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SHmI itti
Pe stadioane și în afara lor

IANCHETA
NOASTRĂ I
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m timpul liber?i Incepind de pe patinoarul 23 August Inițiative

Ce faceți
curind. au 

început antrenamen
tele de înot, polo și 
sărituri în bazinul 
acoperit de la Fio-- 
reasca. In fotogra
fie antrenorul Con
stantin Vlăduță (Di
namo) conducînd 
pregătirile grupei de 
copii la înot.

4 pagini 25 bani

►
Intr-un număr trecut al ziaru- 

ui, am promis cititorilor con- 
inuarea însemnărilor noastre 
fespre unele dintre pasiunile și 
dealurile care-i animă pe spor- 
ivii noștri. Ne-am oprit de data 
<sta la clubul sportiv „Petro- 
ul“ Ploiești.

Mulți dintre interlocutorii noș- 
ri sînt sportivi care nu mai 
iu nevoie de recomandare : șa- 
listul Carol Partoș, fotbaliștii 
Mircea Dridea și Alexandru Ba- 
Jea, voleibalistul Gavrilă Pa- 
ric, călărețul Dan Mihăilescu, 
răgătorul Iulian Georgescu ; 
ilții sînt componenți ai loturi- 
or de perspectivă sau ai repre
zentativelor de juniori : ciclistul 
Ion Rădăcină, gimnasta Rodica 
Popescu, halterofilul Nicol ae Fo- 
fircă, atletele Ana Pavel șl Ni- 
Sulina Ioniță. Deci... pasionați 
ai diferitelor sporturi, sportivi 
de diferite vîrste și, implicit, cu 
grade de experiență diferite. 
Timpul lor este riguros împăr
țit între producție, antrenamen
te și competiții, astfel că intre- 

^.taarea cu care ne-am adresat : 
„Ce faceți in timpul liber ?“ a 
fost întimpinată fie de o contra- 
întrebare t „care timp liber?*1, 
fie de un răspuns categoric: „nu 
prea avem timp liber".

Șl totuși... 
vorbească.

La cei mai 
continuarea 
studiilor. Unii sînt la început 
de drum ; de-abia acum se pro
filează meseria viitoare. Tînăra

Dar, să-i lăsăm să

mulțl, grija pentru 
sau completarea

gimnastă Rodica Popescu, deși 
atrasă de matematici, intențio
nează să urmeze Institutul de 
artă teatrală. Pînă la primul ei 
rol, Rodica se visează o „vede
tă" a stadionului. Primii pași 
au fost tăcuți : este componență 
a lotului național de junioare. 
Este cert că suplețea, pe care o 
cîștigă acum prin exercițiile la 
bîrnă și sol, îi va fi un ajutor 
serios în probele „estetice" de 
Ia admitere.

Tot la primii pași se află și 
atletele Ioniță și Pavel. Au op
tat pentru Liceul industrial de 
petrol-chimie; mărturisesc că au 
simțit „chemarea" pe care spe
cificul regiunii o manifestă a- 
supra tinerilor.

Deși numai la 28 de ani. Ba
dea are ceva din regretele se
nectuții : „Trebuia să mă decid 
mai de mult pentru o facultate; 
tîrziu nu-i nici acum, dar știu 
că pauzele cer totdeauna peri
oade de reaclimatizare. Vreau 
să urmez T.C.F.-ul". A început 
chiar „încălzirea". Ne-au de
monstrat-o planșele de anatomie 
răspîndite pretutindeni.

Dacă Badea se va prezenta 
la „start" anul viitor, volei
balistul Patrie este angajat de- 
acum în ..cursă", el fiind student 
al aceleiași facultăți.

— Nu-i deloc ușor să faci

NUȘA MUSCELEANU

(Continuare în pag. a 3-a)
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Start în ediția 1966-67 a campionatului
republican de hochei pe gheață

și Voința M. Ciuc,Două din echipele noastre fruntașe: Steaua
din a căror ultimă intilnire vă prezentăm o imagine, intră in com

petiție azi
Foto : A. Neagu

In regiunea Dobrogea:
„Cupa S.M.T «4

• Meciul Dinamo—Voința M Cine 
principala partidă a zilei

treceri să fie așteptate cu un 
justificat interes.

De altfel numeroasele parti
de de verificare susținute în 
ultimele zile au probat că, 
deși prima manșă a campiona
tului este programată foarte 
devreme, totuși formațiile noa
stre fruntașe sînt destul de 
bine puse la punct cu pregă-

PROGRAMUL DE AZI

SteauaOra 9: 
nica Buc.

Ora 17:
Agronomia

Ora 19:
Voința M. Ciuc.

Politeh-

Tîrnava Odorhel — 
Cluj

Dinamo Buc. —

și „Cupa
mecanizatorul"

„REPETIȚIE OLIMPICA
LA CIUDAD DE MEXICO (ii)

în continuarea însemnărilor prilejuite de prezența 
delegației noastre la „Săptămîna sportivă internațio
nală' de la Ciudad de Mexico, 
cîteva considerente tehnice, fără 
aibă un caracter definitiv (de 
sînt abia în curs de prelucrare).

voi împărtăși cititorilor 
pretenția ca acesfea să 
altfel, datele medicale

A șadar, astăzi, pe patinoarul 
Artificial din parcul „23 Au
gust', va începe o nouă edi
ție a campionatului republican 
de hochei pe gheață, în a că
rui etapă finală sînt calificate, 
după cum am mai anunțat, 
șase formații: Steaua, Dinamo 
și Politehnica București, Voin
ța Miercurea Ciuc, Tîrnava O- 
rtorhei și Agronomia Cluj. 
Sînt cele mai bune echipe de 
hochei din tara" noastră și pro
gresul constant marcat de ele, 
în mod deosebit în ultimele 
sezoane, face ca primele în-

tirea și manifestă o tendință 
spre un joc modern, combina- 
tiv și eficace. La acest lucru 
contribuie într-o mare măsură 
și faptul că — spre deose
bire de anul trecut — toate 
cele șase echipe participante 
la turneul final al campiona
tului se prezintă cu loturi mai 
mari, completate cu o serie 
de tineri jucători care s-au re
marcat în competițiile de ju
niori ale sezonului precedent. 
Această reîmprospătare a lo
turilor determină, în primul 
rînd, o mai mare forță de joc 
(prin utilizarea unui număr 
mai mare de jucători efortu
rile sînt, în mod firesc, re
partizate altfel) și o oarecare 
omogenizare valorică între e- 
chipe.

(Continuare în pag. a 2-a)

O .încălzire' a luî Șerban 
Ciochină ia altitudinea Me
xicului șl a... terasei ho

telului

Reacțiile negative deter
minate de altitudine se mani
festă mai intens în primele 
10—12 zile. Ele constau în 
senzația de sufocare la efor
turi mari și prelungite, dureri 
de cap, marea majoritate a 
sportivilor acuză „gît uscat". 
După această perioală, care la 
oamenii robuști este și mai 
scurtă, capacitatea de adaptare 
la eforturi specifice crește 
spectaculos. De reținut recor
dul lui Ciochină la sfîrșit de 
sezon, ca și timpii excelenți 
realizați de caiaciști pe apa 
„grea' a lacului Xochimilco.

— performanțele în probele 
de scurtă durală nu sînt afec
tate, cu condiția ca sportivii 
respectivi să fie bine pregătiți, 
cu ,bateriile încărcate" (siste
mul nervos are un rol deo
sebit).

• Cele mai viciate rămîn 
rezultatele din probele de fond 
și deniifond la atletism. Dar 
și aci credem că prudenta 
excesivă a atleților (de pildă, 
în proba de 10 000 m) a îm
piedicat demonstrarea posibili
tăților reale, conturate în ul
timele 3—4 ture de pistă, cînd

de alergare a crescutritmul 
subit.

• Clima, nu pune probleme 
deosebite, deoarece în octom
brie ea este extrem de plăcută 
și accesibilă perfect și pentru 
cei din zonele cu climă tem
perată.

• Alimentația are o impor
tanță deosebită în condițiile 
Mexicului. In acest sens, tre
buie evitate mîncărurile iritan
te, specifice acestei țări ; este 
de preferat un meniu ușor di
gerabil, dar cu bogat conținut 
caloric (carne de vacă și pa
săre, pește, ouă, lapte, brîn- 
zeturi, fructe și sucuri).

• Fusul orar, despre care 
în general literatura mondială 
de specialitate și chiar spe
cialiști români au vorbit mai 
puțin, constituie totuși o pro
blemă, a cărei rezolvare nece
sită o perioadă de acomodare 
de 5—7 zile.

