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în „
de haltere Steagul roșu Bra
șov — Rapid Oradea — Pro
gresul București, desfășurat 
la Brașov, au fost stabilite 3 
noi recorduri republicane de 
juniori. Două aparțin tînăru- 
lui T. APOSTOL (cat. 60 kg) 
care a „smuls” 90 kg (v.r. 
87,5 kg — Cr. Dinescu de la 
Olimpia București) și a totali
zat la cele trei stiluri 277,5 kg 
(v.r. 275 kg.—Dinescu). Al
treilea l-a realizat GH. ENCIU 
(cat. 67,5) care la stilul îm
pins a depășit cu 2.5 kg ve
chiul record (v.r. 105 kg — 
A. Holtzer — C.S.M. Cluj). 
De remarcat că în acest con
curs Gh. Enciu a totalizat 
330 kg. obținînd categoria I 
de clasificare. Cei doi spor
tivi sînt de la clubul Progre
sul și au ca antrenori pe pă
rinții lor : Gh. Apostol și Gb. 
Enciu.

• PARTIDA ARE

LOC PE STADIONUL

REPUBLICII LA ORA

DIN GRIPA A VIA

LAC ATU l. ȘI CHEIA...

De la stingă: Fiihrer, Băni, Diirr și Prosperi (Elveția), Pircălab, Dridea, Dan Coe și 
desen de Neagu RădulescuPopa (România)

Peste cîteva ore, arbitrul englez James Finney va flu
iera începutul partidei România — Elveția, mareînd totodată 
debutul echipei noastre naționale în Campionatul european 
de fotbal. Jocul de astăzi deschide seria celor trei partide 
oficiale pe care reprezentativa României le susține în această 
toamnă (după cum se știe, la 26 noiembrie vom întîlni Italia 
-— la Neapole, iar la 3 decembrie Cipru — la Nicosia, toate 
trei programate în cadrul aceleiași competiții).

BĂIEȚI!

— Maestre — începu Gumi
ță la telefon — vocea pe 
care o auziți în receptor nu 
este alta decît cea a trimi
sului dv. special...

— Lasă că vii tu acasă ! i-o 
tăie Poantă. La ora asta se 
transmite cronica ?

— Fotbal, campionat orășe
nesc — acceleră brusc Gumi- 
ță. Astăzi, pe stadionul Te. 
leajen din Ploiești, s-a dis
putat meciul dintre forma
țiile Cartonul Berceni și 
Dero. Cum vi se pare înce
putul maestre ?

— Excepțional ! Ai cumva 
la îndemînă și cuprinsul ?

— Am. încă din primul mi
nut „Dero“ înaintează, fen~ 
tează, pasează și-n careu se 
Instalează. Aici presează, șu- 
tează, driblează și din cînd 
în cînd marchează : ' “
2—0, 3—0,

— Eu ' 
trimis !

— în 
gea se 
nui...

— Frumos vocabular, 
miță !

— Mă rog : mingea se loveș
te de piciorul unui animal...

1—0, 
4—0, 5—0, 6—0...

sînt de vină că te-am 
In sfîrșlt, continuă ! 

repriza secundă, min- 
lovește de copita u-

Gu-

— Gumiță, cel de care vor
bești ce număr purta pe tri
cou ?

— Nouă.
— Deci, spunem așa : „min

gea se lovește de jucătorul 
cu nr. 9“.

— Nu e bine, maestre ! Min
gea s-a lovit de berbec.

— Și berbec ăsta nu purta 
pe tricou cifra 9 ?

— PUrta, dar nu era fotba
list.

— Dar ce era omule ? Că 
mă scoți din răbdări !

— Berbec, maestre !... La 
7—o pentru Dero, iese de pe 
teren un fotbalist de la Car
tonul și în locul lui intră un 
berbec echipat în tricoul a- 
cestuia. Arbitrul e în derută, 
publicul dezaprobă „spiritul", 
iar cei de la A. S. Cartonul 
se amuză copios. Te cred : 
cînd ai locul 11 în clasament ■ 
îți poți permite să trimiți pe 
teren și un elefant! Berbe
cul însă...

— Ajunge, Gumiță ! Croni
ca ce titlu are ?

— Cred că „Mat într-o mu
tare !u.

V. TOFAN

Partida de astăzi este foarte 
Importantă și reprezentanții 
noștri trebuie s-o abordeze cu 
toată răspunderea, dăruindu-se 
fără precupețire cauzei pentru 
care intră pe gazon. De alt
fel, duminică dimineața, Dan 
ne spunea: -Este Începutul 
unui drum dificil de străbătut, 
și o victorie din .start' ne-ar 
Îngădui să abordăm cu și mai 
mult curaj celelalte meciuri 
din această serie. Vom face 
totul pentru a obține victoria*.

Declarația lui Dan exprimă, 
fără îndoială, o convingere a- 
parținînd tuturor celor care, în 
această după-amiază de noiem
brie, vor îmbrăca tricoul echi
pei naționale. Nimeni nu-și va 
acorda nici o clipă de răgaz. 
Exemplul piteștenilor este 
proaspăt în mintea tuturor.

Desigur, meciul este greu,

date fiind surprizele pe care 
este în stare să le facă echipa 
Elveției. Dar băieții noștri

(Continuare in pag. a 3-a)

In ultimele zile am primit la 
redacție zeci de telefoane și 
scrisori de la oameni de diferite 
profesii, care așteaptă cu nerăb
dare meciul ^tricolorilor" noștri 
cu reprezentativa Elveției. In cu
vintele lor, iubitorii fotbalului iși 
exprimă dragostea față de jucă-

T.
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Popa

Pîrcâlab

M. lonescu 
Hălmâgeanu C. 

Surdan D.
Dumitriu (Frâțilă)

Dan Mocanu 
Popescu

Dridea I Lucescu

Arbitri : J. Finney (1° centru), E. T. Jennings și 
J. W. D. Wilkes (la tușa), toți din Anglia

Fubrer

Bernasconi Quentin
Durr

Perroud 
Prosperi

Kunzli Gotfardi
Odermatt
Băni Matter

ELVEȚIA

LA SOSIREA FOTBALIȘTILOR ELVEȚIENI
Ieri, cu puțin după ora prîn- 

zului, un avion special al 
TAROM a adus de la Zflrich 
pe cei 15 fotbaliști elvețieni. 
Ei sînt însoțiți de cinci ofi
ciali, de 60 de turiști și... o 
duzină de ziariști și radiore- 
porterl I

Imediat după sosire, ne-am 
adresat d-lui FRITZ LEUCH, 
secretar general al Federației 
elvețiene de fotbal, care ne-a 
declarat 
tură cu 
întîlnim 
pe 33 
știți, In 
datul a fost 2—2. 
mulțumiți dacă și de data asta 
vom reuși tot un egal. Va 
ii insă greu. Știu că România 
'are o echipă puternică, care a 
reușit victorii frumoase 
avut comportări dintre 
mai bune chiar și atunci 
a jucat în deplasare. Mă 
dese la meciurile cu R.
Germană, urmărite de antreno
rul echipei noastre, dr. Foni, 
la cel cu Portugalia".

următoarele în legă- 
meciul de azi: 

din nou, 
de ani.
1933, lu

Ne
după aproa- 

După cum 
Berna, rezul- 
Am ii foarte

și a 
cele 
cînd 
gin-

F.

Iată-1 șl pe dr. ALFREDO 
FONI, celebrul internațional 
Italian, care revede Bucureș- 
țiul după 27 de ani: „Mi-ar 
tace plăcere să reîntilnesc pe 
clțiva dintre cei cu care am 
jucat în 1939, în acea partidă 
de neuitat, România — Italia".

— Pînă atunci v-am ruga 
d-le Foni, să ne spuneți cu ce 
jucători ați sosit.

— Cu plăcere: Prosperi și 
Barlie — portari; Filhrer, Per- 
roud, Băni, Stierli, Matter — 
fundașii Odermatt, Diirr, W. 
Allemann — mijlocași; Got- 
tardi, Kiiinzli, Quentin, Gril- 
nig, Bernasconi — atacanfi.

— Lipsesc Blăttler și Tac- 
chela...

— Blăttler are o infecție la 
un picior și n-a putut face 
deplasarea, iar Tacchela a 
fost reținut de treburile sale.

