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Steaua a învins S.K.A. Kuibîșev 
la hochei pe gheată

Duminică, de la ora 18, formația sovietică va intilni 
din nou echipa noastră campioană
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LA 3 DECEMBRIE ÎNCEPE IN ÎNTREAGA TARĂ
* Au început finalele

SPARTACHIAOA DE IARNA I

tinerilor luptători

Activitatea sportivă de masă 
trț țara noastră se dezvoltă 
BfiAetat. Sezonul sportiv de 
ar.-u — încheiat cu puține zile 

t urmă — a fost bogat în 
'țiuni sportive de masă. Pen- 
u traducerea în viață a sar- 
nilor trasate de plenara Con- 
liului General al UCFS din 
ecembrie 1965, organele și 
rganizațiile sportive au des- 
fșurat o intensă activitate de 
rganizare a competițiilor inc
ite să atragă la startul lor 
n număr tot mai mare de 
ameni ai muncii. Spartachiada 
e vară, campionatul asocia- 
ilor sportive, concursurile 
entru cucerirea Insignei de 
olisportiv, „duminicile cultu- 
il-sportive“, excursiile turis- 
ce și întrecerile tradiționale 
intre reprezentativele satelor 
i comunelor s-au bucurat In 
cest an de o mai buna orga- 
izare, de o participare mai 
ogată. La acestea trebuie 
daugate întrecerile sportive 
e ramuri de producție, com- 
etiții care au înregistrat o 
articipare numeroasă și au 
limit interesul unor largi 
lase de oameni ai muncii, iu- 
■itori ai sportului.

Dezvoltarea activității spor- 
ive de masă — consemnată și 
? marele număr de recorduri 
le asociațiilor sportive, ra-

ioanelor și regiunilor, de 
pistarea a numeroși tineri 
lentați cu ocazia întrecerilor 
organizate la orașe și sate — 
obligă orqanele- și organiza
țiile sportive să asigure tutu
ror celor care au pășit într-o 
activitate sistematică, organi
zată, posibilitatea practicării 
sportului preferat și in sezonul 
de iarnă. Așadar, sarcina prin
cipală este — în momentul de 
față — asigurarea continuității 
Prilejul cel mai bun este ofe
rit de către noua 
Spartachiadei de iarnă 
cepe la 3 decembrie 
treaga țară.

Pe baza experienței 
late în anii trecuți și Îndeosebi 
a aceleia din sezonul sportiv 
de vară, consiliile asociațiilor 
sportive au datoria să organi-

de- 
ta-

ediție a 
care in- 

în in

acumu-

de la „greco-romane
Ieri după-amiază, în 

Floreasca, 158 de tineri au în
ceput întrecerile finale ale ce
lei de a 21-a ediții a campio
natelor republicane individuale 
de lupte greco-romane (juni
ori). încă de la primele întîl- 
niri disputele au fost aprige 
și multe dintre ele s-au în
cheiat prin tuș. Iată cîteva re
zultate : cat. 48 kg : Gh. Ber- 
ceanu (Craiova) învinge la 
puncte pe N. Sabo (Oradea), 
N. Ciobanu (Brăila) cîștigă 
prin tuș la I. Marin (Bucu
rești) cat. 52 kg: V. Diaco- 
nescu (Pitești) b. tuș St. Rusu 
(Rădăuți), M. Dumitru (Galați) 
b. tuș I. Popescu (Craiova).

Competiția continuă azi (de 
Ia ora 10) și mîine (de la 
ora 9) tot în sala Floreasca.

Atacul inaintașului Szabo (Steaua) este oprit de portarul echipei din Kuibîșev
Hocheiștii echipei Steaua au 

obținut aseară o prețioasă vic
torie internațională : 6—4 (2—1,
0—2, 4—1) cu S.K.A. Kuibîșev 
(U.R.S.S.). întâlnirea a prilejuit 
o luptă dirză, desfășurată într-o 
alură rapidă. Steaua atacînd mai 
mult, in special în ultima treime 
a meciului a realizat o seamă de 
acțiuni de toată frumusețea. E- 
chipa oaspe, alcătuită din jucă
tori foarte tineri, a arătat multe 
din caracteristicile școlii sovietice 
de hochei. Sovieticii joacă rapid, 
sînt buni mînuitori ai crosei dar, 
aseară le-a lipsit incisivitatea în 
fazele de finalizare, calitate pe 
care, în schirrrb, au avut-o ho
cheiștii bucureșteni.

