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ROMÂNIA POLONIA 4-3 (2-0)
Jucătorii noștri au abordat me

iul cu reprezentativa Poloniei în
crezători în forțele lor, reușind 
.ă-și impună treptat o evidentă 

i' superioritate, consecința unei IDEI 
PRECISE DE JOC, cu atît mai 
falabilă cu cit fotbaliștii polo- 
ezi au manevrat foarte aproape 
ie maniera adversarilor noștri de 

■ âmbătă 26 noiembrie, de la 
Veapole, cu un „libero" perma- 
lent (masivul VFinkler) în spatele 
iniei de fundași, cu marcaj strict 
n vecinătatea propriei zone de 
țpărare. în ansamblu, o echipă 
le temperament, bine pregătită 

- fizic și cu unele individualități 
remarcabile: Liberda, Jarosik,
I7 inkier, Galeczka.

Dar „betonul" echipei lui Mi
chael Mathyas a cedat repede în 
fpța jocului bine orientat al fot
baliștilor noștri. întreaga noastră 
echipă a desfășurat un JOC ÎN 
M^CARE, cu ACȚIUNI CURST- 

pornite de la linia de fund 
sau chiar de la Mihai Ionescu
Foarte elastic (în prima repriză), 
jocul celor doi mijlocași, Dumitru 
Popescu și Ghergheli, ultimul a- 
lergînd neobosit din „16" în „16" 
și dovedindu-se deosebit de util
atît în apărare cit și în atac. 
Apoi, infiltrarea lor pe culoarele 
dintre stoper și fundașii laterali 
— conexată cu mișcarea înainta
șilor — a dus la crearea a nu
meroase faze de gol. Așa a fost 
pos-vil ca în mai pufin de o ju
mătate de oră tabela de marcaj 
să arate 2—0 pentru noi și apoi 
3—O (un gol „lucratu ca la carte) 
mai înainte ca acele ceasornicului 
să arate scurgerea orei.

In acele momente, polonezii e- 
rau depășifi la toate capitolele. 
Pină cind i-a... trezit golul lui 
Dan ! Aflat tn posesia mingii, 
fundașul Rapidului a ezitat mult 
între a degaja și a trimite „a- 
rasă", iar cind s-a hotărit a lovit 
balonul încet, oferindu-i-l lui 
Jarosik care... n-a stat pe gînduri.

• Apoi a fost riadul lui Ionescu 
și al lui Mocanu să comită gre
șeli ; primul stînd pe linia porfii 
la o centrare lungă efectuată spre 
marginea careului mic (în loc să

J. NICOLAESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

ordinul „Meritul Sportiv“

ASTĂZI, LA ORA 18, PE PATINOARUL „2J AUGUST"

Jucînd aseară, la Floreasca, 
în primul tur al „C.CLE." cu 
campioana Austriei — Kuen- 
ring Energie Viena — baschet-

Decorați cu
9

Steaua — S.KÂ Kuibîșev, o atractivă 
intîlnire de hochei pe gheață
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„CUPA ORAȘULUI BUCUREȘTI"

Minutul 84: Lucescu centrează in fața porții, de unde Dan 
trimite puternic, cu capul. Așa s-a înscris golul 4.

Foto . ST. CIOTLOȘ

Filmul
Avem lovitura de începere 

și Lucescu, ajuns pe dreapta, 
se infiltrează foarte bine prin
tre Brejza și Bazan, și astfel 
înregistrăm prima ocazie de 
gol. Echipa noastră se men
ține în atac. Dridea, Pîrcălab 
și Lucescu combină frumos 
(min. 6), dar ultimul se în
curcă în balon. în minutul 
următor, o fază critică la poar
ta oaspeților : Dridea I pă
trunde pe centru, balonul a- 
junge la Frățilă care scoate 
din poartă pe Majcher, dar 
nu poate șuta și prelungește 
mingea lui D. Popescu. Âces- 
ta atinge balonul cu vîrful 
bocancului și mingea — du
pă părerea noastră — intră în 
poartă, de unde Strzalkowski 
degazeajă puternic. Gol ? Nu, 
arbitrul R. Barde face semn 
ca jocul să continue. Fiind 
mai aproape de fază, probabil 
că a văzut lucrurile mai bine.

meciului
Presiunea la poarta oaspe

ților șe accentuează, dar asta 
nu înseamnă că fotbaliștii po
lonezi nu reușesc să-și arate 
posibilitățile. în min. 12, Ga
leczka face un slalom și cen
trează periculos, dar C. Dan, 
la post, înlătură pericolul. 
Apoi (min. 15), se remarcă 
Jarosik (nr. 10), care de aci 
înainte îi va face zile grele 
lui Popa; Jarosik se strecoară 
pe stînga cu balonul la pi
cior, Dan interceptează, dar 
apoi i-1 servește „pe tavă”, 
cu călcîiul, dorind să evite un 
corner. Jarosik centrează la 
Faber (nr. 11), urmează un 
șut cu boltă, peste poartă. Pe 
neașteptate, intră în funcție 
tabela de marcaj : Barbu, care

MIRCEA TUDORAN

(Continuare în pag. a 4-a)

De la stingă la dreapta: 
Stefanov, Biro, Gheorghiu | 
(Steaua) care alcătuiesc una 
dintre cele mai eficiente I 
linii de atac din campio- I 

natul nostru
Foto : R. Tudor
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HANDBALISTELE NOASTRE AU ClSTIGAI
s

Ieri, în sala Floreasca, spec
tatorii bucureșteni au aplau
dat cu căldură o nouă victorie 
a echipei feminine de handbal 
a Capitalei în tradiționala com
petiție dotată cu „Cupa ora
șului București". Termlnînd 
neînvinse acest turneu, hand
balistele bucureștene și-au ad
judecat trofeul, subliniind va
loarea acestei performanțe 
prin excelentul rezultat obți
nut în ultimul meci, în fața 
selecționatei BudapesteL

în această partidă, cîștigată 
de echipa orașului București 
cu 15—6 (6—2), sportivele 
noastre au evoluat foarte bine, 
depășind cu regularitate apăra
rea oaspetelor prin rapiditatea 
și varietatea acțiunilor lor. 
Verva de șui a lui Starck și 
a lui Bitlan, modul inteligent 
în care Nemetz a condus jocul.

începe una dintre cele mai puternice ediții 
ale „Cupei orașelor" la handbal masculin
» ULTIMELE AMĂNUNTE PRIVIND PREGĂTIRILE ECHIPEI 
NOASTRE • OBSERVATORI DIN SUEDIA LA TURNEU •. 

PROGRAMUL PRIMEI ZILE, COMPLETAT CU UN JOC 
AMICAL FEMININ

Mîinc, în frumoasa și moderna 
sală a sporturilor din Cluj, se 
va desfășura primul meei din 
cadrul „Cupei orașelor44, o com
petiție internațională care stîr- 
nește interes deosebit atît în țara 
noastră cit și peste hotare. Este 
și firesc, deoarece pentru echipele 
participante In turneul de la 
Cluj, întrecerea constituie un ul
tim examen înaintea startului în 
cea de a Vl-a ediție a campio
natului mondial de handbal, care 
va avea loc între 12 și 21 ianua
rie în Suedia. Și că lucrurile stau 
așa ne-o dovedește nu numai fap
tul că cele patru reprezentative de 
țări (România, Uniunea Sovietică, 
Franța și Iugoslavia) aliniază în 

plasamentul judicios, pe fază, 
al pivoților, în special al lui 
Franz, au determinat ca aproa
pe fiecare acțiune de atac a 
echipei noastre să se termine 
cu goL în apărare, handbalis
tele românce au jucat activ, 
atent, iar Irina Naghi s-a re
marcat deseori prin interven
țiile sale. în această situație, 
echipa Budapestei nu a putut 
să se comporte decît ca un 
modest partener de antrena
ment, fiind în plus depășită și 
de tempoul impus de selecțio
nata bucureșteană. Au înscris: 
Starck 5, Franz 4, Bîtlan 3, 
Nemetz 2, Scorțescu, pentru 
echipa Bucureștiului, Horwath 
3, Balogh, Lengyel și Giba, 
pentru Budapesta.

în deschidere, echipa orașu
lui Belgrad a întrecut forma
ția București-tineret cu scorul

MlINE, LA CLUJ

competiție cele mai puternice gar
nituri, ci și prezența la Cluj a 
unor observatori din Suedia, so
siți pentru a urmări aceste e- 
chipe, care peste puțin timp vor

(Continuare în pag. a 3-a) 

Steaua - taring Energie Viena:
96-81 in „C.C.E." la baschet

de 14—7 (7—4). Tinerele noas
tre handbaliste nu au putut 
rezista mult mai experimen
tatelor lor adversare decît 
pînă către sfîrșitul primei re
prize (min. 18, scor 4—4). în 
repriza secundă, echipa iugo
slavă și-a impus superioritatea 
și a obținut o meritată victo
rie. Au înscris: Tomasek 4, 
Rebernjak 3, Vejnovici 3, Nin- 
kovici, Jasici Radakovici și 
Samardzja, pentru echipa Bel
gradului, Arghir 3, Dobîrceanu, 
Soos, Neagoe și Micloș, pen. 
tru București tineret.

Clasamentul final al „Cupei 
orașului București" arată ast
fel: 1. BUCUREȘTI 8 puncte, 
Belgrad 6, Moscova 3, Buda
pesta 2, București tineret U 

(—C.A.—)

Jocuri internaționale
de handbal feminin la Cluj,’

Tg. Mureș, Galați și Timișoara
După încheierea turneului in

ternațional de la București, echi
pele oaspete vor mai susține în 
țara noastră citeva întilniri ami
cale. Astfel, în ziua de sîmbă- 
tă, 19 noiembrie, echipa Buda
pestei va evolua la Galați în 
compania Politehnicii, cea a 
Belgradului la Tg. Mureș unda 
va juca cu o selecționată Voin
ța, iar cea a Moscovei — la 
Cluj cu Universitatea Timișoa
ra. In ziua de luni, 21 noiem
brie, echipa Belgradului va în- 
tîlni la Timișoara tot pe Uni
versitatea Timișoara.

baiiiștii de la Steaua au repur
tat victoria cu scorul de 
96—81 (44—44), urmînd cl
joia viitoare să dispute retu
rul, la Viena.