O constatare : 
ternic echilibrați 
vedere nervos

sportivi pu- 
din punct de 
s-au adaptat

ION BALAȘ

(Continuare in pag. a 4-a)

NEAGU RĂDULESCU vă
epilogul celor două

JIUL — PROGRESUL STEAUA

prezintă
meciuri.,

— ȘT. CRAIOVA

Sfîrlogea ; Cîrciumărescuie, a 
ta a fost ideea cu cîntecul f

— Nu, a caricaturistului I

— Oricum, !n Dîmbovița se 
prinde mai mult I

Un vint tăios, dinsnre mare, 
bate în aceste zile la Con
stanța. Cerul plumburiu par
că anunță apropierea zăpe
zii, a zilelor în care, la sate 
activitatea scade în intensita
te. Și pe bună dreptate : în 
regiunea Dobrogea muncile 
agricole de vară s-au înche
iat, iar ceie de toamnă sînt 
pe terminate. Gospodarii sa
telor au trecut acum la alcă
tuirea bilanțurilor. în S.M.T.- 
uri, mașinile agricole sînt a- 
duse la reparații, în G.A.S.- 
uri se fac de pe acum pre
gătiri pentru muncile viitoare.

Profitînd de această reduce
re a activității. Consiliul re
gional UCFS Dobrogea a luat 
o inițiativă foarte bună : or
ganizarea în timpul iernii a 
competițiilor dotate cu „Cupa 
G.A.S.“ și „Cupa mecanizato
rul”, la care vor participa 
iubitorii sportului din cele «6 
de gospodării de stat și 33 
S.M.T.-uri existente în regiu
ne.

„Cupa mecanizatorul”, or
ganizată în colaborare cu Con
siliul agricol regional. a 
început de la 25 octombrie și 
se dispută la șah. tenis de 
masă, popice, haltere, trîntă, 
tir și gimnastică. Ca 25 de
cembrie se încheie prima e- 
tapă a competiției cea pe aso
ciație. Urmează etana raiona
lă 25 decembrie 1966 — 15 ’a- 
nuarie 1967 și apoi cea regio
nală 13 ianuarie — 10 februa
rie 1967.

„Cupa G.A.S.“ organizată 
împreună cu Trusturile gos
tat Constanța, Medgidia si 
Tulcea se va disnuta la po
pice, haltere, tenis de masă, 
tir, șah și trîntă. în patru e- 
tape : pe asociație (1 noiem
brie — 25 decembrie 1966). in- 
terasociații (26 decembrie 
1966 — 15 ianuarie 1967), pe 
trusturi gostat (16—30 ianuarie 
1967) și pe regiune " *“
bruarie 1967).

„Aceste competiții 
care se organizează 
G.A.S.-urile și S.M.T.-urile din 
regiunea noastră de către con
siliile asociațiilor sportive în 
colaborare cu conducerile ad
ministrative, cu organizațiile 
U.T.C. și sindicate au ca scop 
mobilizarea unui număr cit 
mai mare de oameni ai mun
cii în practicarea 
creșterea numărului de 
bri UCFS și întărirea 
materiale a asociațiilor 
tive“, ne-a spus tov. 
tru Ivan, președintele 
liuliii regional UCFS 
gea. Apoi, a continuat : „După 
cum reiese din regulamentul 
de organizare, competițiile se 
vor încheia în prima jumătate 
a lunii februarie 1967, adică 
in preajma începerii muncilor 
agricole de primăvară. Consi
liul regional UCFS Dobrogea 
a luat toate măsurile pentru 
a asigura succesul întreceri
lor. In aceste zile, activiștii 
noștri sînt răspîndiți în toate 
raioanele pentru a-și aduce 
contribuția la punerea la 
punct a ultimelor amănunte 
privind buna desfășurare a 
celor două întreceri”.

(1—15 fe-

de mase 
în toate

sportului, 
mem- 
bazei 
spor-

Dumi- 
consi- 

Dobro-

MIRCEA TUDORAN

/

f



CICLISM

în completare la cronicile etapei
In rîndurile ce urmează, lată amă

nunte de la meciurile cărora nu le-am 
publicat decît rezultatele în numărul 
nostru de ieri. .

Minerul B. Mare — Politehnica Timi
șoara (categoria A, masculin) 3—0. O 
partidă de mare luptă, foarte echili
brată și spectaculoasă, în care scorul 
a evoluat deosebit de pasionant. Gaz
dele au învins mulțumită atacului mai 
puternic și mai bunei organizări a jo
cului. S-au evidențiat : Rău, Sacacs 
al Cosma de la Minerul, Tănăsescu și 
Iordache de la oaspeți. (T. TOHATAN- 
eoresp. principal).

Alumina Oradea — Politehnica Galați 
(A. m) 2—3. Durata meciului : 2 ore și 
cinci minute. Alumina, comportîndu-se 
bine în genere, putea cîștiga dacă în 
seturile 3 și, mai ales, 5 nu prezen
ta lacune importante în jocul la 
blocaj. In setul decisiv, orădenii 
au condus cu 5—0, dar au fost egalați 
la 8, pierzînd apoi la 9. Jucători re
marcați : Szocs și Kramer de la Poli
tehnica, Scheitzner și Dimeni de la 
Alumina Oradea. (I. GHiȘA-coresp. 
principal).

C.S.M. Sibiu — Penicilina Iași (A.f.) 
î—3. Sibiencele au pierdut din nou pe 
teren propriu. Din cauza unor greșeli 
elementare, la serviciu și Ia blocaj, 
precum și ca urmare a lipsei de com
bativitate. Oaspetele s-au comportat 
Ireproșabil, luptînd extraordinar și cîș- 
tlgînd pe deplin merit. Cele mai bune 
pe teren au fost Zabara și Căunei. (GH. 
TOPÎR CEANU-coresp.).

Universitatea Cluj — C.P. București 
(A. f) 3—2. Joc extrem de disputat — 
care a durat 152 de minute — și tot
odată foarte frumos. S-au detașat ju
cătoarele Mocanu, Popa și Porumb de

Știința Petroșeni — Universitatea Ti
mișoara (B. m) 3—0. Gazdele — un 
blocaj și mișcare în teren mai bune ; 
oaspeții — semne de oboseală (nefi
rească, desigur, acum, la a IV-a etapă) 
și în genere nesiguranță în execuții. 
(T. COVNEA-coresp.).

înainte Timișoara — A.S.A. Sibiu 
(B. m) 3—0. Nivel tehnic satisfăcător, 
înainte — superioară în jocul la fileu. 
(I. JURA-coresp.).

Progresul Tîrgoviște — Drapelul roșu 
Sibiu (B. f) 1—3. Oaspetele s-au impus 
printr-un atac și preluări mai bine 
pregătite. Stoica, Fleșeriu și Mirion 
(Drapelul roșu), Corbeanu și Ninea 
sînt jucătoarele care s-au evidențiat. 
(ȘT. IONESCU-coresp.).

Voința Botoșani — Corvinul Deva 
(B. f) 1—3 (13, —15, —11, —7). Partidă 
spectaculoasă, victorie meritată a oas- 
petelor. (T. UNGUREANU-coresp.).
Politehnica Galați — Universitatea 

Iași (B. f) 3—2. Meci echilibrat, gaz
dele „desprinzîndu-se- în cîștigătoare 
abia în final. (GH. ARSENIE-coresp.).

Politehnica Brașov — Universitatea 
Timișoara (B. f) 1—3. Timișorencele 
datoresc victoria superiorității lor din 
atac. (I. HÎRȘU-coresp.).

Metalul București — Liceul „N. Băl- 
cescu” Cluj (B. f) 2—3. 110 minute de joc 
de ridicat nivel tehnic, în care s-au evi
dențiat voleibalistele Doina și Mino- 
dora Meseșan de la Liceul „N. Băl- 
cescu” Cluj și Mariana Popescu de la 
Metalul.

I.S.E. București — Medicina Cluj 
(B. f) 3—0. Victorie obținută în 53 de 
minute de joc, îndeobște fără istoric. 
De la învingătoare s-au evidențiat ju
cătoarele Dăneț și Paleacu, i$r de la 
învinse, cînd și cînd, Lucacf.

O „secven/d" din partida leminină jucată duminică la Ploiești între Dra
pelul roșu Sibiu și 
Atacul sibian — pe

Progresul Tîrgoviște (3—1 pentru Drapelul roșu), 
punctul de a ciștiga disputa cu blocajul deficitar 

al tîrgoviștencelor

și Hălmăgeanula învingătoare, Covaci ______ _____
«le la C.P.B. (ȘT. TAMAȘ-coresp.).

Politehnica Iași — Institutul pedago
gic Tg. Mureș (B. m) 3—0. Oaspeții, 
după un început timid, lșl revin, dar 
cedează apoi pasul In fața atacului 
decis al ieșenilor. (D. DIACONESCU- 
eoresp. principal).

I.C. Arad — Progresul I.E.A. Sucea
va (B. m) 3—2. Sucevenii au început 
promițător, ciștigind primul set la 4 
(I), pentru ca apoi să „cadă", redresin- 
du-se sporadic, dar insuficient de sta
bil pentru a putea învinge și nici mă
car pentru a putea echilibra jocul, 
care s-a încheiat cu victoria clară a 
arădenilor. (GH. NICOLAlȚA-coresp).

Foto: N. Aurel

HOCHEI

CONSTANȚA (prin telelon, de la 
corespondentul nostru principal). 
Lupta pentru primele locuri în fi
nala campionatului republican femi
nin de șah continuă cu deosebită 
dirzenie. Fruntașa clasamentului, 
maestra internațională Elisabeta Po- 
lihroniade, a mai obținut două vic
torii, ciștigind partidele cu Emilia 
Chiș și Ana Mastac. în același timp, 
maestra internațională Margareta 
Teodorescu, după o victorie la Ro
dica Manolescu, a întrerupt în pozi
ție egală partida cu Emilia Chiș.

