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PRIMA SURPRIZĂ IN CAMPIONATUL DE HOCHEI

Dc azi, la Brașov

CONCURSUL

REPUBLICAN
DE TOAMNĂ

AL TINERILOR
LUPTĂTORI

Dinamo a terminat la egalitate
Zmagine din ultima întilnire desfășurată la București intre 

handbalistele românce fi cele sovietice.

Turneul internațional dc handbal din București

cu Agronomia Cluj

CA Szabo (Steaua) a tras spre poartă in timp ce coechipierul său I. Constantinescu (nr. 13) 
sare pentru a lăsa drum liber pucului...

Foto : N. Aurel

Echipele orașelor Moscova
și Belgrad cuprind numeroase

jucătoare internaționale

După două etape liniștite, 
în care favoritele și-au văzut 
concretizate șansele destul de 
ușor — poate chiar mai ușor 
decît ar fi fost de bănuit — 
iată că cea de a treia „rundă" 
a campionatului a adus prima 
surpriză. Și încă ce surpriză: 
Agronomia Cluj a ținut în 
„șah" viguroasa echipă Dina
mo București! Iată de altfel 
cum s-au desfășurat lucrurile 
în cea de a treia etapă:

Dinamo București — Agro
nomia Cluj 3—3 (0—1, 1—2, 
2—0). Nu greșim dacă spunem 
că majoritatea timpului jocul 
s-a desfășurat în treimea echi
pei Agronomia. Dar, superio
ritatea teritorială a dinamoviș- 
tilor nu s-a concretizat în go
luri din cauza lipsei lor de 
calm și de orientare tactică.

• GIMNASTIi JUNIORI E- 
VOLUEAZA LA SOFIA

Sîmbătă și duminică echi
pele reprezentative de di
nastică juniori (fete și băieți) 
ale orașului București întîl- 
nesc în capitala Bulgariei 
formațiile similare ale orașu
lui Sofia. Din lotul nostru de 
juniori fac parte printre alții: 
Gheorghe Păunescu, Cornel 
Bălan, Gheorghe Mutu, Petre 
Mărcuțiu, Alina Goreac, Eca- 

- terina Varga, Rodica Secoșan, 
Aneta Duțan.

• VIITOARELE ÎNTRECERI 
ALE HALTEROFILILOR 
NOȘTRI

In luna decembrie, haltero
filii noștri fruntași vor fi an
grenați în două mari între
ceri.

La 3 decembrie, la Londra, 
reprezentativa țării noastre 
susține o întilnire amicală cu 
echipa Angliei; iar între 9 
11 decembrie, 
vor avea loc < 
publicane pe

la București, 
campionatele xe- 
echipe.

• ARBITRI _________ __
FOTBAL PESTE HOTARE

ROMÂNI DE

i, Arbitrii români de fotbnh 
sînt tot mai solicitați peste’ 
hotare. Astfel, sîmbătă. In 
rasul Tolbuhin (Bulgaria), te-1 
bitrul Cornel Nlțescu va con
duce partida dintre echipele 
de tineret ale Bulgariei 
Ungariei, tar miercuri 1« 
iembrie jocul Vojvodina No- 
visad — Atletico Madrid 
„Cupa campionilor europeni1' 
va fi arbitrat de N. Mlhtiiles- 
rai (la centru), AI. Totb și 
Al. Pîrvu

ei no-
dBn

El s-au năpustit pur și simplu 
spre poarta lui Radu Șerban — 
în mare formă — încercînd să 
treacă prin „zidul" format de 
jucătorii clujeni. Aceștia, foar
te calmi, s-au apărat cu dîrze- 
nie și au contraatacat pericu
los, fiind chiar pe punctul de 
a obține victoria. Concludentă 
în această privință este evo
luția scorului : 0—1 (Gali, min. 
10). 0—2 (Haidu, min. 26), 1—2 
(Pop, min. 36), 1—3 (Cazan II, 
min. 37), 2—3 (Florescu, min. 
42), 3—3 (Bașa, min. 44).

Politehnica București — Tîr- 
nava 7—0 (2—0, 3—0, 2—0). 
în ciuda diferenței mari de 
scor, întîlnirea a prilejuit o 
luptă destul de strînsă, cu nu
meroase acțiuni inițiate, în 
special, de studenții bttcureș- 
teni. Cu o mai bună organi
zare a jocului în atac și cu 
ceva mai multă insistență ju
cătorii din Odorhei ar fi pu
tut înscrie și ei cîteva goiuri, 
căci ocazii au avut. Cele șap
te puncte au fost realizate de s 
Mezei — 3, Fenici, Voiculescti, 
Iosub și Mihăilescu =- cite 1.

Steaua — Voința M. Ciuc 
7—1 (1—1, 4—0, 2—0). Joc
pasionant în prima repriză dato
rită faptului că Voința a abordat

partida cu Inult curaj, deschizînd 
scorul, prin I. Szabo, chiar în mi
nutul unu. Steaua, puțin sur
prinsă, își revine și inițiază o 
serie de atacuri pe care nu le 
poate însă concretiza. Egalarea 
s-a produs după 17 minute cînd, 
prin eliminarea lui Varga, forma
ția militară se afla în inferiori
tate numerică. în reprizele urmă
toare capacitatea de joc a hochei- 
știlor din Miercurea Ciuc scade 
„văzînd cu ochii" (la aceasta a 
contribuit și accidentarea lui I. 
Szabo) și Steaua își impune su
perioritatea. Au înscris : G, Szabo 
— 3, Csaka, I, Constantinescu, 
Biro și Gheorghiu pentru Steaua 
și I. Szabo pentru Voința.

Astăzi este zi de odihnă, ur- 
mînd ca întrecerile să fie re
luate sîmbătă. După trei etape 
clasamentul 
fel:

Turneul internațional de hand
bal feminin care începe duminică 
în sala Floreasca reunește, alături 
de două echipe bucureștene, trei 
puternice selecționate de peste 
hotare: echipele orașelor Mosco
va, Belgrad și Budapesta, caro 
sînt, de fiapt, reprezentativele ță
rilor respective. Vom menționa că 
la ultima ediție a campionatu
lui mondial, formațiile Ungariei 
și Iugoslaviei și-au disputat fi
nala, întîlnirea lor din cadrul a- 
propiatului turneu fiind, deci, o 
pasionantă revanșă pentru hand
balistele iugoslave.

Alături de aceste două puter
nice formații va juca — după 
cum am menționat — și selec
ționata Moscovei. Lotul care se 
deplasează Ia București cuprinde 
numeroase jucătoare internațio
nale : (prima cifră din paranteză 
indică vîrsta, iar cea de-a doua 
numărul de jocuri internaționale) 
Nina Hudașova (25—17) și Ga
lina Kamîșnikova (26—7) — 
portari, Elia Petkene (30—26), 
Galina Tuliakova (31—32), Nina 
Altabaeva 
Tiurkina
Vunteșmeri (25—32), Valentina 
Jivîh (28—30), Elva..............
(25—12), Danuta

portari, Mixa Jasici, Biserica 
masek, Ana Knezevici, Zlata 
bernjak, Ana Samardzija. 
Veinovici, Lepoșeva 
Andjela Radovan, Ana 
Mira Radakovici, Katica lies și 
Magda Roza.

To-
Re-

Mara 
Ninkovici, 

Calici,

Prima ediție a concursului*, 
republican de toamnă rezervat- 
tinerilor luptători de la „libere" 
programează întrecerile finale, 
începind de astăzi în sala Ar
matei din Brașov. Pentru finalei 
s-au calificat peste 160 de con-- 
curenți. Pînă a ajunge insă /ol'j 
Brașov ei au trecut prin ..fo
cul* altor întreceri destul de 
dificile: zonele. Acestea au a- 
vut loc în șase localități (lin 
țară : Timișoara, Ploiești, Salu 
Mare, Galați, Petroșeni și 
București. Primii trei sportivi 
clasafi la fiecare’categorie s ău 
calificat pentru ultima etapă a 
competiției.

In convorbirea telefonică pe 
care am avut-o ieri cu cores

pondentul nostru principal, C. 
Gruia, ni s-a spus că la Brașov 
totul este pregătit.