Meciul a fost foarte echili
brat în prima repriză în care 
oaspeții, acționînd cu atacuri 
,lungi" și combinații de 2—3 
jucători, au condus la diferențe 
mici. în partea a doua a întîl- 
nirii, campionii țării noastre 
s-au apărat mai organizat, au 
atacat mai decis și au reușit 
să se „desprindă" de adver
sarii lor, realizînd în final o 
diferență de 15 puncte.

Cele 177 de puncte au fost 
marcate de : Niculescu 1, No- 
sievici 10, Savu 28, Barău 10, 
V. Gheorghe 20, Popa 4, Di- 
mancea 
Steaua; 
ner 15, 
Vaughn 
meier 
Energie.

Au arbitrat: B. Stoicev (Bul
garia) și M. Cziffra (Ungaria).

4, Novacek 
Groer 32, 
Hirschl 10,
6, Zejmon

4 pentru

19 pentru 
Bdumgart- 
Kilzler 2, 
12 și Ho- 
Kuenring

Puternica formație sovietică 
de hochei pe gheață «S. K. A. 
Kuibîșev își începe turneul în 
Capitală 'întîlnind, astăzi de la 
ora 18, echipa noastră campioa
nă Steaua București. Partida se 
va desfășura pe patinoarul „23 
August" și va fi condusă de ar
bitrii internaționali N. Turceanu 
și I. Florescu.

In cursul zilei de ieri Steaua 
a făcut ulțimul antrenament, în 
care s-a pus accent pe omogeni
zarea celor trei linii de atac. 
Pentru întîlnirea de astă-seară, 
antrenorii Eug. Raduch și loan 
Ganga vor utiliza pe următorii 
jucători : portari : Pușcaș și Cri- 
șan : fundași : Czaka, Ionescu. 
Varga, Vacar, ret/eseu; înain
tași : G. Szabo, Calamar, I. 

Constantinescu, Gheorghiu, Biro, 
Ștefanov, iordan, Peter, Trău- 
șan.

Hocheiștii sovietici care au so
sit joi în Capitală au participat 
și ei la un antrenament de a- 
comodare cu gheața. Antrenorul 
echipei Alexandr Komarov, maes
tru emerit al sportului și fost 
jucător în formația campioană 
mondială a U.R.S.S. ne-a prezen
tat pe cei 18 elevi ai săi : Iako
vlev (portar), Kostin, Naidionov, 
Paleanin, Kobzev, Denisov, Lo- 
kotov (fundași), Nikulin, Kuli
kov, Siniakov, Kalecikin, Simo
nov, Lukianov, Ciumakov, Ah- 
medșin, Poddiakan, Tikșaev și 
Niverov (înaintași).

Maestrul emerit al sportului 
VASILE NI CO ARA se numără 
de mai multi ani printre cei 
mai valoroși caiaciști ai lu
mii. Participînd la numeroase 
concursuri internaționale, el a 
cucerit zeci de victorii înscri- 
indu-și numele, de mai multe 
ori pe lista campionilor mon
diali și europeni. Pentru 
succesele sale remarcabile Va- 
sile Nicoară a fost decorat cu 
ordinul „Meritul Sportiv" clasa 
a lll-a.

Profesoara fruntașă EUGE
NIA ȚICALIUC este una din
tre neobositele activiste ale 
mișcării noastre sportive. Ea 
a desfășurat și desfășoară • 
activitate multilaterală pentru 
atragerea elevilor intr-o acti
vitate sportivă organizată, 
fiind distinsă cu ordinul „Me
ritul Sportiv" clasa a III-a.

NICOLAE MA RTINESCU, 
maestru al sportului, a urcat 
în ultimii ani treptele gloriei 
reprezentînd cu cinste sportul 
luptelor greco-romane din țara 
noastră. O medalie de argint 
la campionatele mondiale, una 
de aur la campionatele euro
pene și trei medalii la Jocu
rile balcanice sini doar ci te va 
din trofeele acestui sportiv. 
El a fost decorat cu ordinul 
„Meritul Sportiv" clasa a 
III-a.

IN SILI FLOREASCA;

FINALELE JUNIORILOR 
LA LUPTE GRECO-ROMANE 
începînd de astăzi, timp de 

trei zile, în sala Floreasca cfin 
Capitală se vor desfășura între
cerile finale ale campionatelor 
republicane individuale de lupte 
grecă-romane (juniori). S-au cali
ficat pentru competiția de la 
București peste 170 de tineri lup
tători. Prima reuniune are loo 
astăzi de la ora 17»



0OB

BOBîllll N-AU

la ori-ont —
„Olimpiada albă

AȘTtPTAT INGHEJUL
® ÎN AVION SI PLANOR • OBIȘNUINȚA CU MARILE 
VITEZE TREBUIE PĂSTRATĂ • BOBURI PE... ROTILE • 
ANTRENAMENTE LA TĂVĂLUG • IARNA ?, SA POFTEASCĂ !

Astă-vară puteau fi văzuți la Clin- 
ceni, «lături de piloții obișnuiți ai ae
roportului, cîțiva tineri care se avîntau 
cu îndrăzneală spre albastrul cerului în 
zvelte avioane și planoare. In alte zile, 
aceiași tineri puteau fi întîlniți con- 
ducînd motociclete cu mare viteză, in- 
trînd în viraje cu o impresionantă în
drăzneală. Și, în sfîrșit, tot acești tineri 
erau admirați pentru îndeminarea cu 
care coborau pante abrupte pe niște 
mașinuțe ciudate care erau de fapt... 
6ănii pe rotițe.

Temerarii sportivi nu erau alții decît 
membrii lotului olimpic de bob care, 
departe de a aștepta zilele geroase (cînd 
va îngheța pîrtia de ia Sinaia) și-au 
început pregătirile cu multă vreme îna
inte.

Zborurile, mersul cu motocicleta și 
cartul, coborîrile pe boburi pe rotile nu 
au eonstituit decit o parte dintre mij
loacele folosite pentru desăvârșirea pre
gătirii. Ele aveau drept scop păstrarea 
și sporirea obișnuinței eu vitezele mari, 
îmbunătățirea reflexelor, atit de necesare 
practicării acestui sport al 
parte importantă din timp 
dată, pregătirii fizice. în 
1. Panțuru, IV. Neagoe, R.
llristovici, Alex. Oancea și Gh. Maftei 
■a putut fi văzuți parcurgînd zeci 
kilometri prin pădure sau împingînd 
nădejde la... tăvălugul cu care se 
velează pista de atletism. împinsul
vălugului (o inovație a prof. C. Iot an) 
»■« dovedit încă de anul trecut foart*  
eficace în pregătirea pentru start a 
hoherilor.

Pregătirea pe uscat va continua, sub 
îndrumarea antrenorilor H. Pașovsehi și

curajului. O 
a fost acor- 
acest scop, 
Nedeleu, P.

de. 
cu 
ni- 
tă-

C. lotan, pînă la căderea 
primei zăpezi cind va în
cepe, treptat, înghețarea 
pîrtiei și o dată cu aceasta 
primele antrenamente pe 
pistă.

Desigur, din complexul 
de pregătire în vederea 
participării la marile com
petiții premergătoare Olim
piadei din 1968 nu a fost 
omisă nici punerea la punct 
a boburilor. Mai mult 
chiar, răspunzînd invitației 
făcute de multiplul cam
pion olimpic- și mondial 
Euggenio Monti, care are 
o deosebită simpatie pen
tru boberii români, Ion 
Panțuru a fost la Cortina 
D’Ampezzo cu un bob 
„Podar" căruia i s-au făcut 
unele modificări impuse de 
tehnica modernă.

După cum se vede, boberii se gîndesc 
cu toată seriozitatea la Jocurile Olim
pice de la Grenoble. Primele roade ale 
pregătirilor le vont vedea în noul sezon 
cînd, alături de „așii" bobului mondial, 
reprezentanții țării noastre vor participa 
la campionatele europene (la Igls, lingă 
Innsbruck) și la campionatele mondiale 
(pe pirtia amenajată recent la l’AIpes- 
d’Huez, lingă Grenoble). La aceste în
treceri, etape 
rile 
vor 
să 
din 
s-a 
pe locul VI la „europene”.

Pină atunci, • spor la muncă 1

POP f CE

Start in finala campionatelor individuale
ca 

și
Lucia 

maestrul 
Purje (Flacăra 
joi dimineața, 
individuale și 
de arena cu

ATLETISM

Echipajul Panțuru —- Neagoe intr-o coborire 
pe pirtia de la Sinaia

Foto : V. Zbarcea

importante pin» la Jocu- 
Oliropice din 1968, boberii români 
avea prilejul să confirme și chiar 

depășească frumoasele performanțe 
’66, cind echipajul Panțuru—Neagoe 
clasat pe locul V la .mondiale” și

D. STANCLLESCU

Ultimele concursuri ale sezonului
• Zilele trecute a avut loc la Ostra

va, in Cehoslovacia, întîlnirea amica
lă dintre reprezentativele regiunii 
Cluj și Moravska. Victoria a revenit 
echipelor clujene cu 103 —64 p la băr
bați ți 70—47 p la femei. Timpul ne
favorabil a influențat rezultatele. Iată 
eiteva cifre înregistrate: FEMEI : 
200 m : I. Petrescu 24,5 ; 400 na : I. Si
la! 57,4 ; 80 mg : S. Tănase 12,3 ; BĂR
BAȚI : 800 m : J. Kasal (O) 1:55,7, Fi. 
Purghel 1:56,6 ; 3000 m : I. Căpraru 
8:36,6, R. Rusu 8:47,6; 400 mg : D. 
Grama 56,5 ; lungime : V. Sărucan 7,20; 
înălțime : V. Tuka 1,90; prăjină : A.

