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PQrlarul a avut o zi...
Foto: prof. V. Bogdăneț-Bacău

Mcciuri 
dc pregătire 
la hochei

Au mai rămas doar cî
teva zile pînă la începerea 
unei noi ediții a campio
natului republican de ho 
chei, tn cadrul pregătiri
lor, echipele dispută o se
rie de meciuri de antrena
ment. AZI, ORA 15: Steaua 
— Dinamo ; SlMBĂTĂ, 
ORA 10 : Steaua — Voința 
M. Ciuc și ORA 19,30 : Di
namo — Politehnica Bucu
rești.

PROLETARI DIN TOATE TARILE. UNJȚLVUl

♦ Vineri 4 noiembrie 1966 * 4 pagini 25 bani

DUPĂ MECIUL DE FOTBAL ROMÂNIA - ELVEȚIA

în pauza meciului de miercuri, 
td tabela de marcaj arăta 
0 pentru echipa noastră, 

convinși că rezultatul 
va uimi prin proporțiile 
lumea fotbalistică euro-

ACTUALiTĂ Tt
S-AU TRAS LA SORȚI 
GRUPELE SEMIFINALE 
ALE „C.C.E." LA POLO

leri a avut loc la redacția 
ziarului „Sport" din Belgrad tra
gerea la sorți a grupelor semi
finale din cadrul „C.C.E.” la polo. 
Astfel, la Zagreb vor evolua Par
tizan Belgrad, Ethnikos Atena, 
Rote Erde Hamm și cîștigătoarea 
grupei de la Sczeczin, în timp ce 
la Genova vor juca Pro Recco, 
Dynamo Magdeburg, Tunafors 
Eskilstuna și ocupanta locului II 
în grupa de la Sczeczin. Dinamo- 
viștii bucureșteni evoluează în 
grupa de la Sczeczin.

ra (meciul va avea loc la Timi
șoara), iar după o zi, la Brăila se 
va disputa partida dintre „combi
nata" Argeș + Ploiești și selecțio
nata regiunii Gealați. Tn sfîrșit, la 
24 noiembrie, la Constanța, întîl- 
nirea dintre reprezentativele re
giunilor Dobrogea și Galați va 
pune 
riile“ 
mînd 
ceapă 
nai.

CIRCUITUL 
AL RAIONULUI

DE MARS
30 DECEMBRIE
Flacăra organi- 

de marș” al ra-
Clubul sportiv 

zează „Circuitul 
ionului 30 Decembrie, pentru ju
niori (10 km) și seniori (14,5 km). 
Competiția 
minică de 
și sosirile 
lui.

se va desfășura du- 
la ora 10, cu plecările 
la stadionul Tineretu-

RESTANTE ÎN CAMPIONATUL 
DE BOX PE ECHIPE

Tn campionatul republican 
box pe echipe au mai rămas _ 
disputat cîteva restanțe. Astfel, 
la 6 noiembrie se va desfășura la 
Constanța partida dintre selecțio
natele Dobrogei și Bucureștiului. 
La 11 noiembrie este programată 
restanța Banat - Cluj + Hunedoa-

de 
de

• Apărarea imediată și liniamediană, compartimentele 

nevralgice ale echipei noastre 9 Debutanții au dat 

satisfacție# Elveția —o formație cu nebănuite resurse fizice

priză (și au fost destule pe 
partea lui Mocanu și Hălmă- 
geanu) s-au accentuat în urmă
toarele 45 de minute. De ele 
au profitat jucătorii elvețieni 
care, după cum se știe, au re
dus din scor.

Fără a diminua cîtuși de pu
țin valoroasa victorie obținută 
de echipa noastră, depistarea 
slăbiciunilor manifestate în re
priza 
stituie 
norii 
să-și 
de rea 
miercuri a fost, putem spune, 
o experiență folositoare pen
tru prima garnitură a țării, în 
care au evoluat trei debutanți, 
moi ales că în curînd jucăm

cu italienii la ei acasâ. Defec
tele din meciul de miercuri tre
buie înlăturate grabnic, și toc
mai de ele ne vom ocupa, pe 
scurt, în cele ce urmeazâ.

Lotul comunicat forurilor in
ternaționale nu a cuprins, după 
părerea noastre, și alți fotba
liști în formă bună, care s-au 
afirmat în acest sezon. în 
plus, datorită unor împrejurări 
nefericite, s-au semnalat și in
disponibilitățile unor jucători 
de bază : Nunweiller III, Gher- 
gheli, Badea, Nunweiller VI 
etc. Dacă debutanții Frățilă 
(autor a trei goluri), Lucescu 
(jucător cu personalitate) au 
corespuns în bună măsură, nu 
au dat satisfacție D. Popescu,

Hălmageanu și Mocanu, aflati 
de mai multă vreme departe 
de forma sportivă care i-a con
sacrat pentru aceste posturi 
în națională. Credem că ar fi 
bine ca, pe lîngă Dumitriu II, și 
Barbu sau Boc, pe postul de 
fundaș central, să intre în ve
derile 
zilele

O
este 
în meciul cu Elveția, cei doi 
jucători folosiți n-au corespuns 
decît parțial, chiar și în prima 
repriză. S-a putut observa în 
jocul lor lipsa acelui flux și

’ I 
CRISTIAN MANTU

î 
(Continuare în pag. a 3-a)

eram 
final 
sale 
peană !

Cele 10 minute de răgaz din
tre reprize le-am petrecut în 
cabină, alături de Frățilă, Lu
cescu, Surdan, Dridea, Pîr- 
călab și toți ceilalți care 
în primele 45 de minute 
reușiseră să entuziasmeze pu
blicul. Am ascultat recomandă
rile antrenorilor pentru repriza 
a doua Ele s-au referit, în 
special, la jocul fundașilor și 
a| mijlocașilor... Avansul sub
stanțial (4-0), jocul bine or
ganizat de pînă atunci, do
minarea categorica, ridicarea 
tempo-ului în fazele de fina
lizare (Lucescu, Pîrcălab), exe
cuțiile tehnice în mișcare, unele 
de mare finețe (Frățilă, Dri- 
dea), ca și schimbarea sensu
rilor de atac în mare viteză 
(Surdan, D. Popescu), lăsau să 
se întrevadă în fina! obținerea 
unui rezultat de mare presti
giu în această primă Tntîlnire 
din Campionatul Europei.

...Spuneam că la cabină cele 
mai serioase recomandări - 
și pe bună dreptate - au fost 
făcute apărării imediate și ju
cătorilor din linia mediană. Te
merile antrenorilor aveau să se 
adeverească foarte curînd, de
oarece lacunele din prima re-

a doua trebuie să con- 
pentru jucătorii și antre- 
noștri puncte spre care 
îndrepte atenția în ve- 
ameliorărilor. Meciul de

antrenorilor lotului în 
ce urmeazâ.
problema foarte acuta 
aceea a mijlocașilor.

punct întrecerilor din ne
actualului campionat, ur

ca în luna decembrie să în- 
mult așteptatul turneu fi-

CONCURS DE TIR

tirguri
canipio-

BUCU- 
DUPA

Sîmbătă și duminică se va des
fășura la București un important 
concurs din cadrul camnionatului 
Capitalei pentru juniori. Organi
zatoarea competiției, comisia oră
șenească de tir, a înscris în pro
gram întreceri la un singur gen 
de armă — standard. Concursul 
are loc pe poligonul Dinamo.

ÎN CAMPIONATUL DE BAS
CHET : POLITEHNICA

RESTI - l.C.F. 82-75
PRELUNGIRI

Intr-un meci restant al . . 
natului masculin de baschet Poli
tehnica București a întrecut după 
prelungiri echipa l.C.F. cu 82—75 
(28-32, 66-66). Icefiștii au condus 
în majoritatea timpului, dar au 
fost egalați în final și depășiți 
apoi de o formație mult mai ex
perimentată. Principalii realiza
tori : Diaconescu 28, Purcăreanu 
15 de la învingători. Tarău 27, 
Chiciu 14 de la învinși.

...tragerea la sorți pentru meciu
rile din turul ial treilea va avea 
loc, la 19 noiembrie, la Zurich. 
După cum se știe, în turul III 
s-au calificat pînă acum, Dinamo 
Pitești, Ferencvaros Budapesta, 
Napoli, Lokomotiv Leipzig, Leeds 
United, La Gan toise, Burnley etc.

a demarat 
pe aripa 
centrat în 

de unde 
ba-

Lucescu 
irezistibil 
stingă, a 
fața porții 
Frățilă a introdus
Ionul în plasă. Așa s-a 
înscris golul 3...

