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Zile de-a rindul, atenția lumii 
sportive și în mod deosebit a spe
cialiștilor în domeniul sportului, 
a fost reținută recent de .avanpre
miera olimpică ,denumită de orga
nizatorii celei de-a XlX-a ediții a 
Jocurilor Olimpice de vară „Săp- 
tămîna Sportivă Internatională“.

După cum se știe, la această 
ediție la care au p-articipat spor
tivi din 25 de țări, țara noastră 
a fost reprezentată jde un grup de 
sportivi, printre care se numărau 
nu mai puțini de 7 campioni mon
diali. Delegația a mai cuprins me
dici și alți specialiști, cu sarcina 
de a urmări zi de zi comporta
mentul și reacțiile provocate în 
timpul efortului specific dc con
dițiile de bipobarism. existente în 
acest oraș situat la altitudinea de 
2 240 m. Este evident că rolul 
specialiștilor nu putea fi limitat 
la observare și notare, ci și la 
căutarea soluțiilor corespunzătoare 
de cunoaștere, prevenire și dimi
nuare a urmărilor fenomenelor ce 
influențează, negativ comportamen
tul și, implicit, performanțele. In 
același timp în atenția specialiști
lor a stat și studierea condițiilor 
de desfășurare a concursurilor, 
schimbul de experiență cu delega
țiile aflate aci, contactele cu ofi
cialitățile sportive mexicane și 
altele.

în ziar an fost publicate la 
timpul respectiv rezultatele obți- 
,hute ,dc sportivii români. In cele 
ce urmează, vom încerca să pre
zentăm cititorilor unele impresii 
3in capitala Mexicului precum și 
unele concluzii generale privind 
condițiile cu totul particulare ale 
băl unei capitale a „Țării Azteci
lor"

In ciuda imenselor progrese teh
nice din epoca noastră, datorită 
cărora călătoria spre ,,lumea nouă* 
pe drumurile străbătute cu aproa
pe cinci secole în urmă de Cris- 
tofor Columb în luni de zile, du
rează astăzi numai cîteva ore,

0R6AM AL UNiUNU DE CULTURĂ FIZICĂ Șl SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIĂ

SE

de patinaj din Capitală vor putea 
duminică — să practice sportul 
dreptunghiul de gheață artifi-

19—21; marți, miercuri și vineri între
11—13 si duminică între orele 10,30—13; 
și ÎS—21,30.
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ACTUALITĂȚI*
ECHIPA DE RUGBI A ROMÂNIEI 

A PLECAT TN ITALIA
In cursul dimineții de ieri, a plecat în Italia, 

echipa de rugbi a țării noastre, care va susține 
duminică, Ia Aquila, meciul din cadrul „Cupei 
Națiunilor* în campania formației Italiei. Din 
delegație, care este condusă de prof. univ. 
V. Nicolau, rector al Institutului de construcții 
și președinte al Federației Române de Rugbi, 
fac parte prof. N. Pădureanu, antrenor emerit, 
și Al. Teofilovici, antrenor federal, precum și 
jucătorii Dinu, Ionescu, Stoica, V. Rusu, M. 
Rusu, Țuțuianu. Demian, Rășcanu, Mateescu, 
Wussek, Irimescu, Nica, Ciobănel. Dragomir, 
Penciu, Dăscălescu, C. Stănescu și Dragomi- 
rescu.

ACTUALITĂȚI
CAROL CORSU - 15,64 m !

în cadrul unui recent concurs de atletism 
desfășurat la Pitești tînărul Carol Corbu (me
dalie de bronz la „europenele” de juniori de 
la Odesa) a realizat un promițător

DESCHIDE PATINOARUL 
FLOREASCA

Amatorii
— începind de 
preferat și pe _ _ ___ o_____ , ____
cialâ de la Floreasca. Programul pentru public 
este următorul : în fiecare dună-amiaza între 
orele 
orele
16—>8

ORA DE ÎNCEPERE 
A MECIURILOR DE FOTBAL

Pe podiumul de la Cuemanco, Vernescu și Țurcaș (in mijloc), 
învingătorii piobei de caiac dublu 500 m, încadrați de echi
pajul R.F. Germane (stingă) și de combinata U.R.S S. 

Polonia (dreapta)
Foto : Alcantara

Federația de fotbal ne-a comunicat că me
ciurile etapelor X și XI. din cadrul categoriei 
A. vor începe la ora 14.30. Face excepție par
tida U.T.A. — Politehnica Timișoara (progra
mată pentru miercuri 9 noiembrie) care va 
începe la ora 15,15.
• Din cauza iregularităților comise în jocul 

anterior, formația Flamura roșie Tecuci a fost 
scoasă din ;,Cupa României". In locul ei, meeiul 
cu Constructorul Vaslui va fi susținut de 
echipa Gloria Bîrlad.

rezultat,

C. COREU
sărind 15,64 m la triplu salt. Pregâtindu-se cu 
sîrguință în lunile de iarnă, el va putea obține 
— cu siguranță — în sezonul viitor rezultata 
de peste 16 metri.

păstrează 
de timp la

noțiunea spațiului se 
nealterată iar noțiunea 
900 de km pe oră — în sensul 
invers de rotarc a Pămîntului — 
este complet transformată, ore 
de-a rîndul soarele stînd aproape 
imobilizat. Poate tocmai de aceea 
la aterizarea imensei nave zbură
toare pe aeroportul din Ciudtațd 
de Mexico încercam un straniu 
sentiment de izolare undeva la 
capătul lumii, undeva unde a- 
proape totul ți se pare neobișnuit.

Ceasurile noastre marchează 
după ora României 9 dimineața, 
dar aci este 1 noaptea. Deci, iată- 
ne în fața primului obstacol pe 
care va trebui să-l învingem — 
fusul orar — și asta eît mai re
pede posibil, pentru a nu pierde 
zile prețioase de antrenament.

Sistem pur și simplu asaltați de 
numeroși ziariști și fotoreporteri 
care ne intervievează, ne fotogra
fiază...

Prezentăm pe membrii delegației, 
palmaresul fiecăruia și răspundem

ION BALAȘ

(Continuare în pag. a 4-a)

Patinaj artistic
Și atunci...
cînd dansatorii pe gheața brațele-aripi întind spre 

necuprins,
cînd aluneca 
părăsind echilibrul static, neîncăpător și învins, 
cînd uită legănarea calmă a pașilor omenești, 
cînd liberi tîșnesc din strîmtoarea formelor firești, 
cînd însetați de zbor aud freamătul materiei în mișcare, 
cînd imită hora particulelor elementare, 
cînd devin rotire de sfere, 
luceferi în cădere, 
cînd fulgere-aprind cu asprele linii frînte, 
cînd cuteză să se avînte
în plutiri de cocori, alintate, boltite 
cînd se fac 
sau spirală 
atunci...
doar vîrful
pe fața gheței desenează în salbe...
involte, neînțelese, flori albe

șurub de ciclon,
de negări, afirmări nesfîrșite...

patineT,

M. ALEXANDRESCU — București

Reamintim cititcrilcr noștri că Concursul de poezii 
pe teme sportive s-a prelungit pînă la 30 noiembrie.

Mîine, la fotbal

Mai mult decit o etapă de campionat...
întrecerea echipelor din cate

goria A sprintează puternic pe 
ultimii metri ai turului campiona
tului: mîine se dispută etapa a 
X-a. peste trei zile — miercuri 
9 noiembrie — se joacă din nou, 
sîmbătă 12 noiembrie vom asista 
Ia penultima etapă, iar la 20 no-

iembrie — cortina ’ Dar activitatea 
fotbalistică continuă cu meciurile 
internaționale : 26 noiembrie, par
tida de la Neapole, cu Italia; 3 
decembrie, joc la Nicosia, cu 
Cipru; 7 decembrie, meci la Tel 
Aviv, cu reprezentativa Izraelului. 
Să subliniem: este vorba de

NEAGU RADULESCU VA PREZINTĂ DOUA MECIURI

Jiul Progresul Steaua — Știința Craiova

— Atenție 1 Ăștia de la

Dîmbovița au venit să pescu-

iască in Jiu I

Stirlogea și Cîrciumărescu 
(Știința Craiova):

— Deschide, deschide fe
reastra,

Numai o „boabă* să-ți spun!

un program bogat care cere fot
baliștilor noștri o m>ai mare mo
bilizare ca în alți ani, chiar și 
după terminarea campionatului 
intern.

Acest puternic finiș internațio
nal trebuie să-și găsească cores
pondent într-o accentuare a pre
gătirilor. Iată de ce formațiilor 
noastre din categoria A, și înde
osebi antrenorilor lor le revine 
sarcina de a-și pregăti jucătorii 
la cel mai înalt nivel, pentru a 
da antrenorilor reprezentativei po
sibilitatea completării lotului în 
vederea partidelor de la Neapole, 
Nicosia și Tel Aviv, jdintre care 
primele două sînt oficiale. Or, a 
avea cît mai mulți pretendenți 
pentru același poet în echipa na
țională rămîne un deziderat că
ruia doar antrenorii de la cluburi, 
NUMAI ȘI NUMAI PRIN 
MUNCA LOR, îi pot găsi rezol
varea.

Iată deci din ce unghi de ve
dere trebuie privite ultimele patru 
etape ale sezonului. Echipele și 
antrenorii lor au posibilitatea să 
dovedească înțelegerea acestui im
perativ chiar din etapa de mîine,

MIRCEA TUDORAN

(Continuare in pag. a 5-a)

Iarna se pregătesc
marile performanțe

atletice!
Citiți în „Pagina 

tului școlar" - pag. 
— comentarii, relatări 
drumări privind activitatea
de pregătire a atleților șco
lari pe timpul iernii.

spor- 
a 2-a 
și în-

— Așa dar... mda... Cucu 
este...

— Ce tot mormăi acolo, 
Gumiță ?

— Aăă... nimic, maestre ! 
Mă scuzați, vă de- 

cumva ?
căznesc să găsesc o 

șl nu e chip...
iertați, maestre Poan- 
Așaaâ... Cucu este, 

o pasăre...

Adică... 
ranjez

— Mă 
poantă

— Mă
tă
deci, _ ______

— Măi Gumiță ! Te-am ru
gat...

— Bine, maestre... O să 
vorbesc mai încet... Cucu 
este o pasăre călătoare...

•— Ei, și ce-i cu asta T Știe 
toată lumea că cucul este o 
pasăre călătoare. Vine pri
măvara, cîntă șt, cum iarna 
nu mai cîntă, înseamnă că...

— Exact, maestre '. Pe ur
mă, după ce că e pasăre 
călătoare, manifestă și un 
egoism cras, un individua
lism intolerabil...

— Bravo ! Ai descoperit 
oul de cuc ! Aăăă... am vrut 
să spun oul lui Columb ! Păi 
nu se spune „singur, cuc“? 
Ia vezi-ți de treabă, GumițăJ

— îmi văd, maestre. Pe 
urmă, mai e și... scandala
giu...

— Mie-mi. spui ? ! îl auzi 
de la o poștă : Cu-cu 1 Cu-cu! 
îți împuie urechile, mai ales 
cînd ai nevoie de liniște, să. 
găsești o poantă...

— Și, maestre, după ce că 
joacă prost, mai insultă și 
pe arbitri...

— Măi, Gumiță, eu cre
deam că înveți la zoologie... 
Despre ce cuc năzdrăvan e 
vorba, care are de-a face cu 
arbitri ? Ziceai că e o pasă
re călătoare...

— Da, maestre !
— Că e zgomotos... Sau, 

așa ceva...
— Da, maestre !
— Nu la cucul din pădure 

te refereai ?
— Nu, maestre ! La Cucii 

Dumitru, fotbalistul de la 
C.S.M. Reșița.., în meciul 
cu Minerul Lupeni...

— Păi 
nică I

Eu 
clplină,

— Ei, 
ocupă nimeni de el ?

— Ba da I Tovarășul
biu Mitrea, de la C.S.M. Re
șița. îi... cîntă în strună I

— Atunci, treacă fiecare pe 
la „Mat într-o mutare 1“.

M. CU

asta-i o poantă

credeam că e 
maestre...

da, este l Dar

straș-

indis-

nu se

Euse-



r -1 DIN VIAȚA ORGANIZAȚIEI NOASTRE

I
I Pe stadioane CEL MAI I

I

I și in afara lor

!
I
I 
I

VALOROS K.O.!z
Să intrăm direct în... ring. Discuția cu binecunoscutul nostru cam

pion se anunță destul de dificilă. Mai ales pentru că ne-am propus sâ 
„răscolim" și cîteva amintiri mai puțin plăcute. Poate, chiar dure
roase

II

★

I
I

Reporterul încearcă sâ pregătească terenul.
- Iți amintești, acum cîțiva ani, pe malul Tibrului, sărbătoream „bron

zul" cîștigat la Palazzo dello Sport...
- Frumoasă și fericită zi de septembrie 1 Dar, ringul m-a învățat 

ghicesc intențiile „adversarului". Cred că, de fapt, altceva vreți 
aflați acum de la mine.

; i-zui, i 11 iinuiui
că, de fapt, altceva vreți

sa 
sâ

I
I
I
I 
I

it

Da, Ioane, altceva vrem să aflăm. Și 
pasionați ai boxului care și-au pus și . . 
în medaliatul olimpic de la Roma. Anume, am vrea să știm ce s-a 
tîmplat din ziua aceea de septembrie cînd - la 20 de ani, la prima 
afirmare internațională - urcai podiumul laureaților, alături de ameri
canul Crook, polonezul Walașek și sovieticul Feofanov. Ne amintim că 
după K.O.-ul din meciul cu elvețianul Buechi au urmat multe alte vic
torii și că, în 1963, ai devenit — spre bucuria și mîndria noastră — 
vicecampion al Europei. Dar, a mai fost și altceva.

noi, și cititorii, zecile de mii 
își pun și astăzi mari speranțe 

în-

de

I
I
I

I
I
I
I
I
I
I 
I

I ★
I

I
I
I
I
I 
I

- t drept, o cam luasem razna. Timp - și nu numai atît — pierdut 
pe bulevarde și în restaurante, „prietenii" făcute oricum și cu oricine. 
Credeam că tinerețea și forța vor face ca toate acestea să nu se 
„vadă" la antrenamente, în pregătire. Și n-a fost așa. Cînd am înțeles, 
era tîrziu. Croșeul de stînga își pierduse, și el, vigoarea.

- Korakuen ?
- Chiar înainte. Meciul cu Schultz a dat însc verdictul final. Am 

părăsit ringul japonez învins de adversar, dar mai ales de propriile 
slăbiciuni. Plăteam atunci primul tribut vieții ușoare, dezorganizate pe 
care o dusesem multă vreme. Am crezut atunci că totul s-a năruit, că 
niciodată nu voi mai auzi „tribunele* încurajîndu-mă. Cine își va mai 
aminti de mine ?

★

Cîteva luni n-a mai fost selecționat în reprezentativa țării. N-a fi
gurat nici pe lista boxerilor prezenti la „europenele" de anul trecut, 
de la Berlin.

N-a fost însă așa cum credea boxerul învins, surprinzător, la Kora
kuen. Oamenii nu l-au uitat. Nici nu i-au întors spatele. L-au ajutat 

I să înțeleagă că a greșit. Că are de ales, o dată pentru totdeauna,
1 între drumuri care nu admit paralelismul. Cc trebuie să intre, con

știent de greșeli dar curajos, în „ringul vieții", să lupte cu toate for
țele, cu toată hotărîrea. Și să cîștige !

încet, încet, croșeul de stînga și-a recăpătat vigoarea. Dar nu acesta 
era esențialul.

I

I
I
I ★

I
I
I
I

— Ion Monea s-a schimbat structurai, îmi spun antrenorii clubului, ai 
lotului republican și ai federației de specialitate. Vine primul ia antre
namente, pleacă ultimul. De mai bine de un an este exemplu de 
hărnicie, de seriozitate și disciplină.

Imî f°c.e Piâcere sâ-i împărtășesc lui Monea aceste păreri. Le ascultă 
cu grnclul poate tocmai la acești oameni care au știut să-l îndrume, 
sa-l sfătuiască, în clipe grele, nu numai din „colțul" ringului.

- A fost greu... meciul ?
[Z-Sî1 _mai F°r-° ?',vicJenia adversarului sînt nebănuit de
podea". ■

mari.
„la

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

I
I
I
I
I
I
I

Lovește necruțător. E destul să șovăi o singură clipă si te trezești I 
podea". ' * "

★

Cred că o cronică a acestei partide hotărîtoare pentru boxerul Ion 
Monea ar trebui să cuprindă cîteva momente principale : la tentatia 
bulevardelor s-a răspuns cu studiul complicatelor formule ale chimiei 
do clasa a Xl-a ; la mirajul barurilor și restaurantelor - cu decizia 
ferma de a renunța definitiv la sticla de vin sau de coniac ; la ten
dința de supraestimare a forțelor proprii — cu transpirația ceasurilor 
de antrenament și cu modestia care stă atît de bine oricui.

- Ai învins, deci.
- Da ! Cred - și opinia publică, cel mai competent arbitru, va aprecia 

dacă este așa — cc am învins. Și nu la puncte, ci foarte categoric. 
Este cel mai valoros K.O. din viața mea.
- Și nu îți este teamă de... revanșă ? Spuneai doar că este un ad

versar extrem de periculos...
- Acum, nu. Am învățat multe. Mi-am recăpătat încrederea. Am re

găsit și drumul pierdut odinioară. Și mai este ceva : în septembrie 
m-cim căsătorit, cu o fată tare bună din Grădiștea...

