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Steaua-Kuenring Energie Viena
in „C.C.E.“ la baschetIii - - -■----------

Azi la ora 20, arbitrii B. Stoicev 
(Bulgaria) și M. Cziffra (Ungă 
ria) vor fluiera în sala Floreasca 

* începutul meciului de baschet 
Steaua—Kuenring Energie Viena.

cuprinde majoritatea componexiți- 
k>r naționalei, este de așteptat ca 
ea să constituie un adversar re
dutabil pentru campioana țării 
noastre. Comportarea acesteia in

Alin Savu, unul din jucătorii de bază ai echipei Steaua, 
pătrunde spre coș Foto : A. Neagti

care sc dispută în cadrul celei de 
a X-a ediții a „Cupei campionilor 
europeni “.

Pentru campionii țării noastre, 
aceasta este a șaptea participare 
la marea corn petiție continentală, 
prima fiind înregistrată în 1958. 
Cea mai bună performanță au ob
ținut-o în ediția 1960—1961 cînd, 
după ee trecuseră de Virtus Bo
logna și Spartak Sokolovo Fraga, 
au redat în semifinală în fața for
mației 1S.K.A. Moscova, care a- 
vea să câștige trofeul.

Baschetul austriac a înregistrat 
în ultima vreme cîteva frumoase 
succese, dintre care amintim dc 
victoriile reprezentativei obținute 
în 1965 asupra echipelor Ceho
slovaciei (80—75), Ungariei (80 
—71) și Bulgariei (95—85). Și 
cum formația kuenring Energie

turul campionatului încheiat 
chiar duminică seara, precum și 
pregătirile speciale efectuate în 
vederea „startului* în „C.C.E.“, 
ne dau însă speranța că Steaua 
va trece de acest prim ,,hop* și 
că se va califica în turul urmă
tor.

In jocul de aslă-seară, al că
rui retur se va desfășura la 24 
noiembrie la Viena, antrenorul e- 
merit C. Herold va alinia urmă
torul lot: Niculescu, Novacek, V. 
Ghcorghe, Nosievici, Savn, Di- 
mancea, Barau, Popa, Tu dosi, Di
hai și Bulat. Kuenring Energie 
prezintă următoarea echipă: Baum- 
gar trier, Sckaden, Homeier, Va
ughn, Groer, II ir schi, Biermaier, 
Brun thaler, Kitzler, Kliment, 
Zeitlinger și Zejmon. Antrenor: 
R. Berger.

Azi, la Ploiești (ora 14,30)

Meciul de fotbal România-Polonia
* Un debutant în echipa 
noastrâ : Barbu • D. Po
pescu sau Dobrin ? • 
Oaspeții anunța o formație 
remaniata fața de aceea 
aliniată la Paris • Partida 
va fi condusă de trei arbitri 

din Franța

Iată-ne și în ziua celui de al 
18-lea meci România—Polonia. 
Cele două echipe și-au încheiat de 
ieri pregătirile și azi, la ora 
14,30, pe stadionul Petrolul din 
Ploiești, se vor alinia la fluie
rul arbitrului francez Roger Barde.

Dar iată ultimele amănunte din 
cele două tabere.

Marți și miercuri, reprezentan
ții noștri și-au continuat pregă
tirile chiar la Ploiești, pe terenul 
pe care se va disputa jocul. La 
antrenamentul de marți, antre
norii 11 ie O ană și Ștefan Covaci 
au insistat asupra tacticii de joc, 
iar miercuri, antrenamentul a cu
prins alergări și gimnastică. Doar 
portarii au făcut un antrenament 
specific, lucrîndu-se pe rind și cu 
Ionescu și cu Datcu. Antrenorul 
Ilie Oană ne-a declarat următoa
rele : „Atit dorința mea cit si cea 
a jucătorilor din lot este ca tra-

(Continuare în pag. a 3-a)

După 90 ăc minute de joc dinamic

ROMANIA (SEL OLIMPICA)
R. F. GERMANĂ (SEL. TINERET) 1-1 (1-1)

Stadionul Republicii a găz
duit ieri una din cele mai di
namice partide de fotbal din 
ultima vreme. „Amicalul" din
tre „olimpicii" noștri și selec
ționata de tineret a R. F. Ger
mane a oferit publicului 90 de 
minute de joc în care s-au 
confruntat de fapt două stiluri. 
Echipa noastră a căutat să 
practice un fotbal spectaculos 
(dar, din păcate, cu puțină efi
cacitate] în timp ce oaspeții 
(ca și- englezii] au acționat 
mai simplu, cu pase lungi, cîș- 
tigînd repede avans în tere
nul nostru. Confruntarea a 
avut efectul scontat, mai cu 
seamă că pe teren au evoluat 
jucători tineri, talentați, din 
România și R. F. Germană. Pe 
parcursul meciului, echipele au 
căutat să-și impună una alteia 
superioritatea, stilul, fazele 
fiind gustate și aplaudate de 
public în egală măsură. Pen
tru spectatorii noștri, surpriza 
a fost cu atît mai plăcută cu 
cit oaspeții au prezentat în a- 
renă o echipă de tineret al
cătuită din jucători cu state de 
serviciu în echipele de primă 
categoție din R. F. Germană, 
cu fotbaliști care se pregătesc 
să ocupe, în viitor, un loc în 
reprezentativa vice-campioni- 
lor lumii. Fundașii Vogts și 
Bella, înaintașii Miilier și 
Heynckes, ca și portarul Nig- 
bur, au impresionat. Cu o zi 
înainte de acest meci, antre
norul Udo Lattek a declarat: 
„echipa cu care am venit la 
București este puternică și 
bine pregătită." Așa a și fost.

în fața unor asemenea par
teneri, antrenorii noștri au 
prezentat echipa olimpică în- 
tr-o formulă diferită de cea de 
acum 3 săptămîni. Au predo
minat, în linia de mijloc și la 
înaintare, fotbaliștii rapidiști 
(5) care au controlat jocul, 
s-au căutat (uneori prea mult) 
între ei și pe alocuri au reușit

să creeze faze de fotbal de 
bună calitate. Dintre ei, sub 
nivelul obișnuit Jamaischi (a 
frînat fazele, imprimînd uneori 
un caracter lent jocului în ac
țiunile de atac). Dinu în for
mă. Cuplul Ionescu-Dumitriu,

CRISTIAN MANTU

(Continuare în pag. a 4-a)

De sus: Dridea și Liberda, 
Yarosik și Dobrin, Frățilă și 

Faber
Văzuți de Neagu Rădulescu

1—0 pentru Selecționata olimpică (min. 3). Ionescu a șutat și Negbur n-a putut reține.

■

Echipa Bucureștiului neînvinsă
A.

Decorați cu ordinul „Meritul Sportiv"

turneul internațional de handbal
• Azi,

Splendidă victoria obținură a- 
seară de handbalistele bucureș
tene în partida decisivă a turneu
lui internațional din sala Floreas
ca ! întilnind redutabila echipă a 
Belgradului, formație a cărei forță 
de șut și pregătire tehnico-tac- 
tică superioară au putut fi apre-

în sala Floreasca, ultimele meciuri
ciute în serile anterioare, repre
zentativa Bucure ș țiul ui a reușit 
un frumos succes — 8—6 (3—4) 
— care-i deschide drumul către 
victoria finală în acest turneu.

Partida a 
entuzias mantă și a 
tul la gură, timp

fost de-a dreptul 
ținut cu sufIe
de 40 de mi-

Ttnărui arhitect VIRGIL A- 
TANAS1U a cucerit în vara 
acestui an titlul de campion al 
lumii la pistol viteză cu per
formanța de 596 p., ceea ce 
reprezintă și un nou record 
mondial. Succesul lui obținut 
la ultima ediție a campionate
lor mondiale de tir încunu
nează o activitate laborioasă 
pentru care — recent — el 
a fost distins cu ordinul „Me
ritul Sportiv* clasa a III-a.

Profesoara emerită SILVIA 
NEGREANU desfășoară de 
mai mul ți ani o muncă plină 
de pasiune și pricepere. Multe 
din elevele sale au ajuns pe 
cele mai înalte culmi ale mă
iestriei sportive sau, urmînd 
exemplul celei care le-a călău
zit pașii, au devenit la rîndul 
lor profesoare de educație fi
zică. Pentru toate aceste suc
cese, profesoara Silvia Ne- 
greanu a fost distinsă cu 
ordinul ..Meritul Sportiv4* 
clasa a 111-a.

ION PONOVA, antrenor e- 
merit la volei, a contribuit prin 
munca sa neobosită, dusă cu 
pasiune, la realizarea frumoa
selor performante internaționale 
ale echipei Rapid București 
și la pregătirea unor jucători 
de bază pentru reprezentativa 
țării, fiind decorat cu ordinul 
„Meritul Sportiv" clasa a 
IlI-a.