— Ce credeți despre rezul
tat ?

— Românii au toate atu- 
urile de partea lor, dar nu ui
tați că în fotbal există toate 
posibilitățile...

Imediat după sosire, antre-

norul Foni i-a convocat pe cel 
15 jucători la un antrenament. 
O dovadă a importanței acor
date acestei partide.

torii selecționatei noastre, urm- 
du-le deplin succes în confrunta
rea de astăzi, lată cîteva din ele:

DUMITRU SÎRBU — matriței 
la întreprinderea de aparate elec
trice de construcții: „Am cîști- 
gat în fafa Spaniei și Portugaliei. 
Nu văd de ce n-am întrece și 
reprezentativa Elveției. Un start 
puternic i-ar mobiliza și mai mult 
pe băieții noștri pentru meciurile 
următoare11.

COLEA RÂUTU — aitist eme 
rit: „Băieți, gîndiți-vă la ceea ce 
au făcut dinamoviștii piteșteni în 
meciul cu F. C. Toulouse! Ori
ce se poate, atunci cînd vrei un 
lucru, cînd lupți pentru el. Deci, 
A VREA este una dintre con
dițiile succesului pe care vi-l do
resc din toată inima!"

GHEORGHE BALOI — tîm- 
plar la Uzinele textile „7 Noiem
brie" din București: „Urez băie
ților succes în acest prim joc al 
iei ei de a treia ediții a compe
tiției, iar vecinilor mei din tri
bună — un sfat: să încurajăm 
pe purtătorii tricourilor naționale 
din primul și pînă în ultimul 
minut**.

ION STO1AN — prim solist al 
Teatrului de operă și balet — 
București: „Doresc fotbaliștilor 
noștri aplauzele succesului — vic
toria. In jocul de astăzi, și în 
toate celelalte din campionatul 
european".

A iest alcătuit programul campionatului
republican de hochei pe gheată

Zilele trecute, comisia de 
competiții din cadrul federației 
noastre de specialitate a proce
dat la alcătuirea programului 
de disputare a campionatului 
republican de hochei pc gheață. 
Mai precis, este vorba de or
dinea în care se vor desfășura 
jocurile în cadrul turneului fi
nal, la care iau parte — după 
cum se Știe — 6 echipe : Steaua 
București. Dinamo București, 
Politehnica București, Voința M. 
Cine. Tîrnava Odorhei și Agro
nomia Cluj. Vom reaminti citi
torilor noștri că această între
cere se dispută în patru „man
șe", prima dintre ele fiind pro
gramată în ziua de 8 noiem
brie, pe patinoarul artificial 
„23 August" din Capitală. Și 
acum iată ordinea meciurilor :

MARTI 8 NOIEMBRIE : 
ORA 9 : Steaua — Politehnica; 
ORA 17 : Agronomia — Tîr
nava ; ORA 19: Dinamo — 
Voința; MIERCURI 9 NO
IEMBRIE : Steaua — Tîrnava ; 
Voința — Agronomia ; Dinamo 
— Politehnica ; JOI 10 NO
IEMBRIE : Dinamo — Agrono-

mia ; Politehnica — Tîrnava ; 
Steaua — Voința; SÎMBĂTĂ 
12 NOIEMBRIE :» Steaua —* 
Agronomia ; Dinamo — Tîr- 
nara ; Voința — Politehnica ț 
DUMINICĂ 13 NOIEMBRIE-: 
Voința — Tîrnava ; Politehnica 
— Agronomia ; Steaua — Di
namo. Ziua de vineri 11 noiem
brie este rezervată odihnei.

ARBITRUL MECIULUI 
DE RUGBI ITALIA-ROMÂNIA

Tntrucît arbitrul desemnat ini
țial pentru a conduce partida de 
rugbi Italia — România care va 
avea loc duminică, la Aquila, 
francezul Bernard Marie (preșe
dintele Comisei Tehnice din ca
drul F.I.R.A.), este indisponibil, 
la propunerea federației fran
ceze de specialitate a fost dele
gat Dr. Cuny, de asemenea bine
cunoscut arbitru internațional.

TURNEUL FINAL 
AL JUNIORILOR LA RUGBIM. TUDORAN (Continuare în pag. a 3-a)

TRĂGĂTORI

Capitala trăgă- 
I. Tripșa, P.Ieri au părăsit 

torii V Atanasiu, x. axj^*»» 
Șandor, G. Sicorschi și I. Oia- 
rescu, care vor participa la mai 
multe concursuri amicale în Gre
cia.Echipa Elveției, la sosire pe aeroportul Bănoasa

Dacă activitatea din categoria 
A s-a întrerupt în vederea meciu
rilor internaționale, în schimb 
cea a categoriei B și, mai ales* 
campionatul republican de ju
niori sînt în plină desfășurare. 
Duminică 13 noiembrie au loc 
partidele eliminatorii ale turneu
lui final : la Brașov, Precizia 
Săcele — Politehnica Timișoara ț 
la Cluj, Agronomia Cluj — Con- 
structorul București; la Bîrlad, 
Rulmentul Bîrlad — C.S.M. Sibiu; 
în Capitală, C.S. Școlar — I.T.O. 
Galați.

____ _____  ROMÂNI 
CONCUREAZĂ ÎN GRECIA



Campionatul de călărie — 
probă completă

La sfirșitul săptăminii trecute, la Si
biu a avut loc finala campionatului de 
călărie — probă completă. La întreceri 
au participat sportivi de la Dinamo 
București, Steaua București, C.S.M.S. 
lași și C.S.M, Sibiu. Sportivii de la 
Dinamo București au avut o comporta
re foarte bună, cucerind toate titlurile 
de campioni.

Iată rezultatele : categoria ușoară :
1. C. Vlad (Dinamo București) cu 
Spirt + 30,66 puncte, 2. Oscar Recer 
(Dinamo) cu Petrișor + 23,46 p, 3. Eu
gen Ionescu (Dinamo) cu Fum — 5,94 
p ; pe echipe : 1. Dinamo (C. Vlad și 
O. Recer) + 54,12 p, 2. C.S.M. Sibiu 

(D. Roșea și H. Miiller) — 64,31 p, 3. 
C.S.M.S. Iași (R. Roman și P. Cioba- 
nu) — 133,46 p ; categoria mijlocie : 1. 
Oscar Recer cu Greer + 68,66 p, 2. D. 
Velea (Steaua) cu Severin + 8,66 p, 
3. E. Ionescu (Dinamo) cu Galop 
— 2,34 p.

Duminică, in completarea programu
lui, s-a disputat un concurs de obsta
cole rezervat sportivilor de Ia C.S.M. 
Sibiu. După patru baraje, concursul a 
fost ciștigat de Mircea Stancu cu Gicu. 
Pe locurile următoare : 2. D. Roșea cu 
Sorinei și 3. H. Miiller cu Bigam.

ILIE IONESCU — coresp. principal

HANDBAL

Clasamente la zi
SERIA A II-A

Masculin

1. Voința Buc. 9 6 2 1 124:108 14
2 Timișul Lugoj 9 5 0 4 140:135 10
3. Tehnometal Tim. 9 4 2 3 119:116 10
4. Știința Lovrin 9 5 0 4 135:148 10
5. Cauciucul Orașul Gh.

Gheorghiu-Dej 9 3 2 4 121:114 8
6. Textila Cisnădie 9 4 0 5 146:142 8
7. Rapid Buc. 9 3 2 4 102:104 8
8. Met. Copșa Mică 9 4 0 5 116:123 8
9. Voința Sibiu 9 3 1 5 143:143 7

10 Tractorul Brașov 9 3 1 5 143:156 7

1.

Feminin

Școala sp. Buzău 9 7 0 2 61:54 14
2. Școala sp. nr. 2 Buc. 9 6 0 3 85:74 12
3. Constructorul Tim 9 5 2 2 65:51 12
4. C.S.M. Sibiu 9 5 2 2 45:33 12
5. Școala sp. Petroșeni 9 5 1 3 90:64 11
6. Voința Odorhei 9 5 1 3 80:60 11
7. Textila Buhuși 9 3 0 6 67:76 6
8 Spartac Constanța 9 2 1 6 51:73 5
9. Favorit Oradea 9 2 1 6 53:91 5

10. Part, roșu Brașov 9 1 0 8 58:74 2

SERIA STUDENȚEASCA

BOX

ȘCOALA SPORTIVĂ—UN „PIVOT“ AL BASCHETULUI Campionatul pe echipe...