I
I
I
I 
I
I
I
I

I DAN GÂRLEȘTEANU I
I P. S. - O informație strict., confidențială pentru Ion Monea : în 1968 

au loc la Ciudad de Mexico întrecerile olimpice I I
L J

BINE, OLIMPIA!
Olimpia Giurgiu nu este o asocia

ție prea mare. Ea numără doar 300 
de membri UCFS, care își desfășoară 
activitatea în 5 secții pe ramură de 
sport : fotbal, atletism, popice, șah și 
volei. Intr-o recentă discuție 
ședințele acestei asociații, 
Lezarenco, am aflat lucruri 
sânte despre modul cum se 
iubitorilor sportului de aici posibili
tatea de a participa Ia întreceri.

— Ce competiții se află în atenția 
consiliului asociației ?

— Ne străduim să îmbinăm cit mai 
armonios activitatea sportivă de masă 
cu cea de performantă. Spartachia- 
dele de vară și de iarnă, campiona
tul asociației și concursurile pentru 
cucerirea Insignei de polisportiv sînt 
principalele competiții cu ajutorul 
cărora ne străduim să menținem in
tr-o activitate continuă și organizată 
pe majoritatea iubitorilor sportului 
din asociația noastră. Astfel, o treime 
din numărul membrilor UCFS sint 
astăzi purtători ai Insignei de poli
sportiv și pînă la sfîrșitul anului sîn- 
tem convinși că încă 31 de tineri 
își vor completa toate normele- La 
campionatul asociației, care s-a în
cheiat recent, au participat: 4 echipe 
de fotbal (campioană devenind for
mația secției mecanice), 12 tineri la 
trîntă. 24 la șah și peste 60 la atle
tism. De asemenea, la întrecerile din 
cadrul Spartachiadei de vară au luat 
startul peste 300 de concurențl. In 
ceea ce privește sportul de perfor
manță, avem deocamdată ca obiectiv

cu pre- 
tov. V- 
intere- 

asigură

sprijinirea secțiilor de fotbal și atle
tism. Echipa noastră de fotbal acti
vează în campionatul regional, dar 
principalul accent îl punem pe asi
gurarea celor mai bune condiții de 
desfășurare a centrului de inițiere 
pentru copii. Antrenorul a depistat 
de pe acum o serie de elemente ta
lentate. Așteptăm ca în curînd, cu 
forte proprii, să... promovăm în „C“..

— Ne-ațl amintit și de secția de 
atletism ca fiind în atenția consi
liului asociației sportive Olimpia .

— Chiar așa este. Succesele în
registrate de sportivii noștri sînt un 
indiciu în acest sens. Cele mai multe 
recorduri ale regiunii București la 
atletism sînt deținute de sportivii 
noștri. Printre aceștia se află V. Din- 
culescu la 100 m bărbați, I. ~ 
200 și 800 m, Gh. Sima la 
/Anișoara Angliei la 200 m, 
Tindeche la 100 m Ic. Nu-i 
interes să amintesc și faptul 
doi antrenori cu cile o jumătate de 
normă care se ocupă de cele două 
grupe de copii. Atletismul are „pri
ză" la noi. Poate că în curînd, de aici, 
se vor ridica și sportivi de frunte ai 
tării, 
ne-ar 
vem 
pistă 
fășoară, de altfel, majoritatea finale
lor competițiilor de masă in etapa 
regională. Îngrijirea lui necesită insă

un om și această problemă 
reușit încă s-o rezolvăm.

cu echipamen-

CUM AU
In zi a rul nostru nr. 5 093, sub 

titlul „Noroc că era lună“, a fost 
criticat faptul că stadionul Republi
cii era slab luminat la meciurile des
fășurate în nocturnă. Critica a aju
tat. Oglinzile reflectoarelor au fost 
curățate, iar cele deteriorate, înlocui
te. De asemenea, s-iau procurat 
becuri cu filament concentrat.

★
urma, iubitorii 
și So vata ne-au 
ale asociațiilor 

I. F. Sovata

Cu ci tva timp în 
fotbalului din Reghin 
sesizat unele practici 
Rrogresul Reghin și 
care încalcă dispozițiile financiare in
vigoare. La Reghin se vindeau (și 
nu pentru prima oară) programe șa- 
pirografiate, iar la Soiata biletele o- 
ficiale de intrare la meci erau înlo
cuite cu bucățele de hîrtie rupte din
tr-un caiet de dictando. Aceste ne
reguli au constituit 
subiectul unui foi
leton apărut în zia
rul nostru. Cele 
două asociații spor
tive în cauză au răs
puns ziarului, încer
ci nd să se... scuze, 
ară tind printre al
tele ca de exemplu 
consiliul A. S, 
ghin, că au șapirografiat 
mul respectiv întrucît tipografia din 
Tg. Mureș refuzase să-l tipărească în 
termenul cerut. Se cere o precizare: 
fițuicile în cauză cuprindeau progra
mul turului categoriei C, seria Nord, 
și nu erau nicidecum un program 
al meciului, cum obișnuiesc să edi
teze asociațiile șt cluburile. Adevăr 
rul este (de ce n-am spune-o ?) că 
asociația urmărea pe această cale 
să-și procure fonduri ilicite.

Sesizat de redacție, Consiliul regio
nal UCFS Mureș-Autonomă Ma
ghiară a luat măsurile de rigoare. 
Astfel, secretarul asociației sportive

Pană la 
5 "Mi in, 
Mariana 
lipsit de 
că avem

lucru cart ne-ar bucura pe toii, 
stimula pentru noi eforturi. A- 
un stadion foarte frumos, cu 
de zgură roșie, pe care se des-

INTELES
Progresul Reghin a fost sancționat 
și s-a interzis categoric vi uzarea, în 
continuare, a acestui „program1'. La 
I. F. Sovata secretarul asociației 
sportiie a fost înlocuit. Totodată, s-a 
atras atenția consiliilor raionale 
UCFS sâ exercite un control mai 
sever in ceea ce privește respecta
rea normelor financiare

★
Asociația sportivă de 

deprinderea economică 
Vaslui a fost criticată 
de activitate, iar A. S. Voința Vaslui 
pentru nepăsare în gospodărirea ba
zei sportive. Corespondentul nostru 
V. Vasiliu ne-a trimis acum o nouă 
scrisoare, în care ne arată că la 
cele două asociații lucrurile nu s-au 
schimbat aproape de loc. Ar fi timpul 
ca organul raional UCFS să ia mă
suri concrete

Intr-un articol apărut in ziarul

pe lingă în- 
raională din 
pentru lipsă

Pe urmele
MATERIALELOR PUBLICATE

Progresul Re-
pro gră

nostru nr. 5 074 consiliul asociației 
sportive Independența Sibiu a fost 
criticat pentru faptul că nu se preo
cupă să mobilizeze tineretul din uzi
nă in tăcerea normelor Insignei de 
polisportiv. „Imediat după apariția 
criticii — ne arată într-o scrisoare 
corespondentul nostru principal din 
Sibiu, Ilie lonescu —■ atît consiliul 
asociației cît și C.S.M. Sibiu ,au ana
lizat cele sesizate și au luat o serie 
de măsuri, printre care organizarea 
de concursuri speciale pentru înde
plinirea normelor insignei*. Primele 
rezultate au și apărut. La A.S. In
dependenți 69 .le sportivi au trecut 
haremurile și în curînd vor intra in 
posesia insignei care atestă calită
țile lor polisportive.

In răspunsul adresat redacției, 
conducerea asociației Independența 
ne arată că articolul din ziar a aju
tat-o să-și vadă lipsurile și că a luat 
o serie de măsuri, printre care și a- 
ceea de a mobiliza, pînă la sfîrșitul 
anului, încă 60—80 de tineri care 
să-si treacă normele insignei.

★

Două terenuri dc sport din Sibiu, 
cele ale asociațiilor sportive Electrica 
și C.F.R., erau nu de mult într-o 
stare necorespunzătoare. Acum, ni 
se arată într-o corespondență, tere
nul Electrica a fost nivelat și aici 
se desfășoară meciurile dc fotbal 
din 
ceput lucrările de reamenajare și pe 
arena C.F.H.

campionatul orășenesc. Au în-

★

„Popicărie 
a fost titlul 
rută în ziarul nostru nr. 5 019, 
cure se arăta că arena de popice a

sau depozit de sare ?“ 
unei note critice apă- 

in

. — Cu materialul și
, tul sportiv cum stați ?

— Poftiți să vedeți 
; țumiți cu cît avem nu 

odată. Ne străduim în permanență 
ca rafturile să fie cît mai încărcate. 

’’ Recent, am colectat fier vechi și din 
vînzarea lui am obținut 6 000 lei. Cu 
acești bant intenționăm să cumpărăm 
materiale și echipament pentru secția 
de popice.

Am părăsit asociația Olimpia Giur
giu cu o impresie foarte bună. Aici 
se organizează cu regularitate con 
cursuri și campionate care antrenează 
din ce în ce mai multi tineri și ti
nere. Este necesar să mai arătăm că 
stadionul e foarte bine îngrijit și fo
losit din plin (spre deosebire de cel 
al asociației Dunărea Giurgiu). Am 
admirat, de. asemenea, felul în care 
este ținută evidența asociației. Iu do 
sare găsești în fiecare moment o si 
tuatie precisă a tuturor problemelor 
care te interesează. Consiliul asocia- 
tiei muncește în colectiv și primește 
sprijin efectiv din partea directoru
lui întreprinderii, tov. Gh. Cristescu. 

Aceste impresii favorabile ne-an 
fost confirmate și de către consiliul 
orășenesc UCFS Giurgiu, care con
sideră că Olimpia este asociație frun 
fașă pe oraș.

Interviu consemnat de
V. GODESCU

magazia. Mul-; 
putem fi nîci-t

CRITICA?
asociației Tractorul roșu de pe lingă 
S.M.T. Odorhei, recent reamenajata, 
a fost transformată în remiză de 
sare de către Depozitul Odorhei uL 
I.C.R.A. Tg. Mureș. La adresa re
dacției, trimisă Depozitului I.C.R.A, 
din Odorhei, șeful unității ne răs
punde că n-a... citit nota apărută în 
ziar și ne cere să-i trimitem un 9' 
xemplar din ziarul respectiv ca să 
ne răspundă dacă popicăria este sau 
nu depozit \de sare... (!) Este un 
fel cel puțin ciudat de a privi cri
tica. După cum sin tem 
situația continuă să fie 
0 bază sportivă are o altă destina
ție decît cea pentru care a fost con 
struită. Pînă cînd ? Așteptăm răs
puns 1

informați, 
aceeași.

★

De mai multe ori .au 
coloanele ziarului nostru, 
„De pe foile de arbitraj, cu și fânț. 
comentarii", însemnări ale arbitri
lor care au condus meciuri de fot
bal de categoria C, desfășurate Li 
Calați. Aceștia menționau starea 
proastă a terenului de fotbal Metalo 
sport și faptul că uneori praful stîr- 
nit în timpul jocului este atît de 
dens îneît împiedică vizibilitatea, ne- 
maivorbind că este pusă în pericol 
sănătatea jucătorilor. Din ce cauză 
se întimplă toate acestea ? l’entru 
că două din cele patru stadioane ale 
orașului Calați (Portul roșu și An
cora) sînt în reparație tocmai acum, 
în plin sezon |de fotbal. Pe stadionul 
Dunărea (singurul gazonat) sînt pro
gramate numai echipele din categoria 
B (? 1), iar pe stadionul Metalosport 
(impracticabil) joacă formațiile de 
„C“ și de juniori.

Răspunsul Consiliului regional 
UCFS Calați : „In prezent intrarea 
celor două echipe din categoria <i 
pe stadionul Dunărea ar duce la dis
trugerea acestuia și echipele din 

categoria B n-ar mai avea unde ni 
se antreneze și să-și desfășoare 
ciurile respective" — ni se pare 
satisfăcător

apărut în 
la rubrica

mc-
nc-

organe și 
au -„uitat* 
să arate

ar
să

zia-
UCFS care 
la critică, 

măsuri au luat pentru U- 
lipsurilor semnalate. Prin-

Consiliul regional

Mai sîtit și unele 
ganizatii 
răspundă 
rului ce 
chi durea
tre acestea sînt: 
UCFS Hunedoara, cluburile sportive 
Universitatea 

șoara,
radea, Rapid 
ionale 
Via șea.

Rapid
Cluj, Banatul Timi- 
București, Crișul 0- 

București, consiliile ra- 
Sibiu, Drăgăncști— 

consiliile o-
UCFS
Sf. Ghcorglie, 

rășenești București, Craiova și aso
ciația sportivă Minerul Vatra Dor
itei.



Uletism în timpul iernii ? . Da ! 
-o spun specialiștii,' o.-doresc

i ce au îndrăgit acest minu- 
t și complex sport. Atletismul 
sportul olimpic nr. 1 - trebuie
se situeze în școli in fruntea 

^ocupărilor profesorilor , de 
ucație fizică și a elevilor și pe 
ipu| iernii. Școlarii trebuie să 
:ă spor.t în general și atletism 
special, in acest fel ei devin

ii puternici, percep cu mai' multă 
urînfâ noțiunile predate la curs 
egătindu-se temeinic, mulți din- 
> ef pot aspira la realizarea 
tar mai bune performanțe atle- 
Eș europene și mondiale. 
Kșadar, atletism, cu toate for
te !

DE CE ATLETISM? La Tg. Mureș, încă prea puțin...
VIRGIL LUDU

țeles ; ca să-l înțelegi, trebuie să-l îi 
practicat. Fără pasiune și 
tament nimic pe lume

fără devo-
nu poate

numai prin ele 
sint baza miș-

)e ce atletism ?
dai întîi pentru că numai prin 
rgări, sărituri, aruncări — mișcări 
turale care vin la noi din milenii — 
tem educa deprinderile motrice care
ii și sportului. Apoi, pentru că atletismul se poate 
e de la orice vîrstă și ca pregătire pentru oricare 
nură sportivă. Atletismul a dat... atletismului pe Ion 
>ina, Iolanda Balaș, Mihaela Peneș, Lia Manoliu, ZoI- 
i Vamoș, iar celorlalte sporturi pe Horațiu Nicolau, 
ia Nagy, Ana Boțan, Ionescu Crum, Sever Coracu. 
atletismul, asemenea gimnasticii, schiului. înotului 
e un sport individual. El, desigur, nu dezvoltă în 
sura jocurilor sportive spiritul de colectiv. In 
timb, contribuie la formarea voinței, caracterului, 
rsonalității. Ca să faci atletism, trebuie să-l fi în

Înseamnă bucuria mișcării, 
atletismul, sport olimpic prin excelentă, 

o cincime
I

să rodească.
Atletismul
In sfîrșit, 

aduce generoasele 792 de puncte, aproape
din întreg punctajul olimpic! Sint țări care datorită 
atletismului au devenit cunoscute în lumea întreagă.

Atletismul este o școală a mișcării și a caracteru
lui. Și la această școală este bine să mergem chiar 
din anii dinainte de școală. Astăzi, numai cei care 
încep de timpuriu și care se pregătesc temeinic în 
ani, numai aceia pot da pe învingător.

Putem iubi și practica oricare sport, oricare 
sportiv. Dar, în interesul sportului românesc, 
dăm atletismului ce este al atletismului!...

joc 
să

I

C.S.O. Mureșul. în colaborare cu sec
ția de învățâmînt a orașului Tg. Mureș, 
a organizat cu puțin timp în urmă cea 
de a Il-a ediție a campionatului de atle
tism pe echipe, rezervat școlilor generale 
din oraș.

Competiția a fost inițiață cu scopul de 
a angrena un număr cit mai mare de 
copii în practicarea organizată a atle
tismului și de a da posibilitatea antre
norilor Școlii sportive și ai Clubului 
sportiv orășenesc Mureșul să selecțio
neze elemente de perspectivă pentru 
secțiile de performanță.

In comparație cu ediția din anul tre
cut, în competiția din acest an s-a re
ușit. printr-o mai bună organizare si 
popularizare a întrecerilor, să se mobi
lizeze un număr sporit de reprezentati
ve : 22. fată de 16. In cadrul celor două 
etape desfășurate în această toamnă unii 
concurenți au obținut rezultate frumoa
se, apreciate astfel îndeosebi pentru 
faptul că respectivii atleți au doar 14 
ani. sau chiar mai puțin. Printre aceștia 
pot fi amintiți : Zenovia Vancea (Șc. 
gen. nr. 2) și Margareta Muresan (Șc. 
gen. nr. 5) cu 8,9 pe 60 m plat, Georgeta 
Bodo (Șc. gen. nr. 4) cu 4,22 Ia lungime. 
Rozalia Stich (tic. Unirea) cu 9,59 la

NEAPĂRAT Șl ÎN TIMPUL IERNII!
- INTERVIU CU PROF. V. TIBACU -

Avind în vedere importanța pe 
care o are atletismul în dezvolta
rea multilaterală a tineretului, am 
solicitat părerea prof. Victor Ti- 
baeu, de la Liceul „Gheorghe Șin- 
e»i“ din București, în legătură cu 
desfășurarea activității atletice a 
elevilor ( de pregătire și competi- 
țională) pe timpul iernii.

■— Ce loc ocupă atletismul în 
preocupările profesorilor de educa-

tie fizică de la Liceul „Gheorglie 
Șincai“ ?

— Ținînd seama de faptul că atletis
mul formează baza de plecare a mișcă
rii, pe care pot fi grefate apoi celelalte 
deprinderi, la noi în școală i se acordă 
o atenție de prim ordin.

