru spectatori și adversari. Subliniind, bineînțeles, ce este bine 
ți ce ar trebui să dea de gîndit unor sportivi, unor antrenori.

Undei exemplul?
Campionatul republican de handbal, 

seria studențească, atrage in jurul tere
nurilor numeroși spectatori, mai cu seamă 
din rindurile studențimii, colegi și co- 
lege cu cei ce se întrec.

In general, meciurile sint dirze, fru
moase, fiecare echipă dorind cu ar- 
doare victoria. Este de înțeles această 
dorință. Dar, victoria trebuie realizată 
prin mijloace corecte. Am văzut, din 
păcate, o echipă și un antrenor cars 
voiau să învingă cu orice preț, mer- 
gind chiar po căi nepennise do regula 
merit. în meciul susținut zilele trecute, 
Universitatea II București a întîlnii 
Politehnica Brașov. Brașovenii, bina pro 
gătiți, cu o echipă omogenă, au acu 
mulat un avans apreciabil de puncte. 
Cum au reacționat, în fața înfrîngerii 
oare se contura, studenții bucureșteni ? 
Vinovatul principal a fost considerat., 
arbitrul (care, de altfel, a condus 
foarte bine) și atunci au început „osti- 
lit ă tile* (verbale) cu conducătorul jo
cului și (cele... fizice) cu partenerii da 
întrecere.

Bucureștenii Rădină și Brașoveanu, în 
ioc să se preocupe de jocul lor și ai 
coechipierilor, au socotit că este mai 
bine să , „comenteze* deciziile arbi
trului, sau să-și imbrîncească adversarii

Conducătorul jocului a avertizat, pa 
bună dreptate, pe recalcitranți, iar cind 

văzut că avertismentele n-au nici un 
efect a procedat la eliminarea din joc 
a lui Rădină (pentru comportarea din 
a< ‘st meci el a și fost suspendat de fe 
deratia de specialitate).

Antrenorul, prof. Marin Ivan, nu nu 
mai că n-a dezaprobat comportarea ju 
ctitorului său, dar a început și el să-l 
apostrofeze pe arbitru. Pe bună dreptate, 
acesta l a invitat să părăsească incinta 
lerenu'ui, echipa rămtnînd și fără ju 
câtor și fără antrenor.

Se spune, cind ne referim la munca 
educativă cu sportivii, că aceștia tre
buie să ia exemplu de la antrenori. In 
definitiv, asta au și făcut jucătorii de 
la l niversitatea II... Numai că exem
plul acesta...

P. IOVAN

Față 
în față...

Știrea a făcut repede ocolul fabri
cii :
---- Ne-a venit un fotbalist !

La „Libertatea" Sibiu și în special 
în secția filatură pieptănată, locul 
de muncă al fotbalistului Liviu Co- 
man (de el fiind vorba), oamenii 
n-au fost prea încîntați.

— Poate va trebui să muncim și 
pentru ăsta...

Dar iată că n-a trecut nici o lună 
și Liviu Coman avea să-și cîștige 
Simpatia tuturor tovarășilor de mun
că. Prin ce anume ? Prin punctuali
tate, prin hărnicie, printr-o conduită 
exemplară. Iar ca sportiv, ca portar 
al echipei C.S.M. Sibiu, Liviu Co
man — fostul titular al echipei 
U.T.A. — a cules multe aplauze. 
Decanul de vîrstă al echipei sibiene 
(34 de ani) nu absentează niciodată 
de la antrenamente, n-a dat nicio
dată de lucru arbitrilor^ comisiei de 
disciplină. Liviu Coman este un 
nume rostit cu respect în tot orașul.

Tot în Sibiu, și tot la C.S.M., este 
legitimat și Giinther Liebhardt. Deși 
mult mai tînăr decît Coman (abia a 
împlinit 23 de ani), Liebhardt este 
o veche cunoștință a iubitorilor de 
sport din localitate: aici a debutat 
ca fotbalist, ca portar, în echipa 
fabricii Elastic, din campionatul re
gional. Element talentat, Liebhardt 
s-a impus atenției specialiștilor și 
după un an a trecut la Steagul roșu 
Brașov. După un alt an în care 
tlnărul portar, nemulțumit că este 
ținut mai mult ca rezervă. ,re-

!• C.S.M. Sibiu. Reintră de 

asemenea în producție, tot la „Elas
tic", la secția sculărie. Ce dezamă
gire însă: fostul lor tovarăș de 
muncă nu venea în fabrică decit 
din cînd în cind!... în ace
lași timp Liebhardt absenta cu re
gularitate de la antrenamente. Toate 
acestea își au, desigur, unele expli
cații : Gunther Liebhardt își pierde 
nopțile prin localuri sau la jocuri 
de cărți... între cei doi portari ai 
C.S.M. Sibiu este, cum spun oa
menii din oraș, o diferență ca de la 
cer la pămînt I

ILIE IONESCU-coresp. principal

Ce-ar fi 
dacă...

Duminică dimineața, numeroși 
spectatori — iubitori ai sportului cu 
pedale — au venit pe stadionul 
„Steaua", tocmai la capătul liniei 
tramvaiului 3 să asiste la primul 
ciclocros al sezonului. Cei care nu 
s-au încumetat să străbată drumul 
și să înfrunte frigul au fost... cicliș
tii ! Dintre cei cunoscuți au semnat 
„condica de prezență" doar vreo doi- 
trei: Mircea Virgil, Gheorghe Ră- 
ceanu, Petre Simion. Restul ?

O bună parte dintre rutieri igno
rează în ultimul timp ciclocrosul. 
S-ar putea ca acest gen de întreceri 
— altădată „punte de legătură" între 
două sezoane — să fi devenit ana
cronic. Noile metode de pregătire, 
fundamentate științific, au găsit alte 
căi de menținere a sportivilor în 
efort, de dozare a antrenamentului. 
Dacă cicliștii socotesc că proba com
binată — ciclocrosul — nu mai co
respunde cerințelor, atunci să nu 
participe ! Dar (există — în ceea ce 
îi privește —un fel de paradox), îi 
vom vedea, fără îndoială, pe cei 
mai mulți dintre ei, la startul cam
pionatului și, îndeosebi, la finala din 
20 noiembrie. Așa dar, nu este vor
ba de o apreciere obiectivă (și sin
ceră !) a utilității sau inutilității ci- 
clocrosului, ci numai de interes (sau 
lipsă de interes) față de o compe
tiție sau alta.

Ce-ar fi dacă federația ar inter
zice participarea Ia campionat a a- 
celor cicliști care n-au dovedit se
riozitate și atașament față de a- 
ceastă probă, în speță celor ce n-au 
luat parte la competițiile prelimi
nare ?

H. NAUM

...Meciul de fotbal de categoria C Flacăra roșie București — Șantierul naval 
Oltenița. Arbitrul jocului, V. Paladescu, a acordat un „11 m“ împotriva echipei 
din Oltenița. Și iată urmarea : proteste, vociferări, întreruperea jocului timp 
de cîteva minute.

Fină cînd vom mai asista la asemenea scene pe terenurile noastre de fot
bal ? Cînd, oare, vor înțelege jucătorii că au datoria să aibă o atițudine disci
plinată, indiferent de decizia conducătorului de joc ? Ce părere au despre această 
„scenă” antrenorul echipei S.N. Oltenița și tovarășii din conducerea asociației ?

Foto : N. TOKACEK

0 intrebare
fără răspuns...

Shnbătă, la prinz, în fața sediului 
Consiliului General al UCFS... Un grup 
de atleți din regiunea București își aș
teptau antrenorul. Printre ci și lînărul 
GlIEORGHE 1ONESCU, de la G A.S 
Amara Trăgea de zor d intr-o țigară.

— De unde sînteți, băieți ? este In 
trebat Cheorglie lonescu de către un to
varăș care tocmai ieșea din sediu

Nici un răspuns. Așezat picior peste 
picior, lînărul nostru continuă să fu
meze tacticos. Nu dă nici o importanță 
celui care i-a adresat întrebarea, om în 
vîrstă, cu păr alb, profesorul de edu
cație fizică V. Sturza. Ba îi mai suflă 
și fumul în față.

Fără comentarii...

Aprecieri 
unanime

Radioamatorismul cîștigă ...teren prin
tre tinerii din Orașul Gheorghe Glieor- 
ghiu-Dej. Aici a fost adus, de altfel, în 
toamna anului 1966, titlul de campioană 
a țării: locul I pe țară la finala cam
pionatului republican de radio, „vină- 
toare de vulpi'*, pe 144 Mhz. Câștigă
torul este tî nărui radioamator Francisc 
Doboș din asociația sportivă Petrolul. 
Performanța realizată este încununarea 
unei munci asidue pe care Franc-isc Do
boș a depus-o în cursul a cinci ani de 
cînd a devenit radioamator autorizat. In 
acest timp, el a stabilit 1100 de legă 
turi de recepție și 1600 de legături de 
emisie cu 89 de țări, printre care 
U.R.S.S., Suedia, S.U.A., Germania, Bo
livia, Brazilia, Japonia, Porto Rico.

Atît la stația de frecvență a Orașului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, unde lucrează 
ca electromecanic, cit și în cadrul radio- 
clubului orășenesc, Francisc Doboș se 
bucură de aprecierile și stima colegilor 
de muncă.

GH. GRUNZU 
coresp.

Voleibaliștilor 
de la Electroputere, 
bravo 1

Un „bravo!" pe care voleibaliștii 
de la Electroputere Craiova îl me
rită din plin. Ei și antrenorul lor, 
I. Amărășteanu, au cules un frumos

Cine aruncă, mătură!...
Duminică, la Timișoara, cu prilejui meciului de fotbal C.F.R. Timișoara — 

Vagonul Arad, un spectator certat cu disciplina a aruncat o pungă de „flori
cele” în jucătorii echipei învingătoare ! Organizatorii au găsit o soluție cate 
poate servi drept exemplu și altor organizatori, pentru a pune la punct pe 
„suporterii” rămași în urmă cu educația. După cum vedeți în fotografia noas
tră, spectatorul a fost invitat să... măture „floricelele" aruncate pe culoarul 
care duce spre vestiarul jucătorilor. O lecție binemeritată 1

succes : victoria obținută cu 3—0 în 
deplasare, duminică, la București, în 
fața Semănătoarei ! îndrumări teh
nice ? Desigur. Și tactice ? De ase
menea ! Am vorbit despre rolul lor 
în cronica de marți. Avem convin
gerea că numai stricta lor apli
care pe teren nu s-ar fi materiali
zat în victorie, și încă într-una atît 
de categorică, dacă — înainte de 
toate —- voleibaliștii craioveni n-ar 
fi urmat sfaturile educative dale de 
antrenor, oferind astfel un foarte 
bun exemplu, pe care l-am dori imi
tat de cît mai mulți.

E vorba despre disciplina voleiba
liștilor de la Electroputere, în teren 
și pe banca rezervelor, despre totala 
absență a protestelor la deciziile ar 
bitrilor. în schimb, ori de cîte ori 
jucătorii craioveni erau semnalați în 
defect de conducătorii meciului, ei 
ridicau aproape cu regularitate bra
țul la deciziile acestora. Așa cum 
sună de altfel și hotărirea federa
ției. Dar, pentru cei mai mulți de la 
alte echipe sună (pînă cînd?) în van.

A proceda asemenea voleibaliști
lor de la Electroputere (duminică și, 
să sperăm, mereu de-acum încolo, 
acasă și în deplasare) înseamnă a

Sensul unei reprogramări
Federația română de rugbi a hotă- 

rît să reprogrameze meciul de ca
tegoria A dintre Constructorul Bucu
rești și Farul Constanța, din cadrul 
etapei a XVI-a. în acest meci rug- 
biștii de la Constructorul, situați un
deva în coada clasamentului, au fă
cut totul pentru a termina în avan
taj, în speranța că se mai pot salva 
dintr-un „naufragiu" pe care n-au 
încercat să-1 evite un întreg cam
pionat. Ce însemnează „totul" ? Din 
primele minute ale meciului ei au 
vociferat în teren, au incitat publi
cul, și-au bruscat adversarii și, în 
cele din uimă, cînd totul părea pier
dut, n-au ezitat să-1 amenințe pe ar
bitru.

Arbitrul Ștefan Constantinescu, 
om cunoscut prin autoritate și pres
tanță (fapt ce a și determinat fede
rația să-I delege la acest meci) a 
greșit, firește, lăsîndu-se de astă 
dată intimidat. EI a comis, mai ales 
în finalul jocului, cîteva erori grave 
care, în ultimă instanță, au răstur
nat rezultatul...

Și astfel Constructorul a terminat 
— cum și-a... propus — în avantaj. 
Ne întrebăm însă : ce spune la urma- 
urmei o asemenea „victorie" ? Cred 
jucătorii acestei echipe că in acest 
fel, fără muncă, fără efort, se pot

Foto : S. PETRE

contribui la crearea și menținerea 
unei atmosfere sănătoase de desfă
șurare a întrecerii, a unui climat de 
sportivitate. Și, a nu protesta la de
ciziile arbitrilor, se mai traduce prin- 
tr-un avantaj : acela de a nu-ți irosi 
energia și a-ti stăpîni nervii care, in_ 
volei (unde de cele mai multe ori 
punctele le cîștigi, dar le și pierzi, 
în serii rapide), se răzbună mai tot
deauna pe cei... ce-au scăpat frîul. 
Duminică, voleibaliștii de la Semă
nătoarea, risipindu-și adesea atentia 
și nervii în proteste (nici măcar jus
tificate!) la deciziile arbitrilor, s-au . 
dereglat atît psihic cit și tehnic : 
vezi numeroasele mingi expediate de 
el hăt-colo, afară, sau „îngropate" în 
plasă în finalurile seturilor. Și iată 
așa, pînă la urmă, în vreme ce cra- 
iovenii culegeau roadele calmului și 
disciplinei, bucureștenii s-au trezit... 
trăgînd ponoasele, pe care nu ne 
îndoim că antrenorul lor, D. Media- 
nu (de i-ar fi ascultat îndrumările!) 
le va analiza cu ei temeinic, ajutîu- 
du-se în acest scop și de exem
plara comportare a celor de la 
Electroputere.

CONSTANTIN FAUR

• ••

menține într-o competiție ? N-ar fi 
fost mai nimerit să se pregătească 
cu seriozitate, cu zelul care le era 
caracteristic pină nu de mult ?

Iată de ce considerăm justă mă
sura federației. Poate că acum, in 
ceasul al 12-lea, tinerii rugbiști ai 
Constructorului, ca și antrenorii lor, 
D. Marica și D. lonescu (care, după 
cum se vede, și-au cam... uitat atri
buțiile de educatori), vor înțelege 
adevăratul sens al întrecerii spor
tive.

...Sîmbăta trecută, jucătorii de la 
Farul, sosiți în Capitală pentru me
ciul cu Grivița Roșie, au asistat Ia 
partida dintre Constructorul și Pre
cizia Săcele. Fapt firesc, obișnuit. 
Neobișnuit este însă ca rugbiștii din 
Constanța, „depistați" în tribune de 
cîțiva jucători de rezervă ai Cons
tructorului, au fost huiduiți și apoi 
„bombardați" cu ce s-a găsit. Bilan
țul ? Un jucător (Stanciu) serios 
accidentat, alții loviți.

Federația a hotărît să suspende 
terenul din Șoseaua Olteniței. Mă
sura ni se pare prea blindă, deoarece 
în cazul de față avem de-a face 
cu scandalagii recidiviști, care n-au 
învățat nimic din greșelile săvîr- 
șite !

