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Am continuat 
tîmpinăm ?" prin 
Muscel și Buzău.

J^AGAZIE BINE ASORTATĂ

raidul pe tema : „Vine iarna ! Cum o în- 
asociațiile sportive din Pitești, Cîmplung 

lată o parte din constatările noastre :

Asociația sportivă Metalul Pi- 
ești este fruntașă în ce privește 
>rganizarea întrecerilor sportive în 
.ezonnl de vară și are o solidă 
>ază materială (dispune de toate 
ondițiilc practicării sporturilor de 
rară: teren de fotbal cu pistă 
le atletism, terenuri de volei și 
tandbal, poligon de tir, echipa- 
nent suficient pentru numeroșii 
imatori de fotbal, volei, handbal, 
ttletism și tir). Dar, la Metalul 
te acordă o egală atenție și spor
urilor de iarnă. De pe acum au 
ost verificate materialele și eclti- 
iamentul sportiv. Pentru noul 
iezon au fost puse la punct 40 de 
verechi de schiuri, s-au reparat 
nesele de tenis etc. Incăpătoarea 
nagaz.ie a asociației a fost îmbo-

gătită de cuiînd cu încă 18 tre
ninguri, multe tricouri și maieuri 
pentru voleibaliști și luptători, 
80 de perechi de teniși, șorturi 
etc — echipamente în care s-au 
investit peste 10 000 lei. Am fost

Raid - anchetă

plăcut impresionați de curățenia 
și ordinea care domnește în a- 
ceastă magazie. Cele constatate 
au fost completate apoi de secre
tarul asociației sportive, Jean 
Sîrbu, care ne-a spus: „Iarna, 
cînd organizăm concursuri de să
niuțe pe pantele din apropiere, 
vin o sumedenie de concurenți, 

special copii ai salariaților

noștri. După cum vedefi, în ma
gazie avem schiuri, dar mul fi a- 
matori ai acestui frumos sport 
vin cu ale lor. Avem mul fi iubi
tori ai patinajului, dar nu avem 
un patinoar. Aceasta nu ne îm
piedică să organizăm concursuri 
pe patinoarul asociației Voinfa. 
In afară de sporturile specifice 
iernii, tinerii noștri joacă popice, 
tenis de masă, șah, practică hal
terele (avem 2 haltere olimpice 
și mai multe populare) șit din a- 
cest an, luptele.
ciafiei și-a propus 
rile existente în 
fată să cumpere 
riale sportive de
de toate genurile, echipament 
pentru turiști, luptători etc.".

Așadar, la Metalul Pitești, ma-

Consiliul aso- 
ca din fondu- 
momentul de 
și alte mate- 
sezon: schiuri

TR. IOANIȚESCU 
A. BREBEANU
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Foto : A. Neagu

In vir-

La sfirșilul acestei săptăniîni sala de 
Cluj va găzdui iniilnirea de gimnastică 
prezentativele masculine si teminine ale 
și R.D. Germane. Ultima confruntare între

România -R. D. Germană

sport din 
dintre re- 

------------ ,— României 
R.D. Germane. Ultima confruntare între selec

ționatele celor două țâri a avut loc în 1961, la Bucu
rești, și s-a încheia* cu victoria echipelor noastre : 
379—377 la fete și 563,45—562,45 la băieți. La indivi
dual compus au cîștigat Sonia Iovan (România) si 
Siegfried Fiille (R.D.G.).

Din loturile țării noastre, care se pregătesc pen
tru această competiție, tac parte printre alții : 
Elena Ceampelea, Rozalia Filipescu. Rodica Apătea- 
nu, Elena Tutan, Al. Silaghi, Anton Cadar, Gh. 
Condovici, Petre Mihaiuc.

dintre 
prezentanlele 
stre pentru 
tîlnirea de 
nastică România — 
R. D. Germană, 
Elena Ceampelea, 
în timpul exerci

țiului la bîrna

re- 
noa-

în- 
qim-

in-

si 
din

Maestrul I’oantă se 
tea prin birou asemenea unei 
mingi cu efect.

—- Ce inimă poate avea o 
fată! izbucni el.

— Ce inimă, maestre ? 
trebă curios Gumiță.

— De piatră! Ascultă 
tu ce scrie tînărul ăsta
Odorhei: O iubesc în taină 
de mai mult timp. Sint nelip
sit de la toate antrenamentele 
și meciurile ei. Duminica tre
cută, ca să vă dau un exem
plu, m-am deplasat tocmai la 
Petroșeni pentru a o vedea 
evoluînd și în compania hand
balistelor de la Școala spor
tivă. Am aplaudat-o tot tim 
pul jocului. La sfîrșitul par
tidei însă, cînd a trecut 
lingă mine — plici, plici 
două perechi de palme! 
ce i-am greșit, tovarășe 
dactor ?

— Dar eu cu ce i-am , 
șit. maestre ?

pe

Cu
re-

gre-

■— Păi, și tu ?...
— I>a, dar de o altă fală 

din Odorhei.
•—■ Formidabil! Gumiță,

n-aș fi crezut...
— Maestre, în situația asta 

dificilă sîntem mai mulți.
— Fantastic! Mai mulți în

drăgostiți ?
— Nu. Mai mulți loviți! 

Ghiontiți, or cu zgură murdă
riți. Depinde unde am stat 
fiecare, cînd handbalistele de 
la Voința Odorhei au trecut 
spre vestiare. In frunte cu 
antrenorul lor T. Ignat, cară 
la sfîrșitul meciului le-a ru
gat să nu mai salute publicul 
spectator, necunoscător al va
lorii și al educației lorI

— Deci, scrisoarea 
tare 2...

— E tot „Mat într-o mu
tare !“.

Stirlogea și Dridea in cursă...
Andrei,

Greavu:
— Ține-te 

vine... tare I
Sprint final în turul campio

natului categoriei A. Intrată în 
„linie dreaptă", întrecerea ce
lor mai bune echipe din fot
balul nostru capătă valori noi, 
ultimele trei jocuri disputîn- 
du-se sub semnul luptei pentru 
obținerea unor locuri cît mai 
avantajoase în clasament la ca
pătul primei jumătăți a cam
pionatului.

Evenimentul numărul unu al 
etapei a Xl-a este cuplajul 
bucureștean : STEAUA — RA
PID, DINAMO — PROGRE-

Mateianu:
— A ti sau a nu mai fi li

der, aceasta e întrebarea i
SUL. Iată două meciuri aștep
tate cu mare interes atît de 
suporterii celor patru echipe 
bucureștene cît și de iubitorii 
fotbalului din întreaga țară, 
mai ales de cei din Craiova. 
Ploiești și Constanța. Motivele 
nu sînt greu de ghicit.

Jocul Steaua — Rapid opune 
două formații învingătoare du
minică. Aparent, capitolul mo-

VALENTIN PĂUNESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

DATELE MECIURILOR DE 
HANDBAL UNIVERSITATEA 
TIMISOARA - GORNIK 
GLIWICE

Noi

IN
jocuri

Au fost fixate datele întîlnîrlîor 
dintre Universitatea Timișoara șl 
Gornik Gliwice (Polonia) din ca
drul primului tur al C.C.E. la 
handbal feminin. Primul meci va 
avea loc la Gliwice în ziua de S 
decembrie, iar cel de al doilea, 
la Cluj, în ziua de 15 decembrie.

„CUPA BALCANICA"
Miercuri 

gramat la 
—- din cadrul „Cupei balcanice" — 

U.T.A.—t'enerbah ce. 
tim că în prima manșă 
la Istanbul rezultatul a 
în favoarea gazdelor.

23 noiembrie este pro- 
Arad returul meciului

Reamin- 
disputată 
fost 3—1

A fost stabilită și data primu
lui joc dintre echipele A.E.K. și 
Farul Constanfa. Meciul se va 

disputa în ziua de 30 noiembrie 
la Atena.

• TURNEUL PENTRU PROMO
VAREA ÎN CATEGORIA A 

LA RUGBi

Duminică începe în Capitală 
turneul pentru promovarea Iu 
categoria A la rugbl, la care iau 
parte primele clasate din cele 1 
serii ale categoriei B : I.T.O. Ga
lați (seria I). A.S. Tecuci (seria 
a Ii-a), Agronomia Cluj (seria 
a IlI-a) și Rapid București (seria 
a IV-a).

ieri, la hochei: Dinamo București învingătoare la scor
Noua ediție a campionatului republi

can de hochei pe gheață — inaugurată 
ieri dimineața — a furnizat chiar din 
prima etapă partide viu disputate, în 
care s-au înregistrat însă rezultate scon
tate. Firește, este prematur ca după 
primele trei jocuri să tragem concluzii. 
Trebuie să spunem totuși, că aceste 
prime întîlniri au scos în evidență di
ferența de piegătire existentă între for
mațiile ai căror jucători au beneficiat 
de o perioadă mai 
ment pe gheață și 
Iată acum cîteva 
etapa inaugurală.