Șepci 3,90 ; ciocan : K. Kunst (O) 64,08. 
(prof. P. NAGHI — coresp.).

• Speranțele atletismului piteștean 
au participat la ultimul concurs din 
acest sezon. Rezultate: BĂIEȚI : 
100 m : S. Pasniciuc 11,6 ; 200 m : C. 
Corbu 23,0 — rec. oraș ; lungime : FI. 
Dumitrescu 6,50; triplu : C. Corbu 
15,64 m (pentru a doua oară în acest 
an) ; suliță : V. Macovei 49,20 — rec. 
orăș. FETE: 60 m: R. Constantinescu 
8,3 ; 100 m : A. Gheorghe 12,8, A. Cio- 
banu 12,9 ; greutate — 3 kg : D. Mitu 
9,20 — rec. oraș. (I. FEȚEANU —
corespondent).

Cursuri de ini fi ere
în patinaj pentru copii
La patinoarul „23 August“ se 

înscrieri pentru noua serie de ______
de inițiere în patinaj pentru copii în
tre 6 și 14 ani. Cursul se desfășoară de 
la 21 noiembrie la 2 decembrie, de 4 ori 
pe săptămînă, între orele 13—14,30.

înscrierile se fac la patinoar zilnic în- 
♦re orele 10—13 și 15—18.

RUGBI

I

primesc 
cursuri

Sortii au decis 
(Gloria București) 
rit al sportului Petre 
Cimpina) să deschidă, 
finala campionatelor 
pe perechi, găzduită 
șase piste de la stadionul Voința, 
S-a jucat la probele clasice de 100 
hile mixte (f) și 200 bile mixte (m), 
băieții pe pistele 1—4, iar fetele pe 
5—6.

Petre 
bună din 
excelent, 
lor 200 bile mixte 976 p.d., fără nici 
o lovitură în... gol. Acest valoros 
rezultat îi mărește considerabil șansa 
de a-și păstra titlul de campion. O 
bună precizie în lansarea bilei au 
mai dovedit Vasile Măntoiu, Aurel 
Chirilă, tinerii C. Constantinescu, 
Gh. Silvestru, Vochița Babuțiu, Elena 
Lupescu ș.a.

Opaiț 
eme-

Purje, confirmînd forma 
ultimii ani, a luat un start 
realizînd la terminarea ce

Iată clasamentele, după primei 
întreceri: feminin — 1. Vochita*ț  
buțiu (Teba Arad) 418 p.d. (7), 
Elena Lupescu (Rapid Buc.) 415 (1 
3. Ileana Giarfaș (Voința Cluj) 3? 
(7), 4. Ana Nilaș (Stăruința Tq. Mi 
reș) 332 (10), 5. bucla Opaiț " 
ria Buc.) 379 (10); masculin: 
Purje (Flacăra Cimpina) 976, 
Măntoiu (Rapid Buc.) 855 (2), 
Constantinescu (Tranzistorul 
854 (6), 4. Gh. Silvestru (Metalul PI; 
peni) 837 (4), 5. A. Chirilă (Gaz mc 
tan Mediaș) 837 ( 9). Cifrele din p 
ranteze reprezintă „bilele goale". I

Azi după-amiază are loc turneul fl 
nai individual, în care se vor cal 
fica, pe baza rezultatelor din prel 
minării, 16 jucătoare și tot atiți 
jucători.

(C.1
1. I

2. I
3. (
Buc

TR. IOAN1ȚESCU

PATINAU

CONCURS DE VERIFICARE
A PATINATORILOR DIN LOTUL REPUBLICAT

FIO-Marți după-amiază, la patinoarul 
reasca a fost programat primul concurs 
de patinaj artistic din acest sezon, re
zervat membrilor lotului republican. Din 
păcate, au fost multe indisponibilități 
și la start s-a prezentat un număr re
dus de concurențl. Evoluția acestora 
a lăsat să se Întrevadă insuficiența 
orelor de pregătire pe gheață ceea ce 
a făcut ca execuțiile figurilor obliga
torii, ca și cele ale săriturilor și pirue
telor să lase mult de dorit. Mai a-

proape de valoarea cu care este cred; 
tat s-a prezentat Nicolae Bellu, care 
ocupat primul loc în proba Individual; 
De notat și slaba calitate a gheții. ele 
ment care a influențat în Important 
măsură nivelul scăzut al performanțele:

Iată clasamentul : Individual băieți 
1. N. Bellu (Constructorul) 295,2 p.; i
M. Stoenescu (Școala sportiva) 2»o,7 p 
Perechi : 1. Lallana Georgescu — Rad 
Ionian (I.C.F.) 49,8 p.

ACTIVITATEA LA ZI
• MECIURILE DE BARAJ PENTRU CAMPIONATUL REPUBLICAN AU FOST 

AMÎNATE
• ECHIPA PROGRESUL BUCUREȘTI A JUCAT ÎN BULGARIA
• NE VIZITEAZĂ STAHL HENNINGSDORF, CAMPIOANA R. D. GERMANE

• Din cauza ploii (care a făcut 
impracticabile terenurile de joc), 
meciurile Rapid — l.T.O. Galați 
și Agronomia Cluj — A.S. Tecuci 
din cadrul primei etape a turneu
lui de baraj pentru promovarea 
în campionatul republican s-au a- 
mînat pentru data de 20 
La aceeași dată se va 
partida dintre echipele 
sportiv școlar București 
Galați, contînd pentru sferturile de 
finală ale campionatului republican 
de juniori.

• Zilele trecute, s-a înapoiat în 
Capitală echipa Progresul 
la invitația federației de 
din Bulgaria, a susținut un 
amical în localitatea Kricim (20 
km de Plovdiv) în compania for
mației Trakia, clasată pe locul 2 în 
campionatul țării. în legătură cu 
acest meci, tovarășul Al. Ionescu, 
președintele secției de rugbi a

noiembrie, 
juca și 
Clubului 
și l.T.O.

cate, 
rugbi 
meci

condus 
„Jocul, 

sar

clubului Progresul, care a 
delegația, ne-a declarat: 
desfășurat intr-o atmosferă 
bătorească, de deplină sportivitate, 
a plăcut datorită acțiunilor la mi
nă dezvoltate de ambele echipe. 
In general, meciul a constituit o 
reușită propagandă pentru rugbi. 
Victoria ne-a revenit cu scorul 
de 41—12, după ce la pauză re
zultatul a fost de 15—3. Am ali
niat formația: Tănase (Nedeleu) — 
Ghica, Constantinescu, Ghețu, Bra
ga — Alexandrescu, Dumitru N. 
(Angelescu) — Florescu, Vlad, Du
mitrescu — Craioveanu, Enăcescu 
— Teodorescu, Dragomirescu, Vicol.

Rugbiștii bulgari ne vor întoar
ce vizita in jurul datei de 20 no
iembrie. Ei vor juca cu Progre
sul, cu Olimpia și cu Vulcan.

• La invitația echipei Gloria 
București, formația Stahl Hen
ningsdorf, campioana R.D. Germa-

ne, urmează să întreprindă un tur 
neu în țara noastră. Amănunt 
asupra acestui turneu ne-a 
nizat antrenorul rugbiștilor de 1. 
Gloria, Toma Moldoveanul „Tra 
tativele cu Stahl Hennlngsdor) 
care este pregătită de Georg This 
sis, responsabilul comisiei tehnic, 
a federației de specialitate a R.E 
Germane, au fost încheiate de cu 
rind. Oaspeții noștri vor sosi îi 
București la sfîrșitul săptăminii vi 
itoare. Ei vor susține in principii 
tre'i partide: cu Gloria, apoi cu . 
selecționată a centrului univers' 
tar București (alcătuită din juca 
tori de la Institutul de construcții 
de la Arhitectura și de la Poli 
tehnica) și, probabil, cu l.T.O. Ga 
lăți, echipă care se află angajați 
in barajul pentru campionatul re 
publican".

Stahl Henningsdorf este echip; 
care dă cei mai mulți jucător 
lotului reprezentativ de rugbi a 
R.D. Germane.

fur

L st.

„Promovat*  la realizare, „corijență**  la calitate!
Activitatea competițională locală — și 

în mod deosebit campionatele raionale 
și orășenești — asigură unui mare nu
măr de tineri continuitatea în practica
rea sportului. în afară de aceasta, în
trecerile locale contribuie — prin în
treaga lor desfășurare — la o intensă 
popularizare a diferitelor discipline spor
tive și, prin aceasta, la atragerea unor 
jooi mase de oameni ai muncii pe tere
nurile și în sălile de sport.

Ca atare, buna organizare a compe
tițiilor locale și, în general, realizarea 
integrală a calendarului competițional 
»tau în centrul preocupărilor organelor 
UCFS. De acest lucru ne-am convins vi
zitând, recent, regiunea Argeș, unde a- 
tenția ce se acordă, nu numai îndepli
nirii calendarului existent, ci și creș
terii numărului de întreceri sportive lo
cale a determinat o substanțială dez
voltare a tuturor disciplinelor sportive 
ți, mai ales, a acelora care erau mai 
slab răspîndke în această regiune.

„ZIUA BUNA SE CUNOAȘTE..."