— Buletinele meteorologice — și 
nu numai ele! — anunță iarna. în 
mod firesc posibilitatea practicării 
—1-.:----- 1..Î --- -------------- .1. gjm

pro 
pe- 

men-

atletismului în aer liber scade 
țitor. Cum veți 
ceda în această 
rioadă pentru a 
ține elevii în pregătire 
și concurs ?

— în timpul iernii vom 
lucra în sală la 
țierea temeinică a 
vilor în tehnica exercițiilor 
de atletism, apoi la învă 
tarea tehnicii lor și, în 
sfîrșit, la perfecționarea 
acestora. în sala cea mare 
vom lucra la alergările
scurte (pasul alergător,
lansat, în tempo moderat, 
pasul alergător de accele
rare și startul de jos). De 
asemenea, vom face alte 
exerciții permise de spa
țiu : alergări de ștafetă, în 
care se va învăța, gradat, 
tehnica transmiterii bățului 
de pe loc, din mers, din 
alergare; alergări de ob
stacole prin călcare și prin 
pășire — folosind aparatele 
de gimnastică; săritura în 
înălțime cu rostogolire la
terală și ventrală pe sal
telele 'de gimnastică — ce 
vor ține loc de groapă de 
nisip; săritura în lungime, 
aruncarea greutății — pen
tru care se vor folosi min
gile medicinale etc. Pen
tru formarea deprinde- 
ale probelor enumerate mai 

folosi în sprijinul formă-

ferice permit acest lucru. îama 
cern cu elevii alergări pe teren 
folosind îmbrăcăminte călduroasă. Pe 
lîngă aceasta, facem apel și la jocurile 
complimentare — ținînd seama de dezi
deratul atît de important al multilate
ralității — și anume: schiuri pe plat, 
crosuri în zăpadă etc. în sală vom face 
jocuri de baschet, volei, handbal, gim
nastică la aparate și acrobatică. Acti
vitățile enumerate vor contribui la dez
voltarea pregătirii fizice a elevilor și 
chiar la perfecționarea tehnicii,

că toate acestea ar 
cu concursuri 
asemănătoare

noi fa- 
variat,

a-

ca
ce-

ini- 
ple

f

orga- 
celor

con-participa la 
organizează pe timpul

— Nu credeți 
trebui completate 
nizate în condiții 
obișnuite ?

— Desigur. Vom 
cursurile ce se
iernii la Sala Floreasca.

— Veți introduce elemente de 
atletism și la orele de activitate 

sportivă ?

— Bineînțeles. Vom exersa cu inten
sitate sporită aceleași exerciți amintite 
pentru lecțiile de clasă. Prin ele ur
mărim să dezvoltăm o serie de calități 
necesare diferitelor discipline sportive, 
cum ar fi viteza în acțiune, forța, 
runcarea, îndemânarea etc.

■— în concluzie, considerați 
atletismul, fiind baza tuturor
lorlalte discipline sportive, trebuie 
să formeze obiectul unor preocupări 
zilnice — pentru profesori și elevi 
— în

— Este o necesitate stringentă. Dacă 
se acordă 
la lecțiile 
vi tați sportive, nu numai că 
atleți buni, dar vom „crește* 
baliști, voleibaliști, 
baliști etc. cu o pregătire superioară și 
capabili să obțină rezultate mult mai 
bune decît în cazul că vom acorda aten
ție numai disciplinei sportive respective.

REP.

sezonul rece ?

atenția cuvenită atletismului 
de clasă și la cele \de acti

vam avea 
și han d- 

baschelbalișli, fot-

greutate. Die Moga (Șc. gen. nr. 8) crt 
45,3 Ia 300 m plat și 3,3 pe^CO m plat; 
Atila Secheli (Ide. Papiu) eu 12,01 1*
greutate etc.

După încheierea etapelor de toamnMl 
pe primele locuri s-au clasat îJIiA FETE 
— pe locurile 1—2 cu eîte 88’punctez— 
echipele Școlilor generale nr; 4 (profe* 
sor de educație Âzieâ EUsabeta Naghl)j 
si nr. 5 (profesor Eva Orosz). urmate 
de Școala generală nr. 2 (profesor An* 
rora Berekmeri) ; "LA BĂIEȚI — pe 
cui 1. Șc. gen. nr. 9 cu 73,5 puncte (prt>* 
fesor Ileana Camenîțchi). urmată' de' 
Liceul nr. 1 cu 68 puncte (profesor Ma-j 
riana Bighian) și Se. gen. nr. 4 cu W 
puncte (profesor Elisabeta Naghl).

Raportat la numărul mare de școli 
particinante și la numărul elevilor din 
care fiecare școală trebuia să-și selec
ționeze echipele reprezentative, rezulta
tele sînt însă nesaâsfăclioare. Aceasta 
cu atît mai mult, cu cît de La in cernitul 
anului școlar pînă la 19 octombrie — 
data primei etape — profesorii de edu
cație fizică au avut suficient timp pen
tru pregătirea copiilor. S-a constatat; 
însă, cu acest prilej că unii profesori de 
educație fizică n-au privit cu toată «e- 
riozitatea problema selecționării și pre
gătirii componenților reprezentativelor 
școlare de atletism. Astfel; au fost unele 
școli care au adus la concurs elevi com
plet nepregătit!, luați la întîmplare car©; 
în mod inevitabil, au realizat rezultate 
sub orice critică. Școlile generale nr. 18 
și 21. Liceul nr. 2 și altele nici n-au con
siderat necesar să participe la acest 
campionat, iar altele (nr. 8 si 17) s-au 
prezentat cu echinele incomplete.

Aspectele — pozitive și negative — reie
șite din desfășurarea primelor două e- 
tape ale acestei comnetitii atletice pen
tru școlari trebuie să formeze obiectul 
unei atente și profunde analize. Profe
sorii de educație f’zică au datoria șă 
traducă în fapt indicațiile Ministerului 
Tnvătămîntului și Consiliului General al 
UCFS privind dezvoltarea activității atle
tice în școli, să muncească cu toată pri
ceperea și sîrguința nentru pregătirea 
elevilor, pentru depistarea elementelor 
talentate. ACTIVITATE A DE PREG ĂT1RE 
A VIITORILOR ATLETT. ÎN TTMPUL 
IERNII TREBUIE SA CONSTITUTE UN 
OBIECTIV IMPORTANT. Posibilități de 
antrenament există și ele trebuie folo
site din plin. Mai mult, se not, organiza 
și întreceri care să-i stimuleze pe elevi 
în pregătire și să Ie dea profesorilor po
sibilitatea unei utile verificări. Pentru 
realizarea acestor deziderate este nece
sar ca și direcțiunile școlilor de toate 
gradele să acorde atentia cuvenită pre
gătirii sportive a elevilor, iar cadrele 
tehnice de la C.S.O. Mureșul. Șc. sp. șl 
Liceul cu program de educație fizică să 
controleze și să îndrume mai concret 
activitatea din școli.

ROMULUS FLOREA 
secretar cu problemele organizatorice 

la C.S.O. Mureșul

II

SPRE VÎRFUL PIRAMIDEI!
Ne aflăm la sfîrșitul unui sezon atletic bogat și la 

începutul unei perioade de intensă pregătire pentru 
concursurile interne și internaționale ale anului 1967. 
Ne-am gîndit că ar fi util să le dăm tinerilor atleți 
școlari un tabel comparativ: recordurile republicane 
școlare și recordurile europene de juniori. Cele mai 
bune performanțe europene de juniori formează un prim 
obiectiv spre care trebuie să-și îndrepte atenția tinerii 
noștri atleți, profesorii de educație fizică, antrenorii. 
Și este bine să știm, înainte de a pleca la drum, ce... 
urcuș ne așteaptă.

XJn aspect care ilustrează modul 
cum poate fi adaptat la sală antre
namentul atleților școlari pe timpul 
iernii. Desigur, există și alte posi
bilități. Rămîne numai ca profeso
rii de educație fizică să-și pună în 
practică cunoștințele, inițiativele.

rilor tehnice
sus vom
rii deprinderilor motrice exerciții intro
ductive, fundamentale și suplimentare.

— Elementele de latletîsm despre 
care ne-ați vorbit vor fi introduse 
numai în lecțiile de clasă desfășu
rate în sală ?

— Nu. Nici nu sînt adeptul desfășu
rării orelor numai în sală. Lecțiile în aer 
liber sînt, după părerea mea. foarte 
indicate. Firește, cînd condițiile atmos

Băieți

Rec. europene 
de juniori

Rec. rep. școlare

100 m 10,3 10,8
200 m 20,7 22,3
400 m 45,7 50.0
800 m 1:48,6 1:54,0

1 500 m 3:42,2 3:58,8
110 m.g. 13,6 14,1

înălțime 2,25 m 2,01 m
Prăjină 4.95 m 4,32 m
Lungime 7,85 m 7,17 m
Triplusalt 16,02 m 14,15 m
Greutate 19,00 m 17,30 m
Disc 64,86 m 57,18 m
Suliță 79,23 m 69,12 Dl
Ciocan 71,51 m 69,21 m

Fete
100 m 11,1 12,0
200 m 22,7 24,6
400 m 54,8 57,9
800 m 2:02,8 2:12,5

80 m.g. 10,8 11,3
înălțime 1,73 m 1.71 m
Lungime 6,60 m 6,15 m
Greutate 16,60 m 13,53 m
Disc 51,70 m

60.54 r»
47,02 m

Suliță 60.54 ID

Citind acest tabel comparativ ați sesizat, desigur,• 
că recordul școlar la aruncarea suliței fete (60,54 m — 
Mihaela Peneș) este în același timp și record euro
pean de juniori. Vom completa aceasta spunindu-vă 
că și recordurile europene de juniori de la 110 m.g. 
și aruncarea ciocanului aparțin unor atleti români i' 
Dan Hidioșanu și — respectiv — Gh. Costache. Așadar, 
din 24 de probe, în 3 supremația aparține tinerilor 
noștri sportivi. Deci, se poate I Prin muncă sîrguin- 
cioasă, prinlr-o totală dăruire și — mai ales — printr-0 
laborioasă activitate de pregătire în timpul iernii se 
pot obține performanțe tot mai bune. Atletismul româ
nesc așteaptă de la schimbul său de mîine un salt 
impetuos spre vîrful piramidei marilor performante.

Aveți cuvîntul I



De vorba cu antrenorul emerit ION CORNEANU
4 ---------------- ------------ ------ -------- UNDE MERGEM?

S-au încheiat întrecerile 

campionatelor categoriei B

A.S.A. Cluj, Marina Mangalia 
(„greco-romane") 
si A. S. A. Brasov, 5 y 1

Victoria Buzău („libere") 
au promovat în categoria A

întrecerile campionatelor republicane 
pe echipe la lupte „greco-romane” și 
„libere”, categoria B, s-au încheiat zi
lele acestea. A.S.A. Cluj (seria Nord) și 
Marina Mangalia (seria Sud) au promo
vat în categoria A la „greco-romane", 
ca și A.S.A. Brașov (seria Nord) și 
Victoria Buzău (seria Sud) la „libere". 
Iată relatările corespondenților noștri 
de la întrecerile ultimei etape.

din
Cluj,

GRECO-ROMANE*
HUNEDOARA. în sala de sport 

localitate luptătorii de la A.S.A. __ „
au cîștigat la scor meciurile cu Crișul 
Oradea (22—10) și cu Constructorul Hu
nedoara (27'/»—4'/»). Sportivii de la Con
structorul au concurat foarte slab și în 
meciul cu cei de la Crișul in fața că
rora au pierdut cu 15—17. Singurul hu- 
nedorean care merită a fi evidențiat 
este M. Toiea. (Romulus Pinciu).

PITEȘTI. întrecerile celor 3 echipe 
care au evoluat în această grupă in 
fața multor spectatori piteșteni au fost 
de un bun nivel tehnic, fiind aplaudate 
cu căldură. Rezultate tehnice : Dinamo 
Pitești cu Cimentul Medgidia 20'/»—9V» 
și cu Tractorul Rădăuți 17—15; Tractorul 
—Cimentui 26—6. (ilie Fețeanu).

TG. MUREȘ. Rulmentul Brașov a avut 
o frumoasă comportare reușind să în
treacă atit pe I.G.O. Baia Mare (16—4) 
cit șt pe Mureșul (197»—127»). De menționat 
că mureșenii au pierdut și in fața băi- 
mărenilor cu 177»—147». S-au evidențiat: 
M. Rath, A. Tot și Gh. Cere (Rulmen
tul), F. Siu și B. Szacaci (I.G.O.), iar 
de ia Mureșul, I. Drocea. (C. Albu).

PLOIEȘTI. Luptătorii de la Marina 
Mangaiia au dominat întrecerile grupei 
ia care au mai participat echipele Car
pați Sinaia și Prahova Ploiești. Mai bine 
torii : c- - -------- •
hova 20—12. 1___T_____________
în fața colegilor lor de la Sinaia 
19—13. FI. Enca, Șt. Nistor
Gh. Negoescu (Carpați) și 
(Prahova) s-au remarcat in 
susținute. (Șt. Constantin).

MARGHITA. Peste 300 de 
au venit în sala Constructorul pentru a 
asista la partidele : Constructorul Mar
ghita — Vagonul Arad (22—10), Con
structorul — C.S.M. Cluj (27—1) și C.S.M. 
Cluj — Vagonul (21—11). După cum se 
vede localnicii au ieșit învingători (si 
încă la scor) iu ambele partide, realizînd 
nu mai puțin de 7 tușuri. Au arbitrat 
bine Gh. Luca și Gh. Boitos (Lugoj) și 
P. Trajan (Timișoara) (Aurel Pașcalău).

BUCUREȘTI. în saia Casei de Cultură 
a raionului N. Bălcescu au avut Ioc 
partideie unei grupe din seria Sud. Pro
gresul Buc. a ciștigat cu 237»—87» 
ciul cu Eiamura roșie Tulcea și 
23—9 cel cu C.S.M.S. Iași. * 
Flamura roșie a întrecut 
18—14. (V. Iordache).

ia care au mai participat echipele Car- 

pregătiți marinarii au obținut două Vîc- 
cu Carpați 15-7»—12'/» și cu Pra- 
20 12. Pioieștenii au pierdut și , i cu

(Marina), 
Șt. Pavel 
meciurile
spectatori

me- 
cu 

al treilea, 
C.S.M.S. :

In 
pe

LIBERE
SATU MARE. „Duelui” dintre Chimis

tul Baia Mare și Unio Satu Mare s-a 
încheiat în favoarea gazdelor : 22—10. 
Unio — Crișul Oradea : 28—4, Chimistul 
—Crișul : 19—13. (A. Verba).

BUZĂU. Realizînd două victorii în 
ultima etapă luptătorii buzoieni au pro
movat în prima categorie. Iată rezulta
tele : Victoria Buzău — Metalul Bucu
rești 197»—127» și cu Metalul Tîrgoviște 
167»—117». (Marin Dumitru).

Iată clasamentele definitive :

INTENSITATE ȘI VOLUM MARE DE MUNCĂ -

în dorința de a afla cîteva din con
cluziile trase de tehnicienii noștri în 
urma competițiilor de lupte greco- 
romane și libere ce au avut loc anul 
acesta ne-am adresat antrenorului 
emerit, prof. Ion Corneanu, care ne-a 
furnizat cîteva amănunte interesante.

— Ce părere aveți despre com
portarea luptătorilor români la 
competițiile internaționale la care 
au participat în 1966 ?

— Mergînd pe linia reîmprospătării 
loturilor republicane au fost promo
vați în reprezentativa țării tineri cu 
reale perspective: I. Baciu (cat. 57 
kg), F. Ciorcilă (cat. 78 kg), N. Neguț 
(cat. 87 kg) — la lupte greco-romane 
și N. Dumitru (cat. 52 kg), N. Cristea 
(cat. 57 kg), P. Coman (cat. 63 kg) — 
Ia „libere". Participind la o serie de 
competiții internaționale sportivii noș
tri au obținut, în general, rezultate 
satisfăcătoare. Astfel, Ia campionatele 
europene de „greco-romane" de la 
Essen (R.F.G.), N. Martinescu (cat. 
97 kg )a obținut titlul de campion 
european, iar I. Baciu (cat. 57 kg) și 
S. Popescu (cat. 63 kg) — medalii 
de bronz. La „europenele" de „libere" 
de la Karlsruhe (R.F.G.), N. Cristea 
(cat. 57 kg) și P. Coman (cat. 63 kg) 
s-au clasat pe locurile IV și respectiv 
V. Campionatele mondiale de lupte 
greco-romane de la Toledo (S.U.A.) 
ne-au adus locul III pe echipe, iar 
la individual F. Ciorcilă (cat. 78 kg) 
a ocupat locul II, N. Martinescu (cat. 
97 kg) — locul III, Gheorghe Stoiciu 
(cat. 52 kg) — locul IV, I. Baciu (cat. 
57 kg) — locul V, I. Țăranu (cat.