Steaua a început meciul foarte

rapid și după o serie de atacuri 
ratate, în min. 8 Calamar a des
chis scorul. După 4 minute Ni
kulin a egalat, la un contraatac. 
Pină la sfirșitul primei reprize 
Steaua mai înscrie un gol prin 
tânărul Iordan. în partea a doua 
a partidei două greșeli de apă
rare ale echipei noastre aduc pe 
oaspeți în avantaj. Autorii golu
rilor : Simionov (min. 23) și Ka- 
leșkin (min. 31). în repriza a IlI-a 
tot S.K.A. marchează (Nikulin în 
min. 42 pe contraatac). Din acest 
moment inițiativa trece însă de 
partea formației noastre care în- 
tr-un veritabil iureș reușește să 
egaleze și să-și asigure un avan-

ÎNTÎLNIRE DE NEUITAT

( Continuare în pag. a 2-a)

taj de 2 goluri. Au înscris in or
dine : Szabo min. 32, I. Constan- 
tinescu min. 36 (ambele puncte 
au fost marcate cind S.K.A. se 
afla în inferioritate numerică), 
Calamar min. 37 și lonescu min. 
39.

Duminică seara, de la ora 
18, S.K.A. Kuibîșev susține o 
nouă partidă, in compania e- 
chipei Steaua. în perspectivă, 
un meci interesant, un frumos 
spectacol sportiv.

R. VILARA-----------------------1
ANCHETA NOASTRĂ

Cei mai buni 10 sportivi 
români ai anului 1966“

I
I
I
I

Maestrul Poanta și Gumt- 
ță ascultau la radio con
cursul distractiv „Unde e 
greșeala ?“.

— Prima întrebare ! anun
ță vesel crainicul : „A tre
cut întîi o boare / Pe deasu
pra viilor / Și-a furat de 
prin ponoare / Puful pălă
riilor”... Unde e greșeala *’ 
spuse repede crainicul.

— Chiar, unde e greșeala ? 
întrebă curios maestrul 
Poantă.

— N-a furat de prin 
noare puful pălăriilor, 
puțul păpădiilor !

— Bravo, Gumiță !... 
că-mi place concursul ? Ce-ar 
fi să facem și noi unul ? 
Dar mai greu !

— Pe sport, maestre ?
— Pe sport ! Hai, spune tu 

ceva anapoda și eu să văd 
unde e greșeala !

— A fost odată ca-n po
vești / A fost ca niciodată / 
Cinci mii de fete în Pitești 
/ Cu o „Insignă" luată... Unde 
e greșeala ?

— Corect este așa : A fost 
odată ca-n povești ! A fost 
ca niciodată / Din rude mari 
împărătești...

— Nu, maestre ! Greșeala 
că aceste cinci mii de 
nu sînt din Pitești, ci 
Cisnădie ! Și n-au luat 
o „Insignă de polispor- 
ci patru ! Ceea ce, în 

comparație cu alți ani, e un 
progres formidabil pentru 
sportul feminin din acest 
oraș !

— Bine, Gumiță _ Intreabă- 
mă altceva !

— „Cînd cu gene ostenite 
sara suflu-n luminare / O 
căruță-n chip de demon pe 
retină îmi apare". Unde e 
greșeala,

— După 
minare" 
ceasornicul urmează 1 
timpului cărare". Deci, 
știu cum naiba îți apare ție 
o căruță ?

— ?mz aPare, maestre ! Pro
babil unde urmăresc mereu 
meciurile de fotbal 
mate în comuna __
Știți, în timpul jocului, 
e faza mai palpitantă, 
prin mijlocul terenului 
două, trei căruțe !... Vă 
pun o întrebare ?