Incercînd să transpunem miezul aces
tei vechi zicale în tema materialului nos
tru am spune astfel; succesul în rea
lizarea calendarului competițional local 
începe în clipa întocmirii lui. Dacă acest 
plan (general) al întrecerilor sportive 
dintr-o regiune este alcătuit superficial, 
fără o temeinică cunoaștere a posibili
tăților existente în raioane, fără o apre
ciere realistă a numărului și capacității 
bazelor sportive și fără a se ține seama 
de tradițiile și ritmul de dezvoltare a 
mișcării sportive din raioane — atunci 
el este iremediabil condamnat să... moa
li taainte de a sc naște. Sau, in cel 

mai bun caz, să fie îndeplinit formal, 
în grabă și, deci, fără a lăsa în urma 
sa roadele firești ale unei activități com- 
petiționale.

Lucrurile nu stau așa în regiunea Ar
geș, unde întocmirea calendarului com
petițional a fost rezultatul unei largi 
consultări a comisiilor regionale pe ra
mură de sport și a consiliilor raionale 
UCFS care au știut, astfel, din vreme, 
sarcinile ce le revin pe această linie. 
Datorită acestui fapt, măsurile privind 
buna organizare și mobilizare la aceste 
competiții s-au putut lua din timp și au 
avut, în consecință, 
o eficiență sporită. 
Și rezultatele nu au 
întârziat să apară. 
Pînă la 1 octombrie, 
din cele 63 de ac
țiuni cuprinse în 
calendarul competi
tional s-an realizat i>6, iar din cele 7 
rămase în capitolul „pasiv**  (2 la schi 
și 3 la tir) nu s-au putut face din con- 
dițiuni obiective. Deci, un bilanț destul 
de bun din acest punct de vedere al 
cifrelor. Dar. din punct de vedere ca
litativ — după cum vom vedea — ac
tivitatea competițională în regiunea Ar
geș se menține sub nivelul posibilităților, 
al cerințelor.

CONTROLUL, BUN! DAR 
ÎNDRUMAREA ?

I
Și dacă în această regiune calendarul 

competițional nu a reușit să aducă și o 
creștere substanțială a nivelului calita
tiv al sportului de performanță aceasta 
sc datorește, în special, faptului că spri
jinul și îndrumarea organelor raionale 

și a secțiilor fruntașe nu se realizează 
în mod corespunzător. Spunând acest lu
cru, nu neglijăm totuși un element im
portant, și anume acela că sectorul teh
nic al Consiliului regional UCFS Argeș 
(responsabil: vicepreședinte Ion Popes
cu) a depus și continuă să depună efor
turi lăudabile pentru a controla felul în 
care se îndeplinește calendarul pe plan 
local. In acest scop, numai în cursul 
anului 1966 au fost organizate 6 brigăzi 
care au controlat această activitate în 
raioanele Curtea de Argeș, Găiești, Sla
tina și Costești și In orașele Pitești și

Calendarul compeiiționai în regiunea Argeș
Cîmpulung. Acțiunea întreprinsă a scos 
la iveală o serie de lipsuri, dintre care 
unele s-au remediat pe loc sau ulterior. 
Dar acest control nu a putut duce și 
la corectarea greșelilor din stilul de 
muncă al unor activiști ai consiliilor 
raionale UCFS care continuă să privească 
cu superficialitate desfășurarea întrece
rilor raionale, mulțumindu-se doar cu 
realizarea cifrică a obiectivului din plan 
și uneori nici cu acest lucru.

Lipsite de o îndrumare permanentă și 
metodică, unele organe raionale UCFS 
neglijează tocmai confinatul muncii în 
această direcție și nu acordă importanța 
cuvenită aspectului calitativ al - activi
tăți? competiționale. în acest fel s-a a- 
juns la situația ca în raioanele Costești, 
Horezu, Curtea de Argeș, Muscel și Dră- 
găneșfi întrecerile în loc să se eșalo 
neze pe o cît mai lungă perioadă de 

timp, să fie „comprimate" într-o sin
gură zi, limitîndu-se astfel nepermis de 
mult activitatea secțiilor pe ramură de 
sport și îngustîndu-se serios posibilită
țile de progres ale acestora

MAI MULTĂ ATENTIE RAIOA
NELOR RĂMASE ÎN URMĂ 1

Rămînînd tot la problema îndrumării» 
este cazul să spunem că trebuie să exis
te o mai mare preocupare față de ra
ioanele rămase în urmă și în care ca
lendarul competițional nu este realizat 
in mod corespunzător. Numai astfel se 
va putea curma tendința de a se reali
za întreceri și performanțe doar pe... 
hîrtie. Așa s-au petrecut lucrurile în ra
ionul Costești, care a raportat că la 

campionatul raional 
de atletism au fost 
prezente 29 de echi
pe (!) cu 400 de 
participanți. în ciu
da acestui fapt, în 
taberele regionale, 
cu toate eforturile 

depuse, nu a putut fi selecționat nici 
un element de perspectivă din acest ra
ion. Cauza ? Cei 400 de participanți 
erau în realitate... vreo 40 I

O situație asemănătoare am întîlnit-o 
în raioanele Horezu și Drăgănești, ai 
căror activiști au obiceiul de a trece în 
foile de poncurs rezultate „umflate**,  
pentru ca sportivii respectivi să fie in
vitați la etapa regională. Și, o dată pre- 
zenți la această întrecere, ei au obținut, 
bineînțeles, cifre pentru care erau pre
gătiți, (zeci de secunde sau de centi
metri mai puțin!) îneît toți cei prezenți 
s-au întrebat dacă este vorba de... ace
iași oameni sau de »alții.

Apoi, mai există încă raioane (Ho
rezu, Slatina) unde nu se aplică sarcina 
trasată prin Hotă-rîrea Conferinței pe țară 
a*  UCFS în care se spune clar că în 
fiecare raion trebuie să se organizeze 

campionate la cel puțin patru ramuri d 
sport, din care să nu lipsească atletis 
mul. In raioanele menționate nu s-ai 
organizat campionate decît la 2—3 ra 
muri sportive și vor trebui luate măsur 
ca în anul viitor asemenea situații s. 
nu se mai repete.

'★

Cel mai important lucru rezultat dii 
analiza felului în care se îndeplineșt 
calendarul competițional în regiunea Ar 
geș nu este legat însă de activitate} 
competițională propriu-zisă. El se refer, 
la modul în care activiștii consiliului 
regional UCFS privesc această problemă 
în mod realist, autocritic, în perspectivii 
Concludent în această privință este fap 
tul că vicepreședintele Ion Popescu an 
in prezent o schiță a calendarului com 
petițional viitor și un plan de măsur 
în vederea realizării lui. Răsfoind acest- 
documente, am văzut că aproape tot c( 
se constatase pe teren era cuprins aci 
instruirea temeinică și îndrumarea per 
manentă a activului salariat din consi 
liile raionale, activizarea comisiilor 
ramură de sport, impulsionarea raioaneloh 
rămase în urmă. In plus, Consiliul re 
gional UCFS Argeș își propune pcnirv 
anul viitor cîteva acțiuni (întreceri di. 
rect regionale la unele discipline spor 
tive, în special pentru juniori, ca ș 
creșterea numărului de competiții inter 
regionale la nivelul secțiilor nominaliza 
te) ce vor contribui în mod cert la dez 
voltarea altor ramuri sportive din ageast£ 
regiune, nu numai a atletismului*  lup 
telor, boxului și fotbalului.

Și cunoscând dragostea de mupcă ș 
capacitatea acestor activiști, sînlem conf 
vinși că toate aceste măsuri vor fi rea 
lizate, fapt care va determina o consi 
derabilă creștere, atît cifrică, cît și valo
rică a activității sportive din regiune^ 
Argeș.

CĂLIN ANTONESCU



HANDBAL FOTBAL
:epe una dintre cele 

mai puternice 
ediții 

ale
„Cupei orașelor"

(Urmare din pag, 1)

ngajate în lupta pentru titlul su
it.
■inia noastră reprezentativă, re- 
irsă în țară după turneul în- 
•ins peste hotare, S-a oprit la 
, unde sub conducerea antreno- 

loan Kunzt-Ghermănescu și Eugen 
in și-a continuat cu intensitate pre
mie. Cei doi tehnicieni au acum în 
ătire un lot mai restrîns, din care 

ysȚc maeștrii emeriți Ioan Moser și 
e Jș acob (accidentat în cadrul recen- 

t turneu). Acești jucători nu vor par- 
a Ia turneul de la Cluj, urmînd să-și 
antrenamentele abia peste 2 săptă- 

. In această situație antrenorii noștri 
cum la dispoziție următorul lot: Redl, 
i (portari), Mircea Costache II, 
ațin Samuri gi, Mihai Marinescu, 
■ ian Gațu, Ion Popescu, Cornel O- 
l, Olimpiu Nodea, Gheorghe Goran, 
>rghe Gruia, Roland Guneș, Gheor- 
Lieu, Virgil Hnat, Cezar Niea.