Concursul începe astăzi du
pă amiază de la ora 16 și* 
continuă sîmbătă 
nică.
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și dumi-

Două meciuri de baschet atractive

STEAUA-RAPIQi
ȘI DINAMO-POLITEHNICI
De azi până duminică, ama

torii de baschet din Capitală 
au prilejul să urmărească în
trecerile tradiționalului turneu 

echipelor bucureștene

Intflnirea Academia Military
— Universitatea Timișoara., 
desfășurată aseară în sala Fio— 
reasca în cadrul etapei ea 
VIÎI-a a campionatului republi—

se

CALIN ANTONESCU

(28—22),
(19—14),

Zinaida 
Alexandra

prezintă ast-

1. Steaua 3 3 0 0 44— 2 6
2. Dinamo 3 2 1 0 23— 5 5
3. Agronomia

Cluj 3 1 1 1 20—16 3
4. Voința

M. Ciuc 3 1 0 2 14—19 2
5. Politehnica

București 3 1 0 2 8—25 2
6. Tirnava 3 0 0 3 1—44 0

J anileinite
Vaitekunaite 

(20—1), Rafigia Jabanova (22— 
6), Valida Gamidova (22—2). 
Dintre acestea, cele mai vechi 
jucătoare sînt Tuliakova și 
V'unteșmeri care au participat la 
toate cele 32 de întîlniri inter
naționale de pină acum ale echi
pei Uniunii Sovietice, Antreno
rul echipei este cunoscutul tehni
cian Lazăr Gurevici.

Și antrenorul echipei iugoslave, 
Vilim Ticici, a anunțat lotul pe 
care îl va deplasa la București și 
care cuprinde numeroase jucătoa
re internaționale: Ruzica Mila- 
dinovici și Zdenka Istvanovici—

Apropierea sezonului de iarnă a 
activizat secțiile de schi din Bra
șov.

Astfel, fondiștii și săritorii clu
bului Tractorul fac pregătiri spe
cifice în condiții nespecifice dc 
mai multe luni. Ei au folosit ju- 
dîrios pista de atletism, sălile de 
sport, aparatele de gimnastică și 
exercițiile cu greutăți. Maestrul 
sportului Ioan Sumedrea. care se 
o0upă de fondiști. «re la dispo- 
xițfeflnn lot destul de numeros din 
care »o var lipsi în acest an se- 
uwrfi N. Sumedrea, M. Ciiupoia, 
Ch. Marinescu, juniorii I. Benga, 
®b. Jfaien, L Urs, V. Olteanu, 
senioara Maria Băndte și jnnioa- 
itie Ana Clineiu, Elena Băncilă _ 
și Lucia Barabaș. De menționat că 
printre tinerii ca Te se pregătesc la 
fond se află și a serie de elevi 
ri Școlii profesionale dc pe lingă 
uzina de tractoare. Mulți dintre 
ei (Gli, Moșoiu, V. Buclieanu, N. 
Băcioiu. N. Stoian) lasă să se în
trevadă frumoase perspective.

Gn aceeași perseverență se pre
gătesc și săritorii. în cadrul an
trenamentelor ei efectuează nume
roase sărituri imitative, utilizînd 
în special... scara metalică a ar
bitrilor de atletism din incinta 
stadionului. Antrenorul Aurel Mun- 
teanu pregătește un lot de 15 să
ritori, printre care V. Mărgineanu, 
11. Mureșan, Șt. Burețea (seniori), 
E. Bordaș, I. Sulieă, I. Bîrsan și 
V. Danciu (juniori).

Schiorilor le-au fost asigurate 
condiții bune de pregătire și de 
prezentare la întrecerile oficiale. 
Rt au la dispoziție material și 
echipament corespunzător care le 
vor permite să evolueze Ia nivelul 
așteptărilor.

Interes pentru antrenamente ma
nifestă și schiorii de la Steagul 
soșu. Cele două grupe, alpine fi 
fond, au confirmat seriozitatea 
pregătirii eu prilejul trecerii nor
melor de control. La „alpine" an
trenorul Radu Scîmeei efectuează 
antrenamente la Tîmpa și la War- 
ihe, chiar și în Poiana Brașov. Dta

Iotul cu care va evolua în acest 
sezon nu vor lipsi N. Io viei, Gh. 
Cristoloveanu, M. Ene și V. Brencî, 
precum și juniorii I. Bobîț, 
6. Tudor, T. Staicu, N. Dăscă- 
lescu și frații Apafi.

Fondiștii de la Steagul roșu 
sînt îndrumați de fostul campion 
al țării, Moise Crăciun. Ca și 
cei de la alpine, fondiștii sînt 
de mult timp în pregătire și pot 
fi văzu ți aproape zilnic la baza 
sportivă a Grupului școlar „Stea
gul roșu“ alcrgînd kilometri 

după kilometri Mulți dintre ci 
sînt recrutați chiar de la Grupul 
școlar. Vom ave»a prilejul de a-i 
vedea în concursuri pe N. Țe- 
posu, V. Nărea (seniori), Al. 
Szabo, V. Fontana, P. Drăguș 
(tineret), N. Secarea, Gh. Nistor, 
I. Mîndreanu, N. Vorobenci, V. 
Munteanu, Gh. Varză (juniori), 
Elena Moldoveanu, Elena Curea, 
Aurelia Popa (junioare).
C. GRUIA-coresp. principal

(Continuare în pag. a 2-aJ

Fază din ultima întilnire Steaua — Rapid: Dimancea (Steaua) 
a pătruns printre Tursugian fi Radu Popovici și aruncă 

la coș Foto : A. Neaga

Steaua, Dinamo, Politehnica și 
Rapid. Poziția fruntașă în cla
sament, forma bună manifesta
tă în ultimele etape, prezența 
în formații a unor jucători a- 
preciați pentru valoarea lor 
(Nîcuitescu, Novacek, Savu, 
Gheorghe, Barau de la Siteaua, 
Albii, Spiridon, Novai:, Viciu 
de la Dinamo, Gr. Popescu, 
Tursugian, de la Rapid, Dîaco- 
nescu, lecheli, Costescu, Du- 
deecu de la Politehnica) sînt 
argumente care ne fac să cre
dem că vom asista ți de astă 
dată la meciuri interesante.

Azi, în prima zi a turneului 
care se dispută în cadrul tu
rului categoriei A, vor avea 
loc, în sala Floreasca, parti
dele Steaua — Rapid (ora 18) 
și Dinamo — Politehnica (ora 
1S.15),

con masculin, s-a încheiat cit 
rezultatul de 81—84 (47—45V

★

Duminică își încep disputa 
și echipele participante la cam
pionatul categoriei B, seria a 
II-a. Se vor desfășura meciu
rile Progresul Bucul eșli — 
AJS.A. Sibiu, Olimpia M. I. 
București — Aurul Brad, Vo
ința București — Unio Satu 
Kfore, Comerțul Tg. Mureș — 
Petrolul Ploiești, Farul Con
stanța — A.S.A. Bacau la bă* 
ieți și Progresul Bucuiești — 
Șc. sp. Brașov, Spar tac S-alon- 
ta — Voința Tg. Mureș, Voin
ța Oradea — Șc. sp. Satu 
Mare, Șc. sp. Craiova—Clubul 
sportiv școlar București, Viito- 
rul Dorohoi — A.S.A. Cluj (®- 
< castă partidă va avea loc la 
Suceava), la fete.



PE UN DRUM BUN! Din
Intrînd în noua și frumoasa sală de sport din 

Oradea am fost plăcut impresionați de pasiunea 
cu care muncesc tinerii elevi ai Școlii sportive, pe 
care i-am găsit acolo în acea oră de seară. Dar, 
mai ales, am fost impresionați de gabaritul lor și 
de calitățile fizice exprimate, de pildă, la voleiba
liști prin forța loviturilor de atac și mobilitatea 
în jocul de apărare, iar la baschetbaliste prin 
ușurința cu care „zburau" spre inelul panoului, 
prin viteza cu care realizau contraatacurile, cu sau 
fără minge. Era evident că pe cele două terenuri 
se aflau sportivi cu reale perspective datorită taliei 
și excelentei lor pregătiri fizice, era evident că 
prezența lor în sală se datora unei selecții rigu
roase, făcută cu grijă.

De Ia început trebuie să spunem, însă, că meto
dele moderne de selecție au fost aplicate la Școala 
sportivă din Oradea de abia în ultima vreme. 
Pînă acum doi ani, de exemplu, dintr-o înțelegere 
greșită a scopului pentru care a fost înființată 
școala, se lucra pentru „performanțe" imediate. Și, 
cum performanțele imediate (la un nivel scăzut, 
însă) se obțin și cu cei mai mici de statură, dar mai 
îndemînateci și mai iuți, la Școala sportivă din 
Oradea, ca și în alte părți de altfel, rămîneau cei 
care își însușeau mai repede procedeele tehnice și 
Ie aplicau în jocurile oficiale. Ca urmare. Școala 
din Oradea a avut mai întotdeauna echipe finaliste 
la campionate -școlare și de juniori (cu doi ani în 
urmă a și cîștigat campionatul de junioare la bas
chet), dar foarte puține au fost elementele care au 
ajuns la loturile reprezentative. De acest lucru s-a 

t

sesizat, însă, conducerea școlii (director prof. 
Roland Schmidt) și, în consecință, an fost luate 
măsurile necesare. Adică, s-a trecut la o selecție 
mult mai pretențioasă, pe o scară largă și în mod 
continuu, așa cum s-a făcut și anul acesta, cînd 
cei 12 profesori cu normă întreagă și 2 cu jumătate 
de normă au asistat, între 15 septembrie și 1 octom
brie, la orele de educație fizică ale celor 20 de școli 
generale și 5 licee existente în oraș.