Turneul inkrna(ional dc handbal dc la Cluj

note, pe numeroșii spectatori. Ju
cătoarele iugoslave au dovedit 
dirzenie în apărare și au avut în 
Jasici o realizatoare deosebită, 
fapt care le-a permis să conducă 
în cea mai mare parte 
lui. Finalul a aparținut 
mafiei bucureștene.
7 min. Ana Stark 
rialu in acest meci 
de 3 ori și Lidia

și Franței prezintă cele mai bune garnituri
Trei arbitri internaționali

Reîntorși după turneul între
prins în străinătate, handbaliștii 
noștri fruntași s-au oprit la Cluj, 
unde, începînd de sîmbătă. are 
loc un mare turneu internațional, 
în care alături de cele două se
lecționate ale țării noastre (seniori 
și tineret) vor concura și echipele 
naționale ale Uniunii Sovietice, 
Iugoslaviei și Franței.

Handbaliștii iugoslavi sînt bine 
cunoscuți pe plan internațional nu 
numai prin forța și rapiditatea 
jocului lor, ci și datorită rezul
tatelor de valoare obținute în ul
timii ani. Semnificativ în această 
direcție este faptul că echipa re
prezentativă a Iugoslaviei a sus
ținut 102 jocuri internaționale din 
care a cîștigat 52, printre învin
sele sale numărîndu-se selecționa
te de certă valoare, cum ar fi 
echipele Suediei, României. R. F. 
Germaiîe,’ Danemarcei, Elveției, 
Ungariei și l’oloniei.

invitați la acest turneu
In vederea participării la această 

importantă competiție interna țio- 
selecționerii echipei iugo- 
au lucrat în ultimul timp

nală, 
slave 
cu un lot lărgit de jucători, evi- 
dențiați în campionat și în unele 
partide internaționale. Pentru jocu
rile de la Cluj au fost reținuți 
17 jucători (în paranteze numărul 
de partide internaționale) : A. 
Bunjanin (23), N. Tomasici (4), 
D. Mervar (1), B. Lihsajdl — 
portari, I. Djuranec (50), I. Ure- 
movici (15), M. Idzakovici (17), 
M. Pribanici (2), R. Pokrajac (2), 
dr. J. Karadza (59), B. Klisanin 
(3), J. Milkovici (38), V. Vicari 
(20), II. Horvat (14), D. Senec 
(7), S. Koprivica (4), M. Kara- 
lici. Dintre acești jucători cele 
mai multe goluri în întâlnirile in
ternaționale le-au înscris dr. J. 
Karadza (149), J. Milkovici (120)

a timpu- 
însă for

ul timele 
excepție- 

a înscris
Scorțescu o 

dată, răstumînd situația de pe 
tabela de marcaj (4—6 in min. 
33) în favoarea noastră.

Cele 14 goluri au fost înscrise 
în ordine de: Stark 1—0 min. 
1, Tomașek (Belg.) 1—1 min. 3, 
Tomașek 1—2 min. 7, Floroianu 
2—2 min. 10, Jasici (Belg.) 
2— 3 min. 12, Stark 3—3 min. 
13, Veinovici (Belg.) 3—4 min. 
19, Stark 4—4 min. 23, Jasici 
4—5 min. 26, Veinovici 4—6 min. 
28, Stark 5—6 min. 33, Stark 
6—6 min. 37, Scorțescu 7—6 
min. 37 și Stark 8 —6 min. 40. 
A condițs Hensel (R.D.G.).

în prima partidă a programu
lui de miercuri selecționata Bu
dapestei a terminat la egalitate 
cu cea a Moscovei : 12—12 
(8-5).

înaintea ultimei 
neului (azi, 
BUCUREȘTI 
GRAD și, în

In

etape a tur
tle Ia ora 18: 
TINERET — BEL- 

continuare.
BEȘTI—BUDAPESTA)
till se prezintă astfel:

3
2
1
0
0

]. București
2. Belgrad
3. M oscova
4. Budapesta
5. Buc. tin.

3
3
4
3
3

0 
0
1
2
1

0
1
2
1
2
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BUCU- 
clasamen-

27—21
26—2.2
40—41
26—30
23-38

VASILIU

6
4
3
2
1



Vine iarna!
Cum o intimpinăm?

POPAS LA SIBIU
Cum s-au pregătit asociațiile spor

tive din orașul Sibiu în vederea ano
timpului friguros ? La această între
bare tie-au răspuns corespondenții noș
tri din localitate.

trebuie de arătat că unele ma-

• Asociațiile sportive sibiene abia 
așteaptă să cadă zăpada. Magaziile 
lor sînt bine aprovizionate cu materia
le și echipament, tar în magazinele din 
oraș se găsesc, din belșug, bocanci 
de schi, pantaloni, hanorace, pantofi 
de gimnastică și alte articole sportive. 
In schimb, trebuie, grăbită aprovizio
narea cu schiuri de diferite mărimi. 
De asemenea, se simte nevoia unor 
cantități mai mari de tricouri și pan
taloni pentru gimnastică.

Mai 
teriale suferă din punct de vedere ca
litativ, 
pildă, nu corespund cu numerele pe 
care le au. Pantalonii de trening 
sint de la alte mărimi decit bluzele. 
ACEST ECHIPAMENT ESTE FABRI
CAT DE ÎNTREPRINDEREA „CRI
NUL" DIN BUCUREȘTI. Cumpărăto
rii din Sibiu cer conducerii fabricii să 
acorde mai multă atenție produselor ei 
și să nu-i mai oblige să poarte un 
pantalon de mărimea 46 cu o bluză 
de mărime 52.

Tricourile și treningurile, de

au.

• Numai in trimestrul III, maga
zinul O.C.I.. Metalo-chimice a realizat 
suma de 1250 000 lei din vînzarea 
diferitelor articole de sport.

• Asociația sportivă „Tinărul ce
ferist" și a procurat de la 20 octom
brie și pină în prezent materiale și 
echipament sportiv în valoare de 
21 000 lei. în magazia acestei asocia
ții au mai intrat 20 de perechi da 
schiuri, 20 de perechi de bocanci, 20 
de garnituri de șah, hanorace, panta
loni de schi etc.

* Sala de la stadionul Metalul, 
care oină nu de mult era folosită pen
tru baluri și nunți a fost reamenajată 
și dotată cu materialele necesare pen
tru box, haltere, trîrită ca și pentru 
exercițiile de forță ale atleților.

• Îmbunătățiri substanțiale au fost 
aduse și sălii manejului în care se vor 
desfășura întrecerile de handbal do
tate cu „Cupa F.R.H.". Printre altele, 
a fost înlocuită zgura, s a zugrăvit 
interiorul, s-au verificat și reparat in
stalațiile aerotermice.

* Și gimnaștii se vor bucura in 
zilele, friguroase de condiții bune pen
tru practicarea sportului. Sala C.S.M. 
a fost reamenajată și înzestrată cu 
aparatele necesare. In plus a fost 
cumpărat un covor pe care gimnaștii 
vor evolua în exercițiile de sol. In 
această sală, în cursul lunilor urmă
toare, peste 500 de copii vor desluși 
tainele gimnasticii.

® Sala de la școala sportivă din 
localitate este bine dotată, conform 
celor mai moderne cerințe. Ea va găz
dui în timpul iernii antrenamentele și 
jocurile de baschet și volei din cam
pionatele republicane.

• Arena de popice a asociației 
sportive C.F.R. a fost multă vreme 
lăsată în părăsire. In aceste zile se 
lucrează la renovarea ei și, în curînd, 
iubitorii jocului de popice vor avea 
la dispoziție o frumoasă arenă.

I
I

I. IONESCU
D. SOLOMEI I

Răspundem cititorilor
Un grup de elevi din satul Pătrîngeni, raionul 

Alba, regiunea Hunedoara, ne întreabă dacă în 
timpul lor liber pot practica diferite ramuri de 
sport în curtea școlii din sat, singurul loc cores- 
punzătoi.

Desigur, dar numai în mod organizat, fără a 
stînjeni procesul de învâțămînt. în sezonul de 
iarnă, porțiunea de curte rezervată activității 
sportive poate fi transformată în patinoar. Sîntem 
convinși că direcțiunea școlii și asociat ta sportivă 
vă vor ajuta.

octombrie, agenția din comuna Dorobanțu a dis
tribuit abonamentul dumneavoastră unui alt cetă
țean. Oficiul Călărași ne înștiințează că func
ționarul respectiv a lost sancționat și că ase
menea situații nu se vor mai repeta.

N-am aflat însă dacă oficiul va lua măsuri 
să vi se restituie și banii...

•ir

★

Tovarășul Tudor Badea, din comuna Ulmu, ra
ionul Călărași, ne-a scris că nu primește cu 
regularitate ziarul nostru, la care este abonat.

Adresîndu-ne Oficiului P.T.T.R. Călărași, acesta 
*»-“ comunicat că sesizarea este justă. In luna

Tovarășul C. Florescu, din Craiova, ne infor
mează că Ia jocul de fotbal Dinamo Pitești — 
Știința Craiova unii spectatori piteșteni s-au 
dedat la acte huliganice de pe urma cărora au 
avut de suferit mai mulți suporteri ai echipei 
craiovene.