ă cum se vede, un lot cu mulți 
ton tineri, verificați în anii trecuți 
chipa de tineret a țării și promovați 
>rima noastră selecționată, unde au 
satisfacție.
t privește echipa de tineret a 
noastre, antrenorii Mihai Pintea 

)umitru Lupescu dispun de un lot 
are abundă elementele noi și de la 

se așteaptă confirmarea calităților 
idite în întîlnirile anterioare, lată-i 
„mezinii", care Ia Cluj se vor stră- 
să arate că merg pe... urmele celor 
: Dincă, Tale, Orban (portari), 

Cos mu, Paraschiv, Stănescu, 
d, Ciucan, D* b Marin, Bădâu, A- 

ieșea, Papp, Coasă, Roșescu, Du- 
u Trai an, Moldovan,

• Pentru jocurile de hochei pe 
gheață pe care echipa sovietică 
S.K.A. KUIBIȘEV le susține pe pa
tinoarul „23 August", astăzi, de la 
ora 18, cu echipa STEAUA și dumi
nică, de la ora 18, cu SELECȚIO
NATA ORAȘULUI BUCUREȘTI, bi
letele se găsesc de vînzare la casa 
specială din str. Ion Vidu și la pa
tinoar.

i încheiere, cîteva amănunte organi- 
rice. Turneul începe sîmbătă 19 no- 
brie și se încheie miercuri 23 noiem- 
, în fiecare zi disputîndu-se cîte 
i partide. Primul joc începe la 
17,15 iar cel de al doilea la ora 19. 
alcătuirea acestui program există o 
ură excepție și anume aceea că în 
»a zi, deci mîine, se vor juca trei 
iuri, deoarece la Cluj vor evolua 
louă echipe feminine, într-o partidă 
?ală. Este vorba de selecționatele 
covei și Timișoarei, lată însă ordi- 
de desfășurare a meciurilor; SIM- 
Â 19 NOIEMBRIE: ora 16,45: Ti- 

)ara—Moscova (feminin), ora 17,45: 
lânia tineret—Franța, ora 19: 
.S.S.—Iugoslavia ; DUMINICA 20 
'EM BRIE : România—România ti- 
t, Franța—U.R,S,S,; LUNI 21 
'EM BRIE: România tineret—U,R,S.S., 
lânia — Iugoslavia ; MARȚI 22 
IEMBRIE : România tineret—Iugo- 
ia, România—Franța; MIERCURI 
NOIEMBRIE : Franța—Iugoslavia, 

lânia—U.R.S.S.

atinoarul Floreasca constituie, in aceste zile, din pragul iernii, locul de întîlnire a nenumărați amatori 
e patinaj. Bine dotată, baza sportivă de la Floreasca oierâ iubitorilor patinajului plăcute mor de

distracție și recreere. in iotograiie: un instantaneu surprins de iotoreporterul nostru, T. Roibu

De pe foile de arbitraj, ca și fără comentarii
• G. POPOVICI (Dinamo Pitești— 

U.T.A.) : „Un fapt îmbucurător : am
bele echipe au lost preocupate ex
clusiv pentru joc. Cele cîteva intrări 
mai „tari", pe care de altfel le-am 
sancționat, au fost determinate de 
terenul alunecos. Pentru jocul bun 
felicit ambele formații".

0 C. NIȚESCU (Steaua — Rapid) : 
.In repriza a doua, ceasul de Ia 
stadion arăta sfîrșitul meciului deși 
mai erau trei minute de joc. Este ne
cesar să se ia măsuri. Asemenea 
situații produc neplăceri arbitrilor, 
atît în relațiile cu publicul cit și cu 
jucătorii".

V G. MANUSARIDE (Metrom Bra
șov — Chimia Suceava): „Nu a fost 
cazul să avertizez vreun jucător, 
deoarece jocul s-a caracterizat prin- 
tr-o ținută sportivă exemplară, a fost 
viu disputat și, pină la urmă, au in 
vins oaspeții, care au fost, în final, 
aplaudaji de public..."

Iatăy^jgS^- Bras°v se poete
si așajgf

sfătistica are cuvintui Pentru azi, categoria B
• In cele 11 etape disputate pînâ a- 

cum in categoria B au fost folosiți e- 
xact 500 de jucători : 244 in prima serie 
și 256 in cea de a doua. Vi-i prezentăm 
pe cei mai eficaci:

SERIA I:
7 GPLURI : Nuțu (Dinamo Victoria) și 

Stătescu (Siderurgistui) — un gol din 
penal ti.

6 GOLURI : Atanasiu (C.F.R. Pașcani), 
Panait (Dinamo Bacău) — 3 pen.

5 GOLURI : Cernega (Oțelul), Floruț 
(Metalurgistul).

4 GOLURI : Ochea (Metrom), Unguroiu 
(Știința Buc.), Zgardan (Progresul Brăi
la), Iancu (Metalurgistul), Sălceanu 
(C.F.R. Pașcani), Lucescu (Știința Buc.) 
— 2 pen.

3 GOLURI : Olteanu (Ceahlăul), Brîn- 
dușescu (C.F.R. Pașcani), Mileșan (Me

DE PESTE HOTARE
SISTEMUL DE DESFĂȘURARE 

A TURNEULUI OLIMPIC

ZURICH 17 (Agerpres). — La sediul 
Federației internaționale de fotbal a 
avut loc stabilirea sistemului de des
fășurare a turneului olimpic de fotbal 
și tragerea la sorți a grupelor în tur
neele preliminare. S-a hotărît ca la 
turneul final, care va avea loc în 
1968, în Mexic, să participe 16 echipe 
din totalul de 80 de țări înscrise, re
partizate pe zone geografice astfel: 
5 din Europa (inclusiv Ungaria, cali
ficată din oficiu ca învingătoare la 
Tokioj, 3 din Africa, 3 din Asia, 3 din 
America de Nord și Centrală (inclusiv 
Mexicul, calificată din oficiu ca țară 
organizatoare) și 2 din America de 
Sud.

Echipele angajate au fost împărțite 
în 14 grupe preliminare. Echipa Româ
niei face parte din grupa a doua 
europeană, urmind să joace în cel 
de-al doilea tur cu învingătoarea din
tre Grecia și R.D. Germană. Tot în 
această grupă, în cel de-al doilea tur 
preliminar, se va disputa meciul Tur
cia — Bulgaria.

în Europa, Africa, America de Nord 
și Centrală, preliminariile se vor des
fășura după „sistemul cupă" (meciuri 
tur-retur eliminatorii). In caz de ega
litate de puncte și goluri, după par
tida retur se vor juca, în prelungiri, 
două reprize a 15 minute; dacă și 
după aceasta se va menține egalita

0 G. MOTORGA (Metalul Buzău— 
Locomotiva Iași): „Meciul s-a dis
putat pe o ploaie torențială. La 
pauză, am cerut reprezentanților aso
ciației sportive Metalul să dea echi
pament uscat și jucătorilor adverși. 
Apelul meu a avut ecou. Un aest 
foarte frumos !“

Felicitări gazdelor !

0 C. PETREA (Metalul Tr. Seve
rin — Aurul Zlatna) : „Remarc în 
mod deosebit comportarea antreno
rului Sirbu (Aurul) care a chemat 
la ordine pe unii dintre elevii săi, 
în momentele în care interveneau 
prea dur, cerindu-le să joace un fot
bal curat".

Se pare că tînărul antrenor Sirbu 
își ține promisiunea făcută în vară: 
ca jucătorii săi să practice un fotbal 
de bună calitate. îi urăm succes !.„

0 A. AI.EXE (Politehnica Timi
șoara — Rapid) : „In minutul 80 Mi- 
hăilâ a reușit să treacă de Dan, a 
pătruns In careu și l-a faultat pe 
portarul Andrei, Iovîndu-1 cu piciorul

trom), Neagu (Siderurgistui), Tâbîrcă 
(Oltul), Rednic și Băluță (Dinamo Bacău).

AUTOGOLURI: Iatan (Ceahlăul) pentru 
Dinamo Victoria și Gheorghe Aurel 
(Ceahlăul) pentru Dinamo Bacău, cile 
un gol in propria poartă.

SERIA A n-A :
11 GOLURI : Pavlovici (A.S.A.) — 3 

pen.
10 GOLURI : Arnoschi (C.S.M. Reșița), 

Sasu (Minerul Baia Mare) — 1 pen., 
N. Alexandru (Crișul) — 4 pen.

> GOLURI : Seceleanu (C.F.R. Timi
șoara).

8 GOLURI : Dembrovschi (Vagonul) — 
1 pen.

7 GOLURI : Lungu (A.S.A.).
6 GOLURI : Laufceag (C.S.M. Sibiu), 

Stanciu (Clujeana), Mureșan II (Crișul), 
Sehweillinger (Vagonul).

tea, echipa cîștigâtoare va fi decisă 
prin tragere la sorți.

întîlnirile din primul tur vor avea 
loc pină la 30 iunie 1967, cele din tu
rul doi pină la 31 decembrie 1967, iar 
finala grupei — înainte de 30 iunie 
1968.

ÎN COMPETIȚIILE EUROPENE
0 în campionatul european de fot

bal s-au desfășurat miercuri trei par
tide. în grupa întii, la Dublin, echipa 
Irlandei a dispus cu 2—1 (0—0) de 
selecționata Turciei.

In grupa a opta, la Londra, repre
zentativa Angliei a învins Țara Gali
lor cu 5—1 (3—1). In aceeași grupă, 
la Glasgow, Scoția a dispus de Irlan
da de Nord cu 2—1 (2—1). In această 
grupă, clasamentul se prezintă astfel:

1. Anglia 2 2 0 0 7—1 4
2. Scoția 2 a 1 0 3—2 3
3. Țara Galilor 2 0 11 2—0 1
4. Irlanda de Nord 2 0 0 2 1—4 o
Celelalte partide ale grupei se joacă 

anul viitor.
0 In competițiile europene rezer

vate formațiilor de club s-au înre
gistrat rezultatele : „CUPA ORAȘE
LOR TlRGURI" : Hvidovre Copen
haga — Eintracht Frankfurt 2—2 (în 
tur 1—5), Dundee United — F. C. 
Barcelona 2—0 (in tur 2—1). „CUPA 
CUPELOR" : Sparta Rotterdam — 
Servette Geneva 1—0 (în tur 0—2). 
Servette s-a calificat pentru sfertu
rile de finală ale competiției. 

în momentul în care acesta a în
cercat să blocheze balonul, fără insă 
a-1 reține. Balonul se afla la 2 m de 
Andrei și Mihăilă, care se găseau 
Ia pămînt. Andrei încearcă să-I re
țină printr-un efort si în acest mo
ment Mihăilă îl prinde de picior. 
Surdan, venit din urmă, trimite ba
lonul în poarta echipei Rapid. Bine
înțeles că n-am acordat acest gol 
deoarece se comisese un fault. Am 
dictat reluarea printr-o lovitură li
beră directă împotriva formației Po
litehnica, de pe locul unde s-a co
mis infracțiunea. Urmarea apestei 
decizii: jucătorii timișoreni s-au în
dreptat spre mine. Au început dis
cuții. După cîteva minute am asigu
rat toate condițiile pentru reluarea 
jocului prin decizia dictată inițial".