Z. Burcea (Dinamo Buc.) încearcă să-l fixeze în ..parter11 pe I. Cabor (Steaua) 
Foto : A. Neagu

„REPETIȚIE OLIMPICĂ" LA CIUDAD DE MEXICO

PERFORMANTE ÎNALTE
87 kg) — locul VI. Un frumos succes 
au obținut și sportivii de la „libere" 
la Balcaniada de la Ljubliana, unde 
echipa noastră s-a clasat pe locul se
cund. Privite în ansamblu, rezultatele 
obținute nu exprimă, totuși, adevăra
tele posibilități ale luptătorilor noștri. 
Să exemplificăm : la campionatele 
mondiale de lupte greco-romane de la 
Toledo sportivii români s-au clasat 
pe locurile II—VI fără a reuși să cu
cerească însă vreun titlu suprem, deși 
aveau această posibilitate. Principala 
carență a luptătorilor noștri in ma
rile confruntări internaționale a fost 
insuficienta putere de concentrare în 
momentele dificile. Din acest motiv 
N. Martinescu și F. Ciorcilă (la cam
pionatele mondiale), I. Baciu și C. 
Turturea (la „europene") au trecut 
pe lingă medaliile de aur.

— Și pentru că ați vorbit de 
competițiile de amploare, campio
natele mondiale și europene, cum 
vi s-au părut aceste întâlniri în 
lumina noilor modificări ale re
gulamentului de lupte ?

— La recentele ediții ale campiona
telor mondiale și europene a ieșit in 
evidență tendința majorității sporti
vilor spre o întrecere caracterizată 
prin dinamism și spectaculozitate. Re
ducerea duratei de luptă atit la „li
bere" cit și la „greco-romane" obligă 
pe sportivi să acționeze intr-un ritm 
foarte rapid, să execute din primele 
minute diverse procedee tehnice. Tot
odată, eliminarea deciziei de egalitate 
în cadrul turneului final și prelungi
rea luptei cu reprize de 3 minute pină 

la apariția unui învingător, cere luptă
torilor o pregătire fizică deosebită. 
Această prevedere regulamentară im
pune sportivilor să dea dovadă de 
mult mai multă combativitate, în sco
pul obținerii victoriei înainte de li
mită. Pentru a-și menține prestigiul 
cîștigat în ierarhia mondială, luptă
torii noștri (ajutați de antrenori) tre
buie să iasă din șablonul vechilor me
tode de antrenament, să facă loc nou
lui, folosind cele mai eficace mij
loace. Față de actualele cerințe, de 
nivelul performanțelor pe plan mon
dial, se constată că volumul de muncă 
la secțiile de performanță ale clubu
rilor și asociațiilor sportive și chiar la 
loturile republicane este încă destul 
de redus. Se impune o sporire a nu
mărului antrenamentelor — la 6—7 pe 
săptămînă — și o creștere a intensi
tății acestora. în privința folosirii pro
cedeelor tehnice, sportivii noștri au 
încă un bagaj de cunoștințe sărac, la 
cei mai mulți dintre ei observîndu-se 
lipsa de finalizare în acțiunile între
prinse. Pentru remedierea acestor de
ficiențe trebuie mărit în mod consi
derabil numărul de repetări al diver
selor procedee tehnice la antrena
mente. Datorită faptului că la ședin
țele de pregătire nu se lucrează su
ficient cu aparate ajutătoare : haltere, 
extensoare etc., o parte dintre spor
tivii noștri sînt lipsiți de viteză și 
forță. Fiecare lecție de antrenament 
trebuie să cuprindă exerciții adecvate 
pentru dezvoltarea acestor calități, iar 
probele de control să fie folosite în- 
tr-o măsură și mai mare pentru veri
ficarea nivelului atins de către spor
tivi la sfîrșitul fiecărei etape de pre
gătire.

— Ce competiții internaționale 
figurează în agenda F.R.L. pînă 
la finele anului ?

— în luna noiembrie sportivii noștri 
vor avea un bogat program competi- 
țional. Astfel, este perfectată întâl
nirea de lupte greco-romane între re
prezentativa României și cea a R.S.S. 
Bieloruse în componența căreia figu
rează sportivi de valoare mondială 
cum sînt : Ciucialov, Karavaev și Su- 
sici. La „libere" vor avea loc două 
întreceri deosebit de importante : 
România — Ungaria, la Brașov, și 
Turcia — România, la Istanbul. De 
asemenea, luptătorii de greco-romane 
de la clubul Dinamo București vor lua 
parte la un turneu internațional in 
Suedia.

Interviu consemnat de 
GHEORGHE CIORANU

• BASCHET. Sala Floreasca, de la 
ora 17,30: Politehnica II București — 
Construcții București (m. B), Univer
sitatea — I.C.F. (f. B), Constructorul 
— Politehnica (f. A).
• VOLEI. Sala Giulești, de la ora’

17,30: Construcții — Universitatea)
București (m. B).
• LUPTE. Sala Dinamo, de la ora 

10: finala campionatului republicani 
Ia „libere”; de la ora 16: finala la 
„greco-romane".

® SCRIMĂ. Sala de la stadionul 
Republicii, de la ora 8,30 și de la ora 
17: finalele „Cupei speranțelor”.

3 RUGBI. Teren Giulești, de la 
ora 15,30: Rapid — Vulcan; teren Ti
neretului IV, de la ora 15,30: Colo
rantul — C.S.S. III (cat. B).

duminică
O FOTBAL. Stadionul „23 August”, 

ora 12,45: Rapid — Universitatea Cluj 
(cat. A), ora 14,30: Steaua — Știința 
Craiova (cat. A); teren Timpuri Noi. 
ora 9,30: Timpuri Noi — Dunărea 
Giurgiu, ora 11,15: Flacăra roșie ->> 
Oțelul Galați (meciuri în cadrul 
pei României"); teren Vîscoza, orv. 
11: Vîscoza București — Flacăra Mo- 
reni („Cupa României"); stadionul 
„23 August", teren II, ora 11: Șc. sp. 
nr. 2 București — Metalul Tîrgoviște 
(juniori); teren III ora 9,30: Metalur
gistul București — Flacăra roșie 
București (juniori); teren IV, ora 9 : 
Viitorul București — Poiana Cîmpina 
(juniori); stadionul Progresul, ora 
11: Progresul — Dinamo Pitești (ju
niori); stadionul Dinamo, ora 11: Di
namo Victoria — Dunărea Giurgiu 
(juniori).
• BASCHET. Sala Floreasca, de la 

ora 9: Construcții — I.M.F. Tg. Mu
reș (f. B), Universitatea — Politeh
nica Iași (m. B), Dinamo — Steagul 
roșu Brașov (m. A): de la ora 17: 
Rapid — Mureșul Tg. Mureș (f. A), 
Voința — Universitatea Cluj (f. A), 
Politehnica — Academia militară 
(m. A).
• LUPTE. Sala Dinamo, de la ora 

14: finala campionatului categoric^ 
A la „greco-romane".

9 SCRIMA. Sala de la stadionul 
Republicii, de la ora 8,30 și de la ora 
17: finalele „Cupei speranțelor”.
• CICLISM. Complexul sportiv 

Pantelimon (capătul liniei tramvaiului 
14), de la ora 10: campionatele re
gionale de ciclocros pentru seniori 
și juniori cat. I și a n-a. -
• VOLEI. Sala Dinamo, de la ora 

8,30; Progresul — Voința M. Ciuc (f), 
Progresul — C.S.M. Cluj (m.), Dina
mo — Viitorul Bacău (m.), Semănă
toarea — Industria sîrmei C. Turzii 
(m.); sala Giulești, de la ora 8,30: 
Metalul — Liceul „N. Bălcescu" Cluj 
(f), I.S.E. — Medicina Cluj (f), Rapid 
— Universitatea Craiova (f), I.C.F. — 
Farul Constanța (f); sala Politehnica 
(str. Ștefan Furtună), de la ora 8 : 
Universitatea — Pedagogic Pitești 
(f), Medicina — I.M.F. Tg. Mureș (f), 
I.C.F. — Universitatea Craiova (m.), 
meciuri în cadrul campionatelor re
publicane, categoriile A și B.

A RUGBI. Teren Tineretului IV, 
ora S: I.S.E. — Știința I.P.G.G.; teren 
Tineretului III, ora 10,30: I.C.F. — 
Proiectantul; teren Politehnica, ora 
11: Politehnica — S.N. Oltenița; te
ren Olimpia, ora 10,30: Olimpia 
Aeronautica (cat. B).

GRECO-ROMANE
GRUPA SUD

1. Marina Mangalia 8 7 0 1 134 :106 222. Progresul Buc. 8 7 0 1 190 ; 72 223. FI. roșie Tulcea 8 5 0 3 136,5:115,5 184. Din. Pitești 8 4 0 4 131,5:116,5 165. Carpați Sinaia 8 4 0 4 129,5:118,5 166. Tractorul Rădăuți 8 4 0 4 128 :124 167. C.S.M.S. lași 8 4 0 4 127 :125 168. Prahova Ploiești 8 10 7 74,5:179,5 109. I.M.U. Medgidia 8 0 0 8 75 .T69 8
GRUPA NORD

1. A.S.A. Cluj 8 8 0 0 183,5: 72,5 24
2. Rulmentul Brașov 8 7 0 1 166,5: 61,5 22
3. Constr. Marghita 8 5 0 3 137,5:103,5 18
4. Mureșul Tg. M. 8 4 0 4 130,5:121,5 16
5. Crișul Oradea 8 4 0 4 101,5:140,5 16
6. I.G.O. B. Mare 8 3 14 107,5:136,5 15
7. C.S.M. Cluj 8 3 0 5 108 :136 14
8. Vagonul Arad 8 10 7 79,5:168,5 10
9. Constr. Hunedoara 8 0 17 81,5:166.5 9

LIBERE
GRUPA SUD

1. Victoria Buzău 8 8 0 0 173,5: 66,5 24
2. Metalul Buc. 8 6 0 2 161 : 87 20
3. Energia C-ța 8 6 0 2 147 :109 20
4. I.M.U. Medgidia 8 4 0 4 134,5:109,5 16
5. Metalul Tîrgoviște 8 3 0 5 136 :112 14
6. Rapid Buc. 8 2 0 6 132,5:115,5 12
7. Electroputere Cr. 8 2 0 6 92,5:151,5 12
8. C.S.M. Reșița 8 2 0 6 93,5:158,5 12
9. FI. roșie Tulcea 8 0 0 8 42,5:205,5 8

GRUPA NORD
1. A.S.A. Brașov 8 8 0 0 173 : 75 24
2. Unio Satu Mare 8 6 0 2 168,5: 79,5 20
3. Lemnarul Odorhei 8 6 0 2 155,5: 96,5 20
4. C.F.R. Tim. 8 5 0 3 126,5:129,5 18
5. Crișul Oradea 8 2 1 5 104 :152 l.%
6. Chimistul B. Mare 8 2 1 5 92.5:151,5 13 |
7. Jiul Petrila 8 2 1 5 93,5:156,5 13 1
8. Rulmentul Brașov 8 2 0 6 108 :142 12 1

Antosport Sf. Gh. Silf 98,5:147,5 11 1

(Urmare din pag. 1)

la numeroasele întrebări care denotă un 
interes deosebit față de țara noastră.

Prezența a numeroși campioni mon
diali în delegația noastră va fi de alt
fel în zilele următoare comentată deo
sebit de favorabil de presa mexicană.

A doua zi luăm contact cu orașul, 
cu bazele viitoarelor întreceri sportive.

LA ORIZONT
J. O. din 196S

Orașul este imens, cu o populație de 
peste 6 milioane de locuitori și cu o 
viață tumultuoasă. Bulevarde largi îl 
străbat de la un capăt la altul. Cele 
mai importante — Avenida Insurgentes
— măsoară peste 30 km, iar Paseo de 
la Reforma — cam de aceleași proporții
— cuprinde principalele instituții, bănci 
și companii de tot felul.

Vegetația tipic tropicală, numeroasele 
magazine, puzderia de vînzători ambu
lanți, circulația intensă, taxiurile viu 
colorate și ornamentate, denumite după 
culori și desene Crocodilul, Papagalul 
etc, diferențiază complet capitala mexi
cană de marile orașe ale Europei. 
Arhitectura reprezintă o împletire ar

monioasă a stilului modern cu bogatul 
și frumosul stil baroc-spaniol. Arhitecți 
vestiți au creat adevărate monumente 
de artă arhitectonică, dintre care cel 
mai reprezentativ ni s-a părut Ciudad 
Universitar io.

Stat federativ relativ tînăr (și-a dobîn- 
dit independența la 1821) Mexicul, cu 
o suprafață de aproape 2 milioane km2 
și cu o populație de 40 milioane de lo

cuitori formată din creoli, metiși și in
dieni, prezintă un tablou social, eco
nomic extrem de variat, cu un bogat tre
cut de luptă pentru independență, liber- 
tarte și progres. Ceea ce frapează pe eu
ropean la primul contact cu locuitorii a- 
cestei țări este în primul rînd ospitali
tatea, spontaneitatea și prietenia cu
ceritoare.

A doua zi dimineața, ne întîmpină 
un soiare strălucitor, de toată 
splendoarea. în această perioadă (după 
sezonul ploilor de vară) clima este plă
cută, cum ar fi la noi în prima jumătate 
a lunii iunie. Aerul este uscat, iar vîn- 
tul bate foarte rar. Peste puține zile 
începe sezonul în celebrele localități bal- 

ncare Accapulco, Vera-Cruz și altele. De 
altfel, aci concediile și vacanțele școlare 
se iau în cursul lunilor decembrie — 
februarie.

Una dintre marile atracții o consti
tuie picanta și condimentată bucătărie 
mexicană pe care sportivii o evită însă 
cu o explicabilă prudență.

★
Condițiile neobișnuite, care diferen

țiază net cea de-a XlX-a ediție a J.O. 
de toate celelalte 18, au stîmit nu
meroase și, uneori contradictorii dis
cuții în lumea specialiștilor, păreri și 
teorii de tot felul privind posibilitățile 
organismului omenesc (neantrenat Spe
cial) de a rezista la eforturi fizice in
tense la această altitudine.

Interesul major acordat de foarte mul
te comitete olimpice naționale, ca și se
riozitatea cu care este privită această 
supremă întrecere sportivă se reflectă 
și în prezența reprezentanților din 25 
de țări, adică mai mult decît chiar la 
J.O. propriu-zîse din edițiile antebelice.

Marea majoritate din aceste delegații 
au cuprins numeroși modici, biologi, an
trenori și specialiști de renume. Un bo
gat echipament și aparatură de inves
tigații au însoțit pe acești specialiști atît 
la antrenamente cit și la concursuri. De 
altfel, un ziarist francez a denumit în 
glumă aceste întreceri „Olimpiada me
dicilor".

Lăsînd la o parte unele exagerări, ca 
si unele tendințe de bagatelizare, tre
buie arătat că în taceastă perioadă oa
menii de știință aflați în capitala mexi
cană au desfășurat o vastă activitate de 
investigare, testare, cercetare și, în mă
sura posibilităților, de concluzionară.

Delegația noastră, beneficiind și de 

serviciile dr. Gabriel Chercbețiu, aflat 
de peste un an și jumătate în Mexic, a 
apelat Ia instalațiile și laboratoarele In
stitutului Mexican de Cardiologie încă 
din primele zile de la sosire.

Antrenamentele sportivilor noștri au 
început de la nivel normal (de la „me 
diu" spre „tare" încă din primele zile). 
Extrem de amabili, organizatorii mexi
cani ne-au facilitat accesul pe toate ba
zele în stare de funcțiune.

Grupul celor șase campioni mondiali 
de caiac-canoe s-a stabilit la lacul 
Xochimilco (circa 35 km. din centrul 
orașului). Ceilalți luau zilnic, chiar și 
de cite două ori, drumuri diferite. Cio
chină la Zacatenko, Antoniu la sala Na
der. iar Cristina Balaban și Alionescu 
la Centrul olimpic mexican (un mare 
complex sportiv situat în nordul orașu
lui).

Trebuie să relev și activitatea anonimă 
dar fructuoasă desfășurată de campionul 
mondial la pistol viteză, arhitectul Vir
gil Atanasiu. Acesta a efectuat zilnic an
trenamente la poligonul „ Indios Verdes", 
asistat de o foarte numeroasă suită de 
trăgători și specialiști mexicani. Mâi 
mult chiar, a susținut și unele concursuri 
neoficiale pe care le-a cîștigat, bineîn
țeles, cu performanțe situate în jur de 
590 puncte. Cu acest prilej el s-a docu
mentat în legătură cu instalațiile aces
tui poligon, luminozitatea, vîntul și alte 
amănunte prețioase în dirijarea vhto?» 
rclor antrenamente ale trăgătorilor ro< 
mâni.

Despre uncie probleme tehnice des
prinse în cursul vizitei noastre în Mexic 
— într-un număr viitor al ziarului.



ETAPA A X-A, MECI CU MECI FOTBAL
FARUL - DINAMO BUCUREȘTI

• FOTBALIȘTII CONSTĂNȚENI 
iu avut ca obiectiv principal în a- 
(eastă săptămînă partida cu Vardar 
Jkoplje din cadrul „Gupei balca- 
tice", obiectiv pe care l-au trecut 

' :u succes. Antrenorul Mărdărescu 
peră înlr-o comportare frumoasă și 
n partida cu Dinamo București, cu 
oate că Farul nu-i va putea folosi, 
n continuare, pe Iancu și Koszka 
— bolnavi. După meciul cu Vardav 
intrenamentele au avut ca scop im- 
junătățirea 
ului 
iriza
atat
'sie
fîlvescu, Mareș, Dumbravă 
Georgescu, Manolache — 
fufan, Zamfir, Kallo.

randamentului cvarte 
ofensiv care, cel puțin în re- 
a doua a partidei amintite, a 
foarte mult. Echipa anunțată 

următoarea: Manciu — Pleșa, 
— M 
Ologu,

• ANTRENORII DINAMO VIȘTI • 
.OR bucureșteni întîmpină în con- 
inuare greutăți datorită 
silităților, ultima fiind a 
weiller VI. Formația n-a
.Jbilită.

indisponi-
Jui Nun- 
fost încă

Macovei-
Bacău (la centru), Vasile Liga 
Grigore Birsan, ambii din Galați.