In legătură cu cele petrecute, vă facem cunos
cut că Federafia română de fotbal a dat un dver-

I
GIMNASTICĂ

Concursuri
„CUPA ORAȘULUI BAIA MARE"

I
I
I
I
I
I

Sala sporturilor din Baia Mare, dc 
curind amenajată, a găzduit un fru
mos concurs de gimnastică la care au 
participat tinere (categoriile copii și 
junioare) din cîteva centre din țară : 
Arad, Cluj, Satu Mare, Orașul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej și Baia Mare. 
Spectatorii au urmărit cu mare interes 
evoluția sportivelor.

REZULTATE: CATEGORIA A 
II-A JUNIOARE, pe echipe: l.Șc. sp. 
Orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
213,40 p, 2 C.S.O. Baia Mare 208,60 p. 
3. Șc. sp. Cluj 205,55 p ; individual 
compus : 1. Smaranda Guțiu (Șc. sp. 
Cluj) 45,45 p, 2. Georgeta Desiceanu 
(Șc. sp. Orașul 
Dej) 43,85 p, 3. Sinziana Paraschiv 
(Șc. sp. Orașul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej) 43,40 p ; CATEGORIA COPIL 
pe echipe : 1. Vagonul Arad 178,35 p,
2. C.S.O. Baia Mare 176,75 p, Șc. _sp. 
Orașul 
171,20

Gheorghe Gheorghiu-

Gheorghe Gheorghiu-Dej
P

T. TOHATAN 
coresp. principal

N.R.

I
I

Considerăm ca foarte utilă or
ganizarea unor asemenea competiții 
pentru tinerii noștri gimnaști. Acestea 
contribuie în mare măsură la popu
larizarea gimnasticii și constituie un 
stimulent pentru „speranțele" acestei 
discipline sportive. Și alte centre din 
țară ar trebui să urmeze exemplul 
orașului Baia Mare

I
I
I

NATA

două noi recorduri
• Poloiștii de la Rapid București și Crișul Oradea evoluează In R. D Germană

Aspect din sala Voința, unde se dispută finala campionatului cooperației 
Foto : N. Aurel

I a adus la start copiii 
juniorii. Iată cele mai

I
m liber (b) : 1. D.

100 m liber (f) : 1.

I
I
I

In Capitala continuă concursurile de 
înot rezervate celor mai tineri sportivi. 
Ultima reuniune 
din grupa A și 
bune rezultate :

COl’II — 100 
Gheorghe 63,8 ;
Mara Hahanu 1:12,9; 100 m bras (f) :
l. Liliana Buriacu 1:29,6, 2. Viorica Fai-
biș 1:31,3; 100 m bras (b) : 1. Cr. Ene 
1-25,0. 2. A. Stanciu 1:26,5... 5. G. l’o- 
povici 1:31,8 — nou rec. de sală copii 
G; 100 m spate (b) : 1. M. Movanu
1:12,7 ; 100 m fluture (b) : 1. L. Cop- 
cealăti 1:21,3 — nou rec. de sală ; 100
m. spate (1) : 1. Ioana Cartojan 1:26,0;
100 m flutura (1) ' ~
beanu 1:18,3; 133 m muți [Uj ; jl.
Cosmescu 1:49,9, 2. A. Spinea 1:51,8; 
133 m mixt (f) : 1. ~

JUNIORI — 100
Nicolae 66,6; 100 m liber (f) : 1. Uda

I
I
I

1. Georgeta Cer
ni mixt (b) : 1. S. 
r». opnrva ,.ui,u ț 

G. Cerbeanu 1:54,6. 
m liber (b) : 1. O.

ATLETISM De la start la sosire
în
de 

cea 
au

• Pe aleile din jurul Circului de 
Stat din Capitală s-au desfășurat 
trecerile tradiționalei competiții 
marș dotată cu „Cupa Gloria". La 
de a Xl-a ediție a concursului
fost înregistrate rezultatele: începă
tori — 3 km: I. Ionescu (Telefoane) 
19:44,0; Juniori II — 3 km : C. Staicu 
(Telef.) 15:15,0; Juniori I — 5 km : S. 
Odobasian (Din.) 27:18,0; seniori — 8
km: M. Perșinaru (Telef.) 38:59,0, I. 
Urse (Telef.) 40:45,0, V. Furnică (Telef.) 
41:55,0; veterani (40-50 ani)— 2 km: D. 
Paraschivescu (Telef.) 10:05,0; I. Pleșa 
(Prog.) 10:33,0; veterani (peste 50 ani): 
I. Odobasian (Gloria), N. Dragnea 
(Gloria). Pe echipe competiția a fost 
cîștigată de Telefoane. (N. D. NICO
LAE—coresp.).

CRAIOVA. — In organizarea Consi
liului orășenesc al UCFS a avut loc

competiții
FAZA REGIONALĂ A CAMPIO

NATULUI DE JUNIORI

Timp de două zile, în sala de sport 
Liceului Bolyai din Tg. Mureș 

desfășurat întrecerile fazei re-
a 
s-au 
gionale a campionatului republican de 
juniori.

Remarcăm munca depusă de profe
sorii de educație fizică Tiberiu Kacso, 
Al. Varga (Șc. sp. Tg. Mureș), Fran- 
cisc Barabaș, Francisc Marcoș (Liceul 
Bolyai Tg. Mureș), Atila Adam (Șc sp 
Odorhei), Rozalia Ferenți (Șc. sp. 
Gheorghieni), care au acordat mai 
multă atenție pregătirii tinerilor gim
naști.

REZULTATE: FETE, categoria I 
senioare: 1. Maria Erkedi (Șc. sp. Tg. 
Mureș) 59,25 p, 2. Ema Chertes (Șc. sp. 
Tg. Mureș) 56,25 p, 3. Ecaterina Se- 
chereș (Liceul Bolyai Tg. Mureș) 
56,25 p; categoria I junioare : 1. Iu- 
dita Zsigmond (Șc. sp. Tg. Mureș) 
50,95 p, 2. Suzana Imre (Șc. sp. Tg. 
Mureș) 49,80 p, 3. Irina Doboș (Șc. sp. 
Tg. Mureș) 47,15 p ; BĂIEȚI, cate
goria a Il-a seniori: 1. Paul Vesi 
(I.M.F. Tg. Mureș) 54,50 p, 2. Lu
dovic Ambruș (Șc. sp. Odorhei) 42,80 p,
3. Daniel Sabo (Șc. sp. Odorhei) 
42,00 p ; categoria I juniori : 1. An
drei Islai (Liceul " 
53,55 p, 2. Csaba 
Tg. Mureș) 52,75 
(Liceul Bolyai Tg.

Bolyai Tg. Mureș) 
Gal (Liceul Bolyai 
p, 3. Iosif Naghi 
Mureș) 51,50 p.

IOAN PĂUȘ 
coresp. principal

Schuller 1:10,1 ; 100 m bras (b) : 1. R. 
Petrescu 1:20,0, 2. VI. Belea 1:22,5;
100 m bras (f) : 1. Mariana Dumitrescu 
1:27,6, 2. Cornelia Mogoș 1:28,8; 100 
m fluture (b) : 1. M. Rău 1:08,0; 100 
m fluture (f) : 1. Anca Isbășoiu 1:30,4; 
100 m spate (b) : 1. M. Andrei 1:11,1 ; 
266 m mixt (b) : 1. M. Andrei 3:54,0, 
2. M. Rău 3:54,0 ; 266 m mixt (f) : 1. 
Victorița Ilucă 4:27,1.

• Echipele de polo Rapid București 
și Crișul Oradea susțin la sfîrșîtul a- 
cestei săptămîni turnee în R. D. Germa
nă. Jucătorii de la Rapid au părăsit ieri 
Capitala îndreptindu-se spre Halle, unde 
vor juca la un turneu amical alături de 
Cltemie Ilalle și selecționata Luxembur
gului. Sportivii de la Crișul Oradea se 
vor deplasa la Magdeburg pentru a sus
ține mai multe întîlniri amicale in com
pania formațiilor Dynamo și Aulbait din 
localitate.

recent o importantă competiție de cros 
dotată cu „Cupa de toamnă". S-au re
marcat : A. Olaru, C. Dogaru, L. 
goescu. El. Tănăsescu, C. Gulie, 
Grosu, L. Georgescu.
(M. POPESCU—coresp.).

Ne- 
Al.

or- 
ju-

1200 de elevi din

„Cupa orașului

PLOIEȘTI. — Clubul Petrolul a 
ganizat un concurs atletic pentru 
niori și copii. La întreceri au luat 
parte peste 
clasele V—IX reprezentînd 26 de școli 
generale și 7 licee.
Ploiești" a revenit Liceului I. L. Ca- 
ragiale. Cîteva rezultate: JUNIORI: 
1: 60 m: Gh. Neagu 7,2; 800 m: 
Gh. Stănescu 2:16,8; înălțime : R. Ro- 
teseu 1,65; lungime: Gh. Neagu 5,92; 
greutate — 5 kg : B. Georgescu 11,74; 
JUNIORI II: 60 m: M. Zamfir 7.5; 
800 m : M. Ghiță 2:19,5; înălțime:

POPICE

DE AZI PÎNĂ DUMINICĂ, ÎN CAPITALĂ

Finala campionatelor individuale >
35 de jucătoare și tot atîtia jucă

tori precum și 21 de perechi (14 
masculine și 7 feminine), care au 
mers din victorie în victorie, s-au 
calificat în finala campionatelor re
publicane. întrecerile au loc între 
17—20 noiembrie, pe arena cu 6 piste 
de la stadionul Voința din Capitală 
și vor începe (azi de la 
probele individuale de 100 
(I) și 200 bile mixte (b).