Mihăilă l-a faultat pe Andrei și 
golul înscris nu era valabil. Atunci 
de ce a fost nevoie de discuții ? Do
rim să cunoaștem părerea jucătorilor 
timișoreni: cine conduce o partidă 
de fotbal ? Jucătorii sau arbitrul ?

P. VINTILA

5 GOLURI : Al. Lazăr (A. S. Cugir), 
Farcaș (Minerul Lupeni) — 1 pen., Co- 
troază (Minerul Lupeni) — 1 pen.

* GOLURI : Sacacl III (Crișul), Micu- 
laș (Minerul Baia Mare), Tilicea (Gaz 
metan), Roman (Clujeana), Vuici (C.S.M. 
Sibiu), Ghergheli (A. S. Cugir).

AUTQGOLUR1 : Tomeș (Crișul) pen
tru A. S. Cugir.
• In total, s-au marcat *14  goluri : 

171 în seria I, 2*3  în seria a 11-a.
SCeî mai mulți jucători i-a folosit 

■M. Reșița — 22 (două echipe !),
C.F.R. Arad, Ind. sirmei C. Turzii, Mi
nerul Lupeni și Gaz metan — cite 20, 
Chimia Suceava și Oltul Rm. Vilcea — 
cite 1». Cei mai puțini, Vagonul : 1*.
• O curiozitate : cu 2*  de goluri mar

cate, Vagonul Arad e pe locul V in 
seria secundă și are 12 puncte, iar 
Chimia Suceava, cu doar 7 goluri mar
cate, a ciștigat 5 meciuri și e pe locul 
III cu 1*  p., la egalitate cu liderul se
riei I, Dinamo Bacău, care a înscris 
17 goluri i
• Cele mai mari scoruri : 7—0 (A. S. 

Cugir — Gaz metan și A.S.A. Tg. Mu
reș — Unirea Dej) și 6—0 (Progresul 
Brăila — Ceahlăul).
• Au fost acordate 39 de lovituri de 

ia 11 m (DINTRE CARE DOAR DOUA 
IN FAVOAREA OASPEȚILOR) : 16 în
seria I (12 marcate), și 23 în seria a n-a 
(20 transformate). Au ratat : Lucescu 
(Știința Buc.), Cernega (Oțelul), Lang 
(Oltul), Mărculescu (Chimia Suceava), 
Curuțiu (C.F.R. Arad), Dembrovschi (Va
gonul), Stanciu (Clujeana).
• N-au ratat nici un penalti : N. Ale

xandru (Crișul) a transformat 4 lovi
turi de pedeapsă, Pavlovici (A.S.A.) — 
3, Panait (Dinamo Bacău) — 3, Chezdi 
(Gaz metan), Sasu (Minerul Baia Mare), 
Opanschi (Cîmpina) — cite 2. (De re
marcat că Opanschi e portar !)
• Oțelul Galați și Ceahlăul P. Neamț 

n-au marcat nici un gol în deplasare. 
In același timp, Oțelul n-a primit nici 
un goi acasă !

Pronosport • Pronoexpres
CÂȘTIGĂTORII PREMIILOR

DE LA CONCURSUL SPECIAL 
PRONOEXPRES DIN 9 NOIEMBRIE 

1966

La concursul special din 9 noiembrie 
1966 au fost omologate la premiile su
plimentare o variantă de categoria I și 
19 variante de categoria a Il-a. Va
rianta de categoria I a obținut un au
toturism „Renault 10 Major", iar cele 
de categoria a Il-a au participat la o 
tragere la sorți. în urma acestei tra
geri, premiile de categoria I și cate
goria a Il-a au revenit următorilor 
participanți :

10 autoturisme : 1 „Renault 10 Ma
jor" : Teică Constantin - Craiova ; 2
„Fiat 850“ : Sirghi Petru - Hunedoara 
și Velesov Ianoș - Sînnicolaul Mare ; 
7' „Fiat 600“ : Popescu Claudia - Cala
fat, Sandu Simion - Ploiești, Moisescu 
Victor-Cluj, Vlădulescu Valentin- 
Craiova, Vasile Gheorghe - București, 
Ciucu Ion - Sinaia și Adam Gheorghe- 
Timișoara ; 4 premii in numerar a cite 
15.000 lei fiecare : Man Augustin - Tg. 
Mureș, Iliescu Ștefan - București, Stăn-
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„Dașa” Lerchova este un 
nume binecunoscut iubitori
lor noștri de sport. Triplă 
campioană de patinaj artistic 
a Cehoslovaciei, ea a ciștigat 
în țara noastră, în 1951, titlul 
de campioană mondială uni
versitară. Actualmente, Dag- 
mar Lerchova-Rechakova este 
arbitru internațional, calitate 
în care ne-a vizitat din nou, 
în iarna trecută. Solicitată 
de corespondentul nostru din 
Praga, ea a răspuns cîtorva 
întrebări privind perspecti
vele sezonului internațional 
de patinaj artistic.

— Ce competiții de anvergură ne 
așteaptă în sezonul 1966 - 67 ?

— Patinatorii artistici au in față 
un bogat program competițional. 
„Startul“ s-a dat prin disputarea 
„Cupei Richmond”, în Anglia, iar 
acum urmează un alt concurs de 
tradiție : „Patina de aur", la Praga. 
Pină la sfîrșitul anului, elita pati
najului artistic va mai fi prezentă 
la campionatele R.D.G., la con
cursurile de la St. Gervais (Franța) 
și Moscova. Debutanții în competi
ții internaționale își vor încerca 
forțele, în cursul acestei luni. In 
concursurile de juniori de la Bucu
rești și Banska Bystrica. Bineînțe
les, punctele de vîrf ale sezonului 
sint campionatele Europei (Lju
bljana) și cele mondiale (Viena).

— Ce participare se anunță pen
tru „Patina de aur" ?

— Pentru întrecerile care încep 
la 18 noiembrie și-au anunțat par
ticiparea concurenți din 11 țări. 
Cred că șansa principală o au re
prezentanții Austriei, R.D.G. și Ce
hoslovaciei. Două zile sint rezer
vate concursului propnu-zis, in cea 
de a treia avind loc o demonstrație 
la care sint invitați și campionul 
mondial Danzer, Nicole Hassler, 
perechea engleză Towler - Ford.

— Cum vedeți ordinea valorică 
pe plan mondial în actualul sezon ?

— La fete, dacă Regine Heitzer 
îți menține hotărîrea de a se re
trage, întiietatea va fi disputată 
intre actuala campioană mondială 
Peggy Fleming (S.U.A.), Gaby Sei
fert (R.D.G.), Hanna Maskova (Ce
hoslovacia) și Zsuzsa Almassy (Un
garia). La băieți, cred că Danzer 
(Austria) are cele mai multe șanse 
pentru primul loc ; pentru celelalte, 
lupta se va da între Visconti și 
Scots Allen (S.U.A.), Sațo (Japonia). 
In Europa, un cuvînt mai au de 
spus Schwartz (Austria), Nepela 
(Cehoslovacia) șt francezii Pera și 
Dureville. La perechi cred că so
vieticii Belousova - Protopopov iți 
vor menține supremația, ca și Tow
ler - Ford la dans.

JAROSLAV BREZINA

Praga, 17 noiembrie.

i i.
l u.i

u-
'

ciulescu Gheorghe - Ploiești și Furman 
Mircea - București ; 5 premii in obiec
te, constind fiecare din : 1 televizor 
„Rubin 102“, 1 aparat radio „Darclee", 
1 mașină de spălat „Alba Lux", 1 as
pirator „Ceaika" și 1 stilou „Mont 
Blanc" : Untaru Daniel - București, 
Stoilescu Constantin - Iași, Durigan Fe- 
dece - București, Negrea Viorel-Ora
dea, Șandru Gheorghe - București ; 
1 premiu in obiecte constind din 1 te
levizor „Rubin 102” și 1 frigider 
„Alka“ tip mobilă : Stancu Ion - Plo
iești.

Amintim că la acest concurs au 
fost atribuite 1 premiu de 150.000 lei 
(Dinu Nicolae din București), 10 auto
turisme și aproape 30.000 premii în 
bani și obiecte.

Ciștigătorii autoturismelor vor fi în
științați in scais cînd trebuie să se 
prezinte pentru ridicarea lor.

★
Tragerea Loto de astăzi va avea 

loc la București, la ora 18 în sala din 
str. Doamnei nr. 2.

Rubrică redactată de Administrația 
de stat Loto-Pronosport. ■

0 Săptămîna aceasta patinoarul 
„23 August" este deschis pentru pa
tinaj public mîine între orele 17—19 
și duminică între orele 10—13 și
15— 17.

Săp ămîna viitoare, reîncepînd cam
pionatul repu'cFcan de hochei, pati
najul public este programat LUNI, 
orele 16—18,30 și VINERI, orele
16— 18,30.



ROMÂNIA - POLONIA 4-3 (2-0) DOUA VICTORII INTERNATION Ai 
ALE LUPTĂTORILOR NOȘTRI:

ROMANIA-UNGARIA 5«/s-2*/.  („LIBERE") 
ROMANIA-R.S.S. BIELORUSA 5-3 („GRECO-ROMANE")

1 Redacția $i administrația: str. Vasile Conta nr. 1© telefon 11.10.05, interurban 72 și 286 Telex: sportrom buc. 180. Tiparul: L P. .Informația-, str. Brezoianu 23—25.
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Frâțilă plasează balonul, cu capul, dar portarul Majcher salvează in extremis. Foto : Aurel Neagu

(Urmare din pag. 1) 

iasă la intercepție), iar celălalt, rezu- 
mîndu-se să privească cum se înalță 
I i herd a cum trimite balonul, cu 
capul, în plasă. Cel de-al treilea gol a 
venit la o fază fixă, Strzalkowski găsind 
un culoar în zidul defectuos alcătuit de 
apărătorii noștri.