Iată celelalte rezultate înregistrate 
In rundele a șaptea și a opta : Aura 
Teodorescu—Ana Mastac 1—0,
Rodica Reicher—Domnița Sutiman 
*/2—‘/a, Veturia Simu—Maria Des- 
mireanu 0—1, Eleonora Jianu—Suza-
na Makai 0—1, Marieta Ionescu— 
Gertrude Baumstarck 0—1 (runda 
VII); Gertrude Baumstarck—Rodica 
Manolescu %—*/2, Domnita Sutiman— 
Veturia Simu ’/.—*/2, Aura Teodo
rescu—Rodica Reicher 0—î, Suzana 
Makai—Maiieta Ionescu și Maria 
Desmireanu—Veturia Simu întrerupte 
(runda VIII).

în clasament conduce Elisabeta 
Polihroniade cu 7 puncte, urmată de 
Margareta Teodorescu 6 (1), Suzana 
Makai 5% (1), Gertrude Baumstarck 
5*/2, Rodica Reicher 5, Maria Desmi
reanu 4 % (1), Eleonora Jianu, Ro
dica Manolescu și Emilia Chiș 3 
IU

CORNEL POPA

PETRE
CAMPION AL
Complexul i 

Metalurgistul din 
Pantelimon a 
duminică 
campionatul 

| București la

SIMION (OLIMPIA)
CAPITALEI LA CICLOCROS

sportiv 
i Șos. 
găzduit 

dimineața 
orașului 

ciclocros.
Vremea foarte rece și 
vîntul puternic au in
fluențat negativ des
fășurarea curselor. Pro
ba rezervată seniorilor 
a reunit la start doar 
10 concurenți. Ei au a- 
coperit de 6 ori traseul 
de aproximativ 2000 m. 
Pînă la jumătatea curșei 
a condus autoritar A- 
lexandru Mitef (Voin
ța). In turul 
avut însă o 
și pînă să 
altă bicicletă 
pășit de cei 
zentanți ai clubului O- 
limpia — Petre Simion 
și Dragoș Panaitescu — 
care au trecut apoi pe 
rînd Ia conducerea plu
tonului. în final, 
Simion forțează și 
detașează. El a obținut 
victoria cu 30 sec. îna
intea lui Panaitescu. 
Pentru locul 3 s-a dat o 
să între A. Laslo (Steaua) și D. Fer- 
felea (Voința) din care a ieșit învin
gător, pe linia de sosire, Laslo. 
Mitef a slăbit alura pe partea 
doua a cursei, după ce și-a 
seama că 
cui I, și 
cui

O
cliștii de 
care au cîștigat trei curse: juniori 
II, semicurse și turism, Cr. Palade 
(Olimpia), precum și tînărul Gh. 
Ciumeti (C.P.B.) clasat pe locul se
cund la juniori II și pe locul trei la 
juniori I.

3 el a 
defecțiune 
primească 
a fost de- 
doi repre-

Traseul este greu, dar cînd ești bine pregătit... 
Foto: M. Bozan

luptă strîn-

nu mai poate ocupa 
s-a clasat doar pe

Al. 
a 

dat 
io- 
lo-

6. 
bună ci-comportare au avut 

la Școala sportivă nr. 2

CLASAMENTE : seniori (6 ture): 
1. P. SIMION (Olimpia) 36:54, 2. D. 
Panaitescu (Olimpia) 37:24, 3. A. 
Lazlo (Steaua) 37:39, 4. D. Fer- 
felea (Voința) 37:39, 5. M. Beșleagă

Start in ediția 1966-67 a campionatului republican
(Urmare din pag. 1) urăm — și nu numai lor — deplin

o

(Dinamo) 39:50, 6. Al. Mitef (Vo
ința) 41:00; juniori I (4 ture): 1. 
CR. PALADE (Olimpia) 24:00, 2. 
FI. Ion (Olimpia) 24:43, 3. Gh. Ciu
meti (C.P.B.) 24:54, 4. C. Radules
cu (Voința) 25:15, 5. V. Rățoi (Vo
ința) 25:27, 6. Gh. Răceanu (C. 
P.B.) 27:07 ; juniori II (3 ture) ;
1. D. STANCA (Șc. sp. nr. 2) 17:30,
2. Gh. Ciumeti (C.P.B.) 18:10, 3. 1.
Ungureanu (Șc. sp. nr. 2) 18:20;
semicurse (2 ture): 1. I. Constantin 
(Șc. sp. nr. 2) 13:00; biciclete de 
turism (2 ture): 1. I. Filip (Șc. sp. 
nr. 2) 12:55.

ION DUMITRESCU

Un reușit concurs 
al juniorilor bucureșteni

La sfîrșitul săptămînii trecute cei 
mai buni trăgători juniori bucureș
teni au participat la un concurs 
de armă standard organizat de co
misia orășenească de tir. La cele 
două probe, 60 focuri poziția culcat 
și 3X20 focuri, concurenții au ob
ținut unele rezultate promițătoare. 
O comportare foarte bună a avut 
junioara Veronica Stroe, care la 
60 focuri culcat a obținut 585 p, 
cifră superioară recordului republi
can de junioare cu 3 puncte, dar 
rezultatul nu va fi omologat ca nou 
record deoarece a fost obținut în 
concursul băieților. (Nu s-a orga
nizat concurs separat pentru juni
oare). La proba de 3X20 focuri a 
cîștigat D. Hrib (Olimpia) cu 540 
p, întrecînd cu 8 puncte pe proas
pătul campion republican al pro
bei, I. Orhei. Pe echipe, la ambele 
probe, au cîștigat tinerii de la Di
namo care au avut o comportare 
constantă.

Rezultate tehnice : armă stand;
60 focuri : 1. Veronica' Stroe (Dw 
namo) 585 p, 2. M. Marin (Metalul) 
578 p (40X10), 3. A. Streitfelder 
(Școala sportivă nr. 1) 578 (39X10), 
4. D. Hrib (Olimpia) 576 p, 5. C. 
Lazarovici (Dinamo) 575 p. Echipe: 
1. Dinamo 1714 p. (C. Lazaro
vici. C. Dima 572 p. și V. Savin 
569 p.), 2. Metalul 1703 p. 3. Școala 
sportivă nr. 1 1697 p. 3X20 focuri : 
1. D. Hrib (Olimpia) 540 p, 2. M. 
Marin (Metalul) 536 p, 3. Marina 
Vasiliu (Dinamo) 535 p, 4. C. La
zarovici (Dinamo) 532 p, 5. I. Or
hei (Metalul) 532 p. Echipe : 1. Di- 

, namo 1591 p. (C. Lazarovici 532 p, 
V. Savin 532 p. și C. Dima 527 p), 
2 Școala sportivă nr. 1 1572 p, 3. 
Metalul 1568 p.

Considerăm binevenită inițiativa 
comisiei orășenești de tir București 
de a organiza o serie de concursuri, 
acum după încheierea sezonului ofi
cial. Ar fi însă de dorit ca la aceste 
întreceri să participe cît mai mulți 
trăgători din toate secțiile bucu- 
reștene.

(T. R.)

Un număr al revistei „SECOLUL 20“ 
dedicat sportului

Sportivi I Iubitori ai sportului I Numărul IC al revistei „Secolul 20" 
vă e dedicat în întregime I în 212 pagini, au scris despre pasiunea și 
eroii dv. preferați : George Călinescu, Ionel Teodoreanu, Camil Petrescu, 
Alfred Jerry, Franz Kafka, Hemingway, Caldwell, Umberto Saba, 
Robert Musi!, Antoine de Saint Exupery, William Saroyan, Arkadi Aver- 
cenko, Ilf și Petrov, Siegfried Lenz, Paul Vialar, Roland Barthes, Ingd 
Artamonova, Lia Manoliu, Virgil Ludu, dr Romulus Balaban, Victor 
Bănciulescu, Oda Schaeffer.

Dar toate aceste lucruri vor avea 
valabilitate cu o singură condiție și 
anume aceea ca antrenorii celor 
șase echipe să folosească jucătorii 
tineri în permanență și cu curaj, 
să le acorde încredere nu numai pe 
cîte o repriză sau în meciurile mai 
ușoare.

De asemenea, dorim ca noul cam
pionat să furnizeze partide dispu
tate într-un spirit de perfectă dis
ciplină, la realizarea căruia trebuie 
să-și aducă aportul în primul rînd 
jucătorii și în al doilea rînd arbitrii. 
O atitudine mai fermă, mai consec
ventă din partea „cavalerilor fluie
rului" va contribui la instaurarea u- 
nei atmosfere mai favorabile bunei 
desfășurări a partidelor de hochei. 
Și — să recunoaștem —acest lucru 
este esențial în asigurarea unor spec
tacole de calitate, așa cum aștep
tăm de la noul campionat.

în sfîrșit, ne exprimăm speranța 
că întrecerea ce se inaugurează as
tăzi ne va aduce și satisfacția de a 
putea trece în rîndurile 
consacrați pe unii dintre 
movați recent și cărora 
chipei reprezentative le 
deschise. Depinde doar
alături de ceilalți valoroși hocheiști 
să fie trecut și numele lor. Noi le

succes în întrecerea pe car» 
încep.