Foto : V. Bageac

Echipa feminină de handbal a
Ungariei,

ÎNTREBĂRI și... răspunsuri
— Cîti membri UCFS are asociația 

clv. sportivă — l-am întrebat de curînd 
pe Ioan Dumitru, responsabil cu pro
blemele tehnice în consiliul asociației 
Automobilul Focșani.

— 575. Toți sînt cu cotizația la zi.
— Ce secții pe ramură de sport aveți?
— Pe hîrtie 4 : fotbal, șah, ciclism 

și popice. Insă numai prima activează : 
echipa de fotbal a promovat anul a- 
cesta în campionatul regional.

— Purtători ai Insignei de poli
sportiv ?

— Nu avem nici unul.
— Cîți tineri «ați mobilizat Ia startul 

Spartachiadei de vară ?
— Nu am organizat întreceri.
— Nici campionatul asociației ?
— Nici.
— Tinerilor de la autobaza dv. 

Ic place sportul ?
— Nu spun asta. Avem mul ți tineri 

și chiar vîrstnici care ar dori să joace 
handbal, volei, șah și popice. Dar unde 
și cu ce să facem sport dacă nu dispu
nem de suficient echipament și, mai ales,

nu

nu avem instructori care să pregătească 
viitorii purtători ai Insignei 
tiv sau să organizeze 
„Of*'-ul nostru ccl mare 
lipsa unui teren de sport.
fotbal, pe sare o antrenez eu, se pregă-

de polispor- 
concursuri ? 
rămîne Insă 

Echipa de

Din viafa

organizației noastre

Luceafărul

Am conți- 
orășenesc 
fost pre- 

Aso- 
acti- 
Foc-

tește pe terenul asociației
IPROFIK

Discuția s-a încheiat aici, 
nuat-o însă la Consiliul 
UCFS. Dc această dată ne-a
zentată o situație cu totul diferită, 
ciației Automobilul — ne-au spus 
viștii Consiliului orășenesc UCFS 
șani — piin decizia Sfatului popular —
i s-a repartizat de multă vreme un loc

viran, situat chiar în fața autobazei, 
unde puteau fi amenajate cîteva terenuri 
simple. Dar cine să facă această treabă? 
Consiliul asociației așteaptă, probabil, 
să vină cineva din afară care să le a- 
menajeze terenurile, să mobilizeze mem
brii UCFS în această acțiune. Și sînt 
atîția iubitori ai sportului care, cu si
guranță, ar fi dat o mină de ajutor. 
Jar instructori se pot forma din rîndul 
sportivilor fruntași, cum sînt mecanicul 
loan Ștefan, care joacă handbal la altă 
asociație, șahistul Constantin Mindroiu 
(locul II în campionatul orășenesc), 
șoferul Ioan Ivan, zidarul Toma Ni- 
colae, mecanicul Constantin Dobre, im
piegatul de mișcare Gheorghe loan ș.a., 
cunoscuți 
pe colegii 
petiții de

Aceste
minat să 
lipsă de 
lipsa de : 
ției în folosirea posibilităților de care 
dispune pentru îmbunătățirea activității 
sale și organizarea întrecerilor sportive.

TR. I.

campioană mondială.
evoluează la București

ca sportivi care pot pregăti 
lor în vederea diferitelor coin- 

! masă.
noi „amănunte* nc-au deter- 
credem că nu este vorba de 

condiții, ci, mai degrabă, de 
inițiativă a consiliului asocia-

După cum am mai anunțat, sa
la Floreasca din Capitală va găz
dui curînd un interesant turneu 
internațional, rezervat echipelor 
feminine. La această competiție, 
formațiile ce se vor alinia la 
start vor evolua sub nume de ora
șe, deși unele dintre ele consti
tuie, de fapt, reprezentativele ță
rilor respective.

Sîntem în măsură să anunțăm 
cititorilor noștri că, alături de e- 
chipele orașelor Belgrad și Mos
cova, la această întrecere va lua 
parte și o' altă formație de peste 
hotare. Este vorba de selecționa
ta Budapestei (de fapt, reprezen
tativa Ungariei) care a cucerit tit
lul de campioană mondială la ul
tima ediție a acestei mari între
ceri internaționale. în finală,- 
handbalistele maghiare au întîlnit 
atunci echipa Iugoslaviei, așa în-

spectatorii 
prilejul să 
acestei ex-

cit se poate spune că 
bucureșteni vor avea 
asiste la o reeditare a 
trem de disputate partide.

Iată programul acestor mecitirfî 
DUMINICĂ 13 NOIEMBRIE, ORA 
18 : București — București tineret; 
ORA 19 : Belgrad — Moscova; 
LUNI 14 NOIEMBRIE : București 
tineret — Budapesta ; București 
Moscova; MARȚI 15 NOIEMBRIE’ 
București tineret — Moscova ; Bu
dapesta — Belgrad ; MIERCURI Î6 
NOIEMBRIE: Budapesta — Mos
cova ; București — Belgrad; JOI 
17 NOIEMBRIE : București tineret 
— Belgrad ; București — Budape
sta. La acest turneu federația 
noastră a invitat trei arbitri de 
peste hotare: H. Freivogel (Elve
ția), H. Hensel (R.D.G.) și J. Ma- 
cek (R. S. Cehoslovacă).



HOCHEI Contraatacul un nou și promițător element tactic

i

în ultimele zile, cea mai marc 
parte a echipelor participante la tur
neul final al campionatului republi
can se antrenează cu asiduitate pe 
patinoarul artificial „23 August“, 
făcînd cu acest prilej nu numai a- 
comodarea cu gheața, ci și retușuri 
în alcătuirea perechilor de fundași 
și a liniilor de atac. In plus, urmă
rind antrenamentele din aceste zile, 
■am putut constata că se pune un 
accent deosebit pe restructurarea sis 
temelor de joc, în funcție de noile 
modificări ale regulamentului.

Dintre acestea, cea mai importantă 
este modificarea privitoare la 
peste două linii*6, în acest sens, 
vom reaminti cititorilor noștri că, 
după vechiul regulament, un hocheist 
— cînd echipa sa se găsea în apă
rare — nu putea juca pucul decît 
idacă-1 ajungea înaintea liniei roșii 
de la mijlocul terenului. Acum, 
esențial este ca pucul să treacă în- 
tii linia roșie, după cate el poate fi 
jucat de echipa care pînă atunci s-a 
găsit în apărare. La prima vedere, 
modificarea nu pare esențială, dar 
practica >a dovedit că în felul acesta 
se reconsideră — dacă putem spune 
așa — contraatacul in hocheiul pe 
gheață. Ne putem imagina că în 
timpul unui atac, cînd o echipă se 
retrage în propria treime și deci 
adversarul este pe poziții avansate, 
un puc pasat înainte sau chiar ri
coșat (situație des întîlnită în ho
chei) face ca un apărător să „țîș- 
nească“ și să pornească pe contra
atac. Piartidele de antrenament au 
scos în evidență faptul că acum fun
dașii nu se mai pot avînta prea mult 
in atac și, în plus, șuturile de la (dis
tanță — dintre care multe ricoșează 

afară din treime — sînt din ce în 
ce mai periculoase pentru... propria 
echipă.

în afară de aceste aspecte strict 
tactice, pentru rezolvarea cărora an
trenorii continuă să se străduiască, 
este necesaT să menționăm că prin 
adoptarea acestor modificări hocheiul 
pe gheață a devenit mai spectaculos, 
la caracteristicile lui dc pînă acum 
adăugîndu-se, din acest sezon, și 
contraatacul. Acest lucru ne deter
mină să credem că apropiatele par
tide din campionat vor satisface 
din plin .așteptările iubitorilor accs 
tui sport.