T. BRĂDEȚEANU



„Finâlâ" SC rcjOâCâ
în... librării DUPĂ UN AN, DIN NOU PRIN ȘCOLILE IEȘENE

După succesul „primei ediții" a 
cărții „FINALA SE JOACA AS
TĂZI", de IOAN CHIRILA, editura 
Uniunii de Cultură Fizică și Sport 
a programat „rejucarca" ei, încre- 
dințind librăriilor un important su
pliment de tiraj.

O „rejucare" așteptată...

/Ve scriu corespondenții din Oltenia
ACȚIUNI DEMNE DE LAUDĂ

Bunul gospodar își face iarna car și 
vara sanie ! Așa au procedat și tovarășii 
de la clubul sportiv Electroputere din 
Craiova, după ce au preluat în admi
nistrare Sala sporturilor din localitate. 
Prin închiderea cu un zid interior, fosta 
terasă s-a transformat într-o sală de 
antrenament pentru box și scrimă (26 m 
x 5 m), dotată cu întreaga aparatură și 
instalație de ventilație și încălzire. Ală
turi s-a amenajat un spațiu corespun
zător pentru pregătirea luptătorilor 
(15 m x 12 m), descongestionîndu-se ast
fel sala principală care este folosită 
acum pentru antrenamentele și compe
tițiile oficiale de volei, baschet, handbal 
și gimnastică.

Concomitent cu extinderea suprafețe
lor susmenționate, au fost zugrăvite să
lile, vestiarele și. băile. S-a făcut revizia 
generală a instalațiilor sanitare, elec
trice și de încălzit, iar pardoseala a 
fost reparată și vopsită. Așadar, sezonul 
rece este așteptat la Craiova cu „căl
dură “.

★
Șl terenul de fotbal de lingă depoul 

C.F.R. Craiova a fost complet reamena- 
jat de asociația sportivă Autorapid. Au 
fost construite cabine pentru arbitri și 
Jucători, iar terenul a fost îngrădit. în 
colaborare cu asociațiile Stăruința și 
A.S.A. terenul a fost pavoazat și a fost 
propus să fie omologat pentru jocurile 
oficiale din campionatul regional.

ȘTEFAN GURGUI

o ASOCIAȚIE SPORTIVĂ 
CU ACTIVITATE RODNICĂ

Voința Craiova este o asociație spor
tivă puternică, cu o activitate bogată, 
cu numeroase baze sportive.

Astfel, terenul de volei (unul dintre 
cele mai bune din oraș), terenul de 
handbal, reamenajat prin muncă volun
tară (omologat pentru jocuri de catego
ria A), sala de popice cu două piste, 
instalațiile secției de radioamatorism și 
sala de tenis de masă atrag zilnic nu
meroși sportivi care se pregătesc cu 
hărnicie. Avînd cadre calificate care se 
ocupă de ridicarea măiestriei sportive 
a cooperatorilor, asociația a reușit să 
se situeze pe un loc de frunte în orașul 
nostru.

Echipele de volei sînt pregătite de 
Radu Zamfirescu, instructorul voluntar, 
Vladimir Cojocaru se ocupă de echipele 
de handbal, Mateiță Bădeanu de cele 
de popice, iar Virgil Rusu de tenis de 
masă.

Bogata activitate a sportivilor asocia
ției Voința a avut ca urmare bunele 
rezultate înregistrate în diferite compe
tiții, promovarea echipei feminine de 
handbal în campionatul regional, locul 
II la băieți și ni la fete în etapa re
gională a campionatului de orientare 
turistică, victorii în întîlniri interregio
nale de popice ș.a. Printre sportivii 
fruntași în producție se numără Felicia 
Gheorghe și Virgil Bogdan (popice), Ni- 
colăița Trașcă, surorile Doina și Adela 
Ionescu și Ana Popa (handbal), Geor- 
geta Croitoru, Elena Popescu și Paula 
Anghel (volei), Maria Capră, Floarea 
Tută și Constantin Vîlcea (orientare tu
ristică).

MIRCEA VT 4DOIANU

DUMINICĂ CULTURAL-SPORTIVĂ 
LA GURA VĂII

Peste 5 000 de muncitori de la siste
mul hidroenergetic și de navigație Por
țile de Fier au participat, de curînd, la 
o frumoasă duminică cultural-sportivă. 
Cu acest prilej, au fost organizate în
treceri de volei, lupte, haltere, șah, fot
bal și tenis de masă.

MIRCEA FOCȘAN
CÎND NU EXISTĂ PREOCUPARE

în comuna Poiana Mare, din raionul 
Segarcea, activează echipa masculină de 
velei înfrățirea, participantă în cam
pionatul regional. La jocurile acestei 
echipe arbitrii sînt delegați, cum e și 
firesc, de către comisia regională de 
volei. Dar, de cele mai multe ori acești

(Urmare din pag. 1)

afirmăm în toate competițiile școlare*...), 
astfel ca între vorbe și fapte să poată 
exista o legătură .trainică. Așteptăm...

LA ȘCOALA SPORTIVĂ - 

ÎNCĂ PREA PUȚIN...
i

în localul Liceului „C. Negruzzi" 
funcționează Școala sportivă’ de elevi. 
„Funcționează* este un fel' de a spune. 
Fiindcă de anul trecut și pînă acum 
acest „laborator de performanțe sporti
ve", cum ar trebui să fie, n-a realizat 
mare lucru. Ba, dacă ne gîndim la fap
tul că una din cele trei secții ale școlii 
a fost desființată — cea de volei — 
s ar putea trage chiar un semnal de 
alarmă. Acum în școală se practică 
doar atletism și handbal. Atletismul 
și-a restrîns însă sfera de activitate 
prin plecarea prof. Gh. Teșu, fostul di
rector, transferat din localitate, apoi 
revenit în oraș, dar la... Institutul po
litehnic.

In acest fel, la Școala sportivă de 
elevi din lași nu mai lucrează decît un 
singur antrenor cu normă întreagă,

^cavaleri ai fluierului” nu se prezintă 
la meci și atunci organizatorii se văd 
nevoiți să-i înlocuiască cu „arbitri” gă
siți ad-hoc, care nu totdeauna cunosc 
bine regulamentul de volei, cum s-a 
intîmplat la partida înfrățirea — Recolta 
Segarcea. Neavînd fluier, arbitrul se
cund se adresa arbitrului principal 
prin... viu grai pentru a-i aduce la cu
noștință infracțiunile comise de jucă
tori.

în campionatul trecut arbitrii dele
gați de comisia regională s-au prezentat 
numai de două ori la Poiana Mare. Ce 
au de spus despre această stare de lu
cruri membrii forului regional ? In 
acest fel se va dezvolta oare voleiul în 
regiune ? Credem că nu. Se impune ca 
această problemă să fie grabnic solu
ționată.

CORVIN MARICA

366 DE INSTRUCTORI SPORTIVI

Asociațiile sportive din Filiași primesc 
un ajutor prețios din partea celor 336 
de instructori sportivi pe ramură de 
sport care activează în raion. Ei se 
ocupă de pregătirea sportivilor, de mo
bilizarea lor la întreceri, de trecerea 
normelor Insignei de polisportiv. De 
asemenea, instructorii voluntari dau un 
ajutor prețios la amenajarea bazelor 
sportive și la realizarea calendarului 
competițional. Dintre instructorii spor
tivi care au desfășurat o activitate bo
gată amintim pe Ion Enache (Răcari), 
Ion Bunăiașu (Turceni), Cornel Păun, 
Victor Petrescu și Florin Mureșan (Fi
liași).

NICOLA E C1RSTOCEA

UN EXEMPLU BUN DE URMAT

Asociația sportivă Mecanizatorul din 
comuna Vînjuleți se bucură de un bine
meritat prestigiu în raionul Vînju Mare, 
datorită bogatei activități pe care o des
fășoară.

Pe terenurile sportive (fotbal, baschet, 
handbal, volei, groapă de sărituri și 
sectoare de aruncări) precum și în se
diul clubului se organizează zilnic dife
rite activități sportive. Campionatul 
asociației programează întreceri la tenis 
de masă, volei, tir, fotbal și șah la care 
sînt angrenați peste 200 de sportivi. în 
prezent, două echipe (volei și fotbal) 
participă la campionatul raional. Gim
nastica de înviorare are tot mai mulți 
adepți în rîndurile elevilor și este prac
ticată cu regularitate la internatul șco
lii. Printre alte realizări ale acestei aso
ciații, notăm încasarea la zi a cotizației 
UCFS, 145 de purtători ai Insignei de 
polisportiv, 30 de instructori sportivi la 
diferite discipline, echipament sportiv 
în valoare de peste 5 000 lei, excursii 
organizate în locuri de interes turistic 
(printre care Porțile de Fier), duminici 
cultural-sportive ș.a.

CRISTIAN PETRESCU 
activist sportiv 

Tur de onoare...
Am observat — ți cu regret —■ că in ultimul 

timp nu se mai obișnuiește ca, după o victorie, 
învingătorul să facă în fața spectatorilor tradi
ționalul „tur de onoare". L-au reactualizai oa
menii șantierelor, constructorii orașului nostru, 
care mai bine de două săptămîni s-au întrecut 
pe stadionul „Ciurel" intr-o competiție de fotbal 
dotată cu cupa ziarului local „Viața șantierelor".

Finala a adus pe teren două echipe, reprezen- 
tînd întreprinderea de instalații, montaj, izola

ții și I.M.C. ;,7 Noiembrie". „Cturel“-ul a trăit 
un moment de mare sărbătoare.

...90 de minute de întrecere aprigă. Pe margine, 
tovarășii de muncă, abia coborîți de pe schele, 
îi aplaudau cu căldură pe jucători. Doi antrenori

(voluntari), Aurel Nanu — contabil șef și pre
ședintele asociației sportive de la I.M.C. „7 
Noiembrie" ji Traian Meroiu — responsabilul 
secției de fotbal de la I.I.M.l. erau mai emoțio
nați chiar decît elevii lor care, pe teren, ^con
struiau" pase excelente în careul de 16 m, in-

terceptau ca „la carte" mingea cu buline albe- 
negre, ce se încăpățîna să nu intre în plasă.

In repriza a doua, cărămidarii s-au „instalat* 
in jumătatea de teren a adversarilor, beneficiind 
de un fundaș în vervă de joc, Viorel Bindea, 
nepotul renumitului Silviu.

prof. Dumitru Gherghișan, specializare 
handbal, sport în cane însă, rezultatele 
se lasă așteptate...

NU SCUZE, 
CI PERFORMANȚE î~

în curtea Liceului nr. 1 „Mihail Sa- 
doveanu" — un adevărat șantier. Pro

O săritură de nota 101... (oră de educa/ie fizică la Liceul nr. 2 din Iași) 
Foto : Al. Șuteu

PROIECTE ÎN CURSfesorul Vasile Ciuta* director-adjunct 
ne prezintă... viitoarele terenuri de sport 
ale școlii : unul de handbal, altul de 
volei, sectorul de sărituri.

— In circa 10 zile, ambele terenuri 
vor fi acoperite cu bitum. S-a întîrziat 
puțin — constructorii sînt mereu aglo
merați — dar pe parcurs vom recupera 
timpul pierdut.

Din păcate, la Liceul „Mihail Sado- 
veanu" nu este vorba numai de recupe
rarea cîtorva săptămîni de activitate 
sportivă. Liceul dispune de una din cele 
trei săli de gimnastică din oraș afec
tate elevilor, fără însă a exista aici o 
activitate de perspectivă în acest sport. 
0 profesoară tînără, Maria Teleagă, 
n-a reușit pînă acum să învingă iner
ția, astfel încît elevele de care se ocupă 
să se facă „văzute" în cît mai multe 
competiții și peste limitele lașului. Anul 
trecut lucrurile se prezentau absolut 
identic.

— Să știți, profesoara Teleagă nu 
este specialistă în gimnastica. Răspunde 
de acest sport fiindcă nu este altcineva. 
Ea are „C.F.M.u-ul (n.n. Cultură Fizică 
Medicală)...

Este adevărat. Dar, în același oraș, 
o altă profesoară, Doina Feordeanu, 
TOT CU SPECIALIZARE C.F.M., a 
pregătit o elevă, pc Aneta Duțan, care 
lucrează la categoria „maestre", precum 
și o echipă foarte aproape de valoarea 
celor mai bune din țară. Ce are în plus 
prof. Feordeanu? PASIUNE, DRAGOS
TE DE MESERIE!

I
„MECIUL' CONTINUA...

Ministerul Învățămîntului a repartizat 
Secțiunii de învățămînt din Iași două 
panouri de baschet. Nu se știe a cui 
a fost ideea distribuirii celor două pa
nouri dar, until a fost dat Liceului 
nr.9, celălalt... Liceului de muzică ! ?! 
în felul acesta, cele două licee nu pot 
folosi panourile decît pentru antrena

mente... la un panou. Ulterior, s-au fă
cut demersuri pentru ca panoul de la 
Liceul de muzică să fie atribuit Liceu
lui nr. 9. Dar cei de la „muzică" au 
refuzat să-l restituie, solicitîndu-1 și pe 
cel de-al doilea! Atunci s-a apelat la 
conducerea Liceului nr. 9; poate că se 
va găsi aici mai multă înțelegere. Dar și 
cei de la „9* au rămas pe o poziție 
fermă. Și „meciul" continuă... Pînă 
cînd ?

DE REALIZARE

Sîntem din nou în Bîrlad. pe dealul 
Morilor, la Liceul „Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej". Facem cunoștință cu noul 
director, profesorul de matematică Va
sile Dumitrache. Ne primește cu ama
bilitate și cu un teanc de... proiecte.

— Noi am învățat din criticile 
aduse de ziar. Ne-au ajutat. Am hotărît 
să amenajăm pe lingă școală un com
plex sportiv așa cum nu se mai află 
altul în oraș...

O parte din proiecte au și prins 
viață: o pistă de atletism (cu 4 cu
loare), sectoare pentru sărituri și arun
cări (în curs de finisare), terenuri pen
tru volei, baschet, handbal și fotbal, și 
ele aproape de terminare ; încă un strat 
de zgură și unele operații de nivelare.

Documentat și prompt, profesorul 
Mihai Cuțui, responsabilul catedrei de 
educație fizică, ne prezintă și proiectele 

Așadar, în cele mai multe cazuri critica a ajutat. Multi dintre profe
sorii de educație fizica care n-au fost anul trecut la... înălțime, au 
început să se gîndeased cu mai multa seriozitate la obligațiile lor, sâ 
dovedească interes și pricepere. De asemenea, am văzut la unii profe
sori tendința de a îmbogăți conținutul orelor de educație fizică, problema 
importantă astăzi, cînd cerințele sporesc continuu.

în ceea ce privește conducerile de școli, se constată mai multă 
exigență, o îndrumare mai atentă a colectivelor profesorilor de educație 
fizică, o preocupare mai vizibilă de a sprijini moral și material activi
tatea sportivă a elevilor. într-un cuvînt, s-a înțeles mai bine rostul edu
cației fizice, reușindu-se ca orele de educație fizică și de activități 
sportive să contribuie la întărirea sănătății copiilor, la dezvoltarea lor 
multilaterală, iar premisele performanței să fie create încă de pe băncile 
fr00*11, TIBERIU STAMA

jNSEMNĂRI

Și cînd toată lumea era convinsă că va asista 
la încă două reprize de prelungiri. Constantin 
Andrei (I.I.M.l.) a înscris în... propria poartă 
unicul gol al partidei.

★
...Amurgul cobora încet pe stadionul „Ciurel . 