în analiza rezultatelor unei disci
pline sportive este foarte util cînd 
se ajunge la corectarea bazei de la 
care s-a pornit. Această cale duce, 
oricum, la cele mai reale posibilități 
de apreciere a comportării lotu
rilor reprezentative. în baschet, ca
racteristică pentru ultima perioadă 
este o slabă activitate în selecția 
și creșterea jucătorilor cu. aptitu
dini, Din acest motiv, numărul foarte 
mic de jucători exclude, chiar de 
la o vîrstă mică, concurența — în
trecerea stimulativă care ar favoriza 
dezvoltarea calităților necesare unui 
jucător de performanță. Aceasta ar 
fi o explicație a lipsei de combati
vitate și de tenacitate în concursuri 
a reprezentativelor noastre care, de 
atîtea ori, au pierdut, pe acest te
mei, meciuri ca și 
cîștigate.

Rezolvarea aces
tei probleme esen
țiale în orice sport 
— creșterea jucă
torilor — are în 
baschet, în prin
cipal, trei posibilități: școlile spor
tive, liceele cu program de educație 
fizică și secțiile cu echipe în cam
pionate de categoria A, de categoria 
B și de calificare ce sînt obligate 
să aibă echipe de juniori.

în țară sînt 25 de secții de baschet 
ale școlilor sportive cu grupe de 
băieți și de fete, 5 licee cu program 
de educație fizică, 34 de secții de 
categoria A și B și aproximativ 65 
ale formațiilor din campionatele de 
calificare. Care este produsul aces
tor secții ?

în loturile republicane masculine 
și feminine (seniori, tineret, juniori) 
au fost promovați din 1960 și pînă 
acum 29 de jucători de la școlile 
sportive, 5 de la liceele cu program 
de educație fizică și 17 de la cluburi.

Deși nu putem face o statistică 
exactă și a jucătorilor promovați în 
categoriile Â și B în același inter
val, este cunoscut faptul că pro
porția este tot în favoarea școlilor 
sportive. Repartizarea în loturi și în 
echipele de categoria A sau B mai 
arată o descreștere a eficacității 
muncii în secțiile cluburilor și creș
terea eficacității școlilor sportive.

Totuși, numărul jucătorilor de va
loare promovați în ultimii ani este 
foarte mic. Dovadă este situația în 
care s-au găsit echipele din seria I 
a campionatelor republicane la înce
putul campionatului trecut, în care 
majoritatea formațiilor au luat „star
tul" cu 6—8 jucători.

Care sînt cauzele rezultatelor sla
be înregistrate în secțiile de baschet 
ale acestor unități ?

în primul rînd, cluburile, chiar cele 
cu posibilități mari, de cînd s-au în
ființat școlile sportive au lăsat de
pistarea și pregătirea elementelor 
tinere în grija acestora, sub pretex
tul că nu mai au de unde selecționa 
(sînt cca 1 500 jucători legitimați 
la școlile sportive), dar și pentru că 
aproape toți antrenorii din catego
riile A și B și din campionatul de 
calificare (chiar avînd normă în
treagă) nu au timp (! ?) să crească 
jucători.

în al doilea rînd, în liceele cu 
program de educație fizică (excepție 
face Liceul nr. 2 din Tg. Mureș la 
fete), sînt condiții grele de selecție, 
deoarece numărul elevilor este li
mitai

In al treilea rînd, deși posibilită
țile de selecție în școlile sportive 
sînt foarte mari, calitatea acesteia 
este slabă, în mare parte din cauză 
că, spre deosebire de celelalte uni
tăți, secțiile din școlile sportive sînt 
încadrate în majoritate cu profe
sori foarte tineri, fără experiența 
necesară. Am spus în mare parte, 
deoarece un anumit procent se dato- 
rește, desigur, și unei munci super
ficiale.

Răruinînd totuși la concluzia da
telor care arată școlile sportive ca 
factor principal al posibilităților de 
dezvoltare pentru baschet, este ne
cesară o analiză mai amănunțită a 
activității lor.

în ultimii ani, școlile sportive au 
participat în etapele superioare ale 

Puncte de vedere

campionatelor republicane de juniori 
în proporție de 70—80 la sută. Deci, 
dacă dintre cei mai buni juniori din 
țară au rămas alît de puțini de 
adevărată valoare ca seniori (cei a- 
mintiți la început), trebuie să ne 
preocupe aici și „mecanismul" ca și 
cauzele pierderii acestor jucători. 
Cîteva din motivele esențiale ar fi :

— valoarea obiectivă nesatisfăcă
toare pentru un nivel superior, în 
special din cauza selecției,-

— obiectivul „performanță** dat 
timpuriu reprezentativelor de școli 
și care obligă pe profesori să alea
gă jucători mai scunzi, mai iuți, care 
intră mai repede în ritm și să re
nunțe la elemente cu talie înaltă, 
cu adevărate perspective în baschet. 
Acest lucru este confirmat și de 
faptul că, de cele mai multe ori, 
echipele cîștigăloare ale campionate
lor republicane (excepție au făcut 
în anii trecuți echipele din Brașov 
la fete, iar anul acesta cea din Cluj 
Ia băieți) sau promovate în catego
ria A au dat puțini (sau chiar de 
loc) jucători și jucătoare loturilor 
republicane: școlile din Constanța, 
Satu Mare, Rm. .Vîlcea la fete, Li
ceul nr. 2 Tg. Mureș și Școala spor
tivă nr. 2 București la băieți și la 
fete;

— lipsa stimulentului, ca și a po
sibilităților de promovare normală a 
școlilor sportive. Spre deosebire de 
cluburi, care au posibilitatea să 
creeze o continuitate de pregătire în 
condiții optime și nu o fac (de exem
plu Dinamo București, care, deși în 
ultimii 10 ani a avut permanent echi
pă fruntașă în campionatele repu
blicane de juniori, a promovat în 
categoria A doar 2 jucători), școlile 
sportive nu pot da ca obiectiv o 
promovare precisă, sigură, care să 
stimuleze jucătorul. Astfel, acesta 
rămîne într-un ciclu închis. Numă
rul mai mare de jucătoare fruntașe 
provenite de la Școala sportivă Bra
șov și jucători de la Școala sportivă 
nr. 1 București se datoresc în mare 
măsură echipelor Voința Brașov și 
Olimpia M.I. București, care au pre
luat direct juniori, ceea ce nu se 
face în mod curent nicăieri. Acum 
s-a început acest lucru șl de către 

Politehnica Cluj. Deci, probabil că 
nu au fost pregătiți mai multi jucă
tori în aceste centre, ci... s-au pier
dut mai putini.

Desigur, sînt și alte cauze care, 
în ansamblu, au frînat atingerea 
unor rezultate mai bune, tot astfel 
cum sigur, în orice condiții, o mun
că mai susținută ar fi dus oriunde 
la rezultate superioare.

Sînt școli de ale căror secții de 
baschet s-a auzit (Piatra Neamț, 
Arad, Mediaș, Brașov, Cluj, Bacău, 
Oradea, Satu Mare, Rm, Vîlcea, Plo
iești, Constanța, Gheorghieni, Bucu
rești) și altele de care s-a auzit 
mai puțin sau chiar de loc (Giurgiu, 
Deva, Botoșani, Suceava, Tr. Seve
rin, Timișoara, Galați, Reșița).

Există însă cîteva condiții care, 
îmbunătățite prin- 
tr-o preocupare 
centrală mai aten
tă ar elimina mul
te din dificultățile 
secțiilor de bas
chet în atingerea 
scopului final — 

jucători de performanță :
1. Elaborarea pe baza experienței 

acumulate a unui îndreptar privind 
criteriile de selecție, avînd un ca
racter obligatoriu, lăsîndu-se, bine
înțeles, profesorului și posibilitatea 
de a face aprecieri personale.