Au început meciurile de antrenament l Iată o fază din intîlnirea de pregătire dintre echipele Steaua 
și Tir nava Odor hei

Foto : T. Roibu

Dar pentru ca acest lucru să se 
realizeze integral, mai este nevoie și 
de altceva. Ne referim la necesitatea 
lichidării cazurilor de indisciplină, 
destul de frecvente în sezonul tre
cut și care duc la numeroase între
ruperi ale jocului. în această direcție 
pe lîngă munca educativă ce trebuie 
depusă în cadrul secțiilor respective, 
considerăm că este cazul ca și în 
campionatul nostru să se aplice re
gulamentul existent în alte sporturi și 
în campionatele de hochei pe gheață 
din alte țări. Este vorba de o preve
dere care spune că în cazul cînd în 

cursul aceluiași meci un jucător este 
sancționat de două ori cu o penalitate 
minoră (eliminare pe 2 minute) sau 
o dată cu o penalitate majoră (eli
minarea pe 10 minute), el urinează 
să fie în mod automat suspendat o 
etapă. Această măsură a dat rezul
tate foarte bune și credem că în 
formula propusă țde noi sau in alte 
variante ce vor fi, desigur, analizate 
de subcomisia de disciplină a fede
rației, aplicarea ei va contribui la 
întărirea disciplinei pe patinoar

CĂLIN ANTONESCU

CLASAMENTE 
LA ZI
CATEGORIA A

Masculin
1 Rapid București 3 3 0 9:0 6

2— 3. Dinamo București 3 3 0 9:1 0
2— 3. Politehnica Galați 3 3 0 9:1 6

4. Steaua București 3 3 0 9:2 6
5— 6. Tractorul Brașov 321 6:4 5
5— 6. Petrolul Ploiești 3 2 1 6:4 5

7. Alumina Oradea 3 1 2 4:6 4
8. Politehnica Brașov 303 2:9 3
9. Progresul Brăila 3 0 3 1:9 3

10. Minerul Baia Mare 3 0 3 0:9 3
11. Viitorul Bacău 2 0 2 2:6 2
12. Politehnica Tim. 2 0 2 0:6 2

Feminin
1— 2. Dinamo București 3 3 0 9:0 6
1— 2. Farul Constanta 3 3 0 9:0 6

3. Penicilina Iași 3 3 0 9:1 6
4. Rapid București 3 3 0 9:2 6
5. I.C.F. București 3 2 1 6:5 5
6. Universitatea Craiova 3 1 2 4:8 4
7. Țesătura P. Neamț 3 0 3 3:9 3
8. C.P. București 3 0 3 2:9 3
9. C.S.M. Sibiu 3 0 3 1:9 3

10. Universitatea Cluj 3 0 3 0:9 3

CATEGORIA B
Seria I — Masculin

1— 2. Electroputere Craiova 3 3 0 9:2 6
1— 2. Farul Constanta 3 3 0 9:2^

3 înainte Timisoara 3 2 1 8:5
4. Industria sîrmei C. T. 3 2 1 6:5 5
5. I.C. Arad 3 2 1 6:6 5
6. Progresul Buc. 3 1 2 6:6 4
7. Prog. I.R.A. Suceava 3 1 2 5:7 4
8. Semănătoarea Buc. 312 4:8 4
9. C.S.M. Cluj 3 0 3 4:9 3

10. A.S.A. Sibiu 3 0 3 2:9 3

Feminin
1. Drapelul roșu Sibiu 3 3 0 9:0 6
2. Progresul Tîrgoviște 3 3 0 9:1 6
3. Progresul București 3 3 0 9:3 6
4. Corvinul Deva 3 2 1 7:5 5
5. Metalul București 3 1 2 6:6 4
6. Sănătatea Arad 3 1 2 4:6 4
7. Tricotajul Brașov 3 1 2 4:7 4
8. Liceul „N. Bălcescu« Cluj 3 1 2 3:6 4
9. Voința M. Ciur 3 0 3 1:9 3

10. Voința Botoșani 3 0 3 9:9 3

Recenzie

Invitație pe blocstarturi... *)
ATLETISM , Notă

Vitrinele librăriilor au primit re
cent o nouă lucrare interesantă apă
rută în editura UCFS. Este vorba 
de ediția îmbunătățită a cărții „IN- 
VAȚAȚI ÎNOTUL", realizată de un 
colectiv care cuprinde pe dr. I. Dra
gan, prof. O. Mladin, S. Hagi-Duvan 
și C. Nemțeanu.

Sport de o deosebită utilitate so
cială, avînd o mare importanță igie
nică și recreativă, cu efecte favo
rabile asupra organismului, înotul 
cunoaște o largă răspîndire în mai 
toate colțurile lumii. Acest fapt a 

dus și în țara noastră la o lărgire 
a bazei de masă, la atragerea unui 
număr din ce în ce mai mare de 
copii și tineri în practicarea orga
nizată și pe baze științifice a aces
tui sport accesibil în egală măsură 
tinerilor și vîrstnicilor.

Lucrarea amintită își propune două 
probleme importante: să pună Ia 
îndemîna tuturor celor care doresc 
să practice înotul îndrumările ne
cesare privind însușirea corectă a 
procedeelor tehnice, învățarea și 
perfecționarea lor, iar pentru cei 
țSh’e practică deja acest sport — 
cunoștințe absolut necesare acor
dării prinsului ajutor în oaz de înec.
^Organizarea materialului docu- 

țmentar și prelucrarea sa sînt inte
resante. Chiar din primul capitol 
fbititorul este pus în temă cu impor
tanța înotului în sistemul nostru de 
educație fizică și totodată cu pers
pectivele dezvoltării notației în Ro

mânia. Apoi, autorii se opresc la 
influența practicării înotului asupra 
organismului și în special asupra 
respirației și circulației sîngelui, in
sistând totodată și în ceea ce pri
vește folosirea sa ca un mijloc de 
tratament al diferitelor afecțiuni.

Un capitol special este rezervat 
tehnicii înotului și a modului cum 
ea s-a dezvoltat de-a lungul veacu
rilor. Toate indicațiile tehnice pri
vind procedeele moderne sînt înso
țite de schițe sugestive, care măresc 
considerabil valoarea lucrării. Coor
donarea mișcărilor, tehnica respi
rației, startul sau întoarcerile, po
ziția corpului — nici unul din ele
mentele de bază nu a scăpat anali
zei amănunțite a colectivului de 
autori.

De un real folos, îndeosebi cen
trelor de inițiere, ni se pare capi
tolul privind metodica învățării și 
perfecționării procedeelor de înot la 
copii în care sînt larg expuse atît 
exerciții pentru lucrul pe uscat, cit 
și pentru lucrul în apă, cu indicații 
precise pentru corectarea unor de
prinderi greșite. In sfîrșit, autorii 
au găsit necesar să accentueze și 
importanța pregătirii fizice in na- 
tație, dînd sugestii bogate cu pri
vire la organizarea exercițiilor in
dividuale. In încheiere, cititorului 
îi stau la indemînă o serie întreagă 
de sfaturi practice privind salvarea 
de la înec și reanimarea.

In concluzie, o lucrare bogată cu- 
prinzînd probleme tratate de pe po
zițiile celor mai înalte cuceriri ale 
tehnicii moderne, de un real folos 
dezvoltării natației in țara noastră.

A. VASILIU

*) înv Ațâți înotul — Editura 
UCFS, 208 pag., 6 lei.

La slîrșitul săptămînii trecute a 
avut loc la Brașov concursul dotat 
cu „Cupa regiunii Brașov". La între
ceri au participat trăgători de la 
Steagul roșu Brașov, Voința Sibiu, 
Petrolul Ploiești, C.S.M. Cluj și clu
burile bucureștene Steaua, Dinamo 
și Olimpia. Concurenții au obținut 
o serie de rezultate bune, dintre 
care se detașează: 569 p. la armă 
standard 3x20 f. — V. ENEA și 
555 p. la pistol liber — I. PIEPTEA.

Rezultate': armă standard 3x20 f 
— seniori: 1. V. Enea (Steaua) 
569 p (record personal), 2. G. Vasi 
lescu (Olimpia) 568 p, 3. N. Rotaru

LA ROMAN: 40000 DE LEI PE APA SlMBETEI!
• CINE RĂSPUNDE? • CINE PLĂTEȘTE?