— Nu, sînt „mat într-o 
tare !”.

este 
fete 
din 
doar 
tiv”

îmi apare", 
maestre ?
„Sara suflu-n lu- 

vine versul „Doar 
lung-a 

nu

progra-
Otopeni.

', cînd 
trec 
cîte 
mai

mu-

V. TOFAN

ia invitația elevilor Școlii generale nr. 188 din Capitală 
cițiva sportivi fruntași și anume maestrul emerit al spor
tului Aurel Vernescu, maestra internațională Elisabela Po- 
lihroniade și maeștrii sportului Cristina Balaban și Mihai 
Albu au participat zilele trecute la un interesant simpozion, la 
școala de mai sus, pe tema : „Cum afi ajuns pe primele 
trepte ale măiestriei sportive".

Foto: T. Rcibu

O frumoasă victorie internațională la box:

ROMANIA ANGIIA 7-3

Cititorii ziarului „Sportul popular" sînt invitați să 
participe la tradiționala noastră anchetă „CEI MAI 
BUNI 10 SPORTIVI ROMÂNI A! ANULUi 1966".

Pentru aceasta, recomandăm cititorilor noștri care do
resc să participe la desemnarea celor mai buni dintre 
fruntașii sportului românesc din acest an, ca în stabilirea 
ordinei să țină seama de valoarea performanțelor rea
lizate de aceștia, de locurile ocupate la campionatele 
mondiale și europene, de comportarea avută în alte 
mari competiții internaționale, de stabilitatea rezulta
telor obținute.

Lista celor mai buni 10 sportivi români ai anului 1966 
se va face în ordinea valorii acestora, fără a se indica 
mai multi sportivi pe același loc.

Stimați cititori I Așteptăm răspunsurile dv. Eie tre
buie să ne parvină pînă în ziua de 23 decembrie a.c. 
pe adresa : Ziarul „Sportul popular", str. Vasile Conta 
nr. 16 București, cu mențiunea „Cei mai buni 10 spor
tivi".

Rezultatul acestei anchete îl vom publica în numărul 
nostru festiv de Anul Nou, cînd vom prezenta și lista 
cititorilor care au indicat răspunsurile exacte.

I
I
I

I

I
I
I
I
I

LONDRA (prin telefon). Joi 
seara, frumoasa sală „Albert 
Hall“ a fost plină pînă la re
fuz de un public pasionat și bun 
cunoscător, care a aplaudat la 
scenă deschisă evoluția boxeri
lor români. Comportîndu-se re
marcabil, echipa României a 
realizat o frumoasă victorie, în- 
trecînd Anglia cu 7—3. Pugi- 
liștii noștri s-au făcut remar
cați printr-o excelentă pregăti
re fizică. Ei au luptat cu mul
tă dîrzenie și au realizat o se
rie de partide spectaculoase. Iată 
evoluția pe categorii :

Cat muscă. C. Ciucă a fost 
surprins în primele minute de 
vitalitatea excepțională a adver
sarului său, McGuire (anul tre
cut a boxat în formația Irlan
dei), un sportiv scund, robust, 
care a fost mereu în ofensivă.

Ciucă a știut însă să-l tempe
reze, stopîndu-1 cu directe de 
stînga și cu „un-doi-uri“ foarte 
precise. Victoria i-a fost acor
dată în unanimitate reprezen
tantului nostru. 1—0.

Cat. cocoș. Nic. Gîju a boxat 
excepțional. Campionul nostru 
a punctat de la început, în me
ciul cu D. Lacorte, cu lovituri 
repetate la figură care și-au 
atins cu regularitate ținta. In 
netă inferioritate (KO 
cioare), boxerul 
abandonat de 
a Il-a. 2—0.