Așadar, 3—3 după... 3—0 în favoa
rea fotbaliștilor noștri ! Am avut cumva 
de-a face cu o cădere fizică care a per
mis oaspeților să remonteze greul han
dicap de trei goluri ? Nicidecum. Tre
ziți ca după un duș rece, jucătorii ro
mani au reușit să se regrupeze, furni- 
zînd un final de partidă tot atît de 
proaspeți precum începuseră. Ghergheli

Dobrin (introdus în locul lui Dumi
tru Popescu) și-au servit coechipierii din 
prima linie cu numeroase baloane, diri
jate in continuare spre buturile forma
ției oaspete. $i, cu patru minute înainte 
de sfîrșit, Dan a înscris punctul victo
rios. răscumpărîndu-și în parte greșeala 
comisă în minutul 60.

în linii mari, referindu-ne la evolu
ția scorului, faptele s-au petrecut ca la 
ultimul joc cu Elveția. Suficient de 
două ori pentru ca antrenorii lotului nos
tru reprezentativ să ia măsurile de ri
goare, acum în intervalul care a mai 
rămas pînă la jocul oficial cu Italia, 
care se anunță, oricum, mai dificil de 
cit meciurile cu Elveția și Polonia.

★

Credem că mai e de lucru cu apăra
rea imediată, în care să se caute rezol
vări mult mai simple, mai ales în mo
mentele de presiune. în sfîrșit, se mai 
observă unele carențe și în ceea ce pri
vește ansamblul formației, apărătorii re- 
trăgîndu-se uneori prea mult în fața 
atacurilor adverse și mărind astfel dis
tanța dintre compartimente.

Timp este suficient pentru retușarea 
acestor lipsuri.

5 minute după meci
ILIE OANÂ (antrenorul principal al 

echipei României) : „în general, jocul 
a plăcut prin dinamismul acțiunilor. Po
lonezii au dat o replică puternică, dar 
nu este mai puțin adevărat că primele 
două goluri înscrise de ei au fost rea
lizate cu concursul larg al apărării noas
tre: C. Dan și, respectiv, Mocanu. A- 
ceastu a derutat echipa și a permis oas
peților să egaleze. Deci, nu poate fi 
vorba de o cădere fizică a jucătorilor 
noștri, ci de o derută, de o nervozitate 
cauzată de primirea primelor două go
luri. Intrarea lui Dobrin a dat ari/)i 
formației noastre. Introducerea sa in 
echipă trebuia făcută mai devreme. In 
finalul partidei, jucătorii noștri au avut

Lotul fotbaliștilor italieni 
pentru meciul cu România
Federația de fotbal d'in Italia a co

municat lista celor 22 de jucători pentru 
meciul cu România, care va avea loc 
la 26 noiembrie, la Neapole. Iată pe cei 
22 • Albertosi (Fiorentina). Sarti (Inter.), 
Anzolin (Juventus). Bercel lino (Juven
tus) Bianchi (Napoli). Bulgarelli (Bo
logna). Burgnlch (Inter), Castano (Ju
ventus), Corso (Inter), De Paoli (Juven
tus), De Sisti (Fiorentina), Domenghlni 
(Inter), Facchetti (Inter), Guarneri (In
ter), Juliano (Napoli), Mazzola (Inter), 
Landini (Inter), Pic chi (Inter), Meni- 
chelii (Juventus), Riva (Cagliari), Rivera 
(Milan) Lodetti (Milan). După cum se 
vede, 9 jucători aparțin echipei Inter- 
nazionale.

Filmul
(Urmare din pag. 1)

și-a făcut un debut promițător, pă
trunde pe dreapta și centrează (min. 
16). Balonul se îndreaptă spre Fră- 
țilă, dar fundașul BREJZA încearcă 
să intercepteze mingea, o lovește 
greșit cu capul și o trimite în poartă. 
Autogol și 1—0 pentru România.

Meciul se desfășoară în continuare 
într-un tempo susținut, în pofida te
renului greu, care pune fotbaliștilor 
probleme de echilibru. Cu toate aces
tea, „tricolorii" atacă încontinuu și 
fundașii polonezi silit obligați să a- 
corde corner după corner. în min. 
28 Lucescu în luptă cu Strzalkowski 
trece de el, pasează lui Frătilă și a- 
cesta lui GHERGHELI Un șut plasat 
și... 2—0.

în min. 46, în locul lui Grzegorczyk 
intră „veteranul" Liberda. El trage 
după sine întreaga echipă a Po
loniei, care dovedește calități nebă
nuite pînă atunci. Și după ce Pîrcă- 
lab (min. 59) atrage asupra sa aten
ția întregii apărări a oaspeților și-l 
pune în excelentă poziție de șut pe 
FRĂȚILÂ (care mărește avantajul 
nostru la 3—0), intervine o cădere 
de natură psihică a echipei noastre. 
Cauza este primul gol al oaspeților, 
înscris imediat după cel al lui Fră
tilă : Mocanu are balonul, nu știe 
ce să facă cu el, pînă la urmă se 
hotărăște să-l trimită acasă. Min
gea ajunge la Dan și acesta îl îm
pinge într-un tîrziu spre Ionescu, 
dar JAROSIK, mai iute și mai ho- 
tărît decît apărătorii noștri, pă
trunde printre ei, trece și de Io
nescu și marchează în poarta qoală: 
3—1. Deruta echipei noastre este vi
zibilă : Dan greșește, Mocanu ezită 
să intervină hotărît. Astfel primim 
al doilea gol (min. 74) : fundașul 
nostru stînga, în loc să intervină,

suficiente resurse pentru a forța vic
toria, pe care de altfel au și obținut-o. 
Dacă atacul -— prin eficacitatea arătată 
— a făcut unele progrese, nu putem fi 
mulțumiți de jocul apărătorilor care, 
după cum am spus, au făcut greșeli, 
uneori elementare*.

CORNEL POPA (căpitanul echipei 
României) : „Polonezii au fost cu mult 
mai buni decît elvețienii, dar acest lu
cru nu îndreptățește demoralizarea după 
primirea primului gol. Pregătirea psiho
logică joacă un rol deosebit în obține
rea unei victorii și despre importanța 
ci trebuie să fie convins fiecare com
ponent al echipei noastre reprezentative".

MICHAEL MATH YAS (antrenorul e- 
chipei Poloniei) : „După aspectul celor 
două reprize, cred că un scor egal ar 
fi fost posibil. în prima parte a meciu
lui, jucătorii români au fost mai buni, 
în timp ce în repriza secundă, formația 
noastră a dat tonul acțiunilor ofensive. 
Azi noi am jucat mai bine decît la Pa
ris, iar românii au arătat un fotbal mai 

I Imn decît al jucătorilor francezi. Nu-i 
I mai puțin adevărat că în repriza se

cundă am știut să profităm de slăbi
ciunile psihice ale gazdelor. Mi au plă
cut Barbu, Pîrcălab și Frătilă, iar din 
echipa mea, Bazan, Jarosik și Szmidt. 
Bun arbitrajul lui Roger Barde*.

ROGER BARDE (Franța, arbitrul me
ciului) : „Românii au avut in mină me
ciul, dar l-au scăpat datorită slăbiciu
nilor arătate în apărare și în linia me
diană. A fost un joc frumos, desfășurat 
într-o alură susținută",

meciului
privește la frumoasa execuție a lui 
LIBERDA (lovitură cu capul, pe lin
gă Mocanu) care marchează nestin
gherit : 3—2. în aceste minute, po
lonezii sînt primii la minge și atacă 
mereu. în min. 80, la o lovitură li
beră de la 16 m, apărarea noastră 
greșește din nou : lasă citeva „găuri*  
în „zid", Liberda execută ușor, pă
șind balonul fundașului STRZAL
KOWSKI. Un șut al acestuia prin- 
tr-un culoar și... 3—3! în stînga 
noastră, crainicul televiziunii polo
neze nu-și poate ascunde bucuria. 
Pe bună dreptate: de la 0—3 la
3— 3 I Dar meciul nu era jucat și în 
min. 84, Lucescu centrează în fața 
porții, unde DAN, irezistibil, înscrie, 
trimitînd balonul, cu capul, în 
dreapta lui Majcher : 4—3.

Deci, tradiția se respectă : victorie 
românească și de data aceasta cu
4— 3 (2—0).

Final românesc, cu joc iute și vi
guros.

Arbitrii francezi Roger Barde (la 
centru), Louis Raynard și Gaston 
Eyroulet (la tușă) au condus bine.

ROMÂNIA : M. Ionescu — Popa, 
Barbu, Dan, Mocanu — Ghergheli, 
D. Popescu (min. 78 Dobrin) — 
Pîrcălab, Dridea I, Frățilă. Lucescu.

POLONIA : Majcher — Strzalkow
ski, Winkler, Brejza, Bazan — 
Szmidt, Suski, Grzegorczyk (min. 46 
Liberda) — Galeczka, Jarosik, Faber.

Olimpiada de șah de la Havana
Au mai rămas două runde pînă 

la încheierea întrecerilor finale ale 
Olimpiadei de șah de la Havana. 
Echipa U.R.S.S. continuă să se dis
tanțeze în fruntea clasamentului, 
avînd acum 4‘/s puncte avans fată 
de a doua clasată, formația S.U.A. 
Șahiștii sovietici au terminat cu o 
victorie la scor (4—0) meciul între
rupt în runda a ÎO-a cu Norvegia, 
iar în runda următoare su cîștinat 
cu 21/»—1'/2 în fața deținătorilor lo
cului doi Ia ultima Olimpiadă, echi
pierii Iugoslaviei.