N-a trecut nici un an de cînd, prin 
lucrări al căror cost s-a ridicat la 
10 000 lei au fost refăcute sectoarele 
de sărituri și aruncări, precum și pista 
stadionului din Roman. Aceasta a im
pulsionat activitatea, obținîndu-se in 
acest an o serie de frumoase succese : 
atleții din oraș au doborît două recor
duri republicane, au cucerit 4 titluri 
de campioni ai țării, au obținut) cîteva 
victorii internaționale. Dar, în plină 
ofensivă pentru ridicarea măiestriei 
sportive, atleții au fost stopați, nemai- 
puiitid să-și desfășoare pregătirea. 
Cum a fost posibil așa ceva ? Să lă
săm faptele să vorbească. J

Vara aceasta antrenorul Olimpiu 
Constantinescu Nehoi și atleții săi au 
lipsit un timp din oraș. La întoarcere, 
pista... dispăruse ! Nu a fost mu
tată in altă parte, a rămas pe loc, dar 
a fost (pur și simplu) distrusă. Și nu 
de vreo calamitate naturală. Pista de 
atletism a fost deteriorată cu ocazia 
brăzduirii terenului de fotbal.

Pentru această „operație", brazdele 
au fost depuse pe pistă. La manipu
lare, pămintul s-a scuturat și apoi 
(cînd s-au luat brazdele), mașinile l-au 
bătătorit atit de... bine, incit a aco
perit complet zgura. Totodată au fost 
stricate și bordurile de beton care îm- 
prejmuiau pista.

Și mai grav este ceea ce s-a petre
cut cu sectoarele de aruncări și sări
turi, cuprinse intre turnantele pistei 
și marginea gazonului. Terenul de fot
bal a fost extins in... dauna lor și 
astfel au fost desființate gropile de 
nisip, pistele de elan pentru sărituri, 
ca și cercurile de disc. Ne întrebăm : 
cum a tolerat Consiliul orășenesc 
UCFS Roman (președinte Ion Cismaru) 
toate acestea ?

Antrenorul O. Consiantinescu-Nehoi 
a înaintat la 3 octombrie un raport 
asupra acestei stări de lucruri Consi
liului regional al UCFS Bacău (unde 
există un activist salariat special pen
tru problema bazelor sportive), dar nu 
a primit nici un răspuns.

„Cupa regiunii Brașov”
(Steaua) 559 p. Senioare: 1. Ana 
Goreti (Olimpia) 544 p, 2. Margareta 
Enache (Steaua) 542 p, 3. Jaqueline 
Zvonevschi (Dinamo) 538 p. Juniori :
1. B. Csegezi (C.S.M. Cluj) 547 p,
2. D. Hrib (Olimpia) 545 p (record 
personal), 3. N. Ionescu (Petrolul) 
535 p. Junioare : 1. Georgeta Așii- 
leanu (C.S.M. Cluj) 546 p, 2. Vero
nica Stroe (Dinamo) 539 p, 3. Florica 
Enache (Steagul roșu) 527 p. Pistol 
liber : 1. I. Pieptea (Olimpia) 555 p, 
2. T. Bodnărescu (Sleaua) 544 p, 3. 
G. Maghiar (Dinamo) 544 p.

P. GORETI 
antrenor

Cele intimplate la Roman fac un 
mare deservici sportului nostru. Pe 
lingă faptul că atleți de valoare repu
blicană sint puși in imposibilitate de 
a se mai pregăti, au fost aduse și 
mari daune materiale. De cine vor fi 
suportate pagubele pricinuite,, ca și 
costul reamenajării stadionului 1 Aș
teptăm măsurile pe care le va lua 
Consiliul regional UCFS Bacău !

ADRIAN IONESCU

Noiembrie — o lună
La acest sfîrșit de toamnă, ca în fie

care an, gimnastica se află In plin se
zon competițional. în luna noiembrie 
gininaștii noștri fruntași vor participa 
la mai multe concursuri interne și inter
naționale.

In zilele de 5—6 noiembrie va avea 
loc etapa de zonă a concursului repu
blican interregional în orașele: Bacău 
(regiunile lași. Galați, Mureș-Autonomă 
Maghiară, Bacău), Ploiești (regiunile 
București, Brașov, Dobrogea, Ploiești), 
Pitești (regiunile Oltenia, Banat, Hune
doara, Argeș), Baia Mare (regiunile 
Cluj, Suceava, Crișana, Maramureș). 
Orașul București constituie o zonă se
parată. La această competiție participă 
selecționate de regiuni alcătuite din 
sportivi din categoriile de clasificare 
medii (categoriile 1 senioare și I juni
oare, a II-a seniori și 1 juniori).

SÎMBĂTĂ5 NOIEMBRIE LA CINEMATOGRAFUL REPUBLICA 
ÎN CADRUL FESTIVALULUI FILMULUI SOVIETIC

Cu : Inna Makarova, Nina Sazonova, Galina lațkina, Nadejda Fedosova

Seria a Il-a — Masculin,
1. I.C.F. București
2. Politehnica C/ui

3 3
3 3

0 9:0 6
0 9:2 6

3. Universitatea Craiova 3 2 1 8:5 5
4. Universitatea Timișoara 3 2 1 6:4 5
5. Construcții București 3 2 1 6:6 5
6. știința Petroșeni 3 1 2 6:6 4
7. Inst. pedagogic Tg. M. 3 1 2 5:6 4
8. Politehnica iași 3 1 2 4:7 4
9. Medicina București 3 0 3 1:9 3

10. Universitatea București 3 0 3 0:9 3

Feminin
1. Medicina București 3 3 0 9:0 6
2. Universitatea Timișoara 3 3 0 9:1 6
3. I.M.F. Tg. Mureș 3 3 0 9:2 6
4. Universitatea București 3 2 1 7:5 5
5. Inst. pedagogic Pitești 3 1 2 6:7 4
6. Politehnica Brașov 3 1 2 5:8 4
7. I.S.E, București 3 1 2 4:8 4
8. Universitatea Iași 3 1 2 3:8 4
9. Medicina Cluj 3 0 3 3:9 3

10. Politehnica Galați 3 0 3 2:9 3

bogată în competiții
La sfîrșitul lunii, orașul Constanța 

va găzdui finala campionatului repu
blican pentru categoriile copii și juniori 
II la lete și la băieți.

în cadrul competițiilor internaționale 
locul cel mai important îl ocupă întîl- 
nirea dintre reprezentativele feminine și 
masculine ale României și R.D. Germane 
care se va desfășura în ziua ,de 12 
noiembrie. Organizarea acestei întreceri 
îi revine orașului Cluj.

în afară de aceasta, gimnaștii noștri 
mai participă la două competiții în 
străinătate. Selecționatele feminine și 
masculine ale orașului Cluj vor concura 
la Chiș inău cu reprezentativele locale 
(4—5 noiembrie), iar echipele de ju
niori și junioare ale Bucureștiului vor 
evolua la Sofia in compania formațiilor 
similare ale capitalei Bulgariei (12—13 
noiembrie).



Comentariul nostru
(Urmare din pag. 1)

continuu, aportul și rezistența
< îducîndu-se vdzînd cu ochii, 

fapt a impietat asupra elas- 
i jocului întregii formații. Au 

momente - în repriza a doua 
d mijlocul terenului devenea 
np dominat cu autoritate de 
ari care își organizau acțiu- 
n „liniște", punînd probleme 
cele mai grele liniei ultimilor 
apârâtori. D. Popescu s-a su- 
iar Surdan, care a încercat 

copere zona, s-a pierdut și el.

„Fundașul de
jfdașul de contraatac" a apă- 
r •clitpe cu apărări întărite, re- 

wSnd o manevră tactică la care 
curge pentru a se da atacului 
t“ mai multă forță. Fundașul 
mtraatac are sarcina ca după 
erarea mingilor în apărare să 
ipe nu numai la lansarea ata- 
dar și Ia construirea și fina

li acestuia.
nirea atacurilor din fundul te- 

'• iii prezintă mai multe avantaje, 
care determină multe echipe 

dacă nu folosesc apărarea 
numerică) să recurgă în pre
ia folosirea fundașului de con

ic. în general, atacurile pornite 
fund și cărora li se imprimă o 

• isurare rapidă au mulți sorți de 
lă, dat fiind faptul că sînt pur- 
pe spații relativ mari — greu 
x>perit pentru adversar, 
grenarea fundașului în atacuri 

- ște efectul surprinzător al a- 
ra, contracararea fundașului 
:s nefiind de obicei prevăzută 
ganizarea apărării. Acest efect 
i cînd adversarul se apără „om 

-n“. în toate aceste cazuri apa- 
fundașului de contraatac asi- 
frecvent atacului forța supra- 

Srică. Fundașul de contraatac 
-f traversa aproape tot terenul, 
nzînd pînă in zona de finali- 
a adversarului fără să inlil- 