2. Dacă scopul școlilor sportive 
este de a fi pepiniera performanței 
în sportul respectiv, obiectivul logic 
al fiecărei școli (sau profesor) ar 
trebui să fie mai mult numărul spor
tivilor de valoare creați decît lupta 
dintre ele. Abia atunci se va îmbo
găți experiența, în special în selec
ție, pentru ca și nivelul de pregă
tire să crească, îmboldit de calita
tea și posibilitățile materialului 
uman. în jocurile sportive pregăti
rea se face desigur tot prin echipă, 
dar accentul în desfășurarea ei ar 
fi pus și realizat, astfel, diferit.

3. Preluarea organizată a absol
venților școlilor sportive, acum po
sibilă, pentru cea mai mare parte 
prin reorganizarea sportului univer
sitar, creează o mare răspundere clu
burilor studențești, care nu-și mai 
pot permite să se ocupe doar de 
12 jucători din institut, de vreme 
ce anual le vor veni zeci de absol
venți ai școlilor sportive. Altfel, a- 
ceștia se pierd ca și pînă acum.

4. Pentru că nivelul tehnic la ter
minarea junioratului nu atinge de
cît rareori nivelul categoriei A, sec
țiile trebuie să aibă o echipă de ti
neret unde să se facă trecerea spre 
această categorie a propriilor lor ju
niori sau a celor de la școlile sportive 
care nu trec în iacultăți. Aceasta cel 
puțin pînă cînd scăderea mediei de 
vîrstă pentru inițiere, începută în 
școlile sportive, se va generaliza, 
creîndu-se astfel jucători cu un sta
giu suficient de pregătire pentru ca
tegorii superioare în special.

Prezența școlilor sportive în dez
voltarea baschetului s-a făcut simți
tă într-o perioadă foarte critică, cu 
toate că organizarea muncii lor nu 
a beneficiat de o prea mare expe
riență. Căutîndu-se printr-o colabo
rare cît mai strînsă între M.I. și 
federația de specialitate mijloacele 
cele mai potrivite pentru a îmbună
tăți activitatea în aceste școli, bas
chetul, ca și celelalte discipline, îșî 
va putea crea o mai puternică bază 
de mase sportului de performanță.

prof. STELA RUSU

în cifre
SERIA I :

1. București 7 5 0 2 87: 53 17
2. Galați 650181:3918
3. Argeș+Ploiești 7 3 1 3 75: 61 14
4. Dobrogea 6 3 1 2 73: 47 13
5. Iași4 Bacău+Suceava 8 0 0 8 20:136 5

SERIA A II-A :
1. Oltenia 8 6 0 2 105: 55 20
2. Cluj -^Hunedoara 7 5 0 2 85: 55 17
3. Crișana+Maramureș 8 4 1 3 80: 78 17
4. Banat 722 3 69: 69 13
5. Brașov-rMureș-A. M. 8 0 1 7 45:105 8

• Luni seara, comisia de competiții
din cadrul federației de specialitate a 
omologat rezultatele ultimei etape. Din 
cauza Reprezentării unor boxeri, în 
ultima etapă a campionatului, echipele 
„combinate» Iași+Bacău + Suceava și 
Brașov+Mureș-A. M. au pierdut cu 20—0 
meciurile cu selecționatele regiunilor 
București și, respectiv, Banat.

Noi recorduri AV/ATiE SPORTIVA

în cadrul unor tentative efectuate zi
lele trecute pe aerodromul Clinceni, pa- 
rașutiștii sportivi au realizat cîteva per
formante remarcabile, care urmează a fi 
omologate ca noi recorduri republicane. 
Astfel. în proba de salt în grup de 5 
de la 600 m, cu deschiderea întîr/iată a 
parașutei și aterizare la punct fix, spor
tivele /lnge/a Nâstase, Elena Băcăoanu, 
Maria Iordânescu, Victoria Zel și Elisa- 
beta Călin, au realizat o distanță medic 
față de „punct44 de 5,88 m. Recordul re
publican în această probă este de 
8,90 m.

Un frumos succes a obținut grupul 
de 9 parașutiști format diu Ionel lor- 
dănescu, Gheorghe Iancu, Ion Roșu, Ni- 
crdae Felicit, Emil Dumitrașcu, Ion

Joi 3 noiembrie la cinematograful REPUBLICA 

în cadrul Festivalului Filmului Sovietic va rula

COPRODUCȚIA ROMÂNO-SOVIETICĂ 

—TUNELUL—

Scenariul : Gheorghi Vladimov 
Francisc Munteanu 

Regia ; Francisc Munteanu

cu: Aleksei Loktev, Ion Dichiseanu, Valentina Maleavina, Margareta 
Pîslaru, Lev Prîgunov, Florin Piersic, Viktor Filipov, Leonid Zverințev, 

Emmeric Schâffer, Ștefan Bănică

Imaginea : A. Selenkov 
Muzica : George Grigoriu 
Decoruri : Marcel Bogoș

Masculin

1. Universitatea Cluj 9702 155:107 14
2. Medicina Tg. Mureș 9 7 0 2 121:109 IA
3. I P. Bacău 9612 130:115 13fc
4. Politehnica Buc. 9 5 0 4 127:105 10
5. știința Petroșeni 9 5 0 4 124:102 10
6. Univer. n Buc. 9 4 0 5 131:131 8
7. I.C.F. București 9 3 0 6 134:156 6
8. Univ. Craiova 9 2 2 5 136:159 6
9. Politehnica n Tim. 9 2 1 6 120:138 5

10. Politehnica Brașov 9126 122:178 4

Feminin

I. Universitatea Cluj 9 810 173: S0 17
2. Politehnica Galați 9 801 99: 43 If
3. I.C.F. București 9 612 109: 40 13
4. Univer. II Tim. 9 612 81: 39 13
5. I. P. Tg. Mureș 9 324 42: 82 8
6. Univer. Ii Buc. 9 306 42: 93 6
7. I. P. Bacău 9 216 38: 87 3
8. I.S.E. București 9 2 0 7 42 : 90 4
9. Politehnica Iași 9 207 44: 93 4

10. Politehnica Buc. 9 2 0 7 49:102 4

Aceste clasamente sînt alcătuite pe 
baza rezultatelor obținute pe teren. 
După judecarea contestațiilor și omolo
garea rezultatelor vom face modificările 
de rigoare.

Negroiu, Vasilc Sebe, Ion Bucurescu și 
Cornel Serghianu. Sărind dc la 600 m 
cu deschiderea întîrziată a parașutei și 
aterizare ia punct fix, ei au realizat 
o distanță medie de 5,71 m, la numai 
1 m diferență de recordul mondiali O 
performanță apropiată de recordul mon
dial a fost realizată și în proba de salt 
în grup de trei, de la 1 500 in cu des
chiderea imediată a parașutei și ateri
zare la punct fix. Ion Negroiu, Ion 
Roșu și Gheorghe Iancu au stabilit o 
medie de 2,56 m.

în sfîrșit. în proba de salt în grup 
de 5, de la 1 500 m, sportivii Ion 
Neagu, Cornel Serghianu, Florin Dra- 
gomir, Emil Dumitrașcu și Vasile Sebe 
au stabilit performanța de 4,91 m.



FOTBAL

GATA DE START!
Ploaie, vînt, irig... Cu toate astea, Ia Snagov, acolo unde se ailă 

ul fotbaliștilor români, antrenorii Ilie Oană și Ștefan Covaci au 
:rat sîrguincios cu cei care vor îmbrăca astăzi tricoul national. Luni, 
Ircnamentele s-au desfășurat în sală. „Un antrenament mai mult 
ntru mobilitate, ne-a spus Ilie Oană. Marti, pregătirile s-au făcut 
aer liber și au constat din foarte multă mișcare. Paralel cu aceste 

îqătiri tehnico-fizice, cei doi antrenori au acordat o atenție deo șe
ii în aceste zile și pregătirii teoretice și tactice a jucătorilor".