Steaua — Politehnica București 13—1 
(2—1, 8—0, 3—0). Victorie așteptată, 
chiar la acest scol. Totuși cinstea de a 
înscrie primul gol al campionatului nu 
a revenit unui jucător de la Steaua, ci 
lui Tăbăcaru (Politehnica). De altfel, 
studenții au condus cu 1—0 pînă în 
minutul 16 cînd Steaua a reușit ege- 
larea. In continuare jocul s-a desfășu
rat aproape tot timpul în treimea echi
pei Politehnica, Steaua arătîndu-se mai 
.productivă" in goluri doar în repriza 
secundă.

Agronomia Cluj — Tîrnava Odorhei 
1 (2—0, 8—0, 3—1). Surprinzătoaie

lungă de antrena- 
celelalte echipe, 

amănunte privind

în acest meci a fost replica slabă a 
echipei din Odorhei, care a pierdut nu 
atît din lipsă de pregătire (nici studen
ții clujeni n-au beneficiat de mai mult 
antrenament), cît dintr-o greșită orga
nizare a jocului, mai ales în apărare. 
Din această cauză, fiecare atac al clu
jenilor a găsit numeroase breșe în fata 
porții lui Orban (Tîrnava), și el lipsit

r' PROGRAMUL DE AZI : ORA 91 
Steaua - Tîrnava ; ORA 17 : Voinfa -4 
(Agronomia; ORA 1? > Dinamo se 
[politehnica.

de inspirație în această partidă. Așa se 
explică faptul că, fără a manifesta o 
superioritate evidentă, Agronomia a cîș- 
tigat la un scor concludent. E de meu- 
ționat însă că prezența lui Gali în 
echipa clujeană a dat mai multă vigoa
re atacului și în special o mai mare 
eficacitate, cunoscută fiind .setea" de 
gol a acestui hocheist.

Dinamo Buc. — Voința Miercurea 
Ciuc 8-2 (0-1, 2-0, 6-1). Confirmînd forma

manifestată la ultimele antrenamente și 
jocuri de verificare, dinamoviștii bucureșteni 
au obținut o meritată victorie asupra echi 
pei din Miercurea Ciuc, o obișnuită • 
locului secund.

Este cert că în realizarea acestui rezultat 
— și poate mai mult în ușurința cu care 
scorul a luat proporții — un cuvînt greu 
de spus l-a avut și faptul că între cele 
două echipe a existat o evidentă diferență 
do pregătire. Rămași în urmă din acest 
punct de vedere, hocheiștii din Miercurea 
Ciuc au încercat tot ce se putea, reușind ca 
în primele 30 de minute de joc să țină în 
șah echipa dinamovistă. Ei au condu» 
chiar, temperînd viguroasele atacuri al» 
bucureștenilor printr-un joc lent, cu dese 
întreruperi. Abia după ce au egalat și an 
luat conducerea (prin 2 goluri realizate 1» 
70 de secunde interval de tînărul Moiș) 
dinamoviștii S-au descătușat și au reușit 
să se distanțeze. Ploaia de goluri din final 
a risipit bruma de rezistență a jucătorilor 
de Ia Voința, care au devenit o pradă 
ușoară în fața tinerei și rapidei formații 
bucureștene.

V. TOFAN

C. ANTONESCU

Fază din meciul Dinamo București —I oința Miercurea Ciuc Foto: A. Neagu
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terialele și echipamentul sportiv... aș
teaptă venirea iernii.

NU ȘTIM CE SA CUMPĂRĂM?

Asociația sportivă Tablierul Pitești, 
deși numără peste 800 de membri UCFS, 
a avut o .activitate slabă în timpul verii. 
Aceasta se explică prin neglijența 
manifestată de consiliul asociației în 
folosirea fondurilor pentru procurarea de 
echipament și materiale sportive. Sără
căcioasa magazie a asociației a devenit 
și mai... sărăcăcioasă, datorită faptului 
că o parte din echipament a fost dat în 
.păstrare" sportivilor care nu s-au sfiit 
•ă-l folosească și în afara terenurilor. 
Prin urmare, să-l facă și mai bun de... 
reformă. Referitor la cel de iarnă, din 
•cest punct de vedere nu avem nimic 
de reproșat consiliului asociației : de 
■ude nu-i, nici... sportivii nu cer!

Președintele asociației, I. Bălăucă, ne 
•punea că sînt bani, dar nu știe cam 
«e materiale și echipament ar trebui cum
părate pentru sezonul rece ! ! Păcat 
•-a desființat... oracolul de la Delfi!

să o repare. Am aflat de la secretarul 
acestei asociații, I. Ceaușu, că pentru 
iarnă se vor organiza întreceri numai 
la șah. Ne punem, în mod firesc, în
trebarea: CINE RĂSPUNDE PENTRU 
ACEȘTI BANI, ARUNCAȚI PUR ȘI 
SIMPLU PE FEREASTRĂ? CONSILIUL 
ORĂȘENESC UCFS C1MPULUNG MUS 
CEL NU-ȘI REPROȘEAZĂ NIMIC IN 
CEEA CE PRIVEȘTE MODUL CUM 
ÎNDRUMĂ, SPRIJINĂ ȘI CONTRO
LEAZĂ ACESTE ASOCIAȚII SPOR
TIVE ?

APROVIZIONAREA

PENTRU IARNĂ

că

A

„DE TOATE PENTRU TOȚI**

Popas la Cîmpulung Muscel. Prima 
rită : la asociația sportivă Muscelul, 
care își desfășoară activitatea peste 
2 700 membri UCFS. Am constatat că 
în magazia asociației există material și 
echipament îndestulător pentru practi
carea sportului în sezonul rece. „Cea 
mai mare parte o fondurilor cheltuite în 
ultimul timp (peste 12 000 lei) — ne 
•punea instructorul sportiv I. Teleleu — 
au fost destinate procurării de materiale 
și echipament necesare sporturilor de 
iarnă. Schiorii, boxerii, luptătorii, halte
rofilii, tenismanii, șahiștii și compo- 
menții echipelor de orientare turistică nu 
vor duce lipsă de nimic în anotimpul 
rece*.

vi
ta

Apropierea sezonului rece se simte- și 
în preocuparea asociațiilor sportive din 
raionul Buzău pentru aproviziona rea cu 
^materialele necesare practicării luptelor, 
handbalului, șahului, boxului, tenisului 
de masă, voleiului, baschetului și hal
terelor, ramuri de sport la care există 
— datorită sălilor de la școli — condiții 
în vederea organizării diferitelor con
cursuri în timpul iernii. Astfel, asocia
țiile din Căldărești, Costești, Săgeata, 
Scutelnici, Brădeanu, Liceul pedagogic 
din Buzău, Școala profesională C.F.R., 
Voința și altele și-au cumpărat, de cu- 
rînd, echipament 
sportive în vafeiare

mâții că talpa de la pantofii de tenis 
se dezlipește după cîteva zile de în
trebuințare, că se defectează repede fer
moarele de la treninguri, că se uzează 
repede mănușile de box. Cele mai multe 
nemulțumiri produc mingile (cele cu 
supapă) de handbul, volei sau baschet, 
care se dezumflă după un set sau o 
repriză. Vinovați sînt, după părerea 
mea, furnizorii materialelor respective, 
adică fabriciîe Flacăra roșie București, 
cea din Sebeș etc. Nu cunosc cauzele 
care generează această situație, însă, 
în numele cumpărătorilor, fac apel la 
controlul de calitate din unitățile care 
produc materialele menționate.

Din discuția purtată cu tovarășa Au
relia Cristea reiese clar necesitatea îmbu
nătățirii calității unor articole sportive. 
De asemenea, I.G.R.T.L Ploiești tre
buie să repartizeze judicios și în canti
tăți suficiente produsele în diferitele 
localități, în funcție de cerințe, pentru 
oa asociațiile sportive să aibă toate 
condițiile unei bune aprovizionări.

profesională 
sportiv 4 pe- 
și nn sac de 
nefolositc, în-

am putut afla, pin» F» uimi, din dis
poziția cui stau închise In dulap!

Încă un caz. Școala 
C.F.R. are In inventarul 
xechi de mănuși de box 
antrenament. Acestea stau
trucît lipsește nn instructor care să-i 
pregătească pe elevi.

Nu este nevoie să fii Sherlock Hol
mes pentru a descoperi aceste materiale 
sportive care stan nefolosite și pentru 
a le dirija acolo unde se simte nevoia. 
Trebuie să fii numai un activist spor
tiv sîrguincios. Oare să nn se găsească 
așa ceva la Buzău ?

LA DOUA MARI ASOCIAȚII >

SPORTIVE SE ASTEAPTA.„ VARA3

DE NIHILO...