Purtind cupa, învingătorii au trecut într-un tur 
de onoare prin fața suporterilor. Un colț de 
soare, „restanțier", se oglindea în cupa victoriei. 
Și, deodată, adversarii s-au îmbrățișat priete
nește. Ca și atunci cînd, acolo, pe șantier, înscriu 
o nouă biruință în muncă.

PETRE GHEORGHIU

privind activitatea sportivă propriu- 
zisă ; locul I pe regiune la baschet — 
fete, locuri fruntașe pe regiune la vo
lei și handbal — băieți, cît mai multe 
elemente de valoare în atletism și gim
nastică.

PROFESORUL
DE MATEMATICĂ-^

UN PRIETEN AL SPORTULUI^

Tot un profesor de matematică se 
află și la conducerea Liceului nr. 3: 
pro/. Vasile Țugulea. Cele găsite aici 
ne îngăduie să-l socotim un prieten al 
sportului : curtea liceului a fost bitumi- 
nată (se poate juca volei, baschet și 
handbal), elevii au acces la stadion 
(distanța — două minute de școală), 
inventarul sportiv a fost substanțial 
lărgit. Nu încape nici o îndoială că 
profesorii de specialitate de aici — 
Doina Rerescu (gimnastică), Vasile Tă- 
mășanu (atletism) și Dumitru Lemne 
(jocuri sportive) vor găsi toată înțe
legerea, tot sprijinul în organizarea 
unei activități sportive care promite să 
fie deosebit de bogată.

Rămîne însă în actualitate o mare 
doleanță : magazia în care sînt depozi
tate materialele și echipamentul sportiv 
este cu totul necorespunzătoare, ceea ce 
face ca o bună parte din inventar să 
se deterioreze chiar înainte de a fi fo
losit. Contabila șefă a școlii, tovarășa 
Elena Hatreliuc, are toate motivele să 
fie îngrijorată. Fiindcă, la urma-urme- 
lor, tot va trebui să răspundă cineva 
pentru această stare de lucruri!

DAR ATLETISMUL

Șl GIMNASTICA ?...

Popasul la Centrul școlar agricol din 
Huși ne-a dai să înțelegem că și 
prof. Vasile Vngureanu și-a schimbat 
simțitor „concepțiile*, că s-a pus serios 
pe muncă : și-a luat definitivatul, a reu
șit să ajungă în yzone" cu echipa de 
liandbal-fete, nu mai absentează de la 
ore. Ne-ar bucura însă dacă s-ar ocupa 
ș; de atletism și gimnastică cu aceeași 
pasiune pe care o depune pentru 
handbal...

★

Școlile în care anul trecut semnala
serăm o activitate pozitivă se bucură în 
continuare de o bună reputație: la lași
— Școala generală nr. 12 (directoare, 
prof. Elena Bădrâjan, profesori de edu
cație fizică Elena Rugină și Mircea Hu
diță); în Huși -— Liceul nr. 1 „Cuza 
Vodă" (director, prof. Mihai Ciobani», 
profesori de educație fizică Elena Bu
suioc și Vasile Teodorii) ; în Pașcani
— Liceul Dr. 1 (director, prof. Necu- 
lai Buruiană, profesor de educație fizică 
C. Țapu) ; în Răducăneni — Liceul nr. 1 
(director, prof. Constantin Hoha, pro
fesor de educație fizică I. Vrabie). Cu
venitele felicitări.

SPORTUL POPULAR
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N. Cristea a avut de înfruntat doi 
adversari deosebit de valoroși. După 
ce l-a învins pe campionul european de 
anul trecut, Dodrimont, el a obținut o 
nouă victorie in meciul 
pionul european Neff 
rată, în care Cristea

cu vicecam- 
(imaginea alătu- 

are inițiativa)

După întilnirile cu reprezentativa R. F. Germane

Luptătorii români au lăsat o frumoasă impresie
La sfîrșitul săptămînii trecute echipa de lupte libere a tării noas're 

a susținut primele confruntări cu reprezentativa R. F. Germane. Rezulta
tele sînt cunoscute: 5'/a—2'/2 și 6—2 în favoarea sportivilor 
Pentru a afla alte amănunte am stat

români, 
de vorbă cu antrenorul Ion Crisnic.

— Care este valoarea sporti
vilor din reprezentativa R. F. 
Germane ?

— Această echipă reunește o se
rie de sportivi apreciați in arena in
ternațională. Mă refer îndeosebi la 
Neff, vicecampion european, Rost, 
ciștigător, la Tokio, al unei medalii 
de argint și Dietrich, medaliat la 
mai multe edilii ale campionatelor 
mondiale, clasat pe locul III la O- 
Umpiada de la Tokio. De altfel, R.F. 
Germană a ocupat locul IV pe na
țiuni la campionatele europene din 
acest an iar România locul VI.

R. F. (Șermană, după ce a transmis 
o singură partidă de la Koln (Poale- 
lungi — Rost), in meciul revanșă de inii Ini, Ia Brașov, 
la Ludwigshafen a transmis toate in- a Ungariei, 
tilnirile.

Si Tampa (cat. 78 kg) a concurat 
bine. El a luptat mai mult cu acțiuni

al luptătorilor români, de rapiditatea 
și rezistenta lor. Publicul (in sala 
din Ludwigshafen au fost peste 4000 
de spectatori) a aplaudat la „scenă 
deschisă" evoluțiile românilor.

Confruntările cu echipa R. F. Ger
mane ne-au fost 
mai ales că la

deosebit de utile,
17 noiembrie vom 
redutabila formație

Interviul nostru

—■ Cum s-au comportat luptă
torii români ?

— După părerea mea, bine, mai 
ales cei de la categoriile mici de 
greutate. Ei au folosit o gamă va- 
rirită de piocedee tehnice, cu multe 
coinbinatii in lupta din picioare. De 
pildă, Poalelungi (cat: 70 kg) a avut 
piciorul drept prins de către Rost și 
nimeni nu se mai aștepta ca sportivul 
român să. evite fixarea in parter. 
Totuși, print r-o aruncare rapidă a 
contrat ducindu-l pe Rost direct in 
pod. Coman (cat. 63 kg) a conttat 
salturile cu cirhg ale adversarului 
(Schader) iar Cristea (cat. 57 kg) l-a 
învins de o manieră categorică pe 
N'eif cu 6—0. Dumitru (cat. 52 kg), 
debu'anl in prima noastră echipă, a 
executai acțiuni și procedee tehnice 
deosebit de spectaculoase și in ace
lași timp eficace, ciștigind un meci 
(cu Drywa) la tuș. iar al doilea (cu 
Horst) la o diferență de 11 p 
(15—41. De altfel, televiziunea din

de contraatac fiind insă deficitar in 
atacul direct. De asemenea, Tampa 
incă nu are o rezistență corespun
zătoare. Sub posibilități au evoluat 
ceilalți sportivi: Popescu (cat. 87 
kg), Pavel (cat. 97 kg) și Stîngufcaf. 
peste 97 kg). Primul a luptat incltis 
evitind să atace deși stăpinește toar
te bine „intrările" la coapse și la 
gambă. Pavel a făcut citeva greșeli 
tehnice și tactice care l-au dus la 
infringed în ambele 
Stingu n-a insistat in 
a fost parcă speriat 
versorului.

— Cum au fost 
torii noștri ?

— Așadar, 
cu : „succes 
dispută 1“

trebuie să 
și in

incheietn 
această

Interviu consemnat de
COSTIN CHIR1AC

meciuri, far 
prima partidă, 
de faima ad-

apreciati lup’ă-

— Specialiștii prezenți la intilni- 
rile cu echipa R. P. Germane au 
fost impresionați de nivelul tehnic.

Unde mergem?

• FOTBAL — Stadionul 
Dinamo, ora 15 : Dinamo— 
Steaua (meci amical).
• SCRIMA - Sala Repu- 

bticii. de la ora 8 și £7 : 
Campionatele republicane 
de seniori pe echipe, eta
pa a V-a.

tantu!—Colorantul : teren 
Tineretului IV. ora 15,30 : 
C.S.S. III—I.S.E. (eat. B, 
seria a IV-a, grupa B).

Biatloniștii noștri
se antrenează intens

patinatorii și bobe- 
ediția jubiliară a

care nu au avut odihnă 
lunile de vară, care s-au stră- 
se străduiesc 

o valoare cit 
și biatloniștii

in continuare să 
mai ridicată se 
români. Perfor

in trecut au con-
imbold in 
continuat

munca de 
în această

spunem că,

• BASCHET — Sala Ho
rească, de ia ora 19: I.C.F. 
—Politehnica Brașov (B.f.), 
Politehnica—Olimpia 
(A.f.), Constructorul—Rapid 
(A.f.).

T.V.

© RUGBI: Teren Tinere
tului II, ora 15,30 : Proiec-

© LUPTE — Sala Casei 
de Cultură a raionului N. 
Bălcescu de la ora 9,30 : 
Flamura le Tulcea,
C-S.M.S. I Progresul
Buc. (greco-romane, cat. 
B)

CICLISM — Stadionul
Ol! opia (șos. Vitan £85), 
de ’a ora 9,30 : „Cupa O- 
lirr îa“ la ciciocros.

© LUPTE — Sala Dina
mo, de fa ora 10 : Dinamo 
cu Steaua, cu Metalul si 
cu Rapid. Steaua cu Rapid 
și cu Metalul (greco-roma
ne, cat. A). Dinamo
Progresul București șl cu 
Oțelul Galați și Steaua cu 
Progresul și cu Oțelul (li
bere cat. A). Sala Ciulești, 
de la ora 16 : 
Constanța—C.S.M.
și Rapid (libere cat. B).

cu

Energia
Reșița

Șo- 
de la ora 

Concurs internațional 
viteză pe circuit.

© MOTOCICLISM 
șeaua Nordului, 
10 : 
de

e
publicii de la ora 8 și 17 : 
Campionatele republicane 
de seniori pe echipe, etapa 
a V-a.

SCRIMA Sala Re-

Grenoble, 1968. A X-a ediție a Jocu
rilor Olimpice de iarnă. Un eveniment 
îndepărtat ? Nicidecum. Au rămas, de 
fapt, circa 16 luni pînă în ziua în care 
schiorii, hocheiștii, 
rii vor inaugura
„Olimpiadei albe". 16 luni ce reprezintă 
de fapt o perioadă de pregătiri asidue, 
de muncă intensă dusă zi cu zi de cei 
care în februarie ’68 se vor avînta pe 
pîrtiile de zăpadă și de gheață în lupta 
pentru cucerirea medaliilor.

Printre cei 
nici în 
duit și 
atingă 
numără
mantele obținute de ei 
stituit un real 
pregătire care a 
vară cu intensitate sporită.

De la început trebuie să 
pînă la Grenoble, biatloniștii noștri au 
de parcurs citeva etape importante care 
constituie tot atîtea ocazii de verificare 
pentru toți membri: lotului și de... afir
mare pentru debutanții în concursuri in
ternaționale. Așa, de exemplu, în „drum" 
spre J.O. din 1%8, schiorii români vor 
participa în 1967 la campionatele mon
diale de la Altenberg (R. D. Germană), 
la concursul preoiimpic de la Autan 
(stațiune aflată lîngă Grenoble), la 
campionatul mondial pentru tineret (Al
tenberg), Ia concursul internațional al 
României, precum și 
de amploare, alături 
specialiști ai probei.

Să revenim însă la
zisă a lotului. Din el fac parte actual
mente, în afară de „veteranii" Gh. Vil-

moș, Gh. Cimpoia, N. Bărbășescu șî 
C. Carabela, o serie de tineri talentați, 
evidenția ti cu prilejul întrecerilor des
fășurate în iarna trecută, printre care 
Gh. Cercel, M. Stoian, D. Soiu, Alex. 
Szabo, I. Mîrzea ș.a. Antrenorul Marcel 
St uparu, ajutat de dr. Teodor Mine seu, 
au intensificat în ultima vreme antre
namentele pe „uscat**, punînd accent pe . 
îmbunătățirea pregătirii fizice specifice 
și a rezultatelor la trageri. Printre mij
loacele folosite amintim crosurile, cro
surile combinate cu trageri, ciclismul, 
alergările pe schiuri cu rotile. în gene
ral, au fost folosite terenuri cu deni
velări mici, specifice pistei pe care se 
va concura la campionatul mondial de 
la Altenberg. '>

Desigur, nu au lipsit nici probele 
control efectuate pe un 
(în Brașov, pe Varie) 
anii trecu ți. Semnificativ 
din cele două controale
a reieșit că biatloniștii noștri și-au 
îmbunătățit simțitor rezistența pe dis
tanța de 20 km (timpii înregistrați în 
luna septembrie 1966 au fost superiori 
celor din luna septembrie 1965 și chiar 
din luna octombrie a anului trecut) 
precum și rezultatele la tragerile efec
tuate în regim de efort intens.

Acum, în lunile de toamnă, biatlo
niștii noștri fruntași își continuă pre
gătirile cu aceeași conștiinciozitate, con
vinși că lucrînd cu sîrguință „pe uscat** 
vor putea începe antrenamentele pe ză
padă din plin, de la prima ninsoare.

Doar așa vor putea concura cu succes 
la Grenoble l

traseu identic 
cu cel folosit 
este faptul că 
de pînă acum

la alte competiții 
de cei mai buni

pregătirea propriu-

D. STĂNCULESCU

Perspectiva presupune,

în primul rînd, calitate!
(Urmare din pag. 1)

Stanca, sportive care au avut com
portări
Drîmbă, 
timpului 
doar în 
cap serios, la fel și Ana Ene care 
a luat un start cam întîrziat. Nesa
tisfăcătoare a fost în schimb evo
luția Suzanei Tasi. Rămîn în discu
ție două tinere... speranțe, Adriana 
Moroșanu și Rodica Văduva, de la 
care așteptăm rezultate pe măsura 
posibilităților pe care realmente 
le au.

constant valoroase. Ileana 
suferindă o bună parte a 
afectat pregătirii, a reușit 
parte să refacă un handi-

In floreta masculină, anul 1966 nu 
a fost prea îmbucurător pentru tră
gătorii noștri fruntași. Este adevă
rat că am avut cîte un loc 1 și 
la „mondialele" de tineret de 
Viena, în schimb la cele 
seniori de ia Moscova I. Drîmbă

3 
la 
de
Și

o analiză mai

Șt. Ilaukler au ocupat locuri- în
le 11 și respectiv 12, iar echipa de
s-a clasat tocmai pe locul 6. deSînt rezultate sub așteptări,, care cu
au dat Ia iveală, la
de amănunt, unele fisuri în ceea ce 
privește omogenitatea echipei și lipsa 
de curaj, de hotărîre în momentele 
decisive. Deci, floretiștii noștri au ma
nifestat carențe la capitolul pregătirii 
psihologice. Evident, în vederile spe
cialiștilor rămîn mai departe Drîmbă, 
Falb și Haukler, cărora li se adaugă

Pretinzînd sportivilor susceptibili să 
ne reprezinte la viitoarea ediție a J.O. 
din Mexic să muncească intr-un regim 
sporit de efort, cu seriozitate și con
secvență, nu trebuie să scăpăm din 
vedere o recomandație la fel 
sară și pentru antrenori. Lor 

primul rînd o muncă cu 
calitate. Aceasta înseamnă 
a studia continuu și de a 
tot ceea ce este nou pe plan mon

dial, de a manifesta mai mult simț de 
răspundere față de obligațiile lor. 
Intr-un cuvint : continuitate, exigență; 
calitate. Or, ca să spunem lucrurilor 
pe nume, tocmai aici se găsesc punc
tele nevralgice din activitatea antre
norilor noștri. Trebuie să fie clar 
pentru orice antrenor că a lucra după

de nete
le cerem 
adevărat 
obligația 
fi în pas

© FOTBAL — Stadionul 
Ciulești, ora 9,30 : Rapid 
București — Stuful Tulcea 
(juniori), ora 11 : Rapid — 
Progresul (meci amical) ; 
Stadionul Dinamo, ora 9.30: 
Dinamo București — Fla
căra Moreni (juniori), ora 
11 : Dinamo Victoria—Fla
căra Moreni (cat. B) 
renul Gloria, ora 11 : 
talurgistul București 
Poiana Cîmpina (cat. 
terenul Timpuri Noi, 
9,30 : — - -
rești 
(juniori), ora 11 
roșie București 
Constanta (cat. C) : stadio
nul Steaua, ora 10 : Stea
ua București — Oltul Rm.- 
Vîlcea (juniori) : stadionul 
Progresul, ora 11 : Progre
sul București — Dinamo 
Victoria (juniori) ; stadio
nul Politehnica, ora 10 : 
Știința București — Mus
celul Cîmpulung (juniori).