ă o opoziție mai serioasă.
„ite aceste avantaje tactice ale 
*irii fundașului de contraatac în- 
.mă din ce în ce mai multe 

. >e să folosească această mane- 
Cel mai cunoscut fundaș de

■ aatac și care a și popularizat 
are măsură acest fel de joc este 

. nul FACCHETTI de la „Inter" 
Milan. El a marcat în sezonul 
66 al campionatului italian 
i din acțiuni de contraatac, 
ilte echipe au 
ontraatac și în

9

folosit fundași 
turneul final al

101 ARBITRI DE FOTBAL
Cîmpulung Muscel, după un 

de 6 săptămini, 10 simpatizanți 
otbalului au dat examen de ar

pe care l-au trecut cu succes, 
irsul a fost organizat de comisia 
enească de fotbal Cîmpulung 

- cel. Printre noii absolvenți se 
ing. T. Țurcanu, V. Vîlceanu, C. 

ise, D. Stanciu și A. Chilișoiu. 
prezent, la Cîmpulung, o dată 

erminarea acestui curs, numărul 
rilor de fotbal a crescut la 24

VIOREL POPESCU — coresp prof. TUDOR VASILE

SONOSPORTtPRONOEXPRES•PRONOSPORT
; ZILE PÎNA LA TRAGEREA

CONCURSULUI SPECIAL
PRONOEXPRES

icrcuri 9 noiembrie are loc tragerea 
de-al șaselea concurs special Pro

ii» res al anului. Precedentele con
uri speciale au înregistrat succese 
iebite care îl recomandă pe acesta 
inod deosebit.

. & cele cinci concursuri de pînă acum 
ost atribuite 55 AUTOTURISME dc 
rite mărci și capacități cilindrice, 
oncursul special Pronoexpres de 
’curi 9 noiembrie atribuie din nou 
AUTOTURISME: 1 autoturism „RE
JET 10 MAJOR44. 2 autoturisme 
AT 85044 și 7 autoturisme „FIAT

ele 10 autoturisme, în ordinea mai 
indicată, se vor atribui prin tra- 

ț la sorți mai intri variantelor cîști- 
>are cu 6 din 6, după aceea celor 
16 din 7 Ide la categoria l. apoi la 
goria a Il-a și chiar la categoria a 

■a.
'c bogata listă a premiilor suplimen- 
■ care vor fi acordate în afara cîști- 
ilor obișnuite în hani mai figurează: 
ociclete, televizoare, frigidere, ma

noștri cen- 
înșelați de 
înaintașilor

Tn așezarea lor, fundașii 
trali s-au lăsat deseori 
manevrele tactice ale 
elvețieni Kunzli, Quentin, Gottardi. 
Mereu în contratirrțp, Hălmăgeanu 
și Mocanu i-au făcut „zile grele" 
lui C. Dan care, inimos cum îl știm, 
„sărea" cînd în ajutorul unuia, cînd 
ai celuilalt, neglijîndu-și propriul 
adversar. Ambele goluri - primite 
cu destulă ușurință de M. lonescu - 
au fost tocmai urmarea unor ase
menea greșeli și neînțelegeri ale 
apărătorilor noștri. Prompt în inter
venții — Popa. Alături de Dan, ră-

DISCUȚII

contraatac"
Ka

di n

C.M. din Anglia. Am remarcat jocul 
unor fundași ca Wilson și Cohen 
(Anglia), Schnellingcr (R.F.G.), 
poszta și Szepsi (R.P.U.) etc.

Și echipele noastre folosesc 
ce în ce mai des fundași de contra
atac, sarcină îndeplinită de multe 
ori de jucători ca : Popa, Deleanu, 
V. Popescu, Greavu, Mocanu, Săt- 
măreanu și alții.

Am constatat însă la jocul aces
tor fundași (cu excepția lui Fac- 
chetti și poate a lui Kaposzta) unele 
deficiențe în îndeplinirea sarcinilor 
de contraatac. într-adevăr, ei reu
șesc să pătrundă rapid în zona de 
finalizare adversă — creînd acolo o 
situație de surpriză (uneori o ade
vărată panică) — dar, cînd sînt pttșri 
în situația de a exploata ocazia 
creată, trag la poartă imprecis, se 
lansează în driblinguri nereușite, 
centrează inoportun sau pasează la 
adversar, astfel că acțiunea lor se 
termină de cele mai multe ori 
un eșec.

Acest lucru dovedește că nu 
loc ușor de găsit jucători 
corespundă sarcinilor de 
contraatac, din moment ce chiar 
cele mai bune echipe duc lipsă 
astfel de jucători. Faptul că în

CU

este 
care 

fundaș

aceștia unei pregă- 
taotice individuale,

pe 
și

la data cînd antrenori 
de jucători mai potri-

de 
să 
de 
Și 
de 
pofida acestei situații antrenorii re
curg, totuși, la folosirea unor fun
dași la contraatac — arată cîtă pre
țuire tactică se atribuie acestei ma
nevre chiar și cînd se folosesc jucă
tori insuficient pregătiți pentru a 
exploata toate avantajele acesteia.

Noi credem totuși că aportul fun
dașilor de contraatac poate fi mărit, 
supunîndu-i 
firi tehnice 
specifice.

Dar, pînă 
vor dispune 
viți pentru îndeplinirea acestor sar
cini, credem că s-ar putea trage mai 
multe foloase din aportul fundași
lor, limitînd contribuția lor la con
traatac , în așa fel îneît ultimele 
faze de finalizare a atacului să de
curgă fără intervenția acestora. 
Poate ar fi chiar utilă elaborarea 
unor scheme care să prevadă pre
cis rolul fundașului de contraatac 
în faza de finalizare, fără însă a 
avea în această fază un rol activ, ci 
mai de grabă unul pasiv: sustrage
rea unui apărător 
advers.

O schemă bazată 
acest fel ar putea 
măsură efectul de 
cipării fundașului la finalizare.

din dispozitivul

pe o manevră ds 
păstra în bună 
surpriză a parli-

șiui dc cusut, aspiratoare, aparate de 
radio etc.

Au mai rămas cinci zile pentru depu
nerea buletinelor. Marți ** noiembrie 
ultima zi 1 

Rubrică redactată de Administrația 
de stat Eoto-Pronosporl.

10 AUTOTURISM
RENAULT 1OM.- 
FIAT 850 - FIAT 600 etc
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LA CONCURSUL SPECIAL'

PRONOEXPRES

mine un om de bază al apărării. 
Elvețienii s-au dovedit adversari 

redutabili, cu un moral si cu o tena
citate în joc apreciabile. Une
ori, jocul lor a părut lent și mai 
puțin viguros. Aceasta s-a datorat 
puternicei presiuni exercitate de e- 
chipa noastră în prima repriză. în 
partea a doua a jocului însă, pro- 
fitînd de scăderile formației noastre, 
ei au acționat calm și organizat. 
Echipa lui Alfredo Foni s-a dovedit 
rezistentă, cu resurse fizice de ne
bănuit. Jucători pe care îi credeam 
epuizați luau mereu acțiuni pe cont 
propriu sau șutau cu vigoare la 
poarta apărată de M. lonescu. Da
torită bogatei experiențe căpătate 
în numeroasele întîlniri internaționale 
pe care le are la activ, echipa El
veției, în alcătuirea care a evoluat 
la București, s-a prezentat ca un 
„team" greu — dar nu imposibil — de 
învins pe teren propriu.

Victoria obținută miercuri de fot
baliștii noștri, cu toate lipsurile sem
nalate în jocul din a doua repriză, 
ne dă speranțe într-o comportare 
și mai bună în marea competiție eu
ropeană în care am pășit, putem 
spune, cu dreptul !

Antrenorii de la cluburi au datoria 
să se ocupe cu o deosebită grijă 
de jucătorii care fac parte din lot, 
respectînd întrutotul indicațiile fe
derației.

CE SCRIU ZIARELE ELVEȚIENE?
Ziarele elvețiene comentează pe larg desfășurarea 

din cadrul Campionatului Europei /a 
elvețiană.