La asociația sportivă Rapid P.T.T.R., 
am fost întîmpinați de Elena Narița, 
membru în consiliul asociației. Cînd a 
auzit despre problemele de care ne in
teresăm a făcut un semn traductibil prin 
NIMIC. Ne-a dat și... explicații: „De 
cîțiva ani asociația noastră există numai 
cu numele. Depunem cotizația la C.E.C. 
fi primim confirmarea soldului. Singura 
acțiune care atestă existența asociației. 
Materiale sportive ? Echipament ? Păi, 
tă facem socoteala: o masă de tenis, 
pe care acum cîțiva ani ne-a rupt-o un 
camion (am rămas numai cu paletele și 
mingile), o plasă și o minge de volei 
(dar nici iarna, nici vara nu avem cum 
sâ ne folosim de ele). Nu-mi amintesc 
să fi văzut vreun trening... Cam atît. 
N-are rost să mai mergem la magazie. 
VA ASIGUR că în asociația noastră de 
cîțiva ani nu sa mai înregistrat nici o 
acțiune pe plan sportiv**.

Cum este posibil ca nimeni să nu fi 
tras Ia răspundere — într-o perioadă de 
timp atît 
sHîului 
P.T.T.R. 
lăsare ?

de lungă — pe membrii con- 
asociației sportive Rapid 
pentru inactivitate, pentru de-

NUMAI ȘAHURI

Pe președintele asociației sportive Vi
itorul Cîmpulung Muscel, Șt. Birtu, 
l-am găsit ocupat cu treburile zilnice. 
Din scurta convorbire pe care am avut-o 
cu el a reieșit că pentru sezonul rece 
asociația dispune numai de 20 trenin
guri, 4 garnituri de șah și o masă de 
tenis. Deci, iubitorii sportului de la Fa
brica de mobilă nu au suficiente mate
riale și echipament. Am vrut să vedem 
mapazia. Cînd am ajuns aici, antrenorul 
echipei de fotbal Gh. Joița, ne-a deschis 
nn dulăpior... „Iată tot ce avem. Echipa
mentul de fotbal, la care țin ca la ochii 
din cap. E atît de vechi incit băieții nu 
vor să-l mai îmbrace. Dar, cu ce să cum
părăm altul cînd financiarul nostru, ton. 
/. Brojbars, nu siringa cotizația, cînd 
consiliul asociației nu ne dă nici un 
sprijin ? Masa de tenis a fost scoasă 
afară și s-a deteriorat do atîtea ploi. 
Pentru iarnă au rămas numai cîteva șa- 
kuri*.

Nici vorbă de treninguri...
Aceeași situație există și lâ asocia

ția Mecanica. O mină de materiale, 
destinate sporturilor d’e vară, stau îngră
mădite și murdare într-un dulap asemă- 
nlltor celui de la Viitorul. Masa de tenis 
• • distrus, dar nimeni uu se îngrijește

BOXUL... CENUSAREASA!

ZI
Sl
9

și diverse materiale 
de mii de lei.

DESCOPERIRE...

Boxerii de la Voința Buzău au repre
zentat cu cinste în ultimii ani culorile 
orașului în fazele superioare ale unor 
competiții republicane. Să vedem în ce 
condiții se vor pregăti, in zilele frigu
roase, tinerii boxeri din acest oraș. Iată 
ce ne spun doi activiști sportivi:

ARHEOLOGICA

sediul A. S. Constructorul din Buzău, s-au descoperit 
numeroase vestigii pugilistice, datînd de mai bine

La 
recent 
de 2 ani.

ce l-am mai lua noi in... primire 1
Și nu știți cine vă are în primiie f 
Nu, că dacă am ști, ohooo,

La întrebarea: „Cum își vor procura 
în continuare asociațiile sportive mate
rialele de care au nevoie ?“ am căutat 
răspunsul la magazinul cu articole de 
sport din Buzău. în rafturile lui există, 
în aceste zile, produse mai multe ca 
în anii trecuți-, însă nu din toate sor
timentele necesare. noului srezorr sportiv. 
Sînt stocuri suficiente de șahuri, 
mingi, plavse, tricouri^ chiloțî șF ghete 
pentru handbal, volei și baschet. Dfe ar- 
semenea, se găsesc din belșug plase, 
mingi și chiar mese de tenis, dar lip
sesc, de mai multă vreme, paletele. E- 
xistă patine mont abile — foarte cău
tate de copii — însă nu și pulovere. 
Pentru box — sport eiare are de acum 
tradiție în Buzău — există la ora ac
tuală în magazinul pentru desfacerea 
articolelor de sport doar două perechi 
de mănuși și cîteva mingi pară, iar echi
pamentul și materialele pentru lupte 
(echipa de „libere44 Victoria Buzău a 
promovat anul acesta în categoria A), 
lipsesc cu desăvîrșire. De ce nu se gă
sesc o serie de articole solicitate de aso
ciațiile sportive pentru anotimpul care 
urmează ?

— L.C.R.T.I. Ploiești, baza noastră 
de aprovizionare, ne-a spus responsabi
la magazinului. Aurelia Cristea, a rămas 
in restanță cu livrarea cantităților de 
produse comandate de noi în urma unui 
necesar stabilit de comun acord cu con
siliul orășenesc UCFS. în schimb, avem 
materiale de care asociațiile sportive 
nu au nevoie în această perioadă...

— Unele asociații sportive se plîng 
nu numai de absența materialelor, ci și 
de calitatea slabă a unora dintre ele.

— Intr-adevăr, primim adesea recla-

Desen de Al. Clenciu.
MARIN DUMITRU, antrenor: „în 

curînd vom deschide un centru de ini
țiere și antrenament — extrem de util 
pentru depistarea și pregătirea elemen
telor talentate. De altfel, am și selec
ționat 23 de copii. Din păcate, nu a- 
vem toate materialele ajutătoare, care 
se cer pentru creșterea viitoarelor ca
dre. Ne lipsesc halterele de mînS^ nu a- 
vem suficienți saci de atrenament, 
mhtgi-pară și alte materiale absolut ne
cesare unei pregătiri metodice*.

PAUL VRÂBIESCU, președintele Con
siliului orășenesc UCFS Buzău: „Ceea 
ce e mai grav este faptul că sala Vo
ința (singura sală de box din oraș) în 
care au loc antrenamentele boxerilor, 
este necorespunzătoare. Pentru a nu pă
trunde frigul, e necesar să fie dublate 
geamurile, se simte nevoia amenajării 
unor instalații sanitare. Cu sprijinul ofi
ciului sport UCECGM și cu eforturile 
noastre s-ar putea rezolva în timp util 
toate aceste lucrări. în ceea ce ne pri
vește, sîntem gata să punem umărul*.

La asociațiile sportive Metalul și 
Rapid ne-am oprit mai mult, deoarece 
ele sînt cele mai mari din orașul Buzău. 
Fiecare numără cite 1 300 membri UCFS, 
iar echipele lor de fotbal, volei, hand
bal, baschet și șah au participat în 
timpul verii la diverse campionate lo
cale și competiții de masă. Ce vor face 
sportivii acestor două asociații buzoiene 
în anotimpul care urmează ? Răspunsul: 
se vor odihni1 Nu pentru că așa doresc 
iubitorii sportului de la Uzina mecanică 
și de la Complexul C.F.R. In zilele fri
guroase ei ar juca șah sau tenis de 
masă, ar practica eu bucurie toate spor
turile de sezon. Posibilități sînt. Asoci
ația Metalul are fonduri pentru procu
rarea unei mese de tenis pe care o soli
cită, de ani de zile, numeroși tineri și 
vîrstnici de la Uzina mecanică. De ase
menea. conducerea rasociației Rapid, dacă 
ar strînge cotizația sportivă de la cei 
peste 1 300 de membri UCFS (Alexan
dru Anastasiu, responsabil ett probleme 
financiare, ne-a informat că în ultimele 
hml s-a încasat doar 20 Ia sută din co
tizații)^ ar putea dbta clubul C.F.R. cu 
materiale necesare unei bogate activi
tăți compet'Htoriale în cursul iernii. Dar, 
deoarece conducerile asociațiilor men
ționate așteaptă cu mîinile in sin că
derea zăpezii, sportivii sînt nevoiți să 
aștepte și ei... sosirea verii!

★
Continuarea raidului nostru prin 

asociații sportive acum, în pragul se
zonului rece, ne-a dezvăluit aspecte 
asemănătoare cu cele din articolul 
precedent. In multe asociații există 
preocupare pentru asigurarea unor 
condiții optime desfășurării competi
țiilor de iarnă. Am constatat însă că 
mai sînt asociații unde echipamentul 
și materialele sportive sînt insufi
ciente față de necesități, că unele 
consilii de asociații neglijează total 
problema creării posibilităților de 
continuare a activității sportive în 
noul sezon, și, că pe alocuri, nu se 
folosesc judicios fondurile, cnmpărîn- 
du-se echipament inutil și, in sfîrșit, 
că, din lipsă de gospodărire, se iro
sesc multe materiale sportive. Este 
cazul ca în scurtul interval ce ne mai 
desparte de sosirea iernii, consiliile 
asociațiilor sportive deficitare la ca
pitolul „pregătiri pentru iarnă* să ia, 
cu sprijinul organelor UCFS, toate 
măsurile de lichidare a rămînerii în 
urmă.