Selecția nu s-a oprit însă aici. Chiar și acum,

Calitatea selecției 
la Școala sportivă din Oradea

după două luni de la începerea cursurilor, profe
sorii de la Școala sportivă din Oradea continuă 
să fie prezenți la orele de educație fizică, să se 
consulte cu profesorii respectivi și să selecționeze 
elevii cu gabarit mare și cu calități fizice deose
bite. în plus, concursurile de selecție, organizate pe 
catedre, contribuie la trierea viitorilor sportivi: 
cei mai buni rămîn în cadrul școlii, iar ceilalți fac 
loc altora mai dotați.

Așa se explică prezența în grupele de baschet a 
unor elemente ca Maria Popa (1,82 m — 16 ani),

Ileana Pojar (1,73 m — 11 ani), Margareta Hajek 
(1,68 m — 11 ani), Ion Cristu (1,76 m — 12 ani). 
Desigur, preocuparea pentru gabarit nu i-a făcut 
pe profesorii de la Școala sportivă din Oradea să 
neglijeze tinerii cu talie mai „redusă", dar dotați 
cu alte calități, cu o mare îndeminare în primul 
rînd. Dintre aceștia amintim de Alex. Antal (1,80 m 
— 16 ani) și Gh. Kiss (1,87 m — 15 ani).

Și, pentru că ne aflăm la acest capitol, trebuie 
să amintim și de o metodă de selecție mai puțin 
organizată, dar care poate da roade: profesorii 
selecționează și... pe stradă. Un prim succes : Mar
gareta Buți (1,79 m — 14 ani). Sîntem siguri că ea 
va fi urmată de altele.

Convinși că pentru a face față pretențiilor mereu 
crescînde ale sportului de performanță sînt nece
sare mijloace de pregătire tot mai moderne, profe
sorii au început să studieze și posibilitatea aplicării 
lor. Un rezultat concret al preocupării lor se va 
vedea în primăvară cînd baschetbaliștii de 10—12 
ani vor avea la dispoziție un teren cu dimensiuni 
reduse (lungime 18 m, lățime 12 m) și cu inelul 
coborît la 2,60 m.

In general, cuvinte frumoase despre munca de
pusă pentru selecția și instruirea în sport a elevilor 
orădeni, mai ales la secțiile de volei (prof. Eugenia 
Junker) și de baschet (prof. Toma Velciov și Flo
rian Andor). Sperăm ca exemplul lor să fie urmat 
și de catedrele codașe, printre care amintim pe cea 
de înot, unde de ani de zile se „bate pasul pe loc".

D. STĂNCULESCU

activitatea
atletică 
școlară [

PE STADIONUL „23 AUGUST"

.„ a avut loc, de curînd, etapa pe 
raion a campionatului republican 
școlar de triatlon atletic (60 m plat, 
săritura în lungime și aruncarea 
mingii de oină la distanță).

Au participat atleți din școlile ge
nerale și liceele raionului 1 Mai. 
Și-au disputat titlul de campioană 
raională 15 echipe de băieți și 14 
echipe de fete, compuse din cite 
6 concurenți.

Victoria pe echipe — atît la fete 
cit și la băieți — a fost obținută 
de Liceul nr. 10 (antrenor — prof. 
Gheorghe Olarul.

Clasamente« ' f
•VI

Echipe, băieți: 1. Liceul nr. 10 — 
927 p, 2. Școala generală nr. 28 — 
917 p, 3. Liceul nr. 12 — 828 p ; fete i

BOX

ȘTIRI
{• Medul masculin de categoria B, 

din seria a II-a, Politehnica Cluj - 
Universitatea Craiova, jucat în etapa 
a Il-a, la 23 octombrie, și terminat 
cu 3—2 pentru clujeni, a fost omo
logat de Comisia centrală de com
petiții din F.R.V. cu rezultatul de 
3—0 (45:0) în favoarea Politehnicii 
Cluj, ca urmare a faptului că în 
partida respectivă echipa craioveana 
a folosit un voleibalist (D. Grosu) 
fără drept de joc.

ȘTIRI
i« Apreciind ca întemeiată întîm- 

pinarea echipei feminine Institutul 
Pedagogic Pitești (cat. B, seria a II-a), 
F.R.V. a infirmat decizia de nepre- 
zentare a acesteia la meciul din 6 
noiembrie de la București cu Uni
versitatea, hotărînd reprogramarea 
întilnirii în cauză, pentru data de 
18 decembrie, în Capitală.

ȘTIRI
• Partida masculină de categoiia 

A Dinamo București — Tractorul 
Brașov, din etapa a X-a a campio
natului, va avea loc marți 15 noiem
brie, cu începere de la ora 17 in 
sala Dinamo din Capitală. Jocul, in
clus în programul ^consfătuirii pe 
țară a antrenorilor și arbitrilor de 
volei (ale cărei lucrări vor avea loc 
în zilele de marți 15 și miercuri 16 
noiembrie la București), va fi urmă
rit de către parlicipanții la consfă
tuire și succedat de discuții tehnico- 
tactice pe marginea desfășurării sale.

pregătirile
Se apropie de sfîrșit

pentru meciurile cu selecționata Angliei

SUR

CONSTANȚA 10 (prin telefon, de la 
corespondentul nostru principal). — O 
serie de surprize și-au făcut loc prin
tre rezultatele finalei campionatului re
publican feminin. în runda a X-a, Eli- 
sabeta Polihroniade a cedat o jumă
tate de punct în fața Gertrudei Baum- 
starck, în timp ce Suzana Makai era 
învinsă de Emilia Cliiș ! Totodată, 
Margareta Teodorescu a pierdut în faț3 
const® nț encei Ana Mas tac. în runda 
următoare s-a jucat o partidă decisivă 
pentru clasamentul finalei. în oare 
maestra internațională Elisabeta Poli
hroniade a întllnit-o pe Suzana Makai. 
Din nou surpriză : a cîștigat Makai ’

Iată celelalte rezultate: Maria Dez- 
mireanu—Rodica Manolescu 1—0, Aura 
Teodorescu—Eleonora Jianu 0—1, Ro
dica R etcher—Veturia Simu l/2—\f2 
(runda X) ; Veturia Simu—Ana Mastao 
1—0, Eleonora Jianu—Rodica Reichcr 
I—0, Marieta Ionescu—Aura Teodores 
cu 0—I, Emilia Chiș—Maria Dezmi- 
reanu 1—0, Margareta Teodorescu— 
Gertrude Baumstarck i/2—1/2 (runda

Este ora 17. începe al doilea antre
nament al zilei. Ciucă, Antoniu, Monea, 
Mariuțan și ceilalți componenți ai lo
tului nostru reprezentativ, care se pre
gătește pentru apropiatele întîlniri cu 
selecționata Angliei, ascultă cu aten
ție îndrumările (antrenorului Ion Popa.

— începem „încălzirea". Apoi lu
crăm „la mănuși". Prima pereche: 
Ciucă cu Davidescu.

*

Selecționabilii manifestă multă se
riozitate pentru pregătire. Lotul este al
cătuit din 15 boxeri, dar numai 10 din
tre ei vor urca treptele ringurilor din 
Londra și Wolverhampton. Așa că, vă 
imaginați cîtă ambiție manifestă repre
zentanții noștri pentru a îmbrăca tricoul 
național.

Solicitați de antrenorii lotului reprezen
tativ, numeroși boxeri de la cluburile 
bucureștene au servit drept sparing-par- 
teneri. Merită subliniată cu majuscule 
dorința acestor tineri din afara lotului 
(printre care distingem boxeri de valoa
re, ca Davidescu, Iliescu, Vlad, Popoacă, 
Pometcu) de a sprijini pregătirea celor 
care vor încrucișa mănușile cu boxerii 
britanici.

Cum au decurs pregătirile pentru me
ciurile cu Anglia ? Ne răspund antrenorii 
Popa, Ogrinjan, precum și dr. Petre Ra
dovici (despre a cărui pasiune față de 
activitatea lotului de box se pot scrie 
multe lucruri).

De Ia bun început trebuie remarcat că 
selecționabilii au depus un marc volum 
de muncă. Cele șase reprize la mănuși 
și zece la aparatele de forță, efectuate zil
nic, vor duce, după aprecierea antrenori
lor, la adaptarea perfectă a organismu-

PRIZE 
feminină

în clasament, conduc la egalitate 
Elisabeta Polihroniade și Suzana • Ma
kai cu cîte 8 puncte, urmate de Mar
gareta Teodorescu V/2 p, Gertrude 
Baumstarck și Maria Dezmireanu 7 p, 
Rodica Rcicher și Eleonora Jianu &/2 
puncte.