In cursul dimineții de ieri a fost alcătuit și 11-le care va da re- 
ca fotbaliștilor din „Țara cantoanelor". Există un singur semn de 
rebare: Dumitriu sau Frățilă ? Primul nu a fost însă comunicat la 
E.F.A. pe lista jucătorilor în pregătire pentru acest meci și se aș- 
îptă avizul forului de specialitate. Dacă nu va veni această apro- 
re, atunci Frățilă va îmbrăca pentru prima dată — după un înde- 
ig stagiu la echipa de tineret — tricoul primei reprezentative. Din 
hipă lipsesc Sorin Avram, care a suferit o întindere musculară la 
tul de antrenament susținut duminică cu Știința București, și Nun- 
îiller VI, care nu a primit nici el avizul medicului. Cei doi sînt 
locuiți de Lucescu și Surdan, debulanți în echipa națională

acces, 
băieți!

(Urmare din pag. I)

I. CONSTANTIN — maestru eme-
1 sportului: „Ca fost căpitan al 0- 
i naționale, știu cit de grele sînt 
'e dinaintea începerii jocului, dar 
1 de bine știu că băieții noștri — 
nii dintre ei am jucat -— lasă în 
<1 emoțiile, angajindu-se total în 

: pentru cucerirea victoriei. Le do- 
din toată inima, victoria!“

IENA IUGA — textilistă l» Uzinele 
Decembrie* Arad : „Ce aș putea 
decît o victorie a culorilor noastre? 
însă ca ea să fie realizată in urma 
joc frumos. Deși nu voi fi la 

rești, în tribună, alături de fotba- 
noștri, ci acasă, in fata micului 

i. să ști fi că le țin pumnii strînși".
GEORGESCU -— inginer, Bucu-

: „Fără îndoială, un meci greu, 
cînd mă gîndesc că Uruguay, I'or- 
lia. Spania, echipe de mare va- 
, au plecat steagul in fafa noastră 

bucurești, sînt convins că nici elve- 
i nu vor rezista. Așadar, felicitări 
ipate pentru victoria de astăzi..." 
1EOIJGHF. NEGREA — București: 
toată inima — succes echipei noa- 
națtonale. Am încrederea că astăzi 

•ta obține victoria in intilnirea cu 
ta Elveției. Eu îi voi încuraja pe 
torii noștri, voi fi alături de ei tot 
ul..."

tomânia-Elveția, primul joc din grupa a Vl-a
(Urmare din pag. 1)

iu demonstrat de multe ori că 
în stare să construiască victorii 

itigioase, scoțînd la iveală resur- 
tehnice și tactice neașteptate, cu 
» au învins formații cu renume în 
aiul internațional. Și, să nu amin- 

decît victoriile înregistrate în 
echipelor Spaniei, Portugaliei, 

joslovaciei, Uruguayului.
ibitorii fotbalului din țara noas- 

care vor urmări desfășurarea 
.idei, așteaptă de la fotbaliștii 
jni confirmarea atîtor lucruri 
e' spuse sau scrise despre ei, 
tarea — prin valoarea jocului

Vagonul Arad— 
rek Groznîi 2-1 (0-1) 

-RAD 1 (prin telefon). — Conți- 
ndu-și turneul în țara noastră, 
ek Groznîi a întîlnit, azi, la Arad 
ipa Vagonul din localitate. Jocul 
ost frumos, îndeosebi în repriza 
undă cînd localnicii au dominat 
i mult și și-au asigurat victoria, 
îaspeții au marcat primul gol 
ți Vîrpaev (min. 14) care a trimis 
igea în poartă cu o lovitură de 
>. Vagonul a egalat în min. 46 
tivu a înscris din apropiere) și a 
:erit victoria prin golul marcat de 
iweilinger (min. 63). De altfel, 
■- două goluri înscrise de arădeni 
fost urmarea dominării insistente 

icestcra.
\ arbitrat Ion Oprită — Arad. 
fEFAN IACOB — coresp. principal

Incursiune in scurta istorie 
a „campionatului european"

Ce știm despre acest „Campionat 
european" aflat la cea de a III-a ediție 
— primele două s-au desfășurat sub 
titulatura „Cupa Europei" — și rezervat 
reprezentativelor naționale ale bătrî- 
nului nostru continent ?

în primul rind, faptul că a fost 
inaugurat in 1958, la patru ani după 
crearea Uniunii europene de fotbal. 
Principala, rațiune a Întrecerii ? Aceea 
de a înlocui în Europa, printr-o com
petiție oficială, meciurile internațio
nale lipsite de semnificație, într-o pe
rioadă eu gol de „producție" și anume 
în primii doi ani care urmează turneu
lui final al „Cupei Jules Rimet". De 
aici, ideea unor specialiști de a pro
pune ca întrecerile campionatului eu
ropean să constituie pentru viitor cri
teriul de calificare la turneul final al 
campionatului mondial. In acest scop, 
se propune reprofilarea calendarului în 
așa fel, încît faza finală a campionatu
lui european să se dispute înaintea 
„probei supreme", iar echipele semi- 
ffoaliste să se califice automat pentru 
C. M.

La prima ediție (septembrie 1958 —• 
iulie 1960) au participat 17 echipe re
prezentative. Faptele deosebite ale 
acestei prime competiții europene au 
fost eliminarea Ungariei de către 
U.R.S.S. (în optimile de finală), răstur
narea scorului în partida semifinală 
Iugoslavia — Franța : de la 3—1 pen
tru reprezentativa cocoșului galic, la 
5—4 în favoarea fotbaliștilor iugoslavi, 
în cealaltă semifinală, U.R.S.S. a obți
nut o victorie concludentă, întrecînd 
pe Cehoslovacia cu 3—0. în finală, 
U.R.S.S. — Iugoslavia 2—1 (după pre

prestat — a criticilor aduse unora în 
ultimul timp. Am dori ca mîine să 
scriem aici că Pîrcălab și-a trans
format porecla („Săgeata Carpaților”) 
în renume, că Mihai Ionescu a fost 
de netrecut și că, într-un cuvînt, e- 
chipa noastră a făcut un joc mare.

„Am toată încrederea în băieții 
mei, a declarat antrenorul Ilie Oană, 
in capacitatea lor de a se mobiliza 
în vederea unei asemenea partide.

ILIE OANA

Azi, Ia Constanța: 
Farul — Vardar Skoplje 

(R.S.F.I.)
in „Cupa Balcanică44

Fotbaliștii constănțeni susțin azi, 
pe teren propriu, o nouă partidă în 
„Cupa Balcanică”, în compania for
mației iugoslave Vardar Skoplje. 
Meciul se anunță deosebit de atrac
tiv, dată fiind valoarea fotbaliștilor 
oaspeți. In tabăra constănțeană dom
nește optimismul, cu toate că din 
formație va lipsi un om de bază 
— lancu, aflat în lotul reprezentativ.

Meciul va începe la ora 15.

lungiri), iar pentru locurile 3—4, Ceho
slovacia — Franța 2—0.

In această primă ediție, fotbaliștii 
români au întrecut Turcia cu 3—0 (in 
meciul retur 0—2), dar au fost învinși 
de jucătorii cehoslovaci cu 2—0 și 
3-0.

La cea de-a doua ediție, desfășurată 
din august 1962 pînă la sfirșitul sezo
nului 1963—64, numărul echipelor re
prezentative s-a ridicat la 29 (din 32 
de țări afiliate la U.E.F.A.), demon- 
strînd popularitatea crescîndă a com
petiției. Finala, disputată pe stadionul 
Santiago Bernabeu, în fața a 100 000 de 
spectatori, a opus selecționatele Spa
niei și U.R.S.S., dînd cîștig de cauză 
formației iberice, care a cîștigat cu 
2—1. Pentru locurile 3—4, Ungaria a 
întrecut cu 3—1 pe Danemarca.

Echipa țării noastre a fost eliminată 
de Spania (0—6 la Madrid și 3—1 Ia 
București).

Ediția a III-a a debutat cu o cifră 
record : 31 de țări participante împăr
țite în opt grupe. In grupa a Vl-a, re
prezentativa României își va măsura 
forțele cu selecționatele Italiei, Elve
ției șl Ciprului. Prima piatră de în
cercare — astăzi la București, în fața 
fotbaliștilor elvețieni. Jucătorii noștri | 
sînt conștienți de valoarea adversaru- ; 
lui pe care îl întîlnesc, dar și de rea
lele calități pe care le posedă fiecare 
în parte.

De aceea, sin tem convinși că eî nu 
vor precupeți nici un efort pentru a 
debuta cu succes în această a III-a 
ediție a campionatului european.