In numerele anterioare 

8) cu 
mixte

ora 
bile

ale ziaru-

lui am făcut cunoscuți pe majorita 
tea finaliștilor. Astăzi prezentăm pe 
reprezentanții orașului București, 
unde activează o serie de membri ai 
loturilor republicane, în ordinea re-

Sportivii cooperatori în întrecere
Ajuns la cea de a XV-a ediție, cam

pionatul cooperației reunește în ultimele 
Iui întreceri (începute marți dimineața 
pe arena Voința din Capitală) selecțio
natele regiunilor Mureș Autonomă-Ma- 
ghiară, Ploiești. Crișana, Cluj (feminin). 
Oltenia, Crișana, Cluj și Mureș Autono- 
mă-Maghlară (masculin).

In prima zi a finalei pe țară au evo
luat cîte trei schimburi din fiecare re
prezentativă. Fiind de forte sensibil e- 
gale, fetele au furnizat întreceri viu dis
putate, obținînd rezultate apropiate, dar... 
nesatisfăcătoare. Este suficient să ară
tăm că nici o concurentă n-a reușit să 
depășească cifra de 400 p.d. Și Valeria 
Dumitrescu, Elena Bocan, Ana Rău. Ma-

M. Preda 1,70 — rec. regional; lung.: 
M. Zamfir 5,80; greut. — 3 kg: D. 
Dumitru 12,59; COPII: 60 m: C. An
drei 7,9; 300 m: 
țime: A. Cercel 
5,14; greut. — 3 
JUNIOARE I:
8,6; 300 m: Gh. Cruceru 50,1; înalt.: 
E. Georgescu 1,40; lung.: E. Georgescu 
4,35; greut. — 3 kg: D. Vălimăreanu 
9,40; JUNIOARE II: 60 m: C. Simio- 
nescu 8,1; 300 m: S. Diaconu 47,4; 
înalț.: El. Neagu 1,85; lung.: V. Voi- 
nea 4,39; greut.: V. Ciocoiu 9,25; CO
PII: 60 m: C. Dumitru 8,2; 300 m: 
A. Neagu 46,5; înalț.: L. Ghițescu 1,30; 
lung: II. Kozarek 4,33; greut.: A. 
Dumitrache 8,10 (M. BEDROSIAN și 
M. SIMA—coresp.).

A. Klugher 42,6; înăl- 
1,50; lung.: I. Corban 
kg.: V. Tomescu 8,89; 
60 m: Al. Georgescu

tisment clubului Dinamo Pitești pentru insufi
ciente măsuri organizatorice.

★

în urmă cu două săptămîni am primit de la 
tovarășul M. Chiriac, cititor al ziarului nostru, 
o scrisoare prin care ne relata că cei 1 400 elevi 
ai Liceului din Săboani, raionul Roman, n-au 
unde să-și facă orele de educație fizică din cauză 
că lucrările de amenajare a sălii de sport sînt 
mereu tărăgănate.

Interesindu-ne în legătură cu această problemă 
la Consiliul raional UCFS Roman, acesta ne-a 
dat un răspuns care, sîntem siguri, va bucuta 
în primul tind pe cei 1 400 elevi din Săboani. 
Ni se comunică astfel că s-au luat măsuri de 
accelerare a lucrărilor, obfinîndu-se toate mate
rialele necesare. Consiliul raional UCFS Roman 
ne asigură că lucrările de amenajare a sălii de 
sport din Săboani vor fi executate în întregime 
pină Ia începutul lunii decembrie, cînd sala va 
fi dată în folosinfă.

obținute la „preliminarii”.
1. Cornelia Moldoveanu 

Elena Lupescu 
Elena Predeanu 
4. Crista Szocs 
Elena Trandafir
6. Lucia Opaiț

zultatelor
Feminin ;
(Rapid) 417 p.d., 2.
(Rapid) 412 p.d., 3. 
(Laromet) 411 p.d.,
(Voința) 408 p.d., .5.
(Laromet) 397 p.d., 
(Gloria) 394 p.d.; perechi: 1. Crista
Szocs — Elena Trandafir 838 p.d. : j 
masculin: 1. D. Coteanu (Construc
torul) 868 p.d., 2. Gh. Constantin 
(Constructorul) 861 p.d., 3. C. Con- 

stantinescu (Tranzistorul) 859 p.d., 4 
V. Măntoiu (Rapid) 849 p.d.; pe
rechi : C. Constantinescu — V. Măn
toiu 1762 p.d.

ria Fekovl, ca să amintim numai cîteva 
din sportivele cunoscute, sînt capabile 
de mal mult.

La băieți, rezultatele au fost șl mat 
slabe. Doar L. Hegyesi (reg. Crișana) si 
V. Bogdan (reg. Oltenia) au trecut de 
800 p.d. Restul jucătorilor au dovedit 
multă imprecizie în lansarea bilei.

Clasamentele la jumătatea competiției : 
feminin — 1. reg. Mureș Autonomă-Ma- 
ghiară 1136 p.d., 2. reg. Cluj 1119 p.d., 
3. reg. Ploiești 1061 p.d., 4. reg. Crișana 
953 p.d. ; masculin : 1. reg. Crișana
2 449 p.d , 2. reg. Oltenia 2 352 p.d., 3. reg. . ■ 
Cluj 2 323 p.d., 4. reg. Mureș Autonomă- 
Maghlară 2 313 p.d.

In program figurează și probele clasice 
de 100 bile mixte femei si 200 bile mixte 
bărbați. Marți au Intrat în concurs spor
tivii invitați șl toate jucătoarele șl jucă
torii care au tras în proba pe echipe. 
Jocurile individuale s-au soldat cu cîte
va rezultate bune. Iată autorii lor, în 
ordinea clasamentelor după prima zi: 
feminin : 1. Maria Ghețan (Tg. Mureș) 
415 p.d., 2. Ana Felseghi (Sibiu) 406 p.d., 
3. Ecaterina Damo II (Tg. Mureș) 397 p.d.: 
masculul : 1. L. Hegyesi (Oradea) 870 p.d.,
2. P. Koszegi (Tg. Mureș) 861 p.d., 3. I. 
Szlopp (Oradea) 840 p.d.

TR. IOANIȚESCU

HALTERE

După întîlnirca
Clu j-Chișiiiiiu

cat.
410

(v.r. 
tnij-

In sala Armatei din Cluj s-a desfă
șurat întîlnirea amicală de haltere din
tre reprezentativele orașelor Cluj și Chi
șinău. Prezentînd o echipă omogenă, 
oaspeții au cîștigat cu 5—2. In acest 
concurs sportivii români F. Balaș și O. 
Dolofan au realizat 4 recorduri republi
cane. La cat. scmimijlocie, F. Balaș a 
totalizat 405 kg (v.r. 385 kg — I). Io- 
nescu). La procedeul „împins" a reușit 
135 kg (v.r. 122,5 kg — T. Roman), 
iar la „smuls" a ridicat 125 kg 
117,5 kg — li. Ionescu). La 
locic, D. Dolofan a totalizat 
întrccînd cu 2,5 kg vechiul record 
nut de Marin Cristea.

Iată rezultalele: Cat. cocoș: 1. 
Pușcă (Chișinău) 317,5 kg. Cat. pană:
1. N. Petroc (Chișinău) 315 kg, 2. A. 
Zakarias (Cluj) 310 kg. Cat. ușoară :
1. D. Niculescu (Cluj) 335 kg., 2. O. 
Mirzac (Chișinău) 305 kg. Cat. semi- 
mijlocie: 1. F. Balaș (Cluj) 405 kg,
2. V. Samoșin (Chișinău) 360 kg. Cat. 
mijlocie: 1. A. Oprișca (Chișinău) 410 
kg., 2. D. Dolofan (Cluj) 410 kg (pri
mul clasat a fost mai ușor la cîntar). 
Cat. semigrea: 1. A. Calicenco (Chiși
nău) 395 kg., 2. I. Cato (Cluj) 365 
kg. Cat. grea: 1. P. Ganțev (Chișinău) 
290 kg (a ratat la stilul „aruncat").

C,h.

P. RADVANI — coresp.



KtfWjMd Există preocupare 
PENTRU ECHIPELE DE JUNIORI ?

Și cu alte ocazii ne-am mai ocupat de condițiile puse la dispoziția echipelor de juniori de 
e cluburile și asociațiile sportive. Recent, redactori și corespondenți ai ziarului nostru au făcut din 

vizite la diverse echipe de juniori, au asistat la meciuri din cadrul campionatului republican, au 
utat cu antrenori și conducători ai acestor formații. Constatările făcute le prezentăm în rîndurile 
nai jos.