© BASCHET — Sala Flo- 
reasca, de Ia ora 8,30 : Ar
hitectura — Construcții 
(B.f.), Construcții — Insti
tutul Pedagogic Oradea 
(B.m.), Dinamo — Univer
sitatea Timișoara (A.m.).

te- 
Me-
B.); 

__  ora 
Flacăra roșie Bucu- 
— Portul Constanța 

ora 11 : Flacăra 
Portul

© HANDBAL — Stadio
nul Tineretului, de la ora 
9 : Politehnica București — 
Universitatea II București 
(m. II). Universitatea II 
București — Institutul Pe
dagogic Tg. Mureș (f. II). 
Politehnica București — U- 
niversitatea Cluj (f. II), 
S.S.E. 2 București — Parti
zanul roșu Brașov (f. II) : 
stadionul Voința, ora 12 : 
Voința București — Cau
ciucul Oraș Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

© VOLEI — Sala Dinamo, 
cu începere de la ora 8 : 
I.S.E. — Politehnica Galați 
(B.f.), Dinamo — C.S.M. 
Sibiu (A.f.), C.P.B. — Uni
versitatea Craiova (A.f.), 
Steaua — Minerul Baia 
Mare (A.m.), I.C.F. — Ra
pid București (A.f.) ; sala 
Ciulești, cu începere de Ia 
ora 8,30 : Medicina — In
stitutul Pedagogic Tg. Miu- 
reș (B.m.), Construcții — 
Politehnica Iași (B.m.), 
Rapid — Progresul Brăila 
(A.m.), Metalul — Corvinul 
Deva (B.f.), Universitatea 
București — I.C.F. (B.m.).

© RUGBI — Stadionul 
„23 August** de la ora 9,30: 
Constructorul — Politehni
ca iași (restantă cat. A.), 
Lotul republican — Farul 
Constanta (meci de veri
ficare) ; teren Tineretului 
IV, ora 9 : Aeronautica — 
Politehnica, ora 12,45 : 
Știința Institutul de Con
strucții — Rapid (cat. B, 
seria a IV-a, grupa A) ; 
teren Tineretului II, ora 
11,15 : I.P.G.G, — I.C.F. 
(cat. B, seria a IV-a, grupa 
B) ; teren Olimpia, ora 10: 
Olimpia — Vulcan (cat. B, 
seria a IV-a, grupa A).

M. Țiu, Șt. Weissbock și Șt. Csîpler. 
(Jltimii trei sînt elemente tinere care 
merită să fie promovate. At. Csîpler, 
a dovedit că nu mai are suficiente 
resurse pentru a rămîne în plutonul 
fruntaș, în timp ce T. Mureșanu tre
buie sâ se decidă : ori se consacră 
definitiv muncii de antrenor (pentru 
care are frumoase aptitudini), ori ac
ceptă să facă eforturile deosebite pe 
care le solicită pregătirea unui sportiv 
fruntaș...

Pînă in 1968 spadasinii noștri, ne 
referim în exclusivitate la cei tineri, 
au posibilitatea să-și cristalizeze va
loarea. Ne gîndim la A. Pongraț (lo
cul 5 la Viena), I. Sepeșiu, AI. Istrate,
N. Istrate precum și Ia foarte tinerii
C. Duțu (Craiova) și V. Agopcea (Cluj).

In sfîrșit, pentru sabie aceeași ob
servație ca și în cazul probei de spa
dă : accentul trebuie pus pe elemen
tele tinere și mai ales pe D. Irimiciuc,
O. Vornicu, I. Țîrlea, toți de la Iași,
D. Popescu (Ploiești) și I. Budahaziu 
(Cărei). Aceasta înseamnă că eliminăm 
din discuție posibilitatea folosirii în 
lot a unor trăgători depășiți ca pers
pectivă și ca stil, cum sînt N. Mari
nescu și Șt. Moldanschi sau sabrerii 
D. Mustață, Gh. Culcea, II. Bădescu, 
N. Alexe etc.

ureche, din amintiri și în salturi re
prezintă un stil de muncă total neco
respunzător perioadei actuale, cînd nu
mai o muncă bazată pe cercetare, pe 
o strictă documentare științifică iți 
poate asigura succesul.

în fine, șî secțiile de scrimă din clu--| 
buri și asociații trebuie să îndrume 
mai operativ munca de pregătire a 
scrimerilor. Ne gîndim mai ales la 
unele birouri de secții care au rămas 
datoare în această privință (C.S.M. 
Cluj, Petrolul Ploiești, C.S.O. Galați, 
Farul Constanța).

Am abordat în rîndurile de față; 
între altele, necesitatea promovării 
elementelor tinere pentru că tineretul 
reprezintă și în scrimă baza sportului 
de performanță. Șî adevărul este că 
avem tinere și tineri talentați cu care, 
dacă se va munci corespunzător, res- 
pectîndu-se particularitățile de vîrștă, 
se vor putea obține rezultate bune, la 
nivelul prestigiului de care se bucură 
scrima noastră pe plan mondial.

Și scrimerii mai vîrstnici, și cei mai 
tineri trebuie să muncească temeinici 
cu multă pasiune, la un înalt nivel 
calitativ, pentru ca importantul exa
men din 1968 să poa|ă fi trecut cu 
succes.



Liderii din
la grea încercare

Pentru lipsurile serioase 
cu prilejul unor meciuri de 
secții de fotbal,' antrenori, 
arbitri, biroul F.R.F. a hotărit aplica
rea următoarelor sancțiuni:

— suspendarea pe timp 
lotul republican de arbitri

■

Ion9 „Goool! goool!" vocea lui 
ițulescu se auzea, sugrumată de 
oție, în difuzoarele micuțelor 
anzistoare*. „5—1, dragi ascultă- 

ji în clipa aceea, pe stadionul 
3 August" din București sute de 
•ne, pălării, bascuri și cam tot 

(ftra la îndcmînă au zburat in

\Era exteriorizarea supremei încor- 
cu care oamenii aceștia urmări- 
epuizanta cursă după... califi- 
a echipei urgeșene. Era semnul 
participări totale la cascada de 
ce se revărsa în careul echipei 

Și ce poate fi 
mai emoționant decît

ri
ră
re. 
ei 
ort
i K-idar Firoud.
ii frumos, 

Vst lucru...
Poate... doar victoria piteșleană !

• Miercuri, după-amiază. Stadio- 
’I ,.23 August*. Cinci minute îna-

de începerea jocului „olimpici- 
-.\{r . Intermezzo cu Moldoveanu 
' Petrolul).

— €um s-a produs ciocnirea cu 
find ni ?

— „N-am vrut-o și o regret mult, 
t.u mi-am închipuit că Mlndru va

- jurige o dată cu mine la balon. A- 
eatn avans. Dacă aș fi bănuit, îl 
vilam*.

• Mindru: „Sint necăjit de acci
dentare dar, dacă se poate spune

șa, ani și o mică satisfacție. Nu 
jred că mai există cineva care să 
iustină că sînt... norocos. Sîmbătă 

' htrasem cu un pas în poarta echipei 
Naționale, marți am intrat în supra- 
■jegherea medicilor. Și în altă or- 
line de idei: n-am socotit nici o eli
tă ca intenționată „intrarea44 lui 
Moldoveanu".

Deoarece etapa a X-a a categoriei 
A a fost amînală, atenția amatorilor 
de fotbal va fi îndreptată duminică 
spre meciurile din categoriile B și C.

Liderul seriei I a categoriei B, Di
namo Bacău, are de susținut un meci 
dificil la Piatra Neamț, cu Ceahlăul, 
Si cealaltă pretendentă la șefie, 
Știința București, joacă în deplasare, 
Ia Brăila. Se pare că brăilenii sînt 
în formă, așa că sarcina studenților 
este destul de grea. în cazul unui 
dublu eșec, al lui Dinamo Bacău și 
al Științei București, poate profita 
învingătoarea din partida Chimia Su
ceava — Siderurgistul Galați. Si cum 
meciul se dispută la Suceava, prima 
șansă o au chimiștii... în celelalte 
jocuri, gazdele sînt favorite.

Derbiul seriei a II-a a categoriei 
B are loc la Arad, între Vagonul 
și A.S.A. Tg. Mureș. în actualul 
campionat arădenii n-au pierdut nici 
un punct pe teren propriu, dar for
mația antrenată de Tiberiu Bone este 
capabilă să răstoarne calculele hîr- 
tiei. Meciuri disputate se anunță la 
Sibiu (C.S.M. — C.F.R. Timișoara), 
la Lupeni (Minerul —- C.S.M. Reșița) 
și Ia Dej (Unirea — Minerul Baia 
Mare). Clujeana, Gaz metan Mediaș 
și Crișul au avantajul terenului pro
priu, care poate fi hotărîtor, în în- 
tîlnirile cu Ind. sîrmei C. Turzii, 
C.F.R. Arad și, respectiv, A.S. Cugir.

Si liderii seriilor categoriei C sus
țin examene grele: Portul Constan
ța (seria Sud) în compania Flacărei 
roșii București, Chimica Tîrnăveni 
(seria Nord) cu Soda Ocna Mureș, 
Mureșul Deva (seria Vest) cu C.F.R.

Caransebeș șl Unirea Focșani (seria 
Est) cu Rapid Mizil. Dintre cei pa
tru lideri, doar Portul Constanța are 
o situație mai avantajoasă, deoare
ce are o „zestre" de palru puncte 
față de urmăritoarea sa — Metalul 
Tîrgoviște. Ceilalți, în cazul unui 
eșec sau chiar a unul „nul", vor 
preda șefia celor care vor cîștiga. în 
această privință cu șanse egale can
didează Foresta Fălticeni și Metalul 
Buzău (seria Est), Metalul Hunedoa
ra, Chimia Făgăraș (seria Vest), Me
dicina Cluj și Olimpia Oradea (seria 
Nord). Dar și rezultatele altor me
ciuri pot aduce schimbări în confi
gurația celor patru clasamente.

în încheiere, o doleanță și tot
odată un îndemn al spectatorilor: 
mai multă preocupare pentru calita
tea jocului și „cel mai bun să câști
ge" I Și un cuvint pentru... spectatori: 
încurajați echipele favorite dar... 
atenție la sportivitate! Iar organiza
torii să respecte instrucțiunile F. R. 
Fotbal privind, în special, intrarea în 
incinta de joc numai a persoanelor 
ce au acest drept.

V. POMPILIU

MECIURI AMICALE

Sîmbătă și duminică în Capitală 
sînt programate două meciuri ami
cale : DINAMO — STEAUA (sîmbătă, 
pe stadionul Dinamo, de Ia ora 15) 
și RAPID — PROGRESUL (duminică 
dimineața, pe stadionul Giulești, de 
la ora 11).

manifestate 
către unele 
jucători și

de 2 ani din 
a lui ION 

DOBRIN, pentru modul necorespunză- 
CSMS Iași—

cipali AUGUSTIN BOTESCU, PE
TRE MOLDOVEANU, ION UNGU-’ 
RO1U și ȘTEFAN M1U, pentru 
lipsuri serioase în educația fotba
liștilor și tolerarea abaterilor unora,' 
dintre ei ;

tor în care a condus jocul 
Progresul București ;

— suspendarea pină la sfirșitul a- 
nului 1966 și retrogradarea din cate
goria .4 în categoria C de arbitri 
a lui PETRE SOTIR, pentru modul 
necorespunzător în care a arbitrat jocul 
Universitatea. Cluj—Steaua București;

— jucătorilor EMIL LUPULESCU, 
EUGEN STOICESCU, MIRCEA 
ȘTEFĂNESCU (CSMS Iași). TEO
DOR TARÂLUNGÂ, CONSTANTIN 
MATEI și NICOLAE OAIDĂ 
(PROGRESUL Buc.) pentru atitu
dine nesportivă pe teren (joc bru
tal, proteste la deciziile arbitrii, 
lui etc.) ;

— se dă un ultim avertisment:

— secțiilor de fotbal ale cluburilor 
CSMS Iași și OȚELUL Galați, 
pentru lipsuri grave în organizarea 
jocurilor cu Progresul Buc. și, res
pectiv, Știința Buc. La prima aba
tere de acest fel li se va ridica 
dreptul de organizare a jocurilor 
pe teren propriu ;

— secțiilor de fotbal PROGRESUL 
Buc., OȚELUL Galati și ȘTIINȚA 
Buc., precum și antrenorilor prin-

— suspendarea 
cătorului RADU 
Galați) și pe o 
POPESCU (PROGRESUL
tru atitudine nesportivă față de publi
cul spectator.

pe două etape a jtl» 
MATEI (OȚELUL 

etapă a lui VIOREB 
Buc.) pen-

La
o
in

6 noiembrie
nouă etapă
»»

• Petrolul a învins pe Progresul 
•it arma sa: răbdarea. Din minu- 
u! 11 (egalarea), fiecare clipă rare 

trecea era tn favoarea ploieștenilor.
nou în li- 
Sper să-l 
va fi ali- 
Mai ales,

• Vigu — un nume 
riia de mijloc a Stelei.

. i ce 
în etapa a zecea, 
că Vigu mi se pare un au- 

talent. Aș vrea să-mi fie con- 
și „diagnosticul*. De Vigu...

• Pavlovici a înscris zece goluri 
\în‘ patru meciuri.

• Dinamo București este in pragul 
unei situații asemănătoare aceleia in 
care sa aflat Steaua în toamna a- 
nuliii 1961. Trebuie să facă „trece
rea* de la o generație la alta.

Atenție la „cotitură'*...!

citesc și în formația 
niată 
pentru 
tentic 
firmat

petimp în urma, 
Ploiești, Ivansuc a 
tricoul cu numărul 

la Cluj, s-a rcinca-

• Cu cîtva 
stadionul din 
apărut purtînd 
14. Duminică, 
drat între numerele 1—11.

Pentru cit timp ?

O Si o glumă. Cineva îmi spu
nea că Știința București este grozav 
de flatată de faptul că... Progre
sul se află pe locul întîi in clasa
mentul categoriei A.

Atunci, ce să zică Dinamo Bacău ?

VALENTIN PAUNESCU

UN AUTOTURISM „HAT 1500“ 
LA CONCURSUL PRONOSPORT 

DE MÎINE
Astăzi este ultima zi în care mai 

puteti depune buletinele pentru 
concursul de mîine la care se atri
buie pentru prima dată în cadrul 
premiului excepțional 1 „FIAT 1500".

Meciurile cuprinse în program sînt 
atractive și echilibrate, ceea ce va 
face participarea și mai numeroasă.