CATEGORIA
MASCULIN

1. Hapld București 4 4 0 12: • •
X Dinamo București 4 4 0 12: XI
X Politehnica Galați 4 4 0 12: 31
4. Petrolul Ploiești 4 3 1 •:
5. Steaua București 3 3 0 ft: X4
6. Tractorul Brașov 4 2 2 «: *0
7. Alumina Oradea 4 1 3 •: ftft
8. Minerul B. Mare 4 13 3: ft ft
9. Politehnica Brașov 4 0 4 4:13 4

10. Viitorul Bacău 3 0 3 3: 9 3
11. Progresul Brăila 3 0 3 1: 9 3
12. Politehnica Timișoara 303 0: 9 3

FEMININ
1— 2. Dinamo Buc. 4 4 0 12: 0 8
1— 2. Farul Constanța 4 4 0 12: 0 8

3. Rapid București 4 4 0 12: 2 8
4. Penicilina Iași 4 4 0 IZ: 3 S
5. LC.P. București 4 12 6: 8 8
G. Universitatea Craiova 4 1 3 4:11 5
7. Universitatea C1U| 4 13 3:11 5
8. CJP. București 4 0 4 4:12 4

*-14>. C.S.M. Sibiu 4 0 4 3:12 4.
•—10. Țesătura P. Neamț 4 0 4 3:12 4

CATEGORIA B
Seria 1

MASCULIN
L Farul Constanța 4 4 0 12: 38
2. înainte Timișoara 4 3 1 11: 5
3. Electroputere Craiova 4 3 1 xo;V7
4. I.C. Arad 4 3 1 9:
5. Progresul București 4 2 2 ft:M
6. Semănătoarea Buc. 4 2 2 7:.M.
7. Ind. sîrmei C. Turzii 4 2 2 6: •<
8. Progresul I.R.A. Suceava 4 13 7:10 ft
9. C.S.M. Cluj 4 0 4 6:12 4

10. A.S.A. Sibiu 4 0 4 2:12 ț
FEMININ

1. Drapelul roșu Sibiu 4 4 0 12î î 4
2. Progresul Buc. 4 4 0 12: 3 •
3. Progresul Tîrgoviște 4 8 1 W: 47
4. Corvinul Deva 4 3 1 10: 6 7
5. Sănătatea Arad 4 2 2 7: 7 0
6. Liceul »N. Bălcescu”

Cluj 4 2 2 6: 8 1
7. Metalul București 4 13 8:9 1
8. Tricotajul Brașov 413 5:10 i

9—10. Voința M. Ciuc 4 0 4. 1:12 4
9—10. Voința Botoșani 4 0 4 102 4

Seria a ll-a
MASCULIN

1. I.C.F. București 4 4 0 12: 0 «
2. Politehnica Cluj 4 4 0 12: 2 8
3. Construcții Buc. 4 3 1 9:7 9
4. Știința Petroșeni 4 2 2 9: 6J8

5— 6. Politehnica Iași 4 2 2 7: «S
5— 6. Universitatea Craiova 4 2 2 8: 8 8

7. Universitatea Tim. 4 2 2 6: T,<
8. Institutul pedagogic

Tg. Mureș 4 13 5: ft ft
9—10. Universitatea Buc. 4 0 4 102 4
9—10. Medicina București 4 0 4 103 4

FEMININ
1. Medicina București 4 4 0 12: Olt
X Universitatea Tim. 4 4 0 12: 3*8
3. Universitatea Buc. 4 3 1 10: 5 T
4. IMF. Tg, Mureș 4 3 1 9:5 7
5. I.S.E. București 4 2 2 T: 8 6
6. Politehnica Brașov 4 13 601 5

7— 8. Politehnica Galați 4 1 3 501 5
7— 8. Universitatea iași 4 1 3 501 ft

9. Institutul pedagogic
Pitești 4 1 3 600 4

10. Medicina Cluj 4 0 4 302 4

SELECȚIONATĂ UNIVERSITARĂ ROMÂNĂ 
INTR-UN TURNEU LA FRAGA

Tn cadrul manifestărilor prilejuite de 
Săptămîna mondială a studenților, la 
Fraga va avea loc între 16 și 20 noiem
brie un turneu masculin de volei, la care 
va participa și o. selecționată universi
tară din țara noastră. Lotul cuprinde 
următorii voleibaliști : Udișteanu, Szocs, 
Iorga, Kramer, Ozum, Popa, Branden
burg, Vîlsan, Eibenschutz, Buzescu, Bi- 
dian, Furtună și Niculescu.

0

MECIUL PROGRESUL BRĂILA
STEAUA SE JOACĂ JOI

A fost reprogramat meciul mas
culin de categoria A Progresul Brăi
la—Steaua București, amînat din eta
pa a IV-a a campionatului, ca urma
re a indisponibilității mai multor ju
cători, ai echipei brăilene. Partida 
respectivă se va desfășura mîine, joi 
10 noiembrie, cu începere de la ora 
16, la Brăila.

SUB LACĂT I

Problema ' materialelor necesare acti
vității pugilistic® ar fi pe jumătate re
zolvată dacă s-ar cunoaște in amănunt 
situația existentă în unele asociații. Iu 
Constructorul, de pildă, am descoperit, 
intr-un dulap aflat la clubul grupului 
de șantiere nr. 3, ghete de box, mănuși, 
saci de antrenament, mingi-pară și corzi 
pentru un ring. Toate aceste materiale 
sînt ținute sub lacăt de «ni de zile 
Președintele asociației, Andrei Stănescu, 
nu știa cine le are in primire și nici nu

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

Zverințev, Emmerich Schaffer, Ștefan Bănică



3 finala feminină „cap de afiș“ în etapa a Xl-a
3NSTANȚA, 8 (prin telefon, de 
orespondentul nostru principal), 
la campionatului republican fe- 
n de șah se apropie de sfîrșit 
idcle între fruntașe capătă un 
ater decisiv, avind o deosebită 
irtanță pentru punctajele din cla- 
mb în runda a 9-a, Elisabeta Po- 
niade a întîlnit-o pe Margareta 
lorescu cu care a făcut remiză, 
asemenea, Margareta Teodorescu 
unizat în întrerupta cu Emilia 
, rămînînd astfel la V2 P- de U- 

clasamentului, căreia i s-a ală- 
t acum și Suzana Makai. Aceasta 
□mulat 2 puncte prețioase în par- 
ie cu Maricta Ionescu și Rodica 
ol eseu.
Itc rezultate: Veturia Simu —

\ASCHET

/ saptamina 
de jocuri 
categoria A 

natorii de baschet din Capitală 
avea prilejul să vizioneze în fie- 
din zilele acestei săptămîni me- 
în cadrul campionatului repu- 

in masculin. Miercuri și joi vor 
loc partidele etapei a VIII-a și

1 restanță I.C.F. — Universitatea 
, iar vineri, sîmbătă și duminică 
"a desfășura tradiționalul turneu 
chiipelor din Capitală. Azi, de la 
16,30, se dispută în sala Giulești 
urile I.C.F. — Universitatea Cluj 
teaua — Politehnica Galați, 
(cară la Giulești, în etapa a 
-a : Dinamo București — I.C.F. 
73 (35—33), Rapid — Universi-
I Cluj 86— 75 (32—39).

★
!zultate din categoria B, seria I 
tulin : Universitatea Buc. — Poli- 
ica Iași 61—75 (27—37), Politeh-
II Buc. — Construcții Buc. 71—75 

-38), Politehnica Cluj — Știința 
așeni 113—53 (45—23), Inst. Pe- 
gic Oradea — Medicina Timi-

3 75—63 (36—24), Politehnica
"ov — Universitatea Craiova 

56 (39—20) ; feminin : Universi- 
1 Buc. — I.C.F. 35—51 (19—26), 
rtrucții Buc. — I.M.F. Tg. Mureș 
55 (18—32), Politehnica Brașov — 
teoturaJBuc. 38—47 (13—16), Uni- 
tatca Timișoara — Inst. Peda- 
c Constanța 58—49 (24—20), Me- 
îa Iași — Medicina Cluj 39—49 
-22).

MPIONATE... CAMPIONATE... CAMPIONATE...
arenele de popice din întreaga 

se desfășoară, în aceste zile, în- 
rrile pentru calificarea in etapa 
d a campionatului republican in- 
lual și pe perechi, programată 
• 17 și 20 noiembrie la București, 
citeva aspecte de la „regiona- 

' competiției.
Orașul Giurgiu a găzduit con- 

tările dintre jucătoarele și jucă- 
din regiunea București. Drep- 

de a participa în finala pe țară 
■mpionatului individual și pe pe- 
i a fost obținut de următorii 
tivi: Steliana Chican 403 p.d., 
leita Lungu 392 p.d.. Marin Me- 
989 p.d. (la 5 puncte de recor- 
tării în proba clasică de 200 bile 
e) și perechile Steliana Chican- 
telia Lungu cu 795 p.d. și Mir-
Șuta-Dorel Bochi cu 1845 p.d. 
aparțin asociației sportive Ceta- 
Giurgiu. Sportivii din localitate 

n de multă vreme rezultate ex- 
nte, însă nu le confirmă din pă

și în partidele susținute în de
ar e.