• ARBITRI : Adrian
și

JIUL - PROGRESUL

• LA PETROȘENI, liderul clasa
mentului are un joc foarte greu, 
oentru care Jiul s-a pregătit cu mi
nuțiozitate. în ciuda timpului fri
guros și a terenului desfundat, Jiul 
s-a antrenat în fiecare zi, iar joi a 
Susținut un meci de verificare cu 
Minerul Lupeni (2—1. Au marcat: 
Peronescu șl Fonti, respectiv Ma- 

' covei). în echipa din Petroșeni s-au 
manifestat o seamă de carențe, în 
special în ceea ce privește precizia 
șuturilor la poartă. Va fi aliniată 
echipa care a cîștigat meciul dis
putat la Timișoara cu U.T.A., adică : 
Ion Vasile—Dan, Stocker, Pop, Mihai 
— Crăciun, Toia — Martinovich 
Libardi, Casandra, Peronescu. (T. 
Cornea — coresp.).

• PROGRESUL s-a antrenat joi 
în compania formației Metaloglobus 
din campionatul orășenesc și a cîș
tigat cu 5—0. Anlrenorul Petre Mol- 
doveanu ne-a dat formația pro
babilă : Matache — Staicu, Ioniță, 
Măndoiu, Colceriu — Ad. Constan- 

^tinescu, Mafteuță — Oaidă, Matei. 
Mateianu, Țarălungă.

• ARBITRI: Nicolae Rainea
Bîrlad (la centru), D. Macovei și 
Cornel, ambii din Iași.

Al.

STEAGUL ROȘU - U.T.A.

fo-• ECHIPA BRAȘOVEANĂ a 
lo'Sît din plin întreruperea campio
natului. Lotul, deși incomplet, și-a 
continuat pregătirile, susținînd cîte- 

“ va jocuri amicale la Făgăraș și ora-

șui Victoria. Pregătirile pentru par
tida cu U.T.A. s-au încheiat joi, o 
dată cu jocul de verificare disputat 
în compania Politehnicei, liderul 
primei serii a campionatului regio
nal. Scor 7—2 (5—0) prin golurile 
marcate de Gane 4, Goran 2 și Ivăn- 
cescu. Va fi folosit următorul 
Pilcă 
Nagbi 
gheti) 
Gyorfi. (C. 
coresp.).

• U.T.A.
in privința 
jocul de la 
Din perioada de întrerupere a cam
pionatului este 
rezultat: 1—1
în meci amical.

• ARBITRI: 
centru), C. Niculescu și Fr. Coloși, 
toți din București.

Fază din meciul Steaua — Știința Craiova, disputat în campionatul trecut 
nu — Mustățea, V. Alexandru — 
Marcu, Bretan, Adam, Uifăleanu. (V. 
MOREA — coresp. principal).

• ARBITRI: Al. Toth (Ia centru), 
Mircea Bădulescu, Aurel Pop — toți 
din Oradea.

• ARBITRI: Alexandru 
centru), Gh. Smeureanu, 
Rm. Vîlcea, Tudorel Leca

PETROLUL - DINAMO

Alexa (la 
ambii din 
— Brăila.

PITEȘTI

11“ : 
Ivăncescu, Jenei, Campo, 

Pescaru, Năftănăilă (Si- 
Necula, Gane, Goran, 
GRUIA și T. MANIU —

nu ne-a comunicat nimic 
pregătirilor sale Dentru 
Făgăraș cu Steagul roșu.

cunoscut un singur 
cu Jiul, la Arad,

N. Mihăilescu (la

RAPID - UNIVERSITATEA CLUJ

• RAPID s-a antrenat miercuri la 
două porți cu S.N. Oltenița. A fost 
un joc-școală în care antrenorii au 
urmărit însușirea corectă a unor 
elemente de tactică. Feroviarii au 
început jocul cu următorul „11": 
Andrei — Lupescu, Motroc, Costea, 
Greavu — Dinu, Jamaischi — Năs
turescu, Neagu, Ionescu, Codreanu. 
Au mai jucat: Răducanu, Voicu 
Dinu (un junior promovat din cam
pionatul orășenesc) și Pareșcura. 
Rapidiștii au mai efectuat joi și 
vineri două ședințe de pregătire 
nespecifică. Pentru meciul cu Uni
versitatea Cluj, rapidiștii vor alinia 
formația obișnuită, cu C. Dan și cu 
Dumitriu II.

• UNIVERSITATEA CLUJ a efec
tuat joi un antrenament de la care 
au lipsit Ivansuc, Szabo, Costin (ac
cidentați) și Grăjdeanu care este 
suspendat pe două etape. Iată for
mația probabilă : Ringheanu (Gabo- 
raș) — Szoke, Pexa, Anca, Cîmpea-

DE PE FOILE DE ARBITRAJ,
CU Șl FARA COMENTARII

POLITEHNICA TIM. - C.S.M.S.

• Antrenamentele POLITEHNICII 
TIMIȘOARA au fost axate în ultima 
perioadă pe pregătirea individuală, 
cu accent pe îmbunătățirea elemen
telor tehnice, specifice postului. 
După ultimele evoluții se pare că 
perioada tatonărilor a trecut și con
solidarea „11 "-lui de bază se con
turează tot mai mult. Vineri a avut 
loc, „în familie", ultimul antrena
ment înaintea meciului cu C.S.M.S. 
Iași. Antrenorii au anunțat următoa
rea formație pentru duminică: Popa
— Bodrojan, Petrovici, Lereter, Ro
taru — Grizea, Mihăilă — Mureșan 
111 (Regep), Surdan, Popanică, Mi- 
țaru. (P. ARCAN — coresp. prin
cipal ).

• C.S.M.S. IAȘI a susținut două 
jocuri de verificare în compania for
mației de categoria B, C.F.R. Pașcani. 
Rezultate : 1—1 Ia Pașcani și 0—1 la 
Iași. Vornicu continuă să fie indis
ponibil și pentru meciul de la Ti
mișoara. Dar iată echipa probabilă i 
Constantinescu — Romilă, lanul, Mal- 
schi, Deleanu — Ștefănescu, Humă — 
Pop, Lupulescu, Stoicescu, Cuper- 
man. (D. DIACONESCU — coresp. 
principal).

• ARBITRI: Emil Martin (la cen
tru), Mircea Bică, Constantin Marin
— toți din București.

• PETROLUL 
reze o serie de _ 
astfel incit se speră o reeditare a 
bunei comportări avută în ultimul 
meci disputat, la Ploiești, cu F.G. 
Liverpool. Pentru jocul de duminică 
antrenorii C. Cernăianu și N. Mari
nescu vor alinia următorul „11„ : 
Ionescu — Pahonțu, Boc, Florea, Mo- 
canu — Iuhas, Dincuță — Roman, 
Badea, Dridea I, Moldoveanu (Dridea 
II). (TON POPESCU — coresp.).

• La DINAMO PITEȘTI ultimele 
antrenamente s-au axat pe creșterea 
potențialului tehnic și fizic. Piteș- 
tenii au avut ca parteneri de joc- 
școală formațiile Textilistul (45 
de minute) și A.S.A. Pitești (două 
reprize a 30 de minute). Iată formația 
probabilă pentru meciul cu Petfolul: 
Urziceanu — I. Popescu, Barbu, I. 
Stelian, Badea — Dobrin, Prepurgel — 
C. Ionescu, Eftimie, Pop, Radu. (AL. 
MOMETE — coresp. principal).

• ARBITRI: Zaharia Drăghici (la 
centru), Rid van Cocoi, Nicolae Ne- 
goiță — toți din Constanța.

STEAUA - ȘTIINȚA CRAIOVA

a reușit să recupe- 
jucători accidentați,

ții rmare din pag. 1)

X-a, care programează jocuri foarte

• A. BENTU (C.F.R. Pașcani- 
— Oltul Rm. Vîlcea) : „Portarul 
Stan, de la Oltul, a fost cel mai bun 
jucător de pe teren pînă in minutul 
52, cină s-a accidentat. A avut inter
venții curajoase și a dat dovadă de 
o oună pregătire tehnică”.

Portarul formației din Rm. Vîlcea 
este elevul lui C. Toma, fostul ju
cător al C.C.A. și al reprezentati
vei noastre. C. Toma îl pregăteș
te cu multă competență transmi- 
țindu-i din bogata sa experiență. 
Cine știe ? Poate peste puțin 
timp vom avea un nume nou pe 
lista componenților reprezentativei 
de tineret. Deocamdată însă, Stan 
primește prea... multe goluri.

„Jocul a început cu o întârziere de 
40 de minute. Cauza 2 Programa
rea nejudicioasă a altor meciuri. 
La ora 8 a început un meci de 
rugbi care s-a terminat la ora 9,40. In 
acest fel, jocul pe care l-am condus 
a întirziat cu minutele amintite".

Mai rar așa... organizare ! De ce 
nu s-a programat fotbalul cu 40 de 
minute mai tîrziu. Că rugbiul nu e 
ca baschetul sau hocheiul, să nu 
știi cit durează.

• După jocul amical cu Dinamo 
Buc., disputat sîmbăta trecută, for
mația STEAUA s-a antrenat, joi, la 
două porți cu Dinamo Victoria, pe 
care a întrecut-o cu scorul de 5—1. 
Pentru meciul cu Știința Craiova 
va fi folosită formația: Suciu — Pe- 
tescu, Hălmăgeanu, D. Nicolae. Săt- 
măreanu — Jenei, Vigu — Micu, 
Constantin, Voinea, Creiniceanu. 
Adică, cu 
stantin în 
de clubul 
sportivă), 
în ultima

• ȘTIINȚA CRAIOVA 
joi un joc de antrenament avînd ca 
parteneră formația Autorapid care 
activează în categoria C. Studenții 
s-au mișcat cu ușurință, demonstrînd 
o bună dispoziție de joc. Iată for
mația probabilă : Papuc II — Mihăi
lescu, Deselnicu, M. Marcel, Deliu 
— Strimbeanu, Ivan — Niță, Sfîrlo- 
gea, Oblemenco, Circiumărescu. Lip
sesc din formație Papuc I și Mincă 
(accidentați), Bîtlan (suspendat). 
(MARIN BOBEI — coresp.).

Jenei, Vigu 
Voinea,

o singură excepție (Con
locui lui Raksi,
Steaua pentru 
formația care 
etapă la Cluj.

suspendat 
viată ne- 

a evoluat

a efectuat

a . „
importante, ale căror rezultate pot in
fluența chiar decisiv clasamentul de 
toamnă.

Intr-adevăr, ce ocazie mai favorabilă 
decît meciul de la Petroșeni au antreno
rii Jiului, și mai ales ai Progresului, 
să dovedească buna pregătire a elevi
lor lor? Sau: ce șansă mai bună decit 
partida dintre ele au Steaua și Știința 
Craiova ca să probeze buna pregătire a 
jucătorilor lor? (Să notăm faptul că 
nici Progresul - - - - —
clasamentului, 
balist în lotul 
gătire pentru 
constitui pentru antrenorii celor două 
„team“-uri un titlu .de glorie ca să aibă 
selecționați pentru întîlnirile internațio
nale care urmează?) lată, dar. cum aces
te două partide-ebeie ale etapei a X-a 
pot avea și o altă semnificație decît cea 
strict legată de întrecerea din campio
nat.

Aproape la fel dc importante (din am
bele puncte de vedere) sînt și jocurile 
de Ia Constanța (Farul—Dinamo Bucu
rești) și Ploiești (Petrolul—Dinamo 
Pitești). In timp ce în orașul de pe 
malul mării se vor întîlni formații care

și nici Știința, fruntașele 
nu au avut vreun fot- 
care s-a aflat în pregă- 

meciul cu Elveția. N-ar

• CONST. COSTICA (I.M.U.- 
Medgidia — Muscelul Cimpulung): 
„Tușierii N. Tătaru și C. Dinulescu, 
ambii debutanți in partide de cate
gorie republicană, au dovedit reale 
calități, ajutindu-mă ireproșabil 
in conducerea focului”.

Este 
t ușieri 
fotbal, 
arbitri
lui Tătaru și Dinulescu o salutăm 
din toată inima...

• E. MARTIN (Minerul Lupeni— 
C.S.M. Reșița) : La terminarea par
tidei, s-a prezentat la cabina arbi
trilor E. Mitrea, secretarul clubu
lui din Reșița care, pare-se ne
mulțumit de felul cum am arbitrat 
ne-a amenințat spunind că ne va 
„aranja".

Cum îl veți „aranja” pe arbitrul 
Martin, tovarășe secretar ? Scrle- 
ți-ne și nouă...

normal să fie așa ! Cei doi 
sint doar foști jucători de 
Și am dori cit mai mulți 
din rîndurile lor. Apariția

• A. VĂDUVESCU (Electropu- 
tere Craiova — Minerul Anina):

• I. HRISAFI (Tractorul Brașov 
— Victoria Tg. Jiu ) : „Jocul a fost 
frumos, dinamic și bun din punct 
de vedere tehnic. La sfirșitul me
ciului, publicul, care in urmă cu 
diva timp a fost obiectul unor cri
tici din partea presei, a aplaudat, 
pe jucătorii ambelor echipe, deși 
gazdele nu au cîștigat partida".

E bine, așa...

Explicația 
unui antogol

In jocul România — Bulgaria (e- 
chipele de tineret), disputat la Plo
iești, Alecu a înscris un autogol 
care a influențat, direct rezultatul 
partidei, terminată, după cum se 
știe, la egalitate. Desigur, un auto
gol este cu adevărat regretabil, dar 
istoria acestuia e deosebită.

Iată despre ce este vorba. Alecu 
a fost selecționat în reprezentativa 
de tineret a țării pentru comporta
rea sa bună din cadrul campiona
tului. Stilul sau de joc — fermita
tea cu care acționează — dublat de 
o voință demnă de luat în seamă 
au fost imediat remarcate. Dar, 
acest „stil" al lui Alecu a suscitat 
recent discuții din partea ata- 
canților noștri cărora nu le „con
vine", bineînțeles, un adversar care 
joacă hotărît. Cu puțină vreme îna
inte, Petrolul Ploiești întilnise în 
campionat pe Steagul roșu și atacanții 
ploieșteni și-au justificat lipsa de 
antrenament fizic prin intrările tari 
ale lui Alecu. Acest lucru a fost 
comentat pe larg de suporterii Pe
trolului și astfel s-a întîmplat ca 
la jocul cu Bulgaria, Alecu să fie 
luat în... primire de spectatori încă 
din primul minut o parte dintre 
aceștia au găsit de cuviință să-i a- 
dreseze tot felul de cuvinte jigni
toare, ce nu aveau în nici un caz 
darul să-l mobilizeze, să-l încuraje
ze. Povestea aceasta a continuat tot 
meciul. Poate că în jocul cu Petro
lul, Alecu să fi depășit uneori limi
tele regulamentului și, fără îndoia
lă, nimeni nu acceptă asemenea a- 
titudine. Dar, aceasta este o altă 
chestiune. In partida de la Ploiești, 
unde fotbalul nostru era angajat 
într-o întrecere internațională. e- 
chipei de tineret și lui Alecu, în 
funcția de căpitan de echipă, le-au 
lipsit suportul moral — cel care în 
multe jocuri contribuie hotărîtor 
la traversarea momentelor grele, la 
obținerea victoriei Alecu 
nat timorat și vrînd să nu 
că a... înscris autogolul de 
mințeam.

Am ținut să dau această 
ție pentru a sublinia faptul că în 
jocurile echipelor naționale fotba
liștii noștri au nevoie de sprijinul 
spectatorilor, realizîndu-se astfel 
necesara relație sufletească dintre 
„teren” și „tribune".

CORNEL DRAGUȘIN 
antrenor al lotului național 

de tineret

a acțio- 
greșeas- 
care a-

explica

nu pot alinia garniturile complete (vor 
lipsi Iancu, Nunwciller VI etc), la Plo
iești, antrenorii Constantin Cemăianu și 
Ștefan Vasile vor avea din cine alcătui 
echipele lor. Intr-adevăr, cu toate că îl 
are pe Dragomir indisponibil, Petrolul 
i-a recuperat între timp pe Badea, lu- 
has și Roman care au lipsit din for
mația petrolistă în ultima vreme. In 
același timp, dinamoviștii — care se 
prezintă la acest meci cu un moral ri
dicat — nu anunță nici ei probleme 
de nerezolvat.

Două echipe corigente — ca și sim- 
patizanții lor — la capitolul disciplină, 
Steagul roșu și U.T.A., se întîlncsc pe 
un teren neutru, la Făgăraș, într-un meci 
care poate evidenția forma bună a unor 
seleclionabili. De altfel, calitatea pre
gătirilor unor jucători susceptibili de 
selecționare poate fi scoasă în relief și 
de partida Politehnica—C.S.M.S. de Ia Ti
mișoara și mai ales de cel de al doilea 
joc programat în Capitală, Rapid—U- 
niversitatea Cluj. Ion Ionescu, Mo- 
troc, Adam, Năsturescu sau Marcu nu 
mai aspiră oare la tricoul național?