Dăm mai jos programul concursu
lui Pronosport nr. 45 din 6 noiem
brie 1966 s I. Steaua — Știința Craio- 

*Va; II. Rapid — Universitatea; III.
Politehnica — C.S.M.S. Iași; IV. Jiul
— Progresul; V. Steagul roșu —
U.T.A.; VI. Farul — Dinamo Bucu
rești : VII. Petrolul — Dinamo Pi- începînd cu data de marți 1 noiem-

Stătescu (Siderurgistul), penultimul din ăteapta, înscrie al treilea gol al 
echipei sale. Fază din meciul Siderurgistul — Dinamo Victoria București 

4—2, disputat duminică la Galați
Foto : loan Ghețiu

DOUĂ ÎNTREBĂRI
I

In trepidanta activitate fotbalistică din 
atîtea meciuri internaționale aproape că a 
tă etapa din ..Cupa României" de duminică

ultimul timp, cu 
trecut neobserva- 

.......... 16 octombrie. Au
debutat, cu acest prilej, toate cele 56 de echipe din categoria 
C, care au avut ca adversare formații din campionatele re
gionale și, cu două excepții, echipe din campionate orășe
nești Cu toate astea, nu mai puțin de 16 echipe au ieșit 
serios... șifonate. Cu alte cuvinte spus, 16 dintre ele au fost 
eliminate de formații dintr-o categorie inferioară. Se va 
spune câ acesta este farmecul „cupei**, denumită și „com
petiția K.O.**. Dar este oare admisibil ca două formații din 
;,C* să fie scoase din cursă de echipe din campionatul 
orășenesc ? Este vorba de S.N. Oltenița și Tehnometal Bucu
rești, eliminate de formațiile bucureștene Timpuri noi și 
Viscoza. și una și alta iau parte la campionatul orășenesc, 
seria a IT-a ! Au mai fost eliminate si două echipe care în 
momentul Jocului (ca și acum) erau lideri în seriile respec
tive •: Unirea Focșani (seria Est) învinsă de S.U.T. Galați 
și Chimica Tîrnăveni (seria Nord), de Textila Mediaș. Alături 
de ele au mai pierdut contactul cu plutonul și Metalul Ră
dăuți, Minobrad Vatra Dcrnei, Locomotiva Iași, Electrica 
Constanța, Rapid Mizil, Metalul Tîrgoviște, Progresul Cora
bia, Minerul Anina, C.F.R Caransebeș, Minerul Bihor. Săt- 
măreana șl Minerul Baia Sprie. Petrolul Moinești a scăpat 
cu fața curată pentru că, aflată în deplasare, a terminat 
Ia egalitate cu Progresul Orașul Gh. Gheorghiu-Dej și, con
form regulamentului

Cărui fapt se poate 
îndoială numai lipsei 
a doua competiție ca

La 6 noiembrie în _____
nouă etapă : debutează echipele din 
rezista ?

că sînt destui fotbaliști care nu-și pot da măsura valorii 
pentru că... nu joacă. Exemplele mai vechi, cu Biikossi, 
Staicu ș.a. au devenit clasice. Altele mai noi incep să 
se profileze pe firmamentul fotbalului nostru.

Că respectivii jucători au valoare o dovedește faptul 
că multe dintre rezervele ’ ’* ' ----- ----
selecționate in Ioturile de 
olimpic, FARA SA JOACE 
Lăsindu-1 de o parte pe 
și-a găsit loc în formație)___r_____ ,__ ,_____r_________
titular Ia tineret, dar absent din formația Iui Dinaino 
București), să amintim aci de Dinu și Grozea* linia de 
mijlocași a actualei naționale de tineret, care n-au fost 
prezenți la Dinamo București decît cu rîndul, in ulti
mele trei etape. („Dacă Dinu și Grozea ar juca la echipa 
lor. valoarea acestor fotbaliști ar fi mult mai mare**, 
ne spunea antrenorul C. Drăgușin după meciul dc la 
Opole). Și mai este cazul Iui Moldovan, Marica, Biiiboacă, 
Etern, Manea și alții din echina națională de juniori, care 
au o valoare mai bună decît destui titulari din echipele lor.

Ce părere aveți, tovarăși antrenori ?

unor echipe bucureștene sint 
tineret, de juniori, sau in cel 
IN ECHIPELE LOR DE CLUB ! 
Oblemenco (care Ia Rapid nu 
sau pe Frățilă (astă-primăvară

MIRCEA TUDORAN

a obținut calificarea. Altfel...
datora eliminarea acestor echipe ? Fără 
de Interes manifestată fată de cea de 
importantă a tării.
„Cupa României" este programată o 

’ ‘ ’ ,B“. Oare cite vor

II
Calitatea pregătirii unui fotbalist poate fi măsurată 

doar prin calitatea jocului prestat în cadrul planului tac
tic stabilit de antrenorul său, prin aportul pe care il 
aduce in cadrul general al echipei. Deci, cum se poale 
stabili progresul unui jucător 1 Doar... jucind. Dar iată

i

Felicitări de la Sevilla
Ieri am primit următoarea telegramă >

„Vă rugăm sâ transmiteți echipei Di
namo Pitești felicitările noastre călduroase 
pentru victoria strălucită asupra lui F. G 
Toulouse. Salutări, F. C. Sevilla".

Le transmitem cu multă plăcere.

LOTO DIN 28 OCTOMBRIE 1966

teșii ; VIII. Breșcia — Mantova; IX. 
Cagliari — Venezia; X. Lecco — 
Atalanta,• XI. Roma — Bologna; 
XII. Spăl — JuventusXIII. Tori
no — Internazionale.

• Plata premiilor Ia concursul 
Pronosport nr. 43 din 23 octombrie 
1966 se va face astfel:

în Capitală, premiile se vor plăti

brie 1966, la casieriile Loto-Prono- 
sport din cadrul fiecărui raion.

în provincie, premiile se vor plăti 
prin casele raionale CEC după 2—4 
zile de la începerea plăților în Ca
pitală, timp necesar pentru circuitul 
poștal și bancar al documentelor.

Pentru participanții cîștigători din 
mediul rural, spitale, sanatorii și 
unități militare, premiile se vor ex
pedia prin mandat poștal, începînd 
cu data de 1 noiembrie a.c.

în .Cupa României' o nouă 
etapă este programată pentru 
data de 6 noiembrie. Cu acest 
prilej intră în întrecere și echi
pele din categoria B care, a'ă- 
turi de cele calificate în urma 
etapei din 16 octombrie, își 
vor disputa șansele pentru cu
cerirea, cine știe? a trofeului. 
Iată programul:

Fulgerul Dorohoi — Chimia 
Suceava, Viitorul Botoșani — 
Foresta Fălticeni, Petrolul Moi
nești — Dinamo Bacău, tex
tila Buhuși — Ceahlăul P. 
Neamț, Flamura roșie Tecuci
— Constructorul Vaslui. S.U.T. 
Galați — Progresul Brăila. Glo
ria C.F.R. Galați — C.F.R. Paș
cani, Ancora Galați — Dinamo 
Victoria București, Stuful Tvl- 
cea —- Siderurgistul Galați, 
Metalul Mangalia — I.M U. 
Medqidia, Viscoza București
— Flacăra Moreni, Timpuri 
Noi București — Dunărea 
Giurgiu, Flacăra roșie Bucu
rești — Oțelul Galați, Victoria 
Florești — Știința București. 
Metalul Plopeni — Poiana 
Cimpina, Electrica Fieni — Me
talurgistul București, Muscelul 
Cîmpulung — Oltul km. Vîl- 
cea. Răsăritul Caracal — Elec- 
troputere Craiova, Victoria Tg 
Jiu — Minerul Lupeni. Pro
gresul Strehaia — C.F.R Ti
mișoara, Mureșul Deva — Va
gonul Arad, Metalul Hune
doara — C.F.R. Arad, Dinamo 
Timișoara — C.S.M. Reșița, 
Crișul Ineu —- Steaua roșie 
Salonta, Teba Arad — Crișul 
Oradea, Undo Satu Mare — 
Minerul Baia Mare, Chimistul 
Baia Mare — Recolta Cărei, 
Soda Ocna Mureș — ini. 
sîrmei C. Turzii, Arieșul Turda
— Clujeana, Medicina Cluj — 
Unirea Dej, Progresul Reghin
— A.S.A. Tg. Mureș, A.S.A. 
Sibiu — A.S. Cugir, Oltul Si. 
Gheorghe — Metrom Brașov, 
Chimia Făgăraș — C.S.M. 
Sibiu, Metalul Copșa Mică — 
Gaz metan Mediaș, Textila 
Mediaș — Faianța Sighișoara.

• iocurile încep la ora 14.

Meciurile echipelor din 
campionatele regionale se 
amînă pentru 9 noiembrie.

» Meciul S.U.T. Galați — 
Progresul Brăila se dispută 
sîmbătă 5 noiembrie, la ora 14.

C.FR.K Partidele Gloria
Galați — C.F.R. Pașcani și 
Ancora Galați — Dinamo Vic
toria București se vor juca în 
program cuplat, primul la ora 
9,30, al doilea la ora 11,45.

î

i

36 63 39
53
lei din care 
special.

17 5 29 52
special : 17 1
premii : 1.010.726 
report premiul ____
următoare va avea loc vineri

76 53 t
Premiu! 
Fond de

191.314 lei 
Tragerea .

4 noiembrie 1966. la Galați.

PREMHLE CONCURSULUI 
PRONOSPORT NR. 43 DIN 

23 OCTOMBRIE 1966

• Tot în cuplaj se vor dis
puta și întîlnirile din Bucu
rești : Timpuri Noi — Dunărea 
Giurgiu și Flacăra roșie — 
Oțelul Galați, vor avea loc pe 
terenul Timpuri Noi, primul la 
ora 9,30 și următorul la 11,45.’

1 variantă a 
,,Fiat 600“ și 

eictLj i vuicgoriâ a II-a : 
lei ; categoria a Ill-a : 

lei ; categoria a iv-a : 913 a
PREMIUL EXCEPTIONAL 
REPORT PREMIUL MINIM

Premiul excepțional : 
75.000 lei (un autoturism 
36.500 lei numerar) ; categoria a II-a :
5.5 a 15.714
83.5 a 1.035 
113 lei.

REPORT
190.657 LEI, 
250.000 LEI

Premiul excepțional a revenit parti
cipantului Treuer Emil din Timișoara,

Rubticâ redactată de Administrația 
de stat Loto-Pronosport.

• Meciul Dinamo Timișoara
— C.S.M. Reșița se țoacâ iu 
deschidere la partida de cate
goria A Politehnica Timișoara
— C.S.M.S., la ora 12,30.

• Arbitrii de centru vor fi 
delegați de colegiul central, 
iar cei de linie de colecțiile 
regionale respective.

C.FR


ftUGB! ț

Etspă de campionat
I
I

O dată cu apropierea meciurilor cu Italia și cu Franța

sau antrenament I
controlat ? I

Pregătirile rugbiștilor noștri s-au intensificat
Etapă
J. ’ ■ ..

interesantă

Cu multe luni în urmă s-a stabilit 
ca Ja data de 23 octombrie să se des
fășoare etapa regională a campiona
te! ar republicane de cros. Și progra
marea acestei etape a fost respecta
tă in majoritatea regiunilor. La Con
stanța însă...

Dar să vedeți ce s-a întâmplat ’ De
legatul federal Gh. Georgescu s-a 
denlasat la Constanța, în preziua 
concursului pentru a verifica trase
ul pentru a participa la ședința (eli
nică și la cea a arbitrilor. In ziua 
a nuntită n-a găsit însă pe nimeui la 
sediul Consiliului regional al UCFS, 
n-a văzut nici un fel de afiș prin oraș.

Duminică delegatul federal a făcut 
o vizită la stadion, unde avea ioc 
un concurs școlar. Antrenorii Craia 
și Andronic erau in plină activitate. 
Diutr-una în alta i-a întrebat pe cel 
doi despre etapa regională a crosu
lui. Tov. Craia, care este și secreta
rul ' ' 1 j__ •______________
i-a comunicat Insă că etapa avusese 
Joc .. sîmbătă. Este drept, fără par
ticiparea alergătorilor din raioane și 
fără asistenta unor arbitri delegați 
(această funcție au îndeplinit-o... an
trenorii !). Devansarea cu o zi a 
concursului a fost făcută Cu apro
barea tov. Mocanu, vicepreședinte al 
Consiliului regional al UCFS.

De la această competiție, delegatu
lui federal i-au fost date și niște re
zultate din care reiese că la între
ceri participaseră cîteva zeci de con- 
curenți, majoritatea de Ia Farul. In 
realitate, sîmbătă 22 oct. avusese Ioc 
doar un simplu antrenament al a- 
lergătorilor constănțeni iar numărul 
acestora fusese cu mult mai mic de- 
cît cel care apare în foile de rezul
tate !!!

Consiliul regional al UCFS Dobro- 
gea trebuie să analizeze această si
tuație și să ia măsurile cuvenite și 
sin tem foarte curioși să aflăm și noi 
aceste măsuri...

comisiei regionale de atletism,

HANDBAL

I
I
I
I 
I 
I
I
I 
I
I
I
I
I
I
I
I

O datâ cu apropierea sezonului inter
national de toamnă, grija pentru buna 
pregătire a selecționabililor chemați să 
ne reprezinte pe arena rugbistică inter 
națională se intensifică. O convorbire 
cu secretatul general al federației noas
tre de specialitate, I. Istoranu, ne per
mite să vă redăm, în linii mari, felul 
în care au fost organizate aceste pregă
tiri in vederea meciurilor cu Italia 
noiembrie, ia Aquila) și Franța 
iembrie la București).

încă dc la 21 septembrie a 
cătuit un lot larg, de 40 de 
care au participat la antrenamente în 
comun și meciuri de trial, alternativ, în 
fiecare miercuri. De asemenea, tehnicienii 
și specialiștii care răspund de pregăti
rea lotului — profesorii N. Pădureanu, 
antrenor emerit. Alexandru Teofilovici și 
Aurel Barbu -— au urmărit permanent 
în meciurile de campionat evoluția se 
lecționabililor. După cuplajul din etapa 
a XlX-a, în care au evoluat cele trei for
mații aflate pe primele locuri în clasa
ment și din ale căror rîndurî au fost 
desemnați aproape toți jucătorii reți
nuți, s-a restrîns lotul la 24 de spor
tivi : Baciu, Dinu, lonescu, Stoica, O- 
nuțiu, M. liusu, V. Rusu, Dăscălescu, 
Preda, Demian, Țutuianu, Rășcanu, Băl
tăreții, Șerban, Mateescu, Stânescu, Dra- 
gomirescu, Nica, Irimescu, IFussek, Cio
bănel, Dragomir, Penciu și Durbac.

In faza finală a pregătirilor pentru 
primul meci, cel cu Italia, după etapa 
a XX-a a categoriei A (care marchează 
începutul Întreruperii campionatului), 
ponderea a căzut asupra antrenamente
lor comune, a jocurilor de verificare și

(6
(27 no-

fost al- 
jucători

„Incursiune" în seria studențească
Deși mai sărac în jocuri, programul 

ce se oferă la sfîrșitul acestei săptă- 
mîni iubitorilor handbalului este totuși 

!‘interesant. Echipele din cele patru în- 
I; treceri ale seriei a II-a își dispută, cu 
i acest prilej, ultima etapă a turului, 
I ceea ce presupune — ținînd seama de 

echilibrul disputei din fruntea clasa
mentelor — că ele vor da asaltul final 
in vederea fie a menținerii locurilor ce 
le ocupă în prezent, fie pentru îmbună
tățirea pozițiilor pe care le au.