în ultimele două runde ale finalei, 
Elisabeta Polihroniade are de jucat cu 
Maria Dezmireanu și Domnița Sutiman, 
iar Suzana Makai cu Margareta Teodo
rescu și Gertrude Baumstarck.

CORNEL POPA

lui la efortul specific, la însușirea cît 
mai temeinică a procedeelor tehnico- 
tactice.

Pînă acum s-au desfășurat două antre
namente la mănuși, cu sparing-parteneri 
din afara lotului. La acestea mai trebuie 
adăugate și meciurile-școală, între pugi- 
liștii din Iot, care — apreciază antrenorii

— sînt deosebit de utile. în general, 
toți componența lotului „merg* bine, o 
formă deosebită arătînd însă Ciucă, An
toniu, Monea, Covaci și Goraa. La sfîr- 
șitul acestei săptămîni antrenamentele vor 
descrește ca volum, dar vor crește ca in
tensitate.

R. CALARÂȘANU

sem LA BRAȘOV

S-an intensificat pregătirile
flTrinare din pag. 1)

Cu excepția scliiurilor, sportivii de la 
Steagul roșu au asigurat echipamentul 
și materialele pentru noul sezon. Schiu- 
rile folosite în. sezonul trecut au fost 
recondiționate și vor permite continuarea 
pregătirilor pe zăpadă, dar nu se va pu
tea aștepta randamentul cuvenit în con
cursuri. Fără îndoială că, pînă la înce
perea sezonului oficial, trebuie înlăturat 
acest neajuns, care se mai face remarcat 
și la alte secții de schi din Brașov. Cu 
sprijinul federației de specialitate, însă, 
există premisa rezolvării favorabile și a 
acestei justificate doleanțe. Echipamen
tul se prezintă în condiții bune, suficient 
din punct de vedere cantitativ. Ar mai 
trebui rezolvată — așa cum ne afirma 
antrenorul Moise Crăciun — problema 
treningurilor, cele actuale nefiind cores
punzătoare calitativ și mai ales estetic. 
Și sub acest aspect avem convingerea că 
se va găsi soluția, cu atît mai mult cu 
cît consiliul clubului Steagul roșu a- 
cordă atenția necesară pregătirii schiori
lor din toate punctele de vedere.

Și la A. S. Armata se muncește cu 
mult spor pentru pregătirea schiorilor. 
Dovadă — comportarea acestora în cele 
două concursuri destinate trecerii nor
melor de control. în actualul sezon, pe 
lingă alpine, fond și biatlon, A.S.A. și-a 
mărit sfera de activitate cu o secție 
de sărituri, de care se ocupă, de cîtva 
timp, fostul campion republican Florca 
Voina.

Sub îndrumarea antrenorului Ion Cașa, 
specialiștii probelor alpine muncesc de 
mult timp. în plină vară ei au fost la 
Snagov, unde au practicat schiul pe apă. 
Revenind la Brașov, și-au continuat pre
gătirile atît în sală (gimnastică, jocuri) 
cît și în pădurile .apropiate, unde 
au lucrat serios pentru dezvoltarea re
zistenței (numeroase crosuri, sărituri 
peste diverse obstacole naturale, exerciții 
imitative etc.). De asemenea, menționăm 
programul special de atletism și excursii
le de orientare care prevăd ca fiecaro 
dintre sportivi să conducă lotul, prin 
rotație, pe diferite trasee de cîte 4—5 
ore. Pentru noul sezon A.S.A. prezintă

un lot valoros Ia alpine, din care fac 
parte, printre alții, Gh. Bălan, D. Mun- 
teanu, N. Șuteu, 1, Zangor, V. Libardi 
(seniori), I. Bălan, M. Bălan, I. Nistor 
(juniori), Liliana Blebea și Edith Șu
tea (senioare).

Preocupare intensă pentru pregătiri 
manifestă și ceilalți schiori ai asociației 
militarilor din Brașov, A.S.A.

Nu putem încheia fără a aminti că 
sportivilor de la A.S.A. li s-au asigu
rat condiții bune de pregătire pe uscat 
și, în același timp, s-au luat măsuri 
organizatorice pentru ca, o dată cu tre
cerea la ultima fază a antrenamentelor, 
schiorii să aibă la dispoziție materialul 
și echipamentul necesar. Conducerea aso
ciației a luat măsuri pentru procurarea 
de echipament nou, pentru recondiționa- 
rea celui existent, a schiurilor și — în 
general — a manifestat interes pentru 
o prezentare cît mai bună a reprezen
tanților asociației.

1. Liceul nr. 10 — 774 p, 2. Liceul 
nr. 37 — 762 p, 3. Școala generală 
nr. 28 — 746 p. Individual, băieți i
1. Victor Pătrîngenaru — Liceul nr. 
10 — 239 p (7,8 — 5,40 m — 59 m),
2. Ilie Preda — Școala generală nr. 
26 — 215 p (7,7 — 5,25 in — 46 m),
3. Marian Bănică -— Licegl nr. 34 —, 
212 p (7,5 — 4,90 m — 48 m); fete i 
1. Dorina Bujor — Școala generală 
nr. 28 — 210 p (9,1 — 4,30 m — 
46 m), 2. Luminița Belu — Liceul 
nr. 10 — 188 p (9 — 4,26 m
36 m), 3. Maria Cujbă — Șc. genia
lă nr. 26 — 186 p (9,1 — 3.85 m — 
43.50- m).

O. GIULIA — coresp.

„CUPA ORAȘULUI PLOIEȘTI"

Din inițiativa secției de învăță
rii înt și a clubului sportiv Petrolul, 
la sfîrșitul săptămînii trecute s-au 
prezentat pe stadionul „Petrolul* 
peste 1 300 de elevi din toate șco
lile șl liceele ploieștene, pentru a 
se întrece la probele de 60 m, să
ritura în lunqime și înălțime, greu
tate, 300 m. întrecerile, disputate cu 
o ardoare deosebită, au marcat cîteva 
rezultate demne de luat în seamă, 
avîndu-se în vedere că elevii care 
aveau categoria a doua de clasifi
care nu au fost admiși în concurs.

Din cele 7 licee și 25 de școli 
generale, participante Ia concurs, 
s-au desprins prin rezultatele obți
nute : Gheorghe Neagu (Liceul nr. 
4) 7,2 pe 60 m și 5,92 la săritura 
în lungime. Cornelia Dumitrescu 
(Școala generală nr. 4, în vîrstă de 
12 ani) 8,2 sec. pe 60 m, Mircea 
Preda (Liceul nr. 6) 1,70 la înălți
me, Corina Simionescu (Liceul nr. 
2) 8,1 sec. pe 60 m.

Clubul sportiv Petrolul a oferit 
numeroase premii cîștigătorilor. Pro
fesorii de educație fizică de la șco
lile și liceele orașului Ploiești au 
răspuns cu entuziasm acestei fru
moase inițiative care, sperăm, va 
avea ecou și în rîndul celorlalte 
cadre de specialitate din toate uni
tățile de învățămînt din țară.

întreprinderea cinematografică a orașului București 
anunță premiera filmului

„Magazinul de pe strada mare“
producție a studiourilor cehoslovace, distins cu premiul Oscar — 19€5 

pentru cel mai bun film al anului

începe sezonul de vînătoare la iepuri și fazani
Asociația Generală a Vînătorilor și Pescarilor Sportivi aduce la 

cunoștință că sezonul dc vînătoare la iepuri și fazani pe fondurile pe 
care are *n se deschide în acest an la data de 20 NOIEM
BRIE în toate regiunile țării, cu excepția regiunilor Banat, Crișana și 
Maramureș. Filmul rulează la Cinematograful „Luceafărul4*



FOTBAL

Se reia întrecerea echipelor
din categoriile B și C

Irerupt pentru a face loc jocu- 
de cupă, campionatul catego- 

r. B șl G se reia duminică prin 
ramarea etapei a Xl-a (la B) și 
-a (la G). Ne aflăm, așadar, la 
oas de sfîrșitul primului tur și 
pierea vacanței determină forma- 

să-și înzecească eforturile în 
ul ocupării unui loc
în clasament.
seria I a categoriei 

irile sînt ațintite spre
U echipe, -Dinamo Bacău, Dinamo 
oria București, Știința București 
derurgistul Galați, care emit pre- 
ile cele mai justificate pentru 
rirea titlului de campion de 
mă. Interesant este faptul că 
ano Bacău, Dinamo Victoria și 
ta București evoluează în această 

«S în deplasare în compania unor 
(Poiana Cîmpina, Oltul Rm. 