LOTURILE ECHIPELOR 
PARTICIPANTE

STEAUA (antrenori Eug. Raduch
Ill riECARf SfARA U Otttlf 20 SPICUCM

jucătorilor 
tinerii pro- 
porțile e- 
sînt larg 
de ei ca

și 
loan Ganga) : Pușcaș, Crișan, M. Con- 
stantinescu — Csaka, Ionescu, Varga, Va- 
car, Petrescu — Szabo II, Calamar, I. 
Constantinescu, Gheorghiu, Biro, Ste
fanov. Trăușan. Peter, Iordan, Jere.

VOINȚA M. CIUC (antrenor Nic. An
drei) : Sofian. Tasnadi, L. Balint — Fr. 
Balint. Mi hoc, E. Antal, Kedves — Szi- 
lagy, Sarkani, Szabo I, Andrei, Otvds, 
Krausz. loanovici, Csiszer, A. Balint, C 
Anfal CiQVUgth

AGRONOMIA CLUJ (antrenor Andrei 
Cazan) .• S. Radu, Lorincz — Dibernardo. 
Csuroș, Timar, Sprencz, Nagy — Cazan 
I, Cazan II, Gali, Haidu, Venczel, Godri. 
Imre.

TÎRNAVA ODORHEI (antrenor Ernest 
Torok) : Orban, Kedves — Tordk I, 
Szocs, Csaka II, Covaci, Gyorgy, Peter, 
Varga, Antal, Fiilop, Malmassi, Csoti, 
Lenard.

POLITEHNICA BUCUREȘTI (antre
nor Nicolae Zografi) : Crihan, Talmazan 
— Barbu, Bianu, Bazilidis, Rici — Mi- 
hăilescu, Tăbăcaru, Voiculescu, Fenici» 
Mantea, Nuțu, Ivănescu, Costescu.

DINAMO BUCUREȘTI (antrenor Mihai 
Flamaropol) ; Dumitraș, Lupașcu — 
Pop, Schiau, Corduban, V. Tudor, Fă
găraș — Pană, Florescu, Ciobotaru, Ște
fan, Boldescu, Bașa, Marian, Moiș, Zgîn- 
că in, Bartha, Kolld.

LOTUL ARBITRILOR : FI. Marinescu, 
N. Turceanu, I. Florescu, I. Tiron, M. 
Hușanu, V. Vomiceanu, H. Preis, V. 
Welther, I. Smerecinschi, V. Păunescu, 
Fl. Gubernu, G. Zgîncă, L. Enciu.

„MAGISTBALA TINEREȚII"

Vizionați la cinematograful Patria din Capitală

FEMEIA NISIPURILOR 
o producție a studiourilor japoneze 
scenariul: KOBO ABE regia: HIROSHI TESHIGAHARA

cu: ELH OKADA, KYOKO KISHIDA

FILM DISTINS CU PREMIUL SPECIAL AL JURIULUI - CANNES 1964

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

Casa de bilete este deschisă zilnic între orele 10—13 și 17—20.
Telefon: 13.13.00.
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De la start la sosire FOTBAL

.UJ. La etapa orășenească a te- 
lonulut școlar a participat un 
îăr record de echipe. Pe primele 
iri s-au clasat formațiile Liceului 
5 — la băieți și Liceului nr. 8 — 
ete. Tinărul Vasile Majdik a ob
it două rezultate foarte bune: 
p la tetratlon (nou record repu- 

an de copii) și 7,3 la 60 m (re- 
d republican de copii egalat), 
e rezultate : BĂIEȚI: lungime:
Majdik 5,27 ,- înălțime: I. Pru- 
chi și C. Pătrut 1,51 ; aruncarea 
■gii de oină : V. Majdik 72,00; 
'E : 60 m: I. Kun 8,1, L. Mureșan 
scută in 1954) 8,5. De menționat 
in alt concurs V. Majdik a reali-
9,3 la 80 m și 11,7 la 100 m! 

n ultima vreme au avut loc cî- 
a concursuri de verificare, la care 
j obținut unele rezultate bune. 
4EI: 100 m : I. Silai 12,9 ; 200 m : 
Silai 26,0; 80 m.g. : S. Tănase

I. Silai 12,6; lungime: S. Tă- 
e 5,36, FI. Iușan 5,22 ; BĂRBAȚI : 
m: V. Sărucan 11,0; 1500 m: 

Rusu 4 : 07,6 ; lungime : V. Săru- 
7,36; triplu : V. Jurcă 14,13, C. 

’ 3,94; disc : B. Schuster 42,75.
. — coresp.).

JDORHEI. Cu ocazia inaugurării 
i piste de atletism, a avut loc și 
concurs atletic interraional. Cla- 

tentul pe raioane : 1. Odorhei
p, 2. Gheorghieni 69 p, 3. Tirnă- 
li 80 p. S-au remarcat o serie de 
?ri atleți, cum ar fi Tiberiu Basi
ss, Olga Csibi etc (L. KARDA — 
esp ).
JÎMPULUNG MOLDOVENESC, 
roape 200 de elevi au participat 
stadionul din localitate^ la cea 
a doua ediție a „Cupei școlaru- 

' Iată cîștigătorii la triatlon : 
sele V—VIII fete : V. Mălin (S.G.
181 p ; băieți : St. Voreleniuc 

p. 4) 119 p; clasele VIII—IX: 
’: V Gîrlea (S.G. 4) 185 p ; bă-

: C. Rusu (Liceul forestier) 161 p. 
-1 BRATU — coresp).
'G MUREȘ Prima etapă a con
sulul școlar pe echipe (clasele 
VIII) a adus la start 166 de elevi 

24 de școli. Clasamentul: 1.
>ala generală nr. 4 — 65 p. 2 
raia generală nr. 9 — 55 p, 3. 
i»ala generală nr. 6 — 50,5 p. Cele

E FACEȚI IN TIMPUL LIBER?
(Urmare din pag. 1.)

iducție, sport și facultate. Trebuie 
ți calculezi fiecare minut. Satisfac- 
este insă cu atît mai mare, cu cit 
achiți la timp și bine de toate.

★
li, tot pentru timpul liber... o carte, 
film, muzică, un spectacol de tea- 

. Arbitru este aici... gustul.
’atric a decretat „Mizerabilii" lui 
go cartea lui preferată. Rămîne în 
lași timp fidel poeziei românești; 
o demonstrează biblioteca sa care 
egistrează, in ediții multiple, poe- 
, noastră clasică. Rodica Popescu 
e sâ-și depășească vîrsta : a rupt-o 
cărțile de povești și a trecut direct 
teatrul lui H. Lovinescu și Piran- 
lo. Alexandru Badea a prins gus- 
poeziei în familie, soția lui fiind o 

eitară a versului a găsit în soț pri- 
I critic al poeziilor ei.
- Cred că am citit foarte puțin, 

mustră I. Rădăcină. Poate lipsa 
timp, poate faptul că nu m-am o-

>at mai serios.
- Antrenorul meu, mărturisește N 
fircă, mi-a deschis ochii la timp : 
-a impus s-o rup cu niște prietenii 
aioase, m-a învățat ce înseamnă es- 
ica vestimentară și bunele maniere, 
-a insuflat interesul pentru artă.

■ enționez că cei refractari acestor 
ințe au fost sancționați cu... exclu- 
ea din lot). însăși viața noastră ar 
iple un roman. Dac-aș ști să 
iu !...
- Pentru faptul că literatura dra- 
tică redă viața pregnant și concen- 
t, citesc foarte mult teatru și văd 
meroase spectacole, ne spune eco- 
mistul Iulian Georgescu.
filmul, o preferință universală. Și 
i primează gustul.
Sodica zîmbește fericită la gîndul 
ui film muzical cu Gianni Morandi 
1 Elvis Priesley; serialul cu „Fan- 
nas“ este „genul" lui D. Mihăilescu. 
dea vede orice, avînd convingerea 
„de la fiecare cîștigi ceva". M. Dri- 

a caută cu insistență filmele engle- 
jti; urmărește, dincolo de spectaco- 

în sine, perfecționarea cunoștințe- 
■ sale în această limbă (pe care o 
,Jjază acum) și verificarea dicțiunii.

¥
Un scurt dialog despre viață de fa- 
ilie. Mulți dintre cunoscuții noștri 

mai bune rezultate individuale : 
FETE : 300 m: H Kacso 48.9. greu
tate : R Stich 9,55: BĂIEȚI: 50 m .- 
L. Szente 8.1 ; greutate : A Szekelv 
12,01. (I PĂUS — coresp principal).

BUCUREȘTI. Stadionul Progresul a 
găzduit — de curind — întrecerile 
„Cupei metalurgistul" Rezultate mai 
bune: 1500 m: N Brinzan (Metalul) 
4: 11,9 î înălțime băieți: V Vulpă- 
șin (Rapid) 1,75. (N. D. NICOLAE — 
coresp.).