Dintre cele patru grupe de formații, 
I iin mâi mare interes stîrneștc disputa 
i ’din întrecerea echipelor studențești, care 
| — după un început modest, oarecum 
I justificat de faptul că această compe

tiție se află la prima sa ediție — au 
avut în continuare o comportare tot mai 
bună. In seria feminină, patru echipe 

j (Universitatea Cluj, Politehnica Galati, 
i Universitatea II Timișoara și I.C.F. 
! București) toate cuprinzînd jucătoare 

bune, unele dintre ele chiar membre 
ale lotului reprezentativ, s-au detașat

formînd o grupă separată. Restul for
mațiilor sînt eșalonate doar pe o dis
tanță de... două puncte, ceea ce presu
pune desigur o pasionantă dispută pen
tru evitarea „lanternei roșii*. Și acest 
lucru devine cu atît mai interesant cu 
cît mîine sînt programate două jocuri 
„cheie* pentru această zonă a clasa
mentului : Institutul Pedagogic Bacău 
— I.S.E. București și Universitatea II 
București — Institutul Pedagogic Tg. 
Mureș.

în seria masculină două revelații: 
Universitatea Cluj și Medicina Tg, Mu
reș ! Revelații cu atît mai îmbucură
toare, cu cît în aceste două centre 
handbalul masculin a dat în ultimii ani 
vădite semne de „oboseală*.

Iată clasamentele, Înaintea etapei de 
mîine:

t
LUPTE

FINAL
în categoria B

des-’ Sîmbătă și duminică se vor 
fășura ultimele întreceri ale cam
pionatelor republicane de lupte li
bere și greco-romane pe echipe, ca
tegoria B. Sîmbătă sînt progra
mate întrecerile din două grupe : 
București (în sala Giulești, începînd 
de la ora 16) cele dintre echipele 
Rapid București, Energia Constan
ta, C.S.M. Reșița (libere, seria Sud) 
și tot in seria Sud, dar la „greco- 
romane”, meciurile dintre Progre
sul București, Flamura roșie Tul- 
cea și C.S.M.S. Iași (de la ora 9 
în sala Casei de cultură a raionului 
„N. Bălcescu”).

Duminică vor avea loc întrecerile 
din celelalte grupe, după cum ur
mează: greco-romane — SERIA
SUD: Pitești: Dinamo Pitești, Trac
torul Rădăuți, I.M.U. . Medgidia; 
Ploiești: Prahova Ploiești, Carpați 
Sinaia. Marina Mangalia; SERIA 
NORD: Marghita: Constructorul
Marghita, C.S.M. Cluj, Vagonul A- 
rad; Tg. Mureș: Mureșul Tg. Mu- 

; reș, IG.O. Oradea, Rulmentul Bra- 
, șov. Libere, SERIA SUD: Medgidia: 
: I.M.U. Medgidia, Flamura roșie 

Tulcea. Electroputere Craiova; SE
RIA NORD: Petrila: Jiul Petrila, 
Rulmentul Brașov, C.F.R. Timișoa
ra; Satu Mare: Unio Satu Mare, 
Chimistul Baia Mare, Crișul O- 
radea

MASCULIN

1. Universitatea Cluj 8602 133: 89 12
2. Medicina Tg. Mureș 8 6 0 2 107: 07 12
3. Institutul

Pedagogic Bacău 8 5 1 2 120:106 11
4. Știința Petroșenl 8 5 0 3 115: 92 10
5. Politehnica Buc. 8404 112: 95 8
6. Univer. II Buc. 8404 121:116 8
7. I.C.F. București 8 3 0 5 116:134 6
8. Universitatea Cr. 8 2 1 5 122:145 5
9. Politehnica II Tim. 8215 108:124 5

10. Politehnica Br. 8116 108:164 3

FEMININ

1. Universitatea Cluj 8710 155:42 15
2. Politehnica Galați 8701 91:38 14
3. Universitatea II Tim. 8611 76:31 13
4. I.C.F. București 8 5 1 2 94:36 11
5. Universitatea II Buc. 1 3 0 5 39:84 6
6. Institutul Pedagogic

Tg. Mureș 8224 33:79 6
7. Politehnica Iași 8 2 0 6 40:78 4
8. I.S.E. București 8206 36:81 4
9. Politehnica Buc. 8 2 0 6 41:84 4

10. Institutul Pedagogic
Bacău 8 1 1 6 29:81 3

1 VOLEI

SPORTUL POPULAR
Pog. a 6-a Nr. 5113

Italia—România

de antrenament. Se păstrează ritmul 
miercuri — duminică — miercuri, insis- 
tîndu se în antrenamente asupra pregă
tirii fizice — generale și speciale — 
și, desigur, tehnico-tactice adecvate, In 
raport cu informațiile existente despre 
forța și maniera de joc a adversarilor.

In legătură cu această a X-a întîlnire 
dintre reprezentativele tării noastre și 
Italiei, iată palmaresul de pînă acum: 
in 1934 la Milano:
7— 0, în 1936 la Berlin: Italia—România
8— 7, în 1937 la București: România— 
Italia 0—0, în 1939 la Roma: Italia— 
România 3—0, în 1940 Ia București: 
România—Italia 3—0, în 1942 la Mi
lano: Italia—România 22—3, în 1953 la 
București: România—Italia 14—16, In 
1958 la Catania: Italia—-România 6—3 
și în 1962 la București: România— 
Italia 14—6. Așadar, din 9 meciuri Ita
lia a cîștigat 6, unul s-a terminat la ega-

SCRIMĂ

îitate și doar 2 le-au revenit reprezen
tanților noștri. Tradițional, meciurile au 
fost spectaculoase, în ultimii ani din ce 
in ce mai echilibrate și, la ultima întîl- 
nire, echipa României a manifestat o 
certă superioritate. Dar, cu toate moti
vele de optimism demne de luat în con
siderație, se impune o mare atenție și 
o pregătire corespunzătoare.

în campionatele
republicane

C. RUSSU-ȘIRIANU

★

Mîine dimineață, la ora 10,30, pe 
Stadionul „23 August*, are loc me
ciul de verificare dintre Lotul re
publican și formația de categoria A 
Farul Constanța. în deschidere, de 
la ora 9, se dispută restanța din ca
tegoria A dintre Constructorul și 
Politehnica Iași.

1961—1

Astăzi și mîine, in sala F.R.S.

1964— 
în

de azi

0 etapă decisivă în campionatul 
republican de seniori (echipe)

Astăzi și mîine, o nouă etapă, de
cisivă, în campionatul republican de 
scrimă rezervat echipelor de seniori, 
atît pentru aspirantele la titluri 
și pentru formațiile care urmează 
retrogradeze.

înaintea etapei, clasamentele
toate cele patru probe arată astfel:

61t
să

în

BOX

FLORETA
1. Steaua

C.S.M. Cluj 
Universitatea Buc. 
I.M.F. Tg. Mureș 
Unio Satu Mare 
Petrolul Ploiești

FLORETA

2.
3.
4.
5.
6.

BAlEȚT

5 5 0 0 66 182:357
8 5 0
5 4 0
8 3 0
7 2 0
7 10

3 
1
5
5
6

64
43
65
48
34

466:442 
284:297 
471:580 
433:372 
437:325

10
10

8
6
4
2

FETE
1. Steaua

Progresul 
Universitatea Buc. 
Unio Satu Mare 
S.P.O.B.
I.M.F. Tg. Mureș

SPADA
I.M.F. Tg. Mureș 
Steaua

3. C.S.M Cluj
4. ~ '
5.
6.

162:276 
164:275 
208:236 
300:225 
311:216 
308:232

Un 6fîrșit de 6ăptămînă deos 
de bogat, în care se dispută nu 
puțin de 21 de meciuri din cat 
riile A și B. Evenimentul princip 
constituie debutul echipelor femi 
în ediția 1966—1967 a Campionat 
republican, care pînă acum a 
următoarele cîștigătoare: Șt 
București în 1950, Locomotiva C 
București în 1951 și 1952, Știința 
în 1953 și 1954, Știința I.C.F. B 
rești în 1955, Energia — Constru 
nil București în 1956, 1957, 19 
1958, 1958—1959, Rapid Bucureșt 
1959—1960, 1960—1961,
Știința București în 1962—1963, 19» 
1964, Rapid București în 
și Politehnica București 
1966.

Dintre jocurile etapei
mîine remarcăm pe cele dintre 
niversitatea Cluj și Voința Bra 
Crișul Oradea și Voința Bucur.

în categoria A, la băieți, cele 
echilibrate meciuri 6e anunță a 
cele dintre I.M.F. Tg. Mureș și / 
demia militară, Steagul roșu Bra 
și Rapid București.

In sfîrșit, în seria I (echipe 
dențești) a categoriei B au loc 
asemenea, cîteva partide intere, 
între echipe care aspiră la prin 
locuri: Politehnica Iași — Poliței 
ca Brașov, Medicina Timișoara 
Politehnica Cluj la băieți, Medic 
Cluj — Universitatea Timișoara 
Institutul pedagogic Constanta---
niversitatea București la fete.

Iată acum 
A, la băieți, 
lor a IV-a și

59

a campionatului pe echipe
etapă

LA ORHf 20

1.
2.

Crișul 
Progresul 
Universitatea

2.
3.
4.
5.
6.

5 5 0 0

Formațiile participante la între
cerile campionatului republican vor 
susține, astă-seară, ultimele partide 
înaintea turneului final.

Dacă în prima serie, formația 
Bucureștiului (care se va deplasa la 
Bacău) are de îndeplinit o simplă 
formalitate în întîlnirea cu fragila 
„combinată” a regiunilor Iași, Ba
cău, Suceava (clasată pe ultimul 
loc), în schimb, în grupa a doua, si
tuația este mai complicată. îna
inte de toate pentru că primele 
clasate (echipele Olteniei și Cluj- 
Hunedoara) au acumulat, pînă în 
prezent, același număr de puncte: 
17.. In al doilea rînd, pentru că se
lecționata regiunii Oltenia (care are 
de apărat primul loc), va susține 
o întîlnire dificilă, cu „combinata” 
Crișana-Maramureș, la Oradea. De 
altfel, această partidă este consi
derată un derbi al etapei a X-a.

O altă întîlnire de atracție va 
avea loc la Ploiești. Este vorba 
de partida dintre „combinata” Ar- 
geș-Ploiești și selecționata Galațiu- 
lui, deschisă oricărui rezultat. în 
sfîrșit, ultima întrecere a etapei 
este programată la Reșița, unde 
vor sta față în față echipele Ba
natului și „combinata” Brașov-Mu- 
reș-A.M.

Etapa a lll-a la

Derbiurile—la Galați și la București
A, 
și 
a 

la

Etapa se anunță în genere calmă 
în grupa «îasculină a categoriei 
mai animată în cea feminină 
agitată cu deosebire în seria I 
categoriei B, la fete și mai ales 
băieți.

Cele mai interesante meciuri ale 
acestei etape, a IlI-a, sînt următoa
rele : în categoria A — Rapid 
București-Progresul Brăila, POLI
TEHNICA GALAȚI-TRACTORUL 
BRAȘOV, Petrolul Ploiești-Alumina 
Oradea (masculin), I.C.F. BUCU- 
REȘTI-RAPID BUCUREȘTI, Peni
cilina lași-Universitatea Cluj și 
C. P. București-Universitatea Cra- 
iota (feminin); iar în categoria B 
— I. C. Arad-Semănătoarea Bucu
rești. Progresul I.R.A. Suceava-Pro- 
gresul București, Electroputere Crâ-

iova-Ind. sir mei C. Turzii, C.S.M. 
Ciuj-Inainte Timișoara, A.S.A. Si- 
biu-Farul Constanța, Universitatea 
Timișoara-Politehnica Cluj (mascu
lin), Metalul București-Corvinul De
va, Liceul „N. Bălcescu” Cluj-Pro- 
gresul Tîrgoviște și Medicina Ciuj- 
Medicina București (feminin).

Considerate derbiuri, prin antece
dente și „calculul hîrtiei” — me
ciurile menționate cu majuscule și 
de la ale căror echipe protagoniste 
se așteaptă comportări de o calita
te tehnică superioară, care să con
firme justețea creditului acordat 
lor. Ceea ce, bineînțeles, nu le scu
tește pe celelalte de a-șî manifesta 
în continuare participarea la între
cerea pentru un cît mai înalt ni
vel de joc 1

443:546 
210:374 
490:492 
457:409 
482:363 
393:263

clasamentul oatego 
după disputarea eta 
a V-a :

1.
2.
3.
4.
5. 
«.

Steaua
S.P.O.B. 
Dinamo Brașov 
Unio Satu Mare 
Universitatea Buc.
C.S.M. Cluj

54 253:358
55 434:435
64 492:479
51 446:415
43 297:314
53 520:457

10
9
7
6
6
2

1. Steaua
2. Dinamo Buc.
3. Univ. Timișoara
4. Politehnica Buc.
5. Academia militară
6. Politehnica Galați
7. Rapid
8. Universitatea Cluj
9. Steagul r. Brașov

10. Dinamo Oradea
11. I.C.F.
12. I.M.F. Tg. Mureș

5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
4
5

5 0 482—33
5 0 405—29
4 1 359—32
3 2 379—31
3 2 346—37
2 3 315—3'
2 3 379—36
2 2 284—29
1 4 347—39
1 4 280—38
1 3 251—32
0 5 300—37

MAGISTRALA TINEREȚII

în sola Ansamblului artistic al Uniunii Generale a Sindicatelor 
din str. Lipscani nr. 53

Casa de bilete este descljisă zilnic între orele 10—13 și 17—2v.
Telefon: 13.13.00.



IN 4 RÎNDURI
Unui jucător care șu- 1 

tează cu un singur : 
picior.

Dînd cu mingea prin...
copaci,

Sl în van își umflă
pieptul,

Deși trage doar cu 
dreptul,

Dă dovadă că-i... stîngaci.

AL. CLENCIU

Pe banca 
fotoreporterilor

Concurs organizat
de „SPORTUL POPULAR1'

Ospătarul șahist...
Cind privesc la cîte-o masă 
Am o singură deviză : 
D-ntîlnire e frumoasă 
bind se-ncheie cu...

„remiză" !

V. IIILMU

Sportivii noștri s-au 
întors de la ,,Săptămî- 

na preolimpică" cu 13 
medalii.

Zbura avionul la înălțime | 
mare

' totuși l-am recunoscut I 
ușor.

Dar nu e nici un lucru 
de mirare,

Căci străluceau... 
medaliile lor.

Ion Vasile, portarul 
fotbaliștilor de la Jiul, 
a apărat foarte bine 
în meciui cu U.T.A.

Din multe șuturi (cu 
grămada !)

Băiatul n-a scăpat nici 
unul.

Și pe tricou găseai 
dovada 

•Că-i jucător... numărul 1.

Spectatorii din Giur
giu au aplaudat arbi
trajul prestat recent 
de către N. Anton — 
București.

De ne-nțeles sînt 
spectatorii

De pe terenul sus citat. 
Le fluiera el jucătorii
Și totuși... l-au 

aplaudat 1

V. D. POPA

Umor

P Ă Z
Da, da ! Păzea că eu 

sînt Fane Duru, zis Moar
tea gleznei, zis Consumul 
ghipsului, zis Fantomas se 
dezlănțuie și Pîinea or
topedicilor.