eh. Metalurgistul) care ocupă 
ții în zona inferioară a clasa
tului și care, în încercarea de 
lare din plutonul codașelor, vor 

totul pentru o comportare cit 
bună. De pe urma unor defec- 

I ale formațiilor vizitatoare stă 
să profite fosta divizionară A, 

rurgistul Galați, care joacă 
să" cu Ceahlăul Piatra Neamț, 
iacă în această serie clarificările 
rezulta din confruntarea frun- 

lor clasamentului cu echipele 
e la polul opus, în seria a II-a 
urile se prezintă cu totul altfel. 
, limpezirea situației va rezulta 
ci '•nirea directă a unora dintre 
peie protagoniste. Este cazul 
idelor A.S.A. Tg. Mureș (locul 1, 
14 puncte) — Crișul Oradea 
il 7, cu 11 puncte), Minerul Baia 
e (locul 2, cu 13 puncte) — 
onul Arad (locul 4, cu 12 puncte), 
M. Reșița (locul 5, cu 12 p) — 
eana (locul 6, cu 12 p).

misiune ceva mai ușoară s-ar 
•a că revine formației C.F.R. TI- 
>ara (locul 3), care întîlnește pe 
•ea Dej, ultima clasată. Nu tre-

cît mai

B toate 
primele

buie însă omis 
viari vor evolua

Foarte strîns și prin aceasta ex
trem de interesant și palpitant se 
anunță finișul și în cele patru serii 
ale categoriei C. Cu excepția lideri
lor seriilor Est (Unirea Focșani) și 
Sud (Portul Constanța) și a codașe
lor Progresul Corabia (seria Sud) și 
Progresul Strehaia (seria Vest), ce
lelalte formații sînt grupate în apro
pierea celor două mari zone, fiind 
despărțite de puncte foarte puține. 
Să întărim efie spuse, exemplificînd 
cu situația din grupa Est, unde de
ținătoarea locului 2, Foresta Fălti
ceni, are doar 3 puncte avans față 
de Locomotiva Iași, ultima clasată, 
în seriile Vest și Nord, cursa pen
tru intîietate se poartă în pluton 
compact. Astfel, liderul actual al 
seriei Vest, Mureșul Deva, are doar 
2 puncte mai mult decît Metalul 
Tr. Severin (locul 8), iar Olimpia 
Oradea (locul 
același avans 
Steaua roșie 
locul 6.

Astfel stînd 
etapă, un interes deosebit prezintă 
următoarele jocuri: Rapid Mizil — 
Metalul Rădăuți, Ancora Galați — 
Gloria Bîrlad, Victoria Roman — 
Gloria C.FJL Galați, Minobrad Vatra 
Domei — Flamura roșie Tecuci 
(în seria Est), Tehnometal București
— Electrica Constanța, C.F.R. Roșiori
— Flacăra roșie București, Muscelul 
Cîmpulung — Progresul Corabia 
(seria Sud), Minerul Anina — Chimia 
Făgăraș, Metalul Hunedoara — Trac
torul Brașov și Mureșul Deva — 
Electroputere Craiova (seria Vest), 
Olimpia Oradea — Soda Ocna Mureș, 
Medicina Cluj — Metalul Copșa Mică 
(seria Nord).

Sînt jocuri pe care le-am dori de 
bun nivel tehnic și disputate într-un 
spirit de perfectă sportivitate.

că fotbaliștii fern- 
în deplasare.

1 în seria Nord) are 
(2 puncte) față- de 
Salonta. clasată n«

Iucnrile, în această

GH. NICOLAESCU

Mindru este învins. Mingea șutată de Octavian Popescu va scutura plasa porții și... 1—0 pentru Dinamo Buc. 
Foto: A. Neagu

Comentariul nostru

Sub rcilcctor, etapa a XI a
Multe, foarte multe de spus în legă

tură cu a Xl-a etapă a campionatului 
categoriei A. Greu să alegi, greu să 
te oprești asupra unuia sau altuia din
tre elementele sale distinctive. Totuși, 
să încercăm să punem sub reflector 
cîteva din trăsăturile care-i pot da pro
filul.

Mai întîi, deși rezultatele sînt nor
male (exceptînd poate scorurile din u- 
nele partide : Sceaua—Rapid, U.T.A.— 
Politehnica Timișoara și Dinamo Pi
tești—Steagul roșu) influența lor a fost 
decisivă asupra clasamentului. In afara 
Jiului Petroșerri, toate celelalte echipe 
și-au schimbat locul în clasament, u- 
nele — Progresul, Steaua — suferind pier
deri importante (3 locuri), altele — 
Rapid, Dinamo București — trecînd în 
beneficiu eîte două sau trei poziții.

Fără îndoială, cea mai spectaculoasă 
cădere o
Progresul 
pe locul 
faptul că 
troșeni 
smulge 
terenul

înregistrează fostul lider — 
— care a... aterizat tocmai 
al patrulea. Consemnăm și 

o singură echipă — Jiul Pe- 
■ a reușit performanța de a 

un punct gazdelor. în rest, 
propriu a fost... hotărîtor, cu

MECIUL ȘTIINȚA CRAIOVA 
— PETROLUL

De pe foile de arbitraj, ca și fără comentarii
pile de arbitraj sînt deosebit de 
resante. Se găsesc acolo nenu- 

-ate adnotări, care mai de care 
interesante, făcute de conducă- 
jcwurilor, adnotări care lămu- 

o serie de momente-cheie ale 
idelor respective, ilustrează stări 

fapt, sau constituie propuneri 
ne de luat în seamă de cei că- 
. le sînt adresate.
nele din aceste fo>i sînt „pozitive”, 
le pildă aceea completată de 
lXANDRU ALEXA — Rm. Vîl- 

arbitrul jocului Steaua—Știința 
iova (4—1). Printre altele, el con- 
nează ■. „Remarc sportivitatea am- 
■r echipe, fapt care m-a ajutat la 
iucerea meciului. Ambele forma- 
ao fost preocupate de joc și nu 
arbitraj. Căpitanii (n.n. credem că

și antrenorii) celor două echipe, Con
stantin și Marin Marcel, merită feli
citări. Simți o adevărată plăcere să 
conduci astfel de jocuri". Iată și o 
altă însemnare, pe marginea meciu
lui Metalul Hunedoara—C.F.R. Arad 
(3—0), din cadrul „Cupei României", 
făcută de GH. MICU — Tg. Jiu: 
„Publicul dim Hunedoara trebuie fe
licitat pentru competența și obiectivi
tatea de care a dat dovadă, aplau- 
dînd atît fazele frumoase create de 
echipa gazdă, cît și pe cele ale oas
peților. Și-a încurajat formația 
atît îa situațiile favorabile, cît și a- 
tunci cînd era dominată".

Sînt alte foi în care arbitrii con
semnează stări de fapt care ar trebui 
curmate. Iată cîteva :

C. ȚONE — Constanța (Electrica—

La 20 noiembrie,

0 NOUA ETAPA IN 99 CUPA ROMÂNIfl"

Revenind Ia conținutul strict fotba
listic al etapei, 
printr-o 
masa presei,

.populara competiție fotbalistică, 
pa României", la 20 noiembrie' 

programată o nouă etapă. Se 
disputa următoarele partide r 

-sta Fălticeni — Dinamo Bacău, 
lila Buhuși — Chimia Suceava, 
ria Bîrlad — Siderurgistul Galați, 
ria C.F.R. Galați — Progresul 
la, I.M.U. Medgidia — Oțelul 
iți, Viscoza București — Meta- 
ustul București, Timpuri Noi 
ureșli — Știința București, Me- 
I Plopeni — Dinamo Victoria 
nrești. Muscelul Cîmpulung — 
M. Sibiu, Electroputere Craiova 
C.S.M. Reșița, Mureșul Deva — 
R. Timișoara, Metalul Hunedoa- 
— Clujeana, Steaua roșie Sa

ia — Crișul Oradea, Recolta Caret 
Minerul Baia Mare, Medicina 

j — Ind. sîrmei*C. Turzii, Pro
sul Reghin — Gaz metan Mediaș, 
.A. Sibiu — Minerul Lupe ni.
lila Mediaș—Oltul SL Gheorghe.

Toate meciurile vor începe la 
13,30.

> Arbitrii de centru vor fl dele- 
de colegiul central, iar cel de 

i de colegiile regionale respec-

• Următoarele partide din campio
natul categoriei G, ale echipelor pro
gramate în „Cupa României*, se vor 
disputa miercuri 23 noiembrie: Fla
mura roșie Tecuci — Foresta Fălti
ceni, Textila Buhuși — Unirea Foc
șani, Gloria Bîrlad — Petrolul 
Moioești, Gloria C.F.R. Galați — 
Metalul Buzău, LM.U. Medgidia — 
C.F.R. Roșiori, Electrica Constanța 
— Muscelul Cîmpulung, Electropu- 
tere Craiova — C.F.R. Caransebeș, 
Progresul Strehaia — Mureșul Deva, 
Medicina Cluj — Steaua roșie Sa
lonta, Recolta Cărei — Chimica Tir- 
năveni. Metalul Hunedoara — A.S.A. 
Sibiu, Arieșul Turda — Progresul 
Reghin, Oltul SL Gheorghe — Teh
nometal București.