In încheiere, o dorință: învățînd din 
meciul cu Elveția, am vrea să vedem 
echipele noastre insistînd în atac chiar 
și atunci cm.;i au un avantaj de 4—5 
goluri I

LOTO - PRONOSPORT

zi pentru depu- 
acest interesant

documenta din

Programul concursului Pronosport 
de mîine cuprinde întreaga etapă a 
campionatului nostru (categoria A) și 
șase meciuri din campionatul italian 
al primei categorii. Meciuri echilibrate 
și atractive.

Astăzi, este ultima 
nerea buletinelor la 
concurs.

Pentru a vă putea
vreme publicăm și programul con
cursului Pronosport nr. 46 de dumini
că 13 noiembrie 1966 : I Poiana 
Cimpina — Dinamo Bacău, II Me- 
trom — Chimia Suceava. 111 Oltul 
Rm. Vîlcea — Dinamo Victoria, IV 
Minerul Baia Mare — Vagonul Arad.
V A.S.A. Tg. Mureș — Crișul Oradea,
VI Unirea Dej — C.F.R. Timișoara.
VII C.S.M. Reșița — Clujeana, VIII

Bologna — Napoli, IX Brescia — 
Milan, X Foggia — Fiorentina. XI 
Juventus — Cagliari, XII Lecco — 
Torino, XIII Venezia — Mantova.

• Depuneți buletinele din vreme 
pentru concursul special Pronocxpres 
care atribuie 10 autoturisme, „Renault 
10 major", „Fiat 850“, „Fiat 600“. Pe 
lista de obiecte mai găsim : moto
ciclete, televizoare, frigidere, mașini 
de

Tragerea următoare va avea Ioc 
vineri 11 noiembrie 1966, în București.

PREMIILE
CONCURSULUI PRONOSPORT 

DIN 30 OCTOMBRIE 1966

TRAGEREA LOTO

72

cusut, aparate de radio ș.a.

DIN 4 NOIEMBRIE 1966

: 15 4 20 75 42 60 11 83 77
Premiul special : 20 11 72

Fond de premii : 987.885 lei din
care 205.200 lei report premiul special.

Premiul excepțional : 1 variantă de 
77.700 lei (un autoturism „FIAT 
1500“) ; categoria I : 1,5 variante a 
44.590 Iei ; categoria a Il-a : 18,5 va
riante a 4.519 lei ; categoria a IlI-a : 
256 variante a 326 lei ; categoria a 
IV-a : 2.059 variante a 48 lei.

REPORT PREMIUL EXCEPTIO
NAL 112.957 LEI; REPORT PRE
MIUL MINIM 250.000 LEI.

Premiul excepțional a revenit par
ticipantului Iargovan Iosif din Sime- 
ria, pe un buletin de 50°/«.

Rubrică redactată de Administrația 
de stat Loto-Pronosport



CARNET C0MPETITI0NA1

oom-

o competiție
care reintră în actualitate

FINALA: AZI Șl MÎINE TN CAPITALA

donă echipe clasate tn. fiecare zotnă 
precum și cîte douăz echipe din ora-' 
șui București. Deci, th * total câte 6 
echipe de fiecare probă.

Vă prezentăm lista echipelor fina
liste. FLQRETĂ BĂIEȚI: București I, 
București II, Ploiești, Constanta, 
Satu Mare, Tg. Mureș. FLORETĂ 
FETE: București I, București II, Iași, 
Brașov, Cluj, Satu Mare. SPADĂ: 
București I, București II, Craiova» 
Iași, Cărei, Tg. Mureș. SABIE : Bucu
rești I, București II, Iași, Ploiești, O- 
radea, Cărei.

• Finala competiției se va desfă
șura 6istem turneu. „Cupa s-per an
telor * va fi atribuită fiecăreia dintre 
câștigătoarele pe probe. De aseme
nea. vor fi decernate cupe ale F.R.S. 
centrelor care vor avea cei mai 
mulți, mai bine pregătiți și discipli
nați concurenți.

Drrpă 7 ani de întrerupere, .Cupa 
speranțelor** revine în actualitate. 
Este vorba de o competiție organi
zată la toate piobele, la nivel de 
reprezentative orășenești și care se 
adresează, așa cum o arată și de
numirea, elementelor tinere, de pers
pectivă, mai exact trăgătorilor pînă 
la vîrsta de 19 ani- Programarea .Cu
pei speranțelor** în această perioadă 
are un scop foarte precis : acela de 
a constitui un prilej de verificare a 
scrimerilor noștri susceptibili să ne 
reprezinte la viitoarea ediție a C.M. 
de tineret și, eventual, selecționarea 
a noi elemente talentate.

După .zonele** de la Iași și Cluj* 
urmează întrecerile finale, programa
te azi și mîine în Capitală.

• Conform regulamentului
petiției, la acest ultim act al .Cupei 
speranțelor" vor fi prezente primele

Noiembrie,
lună plină

in competifii
Jurătoarele și jucătorii de popice au 

în cursul Iui noiembrie o „lună plină** 
în competiții. Pe lingă întrecerile cam
pionatului republican pe echipe, sportivii 
din întreaga țară își dispută în* aceste 
zile întâietatea în penultima etapă a 
campionatelor individuale și pe perechi, 
a eămr finală este programată la Bucu
rești între 17—20 noiembrie. De aseme
nea. între 12—13 noiembrie, tot la

1 Buchi ești, vor fi desemnați învingătorii 
campionatului cooperației. Tată cîteva 
amănunte referitoare la aceste competi
ții eu caracter republican, oare au ajuns

■ în fazele superioare

Finala 
cooperației va fi 
sa«e nisfe de la 
Capitală. Mergînkl 
T'^. selecționatele 
Cîui. 
iești (feminin). 
Maghiară. Oltenia 
se vor întâlni în ultimele întreceri ale 
aee^tnî campionat, care a intrat în tra- 
dif’n Jocul wi de popice din .țara noas
tră. în program figurează probele cla
sice de 100 bile mixte femei și 200 bile 
mivte bărbați, la oare vor participa toți 
concurentii din selecționatele menționate, 
plus 6 fete și 12 băieți 
special de organizatori.

• O serie de regiuni 
reprezentanții în finala 
republicane individuale și pe perechi. 10 
jucătoare și 20 jucători din regiunea 
Banat s-au întîlnit pe arena din stațiu
nea Bnziaș. Clasamentele :
I. Voichita Băburiu (Teba Arad) 404 
p. d.. 2. Ileana Antal (U. T. Arad) 392 
p.d.. 3. Maria Stanca (C.S.M. Reșița) 
300 p.d. • perechi: Maria Stanca — 
Elisabeta Holaș (C.S.M. Reșița) 768p.d. 
masculin : 1. C. Rădulescu (Olimpia Re
șița) 869 p.id., 2. lîîe Băieșu (Olimpia 
Reșița) 856 p.d., 3. 
ța Arad) 842 p.d. ;
Icscii— I. M icoroiu 
1741 p.d.

Arena Gaz metan 
duit întîlnirile sportivilor din regiunea 

, Brașov. Dovedind o bună precizie în 
lansarea bilei, fruntașii clasamentelor au 
obținut rezultate valoroase. Iată rezul
tatele : feminin: 1. Marcela Schwankofer 
(Gaz metan Mediaș) 437 p.d., 2. Vio- 
tica Zombori (Temelia Brașov) 429 p.d., 
3. Stela Mărgineanu (Hidromecanica 
Brașov) 425 p.d.; perechi: Stela Măr
gineanu — Viorica Zombori 827 p.d.; 
masculin : 1. A. Cbirilă (Gaz metan) 
964 p.d., 2. I. Biciușca (Gaz metan) 
920 p.ld., 3. A. Kaba (Gaz metan) 907 
p.d. ; perechi : I. Biciușca — A. Chi- 
rilă 1881 p.d.

pe țară a campionatului 
găzduită de arena cu 
Stadionul Voința din 
din victorie în victo- 

regînnilor Crișana. 
Mureș-Autonomă Maghiară, Plo- 

Chii. Mureș-Antonomă 
«i Crișana (masculin)

Ion Robatin (Voin- 
pereebi: G. Radu- 

(Olimpia Reșița)

din Mediaș a găz-

SPORTUL POPULAR 
Pag. a 6-a jVr.

VOLE!

In Sinaia de la Constanța

ELISABETA POLIHRONIADE SI MARGARETA TEODORESCU 
IMPART PRIMELE LOCURI ALE CLASAMENTULUI

CONSTANTA 4 (prin telefon de la 
corespondentul nostru principal). — 
încă două runde și epuizarea unor 
partide întrerupte au adus modificări 
importante 
campionatului 
șah. Acum în 
internaționale 
și Margareta 
totalizînd cîte

Elisabeta Polihroniade a cîștigat la 
Marieta Ionescu și apoi, în runda a 
șasea, a făcut a doua sa remiză din 
concurs, terminînd egal cu Rodica 
Manolescu. Lidera turneului este ne
învinsă pînă acum. Ea a fost însă 
egalată în fruntea clasamentului de 
Margareta Teodorescu. după două 
victorii consecutive ale acesteia: la 
Eleonora Jianu și Marieta Ionescu.

în clasamentul finalei 
republican feminin de 

frunte se află maestrele 
Elisabeta Polihroniade 
Teodorescu, amîndouă 

5 puncte din 6 partide.

La prima înfrîngcre se află Suzana 
Makai. Ea a pierdut, în runda a cin- 
cea, în fața Rodicăi Reicher, iar apoi 
a remizat cu Vcturia Simu. Suzana 
Makai totalizează acum 4 puncte 
(N.R. Dintr-o eroare de transmisie 
a cronicii precedente, rezultatul parti
dei Makai — Desmireanu ne-a parve
nit greșit, d fiind egal : ,’/2—’/2).

Iată rezultatele celorlalte partide? 
Domnița Sutiman — Ana Mastac 
U2—*/2, Aura Teodorescu — Maria 
Desmireanu ’/.—'/2, Veturia Simu — 
Gertrude Baumstarck 0—1, Rodica 
Manolescu — Emilia Chiș %—’/s 
(runda V) : Gertrude Baumstarck — 
Eleonora Jianu 1—0. Maria Desmi
reanu — Rodica Reicher
Domnița Sutiman — Aura Teodores
cu %—%, Ana Mastac — Emilia

Chiș întreruptă (runda VI) ; un rezul
tat, după întrerupere : Maria Desmi
reanu — Domnița Sutiman ,’A—*/,.

Clasamentul după șase runde : Eli - 
sabeta Polihroniade și Margareta Teo
dorescu 5, Suzana Makai și Gertrude 
Baumstarck 4, Rodica Reicher și Ma
rfa Desmireanu 8'/z, Eleonora Jianu 
3. Rodica Manolescu 2’/2 (1), Domnița 
Sutiman 21/,. Emilia Chiș 2 (1), Marie
ta Ionescu 2, Veturia Simu l*/2, Aura 
Teodorescu 1, Ana Mastac */2.

CORNEL POPA

Cele 31 de meciuri ale etapei 8 
PV-a a campionatelor republicane Ia 
categoriile A și B le găzduiesc, as
tăzi și mîine, orașele București. (12 
întiluiri), Brașov (3), Cluj (2), Arad 
(2), B. Mare, Brăila, Oradea, Bacău, 
Sibiu, Constanța, Timișoara, Ploiești, 
Botoșani, Iași, Petroșeni și Galați, 
Programul, în geneTe de mare ntrao 
tiviitate, reține în mod deosebit W- 
tenția prin 5 dintre partidele organi
zate în Capitală și prin 9 jocuri din 
provincie. Trei din ele '— cele men
ționate de noi cu majuscule ■—- sînt 
de importanță sporită deoarece pun 
față în față echipe neînvinse, aflate 
actualmente la egalitate de puncte, ft> 
plutoanele fruntașe ale clasamenl” 
lor respective. Iată cele 14 întîlnim. 
despre care este vorba :

CATEGORIA A — Dinamo Bucu
rești — Viitorul Bacău, Tractorul 
Brașov — Rapid București, Politehni
ca Brașov — Petrolul Ploiești, Alu
mina Oradea — Politehnica Galați 
(masculin), I.C.F. București — Farul 
Constanța, Țesătura P. Neamț — Di
namo București, la Bacău (feminiaj1? 
CATEGORIA B — Semănătoarea 
București — lud. si rinei C. Turzii, 
FARUL CONSTANȚA — ELECTRO- 
PUTERE CRAIOVA, I.C. Arad —Pro
gresul I.R.A. Suceava, Știința Petro
șani— Universitatea Timișoara (mas
culin), Metalul București — Liceul 
„N. Bălcescu** Cluj, PROGRESUL 
TÎRGOVIȘTE — DRAPELUL ROȘU 
SIBIU, la Ploiești, MEDICINA BUCU
REȘTI — I.M.F. TG. MUREȘ și Poli
tehnica Brașov — Universitatea Ti
mișoara (feminin)-

Meciul de la care se așteaptă cel 
mai mult este confruntarea masculină 
din ,B“ de la Constanța, unde se în- 
tîlnesc Farul și Electroputere, echi
pele care, de pe acum, emit cele mai 
justificate pretenții la primul loc în 
seria I și de promovare în categoria

feminin

și-au desemnat 
campionatelor

invitat! tn mod

— ingineri
— arhitecți
— ingineri 

aerului,
— ingineri
— proiectant! pentru arhitectură,
— dactilografe
cu respectarea condițiilor de studii și stagiu.

Cererile se depun la sediul institutului din Calea Victoriei 
nr. 126 telefon 13.91.13 între orele 13 și 15.

instalatori în specialitățile: termice, condiționarea 
sanitare, hidrotehnice, termo-energetice și electrice 
constructori de mașini

rezistență și instalații

INSTITUTUL DE PROIECTĂRI AL INDUSTRIEI UȘOARE 
ANGAJEAZA :

constructori

La Timișoara, București și Galați - 
punctele de atracție ale etapei

întrecerile campionatelor republi
cane de baschet continuă astăzi și 
mîine, în Capitală și în țară. In com
petiția masculină, cele mai intere
sante partide se vor disputa la Ti
mișoara (Universitatea — Steaua), 
București (Politehnica — Academia 
militară) și Galați (Politehnica — 
I.C.F.).

Etapa de la sfîrșitul acestei săptă- 
mîni programează în Capitală nu mai 
puțin de 9 meciuri, care se vor des
fășura astfel: SÎMBĂTĂ — sala Flo- 
reasca (de la ora 17,30): Politehnica 
II Buc. — Inst. Construcții Buc. (B 
m/1), Universitatea Buc. — I.C.F. (B 
f/1), Constructorul — Politehnica Buc. 
(A/f); DUMINICA — sala Floreasca. 
de la ora 9: Inst. Construcții — Me-

dicina Tg. Mure? (B f/1), Universita
tea Buc. — Politehnica Iași (B m/1) 
și Dinamo — St. roșu Brașov (A/m), 
iar de la ora 17 : Rapid — Mureșul 
Tg. Mureș (A/f), Voința — Universi
tatea CJuj (A/f) Și Politehnica Buc. 
— Academia militară (A/m). Iată cla
samentul campionatului masculin, ca
tegoria A, înaintea acestei etape :
1. Steaua Buc.

6

6 0 566:339 12
2. Dinamo Buc. 6 6 0 498:352 12
3. Universitatea Tlm. 6 4 2 413:416 10
4. Politehnica Buc. 6 4 2 461:388 10
5. Ac. militară Buc. 6 3 3 409:445 9
6. Rapid Buc. 6 3 3 441:415 9
7. Universitatea Cluj 5 3 2 377:351 8
8. Politehnica Galați 6 2 4 371:441 8
9. St. roșu Brașov 6 1 5 400:453 7

10. I.M.F. Tg. Mureș 6 1 5 368:441 7
11. Dinamo Oradea 6 1 5 332:466 7
12. I.C.F. 5 1 4 326:403 6
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Pe aripile 
muzicii...

Desigur că obiectivul 
nr. 1, în sportt al Mthae- 
lei Peneș este să repete la 
Ciudad de Mexico perfor
manța pe care a realizat-o 
cu doi ani în urmă la 
Jocurile Olimpice de la 
Tokio, unde a cucerit me
dalii de aur.

Mai exista însă un do
meniu în care Mikaela s ar 
putea întrece /cu oricine: 
in acel al benzilor de mag
netofon! Mare amatoare 
de muzica, Mihaela Pe
neș a „colecționat^ mii 
de cîntece, pe care le as
cultă cu plăcere în orele 
ei libere.

Text și foto: T. ROIBU

1 STI ATI
CĂ...

...boxerul portorican Jose 
Torres, campionul lumii la 
categoria semigrea, vrea 
să-l intilneascâ pe Cassius 
Clay, suportinil un handi
cap de greutate de 15 ki
lograme (79 kg fată de 
94 kg) 7

El a și făcut o „repeti
ție* în acest sens, încruci-

53 000 de kilometri de unul singur!
Navigatori solitari au 

existat, pesemne, de cînd 
există mările și oceanele. 
Fenicienii i-au avut pe ai 
lor, grecii de asemenea, 
iar papirusurile egiptene 
povestesc și ele isprăvi a- 
semănătoare. Pasiunea, — 
pentru că e o pasiune și a- 
ceasta — există deci de 
cînd e lumea. Numai că 
în vremurile mai noi nu
mărul acestor pasionați • 
tot mai mare.