NATIONALZE1TUNG—BASEL. „Am
bele formații jucînd deschis, au 
neglijat apărările, «e poate chiar spune 
că superficialitatea liniilor defensive 
a dus Ia înscrierea celor 6 goluri. Un 
meci cu 6 goluri este însă frumos. Așa 
ia fost și cel de miercuri, /din capi
tala României. Arbitrul meciului, dl. 
Finney, a comis două mari erori: nu a 
acordat penalti în favoarea echipei Ro
mâniei. Ia două faulturi flagrante în 
careu. In prima repriză un fault asupra 
lui Pircălab, iar în repriza secundă u- 
nul asupra lui Lucescu. Sînt convins 
că la un scor egal arbitrul ar fi dictat 
lovituri de la 11 metri44.

SANKT GALLEN TAGBLATT. „Dr. 
Foni, antrenorul echipei Elveției, a avut 
în acest an două probleme dificile. 
Prima a constituit-o alcătuirea selecțio
natei pentru C.M., unde în turneul fi
nal examenul a fost ratat, iar a doua, 
pregătirea formației pentru actualul cam
pionat european. Antrenorul a făcut o 
schimbare structurală a echipei, a re
nunțat la o serie de „veterani1', pre
ferind în locul lor jucători tineri. Pre- 
zentînd la București o echipă tînără, 
Elveția a făcut un joc promițător, a- 
plaudat de altfel de cei peste 20 000 
de spectatori. Victoria românilor este 
meritată, datorită jocului bun din prima 
repriză66.

BERNER
„Suporterii 
de evoluția

TAGES NAC11RICHTEN. 
români au fost nemulțumiți 
echipei lor. Publicul a fost

• Tragerea la sorți a celor 50 de ex
cursii duble oferite la tragerea auto
turismelor Loto din 25 octombrie 1966 
va avea loc astăzi, vineri 4 noiembrie, 
orele 18 în Calea Victoriei nr. 9, Bucu
rești.

cart
oaspețHor

Luptă dirză in fața porții lui Prosperi. Mircea Dridea a sărit 
cu Perroud dar nu va profita de detenta sa pentru că portarul 

boxează balonul, indepărtînd pericolul
Foto : V.

fotbal. Iată
partidei România—Elveția 
ci leva spicuiri din presa 

acest lucru a dus fireșteobiectiv, dar
la demobilizarea formației gazdă. în
frângerea echipei Elveției nu este o sur
priză și nu trebuie să constituie nici 
o deziluzie. Noi, elvețienii, puteam spera 
cel mult intr-un meci nul. După aspec
tul primei reprize, credeam că scorul 
va lua proporții. A venit însă partea a 
doua a meciului, elvețienii au profitat 
de randamentul 
români și au preluat inițiativa 
două goluri. N-a lipsit mult să 
scris și cel de al treilea punct 
mației noastre".

elvețienii
scăzut al fotbaliștilor 

niarcînd 
fie In
al foi-

„Nici 
apărare

SOI.OTHURNER ZE1TUNG. 
tina din formații nu a avut o 
organizată. S-a jucat liber, inregistrin- 
du-se o netă dominare a românilor in 
prima repriză și o revenire puternică a 
elvețienilor in partea a doua a meciului. 
Din formația învingătoare am remarcat 
pe Pircălab, Frățilă și Lucescu. De la 
elvețieni o impresie deosebită au lăsat 
Dilrr, Odermatt și 
pe conștiință două 
patrulea.

Kilnzli. Prosperi are 
goluri: primul .și al

„Cupa României

intră în competiție 
l categoria B care, 

calificate în urma 
octombrie, își 
în continuare.

vor 
Iată

Su-

S.U.T.

Sîmbătă șl duminică, în „Cupa 
României" este programată o nouă 
etapă. Așa cum am mai arătat și 
cu alt prilej, 
și echipele din 
alături de cele 
etapei din 16 
disputa șansele 
programul :

Fulgerul Dorohoi — Chimia 
ceava, Viitorul Botoșani — Foresta 
Fălticeni, Petrolul Moinești — Di
namo Bacău, Textila Buhuși — Ceah
lăul P. Neamț, Flamura roșie Tecuci
— Constructorul Vaslui, 
Galați — Progresul Brăila, Gloria 
C.F.R. Galați — C.F.R. Pașcani, An
cora Galați — Dinamo Victoria 
București, Slutul Tulcea — Siderur- 
gistul Galați, Metalul Mangalia — 
l.M.U. Medgidia, Viscoza București
— Flacăra Moreni, Timpuri noi 
București — Dunărea Giurgiu, Fla
căra roșie București — Oțelul Galați, 
Victoria Florești — Știința Bucu
rești, Metalul Plopeni — Poiana Cîm
pina, Electrica Fieni — Metalurgistul 
București, Muscelul Cîmpulung — 
Oltul Rm. Vilcea, Răsăritul Caracal
— Eleclroputere Craiova, Victoria
Tg. Jiu — Minerul Lupeni, Progresul 
Strehaia — C.F.R. Timișoara, Mu
reșul Deva — Vagonul Arad, Me
talul Hunedoara — 
Dinamo Timișoara — 
Crișul Ineu — Steaua
Teba Arad — Crișul
Satu Mare i— Minerul Baia Mare.
Chimistul Baia Mare — Recolta Că
rei. Soda Ocna Mureș — Industria 
sîrmei Cimpia Turzii, Arieșul Turda
— Clujeana, Medicina Cluj — Uni
rea Dej, Progresul Reghin — A.S.A 
Tq. Mureș, A.S.A. Sibiu — A.S Cil-

i qir. Oltul Sf. Gh-- h» -— Metrom 
| Brașov, Chimia Fayăraș — C.S.M.

C.F.R. Arad, 
C.S.M. Reșița, 
roșie Salonta, 
Oradea. Unio

Bageac

Programul jocurilor de duminică

din Capitală
ora 

— Universitatea Cluj 
14,30 : Steaua — Ști- 

(cat. A).

STADIONUL, „23 AUGUST", 
12,45 : Rapid 
(cat. A) ; ora 
ința Craiova

TIMPURI NOI, oraTERENUL
9,30 : Timpuri noi — Dunărea Giur
giu ; ora 11,15 : Flacăra roșie — 
Oțelul Galați (meciuri în cadrul 
„Cupei României").

ora 11 :
Flacăra Mo-

TERENUL VISCOZA, 
Viscoza București 
reni („Cupa României").

STADIONUL „23 AUGUST", te
ren II, ora 11 : Șc. sp. nr. 2 Bucu
rești — Metalul Tîrgoviște (j) ; te
ren III, ora 9,30 : Metalurgistul
București — Flacăra roșie Bucu
rești (j) ; teren IV, ora 9 : Viitorul 
București — Poiana Cîmpina

STADIONUL PROGRESUL, 
11 : Progresul — Dinamo
tești (j).

(j).
ora
Pi-

11 îSTADIONUL DINAMO, ora 
Dinamo Victoria — Dunărea Giur
giu (j).

in actualitate
Sibiu, 
metan 
Faianța Sighișoara.

Metalul Copșa Mică — Gas 
Mediaș, Textila Mediaș —

• Meciurile S.U.T. Galați — Pro- 
qresul Brăila, Metalul Plopeni —■ 
Poiana Cîmpina și Metalul Mangalia 
— I.M.U. Medgidia se vor disputa 
sîmbătă. cu începere de la ora 14

• Partidele Gloria C.F.R. Galati — ■ 
C.F.R. Pașcani și Ancora Galați — 
Dinamo Victoria București se vor 
disputa în program cuplat, primul 
la ora 9,30, al doilea la ora 11,45.

• Tot în cuplaj se vor disputa 
și meciurile din București : Timpuri 
noi — Dunărea Giurgiu și Flacăra 
roșie — Oțelul Galați (pe terenul 
Timpuri noi, primul la ora 9,30, ur
mătorul la 11,45).

• Următoarele jocuri se vor dis
puta duminică, de la ora 11 : Arieșul 
Turda — Clujeana, Unio Satu Mare 
— Minerul Baia Mare, Dinamo Ti
mișoara — C.S.M. Reșița (pe sta
dionul Progresul din Timișoara), 
Oltul Sf. Gheorghe — Metrom Bra
șov, 
Rm.

OltulMuscelul Cîmpulung 
Vîlcea

ora
Celelalte partide vor începe la 

14.

regionale
pentru 9

• Meciurile echipelor care acti
vează în campionatele 
orășenești se amînă 
iembrie.

sau
no-

comunicat din• După cum ni s-a
partea F.R. Fotbal, arbitrii de centru 
vor fi delegați de coleqiul central, 
iar cei de linie de colegiile regionale 
respective.