Păzea ! Că dacă vrei 
să-mi demonstrezi că îmi 
ești superior la tehnică și 
la pregătire fizică, ai gri
jă că nu te mai vede fa
milia decît joi și duminică 
între 14 și 16, cînd sînt 
ore de vizită și nici nu 
știi cum le vine cu ha
lat alb, că altfel nu le 
dă drumul în spital.

Păzea ! Că eu intru tare 
și fără alegere ! Și dacă 
pică norocul pe tine, te-ai 
învîrtit : întîi te-ai învîr- 
tit de 10—12 ori pe gazon 
(dacă e) și pe urmă te-ai 
învîrtit de pantofi în bună 
stare ; că după ciocnirea 
cu mine, îți iei rămas bun 
de la mersul pe jos, cel 
puțin pînă la retur.

Și dacă are de gînd vre
un arbitru să-mi dea aver
tisment pentru toate astea, 
păzea ! Păzea, că eu sînt 
băiat cu carte : am acasă o 
carte și pe copertele ei 
mi-am notat toate rudele 
pînă-ntr-a patra generație, 
ale tuturor arbitrilor de 
categoria A, B, C și re
giune. Și dacă încep să-i 
pomenesc vreunuia arbo-

E A!
rele genealogic, trebuie să 
marcheze timpul și să a_ 
corde prelungiri, fiindcă 
durează ; că eu la d-astea 
nu dau rasol.

Și dacă-i dă prin gînd 
să mă elimine din joc, 
păzea 1 Păzea, ca nu ies 
de pe teren și fac acolo 
un circ, că în etapa vii
toare nu mai joc prin fe
derație ; joc prin O.S.T.A. 
Și pe urmă, păzea! Păzea, 
că nu sînt singur pe lume : 
în fiecare oraș am în tri
bune și cîțiva frați de suc, 
care știu să folosească toa
te rezervele interne : sucul 
îl beau și cu sticla a- 
runcă.

Și dacă matale, ca arbi
tru, te nimerești cu capu-n 
calea unei sticle, păzea ! 
O să te plîngi că ți-e rău 
de la suc, fiindcă ți-a că
zut greu.

Iar dacă redactorul de 
la „Sportu’" are de gînd 
să publice vorbele astea, 
ca să rîdă lumea de mine, 
atunci- păzea ! Păzea, că 
știu pe ce străzi merge 
acasă și dacă-1 aștept 
într-o seară, o să-mi spu
nă și „mersi", fiindcă un 
concediu medical n-are 
moarte. Este ?

FANE DURU 
p. conf. FRED FIREA

Dana ia interviuri
Acum un an și ceva 

numărul admiratorilor lui 
Mircea Dridea a sporit 
cu unul. Unul mai drag 
d—îț toți. E Dana, pe 
tare Mircea o iubește ne
spus de mult și căreia 
îi dedică multe din orele 
lui libere. Ba, o aduce

chiar și pe stadion. Dana 
îl „urmărește” la antre
namente, se „interesează” 
de drumul în sport al 
tăticului. Și fiindcă n-a 
mai avut răbdare să aș
tepte pînă va învăța să 
citească, Dana n-a vrut 
să scape momentul pen-

tru a-i lua lui Mircea 
un scurt... interviu, pe 
gazon.

— Cîte goluri ai mar
cat în această poartă, 
tăticule ? pare să-l în
trebe pe Mircea.

— Multe, Dănuța. Pe 
acest gazon am crescut 
și tot pe el am cunoscut 
consacrarea sportivă.

...Cîte amintiri. Dar 
Mircea Dridea, cu sigu
ranță,^ nu va uita nici 
această întîlnire din care 
fotoreporterul ne-a oferit 
o frumoasă secvență. 
Peste ani, poate tot pe 
acest stadion al Petrolu
lui, sportiva Dana va 
continua tradiția sporti
vă a părinților. Pentru 
că și mămica (Mihaela 
Popescu-Dridea) a fost 
o bună atletă.

Cind ceasul arbitrului
nu merge bine...
Neașteptat de greu 

a ajuns cunoscuta e- 
chipă A.C. Milan să 
deschidă porțile vic
toriei, acasă. în me
ciul cu Lazio. Dar 
iată că arbitrul a flu
ierat sfîrșitul meciu
lui, astfel că emoțiile 
au luat sfîrșit : e 2—1 
pentru milanezi...

Ambele echipe s-au 
îndreptat spre cabine. 
Bună dispoziție în ta
băra milaneză, capete 
plecate în cealaltă. 
Dar... surpriză: cele 
două echipe sînt in
vitate să revină în te
ren și să reia jocul, 
întrucît arbitrul fluie
rase sfîrșitul partidei 
cu 3 minute mai de
vreme !

Meciul s-a reluat 
și, în aceste 3 minute, 
oaspeții au... egalat.

Ce-a urmat ?
Ați citit, desigur, 

în ziare, că faimosul 
stadion „San Siro“ a 
fost suspendat pe o 
etapă. Motivele nu 
sînt greu de ghicit...

Accidentat in minutul 12, după ce înscrisese 
un gol frumos (Selecționata olimpică—Sutieska 
9—1) inimosul brașovean Gyorfi a tost nevoit 
să participe la înscrierea celorlalte goluri, din 
spatele porții.

Absent din focarul fazelor, Gyorii a recurs la 
focarul aparatului de rezervă al unui fotorepor
ter iixînd pe peliculă frumoasele faze ale .jo
cului de artificii". Dacă unele imagini n-au 
fost prea clare, să știfi că nu e de vină lipsa 
de experiență, ci... emoția.

Din nou, la... start

Foto : T. Roibu

și ADAS

40 de premii pentru 

ciștigători

După cum s-a anunțat, 
ziarul „SPORTUL POPU
LAR” și Administrația 
Asigurărilor de Stat or
ganizează un concurs 
pe teme de sport și de 
asigurare. Concursul cu
prinde 4 serii de cite 
4 întrebări (3 din activi
tatea sportivă și una 
din problemele de asi
gurare). Participanta vor 
trimite răspunsurile — 
numai pe cărți poștale 
— pe adresa ziarului 
nostru (str. Vasile Con
ta nr. 16) cu mențiunea 
„PENTRU CONCURS*. 
Răspunsurile trebuie ex
pediate în primele 6 zile 
de la publicarea fiecă
rei serii de întrebări, 
participanții avînd drep
tul să trimită un număr 
nelimitat de răspunsuri. 
Se vor acorda 40 de pre 
mii. Vor intra în con
curs toți participanții 
care au dat răspunsuri 
exacte la una din se 
riile de întrebări.

Cîștigătorilor le vor fi 
atribuite, prin tragere 
la sorți, următoarei pre 
mii oferite de ADAS • 
UN APARAT DE RA 
DIO CU TRANZISTORE 
3 CEASURI DE MINĂ, 
3 SERVIETE DIN PIELE, 
3 SALTELE PNEUMATI
CE, 6 RUKSACURI, 6 
TRUSE STILOU, 6 TER
MOSURI, 6 ȘAHURI DE 
BUZUNAR, 6 TRENIN
GURI

Publicăm astăzi prima 
serie de întrebări:

Sport și perspicacitate
Iată niște cifre care 

pot fi întîlnite, mai rar 
sau mai des, într-o serie 
întreagă de sporturi, cînd 
Se anunță o performanță 
sau rezultatul unui joc.

Există însă două spor
turi în care prima cifră 
și respectiv cele de jos 
sînt caracteristice. Des
pre ce sporturi este vor
ba ?

40-15

Acum 4 decenii dr. Paul Martin 
era unul dintre cei mai buni atleți 
ai Elveției (s-a întors cu o medalie 
de argint de la Jocurile din 1924 
de la Paris).

Au trecut anii... Ei au lăsat însă 
mai puține urme decît la alți oa
meni de vîrsta lui. Datorită sportu
lui, dr. Paul Martin este și astăzi un 
bărbat cu o înfățișare plăcută, cu 
un trup robust, atletic. De altfel, 
recent, el a realizat o performantă 
care nu-i la îndemîna oricui, chiar 
dacă are de partea lui tinerețea.

Cu prilejul împlinirii vîrstei de 
65 de ani dr. Paul Martin și-a pro
pus să parcurgă distanța Berna— 
Fribourg—Berna (16,400 kilometri) în 
mai puțin de o oră și jumătate. 
Și tentativa sa a fost încununată 
de succes : pentru a parcurge aceas
tă distanță nu i-au trebuit decît 1 
oră, 28 de minute și 45 de secunde.

Nu vă „spune” prea mult acest 
timp ? încercați și dv. să-l realizați I

1. Cine a marcat go
lul victoriei României

i în finala campionatului 
mondial de handbal de 
la Dortmu*—î (1961) cu 
echipa Cehoslovaciei ?

2. Cîte medalii olimpi
ce au cucerit trăgătorii 
noștri la ultima ediție a 
J. O. ți la ce probe ?

3. Cu ce scor a învins 
pentru prima oară repre
zentativa noastră de 
rugbi echipa Franței ?

4. ADAS oferă tuturor 
sportivilor posibilitatea 
unei utile măsuri de pre
vedere. Care este 
aceasta?

POȘTA MAGAZIN • POȘTA MAGAZIN • POȘTA MAGAZIN
A. PODINA, RIȘNOV. 

Pînă acum am jucat de 
două ori la fotbal cu I- 
talia. In primul meci, dis
putat în 1939 la Bucu
rești, am aliniat forma
ția : Pavlovici — Slivăț, 
Lengheriu — Vintilă, Iu- 
hasz, Lupaș — Orza, Reu- 
ter, Baratki, Bodola, Do- 
bay. Scorul : 1—0 pentru 
Italia. In 1940, la Roma, 
în cel de-al doilea joc, 
am fost reprezentați de 
următorul „unsprezece» : 
David — Sfera, Lengheriu
— Vintilă, Iuhasz, Lupaș
— Bindea, Mihăilescu, Ba
ratki, Reuter, Gică Po
pescu. Jucătorii noștri au 
pierdut la mare luptă, cu 
2—1, după ce au condus 
cu 1—o prin golul înscris 
de Baratki în min. 47. 
Ambele meciuri au fost 
amicale.

PETRU COSTEA, BUCU
REȘTI. 1. N-avem o evi
dență a echipelor care au 
fost campioane de... toam
nă. Rapidul este, cred, e- 
chipa care a cucerit cel 
mai des acest „titlu". Vă 
asigur însă că ar fi dat 
10 titluri de campioană de 
toamnă, pentru un singur 
titlu de campioană de... 

primăvară ’. Numai că

n-a găsit... amatori ! 2.
Cel mai bun loc ocupat 
de Locomotiva Timișoara 
în campionatul categoriei 
A : 2, în ediția 1947 —
1948.

NICOLAE BOZDOC, 
COMUNA TILIȘCA. Cea 
mai mare asistență la un 
meci de box s-a înregis
trat cu prilejul celei de a 
doua întîlniri dintre Jack 
Dempsey și Gene Tunney 
disputată în 1926 la Phila
delphia : 120 000 de specta
tori plătitori ! Un statis
tician ne-ar putea contra
zice amintindu-ne că, în 
1941, la meciul Tony Zale 
— Billy Prior, disputat la 
Milwaukee, au fost de față 
135 000 de spectatori. Este 
vorba, însă, de un meci

la care intrarea a fost... 
gratuită. Și amănuntul a- 
cesta nu e lipsit de im
portanță, nu-i așa ?

IOAN OBREJA, TG. 
MUREȘ. Ați fost de față 
la meciul Minerul Baia 
Mare — A.S.A. Tg. Mureș 
și țineți să precizați că 
nu oaspeții, ci fotbaliștii 
de la Minerul au comis du
rități. In primul moment, 
crezînd că sînteți din 
Baia Mare, ne gîndeam 
să vă felicităm pentru o- 
biectivitatea dv. Noroc că 
ne-am uitat încă o dată 
la adresă...

T. M. RARU, CONS
TANȚA. „Am făcut niște 
epigrame și le-am citit 
unor prieteni. Unii dintre 
ei mi-au spus că sînt bune 
de... coș (și i-am crezut!) 
Alții că am... ceva talent 
(n-.au precizat cit ').« Pre
cizăm noi : destul ! Dar 
tocmai T. M. Raru să 
nu-și dea numele în vi
leag ? Data viitoare poa
te că veți fi mai... te
merar. Și acum, aveți cu- 
vîntul :

Servilul, motivînd 
absențele de la exerci
țiile de gimnastică :

De la gimnastică cu plec. 
Dar mă întreb (nu ca o

scuză) 
Știu oare cei care

m-acuză. 
De cîte ori pe zi...

m-aplec ?

Birocratul, comentînd 
o gală de box :

Doi boxeri mi-au plăcut 
mie : 

Cei de la... „hîrtie".

NICOLAE CIOBANU, 
PITEȘTI. Firesc, așa este 
ca media notelor primite 
de echipa învingătoare să 
fie mai mare decît cea a 
echipei învinse. Și de cele 
mai multe ori, așa se în- 
tîmplă. Dar în fotbal pot 
surveni și rezultate care 
nu reflectă situația de pe 
teren. In cazul acesta e- 
chipa învinsă poate fi no
tată mai bine decît for
mația care a cîștigat me
ciul. De asemenea, o notă 
mică Pe care ar primi-o 
unul dintre jucători — în 
cazul la care vă referiți : 
Urziceanu — duce la scă
derea mediei echipei res
pective. Dar pentru asta 
sînteți supărat ? Jiul re 
nunță cu plăcere la no
tele primite în schimbul 
punctelor pierdute la Pi

tești. Pe baza notelor, nu 
scapă de retrogradare...

IULIU PREDA, HUNE
DOARA. 1. Antrenorul e-. 
chipei A.S.A. Tg. Mureș 
este maestrul emerit al 
sportului Tiberiu Bone. 
2. Cornel Pavlovici, fos
tul jucător al echipei 
Steaua și actualul „vîrl 
de atac’? al formației 
A.S.A. Tg. Mureș, s-a 
născut la 2 aprilie 1942 la 
București. 3. Florin Gheor

ghiu era elev de liceu cînd 
a devenit campion al țării 
la șah,

ION POȘTAȘU
Ilustrații : N. CLAUDIU



Runda a doua a preliminariilor „Olimpiadei de șah
Echipa României conduce în clasamentul grupei a 7-a

(Agerpres). în sala 
hotelului „Habana

HAVANA 28 
de festivități a 
Libre*, din capitala Cubei, continuă 
întrecerile Olimpiadei de șah. în 
toate cele șapte grupe preliminare 
se dă o luptă aprigă pentru ocupa
rea primelor două locuri în clasa
ment, care asigură calificarea în tur
neul final. Echipele clasate pe locu
rile următoare vor intra în alte trei 
grupe finale, pentru stabilirea clasa
mentului pînă la locul 52. Este un 
record de participare la Olimpiadele 
șahiste, pînă acum cel mai mare 
număr de echipe fiind înregistrat la 
ediția din 1960, la Leipzig, 40 de 
echipe.

După jucarea partidelor întrerupte 
din prima rundă, meciul România— 
Nicaragua, din grupa a 7-a, s-a în
cheiat cu o victorie netă a șahiștilor 
români: 4—0. Bulgaria a cîștigat CU 
3'/?—’/2 la Porto Rico, iar Finlanda 
cu 2*/2—1.*/2 la Grecia.

Dintre rezultatele finale ale celor
lalte grupe, este de retinut meciul 
egal dintre Cehoslovacia și R. D. 
Germană (2—2), ca și scorul strîns 
al în tîlnirii Ungaria—Olanda : 2,'/2— 
l*/2. Două dintre echipele favorite au 
lăsat adversarilor jumătăți de punct: 
U.R.S.S. — Suedia 3.>/2—'/2, S.U.A.— 
Ecuador 3*/2—•*/2. De notat că Spas
ski a remizat cu suedezul Nilsson.