MEDIAȘ. Recent, a avut loc cam
pionatul orășenesc școlar pe echipe 
(clasele I—VII). S-au impus tinerii 
atleți de la Liceul nr 1 (prof de edu
cație fizică W. Wayand). Cîteva re
zultate: BĂIEȚI: 60 m: K. Gockel 
7,8, J. Zavaschy 7.9: lungime: K. 
Gockel 5,29; greutate: K. Gockel 
11,56, Gh. Călbureanu 10,87; FETE: 
60 m : D. Zoltan 8.4 ; 300 m : D Zol- 
tan 48,3. Clasament pe echipe : 1. 
Liceul nr. 1 — 72 p. 2. Șc. generală 
nr. 1 — 30 p, 3. Liceul nr. 2 — 29 p. 
(P. POPESCU și Z. RIȘNOVEANU — 
coresp.)

AIUD Concurs cu participarea atle- 
ților din Bistrița, Dej, Turda și Aiud. 
Iată cîteva rezultate : JUNIORI I:
1 500 m: Gh. Tur cu (A) 4 : 19,0 ; cio
can : Em. Suciu (T) 48,65 — record 
regional ; înălțime fete: M Oniga 
(A) 1,45; 800 m fete: M. Rusu (B)
2 : 26,0 ,- JUNIORI II: înălțime băieți: 
Al. Silaghi (A) 1,70; greutate băieți: 
V. Roman (B) 13,30. (N. ONIȚIU — 
coresp )

AGNITA. Concurs școlar pentru 
atleții din Agnita, Sighișoara și Cod- 
lea. Rezultate : JUNIORI II : 1 000 m : 
H. Mattes (A) 2 : 45,7 ; greutate : Al. 
Chirișescu (S) 12,39; suliță: I. Ma
rin (S) 48,60; JUNIOARE II : greu
tate : L Stoof (C) 10,81, H. Wagner 
(C) 10,73; COPII: înălțime băieți: 
C. Lăcătuș (A) 1,47.

TG. SECUIESC. Elevii din Sf. 
Gheorghe, Brașov și Tg. Secuiesc au 
participat — recent — Ia un concurs. 
Cîteva rezultate : COPII : 60 m băieți: 
G. Latzin (Sf. G.) 7,9 ; 500 m: A. Dani 
(Sf. G.) 1 : 18,7 ; 300 m fete : D. Radu 
(Sf G) 48,8 ; greutate tete : R. Copony 
(Sf. G.) 9,90 (C. GRUIA — coresp 
principal).

sint tați și cum... viitorul copiilor se 
plănuiește încă din fașă, iată-i dis
puși să facă declarații :

— Răzvan al meu (Mihăilescu), deși 
n-a împlinit doi ani, „încalecă" pe cai 
adevărați și... se ține drept. Dacă nu-1 
iau o zi la antrenamente, seara mă 
primește cu un distant „nene" în loc 
de obișnuitul „tăticule".

Dana, zeița soților Dridea, o să ur
meze exemplul mamei (săritoarea Mi- 
haela Popescu) fiindcă, „tata face un 
sport care nu-1 joacă decît ei, băr
bații". Izabela Badea are trei ani și 
știe cum să-i răpească Iui „papa" tot 
timpul liber. Va fi polisportivă. Pro
gramul de lucru a și început; deocam
dată... pe umerii lui tata.

Cind am pus întrebarea „Ce faceți 
în timpul liber ?“ toți s-au arătat con- 
trariați : „care timp liber ?“ Nu căutam 
un timp anume, un timp detașat de 
restul activității zilnice, ci tocmai cli
pele dintre două activități, felul cum 
sînt petrecute ele. Ni s-au spus multe; 
am notat ce ni s-a părut mai semni
ficativ. Am reținut în mod deosebit 
interesul sportivilor de a împleti pre
gătirea lor pentru performanțe cît mai 
înalte, cu o continuă creștere a cali
ficării profesionale și cu o bogată via
ță de familie.

PRONOSPORT • PRONOEXPRES • PRONOSPORT
ULTIMA ZI PENTRU CONCURSUL 

SPECIAL PRONOEXPRES !

Numai o singură zi ne mai desparte 
de tragerea concursului special PRO
NOEXPRES de miine miercuri 9 noiem
brie 1966, la care se atribuie 10 auto
turisme : „Renault 10 major". „Fiat 
850" și „Fiat 600", motociclete, televi
zoare, mașini de cusut, mașini ara
gaz, frigidere, aspiratoare, mașini de 
spălat, aparate de radio ș.a.

Participați cu cît mai multe variante.
Nu uitați : și cu cinci numere se pot 

cîștiga autoturisme.
Cîștigătorii celor 50 de excursii (du

ble) de Ia tragerea premiilor mari 
LOTO din 25 octombrie 1966 oferite 
ciștigătorilor de la categoria a V-a:

1. Anghel Paraschiv — București, 2. 
Mureșan Dănllă — Cluj, 3. Szeredal 
Adalbert — Satu Mare, 4. Apostoiu Du- 
mitru-Popești — Focșani, 5. Muntea- 
nu Gheorghe — Petroșenl, 6. Cojo- 
caru Ion corn, gerbănești — Muscel, 
reg. Argeș. 7. Curcudel Marin — Bucu
rești, 8. Enăchloaia Florea — Bălan Ciuc 
reg. Mureș. 9. Micu Maria — Orăștie, 10. 
Fantaziu Vasile — Timișoara, 11. Puh-

Din carnetul cronicarului

Iată o imagine care face cinste lui Coman (ca, de altfel, oricărui portar). Portarul dinamoviștilor piteș’cni iese 
Învingător în lupta cu zece jucători de cîmp. respingind balonul și totodată, pericolul de lingă buturile sale

Ne apropiem cu pași rapizi de 
sfirșitul turului campionatului primei 
categorii. Mai sînt de jucat doar trei 
etape, dintre care două se vor con
suma în săptămîna aceasta. După 
cum este și normal, în acest pasio
nant final asistăm la o regrupare a 
valorilor. Privind clasamentul, după 
etapa a X-a, vedem cum echipe pu
ternice ca Petrolul, Steaua, Rapid, 
precum și revelația acestui tur. Fa
rul, urcă spre primele locuri. Vor 
reuși ele să le detroneze pe Pro
gresul și Știința Craiova I Ultimele 
etape ne vor răspunde la această în
trebare. Dar, să revenim la jocurile 
de duminică Toate meciurile, lucru 
foarte important, s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă de sportivitate, deși 
unele au fost extrem de disputate, 
lupta pentru cucerirea celor două 
puncte necesare în clasament dueîn- 
du-se pînă în ultimul minut de joc: 
Jiul — Progresul, Politehnica Timi
șoara — C.S.M.S., Steagul roșu — 
U.T.A. In această etapă trebuie re
marcată în mod deosebit evoluția 
bună a jucătorilor Stelei care, spe
răm, s-au pus pe picioare în sflrșit, 
și în continuare vor demonstra ade
văratele lor posibilități.

Trimișii noștri ne-au comunicat du
minică seara amănunte asupra tu
turor jocurilor. Vom da .cuvînlul" 
unora dintre ei, care au de făcut 
completări la cronicile publicate.

CONTRAATAC BINE ORIENTAT

La Făgăraș a cîștigat echipa care 
a aplicat mai bine tactica propusă. 
Arădanii s-au apărat foarte bine și 
au declanșat contraatacuri rapide 
care au produs panică în dispoziti
vul de apărare al Steagului roșu. 
Fundașii, în special Bacos și Metcas, 
au intervenit în majoritatea cazuri
lor foarte sigur, deposedînd corect 
adversarii de balon. După depose
dare, ei trimiteau imediat mingea lui 
Chivu, care prelungea în adîncime 
Iul Țîrlea sau lateral lui Birău. în 
cazul în care balonul ajungea la 
Țîrlea, acesta încerca să depășească 
prin dribling apărarea brașoveană 
sau pasa .printre" lui Schiopu sau 
Tr. Popescu care de regulă șutau 
la poartă. Dacă balonul îl primea 
Birău, fundașul arădan sprinta pînă

laneh Gheorghe — Reșița, 12. Nicolae 
Maria — Pitești, 13. Vasiliu Ion — 
București, 14. Sloian Ion — corn. Do- 
brin-Balj, reg. Oltenia, 15. Ioniță Ni
colae — Odobești, 16. Baicu Paraschiv
— Mizil, 17. Cociș Francisc — Aiud. 18. 
Duca Vasile — Constanța. 19. Bejan 
Ion — Brașov, 20. Victor Tlorg — Bucu
rești, 21. Mihăilescu Milica — Tecuci,
22. Ciobanu Dumitru — Huși, 23. Voi- 
culescu Silvia Virginia — București, 
24. Pop Gheorghe — Vișeu reg. Mara
mureș, 25. Cîrstocea Georgeta — Bucu
rești, 26. Staicu Elena — Ploiești. 27. 
Naicu Alexie — C-lung. reg. Suceava,
23. Vlase Stamate — București. 29. Tițft 
Gheorghe — București. 30. Timiș Ale
xandru — Deva, 31. Berdac Alexandru
— Stnnicolaul Mare. 32. Breazu Ștefan
— Brașov, 33. Ivănică Toma — corn. 
Drăgănești Olt, reg. Argeș, 34. Bucur 
Emil — Timișoara, 35. Marin Florea — 
Constanta, 36. Florincă Ana — Orăștie, 
37. Iancu Iancu — București, 38. Juca 
Nicolae — I. F. Topleț Orșova. 39. Pas- 
calău Iosif — Sibiu. 40. Hanganu Con
stantin — P. Neamț. 41. Popescu Eu- 
geniu — București. 42. Joga Elena — 
corn. Burlești, reg. București. 43. Cretu 
Vasile — com. Fărcasa Tg. Neamț, reg. 

la linia de fund a adversarilor, de 
unde centra precis în careul Stea
gului roșu. Dintr-o asemenea acțiune 
— după ce U.T.A. înscrisese — în 
penultimul minut, Țîrlea s-a găsit 
singur cu portarul Plică, care a sal
vat printr-un reflex extraordinar.