Ziarele ne-au adus de 
curînd vestea unei alte că
lătorii solitare. Una în 
plus sau în minus nu Con
tează, dar aceasta aduce o 
noutate uimitoare: navi
gatorul, englezul Francis 
Chichester, are... 65 de 
ani I La 65 de am,

Chichester a preferat pa
pucilor, halatului de casă 
și citirii tihnite a 
„Times“-ului o plimbare 
de 53 000 de kilometri pe 
mări și oceane, în jurul 
lumii. Totul în 200 de zile.

Fr. Chichester, despre 
care ziarul „Le Monde“ ne 
oferă cîteva amănunte, a 
părăsit de curînd portul 
Plymouth și peripețiile că
lătoriei sale vor fi cunos
cute prin intermediul a 
două ziare englezești, că
rora Chichester, de felul 
său scriitor, le va transmi
te reportajele sale prin 
radio, de două ori pe săp- 
tămină.

Navigatorul englez va 
urma același drum pe care 
l-au străbătut marii velieri

Sonet matinal
< De la fereastra mea sau din balcon

II văd în fiecare dimineață, 
înalt ori scund, imberb sau cu mustață. 
Treci nd în pardesiu, ori in palton

Pe vreme calmă, burniță ori ceață, 
Cu-același pas egal de metronom,
Insă oprindu-se, cu alții-n ton
La „difuzarea presei*, lingă piață.

din trecut. In intenția sa 
este să nu atingă pămintul 
decît la Sydney, unde crede 
că va ajunge (ieste 100 
de zile, înconjurînd capul 
Bunei Speranțe. El se va 
odihni 30 de zile în Aus
tralia, după care — cu 
vlnt favorabil din pupa — 
în alte 100 de zile va a- 
junge în Anglia, pe la 
capul Horn — țara frigu
lui, a vînturiler și a va
lurilor uriașe care au în
vins pînă acum trei alți 
navigatori solitari.

Corabia lui Chichester, 
„Gipsy Moth IV“, este de 
o mărime fără precedent 
pentru un singur om: are 
16 m lungime, cîntărește 
10 tone și este prevăzută 
cu pînze însummd 80 m.p. 
La bord au fost înmagazi
nate 300 kg de alimente, 
fructe și legume.

Francis Chichester, care 
cunoaște bine marea, a 
plecat cu surîsul pe buze 

în croaziera sa. De un sin
gur lucru a declarat că-i 
este frică : de... durerile de 
dinți.

M. T.

hi ia ziarul și, nerăbdător.
Din mers ii desiășoarâ, iar apoi 
Citește iute-al slovelor șuvoi...

Și dacă-1 văd cu chipul zîmbitor
Și parcă de emoție cuprins
Sini lămurit... Ai noștri au învins I

C. POPESCU-BERCA

SPORT

Concursul organizat 
de „SPORTUL POPULAR" și ADAS

Publicăm astăzi cea 
de a Il-a serie de în
trebări din cadrul con
cursului organizat de 
.SPORTUL POPULAR" 
și ADAS :

1. CITE RECORDURI 
MONDIALE DE JUNI
ORI AU FOST DOBORI- 
TE DE HALTEROFILII 
NOȘTRI IN ULTIMII 6 
ANI ȘI CINE SÎNT AU
TORII ?

2. CE LOC A OCU
PAT FORMAȚIA ROMÂ
NIEI IN CLASAMEN
TUL PE ECHIPE LA 
PROBA DE B1ATLON 
LA J.O. DE IARNA 
DE LA INNSBRUCK ?

3. CITE RECORDURI 
MONDIALE DE JUNI
ORI AU DOBORÎT 
ATLEȚII NOȘTRI IN 
ULTIMII 5 ANI, CINE 
ȘI LA CE PROBE ?

4. ARĂTAȚI O FOR
MA DE ASIGURARE 
PRACTICATA DE 
ADAS, FOLOSITOARE 
$1 SPORTIVILOR, CARE 
ÎMBINĂ SPIRITUL DE 
ECONOMIE CU CEL DE 
PREVEDERE.

• Conform regulamen
tului concursului, răs
punsurile pot fi trimise 
în termen de 6 zile de 
la publicarea întrebări
lor, pe adresa ziarului 
nostru : str. Vasile Con
ta 16, cu mențiunea: 
„PENTRU CONCURS".

• Reamintim lista ce
lor 40 de premii oferite 
cîștigătorilor de către 
Administrația Asigurări
lor de Stat: un aparat 
de radio cu tranzistori, 
3 ceasuri de mină, 3 
serviete din piele, 3 sal
tele pneumatice, 6 
rucksacuri, 6 truse sti
lou, 6 termosuri, 6 șa- 
huri de buzunar, 6 tre
ninguri.

• La atribuirea, prin 
tragere la sdrți, a aces
tor premii participă toți 
concurenții care au răs
puns exact la una din 
cele 4 serii de întrebări.

• Cea de a IlI-a se
rie de întrebări va fi 
publicată în pagina noa
stră „Magazin" de sîm- 
băta viitoare.

PE CONCRET
Vestiarele terenului 

C.F.R. Simeria au gea
murile sparte.- (N. Sbu- 
chea, corespondent)

Portarul lor, fără ocol,
Se plînse acasă bind, un 

ceai,
Cum că la meci a luat 

un gol,
Iar la cabină-un... guturai.

P. Drăguț, N. Preda, 
A. Rădulescu, V. To- 
mescu și T. Nica din 
Tîrgoviște absentează 
mereu, fără justifica
re, de la ședințele co
legiului de arbitri 
(Mișu Avanu, cores
pondent principal).

Dacă spun că absentează 
Critica nu are bază.
Dînșii, săptămîni de-a

rîndul, 
La ședințe sînt... cu gînduț

Iarba crește în voie 
pe baza sportivă „23 
August» din Măcin. 
(I. »Hpa, corespondent)

Pe terenul din Măcin 
Iarba-i 'naltă cit un pin. 
și in voie poți juca 
Numai... „V-ați ascunselea*

Asociațiile sportive 
din Banat neglijează 
boxul.

Atitudinea lejeră.
Și-o mențin întreg sezonul 
Intrucît din box preferă 
Cică, numai... abandonul.

Nimeni nu se ocupă 
de încasarea cotizați
ilor la asociația sporti
vă de la I.G.O. Gura 
Humorului.

Au uitat de obligații,
De aceea (este clar!) 
Ei, în loc de cotizații, 
încasează... critici doar. I

V. D. POPA .

Ce cuvinte din terminologia sportivă vă sugerează 
aceste două desene și la care sporturi sînt folosite ?

Răspunsurile se primesc, toate o dată, după publi
carea celor 24 de desene ale acestui concurs (primele 
2 au apărut în pagina de „Magazin sportiv» din 1 oc
tombrie).

Concursul este dotat cu premii.

Ploaie de
Cum este și firesc, 

în competițiile oficiale 
echipele își apără șan
sele cu maximum de 
energie. Și totuși, într-o 
competiție cum e „Cu
pa campionilor euro
peni", unde fiecare echi
pă vrea să se afirme, 
s-au înregistrat scoruri 
neobișnuit de mari.

Astfel, în ediția 1961- 
1962 echipa daneză 
Odense a cîștigat cu 
9—2 unul din meciurile 
susținute cu Spora Lu
xemburg. In turul urmă
tor, ea avea însă s-o... 
imite pe Spora Luxem-

• • •

burg, pierzînd cu 9—0 
în fața lui Real Ma
drid. Tot în cadrul a- 
cestei ediții a „C.C.E." 
Tottenham a învins for
mația poloneză Gornik 
cu 8—1.

Fără discuție însă, cel 
mai surprinzător rezul
tat înregistrat în aceas
tă competiție a fost cel 
dintre Manchester Uni
ted si Anderlecht, în 
ediția 1956—57: 10—0 I 
Dar nici scorul cu care 
Real Madrid a învins 
pe Sevilla, în ediția 
1957—58, nu poate fi 
întîlnit... în fiecare zi: 
8—0.

30 de ani de activitate handbalistică
în orașul Ploiești

Handbalul, acest frumos 
sport, în care România a 
urcat azi pe cea mai înal
tă treaptă pe plan mon
dial, are frumoase tradi
ții și în orașul Ploiești. 
Prima pagină a handba
lului din orașul „aurului 
negru“ poartă data de 5 
noiembrie 1936, cind a a- 
vut loc primul meci ofi
cial la Ploiești. învingind 
condițiile grele de atunci, 
cîțiva iubitori ai acestui 
sport — muncitori, elevi 
șl studenți — s-au reunit 
intr-o echipă căreia i-au 
dat denumirea de „Pra
hova”. Nu prea aveau ei 
echipament și cu atiț mai 
puțin un antrenor calificat, 
care să le îndrume pașii. 
Aveau însă de partea îor 
entuziasmul, dragostea 
pentru sport. Acestea i-au 
ajutat să învingă toate 
greutățile.

Printre tinerii de atunci 
se numărau T. Dobreanu, 
C. Șenchea (azi arbitru de 
handbal), R. Spirescu, C. 
Dietrich, Al. Popescu ș.a. 
Aceștia au fost 
handbaliști ai 
Ploiești, a căror 
a participat în anii 
tori la campionatul 
de Sud (București), 
mul de la Ploiești la 
rești și înapoi —_ ____
dau doar un exemplu din 
care tinerii au de invățat 
— era plătit de jucători, 
iar despre masă nici nu 
putea fi vorba. Fiecare își 
aducea de-ale mîncării 
de-acasă.

După Eliberare, sportul 
a pășit pe un drum nou. 
Activității de cultură fizi
că și sport din țara noas
tră i s-au creat condiții 
din ce în ce mai bune. în 
anul 1947 au loc jocurile 
primei divizii de handbal, 
la care au fost prezenți, 
alături de echipe valoroa
se din București, Agnita, 
Mediaș, Sighișoara etc., și 
handbaliștii Ploieștiului. 
In această perioadă echipa 
noastră iși stabilește se
diul la Rafinăria Teleajen,

' „Numele 
meu 
este 
Eusebio"

primii 
orașului 

echipă 
urmă- 

ligii 
Dru- 

Bucu- 
ca să

In Portugalia a apărut, 
zilele acestea, o carte de 
200 de pagini consacrată 
vieții și carierei celebrului 
fotbalist Eusebio, golge- 
terul campionatului mon
dial din Anglia.

Cartea, intitulată „Nu
mele meu este Eusebio11, 
cunoaște un mare succes 
de librărie. în cîteva zile 
s-au vîndut peste 10 000 
de exemplare, ceea ce nu 
s-a întîmplat în Portuga
lia nici cu operele celor 
mai mari romancieri.

goluri
Recordul înfrângerilor 

pe teren... propriu îl 
deține echipa finlande
ză Haka Valkeakosken, 
învinsă „acasă", nu de 
mult, de Anderlecht 
cu... 10—1. O „specia
listă" în materie pare a 
fi și formația luxem- 
burgheză Dudelange. în 
ediția 1957—58 a pier
dut pe teren propriu cu 
9—1 meciul susținut cu 
Steaua roșie Belgrad, 
iar în ediția 1965—1966 
a realizat următoarele 
scoruri în cele două 
meciuri susținute cu 
Benfica : 0—10, și 0—8 !

de care nu avea să se 
mai despartă niciodată. 
Sub denumirea de „11 iu
nie4*, în 1948 echipa de 
handbal a rafinăriei a ju
cat în finala „Cupei Ro
mâniei1*, alături de Arse
nal Sibiu.

Echipa este cunoscută 
azi in întreaga țară. Aici 
au învățat și s-au afirmat 
în acest frumos sport D. 
Lupescu, A. Nițulescu, G. 
Ștefănescu, O. Nițescu, V. 
Șelaru. Din rîndurile hand- 
baliștilor ploieșteni s-au 
ridicat talente autentice 
care au îmbrăcat tricouri
le echipei naționale, ca 
T. Dobreanu, V. Vil voi, R. 
Spirescu și mai tinerii O. 
Nițescu, V. Șelaru, I. Ilies
cu, I. Popescu, mulți 
dintre ei maeștri ai 
sportului. Dintre foștii 
jucători, azi — ca profe
sori sau antrenori — mulți 
se preocupă de formarea 
și promovarea de noi ele
mente care să reprezinte 
Ploieștiul pe mai departe 
în campionatul țării și care 
aspiră la un loc In echi
pa noastră reprezentativă.

fotbalistică ? 
fie un nou

șinei mănușile cu Mc. Ne
eley (93 kg) și învingi n- 
du-l prin K. O. în repriza 
a IlI-a.

...la 45 de ani, fostul 
internațional olandez Aba 
Lenstra n-a abandonat mcă 
activitatea 
El vrea să
...Stanley Mathews. Recor
dul de longevitate fotba
listică îl deține insă, după 
cum se știe, scoțianul Me
redith, care a jucat piuă 
la 53 de ani, vîrstă la care 
a mai fost selecționat in 
echipa națională !

„.A.I.B.A., cu 
Congresului de la 
luat hot urî rea de
troduce in boxul amator 
cea de a 11-a categorie, 
„semimuscă* ? In această 
categorie sînt încadrați 
boxerii între 18 și 51 da 
kilograme. Noua categorie 
constituie un avantaj 
tra boxul asiatic, 
mulți pugiliști se 
drează în normele ei.

prilejul 
Roma, u 
a se in-

prof. R. SPIRESCU

pen- 
tuide 
încă-

POȘTA MAGAZIN
ION MIRON, ROMAN — 

La ce echipă a jucat Iile 
Savu, actualul antrenor al 
fotbaliștilor de la 
La... Steaua ! El 
portarul acestei 
în primii ei ani 
vitate (1947—1949).

Steaua? 
a fost 

formații 
de actl-

GH. VOINEA, SINAIA
1) Finala „Cupei campio
nilor europeni”, ediția 1965 
s-a disputat între Interna- 
zionale și Benfica. A cîș

EMIL MALINAȘ, GHER
LA. Bazil Marian avea 16 
ani cînd a jucat primul 
meci în categoria A. A fost 
selecționat de 21 de ori în 
echipa națională, fiind u- 
nul dintre cei mai buni 
șuteri pe care i-a avut 
fotbalul nostru. Am citit 
și „P.S.“-ul dv.: „Dacă se 
poate, vă rog să-mi răs
pundeți telegrafic". Ați 
confundat, se pare. Poșta 
Magazin cu Poșta... Cen
trală !

CONSTANTIN POPA, 
BABADAG. 1) Recordul 
mondial la aruncarea 
greutății (21.51 m) este de
ținut de atletul american 
Randy Matson (se pro
nunță... aproximativ: Ren- 
di Metsn). Nu știu dacă 
a... fărîmat mașina tatălui 
său, aruneînd cu greuta
tea la un antrenament! 
Dacă a făcut-o e greu de 
crezut că tatăl păgubit a 
ținut seama de titlul de 
recordman mondial al 
fiului său și nu i-a zis 
chiar nimic ! 2) Propuneți 
să se înființeze la noi 
„Cupa orașelor porturi“

tigat Internazionale
1—0. Este meciul în care 
Germano a intrat în poar
ta portughezilor, în locui 
Iul Pereira, accidentat. 2) 
In ediția 1962—1963, Petro
lul a învins pe Rapid cu 
6—0 la... București. în a- 
ce’St meci s-a evidențiat 
Mihai Ionescu, actualul 
portar al ploieștenilor și 
al echipei naționale.

la

y'

dacăfotbal. Să vedem 
există posibilități pentru 
înființarea ei, țlnînd sea
ma de calendarul compe- 
tițional central și de cele 
locale

CONSTANTIN MANEA. 
MORENI, Dacă colegii nu 
vor să vă creadă pe dv., 
care sînteți văr-primar cu 
jucătorul Casandra de la 
Jiul, credeți că îmi vor 
da mai multă crezare mie, 
care nici măcar nu fac 
parte din familie ? Să-mi 
încerc. totuși, norocul : 
Casandra este originar (fin 
comuna Șotînga. raionul 
Tîrgoviște. Un tihip,
jucat la Crișul Oradea, de 
unde a trecut la o echipă 
de „raion” : Minerul Șo
tînga. Iar de aici, la Jiul. 
Are 25 de ani. Este ?

a

RADU TRAIAN, ARAD. 
Jucătorul de fotbal Carol 
Szekeli, care a activat 
cîndva la UT.A., C.F.R. 
Timișoara și R.A.T.A. Tîr- 
gu-Mureș, a apărat o dată 
poarta echipei noastre na
ționale. Deci, dacă se lau
dă, are pe ce ! El a jucat 
în meciul România — Al
bania, disputat la 29 no
iembrie 1949 la București 
și încheiat cu scorul de 
4—1 pentru noi. Să-1 criti
căm totuși că a primit un 
gol ! Iată formația pe care 
am aliniat-o în acest meci: 
Szekeli — Apolzan, Costi- 
că Marinescu, Mihăilescu 
— Zilahi. Petschovschi — 
Lungu, Filote, Vaczi, Ior- 
dache, P. Moldoveanu.

GIGI PISCANU, COMU
NA RATEȘTI. 1) Un timp, 
Viorel Mateianu a jucat 
și la Steaua. Ați cîștigat. 
deci ! 2) Dv. spuneți că 
golgeterul campionatului 
categoriei A ediția 1966 va 
fi Ionescu, iar „adversa
rul» cfv. crede că acesta 
va fi Voinea. Eu „merg» 
cu ceilalți înaintași ! Nu 
de alta, dar ca să-i ambi
ționez !

V. MIHAI și I. POPA, 
CRAIOVA. Cred că nici 
Herrera nu mai știe ce 
este : argentinian, spaniol, 
francez sau italian ? Din 
toate cîte puțin ! Lăsînd 
gluma, să precizăm : este 
de naționalitate argenti- 
niană.