Sportivii din regiunea Maramu- 
și-au desemnat reprezentanții 

.ru întrecerile de la București. 
tinin: individual — Maria Crișan 
ustria locală Baia Mare) 390 p.d., 
tehl: Elena Ielentki — Cornelia 
aria (Industria locală) 748 p.d, ; 
culin: individual — Tiberiu Ba- 
lUnio Satu Mare) 823 p.d., pe- 
li: Vasile Login — Ion Balin', 
inta Baia Mare + Voința Sim-

Silvaniei) 1631 p.d.
★

jrirfet cu- îrrtîhririle campionatu- 
individual și pe perechi se des
eară jocurile primei faze a com- 
ției pe echipe și întrecerile cam- 
latului cooperației > 

Aura Teodorescu 1—0, Eleonora Jia- 
nu — Domnița Sutiman 1—0, Marieta 
Ionescu — Maria Desmireanu 0—1, 
Emilia Chiș — Gertrude Baumstarck 
*/2—l/a> Ana Mastac — Rodica Rei- 
chcr 0—1 (runda IX) ; Maria Desmi
reanu — Eleonora Jianu ț/2—’/z (în- 
treruptă din runda VTII).

Clasamentul înaintea rundei a ze
cea : Elisabeta Polihroniade și Suzana 
Makai 7*/2, Margareta Teodorescu 7, 
Gertrude Baumstarck, Maria Desmi
reanu și Rodica Reicher 6, Eleonora 
Jianu 4*/2. Emilia Chiș 4, Rodica Ma- 
noJescu și Domnița Sutiman 3, Ma
rieta Ionescu, Veturia Simu și Aura 
Teodorescu 2. Ana Mastac l'/j.

CORNEL POPA

ATLET/SM

Concursurile 
atletilor bucuresteni > 3

CAMPIONATUL UNIVERSITAR 
PE ECHIPE

Competiția suscită un interes deo
sebit printre studenții din Capitală, 
în prima etapă, desfășurată la sfârși
tul săptămînii trecute pe stadionul 
Tineretului, au avut loc două me
ciuri : Politehnica — I.S.E. 191-—96 
(122—49 la bărbați și 69—47 la fe
mei) și Universitatea — Construcții 
169—108 (84—104 și 85—4). Citeva 
rezultate individuale: BĂRBAȚI: 
100 m: A. Dumitrescu (C) 11,4, M. 
Vătui (P) 11,5; 200 m: M. Isbășescu 
(C) 234, M. Vătui 23,2; 400 m: St. 
Andrei (P) 53,2, M. Nica (P) 53,4;
prăjină; S. Marian (C) 4,10 — rec. 
pers., D. Onișor (Univ.) 3,70; lungi
me : A. Popescu (P) 6,52; triplu : M- 
Coras (I.S.E.) 13,79, V. Radețchi (P) 
13,74, L. Groza (LS.E.) 13,71; greu
tate : L. Popescu (P) 12,64; suliță: 
L. Popescu 55,58, M. Stănescu (Univ). 
55,12; FEMEI ; 80 mg: A. Vitalios 
(P) 12,4.
CIRCUITUL DE MARȘ AL RAIONULUI 

„3Ș DECEMBRIE»

Mărșăluitorii de la Telefoane au domi
nat competiția organizată de clubul 
sportiv Flacăra. Iată rezultatele înregis
trate: juniori II : 1. c. Staicu (Telefoane) 
33:35,0, 2. N. Zahiu (Metalul) 33:10,0, 3. 
E. Dragu (Telefoane) 33:48,0; pe echipe: 
1. Telefoane 12 p; juniori I : 1. V. Bălă- 
nescu (Telefoane) 52:14,0, 2. Gh. Jugă- 
naru (Telefoane) 52:36,0, 3. N. Gheorghe 
(C.S.S.) 53:52,0; pe echipe : 1. Telefoane 
8 p; seniori : 1. M. Perșinaru (Telefoa
ne) 40:25,0, 2. V. Furnică (Telefoane) 
52:53,0, 3. I. Urse (Telefoane) 53:12,0; pe 
echipe; 1. Telefoane 6 p. (NICOLAE D. 
NicOLAE-coresp.).

• Campionatul Capitalei pe echi
pe, în cadrul căruia activează mulți 
popicari fruntași, se află în plină 
desfășurare. Cîteva rezultate mai e- 
chilibrate la băieți în etapa a 8-a: 
Laromet — M.M.C.M. 4836—4744. 
Gloria — Constructorul 5114—5C90, 
Tracțiunea — Frigul 4925—4792. Cla
samentul după 8 etape : 1. Rapid 22 
p, 2. Gloria 20 p, 3. Tranzistorul 20 p 
(punctaveraj mai slab), 4. Voința 18 
p, 5. Constructorul 16 p, 6. Laro
met 16 p ele.

Cele mai bune rezultate individua
le în etapa a 8-a au fost realizate 
de: D. Iozu (Gloria) 910 p.d., T. Pe- 
țelcam (Tracțiunea) 851 p.d. și C. 
Balaban (Rapid) 839 p.d.

• Finala pe țară a campionatu
lui cooperației, care urma să aibă 
loc sîmbătă și duminică în Capitală, 
a fost amînată pentru data de 14—15 
noiembrie. Jocurile vor fi găzduite 
de arena cu 6 piste de la stadionul 
Voința din București.

Concursul pentru Insigna de polisportiv
• Consiliul Clubului sportiv orășe

nesc Suceava a pus în ultimul timp un 
accent deosebit pe antrenarea tinerilor 
in trecerea normelor Insignei. S-au or
ganizat în acest seop numeroase con
cursuri speciale, în eadrul cărora sute 
de tineri din diferite asociații ale ora
șului au îndeplinit o serie dc nonne. La 
aceste acțiuni au fost prezenți profesori 
de educație fizică, antrenori și cadre 
tehnice ale clubului care au dat îndru 
mări tehnice viitorilor purtători ai iusig

(Urmare din Pag. 1)
ral este același. în realitate, însă, ni 
se pare că Steaua ar avea „acțiuni" 
în plus, deoarece victoria ei a fost 
obținută in fața unui adversar mai 
bine cotat (Știința Craiova) și, mai 
ales, ca urmare a unui fotbal în sen
sibilă creștere sub raport calitativ. E- 
chipa este mai bine „așezată" în teren, 
jocul a devenit mai organizat, tin- 
zîndu-se spre aplicarea unei concepții 
moderne. Noile promovări au adus 
Stelei acel coeficient de ambiție 
care a lipsit, parcă, vechilor 
săi titulari. Sîntem curioși să 
urmărim verificarea actualei for
mule de echipă a Stelei în 
redutabilei formații giuleștene. Sînt 
așteptate cîteva dueluri care se anunță 
pasionante : So-o — Motroc, Constan
tin — Dan, Vigu — Dinu, Dumitru 
Nicolae — Dumitriu II și Ion Iones
cu — Hălmăgeanu (Jenei). Există de
sigur posibilitatea ca pentru „preîn- 
tîmpinarea" surprizelor antrenorii ce
lor două formații să ia măsuri supli
mentare (de exemplu, neutralizarea 
coordonatorilor Constantin sau Dumi
triu II prin „delegarea" cu sarcini 
speciale a altor jucători). într-un cu- 
vînt, este o întîlnire atractivă, istoria 
jocurilor Steaua — Rapid abundînd 
în evenimente dramatice pentru o echi
pă sau alta.

Celălalt joc al cuplajului progra
mează două învinse : Dinamo (la Con-

ARBITRII 
MECIURILOR 
DE ASTĂZI

Cele șapte meciuri progra
mate azi în campionatul primei 
categorii vor fi conduse de ur
mătorii arbitri :

C.S.M.S. — FARUL: Al. 
Pîrvu (Ia centru), Al. Para- 
schiv și C. Sotir, toți din Bucu
rești.

ȘTIINȚA CRAIOVA — PE
TROLUL : V. Dumitrescu (la 
centru), M. Sadoveanu și N. 
Petriceanu, toți din București.

STEAUA — RAPID : C. Ni- 
țescu (la centru) — Sibiu, Con
stantin Marin și Gh. Retezan, 
amîndoi din București.

U.T.A. — POLITEHNICA : 
G. N. Gherghe (la centru), D. 
Isăcescu și Toina Vasile, toți 
din București.

UNIVERSITATEA — JIUL: 
V. Pădureanu (la centru), Lazăr 
Ștefan și Ion Doncea, toți din 
București.

DINAMO PITEȘTI — STEA. 
GUL ROȘU: Octavian Comșa 
(la centru) — Craiova, C. Băr- 
bulescn și C. Gestică, amîndoi 
din București.

DINAMO BUCUREȘTI — 
PROGRESUL: N. MHiăilescu 
(la centru), Gh. Vasilescu I și 
C. Niculescu, toți din Bucu
rești.