Portul, 2—Ij, în campionatul repu
blican de juniori); Jn prima repriză 
delegatul echipei Portul, Traian Pe- 
tricu. a adresat tot timpul injurii ar
bitrilor de linie indiferent ce semna
lau și pentru ce echipă. De asemenea, 
îi instiga pe juniorii săi să-i lovească 
pe adversari, ceea ce a făcut ca me
ciul să degenereze. Astfel de compor
tări sînt condamnabile, 
atît mai grave cu cît e 
legatul unei echipe de 
mație care ar trebui să 
ducător de la care să 
lucruri bune. Propun ca tov. Petricu 
să fie înlocuit din această muncă, 
mar ales că nu este la prima abatere 
de acest gen".

AD. MACOVEI — Bacău (Farul— 
Dinamo București, 2—1) : „în min. 
35 am întrerupt jocnl pentru un mi
nut, din cauza unor spectatori care au 
aruncat cu pietre și mere în arbitrul 
de linie V. Liga, și am cerut organi
zatorilor să facă ordine. în incinta 
terenului de joc, ca și pe scările ce 
duc la cabina arbitrilor, s-au aflat 
multe persoane care au adresat cu
vinte jignitoare arbitrilor și jucători
lor echipei oaspe. Pauza a durat 20 
de minute, pentru că am fost nevoit 
să stau de vorbă cu antrenorii și că
pitanii ambelor echipe și să Ie atrag 
atenția asupra felului cum trebuie să 
facă educația jucătorilor, în dorința 
ca partida să se desfășoare în condi
tion! bune și să nu trec la eliminări. 
De altfel, repriza a doua s-a desfă
șurat în limitele sportivității, ea și 
cum ar fi fost alte echipe decît cele 
din prinsele 45 de minute. în ceea ce 
privește golul marcat de Dinamo 
București, ea nu sînt convins că a 
fost ofsaid. Contraatacul bucurejteni- 
lor fiind foarte rapid am fost eu ochii 
pe tsșâerul Liga (n.n. care nu a sem
nalat nimic !) și, de pe locul ia care 
mă aflam, nu am putut să-mi dau 
seama de poziția de afară din joe“.

Ele sînt cu 
vorba de de- 
juniori, for- 
aibă un con- 
învețe numai

DUPĂ

Sfîtlogea: Adu îmbrăcăminte
groasă, Cîrciumărescute, să încercăm 
să iernăm aici!

Desen de Neagu Radulescu

toatS insistența ca care, de pilda, 
Steagul roșu a atacat la Pitești. Și, 
fiindcă am vorbit de partida disputata 
ta CM, vrem să adăugăm că ea se 
„izolează" și prin aceea că este singura 
care a primit calificativul modest.

Toate celelalte dispute au dat cîștig 
de oauză... fotbalului și spre cinstea 
lor mai mult de patruzeci de jneători 
au fost notați cu 7, 8 și 9.

Nici arbitrii nu s-au lăsat mai pre
jos. Începînd cu 
iova),
Pitești, ei și-au 
fectivă 
gurînd o desfășurare normală a parti
delor. Singurul care a distonat — 0. 
Nițescu — în jocul Steaua—Rapid, 

neluînd poziție fermă în prima repriză 
față de o suită de neregularitățr.

apreciat

DE LA I. E. B. S.
!• Pentru cuplajul de fotbal Di

namo — Jiul și Progresul — Steagul 
roșu, de sîmbătă 12.XI., ora 12.45, de 
pe stadionul Republicii, biletele se 
pun în vînzare începînd de astăzi, 
la casele de bilete obișnuite.

• Deoarece săptănrîna aceasta se 
desfășoară pe patinoarul ,23 Au-

gust" jocurile din campionatul re
publican de hochei, patinoarul va fi 
deschis pentru patinaj public numai 
duminică, de Ia orele IO—13.

• La bazinul acoperit Floreasca 
funcționează un curs de inițiere Ia 
înot pentru copii. înscrieri la bazin.

am vrea să începem 
glumă făcută,

de unul dintre martorii 
partidei Steaua—Rapid. „Ca-ntotdeau- 
na, Rapid, în preajma unui joc inter
național, joacă într-o asemenea manieră 
îneît produce încurcături selecționeri
lor*. Cîteva ore mai tîrziu, citind rela
tările privind celelalte partide ale eta
pei am văzut că nu numai Rapid a 
produs astfel de... „încurcături*.

Și, iată-i pe selecționeri (A, olimpici 
etc.), după multă vreme, puși în situa
ția de a nu ști pe cine... să aleagă, 
dintre cei mai bunL Ceea ce, să fim 
sinceri^ nu supără pe nimeni. Situația 
are darul să demonstreze încă o dată 
că tot campionatul rămîne „proba de 
foc* pentru selecție. Concluzia se im
pune de la sine.

Cîteva cuvinte despre „cuplajul bucu- 
reștean"'. 
complete, 
goste — 
voluntară 
zări mai 
(4—4—2 sau 4—3—3), tehnica, for
ța, viteza și celelalte atribute ale jocu
lui modern au fost subordonate unor 
acțiuni tactice bine concepute, eficient 
realizate. In fața unor asemenea „ar
gumente", entuziasmul Progresului sau 
al Stelei a avut viața zăpezilor de... 
luna mai. Cazul Stelei este oarecum par
ticular și eșecul de miercuri după- 
amiază n-ar trebui să ducă la„.. de
rută. Pentru prima oară, după mai 
mulți ani. Ia Steaua a fost pnsă pro
blema de fond.: reconstrucția echipei. 
Or, un asemenea lucru nu poate fi 
realizat cît ai bate din palme. Ceva 
s-a văzut în jocul cu Știința Craiova 
și chiar și în cel eu Rapid (prima 
repriză — cînd a jucat bine) dar mai 
trebuie făcute și altele. Succesele sau 
insuccesele de circumstanță nu trebuie 
să aibă cuvînt hotărîtor.

Și fncă o chestiune, de ansamblu. 
Rîndurile pe care le-am scris mai sus 
subliniază toate cîștigul valoric — sub 
raport fotbalistic — realizat în această 
etapă. Ne bucurăm și aplaudăm lucru
rile frumoase înregistrate. O facem, 
însă, sub semnul rezervei la care ne 
obligă inconstanța echipelor noastre, a 
fotbaliștilor fruntași. Esta po-ate cea 
mai mare deficiență din activitatea lor. 
Vreți un exemplu ? Iată-1: comparați 
evoluțiile Rapidului din meciurile cu 
Universitatea Cluj și Steaua. Și, mai 
concret ? Ale unui singur jucător: (L 
Dan.

Deci 1
VAtENTIN PĂUNESCU

miercuri la

Rapid și Dinamo, cu efective 
aw revenit Ia vechea dra- 

jocul pe contraatac, cu cedarea 
a mijlocului terenului. în așe- 
mult sau mai puțin diferite

Octavian Gomșa (Cra- 
cu „foarte bine“ la 
adus o contribuție e- 
ridicat al etapei, asi-la nivelul

LOTO ® PR
PRONOSTICUL 

ATACANTULUI RAPIDIST 
ION IONESCU — 

GOLGETERUL CAMPIONATULUI

Pentru concursul Pronosport nr. 
46 de duminică 13 noiembrie 1966, 
am cerut pronosticul jucătorului Ion 
lonescu, cel mai eficace atacant al 
campionatului (12 goluri).

EI ne-a indicat următorul pro
nostic i

i.

n.

iii.

O N OSPORT
rv.

Poiana Cîmpina — Dinamo 
Bacău I X

Metrom Brașov — Chimia Su
ceava 1

Oltul Rm. Vîlcea — Dinamo
Victoria X

V.

VI.
VII.

VIII.
IX.
X.

XT. 
XII. 

XIII.

Minerul Baia Mare — Vagonul
Arad 1

A.S.A. Tg. Mureș — Crișul
1
1 X
1 
t X
X 
X
1
X 
X

Oradea
Unirea Dej — C.F.R. Tim. 
C.S.M. Reșița — Clujeana 
Bologna — Napoli 
Brescia — Milan
Foggia — Fiorentina
Juventus — Cagliari 
Lecco — Torino
Venezia — Ma nt ova

2
2

2
2

Tragerea LOTO de astăzi va 
Ioc Ia Bucureștiavea

str. Doamnei nr. 2, cu 
la orele 18.

Rubrică redactată de 
de Stat L.oto-1'ronosport.