ION POȘTAȘ U
Ilustrații : N. CLAUDIU



Reprezentativa României s-a clasat pe primul loc
în grupa a VII a preliminară

In cel de-al 65-lea meci internațk 
România întîlnește Elveția

Olimpiada de șah intră In a doua 
jumătate a desfășurării «ale. Cele 52 
de echipe participante la competiția 
•upreană a șahului au trecut „testul" 
preliminariilor și «e pregătesc acum 
«ă dea asaltul final pentru ocuparea 
unui loc cit mai bun în clasament. 
De aiei încolo, participanții sânt îm
părți ți în noi grupe, după criteriul 
valorii arătate în întrecerile semifi
nale. Cei mai buni își dispută locurile 
1—14, în cadrul primului turneu fi
nal, cel care va desemna echipa cam
pioană mondială, viitoarea deținătoare 
a trofeului „Hamilton-Russel*, actual
mente în posesia reprezentativei 
U.R.S.S.

Dîrzenia cu care și-au apărat șan
sele candidații la finală a făcut ca 
după primele 5 ore de joc ale ultimei 
runde, numai 9 din cele 14 finaliste 
să poate fi cunoscute cu certitudine, 
înaintea disputării partidelor între
rupte. Acestea erau, în ordinea gru
pelor : U.R.S.S., Spania, Ingoslavia,
Argentina, Danemarca, Cehoslovacia, 
Ungaria, ROMÂNIA și Bulgaria. Pen
tru celelalte cinci locuri din turneul 
final lupta a continuat o zi întreagă 
și s-a prelungit în cursul nopții. Pînă 
la urmă, au mai obținut calificarea : 
Islanda, S.U.A., R. D. Germană și 
Cuba. A mai rămas să fie desemnată 
ultima finalistă, în cadrul grupei a 
IlI-a preliminare.

Pe baza rezultatelor ultimei runde,

în finala Olim- 
sportiv al agen- 
transmite de la

primul loc în grupa a VlI-a prelimi
nară revine echipei României. Repre
zentativa (arii noastre — avînd în 
componența sa pe marele maestru 
Florin Gheorghiu, maeștrii internațio
nali Victor Ciocîltea, Theodor Gbi- 
țescu, Dolfi Drimer, maeștrii Bela 
Soos și Traian St an ci u — a dovedit 
o forță de joc remarcabilă, obținind 
■nai din cele mai ridicate punctaje 
ale preliminariilor. Fără să forțeze, 
șahiștii români au cules 22*/2 puncte 
din 28 de partide (peste 80 la sută !)

Analizînd șansele ' ” ’
piadeî, comentatorul 
ției „France Presse" 
Havana că părerile majorității spe
cialiștilor prezenți In capitala Cubei 
înclină în a considera ca probabilă 
victoria actualilor deținători ai titlu
lui suprem, șahiștii reprezentativei so
vietice. „Campionii mondiali vor avea 
de înfruntat însă adversari redutabili 
— continuă comentatorul — printre 
care se disting în primul rînd repre
zentanții Iugoslaviei, Ungariei, Româ
niei și Cehoslovaciei. Un cuvînt de 
spus pot avea în finală și echipele 
Argentinei, Spaniei și S.U.A.“ De no
tat că echipa U.R.S.S. a obținut pînă 
acum șapte victorii consecutive în pre
cedentele ediții ale Olimpiadei. în 
formația sovietică evoluează T. Pe
trosian, B. Spasski, M. Tal, L. Stein, 
V. Korernoi și L. Polugaevski. Echî- 

-

pa Iugoslaviei, deținătoare a meda
liilor de argint la ultima ediție, pre
zintă și ea un „cuartet" impresionant 
de titulari : Gligorici — Ivkov — 
Parma — Matanovici. Dintre ceilalți 
jucători prezenți la Havana mai pot 
fi citați : M. Najdorf (Argentina), 
R. Fischer (S.U.A.), B. Larsen (Da
nemarca), L. Portisch (Ungaria).

Așadar, de acum înainte vom asis
ta la partea cea mai interesantă, dar 
și cea mai grea a întrecerii elitei șa
hului mondial. (Rd. V.)

tn întreaga Europă, patinoarele încep să cunoască din plin activitatea specifică de iarnă. Nici hocheiul 
mingea nu este uitat... Iată o iază a unei recente întilniri între echipele Suediei și Finlandei, disptj 

la Orebro
Foto : Pressens-bi

Aată-Jeară, la Zurich, reprezentativa 
de handbal a României debutează în 
■ezonul 1966/67, întâlnind formația El
veției. Acesta este cel de al 65-lea 
meci pe care îl susține „7“-le țării 
noastre (primul tn compania handba- 
îiștilor elvețieni).

Selecționata română, plecată joi di
mineața din Capitală, a ajuns la Zu
rich în aceeași zi. în cursul după- 
■miezii, sportivii români au și luat 
un prim contact cu Hallenstadion unde 
va avea loc (ora 20,30, ora locală) 
partida de astăzi. Antrenamentul echi
pei noastre a fost urmărit de un mare 
număr de tehnicieni și ziariști. De

★

altfel, după cum ne-a relatat t 
L. Grigorescu — secretar ger 
F.R. Handbal, care conduce 
ția noastră în acest turneu — 
elvețiană acordă o mare atenție 
meci publicînd numeroase re 
însoțite de fotografii ale cam] 
mondiali.

Vineri dimineață, handbaliț 
mâni au făcut un nou antrea 
iar în cursul după-amieaii ei au 
orașul.

Pentru jocul de astăzi prof. I. 
Ghermănescu ne-a anunțat urm 
formație : Redl (Penu) — Nic 
tache II, Gruia, Hnat, Goran, 
Nodea, Gațu, Iacob (Licu). El 
au făcut foarte puține modifică 
mației care a pierdut sîmbăta 
la Chaux-de-Fonds cu 11—13 
în fața Franței. Ea va avea ur 
rea componență : Wettstein (Fi 
Seiler, Lehmann, W. Ebijț- 
Glaus, Dubler, Schweingrubei, 
der, Gutlin (Winistorfer).

★ *
HAVANA 4 (Agerpres). — în ultima întîlnire susținută în cadrul prelimina

riilor. reprezentativa de șah a României a întrecut pe eea a Finlandei cu 
2'5—1%. Celelalte rezultate din grupa a vn-a : Bulgaria — Grecia 3—1. Porto 
Rico — Maroc 2—2, Columbia — Nicaragua 4—0. Iată clasamentul definitiv al 
grupei : România 22'/i, Bulgaria 21%, Finlanda șl Columbia 17, Grecia 14, Porto 
Rico 12, Maroc 6, Nicaragua 2.

Clasamentele în celelalte grupe preliminare sînt următoarele : I — U.R.S.S. 
24%, Spania 20*/s, Elveția 18%, Suedia 15%, Filipîne 13%, Uruguay 9. Monaco 7%, 
Hong Kong 3 ; II — Iugoslavia 21, Islanda 13%, indonezia 12%. Austria 12, Turcia 
11, R.P. Mongolă 9, Mexic 5 ; ni — S.U.A. 17% (1), Polonia 16'%, Norvegia 15% U), 
Izrael 15%, Ecuador 8%, Portugalia 5, Bolivia 4'/»; IV — Argentina 29%, Dane
marca II, Anglia 15, Franța 9%, Irlanda 8, Chile 7, R.S.A. 5 ; V — Cehoslovacia 
21, R.D.G. 19, Canada 18, Scoția 9%, Italia și Luxemburg 7%, Cipru 1% ; VI — 
Ungaria 23%, Cuba 21, olanda 20%, Belgia 14%, Venezuela 12%, Tunisia 11%, Pa
nama 6%, Liban 2.

Meciurile de box cu Anglia — 
un important examen 
pentru reprezentativa României Mîine, în Italia, la Agilii

Se apropie data meciurilor cu na
ționala Angliei. La jumătatea lunii 
noiembrie reprezentativa de box a 
României va întâlni la Londra si 
Wolverhampton selecționata simi
lară a Angliei. Confruntarea cu re
dutabilul „zece* insular este aștep
tată cu mare interes de antrenorii 
și pugiliștij noștri. Iată de altfel și 
explicația pregătirilor intense, înce
pute mai devreme ea deobieei, de 
antrenorii Popa, Dumitrescu și 
Chendreanu.

Majoritatea selectionabilikw noș
tri s-au prezentat la lot într-o for
mă sportivă satisfăcătoare. O parte 
dintre ei (ca de pildă, Gruiescu, 
Gîju. Crudu, Dinu, Covaci etc.) și-sru 
verificat potențialul de luptă în re
centele confruntări cu pugiliștii sco
țieni. Ceilalți au susținut meciuri 
oficiale în cadrul campionatului re
publican pe echipe.

Așadar, antrenorii vor proceda 
acum la menținerea și îmbunătăți
rea pregătirii fizice, tehnice și tac
tice. Tn planul de antrenament al 
boxerilor noștri fruntași figurează 
și meciuri de verificare cu sparing- 
par teneri. Pentru aceasta s-a apelat 
la numeroși boxeri din Capitală.

Ce garnitură vor alinia antrenorii 
noștri pe ringurile din Londra și 
Wolverhampton ? Este — desigur — 
prematur să facem anticipări. „Por
țile" lotului reprezentativ sînt des
chise, așa cum se întîmplă de fie
care dată, pînă în ziua... decolării 
avionului. Și totuși, un prim lot 
s-a conturat deja. Iată-1: Giucă, 
Gruiescu (muscă), Gîju, Nedelcea 
(cocoș), Crudu, Gorea (pană), Bădoi, 
Al. Murg (semiușoară), Dinu, An
tonin (ușoară), Ghifă, Al. Popa (se- 
mimijlocie,), Covaci, Pițn, Constan- 
tinescu (mijlocie ușoară), Chivăr, 
Olteanu (mijlocie), Monea (semi
grea), Mariuțan, Alexe (grea).

Neavînd, momentan, la dispoziție 
amănunte privind pregătirile boxe
rilor englezi, ne vom mărgini să 
redăm, din săptămînalul londonez 
„Boxing News", clasamentul primi-

lor trei amatori, pe anul 1966. Ca
tegoria muscă: 1. Paddy Maguire 
(actualul campion), 2. Paddy Gra
ham, 3. John Kellie. Categoria co
coș ; 1. Jim McAuley, 2. Johnny 
Clark (actual campion), 3. Bobby 
Mallon. Categoria pană: 1. Hugh 
Baxter (actual campion), 2. Ken 
Cooper 3. Paddy Maguire. Categoria 
semiușoară: 1. Ron Thurston, 2.
Sammy Lockhart, 3. Johhny Eales 
(campionul Johnny Head figurează 
pe locul cinci în clasamentul întoc
mit de „Boxing News”). Categoria 
ușoară r 1. Jim Mc Court. 2. Billy 
Hiatt (actual campion), 3. Geoff 
Cutts. Categoria semimijlocie: 1.
Bobby Arthur, 2. Andy Peace, 3. 
Billy Burton (campionul pe anul 
1966 a trecut la profesionism). Ca
tegoria mijlocie ușoară: 1. Mark 
Rowe, 2. Gussie Farell, 3. Tom Imrie 
(actual campion). Categoria mijlo
cie t 1. John Turpin, 2. Chris Fin
negan (actual campion), 3. Barney 
Burns. Categoria semigrea: 1. Ro
ger Tighe (actual campion), 2. John 
Fisher, 3. John Riordan. Categoria 
gi-a: 1. Peter Boddington, 2. Tony 
Brogan (actual campion), 3. George 
Harris.

Caracteristica principală a acestui 
clasament este faptul că numai Ia 
trei categorii de greutate (muscă, 
pană și semigrea), 'actualii campioni 
ai Marii Britanii se situează pe pri
mul loc, fapt care dovedește că la 
fiecare categorie există mai mulți 
boxeri de valoare apropiată.

R. CĂLĂRĂȘANU

TURNEUL HOCHEIȘTILOR
M0NCHEN 4 (Agerpres}. — Echipa 

de hochei pe gheață a Elveției între- 
prlnțde un turneu în R. F. Germană. 
Pînă în prezent sportivii elvețieni au 
susținut două partide în compania se
lecționatei țării gazdă. In primul joc 
victoria a revenit hocheiștiTor vest-ger- 
mani cu scorul de 4—1 (2—0, 0—0,

A ZECEA
DINTRE

Mîine după-amiază, pe stadienul 
din Aquila, localitate situată la apro
ximativ 150 km de Roma, în munții 
Abruzzii va avea loc eea de a X-a 
întîlnire de rugbi dintre reprezenta
tivele Italiei și României. In palma
resul primelor 9 meciuri figurează 6 
victorii ale gazdelor celei de a X-a 
confruntări, an rezultat de egalitate 
și 2 victorii românești (în 1940, ia 
București, 3—o și în 1962, tot la 
București, 14—6).

Desigur, în jocurile sportive, și mai 
ales în rugbi. pronosticurile cuprind 
o doză mare de risc. Cu toate acestea, 
acordînd prima șansă, la diferență nu

SLAVIA SOFIA COMDRCE IN CAMPIONATUL UE FOTBAL AL BULGARIEI
SOFIA (prin telefon de la corespon

dentul nostru). — Derbiul etapei a X-s 
a opus cele mai vechi echipe din Bul
garia, formațiile Levski și Slavia din 
Sofia. Profitind din plin de inlisponi- 
biiitățile lui Levski, liderul clasamen
tului — Slavia — a cîștigat cu 2—0. 
Scorul etapei s-a înregistrat la Plovdiv: 
Spartak—Beroe 4—0. Înaintea acestui 
meci a avut loc o festivitate în cadrul 
căreia cunoscutul internațional Todor 
Diev (Spartak) a făcut cunoscut că se

ELVEȚIENI ÎN R.F.G.
2-—1). Cea de-a doua partidă, disputată 
la Koln, s-a încheiat cu un rezultat de 
egalitate : 4—4 (3—2, 1—1, 0—1).

Totodată selecționata secundă a R.F. 
Germane a învins cu scorul de 4—3 
(0—1, 1—1, 3—1) echipa similară a 
Elveției.

INTILNIRE DE RUGBI
ITALIA SI ROMÂNIA
prea mare de scor, formației noastre, 
ne bazăm pe reala ei creștere valori
că din ultimii 6—7 ani. Comparația 
rezultatelor obținute în compania re
dutabilului „XV" al Franței ne este 
favorabilă și, cu toate că indispo
nibilități de ultimă oră au impus im
provizații pe unele posturi, așteptăm de 
la jucătorii noștri un rezultat favora
bil. Nu e dată ne-au făcut ei dovada 
unei deosebite puteri de luptă, nu o 
dată au demonstrat că pot lupta de la 
egal Ia egal cu adversari de mare 
valoare 1 De altfel, meciul de mîine 
este ultimul din ediția 1965—1966 a 
„Cupei Națiunilor", iar echipa învin-

retrage din activitatea sportivă, după 17 
ani de prezență pe terenurile de fotbal. 
Alte rezultate: Botev Vrața—Botev Plov
div 0—1, Marek—Lokomotiv Sofia 0—1, 
T.S.K.A.—Spartak Sofia 1—1, Dunav 
Ruse—Dobrudgea Tolbuhin 0—1, Bo
tev Burgas—Cerno More Varna 1-—0. 
Meciul Lokomotiv Plovdiv—Minior a 
fost amînat- In clasament eonduee Sla
via cu 16 p urmată de Lokomotiv Sofia 
si Botev Plovdiv cu 13 p etc.

TOMA HRISTOV

• In „Cupa orașelor tîrguri", Steaua 
roșie Belgrad—Valencia 1—21 (în tur: 
0-—1). La Odense: Napoli ■— Odens» 
2—1. Fotbaliștii italieni s-au calificat 
în turul Ill.

• Reprezentativa orașului Sofia a 
jucat la Belfast cu echipa CTentoran. 
Meciul a luat sfîrșit eu scorul de 2—1 
(2—0) în favoarea fotbaliștilor bul
gari. Au marcat: Kostkov (min. 37) și 
Mitkov (min. 38). 

gătoare va ocupa locul secund, i 
ma Franței, în această competiți 
ropeană de anvergură.

Totodată, întîlnirea Italia—1 
nia constituie un prilej prețic 
apreciere a potențialului echipe; 
ționale cu trei săptămîni înain 
tradiționala confruntare cu Fran

Ultimul concurs în aer j 

al atleților sovietici 
MOSCOVA 4 (Agerpre&). La 

s-a desfășurat ultimul concurs în 
her al atleților fruntași din U. 
Iată cîteva dintre rezultatele îrf 
tiate: maseulhi; 110 mg — Skomcț 
14,0; 800 m — Mihailov 1:51,1; 
m obst. — Belaev 8:54.0; 5 000 
Tiurin I3c50.4*. 10 000 m — Sk 
29:19,0; feminin: 200 m — Liu 
Samotesova 24,2; înălțime — Liii 
Komleva 1.68 m; lungime — T|. 
Kozar 6.06 m; disc — Albina 1 
47.72 m.

Torpedo Moscova conduc 
în turneul de polo de la Ta 

La Talinn, în cadrul turneului in 
țional de polo pe apă, Torpedo Mc 
a obținut o nouă victorie, în daun: 
mației italiene Lazio: 6—2. In ce! 
partide: Universitatea Moscova — 
Erde (R. F. Germană) 2—0; W, 
Zagreb—Spartak. Volgograd 5—1; 
tika Leningrad—TUL (Finlanda)
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