G. NIC'OLAESCU

încrederea mea se reieră în egală 
măsură la cei „vechi" ca și la cei 
noi în echipă".

Oaspeții, care au sosit Ieri la 
amiază, manifestă încredere, gîndin- 
du-se la succesul avut în toate „ca
lificările" la care au luat parte. Cu- 
mulînd cei mai în formă jucători ăi 
campionatului elvețian, echipa an
trenată de Alfredo Foni constituie 
un adversar redutabil.

Sînt cîteva considerente care fac 
din întîlnirea de astăzi o partidă 
atractivă, interesantă.

încheind rîndurile de față, urăm 
succes fotbaliștilor noștri pentru me
ciul de azi, ca și pentru toate cele
lalte din campionatul european !

PRONOSPORT • PRONOEXPRES • PRONOSPORT
LA 9 NOIEMBRIE A.C. UN NOU 

CONCURS SPECIAL PRONOEX
PRES !

La 9 noiembrie are loc un nou 
concurs special PRONOEXPRES. 
Acest concurs special atribuie în afa
ra cîștigurilor obișnuite, importante 
premii suplimentare în obiecte și bani.

Cele mai valoroase cîștiguri supli
mentare sînt autoturismele în număr 
de 10 : 1 „Renault 10 major", 2 „Fiat 
850“ și 7 „Fiat 600“.

De asemenea, concursul special 
Pronoexpres din 9 noiembrie va mai 
acorda motociclete, televizoare, frigi
dere, mașini de spălat, aspiratoare, 
aparate de radio și altele.

ElZQZZSa
Mugurii tradiției la Suceava

în repetate rînduri au 
fost criticate slabele re
zultate ale atletismului 
din regiunea Suceava. 
Aproape ne obișnuisem 
ca la fiecare competiție 
atletică să scriem cîtcva 
rînduri critice și despre 
atletismul sucevean. La 
recentele campionate re
publicane de cros, de la 
Pitești, printre puținele 
secții de atletism care au 
prezentat echipe comple
te la toate probele s-a 
numărat cea a... C.S.O. 
Suceava ! La juniori și 
junioare sucevenii au 
avut chiar cîte două e- 
chipe, iar la tineret și la 
senioare au ocupat locu
rile 4 și, respectiv, 5, în 
timp ce regiuni cu o pu
ternică tradiție atle
tică nu s-au prea văzut. 
Atleții, suceveni, e drept, 
nu s-au clasat printre 
primii la nici o catego
rie, dar au arătat că pe 
meleagurile lor se găsesc 
elemente cu frumoase ca
lități pentru atletism. Și, 
poate peste cîțrva ani se 
vor auzi mai multe des
pre tinerii pregătiți de 
antrenorul Alexandru 
Zota, printre care loan 
Maxim, Constantin Cră
ciun, Radu Cenadic, Maria Dirțu, 
Elena Trufan etc. Ei și-au afirmat 
acum, pentru prima oară, posibilită
țile și așteptăm să-i vedem din nou 
la lucru !

tn probele de juniori s-au remarcat 
și alți tineri talentați cum ar fi : 
Ioana Arășanu — din Brănești, Vio
leta Stratulat — din Timișoara, An
gela Harea și Dan Vasile — din Bra
șov, Mircea Popescu — din Cluj (pînă 
anul trecut săritor în înălțime). Noi 
am mai avut și în anii trecuți semi- 
fondiști juniori foarte buni (Ion Bu- 
iachi, Dan Săvescu, Constantin Perju 
ș.a.), dar ei s-au „pierdut" de îndată 
ce au împlinit 20 de ani. Trecerea la 
seniorat și întrecerea directă cu cei 
mai puternici atleți din țară, implică 
o muncă mult mai mare, care pe muiți 
dintre foștii juniori îi face să aban
doneze atletismul. Alții, chiar dacă 
rămîn pe stadion, nu sînt conduși în 
modul cel mai competent de către 
antrenorii lor și astfel foarte puțini 
dintre proaspeții seniori ajung adevă- 
rați sportivi fruntași.

La începutul acestui an Federația 
de atletism a organizat o consfătuire 
cu antrenorii de semifond și fond 
din țară, în cadrul căreia li s-a făcut 
cunoscută orientarea metodică pentru 
pregătirea alergătorilor pe durata 
unui an. Dintre cei prezenți în luna 
ianuarie la București, se pare că sin
gurii care au aplicat indicațiile fede
rației au fost antrenorii din Cluj 
(Gh. Kiss și Gh. Biro), Timișoara 
(Em. Grozescu și I. Deheleanu), Ro

întrecerile studenților bucureșteni» »

în cursul lunii octombrie, clubul 
Universitatea București a organizat 
două concursuri de selecție, rezer
vate jucătorilor și jucătoarelor frun
tașe din secția de șah.

întrecerea băieților a dat loc unei 
lupte foarte strînse. Victoria a tost 
împărțită intre candidatul de maes
tru Em. Pantazi și jucătorul de pri
ma categorie Marius Chiricuță, care 
au acumulai liecare cîte 9'Zs puncte 
din 13 posibile. Au urmat în clasa
ment : S. Segal 9, D. Zara 8>/z, D. 
Wolf 8 și Ș. Teodorescu 7l/z, N. Dă-

Pentru atribuirea atît a premiilor 
obișnuite cit și a celor suplimentare 
se vor extrage 22 numere, astfel :

— o extragere de 6 numere de bază 
și 2 numere de rezervă din 49 pentru 
atribuirea premiilor obișnuite în banț 
pe 6 categorii ;

— două extrageri suplimentare de 
cîte 7 numere din 49 pentru atribui
rea premiilor în obiecte și bani pe 
opt categorii.

Deci în total vor exista 14 categorii 
de premii.

Nu lipsiți de Ia acest important 
concurs special ! Premiile mari vă 
așteaptă.

Nu uitați, și cu 5 numere se pot 
obține AUTOTURISME.

Radu Rusii (C.S.M. Cluj) se îndreaptă victorios 
spre linia de sosire a probei juniorilor

man (O. Constantinescu-Nehoi) și 
Brașov (S. Toth și L. Mereuță). în 
schimb, antrenorii din Iași (I. Puică), 
Ploiești (Al. Mîțu), Baia Mare (F. 
Moscovici), Grișana (G. Papp) și Con
stanța (C. Craia). ai căror elevi nici 
nu s-au „văzut" Ia finalele de cros, 
nu au folosit (sau au neglijat !) îndru
marea metodică dată de forul nostru 
de specialitate. De ce ?

în continuare, vom spune cîtcva 
cuvinte despre clasamentele pe echipe, 
despre marile răsturnări de situații 
care s-au observat cu această ocazie. 
Echipele din Capitală care nu mai 
departe decît la finalele pe 1965 (dis
putate în martie anul acesta) au pier
dut doar un singur titlu din cinci, la 
Pitești au cîștigat numai unul singur I 
Pentru această „realizare" nu merită 
felicitări nici unul dintre antrenorii 
bucureșteni : E. Radulian și AI. Ar- 
deleanu (Constructorul), S. Dumitres
cu și C. Nourescu (Metalul), N. Pâiș 
(Steaua), Gh. Stănel (Rapid), E. Dan- 
ciu (Progresul). Iar antrenorii celor 
trei școli sportive din Capitală nici 
măcar nu s-au preocupat să aibă 
vreun reprezentant Ia campionatele 
republicane de cros. Singură Școala 
sportivă nr. 2 a prezentat echipe la 
probele juniorilor și junioarelor, dar 
acestea nu au ocupat decît locul 10.

Dacă nu dintre elevi, atunci de 
unde să recrutăm elemente pentru 
practicarea atletismului ?

1
ADRIAN IONESCU

neț, Ș. Stănciulescu și Al. Cheșca 7, 
C. Georgescu 5*/2, C. Dumitrescu 4, 
L. Tini și D. Stoichițoiu 3l/z, Gh- 
Moise l‘/2.

La fete, primul loc a revenit Vic
toriei Vidrașcu cu lOVs puncte (din 
12), urmată de Rodica Zaharia 9‘/2, 
Viorica Georgescu 7V2, Adriana Moi
se și Lenuța Pitpinic 6, Verona Radu 
2*/s, Ecaterina Nițu 0 (s-a jucat tur- 
retur).