Echipa României a avut ca adver
sară selecționata R.D.G. O singură 
partidă a luat sfîrșit în cele 5 ore 
regulamentare de joc, scorul fiind 
deocamdată */» —>/?. Trei partide sînt 
întrerupte. Si în celelalte întîtniri 
ale rundei a 11-a sînt multe între
rupte : Argentina — Danemarca 1—1 
(2), Ungaria — Islanda 2—1 (1), Nor
vegia — Spania l'/a—P/j (1), Bul-
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ISTANBUL. — Începînd de astăzi, 

la Istanbul se desfășoară lucrările Co
mitetului european de atletism Printre 
problemele înscrise pe ordinea de zi se 

| află și cea a alcătuirii selecționatei Eu- 
j ropei în vederea meciului cu echipa Ame- 
| ricii. ce se va disputa în 1967 Ia Mont

real. De asemenea. Comitetul va de
semna orașele care vor găzdui viitoarele 
Campionate europene din anul 1971 și 
Criteriul european pe teren acoperit din 
anul 1968.

PARIS. — Turneul internațional mas
culin de baschet de la Paris s-a înche
iat cu victoria reprezentativei Poloniei 
care a terminat turneul neînvinsă. Iota- 
liztnd 6 puncte. în meciul decisiv, 
baschetbaliștii polonezi au învins echipa

BRAȘOV, 17 (prin telefon, de Ia 
trimisul nostru). După recentele întîl- 
niri de la Koln și Ludwigshafen cu 
reprezentativa de lupte libere a R.F. 
Germane, echipa țării noastre a sus
ținut joi seara o nouă confruntare in
ternațională în compania echipei Un
gariei. Avînd o comportare frumoasă, 
la capătul celor opt partide luptătorii 
români au cîștigat cu scorul de 
5>7«—2«/2.

Primii au evoluat Tindnche și L. 
Olveti (cat. 52 kg.). Lipsit de experien
ță, juniorul nostru, care l-a înlocuit 
pe N. Dumitru (accidentat), a fost 
învins prin tuș în minutul 3. In con
tinuare, la cat. 57 kg. am asistat la 
o adevărată demonstrație de lupte li
bere realizată de N. Cristea în meciul 
cu V. Gonda pe care l-a întrecut la 
puncte (11—0 p.). La categoria 63 kg., 
P. Coman, deși vizibil stînjenit de 
înălțimea adversarului său, L. Szabo, 
acționind cu vigoare „la picioare", îl 
fixează — în ultimul minut — pe 
Szabo în tuș. P. Poalelungi (la cat. 70 
kg.) îl învinge la puncte pe I. Varga. 
Tot la puncte a cîștigat Șt. Tampa 
(cat. 78 kg.) meciul cu M. Urbanovicz. 
La cat. 87 kg., Fr. Bolla a terminat 
la egalitate întîlnirea cu G. Hollosi. 
A. Maindt, primind un avertisment 
în min. 9, a fost declarat învins la 
puncte de I. Csatari (cat. 97 kg.). 
In ultima partidă St. Stîngu învinge,

Primele jocuri din cadrul turneului serviți 
al „C. C. E.“ la polo

Astă-seară vor începe la Zagreb în
trecerile turneului semifinal al „Cupei 
campionilor europeni" la polo pentru 
care s-au calificat formațiile Partizan 
Belgrad, Dinamo București. Ethriikos A- 
lena și Rotte Erde Ilamm.

Campioana țării noastre a ajuns în 
localitate joi dimineața, iar în cursul 
după-amîezii a și efectuat un antrena 
ment de acomodare în bazinul acoperit 
de 25 m unde vor avea loc întrecerile. 
Jucătorii noștri manifestă în general 
mult optimism și cu toții speră în ob
ținerea calificării pentru turneul final.

Dintre formațiile care vor fi opuse în 
aceste zile dinamoviștilor bucureșteni 
cea mai puternică este fără îndoială Par
tizan Belgrad, cîștigătoarea primei și 
celei de a treia ediții. în luna ianuarie 
a acestui an Dinamo și Partizan s-au

garia — Cuba 2l/z—1/s (1), Ceho
slovacia — S.U.A. 1'/.—l‘/s (1).

La jucarea partidelor întrerupte 
din runda precedentă, șahiștii bul
gari au reușit să reducă scorul în- 
tîlnirii cu formația S.U.A., prin vic
toria lui Bobotov asupra lui Byrne, 
în timp ce Pîdevski făcea remiză 
cu Evans. S.U.A. cîștigă meciul cu 
2‘/2—l’/a. în celelalte meciuri s-au 
înregistrat următoarele rezultate fi
nale : Ungaria — Spania 3'/z—Va, 
Iugoslavia — Danemarca 3—1, Ar
gentina — Cuba 3'/i—

Iată clasamentul, înaintea penul
timei runde și a jucării întrerupte
lor: U.R.S.S. 33, S.U.A. 28'/s (1), Un
garia 271/, (1), Iugoslavia 27, Argen
tina 24l/z (2), Bulgaria 24'/2 (1), Ce
hoslovacia 24 (1), ROMÂNIA 21 (3), 
R.D.G. 19 (3), Danemarca 16>/2 (2), 
Islanda și Spania 15’/2 (1), Norvegia 
12 (1), Cuba 9 (1).

Spaniei cu scorul de 80—79 (38—46). 
în jocul pentru locurile 3—4, echipa 
Franței a întrecut formația Italiei cu 
66—63 (30—38)

RIO DE JANEIRO. — în locali
tate a început un turneu internațio
nal dc tenis la care participă sportivi 
din Italia, Spania, Argentina, Chile, 
Suedia, Brazilia și alte țări, lată cîteva 
dintre rezultatele înregistrate în primul 
tur al probei de simplu masculin: Arilla 
(Spania)—Mandarino (Brazilia) 6—1, 
3—6, 6—3, Leman (Brazilia)—Pietran- 
geli (Italia) 1—6. 6—3, 6—3 ; Koch 
(Brazilia)—Rodriguez (Chile) 3—6, 
6—4, 7—6 (întrerupt) ; Barnes (Brazi
lia)—Orlander (Suedia) 6—1, 6—4. 

în min 2, prin tuș pe I. Botond 
peste 97 kg.). El a făcut o spec 
loasă „morișcă”, ținîndu-și adver 
în „pod“ aproape un minut.

Sîmbătă după amiază cele două 
mâții se vor întîlni în meci revanj

In continuarea reuniunii a avu 
meciul de lupte greco-romane. R 
nia a învins formația R.S.S. Biel 
cu 5—3.

COSTIN CHIRI

Prahova Ploiești—S. K. Leii
4^-3j/2 la lupte liberi

în sala Petrolul din Ploiești, s-a 
fășurat ieri întîlnirea international 
lupte libere dintre echipele Pr? 
Ploiești și S. K. Leipzig (R.D.G.). M 
rile au fost foarte echilibrate.

Rezultate tehnice : cat. 52 
Vlad p.p. Bock, cat. 57 kg — G£h. 
b.p. Donath, cat. 63 kg — Al. Iorri 
cîștigă fără adversar, cat. 70 k 
Gh. Costică b. p. Schonitz, cat. 78 
N. Ene p.p. Stottmeister, cat. 8 
M. Turcu pierde la tuș min. 6 la A 
mann, cat. 97 kg — A. Balog m.i 
Bachmann, cat. peste 97 kg C. Tei 
b.p. Kaufmann.

A. VLASCEANU-core

AZI, LA ZAGF

mai întîlnit o dată în turneul sem 
al edifiei a IlI-a și atunci vic.to 
revenit campionilor Iugoslaviei cu 
rul de 3—1.

Iată și programul complet al inc 
lor așa cum ne-a fost anunțat de 
organizatoarea acestei competiții, i 
tia ziarului Sport Belgrad : ZIU. 
Partizan Belgrad—Rotte Erde Han 
Dinamo București—Etbnikos A 
ZIUA A II-A : Ethnikos—Rotte Er 
Partizan—Dinamo ; ZIUA A II1-Â 
namo—Rotte Erde și Ethnikos—, 
ran.

Din orașul 

viitoarei Olimpiad
CIUDAD DE MEXICO. - De * 

zile, dr. Josua Saenz deține funcț 
președinte al Comitetului olimpic 
can. El a fost numit în locul gen 
lui Jose de Jesus Clark Flores, c 
demisionat.

Pe plan sportiv mondial dr. 
Saenz este binecunoscut. Fost 
dinte al Federației mexicane de 
și membru al Comitetului olimpic 
țara sa din 1951, dr. Saenz a 
parte din delegația mexicană ca 
cerut și a obținut de la congresul C 
organizarea de către Mexic a J.O 
1968.

In cadrul unei conferințe de 
ținută la Ciudad de Mexico, Ped-r< 
nirez Vasquez, președintele Comit 
de organizare a viitoarelor Jocuri 
pice, a făcut cunoscut că întrecerile 
liminare din turneele de fotbal și 
chet se vor desfășura și în orașe 
provincie. In acest scop au fost 
orașele Guadalajara, Leon și Pi, 
situate la o altitudine mai joa&ă 
cea a capitalei mexicane.

MOSCOVA. Cunoscuta gimnast, 
vietică Larisa Latînina, multiplă c. 
oană mondială și medaliată a J. 
anunțat că se va retrage din act 
tea competițională. Profesoară de 
cație fizică, Larisa Latînina. în 
de 32 de ani, a participat Ia trei 
ale Jocurilor Olimpice (Melbourne 
ma și Tokio).

LONDRA. — Pugilistul scoțian 
ter Mac Gowan, campion mondial 
fesionist la categoria muscă, l-a î; 
prin abandon în repriza a șasea pe 
Bisbal, campionul Spaniei la cate 
cocoș.

• Aseară în „C.C.E.*  la fc 
Dukla Praga—Anderlecht 4—1 (2