Asemenea aețiuni, bine gîndite și 
realizate tactic, au contribuit la 
ritmul rapid al jocului și totodată 
la crearea unor faze care au făcut 
.șah-mat' apărarea Steagului roșu.

P. V7NTILĂ

O CLIPA DE NEATENȚIE

Victorie la limită a Petrolului, in 
ciuda unei dominări evidente. Din
tre iazele din preajma buturilcr iui 
Coman și ale lui M. Jonescu am 
ales două, a căror finalizare putea 
schimba rezultatul in 2—0 sau.. 
1—1. Prima: Petrolul forța deschide
rea scorului. Și ar fi putut să tacă 
acest lucru în min. 16. Centrarea 
lui Dridea ll l-a găsit pe Iuhasz cu 
poarta goală în față. Cu o simplă 
lovitură cu .latul", de la 5—6 m, 
mingea ar fi fost ușor trimisă în 
plasă, dar Iuhasz a tratat superficial 
situația, a vrut să se distreze, să 
ofere un .număr de dexteritate" și 
încercînd să arunce mingea la colț 
cu ristul exterior, a trimis-o pe lin
gă bară. Ce a urmat ? Iuhasz s-a 
luat cu mîinile de cap... A doua: 
în min. 48, M. lonescu boxează o 
minge înaltă. Balonul ia o traiecto
rie curioasă și se îndreaptă spre 
Nagy. Dar acesta, neatent, scapă 
ocazia. După fază, și Nagy s-a luat 
cu mîinile de cap...

Am relatat două aspecte cu im
portanță majoră în ansamblul focu
lui. O clipă de neatenție e de ajuns 
să risipească eforturile depuse de 
echipă în 90 de minute. Asupra aces
tui lucru — credem noi — vor tre
bui să reflecteze mai mult unii jucă
tori care nu se concentrează suli- 
cient în fazele de finalizare.

C. AI.EXE

„SUFLEORII"

Ne-am obișnuit, noi cronicarii, să 
apreciem un arbitraj prin prizma fe
lului în care se achită de această 
sarcină, de loc ușoară, oficialul

Bacău, 44. Toma Marin — corn. Tătă- 
rani Ploiești, 45. Damaschin Eugene — 
București, 46. Pascaru Cristea — Bucu
rești, 47. Bărbuceanu Ștefan — Cra
iova, 48. Haneș Maria — Cluj, 49. Vaida 
Vasile — București, 50. Feier Nicolae — 
Cluj.
PREMIILE CONCURSULUI PRONOEX

PRES NR. 44 DIN 2 NOIEMBRIE 1966

Categoria I : 1 variantă a 105.552 lei ;
Categoria a Il-a : 1 variantă a 69.359 

lei ;
Categoria a m-a : 56 variante a 1.333 

lei ;
Categoria a IV a : 204 variante a 470 

lei ;
Categoria a V-a : 1.272 variante a 75 

lei ;
Categoria a Vl-a : 4.145 variante a 32 

lei.
Premiul de categoria I în valoare de 

105.552 lei a revenit iul Crudu Mihai din 
Timișoara.

Rubrică redactată de Administrația 
de stat Loto-Pronosport.

Foto : A. Neagi 

delegat la centru. Pe umerii lui ipa- 
să. de fapt, întreaga responsabilitate 
a deciziilor și el este acela care 
poate asigura cursivitatea, și nu de 
puține ori, calitatea jocului, prin 
maniera în care înțelege să conducă. 
Sînt lucruri bine cunoscute, pe care 
ne străduim să le tratăm cu toată 
atenția în cronicile noastre.

Se întîmplă de toarte multe ert 
să neglijăm faptul că un meci de 
fotbal este condus de TREI arbitri, 
dintre care cei doi de la linie au si 
ei un rol în buna, dar mai ales re
gulamentara desfășurare a unui joc. 
Acești doi arbitri au rolul — dacă 
vreți — al unor... sufleori care de 
multe ori contribuie direct la suc
cesul unui mare actor.

De importanta... „sufleorilor* arbi
trului de centru ne-am convins la 
Petroșeni. Nicolae Rainea s-a stră
duit și a reușit în mare măsură să 
fluiere prompt și corect în pailida 
dintre Jiul și Progresul București. 
Numai că eforturile lui au fost sin
gulare. Cei doi „sufleori" (D. Macovei 
și Al. Cornel) nu l-au sprijinit de 
loc, cu toate că, prin desfășurarea el 
partida impunea acest lucru. Interve
nind greșit, aceștia mai mult au 
încurcat treburile decît au contri
buit la limpezirea lor.

Omogenizarea valorică a brigăzi
lor de arbitri, o atenție sporită la 
delegarea „tușierilor" și evidențierea 
lor, sau invers, vor duce în mod si
gur la îmbunătățirea arbitrajelor.

C. ANTONESCU

Alte rezultate 
din „Cupa României”

Electrica Fieni — Metalurgistul 
București 1—4 (0—1).

A.S.A. Sibiu — A.S. Cugir 1—6 
(1-0).

Oltul Sf. Gheorghe — Metrom 
Brașov 1—0 (1—0).

Chimia Făgăraș — C.S.M. Sibiu 
1—2 (1—0).

Metalul Copșa Mică — Gaz metan 
Mediaș 1—2 (1—1).

Textila Mediaș — Faianța Sighi
șoara 1—0 (0—0).

Gloria Bîrlad — Constructorul 
Vaslui 5—0 (1—0).

Știre... Știri...
IN CAMPIONATUL CATEGORIEI A I 

ETAPA A XI-A (MIERCURI) 
ȘI ETAPA A XII-A (SÎMBĂTA)

Săptămîna aceasta în campionatul pri
mei categorii se desfășoară două etape 
complete : a Xl-a și a xn-a.

Miercuri 9 noiembrie sînt programate 
următoarele jocuri : C.S.M.S. — Farul, 
Știința Craiova — Petrolul, U.T.A. — 
Politehnica Timișoara (meciul se des
fășoară la Arad și începe la ora 15,15), 
Universitatea Cluj — Jiul, Dinamo Pi
tești — Steagul roșu, Steaua — Rapid 
și Dinamo București — Progresul. Ulti
mele două meciuri au loc în cuplaj pe 
stadionul „23 August", după cum ur
mează : ora 12,45 : Steaua — Rapid ; ora 
14,30 : Dinamo București — Progresul.

Iată și programul jocurilor din cadrul 
etapei a Xll-a : Progresul — Steagul 
roșu, Dinamo Pitești — U.T.A., Farul
— Știința Craiova, Dinamo București — 
Jiul. Politehnica Timișoara — Rapida 
C.S.M.S. — Universitatea Cluj, Petrolul
— Steaua.



După Balcaniada 3e baschet a juniorilor

Dacă nu înălțime, tehnicitate desăvirșită9
desfășurat în Turcia, ficient pentru nivelul internațional. A- 
ediție a campionatu- cest lucru trebuie să dea de gîndit

De curind s-a 
Ia Izmir, a IV-a 
lui balcanic de baschet pentru juniori antrenorilor^ și profesorilor de educaț
ia care au participat reprezentativele 
Iugoslaviei. Turciei, României, Greciei 
și Bulgariei.

Ea ăceastă Balcaniadă, echipa de 
juniori a României s-a clasat pe locul 
III. cedind primul Ioc (pe care-I cuce
rise în 1964 și 1965) selecționatei Iu
goslaviei. Rezultatul nu ne mulțumeș
te, deși echipele Iugoslaviei, Turciei 
și Greciei (care au învins formația 
noastră) s-au prezentat cu jucători e- 
vident superiori ca maturitate, expe
riență și talie.

în aceste trei partide, formația ro
mână nu a reușit să anihileze gabari
tul baschetbaliștilor iugoslavi, prezenți 
permanent pe teren cu 3 jucători intre 
2 m și 2.10 m, nu a putut face fată 
maturității și combativității jucători
lor turci, rutinei echipei grecești.