M PEPINIERA PROPRIE

’ăgăraș există tradiția crește- 
irelor tinere în sportul cu 
l rotund. Este suficient să 

că de aici au plecat jucători 
/id, Năftănăilă, Pescaru etc. 
clasament echipa de juniori 

niei a ocupat aproape în 
ediție a campionatului de 
locuri mai bune decît se-

u din acest an, pregă- 
' umorilor a trecut sub direc- 

ducere a fostului internațio- 
i. Albu. Rezultatele muncii 
■ fi — desigur — frumoase, 
seama nu numai de expe- 
sa îndelungată în această 

? ci, în special, de răbdarea 
ieverența de care el dă do- 
în pregătirea și perfecționa- 
lului de joc al fiecărui ju- 
î parte. Tot el se ocupă și 
itrul de antrenament, unde 
ză aproape 100 de copii. An
ii Albu are la dispoziție e- 
ier?t în cantitate suficientă, 
•portive bine puse la punct 
t din parcul „1 Mai" — și, 
te este mai important, se 

de sprijinul secției de fot- 
asociației Chimia, al cărei 
nte, D. Păunescu, dovedește 
nteres pentru creșterea tine- 
■adre de jucători.
fesele nu au întîrziat să se 
doi juniori de la Chimia, 

fhe Nicolae și Ciutac, au fost 
>nați în echipa națională și 

vederile selecționerilor pen- 
tneul U.E.F.A. Alături de a- 
s-au mai remarcat: Boantă 
ntâ II, Libeg, Stoica. Polmo- 
oldovan.

și în orașele mici, atunci 
xistă dragoste de muncă, 

-ște juniori talentați.

acare dintre voi poale fi un 
international.

State din campionatul 
publican de juniori
-ul Anina — U.T. Arad 0—4 
C.F.R. Caransebeș — Progresul 
jj 2—1 (2—0), Progresul Reghin
A. .Tg. Mureș' 1—4 (1—2),

•. Iași — Metalul Rădăuți 4—0 
Foresta Fălticeni — Textila 
0—2 (0—1), Minerul Baia Sprie 
icina Cluj 2—4 (1—4), Metalul 

•ște —> Petrolul Ploiești 3—1 
ic. Sp. Sibiu—Faianța Sighișoa-

(1—0), Dinamo Bacău — Oțe- 
ați 4—0 (2—0), Metrom Brașov 
torul Brașov 1—2 (0—2), Steagul 
rașov — Metalul Copșa Mică 
—0), S.N. "Oltenița — I.M U. 
ia 0—0, C.S.M. Reșița — C.F.R. 
;ra 3—0 (1—0), Victoria Roman 
hlăul Piatra Neamț 2—1 (1-0), 
ad Vatra Dornei — C.F.R. Paș- 
-1 (1—1), Stuful Tulcea - Fla- 
>șie București 0—4 (0—1), Mus- 
impulung — Progresul Corabia

1— 1), Metalul Tr. Severin — 
il Arad 2—0 (2—0), C.F.R. Arad 
Itehnica Timișoara 0—1 (0—1), 
a Tg. Jiu — Victoria Călan 
iătmăreana — Minerul Bihor 
—1), Chimica Tîrnăveni — Clu-
2— 2 (0—2).

CONDIȚII OPTIME 
LA RAPID BUCUREȘTI

în continuarea raidului nostru, 
ne-am oprit la Centrul de copii și 
juniori de pe lingă clubul Rapid 
București, unde am stat de vorbă 
cu antrenorul coordonator Nicolae 
Belizna. Am aflat cu acest prilej 
că aici se acordă o atenție deose
bită schimbului de mîine al fot
balului giuleștean. Juniorii Rapi
dului (există două echipe, dintre 
care una în campionatul republi
can) beneficiază de cele mai bune 
condiții de pregătire. Ei dispun de 
cîte două rînduri de echipament 
nou pentru jocurile oficiale și de 
alte cîteva mai uzate, care se fo
losesc la antrenamente. De curînd, 
au fost cumpărate cîteva zeci de 
perechi de pantofi de tenis („A- 
cest articol ne dă cea mai mare 
bătaie de cap: fiind de proastă ca
litate, tenișii se rup după numai 
cîteva ore de antrenament" — ne 
spunea antrenorul Belizna).

Juniorii rapidiști au la dispoziție 
două terenuri pe care se antrenea
ză: unul cu zgură și altul cu ga
zon. Adăugind acestor condiții se
riozitatea cu care antrenorii se o- 
cupă de pregătirea juniorilor de 
aici, vom avea clar explicația tu
turor performanțelor obținute de 
aceștia în ultimul timp: campioni 
ai țării pe 1965—1966, lideri în seria 
a IV-a a actualului campionat, 7 
fotbaliști în loturile de seniori ale 
Rapidului și Științei Craiova.

LA STIINTA BUCUREȘTI : 
TOATE CONDIȚIILE, DAR...

în acest sezon competițional e- 
chipa de juniori Știința București 
n-a obținut nici jumătate din 
punctele puse în joc. Cauza prin
cipală: echipa este alcătuită din 
jucători selecționați în urmă cu 
cîteva luni, mai precis în iunie. 
Deci, o formație tînără și la pro
priu și la figurat. De aceea, actua
la garnitura se prezintă la o va
loare mai scăzută decît cea care 
a evoluat în ediția trecută a cam
pionatului.

în prezent, cei 22 de tineri care 
alcătuiesa lotul de juniori al Ști
inței București se găsesc încă în 
prima fază de pregătire, de for
mare. Ei au toate condițiile create: 
echipament, materiale sportive, te
ren gazonat (antrenamentele se fac 
la stadionul Politehnica), antrenor 
calificat (prof. Maksai), ajutor sub
stanțial din partea clubului și a 
catedrei de educație fizică a In
stitutului Politehnic. Deci există 
toate condițiile pentru obținerea u- 
nor rezultate bune. Este necesar 
ca tinerii să dovedească mai multă 
pasiune la antrenamente și la me
ciuri. Mulți dintre ei (Popescu, Pîr- 
jeloiu Martin) sînt deosebit de ta
lentați.

DOUĂ DECLARAȚII

Pe stadionul „Timpuri noi" din 
Capitală au evoluat de curînd două 
echipe de juniori din campionatul 
republican: Flacăra roșie București 
și S. N. Oltenița. Jocul celor două 
formații a fost plăcut și viu dis
putat. Dar nu ne-am propus să fa
cem o cronică a acestui meci. Am 
folosit prilejul pentru cîteva con
statări care merită a fi consem
nate.

Ne-a surprins mai întîi că, deși 
timpul era destul de răcoros, 
tinerii fotbaliști n-au găsit la pau
ză, în vestiar, un ceai cald. Poate 
că am fi trecui: cu vederea acest 
„mic" amănunt, dacă n-am fi fost 
la vestiare în pauza meciului ur

— Hei, voi juniorii I Așa o să vă păstrați formal

mător, în care s-au întîlnit forma
țiile de seniori ale acelorași aso
ciații. Pentru acestea, în schimb, 
au fost asigurate toate cele nece
sare...

Apoi, am discutat cu antrenorii 
celor două echipe de juniori: M. 
VASILE (S. N. Oltenița): „La etapa 
aceasta am avut noroc: împreună 
cu echipa de seniori și cu cea de 
rugbi, care au avut meciuri la 
București, ne-am urcat și noi în 
autobuz (51 de persoane pe 36 de 
locuri). Altfel, poate că se intîmpla 
ca la meciul cu Metalurgistul cind 
nu ne-am putut prezenta fiindcă 
n-am avut cu ce veni in Capitală. 
V-am dat doar unul din multiple
le aspecte ale „grijii" pe care o 
arată juniorilor asociația noastră 
sportivă"

M. GEORGESCU (Flacăra roșie): 
„In campionatul acesta să zicem 
că vom face față, dar în următorul 
nu mai știu cum. Aceasta pentru 
faptul că echipa de copii, din rîn
durile căreia s-au ridicat juniori 
valoroși, a fost desființată. Și nu 
trebuie scăpat din vedere că des
tul de mulți dintre juniorii noștri 
joacă azi în categoria A: Răducanu 
(la - Rapid), Pop și Olteanu (la Di
namo Pitești) ș.a. De ce nu mai 
avem echipă de copii ? Pentru că 
asociația nu se interesează de nu
mirea unui instructor voluntar sau 
a unui antenor".

LA POLITEHNICA TIMISOARA, 
PRINTRE JUNIORI

Este știut că acolo unde se mun
cește cu pasiune și pricepere, re
zultatele nu întîrzie să apară. în 
urmă cu 4—5 ani la secția de ju
niori a clubului sportiv Știința Ti
mișoara activa profesorui Ion Io- 
nescu. Deși nu avea cele mai bune 
condiții de pregătire, el se ocupa 
cu migală de o serie de tineri care 
atunci învățau tainele fotbalului. 
Rezultatul: 9 dintre ei figurează 
azi în lotul Politehnicei. Să-i amin
tim : Regep, Petrovici, Bodrojan, 
Ardeleanu, Morovan, Hodrea, Rus, 
Roman, Loncer, Regep și Petrovici 
sînt și componenți ai lotului națio
nal de tineret.