T. NICOARA

PREMIILE „TRAGERII 
AUTOTURISMELOR" LOTO 
DIN 25 OCTOMBRIE 1966

Categoria I : 10 premii a cîte 1 au
toturism „Fiat 1800" fiecare

Categoria a II-a: 4 premii a cîte 
1 autoturism „Fiat 1300" fiecare

Categoria a III-a : 5 premii a ’îte 
1 autoturism „Renault 10 Major" fie
care

Categoria a IV-a : 2 premii a cîte 
1 autoturism „Fiat 600“ fiecare

Categoria a V-a : 4087 premii a 
cîte 89 lei fiecare.

Tragerea Ia sorți pentru atribuirea 
celor 50 excursii (a 2 persoane) la 
Brașov cu petrecerea revelionului, 
va avea loc vineri 4 noiembrie 1966.

Rubrică redactată de Administra
ția de Stat Loto-Pronosport.



iNAINTEA ÎNCHEIERII PRELIMINARIILOR Interes deosebit

OLIMPIADEI DE SAH
a C.M. de hochei

Echipa României virtual calificată în rîndul finalistelor

HAVANA 1 (Agerpres). — Cu o 
rundă înaintea încheierii prelimina
riilor Olimpiadei de șah, majoritatea 
echipelor ce se vor întrece în turneul 
final, pentru locurile 1—14. sînt de pe 
acum cunoscute. Printre acestea poa
te fi numărată și echipa României, 
căreia îi mai trebuie o singură jumă
tate de punct în fața ultimei sale 
adversare din grupă. Finlanda, pen
tru a-și asigura calificarea.

în runda a 6-a preliminară, șahiștii 
români n-au forțat în fața reprezen
tanților Columbiei, întrecîndu-i cu 
2*/.—%. în același tiroD. a doua cla
sată în vrupă. echioa Bulgariei, a în
trerupt la egalitate meciul cu Fin
landa : 1—I (2). Celelalte două în- 
tîlniri din grupa a șaptea : Grecia— 
Maroc 1—1 (2), Porto Rico—Nicara
gua 3—0 (1). Iată clasamentul grupei, 
înaintea ultimei zile a preliminariilor: 
România 20, Bulgaria 17% (2). Fin
landa 14*72 (2)- Columbia 13, Grecia 
11 f2î. Porto Rico 9% (1), Maroc 4 
(2\ Nicaragua 1% (1).

în celelalte șase grupe, echipele fa
vorite sînt ca și calificate în finală, 
în prima grupă, după o victorie cu 
8%—% asupra Elveției, echipa
U.R.S.S. — deținătoarea titlului — 
a acumulat 22 puncte, fiind urmată 
în clasament de Spania cu 19 (1) 
puncte și Elveția cu 15 puncte. „Der
biul" grupei a doua a opus echipele 
Iugoslaviei 
șahiștii iugoslavi cu 3%—%. 
acum 17% puncte, față de 
ale Islandei.

O schimbare s-a produs 
montul grupei a treia. în 
trecut echipa S.U.A. cu 16 puncte, 
urmată de Izrael 
12%. în grupa a 
probabil Argentina 
nemarca cu 14% 
află pe locul trei cu 10 (3) p.

Grupa a cincea este singura în care 
poate surveni eliminarea uneia din 
finalistele scontate : echipa R.D. Ger
mană, care se află pe locul trei. In 
clasamentul grupei conduce Ceho
slovacia cu 18 puncte, urmată de Ca
nada 17 p. și R.D. Germană 12% 
(3) p.

în grupa a șasea, echipa Ungariei 
a adus prima înfrîngere reprezenta
tivei Cubei, de care a dispus cu 8—1. 
în clasament : Ungaria 20, Cuba 17.% 
(1). Olanda 15% (1).

VIENA I (Agerpres). — După 
cum relatează ziarul austriac 
„Volkstimme", campionatul mon
dial de hochei pe gheață ce va 
avea loc în luna martie 1967 la 
Viena stîmește un deosebit inte
res în rîndul amatorilor de sport 
din Austria. In cîteva zile la 
casele patinoarului „Stadthalle" 
s-au vîndut mii de bilete și abo
namente. Organizatorii cred că nu 
vor putea face față tuturor cereri
lor de bilete, mai ales la meciurile 
primei grupe.

și Islandei. Au cîștigat
Ei au

12 (1) p.

în clasa- 
frunte a

Polonia 
califică

SE CUNOSC PRÎME1E SEMIFINALISTE ÎNXC.EMA PO

Dinamoviștii bucureșter
vor juca la Sczecziri

Cea de a IV-a ediție a 
„G.C.E." la polo este în 
curs de desfășurare. Pină 
în prezent s-au disputat 
doar jocurile din primele 
două grope 
încheiate cu 
rezultate:

ATENA:
grad—Barcelona N. G.
7—2; Ethnikos — Union 
Viena ” ~
Union Viena 9—1; Ethni
kos—Barcelona 2—0 (!); 
Union Viena—Barcelona 
4—3 (!); Partizan—Eth
nikos 7—2.

HAMM : Pro Recco Ge
nova—Gentse Z. V. (Bel
gia) 6—2; Rote Erde 
Hamm — Delft (Olanda) 

(!); Pro Recco— 
6—1 ; Rote Erde— 

Pro

eliminatorii, 
următoarele

Partizan Bel-

7—5; Partizan—

5—4
Delft
Gentse Z. V. 4—1;

Recco—Rote Erde 2—T< 
Delf—Gentse Z. V. 4—2.

Din cele două grupe s-au 
calificat pentru cele două 
turnee semifinale Partizan 
Belgrad., Ethnikos Atena, 
Pro Recco Genova și Rote 
Erde Hamm.

Care este situația în ce
lelalte jdouă grupe elimina
torii? La Moscova urmau 
să se desfășoare întrecerile 
grupei a 111-a unde ini 
țial fuseseră repartizate 
V.M.F. Moscova, Dynamo 
Magdeburg și Tunafors 
Eskilstuna. Campioana U- 
ninnii Sovietice a anunțat 
că nu mai participă la 
competiție, astfel că for
mațiile din Magdeburg și 
Eskilstuna au căpătat au
tomat dreptul de a juca în 
turul următor.

In sflrșît, după 
lungi discuții, organiz 
acestei competiții au 
rit ca cea de a IV-a 
eliminatorie să se < 
șoare între 11 și 13 n 
brie în Polonia, la Scz 
La acest turneu se v 
trece pentru obținere 
lificării 5 formații și 
me: Dinamo Buci
B.V.S.C. Budapesta, 
nota Kosice, Gwardia 
sovia și Spartak 
O săptămînă mai 1 
cele o echipe calificat 
juca în cadrul tur: 
semifinale, organizat: 
ca și în ediția prece 
— în Iugoslavia (Za 
și Italia (Genova).

a. v.

Roelants, mai bun dec

la Ciudad de Mexico
După cum a-a mai anunțat, pe Btadio 

^Daring" din Louvain, atletul belgian Gas. 
Roelants a corectat două recorduri mondl; 
care aparțineau australianului Ron Clarke.

Roelants are Înscris acum în palmaresul t 
trei recorduri mondiale. El este deținător și 
recordului lumii tn proba de 3 000 m obsSsct 
cu rezultatul de 8:26,4. Reîntors de la cea d 
doua ediție a ^Săptămînii preollmplce” de 
Ciudad de Mexico, unde a avut o comport: 
sub posibilitățile sale In cursele de 5 000 
10 000 m plat, el a reușit să realizeze pe 20 1 
58:06,2, Iar Intr-o oră să parcurgă 20,664 k 
Un fenomen asemănător s-a petrecut anul t 
cut și cu Ron Clarke, care după ce s-a re 
tors de la 
a corectat 
bele de 20 
20,231 km).

Ciudad de Mexico, la Mei bour: 
vechile recorduri mondiale în p: 
km și o oră (59:22,8 șl respec 
In fotografie, Roelants.