Un semi-eșec al campionilo 
mondiali de fotbal?

Primul meci de handbal Vești din hochei
dintre echipele României și Elveției

Reprezentativa masculină de hand
bal a țării noastre a părăsit ieri di
mineață Capitala, plecînd la Zărîch 
unde va întîlni sîmbătă seara selecțio
nata Elveției.

Handbaliștii români și cei elvețieni 
se întilnesc pentru prima oară în ca
drul unui meci interțări, iar această

partidă inaugurează seria celor 4 me
ciuri pe care handbaliștii noștri — 
campioni mondiali — le vor susține 
Intre 5 și 13 noiembrie.

Partida de sîmbătă va avea loc la 
ora 21,30 (ora Bucureștiului) la Hal- 
lenstadion și va fi condusă de un ar
bitru danez.

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI
BRUXELLES. Intr-un meci pentru 

„Cupa campionilor europeni" la hand
bal masculin, echipa olandeză Sittardia 
a învins eu scorul de 25—18 (11—9) 
formația belgiană C. 11. Schaerbeek.

rilor Olimpice din anul 1968, încre
dințată unei personalități eminente 
a capitalei mexicane, arhitectul Pe
dro Ramirez Vasquez, va fi în mod 
sigur dusă Ia bun sfirșit".

VARȘOVIA. — Intre 2 și 20 decem
brie echipa de hochei ț«e gheață a Po
loniei va întreprinde un turneu In Ca- 
națda, unde sportivii polonezi vor sus
ține II meciuri de antrenament și de 
verificare. La 11 decembrie, hocheiștii 
polonezi vor întîlni La Winnipeg repre
zentativa Canadei.

Acest tu meu reprezinți o primă etapă | 
de verificare în vederea participării ; 
hoeheiștiloi polonezi la campionatele ! 
mondiale (grupa »B“), ce se vor des- | 
fâșura la Viena.

MOSCOVA — Derbiul campionatului 
unional de hochei pe gheață, în care s-au 
întîlnit echipele T.S.K.A. Moscova și 
Spartak Moscova, a revenit hoclieiștilor 
de la Spartak cu scorul de 4—2 (0—0, 
1—1, 3—1). Golurile învingătorilor au I 
fost marcate de Boris Maiorov, Starși- 
nov și Zimin. T.S.K.A., care a suferit 
prima înfringere în campionat, conduce 
In clasament cu 20 p.

LONDRA 3 (Agerpres). Comentind 
rezultatul meciului de fotbal dintre 
echipele Angliei și Cehoslovaciei 
care, după cum se știe, s-a încheiat 
la egalitate (0—0), corespondentul 
sportiv al agenției .France Presse* 
îl apreciază ca pe un .semi-eșec 
al campionilor lumii*. .Jucătorii en
glezi — scrie el printre altele — au 
prestat un joc frumos și au dominat 
în cea mai mare parte a timpului, 
dar atacanții au întilnit o apărare 
promptă In intervenții și de o mare 
omogenitate. Portarul Viktor, apără
torii Popluhar și Horvath au avut 
intervenții salutare. Hurst, autorul a 
trei goluri în finala „Cupei Jules 
Rimet" a ratat cele mai multe din 
ocaziile avute de atacul englez. Apă
rarea gazdelor poate fi creditată cu 
un joc bun".

Dintre acțiunile ofensive ale echi
pei Cehoslovaciei, care se puteau 
solda cu goluri sînt menționate cele 
ale lui Adamec (în prima repriză)

VARȘOVIA. Reprezentativa masculină 
de baschet a Republicii Arabe Unite a 
jucat la Gdansk cu o selecționată lo
cal?. Gazdele au obtinut victoria CU 
scorul de 75—62 ( 39—30).

BUDAPESTA. Intr-un concurs |de at
letism desfășurat la Budapesta, tînărul 
sportiv maghiar Ferenc Tegla a stabilit 
cea mai bună performanță mondială în 
proba de aruncare a discului (juniori) 
cit rezultatul (le 61,86 m. Performanța 
lui Tesla, stabilit? cu un disc în greu
tate de 1.500 kg, este superioară cu 78 
de centimetri vechiului record care a- 
partinea atletului roman losif Naghi.

MELBOURNE. In sferturile de fi
nal? ale probei de dublu bărbați din 
cadrul turneului international de tenis 
de Ia Brisbane (Australia) s-au înre
gistrat următoarele rezultate: Emerson, 
Sicile (Australia)—Cox, Stillwell (An
gli.') 6—3. 6—3, 4—6. 6—1; Bo-wrev, 
Davidson (Australia)—Roche (Austra
lia). McManus (S.U.A.) 6—3, 10—8, 
6—4. In proba ide simplu femei, Joan 
Gibson (Australia) a eliminat-o cu 6—3, 
6—3 pe jncătoiarea franceză Franpoise 
1 'iirr.

MOSCOVA. La Tbilisi s-a disputat în- 
tîlnirea internațională de lupte sambo 
dintre selecționatele Japoniei și R.S.S. 
Gruzine. Gazdele an terminat învingă
toare cu scorul de 14—4.

CIUDAD DE MEXICO. — Președin
tele Asociației internaționale a pie
sei sportive (AIPS), Felix Levitan, a 
făcut o vizită de mai multe zile în 
Mexic pentru a lua contact cu re
prezentanții Comitetului Olimpic 
Mexican. înainte de plecare, F. Le
vitan a declarat: „Organizarea Jocu-

și Lala (min. 75).

In meciul de miercuri 
seara, de pe Wem
bley, atacantul englez 
Geoff Hurst a avut 
multe situații de gol. 
Dar nici una din a- 
ceste ocazii n-a pu
tut ii concretizată, 
cum este și aceasta 
de față, surprinsă in 
timpul celei de a 
doua reprize a înlîl- 
nlrii Anglia — Ceho

slovacia

Telefoto:
UPI — Agerpres

Au jucat formațiile: Al 
Banks — Cohen, Wilson, S 
Charlton, B. Moore, Ball, 
Bobby Charlton, Hunt, 
CEHOSLOVACIA : Viktor - 
Popluhar, Taborsky, Horva 
leta, Kvasnak, Vesely, 
Schmidt (Kuna), Adamek.

IN COMPETIȚIILE EURO

In .Cupa orașelor tîrguri* 
pe teren propriu, F. C. Kilm 
întrecut în meci retur pe F. 
vers cu scorul de 7—2 (3—0) 
1—0. Pentru turul trei s-a n 
ficat și echipa Dinamo Zagr< 
a dispus cu 2—0 (1—0) de 
scoțiană Dunfermline. în tif 
Echipele D.O.S. Utrecht și Bi 
Albion au terminat la < 
(1—1), în primul lor meci 
la Utrecht.

în .Cupa Balcanică", la I 
formația turcă Fenerbahce a 
cu scorul de 3—0 (2—0) pe 
More Varna. Au marcat: Oqt 
8 și 70) și Yasar (min...

< V
PLANURILE BRAZILIENII

Federația braziliană de f< 
stabilit de pe -acum planul 
gătire a selecționatei Brazi 
vederea preliminariilor v| 
campionat mondial.