Antrenorul Ionescu trecînd la e- 
chipa de seniori, tradiția a fost 
continuată de Gheorghe Codreanu 
care se ocupă acum de echipa de 
juniori din campionatul republican. 
Cei 20 de sportivi au azi condiții 
bune de antrenament. Pregătirile 
se desfășoară pe un teren îngrijit, 
cu vestiare bine întreținute. Junio
rii au echipament suficient și 
mingi de bună calitate.

Deși în prezent are în echipă 
numai juniori născuți în 1949 și 
cîțiva în 1950, antrenorul Gh. 
Codreanu speră să ocupe în cla
samentul seriei respective un loc 
care să asigure calificarea forma
ției de care se ocupă pentru tur
neul final al campionatului. Din
tre cei care se pregătesc îi amin
tim pe Nedelcu, Caraba, Mayer, 
Teodorescu, Țicleu, Bone, elemente 
cu perspective.

MECI LA RM. VÎLCEA

Cu cîtva timp în urmă, la Rm. 
Vîlcea a fost programată partida 
dintre echipele de juniori Oltul 
Rm. Vîlcea și Progresul Corabia. 
Dar pe ce teren trebuia să se joace, 

și mai ales la ce oră? Pentru că 
nicăieri, în tot orașul, nu exista 
vreun afiș care să anunțe acest 
joc. Pe foaia de arbitraj era indi
cată ora 9. Arbitrul Ștefan Mari- 
neanu din Sibiu a fost prezent pe 
stadionul din Zăvoi la ora 8.30. La 
8,35 a sosit la teren echipa din 
Corabia, în timp ce din partea 
organizatorilor nu era nimeni, 
într-un tîrziu s-a prezentat unul 
dintre cei doi arbitri de linie: Al. 
Petrescu. Pe la 9,30 au început să 
apară, unul cîte unul, și juniorii 
de la Oltul, urmați și de antreno-

— Tovarășe arbitru, te rugăm nu 
incepe meciul că venim și noi peste 
o jumătate de oră.

rul lor, Ștefan Tănase. Pentru ca 
meciul să se dispute totuși (în caz 
contrar oaspeții trebuiau să cîștige 
cu 3—0 datorită neprezentării e- 
chipei gazdă) arbitrul Marineanu a 
hotărît să fluiere începerea jocului 
la ora 10,30. Cu un sfert de oră 
înaintea fluierului de începere, 
continuau să vină juniorii Oltului. 
Cît despre cel de al doilea arbitru 
de tușă, D. Constantinescu din 
Rm. Vîlcea, ce să mai vorbim? 
Nici n-a pășit pe la stadion...

Orice comentarii sînt de prisos I

DEOCAMDATĂ DOAR... 
PERSPECTIVE !

La începutul ediției trecute a 
campionatului republican de juniori, 
instructorul Ioan Pop de la Metrom 
Brașov a depus multă muncă pen
tru crearea unei echipe bune. A- 
bia în returul competiției s-a ajuns 
la o formație sudată, Metrom reu
șind să ocupe locul 3 în seria a 
X-a. Pentru actualul campionat 
munca de selecție a trebuit să fie 
luată de la început, pentru că din 
lotul cu care a participat la edi
ția trecută n-a rămas decît un 
singur junior.

în asemenea condiții a început 
Metrom Brașov campionatul din 
acest an. Asociația sportivă și sec
ția de fotbal sprijină activitatea 
juniorilor, acestora punîndu-li-se 
la dispoziție baza sportivă, mate
rial și echipament, cadre tehnice 
(la ora actuală, alături de in
structorul Ioan Pop a fost chemat 
și mereu tînărul antrenor S. Gel
ler). Lotul cuprinde jucători talen
tați, printre care D. Vlad, care a 
fost chemat în primăvară la lotul
U. E.F.A., I. Duicu, Gr. Gherman,
V. Mureșan, D. Aramă și D. Iacob. 
Evoluția slabă a echipei în această 
toamnă implică o muncă perseve
rentă de pregătire și chiar — în 
continuare — de selecționare.

Așadar, deocamdată, la Metrom 
sînt doar perspective. Interesul 
manifestat de asociație și de sec
ția de fotbal ne face să credem că 
într-un viitor apropiat echipa junio
rilor de la Metrom se va număra 
din nou printre cele mai valo
roase din seria a X-a.

Anchetă realizată de:
P. ARCAN, A. BBEBEANU, C. 
CHIRIAC, C. GRUIA, B. STOI- 
CIU, V. POMPILIU ȘI M. TU- 

DORAN

FOTBAL

Meciul 
România — 

Polonia
(Urmare din pag, 1)

diția să se men fină și de data asta. 
Intr-adevăr, au trecut 34 de ani de cind 
polonezii nu au mai cîștigat vreun meci 
in fața primei reprezentative a României. 
Am încredere în posibilitățile echipei 
noastre. Deși întîlnirea de la Ploiești 
are un caracter de verificare în ve
derea meciului de la Neapole, cu Ita
lia, noi am privit partida cu Polo
nia cu toată seriozitatea pentru că, mai 
înainte de orice, este un meci interna
țional, fiind — deci — în joc presti
giul fotbalului nostru. în plus, oaspeții 
au făcut in ultimul an un evident salt 
valoric, ilustrat de altfel și de rezul
tatele înregistrate. în privința echipei 
noastre, trebuie remarcat debutul lui 
Barbu. de la Dinamo Pitești, un jucător 
care dovedește de multă vreme o va
loare constant-bunu și revenirea la linia 
de mijloc Ghergheli — D. Popescu sau 
Dobrin. Alegerea între ultimii doi va fi 
făcută în ziua meciului, în funcție de 
starea terenului".

Așa cum am arătat și în numărul de 
ieri al ziarului nostru, marți, imediat 
după sosirea la București, oaspeții au 
și făcut un antrenament — mai mult 
decît o simplă dezmorțire după călătoria 
cu avionul — pe gazonul de la „23 
August**. Ieri, la ora prînzului. antre
norul Michael Mathyas și-a convocat 
din nou elevii la o ultimă ședință de 
pregătire, după care împreună cu secun
dul său. Kazimierz Gorski, a alcătuit 
echipa pentru meciul de azi.

Așadar, cele două formații sînt gata 
pentru întrecere.

Și la Ploiești, oraș în care azi se des
fășoară pentru prima dată un meci de 
fotbal între două reprezentative națio
nale A, s-au făcut pregătiri în vederea 
unei cît mai bune desfășurări a partidei. 
Iar publicului ploieștean, care a făcut 
în repetate rînduri dovada că iubește 
fotbalul și știe să-și încurajeze echipa 
favorită, îi dorim să asiste la un meci 
frumos.

Partida va fi condusă de arbitrii fran
cezi Roger Rarde (la centru), Louis Ray- 
nard și Gaston Eyroulet (la tușă).

Formațiile :
POLONIA : Majcher — Strzalkowski, 

Winkler, Rrejza, Bazau — Szmidt, 
Grzegorczyk — Galectka, Jarosik, Li- 
berda. Faber. Rezerve : Grotynski — por
tar, Suski, Kovalik, Wilim, Piechniczek.

ROMANIA: M. Ionescu — Popa, 
Barbu, C, Dan, Mocanu — Ghergheli, 
D. Popescu (Dobrin) — Pircălab, Frâ- 
țilă, Dridea I, Lucescu.

Rezerve: Datcu — portar, Nunweiller 
III, loach im Popescu, lancu, Naghi, 
C, Radu.

PRONOSPORT
PRONOSTICUL ANTRENORULUI 

FEDERAL GHEORGHE OLA 
PENTRU CONCURSUL PRONOSPORT 

DE DUMINICA

Pentru concursul Pronosport Nr. 47 
de duminică 20 noiembrie 1966. am ce
rut părerea antrenorului federal 
GHEORGHE OLA care a vizitat recent 
Italia cu prilejul meciului Italia — 
U.R.S.S.

Tovarășul Ola ne-a dat următorul 
pronostic :

I. Milan — Internazionale : 2 ; n. Ata- 
lanta — Brescia : x ; ni. Fiorentina — 
Bologna : x, 2 ; IV. Mantova — Cagliari: 
x, 2; V. Napoli — Juventus 1; VI. Roma
— Lecco : 1; VII. Spăl — Foggla : 1;
Vin. Torino — Lanerossi : 1, x ; IX. Ve
nezia — Lazio : x, 2; X. Messina — Ca
tania : 1; XI. Palermo — Padova x; xn. 
Potenza — Varese : 2; XIH. Sampdoria
— Livorno : 1.
• Tragerea LOTO de mîine 18 noiem

brie 1966 va avea loc la București.
PRONOEXPRES

La tragerea concursului Prono- 
expres nr. 46 din 16 noiembrie 1966 
au fost extrase din urnă următoarele 
numere :

14 41 31 3 16 42
Numere de rezervă : 30 49
Fond tfe premii : 710.065 lei din care 

la categoria I : 44.922 lei
Tragerea următoare va avea loc 

miercuri 23 noiembrie 1966 la Timi
șoara.