Rezultate din campionatul 
republican de juniori

•
Oțelul Galați — Gloria C.F.R. 

Galați 1—0 (0—0), C.S.M.S. Iași — 
Locomotiva Iași 2—0 (1—0), Jiul
Petroșeni — Metalul Hunedoara 
1—1 (0—1), C.F.R. Pașcani — Chi
mia Suceava 10—0 (3—0), A.S.A. 
Tg. Mureș — Arieșul Turda 2—0 
(1—0), Chimica Tîrnăveni — Aurul 
Zlatna 5—0 (2—0), U.T.A. — Vago
nul Arad 2—1 (0—0), Oltul Sf.
Gheorghe — A.S.A. Sibiu 1—1 (1—0), 
Stulul Tulcea — S.N. Oltenița 1—6 
(0—2), Farul Constanța — Tehnome- 
tal București 3—0 (2—0), Muscelul 
Cîmpulung — Steaua 1—3 (0—1).

nei. La unul dintre aceste concursuri au 
participat 200 de tineri de la asociațiile 
sportive Metalul I.M.S., Spartac, Viito
rul C.I.L.. I.R.A. etc. eare au trecut o 
parte dintre normele prevăzute |de regu
lament.

Dintre asociațiile sucevene eu ed mai 
mare număr de purtători ai Insignei de 
polisportiv, amintim pe Viitorul, Știința, 
Străduința și C.F.R.

C. ALEXA-coresp. principal

Constantin l-a depășit pe C. Dan.

stanța) și Progresul (la Petroșeni). 
Dacă Progresul va înregistra al treilea 
eșec consecutiv, visele frumoase de 
pe strada Dr. Staicovici vor rămîne 
doar... vise. Pierzînd două dintre „pie
sele" sale de bază — Mîndru și AL 
Constantinescu — mecanismul echipei 
lui Petre Moldoveanu a început să 
aibă „stopuri", nemairăspunzînd co
menzilor. Echilibrul partidei Progre
sul — Dinamo este dat însă prin fap
tul că aceleași suferințe are și echipa 
condusă de antrenorul Traian Iones
cu : indisponibilități care privesc pos
turile „cheie" ale formației (în li
niile fundașilor și mijlocașilor). Ab
sențele lui Nunweiller III și VI ca și 
cea a lui Ghergheli au scăzut din 
forța de șoc a dinamoviștilor, din re
zistența echipei. Dar, pentru un derbi 
bucureștean fiecare echipă găsește re
surse de a-și auto depăși condiția de 
moment. Deci, să nu ue mirăm dacă, 
în ziarul de joi, vom citi că Dinamo

Competiție 
rezervată 
echipelor 
de pitici

De curind s-a încheiat prima parte 
a campionatului rezervat echipelor dc 
pitici din orașul Brăila, organizat de 
comisia locală de fotbal. Titlul de 
campioană de toamnă a fost cucerit 
de echipa Unirea (Centrul de antre
nament C.S.O.) care a cîștigat toate 
meciurile. Merită evidențiată grija pe 
care o acordă asociația sportivă La
minorul și cluburile Progresul și 
C.S.O. pentru creșterea de noi cadre 
fotbalistice.

Iată clasamentul : 1. Unirea (C.S.O.) 
14 p, 2. Dacia (GS.O.) 12 p, 3. Vii
torul (Progresul) 10 p, 4. Trefilatorul 
(Laminorul) 6 p, 5. Micul laminorist 
(Laminorul) 6 p, 6. Metalul (I.O.I.L.) 
4 p, 7. Olimpia (Progresul) 4 p, 8. 
Oțelul (Progresul) 0 p.

N. COSTIN, coresp. principal

Concursul Pronosport nr. 46 (etapa 
din 13 noiembrie a.c.) beneficiază de 
un premiu excepțional de 75.000 lei 
în care este inclusă și valoarea unui 
autoturism Fiat 600.

Programul concursului este intere
sant prin faptul că cuprinde șapte me
ciuri echilibrate din categoria B (de 
ex. Poiana Cîmpina — Dinamo Bacău, 
Minerul Baia Mare — Vagonul Arad 
ș.a.) și șase întîlniri din campionatul 
italian seria A.

Dăm mai jos programul acestui 
concurs: I Poiana Cîmpina — Dina
mo Bacău, II. Metrom Brașov — Chi
mia Suceava, III. 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. 

i Reșița — Clujeana, VIII. Bologna — 
I Napoli, IX. Brescia — Milan, X. Fog-

(Faza dintr-o partidă Steaua—Rapid)

Foto: V. Bageac
și Progresul au furnizat cea mai fr*» 
moașă partidă din actualul sezon.

Așadar, un cuplaj cu istorie, e* 
mari posibilități de a influența prim* 
parte a clasamentului

Dintre urmăritorii Progresului, ce* 
mai avantajoasă programare o are Știi*- 
ța Craiova care întîlnește pe term 
propriu Petrolul. Partida e totuși 
deschisă oricărui rezultat, ambele for- 
mâții avind capacitatea necesară fo«- 
țării victoriei.

Prin antecedentele sale, jocul 
la Pitești pare să prilejuiască o ,,râ 
zită de curtoazie" a Steagului roș*. 
Atmosferă calmă care, după primul 
fluier al arbitrului, ar putea să de
vină mai agitată. Totul depinde de 
posibilitățile de ripostă ale brașove
nilor. Se pare că aceștia, ca și ară-; 
danii, au predilecție pentru punctele 
cucerite pe... „tărîmuri străine". Om 
trăi și-om vedea !

Și fiindcă am amintit pe arădani. 
două cuvinte despre „derbiul bănă
țean" : U.T.A. — Politehnica Timi
șoara, întîlnire tradițională, a cărei 
biografie la fel ca a oricărui derbi 
făgăduiește mai mult decît... arată. 
Studenții au pierdut un punct de aur 
pe teren propriu în fața colegilor lor 
de la Iași și doresc fără îndoială 
să-l recîștige pe terenul din Arad.

în sfîrșit, la Iași și la Cluj, C.S.M.S. 
și Universitatea — ocupante ale 
locurilor 13 și 14 — joacă două me
ciuri în disperare de cauză. Adversare
le lor, Farul și Jiul Petroșeni, sînt foc- 
mâții în stare să-și pună în valoare 
posibilitățile pe orice teren. Iată de 
ce partida de la Iași nu are un cîș- 
tigător previzibil. Avantajul terenului 
este prea mic pentru a decide soarta 
meciului, fapt care deschide drum spre 
victorie oricăreia dintre formații și 
face cu atît mai atractivă întâlnirea, 
în meciul de duminică după-amiază 
cu Rapid, studenții clujeni au scos î* 
final Ia iveală disponibilități remar
cabile. Etalate mai devreme, poate d£ 
ar fi putut da altă față rezultatului 
întâlnirii. Au ocazia să le pună te 
valoare la Cluj, în fața propriile* 
suporteri pe care i-au făcut să sufere 
atîta în toamna aceasta.

Acesta este „relieful" etapei a XI-*, 
etapă de care se leagă atîtea spo- 
ranțe, atîtea visuri.

Să așteptăm împlinirea sau destram 
marea lor.

gia — Fiorentina, XL Juventus —• 
Cagliari, XII. Lecco — Torino, XIU, 
Venezia — Mantova.

• Tragerea concursului special PtrntJ 
noexpres de azi, miercuri 9 noiembri* 
1966, va avea loc la București in sale 
Clubului Finanțe Bănci din Struct* 
Doamnei nr. 2.

• în atenția participanților la con
cursul special Pronoexpres de «aă 
miercuri 9 noiembrie 1966

Depunerea buletinelor cîștigătoai* 
la premiile obișnuite și suplimentat* 
se va face la agențiile Loto-Pnon*-> 
sport autorizate, pînă sîmbătă 12 no
iembrie 1966 ora 13,00, în orășel* 
reședință regională iar în celelalte lo
calități pînă in ziua de vineri II no
iembrie 1966. ora 13,00.

Rubrică redactată de Administra
ția de Stat Loto-Pronosport.



OLIMPIADA DE ȘAH

ASTĂ-SEARĂ

România întîlnește R. f. Germană la handb
Mare interes pentru meciul de la Kiel

ECHIPA ROMÂNIEI
învingătoare în fața Danemarcei
• in runda a 4-a: România— Iugoslavia 1 — 2
• Fl. Gheorghiu l-a invins pe S. Gligorici

HAVANA, S (Agerpres). Reprezenta
tiva României a obținut a doua victorie 
în turneul final al Olimpiadei de șah.. 
La continuarea partidelor întrerupte 
ale meciului România — Danemarca, din 
runda a treia, șahiștii români și-au ad
judecat victoria la scorul final de 
2'1»—1’/2. totaltzînd astfel 3 puncte (din 
12 posibile).