Președintele federației de « 
tate a făcut de curînd cunosc 
ținutul acestui plan. în print,; 
vor fi alcătuite 4 selecționat^ 
nale (Minas Gerais, Guanaba 
Paulo și Rio Grande do Sul) 
tea vor participa alături de t 
orașelor Londra, Madrid, Lisa 
Milano la un turneu internați- 
ganizat în 1967 în Brazilia, 
această întrecere, 44 de jucător 
reținuți și repartizați în două 
ționate, care în 1968 vor într 
turnee în America Latină și 

în fine, din aceste două 
vor fi selecționați cei mai l 
de fotbaliști ce vor alcătui lo 
ziliei pentru meciurile din pre 
riile campionatului mondial di

HAVANA: li 
dc odihna

La Havana, în cadrul Olimpiadei de 
șah, după o zi întreagă rezervată con
tinuării partidelor întrerupte a urmat 
o zi de odihnă. Participant!! reiau în
trecerea cu disputarea partidelor pro
gramate în ultima rundă a prelimina
riilor, după care va fi stabilită compo
nența grupelor finale

In preajma meciului de rugbi Italia — Roma

INTERVIU CU ANTRENORUL Șl SELECȚIONERUL UNIC DEL Bl
Corespondență specială pcnțru „sporlul popular"

NOTE EXTERNE

FAPTELE CONFIRMĂ
Săptămîna trecută, Comisia exe

cutivă a Comitetului International O- 
limpic (C.I.O.) a ținut o ședință sub 
președinția d-lui Avery Brundage. In 
cadrul lucrărilor Comisiei, s-au a- 
nalizat stadiul pregătirilor în vede
rea J.O. din 1968 — apreciate ca 
pozitive — și măsurile luate în ve
derea transmiterii prin radio și te
leviziune a desfășurării întreceri
lor

în cadrul ședinței s-au ridicat însă 
și două probleme care au suscitat 
multe discuții. Prima — referitoa
re la admiterea Republicii Sud- 
Africane la viitoarea ediție a J.O. 
— știut fiind faptul că R.S.A. a fost 
suspendată la ediția din 1964 de la 
Tokio a Jocurilor Olimpice, din 
cauza politicii sale de apartheid. 
Unii participanți la ședință au ce
rut ca o comisie specială a C.I.O. 
să se deplaseze în Republica Sud- 
Africană și... ,,s& verifice dacă po
litica guvernului sud-african a evo
luat îndeajuns pentru a permite re
integrarea R.S.A. în rîndul țărilor 
participante la Jocurile Olimpice". 
Alți membri ai Comisiei executi
ve s-au opus acestei propuneri, so
cotind-o lipsită de sens, deoarece 
este de notorietate publică faptul 
că R.S.A. nu și-a schimbat politica 
în această direcție.

Un fapt survenit după închiderea 
lucrărilor Comisiei C.I.O. confirmă 
acest lucru : Organizația Națiuni
lor Unite, după lungi dezbateri, a 
retras dreptul de protectorat al 
R.S.A. asupra Africii de Sud-Vest, 
unul din motivele acestei măsuri 
fiind tocmai politica de apartheid1.

1 2 3 4 Redacția și administrația: sir. Vasile Conta nr. 16. telefon 11.1005. interurban 72 șl 286 Telex: sportrom buc 180. Tiparul: I. P. .Informația*, str. Brezoianu 23—25. 
PREȚUL ABONAMENTULUI; 1 tună: 6.50 leii 3 luni: 19,50 lei; 6 luni: 39 lei; 1 an : 78 lei.

A doua problemă care a suscitat, 
de asemenea, vii discuții la lucră

rile Comisiei executive a C.I.O., 
privește unul din sporturile care fi
gurează pe agenda întrecerilor de 
la J.O. din Mexic : baschetul (mas
culin). „Baschetul va fi din nou pus 
în discuția sesiunii C.I.O. care va 
avea loc în Mexic în anul 1968 
— a spus dl. Brundage — deoarece, 
după părerea mea ei este (îndeosebi 
în S.U.A.) prea comercializat**.

Această părere a stîrnit imediat 
proteste din partea unor reprezen
tanți ai baschetului din S.U.A. care 
s-au grăbit sa afirme ca — cel pu
țin în ceea ce privește liga de bas
chet amator — nu se poate pune 
problema comercializării.

Un fapt recent a venit să confir
me însă părerea d-lui Brundage...

Echipa americană de baschet ama
tor „Gulf Oil“, care a întreprins un 
turneu în Belgia și Italia, a re
nunțat acum cîteva zile să mai joa
ce cu echipa Ligii pariziene de bas
chet amator pentru că — așa cum a 
motivat antrenorul echipei. McGre
gor — nu mai are suficienți jucă
tori î 2 s-au îmbolnăvit, unul este 
rănit, altul a plecat în S.U.A. etc. 
și deci este nevoie să se mai adu
că întăriri... de acasă. In realitate, 
conducerea echipei vrea să ,,forțeze” 
mîna ligii franceze mai sus citate, 
pentru ca aceasta să „onoreze" mai 
...bine turneul echipei americane, 
în cazul că francezii se vor arăta 
refractari, echipa americană de bas
chet se va „regrupa” la Copenhaga, 
de unde va porni în turneu în altă 
parte, unde li s-ar satisface pre
tențiile materiale.

S. NORAN

în ultimii ani, sub impulsul unui 
președinte de federație activ și 
foarte entuziast cum e dl. Carlo 
Montana, s-a putut vedea o certă 
înviorare a interesului pentru rugbi 
în Italia, mai ales în mediul școlar 
și universitar. Aceasta a mărit și in
teresul pentru activitatea internațio
nală, iar presa, la rîndul ei, a de
dicat un spațiu mai mare campio
natului.

în cadrul activității internaționale, 
în centrul atenției sînt acum întîl- 
nirile dintre România și Italia : prima 
duminică, la Aquila, a doua — re
vanșa — în România, în primăvara 
lui 1967. O convorbire cu dl. Del 
Bono, care se ocupă de selecționa
rea și de pregătirea «azzurilor*, în 
ajunul primei întîlniri cu România, 
ni se pare interesantă pentru a da 
puncte de reper, fie chiar numai 
rezumative, cititorilor români despre 
rugbiul italian.

— Dacă am spune că în rugbiul 
italian sînt noutăți nu am spune 
adevărul. Știți foarte bine că noi 
sperăm deocamdată într-o amelio
rare.

— Cunoașteți pe jucătorii ro
mâni ?

— In general, da. I-am văzut în 
meciul Franța — România de la 
Lyon, in noiembrie 1965, dar nu 
m-am putut edifica pe deplin. Echipa 
română are o pregătire atletică toarte 
bună, o tehnică bună și, cu toate 
că nu mi se mai pare la fel de tare 
ca acum doi-trei ani, are și la ora 
actuală o oarecare superioritate asu
pra celei italiene.

— Individual, pe cine ati re
marcat ?

— Am văzut un puternic Demian. 
care i-a anulat complet pe cei doi 
„linia a ll-a" francezi. Apoi — 
Penciu care, cu intercalările sate în 
linia de treisferturi, a constituit un 
pericol permanent pentru francezi. 
Și, în general, pachetul de înaintași, 
deosebit de viguros. Nu știu dacă 
Penciu nu a abandonat cumva acti
vitatea...

— Credeți intr-un progres al 
rugbiului italian î

•— Dacă n-aș crede n-aș face ceea 
ce iac...

— Naționala Italiei va fi alcă
tuită la Aquila mai mult pe sche
letul unei echipe de club în com
parație cu ultima partidă inter
națională ?

— Prin torța împrejurărilor, va 
trebui să înclinăm spre cele mai 
bune individualități. Meciul nul cu 
R. F. Germană (care a întrerupt 10 
ani de victorii nete) la un scor mic 
și realizat de noi printr-o lovitură 
de pedeapsă iar de adversari printr-o 
încercare ne-a pus probleme se
rioase. N-am reușit să străpun
gem măcar o dată apărarea erme
tică a gazdelor — nu ținem cont 
de frumoasa lovitură de picior a 
căpitanului naționalei, De Zitti — 
și ne-am angrenat prea mult in rit
mul impus de adversari. In acest

meci au jucat printre alții: ; 
(L'Aquila), Modenesi (Fiamme 
Giani (Bologna), D'Alberton (R 
Oro), Ambron (Partenope A 
Soro (Milano), Coniorto (Gr 
Bollesan (C.U.S. Roma), Za 
Aquila), Mazzucchelli (C.U.S. 
Bellinazzo (Rugby Rovi&o), 
(Brescia), Armellin (Rugby R

Fără îndoială, deziluzia di 
nată de meciul cu R. F. Germi 
impune schimbări, pe care . 
actuală nu pot încă să le pr 
Pronosticul pentru meciul cu 
nia nu ne este prea iavorab 
mă voi baza, ca și în alte 
pe puterea de luptă, pe dăruit 
cătorilor italieni.

în rezumat, Del Bono nu s-< 
deci încă asupra „XV*-lui pe 
va utiliza. Anticipabilă es’e 
prezenta celor de la L’Aquila 
patru probabil, printre care și 
tanul echipei, De Zitti. $i < 
așa: în campionatul italian 
locală s-a dovedit cea mai in 
dintre toate.

CESARE TREN

Maestrul emerit al sportului C. Stănescu, mijlocaș la grămadă, în 
acțiune (fază din meciul România — Italia din anul 1962, termip: 

victoria noastră la scorul de 14—6)