în sala din 
începere de

Administrați ’



• Caracteristicile poligonului de la Ciudad de Mexico
• Antrenamente în condiții de concurs

a Olimpiadei de șah preolimpică' de la 
la

După cele cinci runde disputate 
pînă acum în turneul final, partici- 
panții la Olimpiada de șah au avut 
o primă zi de odihnă. Întrecerile 
vor fi reluate cu disputarea partide
lor întrerupte, după care urmează 
runda a 6-a. Echipa României întâl
nește puternica formație a Argenti
nei, una din principalele pretendente 
la medaliile olimpice. Sarcina jucăto
rilor români se anunță dificilă, de
oarece argentinienii — în frunte cu 
marele maestru Miguel Najdorf — 
par hotărîți să-și reia un rol fruntaș 
în competiția supremă, după ce la 
ultima Olimpiadă (Tel Aviv, 1964) 
s-au clasat, surprinzător, pe locul 9.

Comentînd rezultatele înregistrate 
pînă acum în finală, corespondentul 
de la Havana al agenției „FRANCE 
PRESSE" apreciază că „„.dacă nu se 
vor mai produce surprize, echipa

U.R.S.S. are cele mai multe șanse 
de a ciștiga și deci de a rămine 
în posesia titlului de campioană 
mondială. In formă remarcabilă se 
află și echipele Iugoslaviei și S.U.A. 
Ultima și-a permis insă luxul de a 
nu se prezenta în meciul cu so
vieticii, din pricina unei contro
verse asupra orei de începere.... A- 
ceasta i-a costat pe americani 4 
puncte prețioase in clasament".

în runda a 6-a, echipa U.R.S.S. 
întîlnește pe cea a Spaniei, Iugo
slavia joacă în compania Bulgariei, 
iar S.U.A. cu Ungaria.

Paralel cu finala pentru locurile 
1—14 se dispută și celelalte turnee 
finale. în grupa secundă (locurile 
15—28) conduce Olanda cu 11 puncte, 
urmată de Polonia și Elveția, cu 
cîte 10'/2 puncte.

Printre sportivii români prezenți la „Săptămîna
Ciudad de Mexico s-a aflat și campionul lumii, recordmanul mondial 
pistol viteză, Virgil Atanasiu. Cu această ocazie trăgătorul nostru a făcut 
numeroase antrenamente și a participat — alături de cei mai buni 
tratași mexicani — la o serie de concursuri neoficiale pe care le-a 
și cîștigat. Revenit în București, Atanasiu ne-a relatat impresiile culese 
în orașul viitoarelor Jocuri Olimpice.
— La plecarea din fără mă gă

seam într-o formă bună. De aceea 
am și 
această 
care va 
îl voi putea atinge in condițiile 
specifice poligonului J.O. din 1968.

— Mai înainte de a ne îm
părtăși unele concluzii, ar fi 
poate interesant să ne spui cîte

așteptat cu mult interes 
deplasare. Doream să știu 
fi potențialul maxim pe care

și cîmpul de tragere la pușcă, uu 
slnt protejate, nu au paravînturi. 
Datorită numeroșilor curenfi care 
variază mereu în intensitate și di
recție, există o circulafie neîntre
ruptă a aerului. Deci, un inconve
nient foarte mare. Țintele, orientate 
in direefia obișnuită, spre nord, sini 
scăldate intr-o adevărată baie de 
lumină, constant foarte puternică.

In partida de handbal România -R. F. Germană
a de II ori egal VIRGIL ATANASIU

® Jucătorii români au cîștigat la mare luptă
Miercuri seara, la „Ostseehalle" din 

Kiel, reprezentativa de handbal a 
României a susținut cel de-al doilea 
joc din turneu întîlnind selecționata 
R.F. Germane. La fluierul arbitrului 
B. Westergaard (Danemarca) s-au a- 
liniat următoarele formații : ROMÂ
NIA : Rcdl (Perm) — Iacob, Oțelea, 
Gațu, Costache II, Samungi, Gruia,

Echipa noastră 
evoluează azi
la Praga

în continuarea turneului, reprezentati
va de handbal a României va susține 
astâ-seară la Palatul Sportului din 
Fraga (ora 19,30, ora locală) cea mai di
ficilă intilnire. De data aceasta, adver
sara echipei noastre va fi redutabila 
formație a Cehoslovaciei, cu care s-a 
mai întîlnit pînă în prezent de șase ori. 
De tyei ori victoria a fost de partea 
sportivilor cehoslovaci (21—13, în 1958 
la Magdeburg, 21—12 in 1960 la Bratis
lava și 12—8 in 1961 Ia Freiburg), iar 
de trei ori au cîștigat handbaliștli ro
mâni : 9—8 în 1961 la Dortmund, 16—15 
In 1964 la Praga și 19—17 în 1964 la Bucu
rești.

Pentru meciul de astăzi formația Ce
hoslovaciei va folosi următorii jucători : 
Amost (Skarvan) — Mareș, Benes, Ro- 
șenfelder, Razek, Koneeny, Havlik, Duda. 
Bruna, Ciner, Herman. Echipa României 
va folosi aceiași jucători ca în meciu
rile de la Ziirich și Kiel. Arbitrul In- 
fflnirii: Schoff, din R.D. Germană.

Goran, Nica, Lieu, Nodea ; R. F. 
GERMANĂ : Bode (Roesner) — 
Bahrdt, Bartels, Glombek, Heger, 
Hoennige, Luebking, Luikas, Munck. 
Schmadke, Schwanz.

Partida a fost extrem de echilibrată 
și, după cum ne-a relatat prin telex 
loachim Mielinski, redactorul de spe
cialitate al agenției SID Dusseldorf, 
tabela de marcaj a indicat de 11 ori 
scor egal. La început au condus gaz
dele cu 2—1, 4—3 și 5—4. Apoi, cîte- 
va acțiuni rapide ale handbaliștilor 
români au adus echipei noastre ega- 
larea și chiar conducerea cu 7—5 și 
9—6. în ultimul minut al primei re
prize, Munck a înscris de două ori, 
astfel că, formația română nu a avut 
la pauză decit un avantaj minim 
(9-8)..,

După reluare, sportivii vest-germanî 
au făcut eforturi deosebite pentru a 
echilibra situația. Ei au reușit să ega
leze (10—10 în min. 36) și chiar să 
preia conducerea (11—10). Ultimele 
10 minute au fost de-a dreptul pa
sionante. De la scorul de 15—12 pen
tru selecționata noastră, gazdele au 
revenit la 15—14, pentru ca apoi 
Gruia să pecetluiască scorul final 
(16—14) î.n min. 59. Cele 30 de go
luri au fost înscrise de : Gruia 7, 
Iacob 3, Oțelea 2, Costache II, Go
ran, Lieu, Nica de la învingători, 
Luebking 5, Munck 4, Bartels, Hoen
nige, Lukas, Schmacke și Scbwanz 
de la învinși. Cei mai buni jucători 
ai partidei : Gruia, Oțelea și Redl 
din echipa română, respectiv Lueb- 
king, Munck și Schwanz din formația 
vest-germană.

ceva despre noul poligon pe 
care vor avea loc probele olim
pice de tir ?

— Poligonul national central 
dios Verdes 
tare de 60 de 
bilul) de satul 
zat la poalele 
este deschis și 
mare 
senin, 
văr at 
cind 
lucrările de construcții erau intr-un 
stadiu foarte avansat. Trebuiau 
mai fie puse la punct 
minuire a (intelor (la poligonul de 
pușcă). De asemenea, 
mai amenajeze încă 30 de locuri 
(cușete) 
— peste 
fia este 
însă să 
sorbante 
că standurile de la pistol viteză, ca

ln- 
este situat la o depăr- 

minute (cu automo- 
olimpic. El este așe- 
unor dealuri sterpe, 
dominat in cea mai 
timpului de un cer 

un ade
la data

parte a
extrem de luminos, 
fond fosforescent.

am efectuat antrenamentele,

instalațiile

urmau să

Corespondență specială pentru

Deși traversează ♦ perioadă de aut 
datorită unor alergători de mare clasă, 
riclismul italian *este pradă unei crize: 
Upsa unei conduceri ferme. Lupta ascu
țită dintre F.C.L, (Federația italiană de 
ciclism) și liga profesionistă continuă. 
Izbucnită cu trei ani în urmă, cind nu 
»-a respectat fi hotărire a Federației, 
criza părea depășită datorită interven
ției lui Giulio Onești, președintele 
C.O.N.I. (Comitetul olimpic național 
italian). In realitate a fost numai un 
^armistițiu".

Disputa a izbucnit din nou cu ocazia 
campionatului mondial din acest an. 
U.C.I. (Uniunea ciclistă internațională) a 

cum se știe, cîțiva 
care Motta și Zilioli) 
au refuzat să se pre- 
antidoping. Strumolo,

descalificat, după 
alergători (printre 
pentru motivul că 
zinie la controlul 
președintele ligii profesioniste, care este

să 
de

se

de tragere pentru pușcași 
cele 80 existente. Construc- 
realizată din beton, fără 

se fi prevăzut panouri ab- 
de zgomot. Apoi, subliniez

Este, prin urmare, nevoie de o aco
modare cu această luminozitate, iar 
Ia probele de armă probabil că unii 
concurenți vor fi constrînși să io 
losească filtrele de tragere. De altlei, 
o serie dintre aceste constatări le-am 
făcut cunoscute și oficialităților spor 
live mexicane.