PREMIILE TRAGERII LOTO 
(ÎNTREGI ȘI SFERTURI) — 

11.XI.1966
Premiul special : 1 premiu de

149.086 lei și 2 a 37.271 lei ; catego
ria I : 2 a 29.434 lei și 3 a 7.358 lei ; 
categoria a Il-a : ÎS a 3.67» lei și 
15 a 919 lei; categoria a IlI-a : 33 a 
1.871 lei și 41 a 467 lei ; categoria a 
IV-a : 53 a 1.194 lei și 59 a 298 lei; 
categoria a V-a : 59 a 963 lei și 100 a 
240 lei; categoria a Vl-a: 101 a 577 
lei Și 157 a 144 lei ; categoria a 
Vll-a : 196 a 310 lei șl 260 a 77 lei :
categoria a VllI-a : 205 a 308 let șl 
231 a 77 lei.

Premiul special întreg în valoare 
de 149.086 lei a fost cîștigat de 
CUCERZAN AUGUSTIN din BLAJ.

Rubrică redactată de Administrația 
de stat Loto-Pronosport.



Caleidoscop
in preliminariile olimpice

de totftat

România 
va întîlni 

pe învingătoarea 
dintre

R. D. Germană— 
Grecia

Aseară, la Zurich, au lost alcătuite 
grupele din cadrul preliminariilor tu
rului olimpic de fotbal. Cele 80 de 
echipe au fost împărțite în 14 grupe. 
Echipa României face parte din gru
pa B europeană, împreună cu for
mațiile R. D. Germane, Bulgariei, Gre
ciei și Turciei. Echipa olimpică a tă
rii noastre va întîlni în primele me
ciuri (tur-retur) învingătoarea dintre 
reprezentativele R. D. Germane și 
Greciei. Tot în grupa B se mai dis
pută meciul dintre selecționatele 
Bulgariei și Turciei.

Turneul de baschet 

de la Paris
PARIS. — La Paris a început un tur

neu internațional masculin de baschet, 
la care participă echipele Poloniei, Ita
liei, Spaniei și Franței. In prima zi, se
lecționata Italiei a învins echipa Spa
niei cu scorul de 82—59 ( 39—25), iar 
reprezentativa Poloniei a întrecut la mare 
luptă — 76—73 (34—30) — echipa
Franței.

VIH1BI Șl DUMINICĂ Pf PĂI MÂR HI „23 ADCIST"

Primele meciuri internaționale
ale sezonului de hochei pe gheață
Patinoarul „23 August" găzduiește 

vineri și duminică primele meciuri 
internaționale de hochei pe gheață ale 
actualului sezon competițional. Este 
vorba de turneul pe care-1 întreprin
de în țara noastră cunoscuta formație 
sovietică a Clubului sportiv al arma
tei din Kuibișev. Hocheiștii din Kui- 
bișev alcătuiesc o echipă puternică, ra
pidă, care activează in grupa a treia 
a categoriei A a campionatului unio
nal de hochei.

Vineri seara, cu începere de la ora 
18, formația sovietică va întilni echi
pa clubului Steaua, campioană republi

cană pe anul 1965/66 și lider al cla
samentului noului campionat. Dumini
că, tot de Ia ora 18, oaspeții vor sus
ține o nouă partidă, de data aceasta, 
în compania reprezentativei orașului 
București.

Intilnirile sint așteptate cu mult in
teres de iubitorii sportului din Capi
tală, dornici să vadă la lucru pe ju
cătorii noștri fruntași de hochei pc 
gheață, pe care-i așteaptă o serie de 
meciuri internaționale deosebit de im
portante și care vor culmina eu par
ticiparea la campionatul mondial de 
la Viena (martie 1967).

înaintea ultimelor trei runde 
ale Olimpiadei de șah

Cu trei runde înainte de încheie
rea întrecerilor din cadrul turneului 
final al Olimpiadei de șah de la Ha
vana, lupta pentru primul loc în cla
sament pare a fi de pe acum decisă 
în favoarea deținătorilor titlului su
prem, șahiștii reprezentativei U.1LS.S. 
Aceștia au terminat învingători în 
fața selecționatei S.U_A. Scorul final: 
2’/s—l'/2 (după întrerupere, Spasski a 
făcut remiză cu Fischer, iar Polugaev- 
ski cu Evans). In runda a 10-a, șahiștii 
sovietici au mai acumulat puncte pre
țioase (3—0 și o întreruptă, cu Nor

vegia) și acum au un avans substan
țial față de urmăritori,

Șahiștii români prezintă o scădere 
a potențialului de joc. După meciul 
egal cu Islanda, ei au pierdut la scor 
sever în fața Cehoslovaciei (1—3), a- 
vînd acum o rezervă de numai 2 
puncte față de prima dintre compo
nentele celui de al doilea pluton, e- 
chipa R. D. Germane. Reprezentativa 
României mai are de jucat cu ur
mătoarele formații: R. D. Germană. 
S.U.A. și Ungaria.

In celelalte partide ale rundei a 
10-a s-au înregistrat următoarele re
zultate : S.U.A. — Bulgaria 2—0 (2),
Argentina — Cuba 3—0 (1), Iugosla

ENGLEZUL LYNN 
DAVIS, campion olim
pic la Tokio și cam
pion european de la 
Budapesta la proba de 
săritură în lungime, nu 
va mai participa la 
competiții internaționa
le deoarece el a accep
tat să facă reclamă la

un meci de fotbal — 
90 de minute. Restau
rantul se compune din 
trei săli, fiecare pur
tând numele ultimelor 
trei țări organizatoare 
ale campionatelor mon
diale — sala suedeză, 
chiliană si engleză.

ZIARIȘTII care au 
luat un interviu câști
gătorului principalului 
premiu al agenției de 
pariuri fotbalistice din

televizor pentru unele 
articole de îmbrăcămin
te — firește, în calita
te de campion olimpic 
și european — ceea ce

via — Danemarca 2—0 (2), Ungaria — 
Spania 2'/2—1/2 (1), R.D.G. — Islanda 
3j/2—*/,.

Clasamentul prezintă numeroase 
partide întrerupte : U.R.S.S. 29i/a (1), 
S.U.A. 26>/2 (2), Iugoslavia 241/2 (2), 
Ungaria 24!/, (1), Argentina 23 (1), 
Cehoslovacia 22V2, Bulgaria 201/, (2), 
ROMANIA 20'i'x, R.D.G. 18'/2, Dane
marca I6V2 (2), Islanda 14, Spania 
13’A, (1). Norvegia lO’/r (1). Cuba 8(1).

constituie o abatere de 
la statutul de amator.

COMITETUL de orga
nizare a Universiadei 
de la Tokio din 1967 a 
propus realizarea unei 
Expoziții Internationale 
de Artă. Lucrările stu
denților — membri ai 
organizațiilor sportive 
din cadrul Federației 
internaționale a sportu
lui studențesc — vor fi 
expuse intre 20 august 
—5 septembrie 1967, în 
diferite săli din Tokio 
și vor cuprinde lucrări 
de pictură, arhitectură 
și fotografie. In dome
niul sculpturii, vor fi 
admise numai lucrările 
studenților japonezi.

ÎN LOCALITATEA 
braziliană Arambu a 
fost deSchis recent un 
hotel modern numit 
„Futbol“. Oaspeții ho
telului sânt invitați la 
masă printr-un... flu
ier de arbitru. Masa 
durează maximum cit

Portugalia au fost foar
te decepționați. Ei au 
descoperit că Manuel 
Tinho — cîștigătorul — 
nu are habar de spor
tul care l-a ajutat să 
cîștâge frumosul pre
miu. Tinho n-a văzut 
în viața lui celebra 
Benfica jucînd și în
trebat cine este Euse
bio, a răspuns : preșe
dintele țării.

CEL MAI bun ata
cant al e chinei iugo
slave Steaua roșie Bel
grad, Trifun Mihailovic, 
nu are decît 1,55 m 
înălțime. In ultimele 
jocuri, multe echipe 
bune din campionatul 
iugoslav au fost făcute 
k.o. de „tirul" foarte 
puternic al lui Mihai- 
lovic care trage excep
țional de la distanță.

GERARDO Alvarez 
Medellin — student me

xican în rlrstâ V 
de ani — face tun 
mii pe bicicletă. P 
la 16 august 1»65 
Mexic, el a străl 
36 de țări din Ame 
Asia și Europa. Dt 
teva zile a ajuns 
Paris, unde aște 
să-i vină o nouă 
cletă din Mexic, c 
rece cea cu care a. 
lătorit pînă acum 
devenit inutilizabil;

PENAROL a pr 
echipelor de fotbal 
tos și Internazio 
care au câștigat 
și uruguayenii — de 
două ori „Cupa 1 
continentală”, să p 
cipe la un turneu 
trei al „bi-campioni 
Meciurile ar urma S 
dispute pe teren 
tru. Internazionale • 
declarat de acord 
propunerea. Mai 
că vrea să-și la re. 
șa asupra lui Sa-: 
de care a fost înv 
cu 4—1, la New Y<

BUCURIA de a îi 
ge se manifestă îr 
ferite feluri. In jjp 
nea alăturată, -4P-z4I 
torul s-a înălțat *■' 
podea, dar nu rit- 
de arbitru, după 
s-ar părea...