Alte rezultate, după întrerupere: 
Spania — Elveția 3—1, Filipine — 
Monaco 2,*/2—1*/2, R.P. Mongolă — 
Mexic 2’/2—1,*/2, Izrael — Bolivia 
4—0, Norvegia Portugalia 3—1,

Anglia — R.S.A. 2,*/2—1 */2, Canada— 
Scoția 4—0, Cuba — Tunisia 4—0, 
Belgia — Liban 4—0, Venezuela — 
Panama 3,*/2—*/2.

în runda a doua, echipa României 
a întilnit pe cea a Greciei, de care a 
dispus cu 3’/2—*/2. luind conducerea 
în clasamentul grupei, cu 7'/2 puncte, 
fiind urmată de Columbia 5 (2) p. 
și Bulgaria 4*/2 (2) p. în celelalte în- 
tilniri din grupa a 7-a: Bulgaria — 
Columbia 1—1 (2), Finlanda — Porto 
Rico 2—1 (1), Maroc — Nicaragua 
2-1 (1).

Iată celelalte rezultate din a doua 
rundă a preliminariilor: U.R.S.S. — 
Monaco 4—0, Spania — Uruguay 
4—0, Filipine — Hong Kong 4—0,

Elveția — Suedia 1—0 (3) (grupa 1); 
Iugoslavia — R. P. Mongolă 4—0, 
Indonezia — Tunisia 1—0 (3), Is
landa — Austria 1—0 (3) (grupa 2) ; 
Ecuador — Portugalia 2—1 (1), Izrael 
— Norvegia 1—0 (3), Polonia — 
Bolivia 2—1 (1) (grupa 3); Franța — 
R.S.A. 1—0 (3), Irlanda — Anglia 
l*/2—,’/2 (2), Argentina — Chile 2—0
(2) (grupa 4) ; R.D.G. — Scoția 1—0
(3) , Cehoslovacia — Luxemburg 4—0, 
Italia — Cipru 3—0 (1) (grupa 5); 
Tunisia — Venezuela 1—0 (3), Un
garia — Panama 3’/2—f/2, Olanda — 
Belgia l,’/2—*/2 (2), Cuba Liban 
4—0 (grupa 6).

înbr-un concurs desfășurat aseară 
pe stadionul Daring din Louvain, atle
tul belgian Gaston Roelants a corec
tat două recorduri mondiale. El a 
parcurs distanța de 20 km în 58:06,8 
și a alergat într-o oră 
Ambele recorduri erau 
Ron Clarke.

lui: 56,18 m. 
și s-a clasat 
campionatele 
pesta.

Simeon are 2< 
pe locul al 

europene de !

★

20,664 km. 
deținute de

campionate-La Torino, în cadrul 
lor de atletism pe echipe ale Italiei, 
Silvano Simeon a obținut un nou 
record personal la aruncarea discu-

BRABHAM - CAMPION MONDIAL

★
sovietică Nir 
de 19 ani, a 
de 55,48 m

Tînăra atletă 
kina, în vîrstă 
o performanță 
carea suliței. La greutate, i 
Tammert a obținut un rez 
17,28 m. Concursul a avut 
Yalta și a fost rezervat atlet 
23 de ani.

de rugbi

Franz Beckenbauer primind „balonul de aur“ care se oferă celui mai bun 
fotbalist al anului din R.F.G.

HAGA 28 (Agerpres). — într-un 
meci international de rugbi desfă
șurat la Haga, selecționata R.F. Ger
mane a învins echipa Olandei cu 
scorul de 12—0 (9—0).

★’
în localitatea Forbach, s-a disputat 

întîlnirea internațională de rugbi
dintre selecționatele de juniori ale 
Franței și R.F. Germana. Tinerii 
rugbiști francezi au terminat în
vingători cu scorul de 38—3 (11—3).

Grecia—România,

59-54 la baschet juniori
IZMIR (prin telefon). Campionatul 

balcanic de baschet pentru juniori 
a continuat prin jocurile etapei a 
111-a în care au fost înregistrate ur
mătoarele rezultate: Grecia — Ro
mânia 59—54 (26—26), Iugoslavia — 
Bulgaria 89—70 (47—28). România 
susține ultimele meciuri în compa
nia echipelor Turciei și Bulgariei.

LA AUTOMOBILISM
CIUDAD DE MEXICO. — O dată 

cu disputarea „Marelui premiu al 
Mexicului", de la Ciudad de Mexico, 
a luat sfîrșit ediția pe anul în curs 
a campionatului mondial de automo
bilism. Victoria în ultima cursă a 
revenit automobilistului englez John 
Surtees, care a parcurs cele 65 ture 
ale circuitului cu o medie orară de 
154,042 km. In clasamentul general 
al campionatului, primul Ioc a revenit 
australianului Jack Brabham, cu 42 
puncte, urmat de Surtees cu 28 p 
și Rindt (Austria) cu 22 p.

★
în cadrul unui concurs in 

nai de atletism care a avu 
Istanbul s-au înregistrat rez: 
100 m : Maniak (Polonia) 10,; 
tate : Komar (Polonia) 18,14 : 
time: Petersson (Suedia) 2,0

PREȘEDINTE AL COMITET
DE ORGANIZARE A J. 0. DIN

CIUDAD DE MEXICO. — 
tetul olimpic mexican a aprob 
ponența Comitetului de or< 
a Jocurilor Olimpice din 1 
funcția de președinte a fost 
mat Pedro Ramirez Vazquez. 
vicepreședinte Augustin Begor

Mîine, la Budap

Ungaria — Austria (fotbal)
Duminică,' la Budapesta, va avea loc 

tntîlnirea amicală de fotbal dintre echi
pele Austriei și Ungariei. Pentru acest 
meci antrenorul selecționatei maghiare, 
Rudolf Illovski. _ 
lot : Szentmihaly, Gelei (portari). Bakoș. 
Matrai. Meszoly, 
thesz, Sipos, Rakosi 
nar, Bene, Albert, Farkaș, Pușkaș și 
Korsos (atacanți).

Meciul va fi transmis de către tele
viziunea noastră in jurul orei 14.50.

• Cu 6 etape Înainte de încheierea 
campionatului de fotbal al U.R.S.S.. 
echipa Dinamo Kiev (49 de puncte din 
30 de meciuri) nu mai poate pierde 
titlul de campioană unională. Lupta 
rămîne deschisă pentru locul secund.

a alcătuit următorul
Ihasz (fundași), Ma- 

(mijlocași), Mol-

DIN LUMEA FOTBALULUI
O STATISTICĂ INTERESANTĂ

Revista vest-germană „Kicker" pre
zintă în ultimul său număr pe cîști
gătorii titlului de „fotbalist al anului" 
din R.F.G., începind cu anul 1960. 
Acest titlu se acordă prin votul secret 
al ziariștilor de specialitate.

In anul 
desemneze 
și-au dat 
lată-i pe
ani; 1961 — Max Morlock (305 voturi); 
1962 — Schnellinger (149 voturi); 1963

1960, ziariștii chemați să 
pe cel mai bun jucător 
voturile lui Uwe Seeler. 
cîștigătorii din următorii

(147 
bun 
Be

li we

S.K.A.la care candidează
Don și T.S.K.A. Moscova.

• Tnvingind cu 3—0 pe 
Hotspur.
tul de
urmată
Burnley

Re

To, 
ca

19
Chelsea conduce în 

fotbal englez, cu 
de Stoke City (18 pu 
(17).

NOTE EXTEF

invitație 
la joc 
ofensiv

PE SCURT
VARȘOVIA. Turneul internațional 

de volei masculin organizat cu 
aniversării a 50 de ani de la 
țarea clubului Legia Varșovia 
cîștigat de formația Dynamo 
(R.D. Germană). Pe locurile
toare s-au clasat echipele Legia Var
șovia și Ț.S.K.A. Sofia. în meciul 
decisiv. Dynamo Berlin a întrecut cu 
3—0 pe Legia Varșovia.

ocazia 
înfiin- 
a fost 
Berlin 
urmă-

finală ale „Cupei campionilor eu
ropeni* la fotbal. Primul joc va avea 
loc la 17 noiembrie la Munchen, iar 

30 noiembrie la Madrid.
loc la 17 
returul la

— Hans Schăfer; 1964 — din nou Uwe 
Seeler (104 voturi — unicul caz cind 
un jucător cîștigă a doua oară titlul 
mult rivnit); 1965 — Tilkowski 
voturi). In acest an, „cel mai 
fotbalist” a fost declarat Franz 
ckenbauer (305 voturi), urmat de 
Seeler (80 voturi).

Din statistica revistei vest-germane 
de fotbal reiese că cel mai bun jucă
tor din ultimii 7 ani din R.F.G. este 
Uwe Seeler (două locuri I și două 
locuri 11) urmat de Morlock și Schă
fer (cite un loc I și un loc II). După 
părerile specialiștilor, recordul lui Uwe 
va fi fără îndoială bătut de către 
Beckenbauer — acest tinăr (21 de ani) 
foarte talentat, care s-a evidențiat la 
C.M. de fotbal din Anglia.

„DUEL" CANADA-ANGLIA
In mai 1968, va începe primul campio. 

nat de fotbal din S.U.A. Pînă atunci, 
sub îndrumarea Ligii naționale, recu
noscută de F.I.F.A., echipele din S.U.A. 
se organizează, achiziționează terenuri, 
jucători, antrenori ele.

Se pare că exemplul S.U.A. a conta
minat și Canada. David Turner, lost mi
nistru, reprezentantul clubului din Van
couver, a declarat recent la o conferință 
de presă că „fotbalul va cuceri în curînd 
Canada. Noi avem terenuri de fotbal 
și fondurile necesare — a continuat el. 
Cit despre jucători, nu ducem lipsă, 
deoarece in Canada trăiesc mulți en
glezi, italieni, francezi etc., care au 
fotbalul. . . în singe. S.U.A. și Canada 
sint îndreptățite să spere că in 1970 vor 
reprezenta o forță pe plan mondial tn 
fotbal, oricare din ele puțind chiar să 
aspire la „Cupa Jules Rimet" ediția 1970".

Această declarație se pare că a de
ranjat pe Ken Oultram, binecunoscutul 
ziarist englez, cronicar de fotbal. In 
ultimul număr al revistei „World Soc
cer*1 acesta scrie : „De acord cu cele 
spuse de domnul Turner, că fotbalul 
va cuceri curînd S.U.A. și Canada. Mă 
îndoiesc insă că una din aceste țări 
va cuceri curînd „Cupa Jules Rimet".

PRAGA. într-un meci internațional 
de baschet, desfășurat la Karlovy 
Vary, eciiipa locală Lokomotiv a 
învins cu scorul de 63—49 (30—30) 
formația vest-germană ATV Diissel- 
dorf.

PARIS.
Anquetil
oară trofeul „Super prestige" a- 
cordat celui mai bun ciclist al anu
lui, pe baza rezultatelor obținute în 
marile curse internaționale. Anquetil 
a acumulat 235 puncte, fiind urmat 
de Gimondi (Italia) cu 224 puncte, 
Poulidor (Franța) 213 puncte, Jans
sens (Olanda) 205 puncte etc.

Ciclistul francez Jacques 
a cîștiqat pentru a patra 

Super prestige1

★ ★ ★

• Australia, eliminată în preliminariile C.M. de fotbal de către repre
zentativa R.P.D. Coreene, și-a început deja pregătirile pentru viitorul cam
pionat mondial. Echipa australiană va porni într-un turneu în India, Iran, 
Italia etc., sperînd să joace de asemenea cu Belgia, Franța și Anglia.

MUNCHEN. Continuîndu-și tur
neul în R.F. Germană, reprezentativa 
de hochei pe gheată a Iugoslaviei a 
jucat la Dusseldorf cu o selecționată 
locală. Victoria a revenit gazdelor 
cu scorul de 4—2 (1—1, 2—1, 1—0). 
Aceasta este prima înfrîngere sufe
rită de hocheiștii iugoslavi în acest 
turneu.
• Conducerile cluburilor Real Ma

drid și Munchen 1860 au căzut de 
acord asupra datelor de desfășurare 
a meciurilor din cadrul optimilor de

BUENOS AIRES. Cea de-a patra 
etapă a competiției automobilistice 
internaționale „Turul Argentinei*, 
desfășurată între localitățile Cata- 
marca și Tucuman (625 km), a fost 
cîștigată de Oscar Cabalen, crono
metrat în 7h 32:20,0. învingătorul, 
care a concurat pe o mașină „Ford 
Mustang", a realizat o medie orară 
de 82,969 km. Pe locurile următoare 
s-au clasat Jose Migliore cu 7h 44:58,0 
și Osvaldo Juchet cu 7h 52:58,0 
(ambii au concurat pe mașini „Peu
geot 404").

• In vederea desfășurării „Memorialului Verbiest" (Verbiest a fost 
un mare jucător belgian, mort într-un accident de automobil), federația 
belgiană de fotbal a organizat un turneu la care a invitat echipele Man
chester United, Honved Budapesta și Penarol Montevideo. Cu o asemenea 
participare, turneul se anunță deosebit de interesant.

• Pînă Ia data de 15 octombrie 45 de echipe s-au 
liminariile J.O din 1968, care vor începe în martie 
echipele înscrise în ultimul timp se numără cele ale 
Filipinelor, Indiei, Irakului și Iranului.

înscris pentru pre- 
anul viitor. Printre 
Japoniei, Izraelului,

• Conducătorii clubului englez Southend United, care trece prin 
serioase dificultăți financiare, au închiriat terenurile clubului comercian- 
ților din oraș, pentru a deschide un tîrg de toamnă. Beneficiile ur
mează „să salveze* clubul din greaua situație financiară în care se află. 
Pentru a fi siguri de reușită, organizatorii au fixat la intrarea în tîrg o 
imensă pancardă pe care scrie „Salvați fotbalul din orașul nostru*.

Desfășurarea meciurilor 
diferite competiții euroț 
de fotbal a dus la o con 
tare unanimă • in deplas 
aproape toate echipele ji 
defensiv, închis, nespect* 
los, încercînd să realizeze 
meci nul sau să cedeze la 
scor cit mai mic, pentru 
„acasă" să treacă la ofen 
și să marcheze. „Acest 
a dus în mare măsură 
scăderea spectaculozității 
la un joc presărat cu d 
tăți" — a declarat re* 
E. Wiederkher, președin 
U.E.F.A.

După cum se știe, U.E.Î 
a hotărît ca în „Cupa ct 
lor” și „Cupa orașelor 
guri”, în caz de egalitate 
victorii și golaveraj d 
două meciuri să se dub 
golurile marcate în deplas 
Această modificare a cor 
tuit o adevărată „invita 
la joc ofensiv. Experiența 
cele două competiții su 
mintite a determinat V.E.l 
să analizeze posibilitatea 
începind de anul viitor, 
gulamentul în vigoare azi r 
tru „Cupa cupelor" și „C* 
orașelor tîrguri" să se ap 
și în „Cupa campionilor 
ropeni”, precum și în viite 
„Campionat al Europei”, 
scopul vădit de a îmbuna 
calitatea meciurilor în dej 
sare.

Oricum. trebuie rețin 
preocuparea U.E.F.A. di 
lansa încă o „invitație” 
joc ofensiv, spectaculos. Pa 
frazînd o celebră replică, 
poate spune, ne drept cuv 
că „a învinge fără specia ■ 
înseamnă a învinge fără 
rie”. ,<

S. N
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