— Și care a fost ecoul aces 
tor observații 7

— Gazdele noastre au fost de 
acord cu ele și au promis că vor 
aduce — pe baza propunerilor noa
stre —• îmbunătățirile necesare. De 
pildă, la poligonul de pistol viteză: 
acoperișul de tablă — carea avea o 
mare rezonanță ■— va fi schimbat cu 
unul dintr-un material absorbant de 
zgomot. Apoi, vor fi instalați pereți 
protectori (panouri) împotriva raia
lelor de vînt. Totodată, va ii inia 
cuită și actuala instalație (marca 
Hammerly), acționată cu aer com 
primat — care aducea o variație a 
timpilor de tragere pînă la 2—3 ze-

cimi de secundă. Vor fi utilizați 
stalațiile de minuire „Spith" cari 
gură o precizre de sută la sul 
funcționare.

— Șl acum, despre pregă 
de la Ciudad de Mexico, 
au decurș 7

— Am făcut 12 antrenamente, 
mele șapte ședințe de pregătire 
caracterizat prin inconstantă !r~ 
zultate : cind 593 p, cînd 587 ) 
ultimele cinci antienaisente însă 
înregistrat cu regularitate cifre 
cate (intre 590 p și 595 p), 
.coborite" decit în București. 
Ir-una din competițiile la care 
participat am obfinut locul 
1590 p (296—294). tn general, a 
namentele au fost corespunzăt 
In plus, am avut satisfacția dez.y' 
putut să ajut și la pregătirii^ 
șilor mexicani. De exemplu, 
sfătuit să-și schimbe stilul de a 
nament (ei trăgeau numai p< 
realizarea de punctaje și nu exi 
procedeele tehnice specifice).

— In sfîrșit, în funcție de 
constatate la fața locului, c 
întrevede pentru viitoarele 
gătiri avînd ca țel final 
diin 1968 ?

— In privința altitudinii, me 
nex că nu am simfit nici o sen 
de sufocare, tn schimb, am se 
alte simptome : o încetinire a vi 
de reaefie pe toată perioada. Aci 
execuție întirziată a primului f 
dus la o accelerare a cade ie 
tragere, oeea ce a afectat,-o)îi 
teles, precizia. Așadar, trăgc 
noștri de la toate probele au nt 
de o acomodare cu condițiile s 
free capitalei Mexicului: dile. 
de altitudine și fuse orare, polig 
deschise și de o mare luminoz 
etc. Fără îndoială că va trebi 
se fină seamă de toate aceste 
ticularităfi în pregătirile pe ca, 
vom efectua pînă Ia viitoarele 
Cu un antrenament metodic și 
tinuu cred că fintașii români se 
putea număra printre medalia 
la această nouă ediție a Joci 
Olimpice.

Interviu consemnat 
CONSTANTIN COMARNI!

I -
Numeroase joci 
în competițiileȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI
europene de iotbMELBOURNE 10 (Agerpres). întrecerile 

pentru campionatul mondial de penta
tlon modem s-au încheiat cu victoria, 
la individual, a sportivului maghiar An
dras Balczo. El a totalizat 5.217 puncte, 
fiind urmat în clasament de Victor 
Mineev (U.R.S.S.) 4.936 p. și Ferenc Td- 
rdk (Ungaria) 4.932 p. Pe echipe, locul 
întâi a revenit Ungariei, urmată de 
U.R.S.S. și R.D.G.

LONDRA. Selecționata de rugbi a 
Australiei, aflată în turneu în An
glia, a învins cu scorul de 6—5 
(3—0) echipa Universității din Cam
bridge.

NEW YORK. Cassius Clay, cam
pionul mondial de box la categoria 
grea, și șalangerul său, Cleveland 
Williams, cu care se va întîlni luni 
în meci pentru titlu, au fost supuși 
unui examen medical. La cîntarul 
oficial, Clay a înregistrat 94,800 kg. 
Iar Williams — 98,200 kg. Fostul 
campion mondial, Joe Louis, a de
clarat că diferența 
este un „handicap 
pentru Clay.

* Spartak Moscova la egalitai 
Rapid Viena * Prima echipă c 
cată în turul al treilea al „C.C.I 
In meci amical, selecționata S 

învinsă la scor în Anglia

de greutate nu 
prea important

„Cind conducătorii
| ciclismului italian se ceartă“ • ••

și vicepreședinte al U.C.I., în loc să 
sprijine inițiativa, s-a lansat în decla
rații violente de protest. Fiorenzo Magni, 
membru în comisia tehnică, a invitat 
alergătorii descalificați să meargă la 
hotel. Aceasta a fost o adevărată insti
gare la indisciplină.

Înainte și după acest incident, în 
Italia au avut loc grave abateri car» 
arătau lipsa totală de autoritate a ligii 
profesioniste. Picătura care a făcut să 
s» reverse paharul a fost „cazul Dan- 
celli". Campionul Italiei a semnat un 
contract nou (pentru alt club) deși nu-i 
expirase vechiul contract, motivînd, co
pilărește, că semnătura de pe primul 
nu era a lui ci a sorei (!) sale. In 
cursul tradiționalului banchet „Certa", 
organizat în fiecare an pentru prieteni, 
ziariști și conducători, Rodoni — pre
ședintele U.C.I. — l-a atacat pe Stru- 
mole, președintele ligii profesioniste,

astfel că ostilitățile s-au redeschis. 
Drept urmare, federafia a hotărît să 
declare decăzuti din funefiile deținut» 
în U.C.I. pe toți conducătorii ligii pro
fesioniste italiene care activau în sinul 
acesteia. Puțin mai tfrziu, liga a fost 
dizolvată și funcțiile sale preluate d» 
către federație, în 
reglementări.

Dar conducătorii 
în „Cursa Coppi" 
ciulii trimiși de 
locul lor pe cei ai ligii. Încercarea lor 
a eșuat însă și astfel cursa t-a desfă
șurat normal, datorită îndeosebi marilor 
cluburi cicliste (Molteni și Salvarni) 
care s-au aliniat măsurilor federației.

Vechea ligă nu s-a resemnat însă: ea 
așteaptă ziua de 13 noiembrie pentru a 
proceda la noi alegeri. Intre timp, Fede
rația italiană de ciclism a înscăunat o

așteptarea unei nai

ligii s-au „răsculat": 
ei au îndepărtat ofi- 
federalie, punlnd în

comisie care studiază un nou regula 
ment, pentru o ligă care să funcționeze 
sub supravegherea directă a federației. 
Președintele C.O.N.I. a încercat din 
nou o mediere dar, după o primă șe
dință care a avut loc la Milano, și-a 
dat seama că orice încercare este do 
prisos.

Cum se comportă alergătorii în acea
stă delicată situație/? In general, ei 
nu se interesează de cearta dintre liga 
profesionistă, U.G.l. și federație. După 
expresia lui Gimondi „Gc»rt« fi pri
vește. Pentru noi, Important este *â »- 
hrgăin*. Adorai, prietenul său, s-a ali
niat însă celor car» atacă federafia și 
acest lucru constituie, se par», princi
pala divergență cor» îi «• despărți în 
anul viitor pe cri doi campioni.

In competițiile europene de 
s-au desfășurat alte înlîlniri din 
ai doilea. In „GUPA CAMPION 
EUROPENI", în meci revanșă, ( 
ția Linnfield Belfast a terminat Ia 
litate (0—0) cu campioana Nori 
Valcrengen. învingălo<are în y. 
joc cu 4—I, formația nord-irla 
este prima echipă calificată pent?' 
rul al treilea.

în „GUPA CUPELOR" s-an 
șurat numeroase partide: Spartul: 
cova—Rapid Viena 1—1 (întîlnit 
avut loc la Tbilisi, returul se va 
fășura 
Servelte 
(returul 
dam) ; 
(returul 
Vasas Gyor—Sparta Braga 3—0 
nil la 8 decembrie, la Braga—1 
galia) ; Shamrock Rovers—Bayern 
chai 1—1 (returul la 8 decembr 
Mfinchen).

In „(SUPA ORAȘELOR T1RGI 
Juventus Torino—Vittoria Setubal 
(returul la 30 noiembrie), Ein. 
Frankfurt—— 11 vidore Copenhaga 
(returul la 16 
baga).

la 30 noiembrie, la Vi 
Geneva—Sparta Rotterdam 
la 16 noiembrie, la Iț 

Real Saragossa—Everton 
la 23 noiembrie, la Liver

noiembrie, la

★
orașului 
un alt

C

a
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CESARE TRENTINI

Reprezentativa 
ținut In Anglia 
Intilnind formația Derby 
activează tn liga a dona, fet’c 
bulgari au fost întrecuți eu 4—0.

Solia 
meci 

Country.
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