LIGA regională 
atletism din Santa: 
(Columbia) a invita 
tunisianul Gam< 
belgianul Roelants 
columbianul Mejia 
un concurs la Bu< 
manga. Scopul ac 
invitații este de a 
monstra că Mejia 
te să-i „bată” pe 
doi adversari în c 
de 10 000 m și la... 
nu numai pe îne 
platouri mexicane, 
moudi a răspuns 
de acord să se : 
nească cu Mejia, 
după 1968, deoi 
pînă atunci se pi 
teste pentru... oii 
adă.

,, GHICITORUL” 
vador, care avea 
cabinet foarte frec 
tat de superstițios 
Rio de Janeiro (B 
lia), este în pragit 
limentului deoarece 
mai este vizitat de 
enții săi. Aceștia i 
pierdut încrederea 
el fiindcă „a pr 
victoria echipei pr; 
ene în C.M. de f< 
și prezicerea lui r.-' 
adeverit.

Echipa reprezentativă a Iugoslaviei la ultimul joc internațional, susținui 
in compania selecționatei R. F. Germane

Turneul international de handbal de la
J

(Urmare din pag. 1) 

și 1. Djurnnec (111). De fapt, acești trei 
handbaliști reprezintă principala forță 
«le finalizare a echipei iugoslave, primul 
fiind socotit unul dintre cei mai buni 
pivoți din lame.

Selecționata Franței oferă iubitorilor 
handbalului din țara noastră prilejul de 
a face o... nouă cunoștință. Reprezentan
ții „cocoșului galic" sînt pentru prima 
oară oaspeții liandbaliștilor români cu 
«are ei s-au mai întilnit, însă numai în 
Franța. Echipa franceză a reușit o me
ritorie performanță, calificindu-se în tur
neul final la ultimele două ediții ale 
«'ampionatului mondial, precum și la cea 
care va începe nu peste multă vreme în 
Suedia. Antrenorul Jean-Pierre Lacoux,

Cluj

LA POLO

DINAMO BUCUREȘTI pentru a treia
oară in turneul semifinal al „C.C.E.*

«are a (ost în țara noastră anul trecut 
ca observator la mai multe jocuri in
ternaționale, a alcătuit următorul lot 
pentru turneul de Ia Cluj : Jean Ferig- 
nac (63). Bernard Sellenet (18) — por
tari, Jean-Louis Silvestra (45). Rene Ri
chard (35), Roger Lambert (32), Jean- 
Jacques Brunet (15), Jean Nita (1). 
Jean-Pierre Etcheverry (41), Andre Sel
lenet (37), Maurice Portes (36), Alfred 
Alexandre (13), Jean Faye (7), Alain 
Soulie (18), Guy Terrier (5), Jean La- 
brosse (1).

Pentru acest turneu, federația noastră 
de specialitate a invitat următorii arbi
tri internaționali : 11. Carlsson (Suedia), 
P. Ovdal (Danemarca), G. Fuilop (Un
garia).

I Cea de a IV-a ediție a „C.C.E.* la 
polo a ajuns înaintea turneelor semi
finale, care vor fi găzduite la sfirșitul 
acestei săptămini de orașele Genova și 
Zagreb. După cum se știe, din cele 17 
formații participante au mai rămas 
în cursă doar 8, care au fost reparti
zate astfel : grupa de la Genova — 
PRO RECCO, DYNAMO MAGDE
BURG. B.V.S.C. BUDAPESTA și TU- 
NAFORS ESKILSTUNA; grupa de la 
Zagreb — PARTIZAN BELGRAD, DI
NAMO BUCUREȘTI, ETHNIKOS A- 
TENA și ROTTE ERDE HAMM. în
trecerile se vor desfășura sistem tur
neu, uimind ca primele două clasate 
din fiecare grupă să se califice în tur
neul final.

Campioana țării noastre, Dinamo 
București, a ciștigat detașat grupa pre
liminară de la Sczeczin, calificindu-se 
pentru a treia oară consecutiv în tur

neul semifinal. In ambele ediții an
terioare formația bucureșteană a fost 
stopată în această fază a competiției' 
la Magdeburg (martie 1965) de către 
Dynamo Magdeburg și V.M.F. Mosco
va, iar la Zagreb (ianuarie 1966) de 
către Partizan Belgrad și Dynamo 
Magdeburg (aceasta obținind califica
rea la golaveraj). De dala aceasta însă 
formația dinamovistă are șanse mult 
mai mari de calificare, deoarece două 
din viitoarele ei adversare, Ethnikos 
Atena și Rotte Erde Hamm nu au ară
tat pînă in prezent o valoare deose
bită.

Dinamoviștii bucureșteni au deplasat 
la Zagreb lotul cu care au jucat la 
Sczeczin. Acesta insă prezintă o indis
ponibilitate : Kroner este bolnav, par
ticiparea sa la jocuri fiind problema
tică.

După 90 de minute de joc dinamic
(Urmare din pag. I)

păziți și „controlați* din clipa primirii 
balonului de către 2-3 adversari, s-a 
descurcat cu dificultate. lonescu, 
surprinzător de rezistent și bătăios 
s-a impus și are, în plus, meritul 
marcării golului. Linia fundașilor, 
promptă și sigură în intervenții (ex- 
ceptînd „artificiile" periculoase ale 
lui Boc, noroc cu... Florea, jucător 
sobru, de încredere). Valoros jocul 
lui Surdan și al lui Deleanu, care a 
avut în Nafziger o extremă de te

mut. Excepțional portarul Con- 
stantinescu, care s-a „duelat" de la 
distantă cu Nigbur, prin interven
ții salutare. Fără aceștia, și unii și 
ceilalți înaintași ar fi realizat în a- 
ceastă partidă mult mai multe go
luri. Amintim ocaziile bune ale lui 
I. lonescu din minutele 37, 49. 87, 
ca și șuturile expediate de Dinu, 
Moldoveanu, Năftănăilă, toate oprite 
ca prin „minune" de Nigbur. La fel, 
Constantinescu la șuturile lui Miiller, 
Saborowski și Neuberger.

Rezultatul de egalitate 1—1, cu 
care s-a terminat partida, este echi
tabil. Golurile au fost înscrise de 
Ion lonescu în minutul 3, după o 
combinație reușită cu Dumitriu și, 
respectiv Miiller în minutul 25, din- 
tr-o lovitură de la 11. m.

Pentru fotbaliștii români, din lotul 
olimpic, jocul de ieri a fost deose
bit de util. EI a dat totodată posi
bilitate antrenorilor care se ocupă 
de alcătuirea acestei formații să 
tragă o serie de concluzii în pregă

tirile pe care le efectuează pentru 
viitoarele întîlniri. Partida a fost 
condusă de arbitrul italian Francisco 
Francesconi ajutat la tușă de arbitrii 
români Marin Nită și Fr. Coloși.

Au jucat formațiile :
ROMÂNIA (selecționata olimpică) : 

Constantinescu — Surdan, Boc, Flo
rea, Deleanu -— Dinu, Jamaischi -— 
Năsturescu (Năftănăilă din min. 60), 
Dumitriu II, L lonescu, Gyorfi (Mol
doveanu din min. 46).

R. F. GERMANĂ (selecționata de 
tineret): Nigbur — Wittman, Bella, 
Assauer, Vogts — Muller, Elfert 
(Rumor din min. 55) — Nafziger 
(Wimmer din min. 80), Saborowski, 
Heynckes, Neuberger.

IN „C. C. E.“:
.....................— r

Internazionale și Voji 
Novisad, invingătOc 

in partidele de i
Ieri, în „C.C.E.* s-au desfăș* 

partide așteptate cu xin deosebi
La Milano, pe -Sau Siro“, î: 

50 000 de -spectatori, Intemaz 
întîlnit formația Vasas B ud apes 
o partidă extrem de disputată, 
a revenit la limită formației 
cu scorul de 2—1 (0—0). Prin 
a fost înscris de tînărul Soldo.

în min. 83 scorul devine eg 
respinge un șut al unui atacant 
și balonul este reluat de Pu 
plasă. Cu patru minute înainte 
șitul partidei Corso driblează d 
sari și înscrie imparabil. 
Dienst (Elveția) a condus ur 
formații:

INTERNAZIONALE : Sorti 
meh, Faccheiti, Soldo, I.andini 
Jair, Mazzola, Dnnienghini, 
Corso.

VASAS: Varga — Bakos, 
Thusz, Matesz, Berendi, Molnar. 
Farkaș, Fister, Pal.

Returul întîlnirii va avea loc 
cembrie, la Budapesta.

★

La Novisad, echipa locală 1 
a realizat o frumoasă victorie 
campioanei Spaniei, Atletico 
3—1 (1—0). Gazdele au dese! 
prin Tabac (min. 21) apoi, 
egalează prin Luis din penali 
.56). Echipa iugoslavă preia c< 
prin golul marcat de Pantelici 
(min; 74), iar Urzici (min. 8 
le.ște scorul final. A arbitrat 1 
lescu (România). Returul, 1 
cembrie, la Madrid.

ÎN „CUPA BALCANIC
Ieri, la Skoplje, în cadrul „Ci 

canice« echipa locală Vardar a 
cu 4—0 <3—0) de Farul Constan
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