14% ȘÎ
patra, se 
cu 16% p. și Da- 
(2) p. Anglia SC

Corespondentă din Italia 
pentru „Sportul popular"

Boxerii dinamoviști
din nou învingători
Turneul echipei de box Dinamo 

București în Italia s-a încheiat cu o 
altă victorie repurtată de către pu- 
giliștii români, la Piacenza. în me
ciul revanșă cu reprezentativa pro
vinciei Rcggio Emilia. Întîlnirea a 
fost mai echilibrată decît aceea de 
la Bologna, întrucît selecționata ita
liană a fost „întărită" cu boxeri din 
Piacenza. Rezultatul final: IO—8 
pentru boxerii români, care încă o 
dată și-au arătat buna lor pregătire 
și tehnica remarcabilă. La Piacenza 
s-a evidențiat îndeosebi Covaci care, 
după ce a fost trimis la podea de 
către Coiro, a reușit ca în repriza 
a II I-a să-și învingă adversarul prin 
k.o.

Mijlociul Olteanu a trebuit să a- 
bandoneze lupta în urma unei răniri. 
Cel mai combativ dintre dinamoviști 
s-a dovedit Deieu, în ciuda Infringed! 
suferite la Molinari, un pugilist cu 
o tehnică remarcabilă și lovituri 
foarte puternice. Iată rezultatele în- 
tîlnirii : cat. muscă: Nica (Dinamo) 
b. p. Mancini (sel. italiană); cat. 
cocos: Farinelli (sel. italiană) b.p. 
Davidescu ; cat. pană: Crudu, meci 
egal cu Cappellini; car. semiușoară: 
Bădoi meci egal cu Civardi; cat. 
ușoară: Molinari b.p. Deieu; cat. 
semimijlocie: Ghiță b.p. Coiro și 
Dumitrescu b.p. Mosconi; cat. mij
locie ușoară: Covaci b. k.o. III 
Coiro; cat. mijlocie: Morelli bate 
prin abandon pe Olteanu, în repriza 
a IlI-a.

CESARE TRENTINI

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI • REZULTATE
AMSTERDAM. — întâl

nirea de box dintre echipele 
orașelor Amsterdam și Pa
ris, disputată în capitala 
Olandei s-a terminat cu re
zultatul de 6—4 în favoarea 
pugiliștilor olandezi.

OSLO. — Campionul olim
pic la săriturile cu jchiurt- 
le, norvegianul Toralf En- 
gan, va fi indisponibil la în-

ceputul sezonului, deoarece 
a suferit o ușoară fractură 
la un picior, în timpul unui 
meci amical de fotbal.

MOSCOVA. — Titlurile 
de campioni unionali la lup
te greco-romane pe anul 
1966, au fost cucerite în or
dinea categoriilor de urmă
torii sportivi : Rîbalko,
Trostianski, Gvanțeladze,

Agamov, Verșinin, Magava- 
riani, Merkulov, Ișmakov.

BUDAPESTA. — Echipa 
de pentatlon modern a Un
gariei a plecat în Australia 
pentru a participa la cam
pionatele mondiale ce se vor 
desfășura la Melbourne. Din 
lot fac parte Andrâs Balczo, 
Istvân Mona, Ferenc Torok 

MOSCOVA. — Pe două

stadioane din Tbilisi se des
fășoară primul turneu unio
nal al celor mai bune echipe 
sovietice de rugbi. Iată re
zultatele înregistrate în eta
pa inaugurală : Spartak
Kiev — Spartak Leningrad 
8—0 ; Dinamo Tbilisi — 
Lokomotiv Tbilisi 14—11 ; 
M.V.T.U. — Dinamo Mos
cova 14—3.

în meti amical de fo

Ieri, pe stadionul San Siro 
Milano, în prezența a 70 000 
spectatori, reprezentativa de 1 
bal a Italiei a întrecut pe cei 
U.RJS.S. eu 1—0 (1—0). Golul t 
toriei a fost înscris în min. 22 
fundașul Guarnieri, dintr-o pae 
lui Mazzola.

lin mare alergător Iși restructurează 
programul de antrenament Clarke contra... Clarke!

.. .Pocnetul pistolului de start și... Ron Clarke este deja în frun
tea plutonului ! El aleargă în același ritm, aproape mecanic, într-o 
trenă uniformă de-a lungul întregii curse. Puțini rezistă vitezei impuse 
de marele campion. Majoritatea adversarilor rămîn în urma lui. Iar 
Clarke continuă cursa solitar, trecind în cele din urmă linia de sosire 
în același tempo în care plecase de la start.

Cam așa arată o cursă a lui Ron Clarke. In acest fel și-a cules el 
marile succese, adăugind palmaresului său record după record. Dar 
tot așa, alte ori, a suferit și mari eșecuri, insuccese dureroase, care 
l-au privat de laurii doriți cu ardoare. Din „colecția" impresionantă de 
performanțe a fondistului australian lipsește titlul de campion olimpic, 
satisfacția supremă a unui atlet.
La Tokio, după ce a condus 

aproape întreaga cursă de 10.000 m, 
el a fost întrecut de americanul 
Bob Mills, aproape un necunoscut, 
și de tunisianul Gamoudi. Același 
lucru s-a întîmplat, de mai multe 
ori în ultima vreme, în fața africa
nului Keino, căruia i-a cedat la 
Kingstone titlul de campion al 
Commonwealthului.

Intr-adevăr, unul dintre cei mai 
mari alergători de fond pe care i-a 
cunoscut istoria sportului nu este 
și tot atît de mare „tactician" al 
curselor pe distanțe lungi și — 
mai ales — nu este un „finișeur" 
de clasă. A recunoscut-o chiar el, 
într-un interviu acordat recent zia
rului suedez „IDROTTSBLADET". 
Povestind cele petrecute recent la 
Kingstone, Ron Clarke a declarat:

„Era cît pe ce să plîng atunci 
cînd, în ultima turnantă, a țișnit din 
spate temutul din Kenya. Această 
înfrîngere este cea mai mare deza
măgire a mea, după Olimpiada de

la Tokio. Totuși, datorită acestei de
cepții, am învățat multe..

Și rezultatul acestor învățăminte 
este că Ron Clarke intenționează 
să-și modifice stilul de alergare. 
Nu într-atît ca să renunțe la du
cerea trenei în cursă. Fiindcă aus
tralianul rămîne credincios prin
cipiului că viteza este condiția esen
țială a succesului și în cursele de 
fond. Dar el dorește tocmai să-și 
mărească într-atît aceste calități de 
viteză, îneît să poată folosi pe dis
tanțele lungi tempoul unui sem>- 
fondist...

„Sînt decis să-mi schimb meto
dele de antrenament — spune Clar
ke. Mă voi orienta spre îmbunătă
țirea vitezei. Pentru a descoperi 
tempoul necesar, voi alerga la con
cursurile naționale exclusiv pe dis
tanțele de o milă și o jumătate de 
milă. în prezent, viteza reprezintă 
calitatea cea mai importantă pen
tru un alergător, chiar și în proba 
de 10 000 metri".

Deci, Clarke își schim
bă sistemul de antrena
ment, care i-a adus re
cordurile cunoscute fie
cărui iubitor al atletis
mului.

„In prezent sînt si
gur că nu are sens să 
alergi 40 km în fiecare 
zi — spune australia
nul. în afară de aceas
ta, mă voi antrena mai 
mult pe pistă și nu în 
pădure sau pe cîmp. O 
altă noutate importan
tă : cît mai puține „star
turi" peste hotare ! Voi 
încerca să mă lipsesc 
în general de turneele 
lungi — acestea m-au 
epuizat".

Planurile lui Ron 
Clarke privind schim
barea sistemului de an
trenament nu sînt de 
circumstanță. Ele nu 
demonstrează, în nici 
un caz, că atletul aus
tralian se află într-o 
formă slabă. Semnificația este cu 
totul alta. Iat-o, relatată de 
Clârke, care ne vorbește cu since
ritatea ce-1 caracterizează:

„Toate pregătirile mele țintesc 
Jocurile Olimpice din Mexic. Am 
dorit mereu să am... aurul olimpic 
și nu-mi mai rămîn decît doi ani

Ron Clarke

pînă la ultima încercare. La Olii 
piada din Mexic îmi voi lua răm 
bun de Ia atletism. Voi avea atur 
32 de ani...

Spectatorul trebuie să mă ui 
Promit că în 1968 el va vedea 1 
nou Clarke..." își închee declaraȘ? 
multiplul recordman mondial.
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