în runda următoare, echipa României 
a intî'.nit una din principalele preten
dente lo medaliile Olimpiadei, formația 
Iugoslaviei. Trei partide s-au încheiat 
in primele ore de joc. La masa întîia, 
un frumos succes a obținut campionul 
român, marele maestru Florin Gheor
ghiu, care l-a întrecut pe reputatul mare 
maestru iugoslav S. Gligorici. Tn cele
lalte două partide încheiate, Ciociltea 
a fost învins de Matanovici, iar Soos de 
Cirtcl. S-a întrerupt partida Matulovici -
Ghițescu

Dintre celelalte rezultate ale rundei a 
patra, se remarcă victoria cu 3—1 a At-

FOTBAL
La J6 noiembrie:

Tragerea la sorți 
a seriilor preliminariilor 

olimpice
ZURICH 5 (Agerpres). La 16 noiem

brie va avea loc reuniunea Comitetului 
amator al Federației internaționale de 
fotbal însărcinat cu organizarea turneu
lui olimpic.

Cu acest prilej, se va hotărî numărul 
echipelor calificate pentru fiecare con
tinent și se vor trage la sorți seriile 
fazei preliminare a turneului. S-au pri
mit înscrieri din partea a 78 de țări, 
repartizate pe zone continentale, după 
cum urmează : Europa (21) — Albania, 
Austria, Anglia, Bulgaria, Cehoslovacia, 
Elveția, Finlanda, Franța, Grecia, R. D. 
Germană. R.F. Germană, Islanda, Italia, 
Iugoslavia, Olanda, Polonia, România, 
Spania. Turcia, U.R.S.S., Ui ^aria. Din 
America de Sud s-au înscris 10 repre
zentative. din America de Nord și Cen
trală — 12, din Africa 18 și din Asia — 
17.

★
Cu ocazia reuniunii din 4 noiembrie, 

F.I.F.A. a discutat problema adoptării 
unor măsuri menite să prevină între
ruperile care survin în timpul jocului, 
întreruperi cauzate de accidentări si
mulate și de intrarea pe teren a an
trenorilor și oficialilor.

Agenda sâptămînii

Iată meciurile mai importante din a- 
ceastă săptămîna : MIERCURI : Spartak 
Moscova - Rapid Viena ; Servette Ge
neva — Sparta Rotterdam ; Real Sara
gossa — Everton ; Vasas Gyor — Spor
ting Braga ; Shamrock Rovers — Bayern 
Miinchen (primele meciuri din „Cupa 
cupelor" — turul II) ; Juventus Torino — 
Vitoria Setubal ; Eintracht Frankfurt — 
Hvidovre (în „Cupa orașelor tîrguri").

vineri ; Belgia — Franța (campiona
tul european grupa a Vil-a lâ Bruxelles); 
West Bromwich Albion — D.O.S. Utrecht 
(în tur 1—1, C.O.T.).

duminica : Bulgaria — Norvegia (la 
Sofia), Portugalia — Suedia (la Lisabo
na). Ambele meciuri se dispută în ca
drul campionatului european, grupa a 
doua.

Ieri, Ia Moscova, în cadrul finalei „Cu
pei U.R.S.S.** la fotbal Dinamo Kiev a 
învins cu 2—0 (1—0) pe Torpedo Mos
cova, cîștigînd trofeul.

Campionatul mondial
MELBOURNE. 8 (Ager

pres). tn localitatea Yara- 
glen (Australia) au con
tinuat întrecerile campio
natului mondi'.l de penta
tlon modern. Proba de 
scrimă s-a încheiat cu vic
toria sportivului maghiar 
Andras Balczo — 1111
puncte — secondat de 
compatriotul său Ferenc 
Târok — 1 037 puncte.

tn clasamentul general 

gentinel asupra Norvegiei, deși la pri
ma masă Najdorf a fost învins de 
Johanessen. S.U.A. a cîștigat cu 3‘/2—'/> 
la Islanda, iar U.R.S.S. conduce cu 2—0 
în meciul cu Danemarca (Petrosian a 
întrerupt în ușor dezavantaj la Larsen). 
In celelalte intîlnirl: Ungaria - Bulgaria
2— 1 (1), Cehoslovacia - R.D.G. 2—2, Spa
nia - Cuba 3'/-t—'/«.

lată și alte rezultate după încheierea 
partidelor întrerupte : Bulgaria - Islanda
3— 1, Argentina - R D.G. 3‘h—‘fi, Ceho
slovacia - Spania 2'/i—J'/2, Danemarca - 
Cuba 3'/>—*/2, Iugoslavia - Ungaria 2—2 
(runda a 2-a); S.U.A. - Spania 4—0, 
R D.G. - Bulgaria 2—2, Cehoslovacia - Is
landa 3—1, Ungaria - Argentina 2—2 
(runda a 3-a).

Clasamentul înaintea rundei a cincea ; 
U.R.S.S. 12 (2), iugoslavia 11 (1), Argen
tina Și S.U.A. 11, România, Ungaria și 
Bulgaria 9 (1), Cehoslovacia 9, Spania 9, 
Danemarca S'lt (2), R.D.G. Ph, Islanda și 
Norvegia 4, Cuba 2.

„DEMONSTRAȚIA UNOR AUTENTICI CAMPIONI"
Din delegația sportivilor români participant la cea de a II-a „Săp- 

tămînă sportivă internațională” de la Giudad de Mexico au făcut parte, 
după cum se știe, și 6 caiaciști și canolști. La întrecerile preolimpice de 
pe lacul Xochimilco — canalul Guemanco, au fost prezenți Aurel Ver- 
nescu, Mihai Turcaș, Atanasie Sciotnlc, Dimitrle Ivanov, Serghef Gova- 
liov și Vicol Calabiciov, învingători la campionatele mondiale desfășu
rate în august, la Crunau. Sportivii români s-au comportat și de data 
aceasta în mod strălucit, cucerind victoria în 6 probe. Despre valoarea 
și învățămintele acestor întreceri l-am rugat pe antrenorul emerit Radu 
Hutan să ne vorbească, la înapoierea sa din Mexic i

— Vă rugăm, pentru început, 
o prezentare a adversarilor.

— Pe apa canalului Guemanco 
sportivii noștri și-au reintîlnit aproa
pe toți principalii adversari de ta 
Grilnau. Au venit în Mexic — cu de
legații foarte pu
ternice — repre
zentative ale Un
gariei, Uniunii So
vietice, Poloniei, 
Olandei, Austra
liei, Statelor Uni
te ș.a. Printre 
componența ace
stor echipe —
Hesz, Kemecsei, Saporenko, Lewe, 
Wichman, Hoekstra și alți caiaciști 
și canoiști binecunoscut! pe plan 
mondial.

— Ce ne puteți spune despre 
timpul petrecut în așteptarea 
starturilor preolimpice ?

— Pe scurt, trei săptămîni de pre
gătire in care am străbătut un drum 
de la foarte greu Ia normal. Cred 
că aprecierea trebuie explicată. Sini 
cunoscute iubitorilor de sport toate 
diiicultățile de aclimatizare cu alti
tudinea viitoarei gazde a Jocurilor 
Olimpice. Ele trebuiau însă Înviase 
Si au lost învinsei

— Rezultatele sportivilor noș
tri confirmă integral acest lucrul

— Intr-adevăr, băieții noștri sau 
întors de la Giudad de Mexico eu 
6 medalii de aur și, in plus, cu cele 
mai elogioase aprecieri din partea 
spectatorilor și specialiștilor. De alt- 
iei, ea să nu amintesc decit un sin

de pentatlon modern
individual, după două pro
be, conduce Balczo cu 2 211 
puncte, urmat de Perene 
TflrOk cu 2137 puncte și 
Pavel Lednev (U.K.S.S.) cu 
2 033 puncte.

Pe echipe primul loc 
este ocupat de reprezen
tativa Ungariei care tota
lizează 6 352 puncte. Echi
pa U.R.S.S. se află pe lo
cui doi cu 5 872 puncte.

Echipa de rugbi a Franței 

pentru meciul cu România
PARIS 8 (Agerpres). Federația franceză de rugbi a definitivat 

;,15”-le Franței care va întilni la 27 noiembrie, la București, se
lecționata României. Iată formația echipei franceze : Lacaze 
(Angouleme) — Duprat (Bayonne), Maso (Perpignan). Dourthe 
(Dax), Darrouy (Mont de Marsan) — Gachassin (Lourdes) — J. 
Claude Lasserre (Dax) — Herrero (Toulon), Carrere (Toulon), 
Rupert (Tyrosse) — Dauga (Mont de Marsan). Spanghero (Nar- 
bonne) — Berejnoi (Tulle), Cabanier (Montauban), Gruarin 
(Toulon).

Rezerve : Amsudet, Capdouze, Fort, Malbet, Laborde.