Cu toate că antrenamentele lotului 
de juniori au început încă din luna 
martie 1966, nu s-a putut realiza pînă 
în prezent preeătirea necesară practi
cării unei apărări agresive (sub forma 
presingului pe tot terenul) prin care 
să micșorăm handicapul înălțimii și 
al maturității adversarilor. Deprin
derile tinerilor noștri jucători, forma
te lă antrenamentele secțiilor unde a- 
părările (avînd la bază flotarea și a- 
glomerarea) sînt foarte puțin active, 
nu au putut fi modificate în așa mă
sură îneît să poată fi aplicată forma 
agresivă a apărării. Dacă ținem sea
ma de faptul că din formația de anul 
trecut nu au mai rămas decît doi ju
cători (Tarău și Săuca, pe atunci re
zerve). și că deci echipa pe care am pre
zentat-o la Izmir nu avea experiența 
întrecerilor internaționale, avem o ex
plicație în plus a acestei comportări.

Trebuie menționat însă că tinerii 
selecționați au venit în lotul de ju- 

i niori cu un bagaj tehnico-tactic insu-

ție fizică. Ei trebuie să înțeleagă că 
singurul mijloc de a îmbunătăți va
loarea baschetului și, deci, de a se ob
ține rezultate superioare pe plan in
ternațional este respectarea indicațiilor 
prevăzute în concepția unitară de joc, 
care indică o apărare activă, agresivă, 
mergind pînă la practicarea presingu
lui pe tot terenul. Aceasta constituie 
o condiție esențială pentru a întrece 
echipe cu jucători foarte înalți, cu a- 
tacuri poziționale puternice. Realiza
rea acestui deziderat se impune în 
special la echipele -de copii și de ju
niori care trebuie să-și 
la început deprinderile 
siv, în viteză.

De asemenea, trebuie
o atenție deosebită muncii de educa
ție in secțiile cluburilor și asociațiilor. 
Venind în lot cu carențe serioase în 
ceea ce privește disciplina, jucătorii 
Czmor, Ioneci, Chivulescu, Rusu și 
Dragomirescu au trebuit să fie sanc
ționați prin eliminarea din echipă (încă 
de la București), ceea ce a dus la scă
derea potențialului tehnic al acesteia.

Anul viitor campionatul balcanic se 
va disputa In țara noastră. Trebuie 
să ținem deci seama de lipsurile care 
ne-au împiedicat să ne menținem tit
lul de campioni balcanici și, împreună 
cu toți tehnicienii care se preocupă 
de educarea și instruirea tinerilor bas- 
c’netbaliști, să le remediem, lucrînd 
conform indicațiilor concepției unitare 
de joc.

însușească de 
jocului agre-

să se acorde

prof. ALEX. POPESCU

Un instantaneu de la Olimpiada de 
șah, care are loc la Havana, lată-1 
pe Teodor Ghitescu (dreapta) lu
cind cu Anastasopoulos (Grecia), 
din cadrul preliminariilor, Româ

nia—Grecia 3'/2—*/2

„Repetiție olimpică" la
(Urmare din pag. 1)

I cu o repeziciune uimitoare (majori
tatea celor din grupa de caiac-canoe, 
Cristina Balaban 
ce sportivii cu o 
sau obosiți, au 
puternice.

în qeneral, în 
team la 3—4 dimineața, iar peste zi 
capacitatea de lucru era redusă.

Concluzia cea mai evidentă care 
se desprinde este aceea că sportivii 
bine antrenați se adaptează mai ușor 
decit ceilalți si într-un timp mai 
scurt decît se bănuia.

Antrenorii și medicii trebuie să 
retină faptul extrem de important că 
ati‘ reacțiile negative cît și capaci
tatea de adaptare au un caracter 
strict individualizat. De aceea va tre
bui ca toii sportivii susceptibili de 
a fi selecționați în vederea J.O. să 
fie cercetați și testați din timp.

în ciuda acestor concluzii, destul 
de optimiste fată de așteptările noas
tre. problema adaptării la altitudine 
și la diferența de 8 ore rămîne o pro
blemă care trebuie tratată și rezol
vată cu toată competenta și răs
punderea în perioada pregătirilor.

Stagiile Scurte la o altitudine co

și Antoniu) în timp 
oarecare fragilitate, 
insomnii destul de

primele zile ne tre-

La Zurich, scorul putea fi mult mai mare
Reprezentativa masculină de 

handbal a țării noastre a debutat 
în turneul pe care îl întreprinde 
în Elveția, R. F. Germană și Ceho
slovacia cu o victorie clară (19— 
10), care reflectă în linii mari ac
tuala diferență de valoare dintre 
cele două formații.

Reprezentativa Elveției, primul 
nostru adversar din acest turneu de 
verificare înaintea C.M., a încercat 
să dea o ripostă puternică echipei 
române și — după cum ne-a relatat 
telefonic L,. Grigorescu-secretarul 
general al F. R. Handbal — partida 
de sîmbătă seara de la Zurich a 
purtat amprenta unui echilibru evi
dent în prima repriză. Este foarte

•••

Kiel
scorul strîns 

meciul cu El-

• Echipa României a sosit ieri la
adevărat însă că la 
al primei reprize din 
veția (8—5) au contribuit în egală
măsură... chiar handbaliștii' noștri, 
care nu au urmat întotdeauna indi
cațiile tactice date de antrenori. 
Așa se explică numeroasele ratări, 
unele inadmisibile, care au privat 
echipa de un scor mai mare. Cei 
mai multi dintre jucătorii noștri 
s-au năpustit pur și simplu spre 
poarta adversă, bine blocată de alt
fel de o apărare dîrză, încercînd 
să marcheze după 1—2 pase. Pri
peala și lipsa de concentrare i-au 
făcut și pe Oțelea și pe Iacob să ra
teze cu seninătate cîte o lovitură 
de la 7 metri...

După pauză, întreaga echipă-— 
jucat mai atent, s-a orientat ni. 
bine față de sistemul defensiv ac 
vers și aceasta i-a permis să-i 
domine categoric adversarul. In g( 
neral, a fost o verificare utilă per 
tru jucătorii noștri care — est 
evident acest lucru — nu au intra 
încă în ritmul obișnuit.

★
zilei de luni, 1 

efectuat un antr< 
de minute. In aceea

In cursul 
jucători au 
nament de 90 
zi echipa țării noastre s-a deplas. 
la Kiel unde va întîlni miercu 
seara, într-o nouă partidă amica 
de verificare, puternica reprezeț 
tativă a R.F. Germane.

Ciudad de Mexico (II)

Olimpiada de șal

respunzătoare, precum și sosirea în 
Mexic cu minimum 15—21 zile înain
te, reprezintă condiții absolut obli
gatorii pentru a pune organismul în 
situația de a face fată cu succes 
eforturilor Intense, specifice diferi
telor ramuri sportive și, deci, de a 
repeta performantele maxime obți
nute la seș.

★
Sportivii noștri s-au bucurat de 

multă popularitate și simpatie, per
formantele lor — în special cele ale 
caiaciștilor șt canoiștilor — fiind pe 
larg comentate de presa mexicană.

O impresie deosebită a lăsat mul
tiplul și inepuizabilul nostru cam
pion mondial Vernescu, cîștigător a 
nu mai puțin de 5 medalii de aur.

Aplaudate au fost și evoluțiile Iul 
Ciochină care, într-o companie de 
elită (a condus pînă la ultima să
ritură) a obtinut un meritoriu loc 
II și un valoros record republican. 
De asemenea, apreciată a fost evo
luția lui Alionescu (în ultimele 3 
meciuri a luptat accidentat), a ta
lentatei Cristina Balaban și a pun- 
cheurului Antoniu, care a făcut o 
remarcabilă partidă în meciul final 
susținut în compania campionului 
olimpic, polonezul Kulej. O singură

pentru supraaprecierea 
de vizită' a acestui valoros 
Mai insistent în repriza a 

în care a obtinut și avantaj, 
putut furniza o surpriză de

imputare 
.cărții 
boxer, 
doua, 
ar fi 
proporții.

Desigur, cele 12 medalii (7 aur, 
4 argint și 1 bronz) cucerite în mod 
practic de 10 sportivi ne-au bucurat, 
dar nu trebuie să ne ducă la con
cluzii ușuratice, dat fiind faptul că 
unele probe nu au fost suficient 
de populate.

Se impune pentru toți cei ce con
duc direct aceste pregătiri, tragerea 
tuturor concluziilor și elaborarea 
celor mai bune metode și mijloace, 
Ia nivelul pe care-1 reclamă cuce
ririle științei contemporane și rit
mul vertiginos de creștere 
mantelor mondiale.

în încheiere, menționez 
materială, calitatea ei și a 
necesare corespund întrutotul pen
tru organizarea în bune condiții a 
J.O. Unele semne de îngrijorare 
provoacă faptul că satul olimpic nu 
a fost încă început. Organizatorii 
au dat însă asigurări că totul va fi 
în ordine la timpul cuvenit.

Amabilele noastre gazde s-au stră
duit să organizeze cit mai bine cea

I I.»

a perfor-

că baza 
anexelor

de-a doua ediție a „Săptămînii Spor
tive Internaționale", însă inevitabile 
deficiente (dintre care unele destul 
de serioase), provocate mai ales de 
lipsa de experiență, reclamă după 
părerea noastră un ajutor mai activ 
din partea federațiilor sportive 
ternationale.