KIEL 8 (prin telefon). Reprezen
tativa de handbal a României a ajuns 
luni seara în localitate, instalindu-se 
Ia hotelul Flensburgerhof. Mărfi di
mineața, jucătorii noștri au vizitat 
orașul, iar în cursul după-amiezii au 
făcut un antrenament de 90 de mi
nute în impunătoarea Ostseehalle 
(7 000 locuri), unde se va desfășura 
partida amicală de miercuri seară în

Imagine de la meciul România — R. F. Germană, disputat în București. 
Costache II a depășit apărarea germană și va înscrie un nou gol 

Foto: P. Romoșan

După „Săptămîna preolimpică“

gur exemplu, ziarele au denumit ost
iei prezența și evoluția sportivilor 
români: „DEMONSTRAȚIA UNOR 
AUTENTICI CAMPIONI”

— Se pare că în centrul aten
ției a fost excelentul record sta

Be vorbă cu antrenorul emerit RADU HUȚAN despre 
evoluția caiaclștilor șl canoiștllor noștri 

U Ciudad de Mexico

bilit de Aurel Vernescu — 5 me
dalii de aur, victorie în toate 
probele la care a participat

— Fără îndoială, este un succes 
care a impresionat și care încheie 
în mod strălucit un sezon internațio
nal deosebit de bogat în victorii. 
Dar a reținut desigur atenția, in pri
mul rind, faptul că toți cei 6 spor
tivi români au cucerit medalii de 
aur: Sciotnia șl Turcaș cite 3, Iva
nov, Calabiciov și Covaliov cîte 
una. Ceea ce a lăcut ca România să 
ocupe primul loc in clasamentul pe 
națiuni la aceste două ramuri 
sportive.

— Să revenim însă la... al
titudine.

— Cum spuneam, în primele zile 
a fost mai greu. Ne-am convins insă 
imediat că obstacolul altitudinii poa
te fi depășit dacă există la bază o 
pregătire foarte bună și dacă antre
namentele desfășurate la Ciudad de 

compania reprezentativei R. F. Ger
mane.

Pentru această întîlnire antrenorii 
I. Kunst-Ghermănescu și E. Trofin 
au anunțat următoarea formație: 
Redl (Penu) — Costache II, Oțelea, 
Nica, Gruia, Iacob, Licu, Gațu, Go
ran, Nodea și Samungi. Moser (acci
dentat) și Hnat (care a suferit o în
tindere) nu vor putea fi utilizați. Par-

Mexico sînt bine dirijate. Acum, pol 
spune că altitudinea nu este un ob
stacol de neînvins I Poate, cea mai 
concludentă dovadă — în afara vic
toriilor objinute — este valoarea 
timpilor realizați pe canalul Cue- 
manco. in unele probe această va
loare a lost egală cu cea realizată 
pe Snagov țde exemplu, la caiac 
simplu — 500 m) iar la altele ahiar 
mai bună — canoe simplu — 1000 m, 
caiac dublu — 500 m și 1000 m.

— Am stat de vorbă și cu 
multiplul nostru campion, Aurel 
Vernescu. Ne spunea că la în
ceput simțea o oboseală stărui
toare. Si aceasta ia 2—300 m I

— Așa au început toți. Treptat or
ganismul s-a adaptat noilor condiții 
de climă și temperatură. Vernescu a 
arătat-o cit se poale de grăitor. Dar, 
după cum aminteam, numai în urma 
unor intense antrenamente și aceasta 
în continuarea pregătirilor făcute 
acasă, pe Snagov.

— Vorbind despre învățămin
te v-am ruga să sintetizați ob
servațiile dv. în problema acli
matizării, firește cu referire la 
caiaciști și canoiști.

— Cred că trebuie rezolvate ur
mătoarele 4 probleme: 1. O foarte 
bună pregătire de bază care trebuie 
apoi menținută în Mexic; 2. Un ac
cent principal pe pregătirea fizică 
multilaterală. Dintre sportivii noștri și 
chiar dintre adversari au obținut re
zultate superioare în special cei 
avînd tipul de forță; 3. în perioada 
aclimatizării, continuarea pregătirilor 
cu antrenamente tari;, 4. Pregătirea 
psihologică, înțelegînd prin aceasta 
în primul rînd risipirea temerilor ne
justificate cu privire la obstacolul 
de nelrecut pe care l-ar reprezenta 
altitudinea în calea performanțelor și 
a victoriilor.

— O ultimă întrebare: de ce 
s-au disputat și probe de 500 m, 
știut fiind că acestea nu figu
rează în programul competițiilor 
olimpice ?

— Desigur, și pentru ca această 
„repetiție* să fie cit mai spectacu
loasă, să asigure desfășurarea între
cerilor pe timp de 3 zile. Dar, poa
te — în primul rînd, pentru a oieri 
tehnicienilor și sportivilor posibili
tatea de a trage cit mai multe con
cluzii acum, cu doi ani înainte de 
startul oiicial în mult așteptata luptă 
pentru cucerirea medaliilor olimpice. 
Interviu consemnat de

DAN GIRLEȘTEANU 

tida va fi condusă de un arbi 
danez al cărui nume nu a fost cun 
cui pînă la ora convorbirii.

Corespondență specia 
din Dusseldorf 

Miercuri seară, la Ostseehalle 
Kiel, reprezentativa de handbal a I 
Germane debutează în sezonul ini 
nafional întilnind redutabila form, 
a României, cîștigătoarea ultime 
două ediții ale campionatului mond 
Partida reprezintă „capul de afiș" 
programului internațional al jucăti 
lor vest-germani din acest sezon, 
jocurile următoare, care au ca s< 
verificarea echipei înaintea C.M. 
Suedia, formația vest-germană va 
tîlni Elveția (la 15 noiembrie), S 
nia (la 19 noiembrie), Suedia- JJia 
decembrie), Norvegia (la 4 dvcc 
brie) și Elveția (la 7 decembrie), < 
nici una din aceste întîlniri nu p 
zintă un interes atît de mare ca aci 
de miercuri.

Bilanțul meciurilor dintre reprez 
tativele celor două țări este favo 
bil sportivilor români care au obții 
două victorii (22—14 în 1964 la I>e 
mund și 22—17 în 1965 la Bucureș 
față de una realizată de forma 
vest-germană (18—12 în 1963 la Ki 

Antrenorii, specialiștii și jucăh 
din echipa R. F. Germane sînt c< 
știenți de valoarea campionilor m< 
diali și privesc întîlnirea de miere 
seara drept un examen dificil îo_c 
cei mai rutinați jucători ai formaț 
Liibking (25 de ani, de 50 de ori 
ternațional) — golgeterul echiț 
Bahrdt, Honige, Schmake și Lui 
își vor verifica stadiul de pregăti 
în timp ce alții mai tineri ca Glo 
beck și Schwantz își vor întregi < 
periența. Pregătirile formației au f 
conduse de antrenorul federal Weri 
Vick.

ARTHUR UNSEI 
redactor la „S.I.D.” Dusseld
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ZAGREB. La Zagreb s-a dispu 

dubla întîlnire internațională de te 
de masă dintre echipele Angliei 
Iugoslaviei. La masculin au înv 
gazdele cu 3—2, iar la feminin 
cîștigat oaspetele cu 3—I.

ȘÂNHAI. Continuîndu-și turpeut
R. P. Chineză, jucătorii români de 
nis de masă au evoluat la Șanhai 
compania unei selecționate locale. G 
dele au obținut victoria cu scorul 
9—2.

RIO DE JANEIRO. Echipa de 
nis a Braziliei a produs o mare s 
priză, reușind să elimine selection
S. U.A. din „Cupa Davis”. Brazilia e 
prima țară sud-americană care 
califică în semifinalele tradition? 
competiții. După două zile de înt

• REZULTATE
ceri în întîlnirea desfășurată la Po 
Alegre (Brazilia), formația S.U 
conducea cu 2—1. Tenismanii bra 
lieni au jucat în continuare însă 
celent, adjudeeîndu-și victoria în u 
mele două meciuri de simplu : TI 
mas Koch l-a învins pe Cliff Ricl 
cu 6—1, 7—5, 6—1, iar Edson M 
darino l-a întrecut cu 4—6, 6—4, 4- 
6—4, 6—1 pe Denis Ralston.

LONDRA. Continuîndu-și tun; 
în Anglia, selecționata de fotbal 
orașului Sofia a jucat la Oldham 
echipa locală Athletic (din liga 
treia). La capătul unui meci echilibi 
victoria a revenit gazdelor cu sco 
de 3—2 (1—2).

VARȘOVIA. în cadrul unui conc 
internațional de tenis pe echipe c 
putat la Varșovia, echipa Angliei 
întrecut reprezentativa Poloniei 
3—0. în cel mai disputat meci, Sai 
ster l-a învins cu 15—17, 19—17, 6-. 
pe Gasiorek.

LONDRA. Tradiționalul concurs 
ternațional anual de patinaj artis 
(feminin) de Ia Richmond (Angl 
s-a încheiat cu victoria sportivei o 
ghiare Zsuzsa Almassy care a toti 
zat 1388,9 puncte. Pe locurile urn 
toare s-au clasat Petra Ruhrma 
(R.F.. Germană) cu 1326,1 puncte 
Beatrix Schuba (Austria) cu ÎS 
puncte.
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