Concluzia 
cei doi ani 
buie folosiți 
mai o muncă intensă, dusă cu 
pundere și competență, ne va da 
garanția trecerii cu succes a celui 
mai dificil examen al vieții sportive 
internaționale, Jocurile Olimpice 
care, în condițiile Mexicului, pun 
probleme noi, atît în fața sportivilor, 
cît și a celor care conduc pregă
tirile. De altfel, recenta plenară a 
Comitetului Olimpic 
lizat pe larg stadiul 
vederea J.O. și a 
corespunzătoare

Numeroase „întrerupte' 
în runda a tr%

HAVANA, 7 (Agerpres). In run: 
treia a turneului final din cadr

Olimpiadei de șah de la Havana, 
chipa României a întîlnit seleeti 
nata Danemarcei. Din cele pat) 
partide, una singură s-a încheiat 
timpul reglementar de joc : cea < 
la masa a treia, dintre Jan Enevot 
sen și Teodor 
tă remiză. 
Gheorghiu 
complicată 
Larsen. Au 
menea, partidele Klaussen — Cioc 
tea și Soos — Peterssen. Deocat 
dată, scorul este egal : >/2—*/2.

Alte rezultate : U.R.S.S. — Cu’. 
3*/2—*/2; Iugoslavia — Norv»sg 
4—0; S.U.A. — Spania 3—0 (! 
R. D. Germană — Bulgaria 1-—1 (1 
Cehoslovacia — Islanda 1—0 (3 
Ungaria — Argentina 1—1 (2).

Clasamentul după trei rund 
1. U.R.S.S. 10 puncte; 2. Iugoslav 
9; 3—4. Argentina, Bulgaria 7 (2 
5. S.U.A. 6'/2 (1); 6. România 6 (1 
7. Ungaria 6 (2) ; 8. Cehoslovacia 
(3); 9. Danemarca 4’/2 (3); 10. R. 
Germană 3 (2): 11. Norvegia 3; ! 
Islanda 2'/2 (3); 13. Spania 2'/2 țl 
14. Cuba l>/2.

în grupa B (disputa pentru loc 
rile 15—28) conduce echipa Angr 
cu 8*/2 puncte, urmată de Olan 
cu 6'A puncte.

Ghitescu, consemn 
prima masă, FiorLa

a întrerupt în poziț 
cu marele maestru Be 
fost întrerupte, de as

Campionatele internaționa
in- de tenis de masă

DE PE TERENURILE DE FOTBALMECIURI AMICALE
Cu prilejul inaugurării noului sta

dion din Bagdad, selecționata de fot
bal a capitalei Irakului a susținut o 
intîlnire amicală în compania for
mației portugheze Benfica Lisabona 
din care nu au lipsit Eusebio, Tor
res și Augusto. Meciul s-a încheiat 
cu scorul de 2—1 (1—0) în favoarea 
portughezilor. Au marcat Torres, Ca
vern respectiv Mahmoud. Au asistat 
50 000 de spectatori.

★
Reîntprcîndu-se de la Londra, echipa 

Cehoslovaciei a jucat la Amsterdam cu 
reprezentativa Olandei. Fotbaliștii ceho
slovaci au repurtat victoria cu 2—1 
(1—0) prin «olurile marcate de Ilrdlirka 
și Geleta. Pentru gazde a înscris Swart. 
A arbitrat ClSckner (R.D.G.).

La Stockholm. Suedia a întrecut Da
nemarca cu 2—1.

DIN CAMPIONATELE DIFERITELOR 
ȚARI

FRANȚA (etapa a XV-a). Nantes— 
Toulouse 2—2, Lens—Angers 1—1, 
1, von—Strasbourg 2—1. Bordeaux—Mar
seille 2-0, Lille-Stade de Paris 2—0, 
Sedan—Rouen 1—0, Sochaux—Reims 
1—1. Valenciennes—Nimes 2—0. Ren
nes—Nice 0—I. în clasament: Nantes 
22 p. Lens 1? p. St. Etienne 18 p, An
gers 17 p, Strasbourg 16 p, Lyon 16 p 
etc.

UNGARIA (etapa a XXIV-a). Vasas— 
Salgolarjan]—0, Ujpesti Dozsa—Dunauj- 
varos 1—0. Csepel—GySr 1—1, Dorog— 
lerencvaros 1—3, Tatahanva—Ilonved 
3—1. Ozd—Diosgyfir 3—3, Pecs— 
M.T.K. 0—.O, Clasament: Vasas 38 p, 
Fereucvaros 33 p. Tatahanva și Ilon
ved cite 29 p, Gyflr și Ujpesti Dozsa 
cite 28 p etc.

ANGLIA. Arsenal—Leeds United 0—1. 
Aston Villa—West Bromwich 3—2, Black
pool—Tottenham 2—2, Chelsea—Man
chester United 1—3. Leicester—Burnley 
5—1, Liverpool—Nottingham Forest 
4—0, Manchester City—Newcastle 1—1, 
Sheffield Wednesday—Everton 1—2, 
Southampton—Stocke City 3—2, Sunder
land—Sheffield United 4—1,
Ham United—Fulham 6—1. In 
ment conduce 
urmată de Stocke City cu 20 puncte 
Everton tot cu 20 puncte.

U.R.SS. In campionatul unional 
fotbal conduce Dinamo Kiev cu 49 
puncte din 30 de jocuri. Iată ultimele 
rezultate: Ararat Erevan—Lokomotiv
Moscova 2—0, Șalitior Donețk—Dinamo 
Minsk 2—0; Cemomoreț Odesa—S.K.A. 
Rostov pe Don 0—1, Spartak Moscova— 
Dinamo Tbilisi 1—1.

West 
clasa- 

Chelsea cu 21 puncte, 
ȘÎ

de 
de

fundamentală este 
care au mai rămas 
din plin, deoarece

că 
t re
nii • 
răs-

Român a ana- 
pregătirilor în 
stabilit serrini

BELGRAD. La Novi Sad au avut 
campionatele internaționale de tenis 
masă ale Iugoslaviei. Iată rezultatele 
regi strafe.

In finală probei de simplu mascul 
Stepanek (Cehoslovacia) l-a învins 
Amelin (U.R.S.S.) cu 3—2 (13—21, 21— 
15—21. 22—20, 21—16).

Proba de simplu feminin a lost cî- 
gatâ de Marta Luzova (Cehoslovac: 
care în finală a întrecut-o cu 3—0 <21— 
21—12, 21—13) pe Zola Budnova (U.R.S.:

Dublu femei : Shanon. Smith (Angî 
— Seholler, Bucholz (R. F. Germa 
3—1 ; dublu bărbați : Amelin, Comozi 
(U.R.S.S.) — Korpa. Vecko (Iugoslav 
3—0 ; dublu mixt : Stanek. Luzova 0 
hoslovacia) — Sckljller, Seholler (R. 
Germană) 3—1.

ȘTIRI, REZULTATE
RIO DE JANEIRO. La Porto Ale

gre (Brazilia) se desfășoară finala 
interzonală a competiției de tenis 
„Cupa Davis", care opune selecțio
natele Braziliei și S.U.A. După dispu
tarea primelor două simpluri și a 
partidei de dublu conduce cu 2—1 
echipa S.U.A. La dublu, perechea 
americană Ralston — Ashe a învins 
cu 7—5, 6—4, 4—6, 6—2 cuplul bra
zilian Korli — Mandarino.

LUXEMBURG. La Luxemburg, în 
cadrul primului tur al „Cupei cam
pionilor europeni' la baschet (mas
culin), formația spaniolă Real Ma
drid a învins cu scorul de 100—44 
(44—23) echipa Black Star de 
Mersrh (Luxemburg).

MEI BOURNE. în localitatea Yara- 
glen, în apropiere de Melbourne, a 
început campionatul mondial de pen
tatlon modern. Proba de călărie a 
fost cîștigată de maghiarul Ferenc 
Torok, care a realizat 1100 puncte.

MADRID. în meci retur
„Cupa campionilor europeni' la hand
bal (masculin), disputat la Granol- 
lers, echipa norveqiană Fredensborq 
a învins formația spaniolă Granol-

penlru

lers cu scorul de 27—46 (17—9). 
primul joc victoria revenise spo 
vilor spanioli cu 24—19, dar ha 
baliștii norveqieni cu un golave, 
mai bun s-au calificat pentru 
rul II al competiției.

BUDAPESTA. Intîlnirea interna 
nală de atletism desfășurată la 
dapesta între- echipele Dozsa (1 
garia) și Gwardia (Polonia) s-a 
cheiat cu victoria oaspeților, ini 
gători cu scorul general de 164—1

LAHTI. Continuîndu-si turneul 
Finlanda, echipa masculină de t 
chet a R.A.U. a 
echipa Finlandei, 
nut victoria cu 
(41—32).

MELBOURNE, 
nai de tenis de 
cîștigat de australianul Roy Eir 
son care în finală l-a învins 
4—6, 6—3, 6—3, 3—6, 6—2 pe c< 
gul său Fred Stolle. La feminin, [ 
mul loc a fost ocupat de Leslex 1 
ner (Australia) care a dispus_ 
6—0, 8—6 de Kerry Melville (Â 
tralia).

jucat la Lahti
Gazdele au o 

scorul de 91-

Turneul Interna 
la Brisbane a f
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