Cat. pană, 
disputat și

englez 
arbitru în

în pi- 
a fost 
repriza

foarteUn meci 
spectaculos între

MIHAI TRANCĂ
Secretar general ai F. R. Box

(Continuare in pag. a 8-aj

Decorați cu ordinul „Meritul Sportiv

Antrenorul ILIE OANÂ este 
binecunoscut în lumea fotba
listică din țara noastră. Suc
cesele înregistrate ani de-a 

rîndul de echipa Petrolul Plo
iești, precum și rezultatele 
frumoase obținute în ultimii 
doi ani de echipa națională 
de fotbal, sînt legate de ac
tivitatea acestui valoros antre
nor. Pentru munca sa neobo
sită, pentru succesele obți

nute, Ilie Oană a fost decorat 
cu ordinul „Meritul Sportiv14 
clasa a IIl-a.

Maestra internațională 
ALEXANDRA NICOLAU se 
numără de mai multi ani prin
tre cele mai puternice jucă

toare de șah din lume. Anul 

acesta, Alexandra Nicolau s-a 
calificat din nou în turneul 

candidatelor
mondial. Ei i-a fost conferit 
ordinul „Meritul Sportiv" clasa 

a IIl-a.

pentru titlul

Mill AI ȚURCAȘ, maestru 
emerit al sportului, un valo
ros caiacist, cîștigătorul mai 
multor concursuri internațio
nale, a cucerit în acest an ti
tlul de campion al lumii, a- 
ducîndu-și contribuția la suc
cesul deplin realizat de școala 
românească de caiac-canoe p» 
apele lacului Grunau, Mihai 
Țurcaș a fost distins cu or
dinul „Meritul Sportiv" clas» 
a lll-a.



DIN ACTIVITATEA
MASASPORTIVĂ DE

LA DACIA

Campionatul asociației 
continuă

• întrecerile sînt un eficace mij
loc de selecție

• Competiții pe tot parcursul 
anului

® Interes major în toate secțiile
de producție

Materialele sportive 
de iarnă 
la... expoziție

teh- 
etc. 
dat

volei, responsabilul 
nic de handbal 
Metoda folosită a 

bune. Pînă la
lunii octom- 

luat parte la 
aproape 400

■ Asociația sportivă 
Dacia din Capitală se 
mindreș.te cu o fru
moasă activitate. Pe 
tot timpul anului mem
brii UCFS de aici sînt 
angrenați în întreceri la
mai multe 
sportive. Un 
important de atragere a 
unui 

mare de tineri și 
ne re 
sport este campionatul 
asociației.
am stat 
profesorul 
lizică O. 
cretarul acestei asocia
ții — de la care am aliat 
lucruri foarte 
»ante în 
continuitatea 
in tot cursul 
Măsura luată 
but Rapid ca 
sociafiile care 
pe de fotbal să înscrie 
in campionatele raio
nale și formalii de vo
lei, baschet, handbal, 
popice etc, a fost de

ramuri
mijloc

număr cît mai
ți

pe terenurile de

Zilele trecute 
de vorbă cu 

de educație 
Chiru — se-

intere- 
legătură cu 

activității 
anului. 

de ctu- 
toate a- 
au echi-

folos pentru 
activităfii a- 
— ne-a spus 
asociației. Și, 
dreptate. La 

con
tre- 

cam- 
la 6 
pen- 
ele- 

facă
-care

un real 
înviorarea 
social iilor 
secretarul 
pe bună 
Dacia, de pildă, 
siliul asociației a 
buit să organizeze 
pionatul asociației 
ramuri sportive, 
tru a selecționa 
mente care să 
parte din echipele 
să reprezinte asociația 
în competițiile raionale, 
în felul acesta începînd 
din luna martie și pînă 
în decembrie, tinerii și 
tinerele de la filatură 
se întrec la atletism, 
volei, handbal, șah, te
nis de masă și fotbal.

Pentru deplina reușită 
a întrecerilor, membrii 
consiliului au primit 
responsabilități precise 
și, cu sprijinul eonii 
telului U.T.C., au tre
cut la organizarea con
cursurilor. Președintele 
asociației răspunde de

rezultate 
sflrșitul 
brie au 
întreceri 
dc iubitori ai sportului.

Pentru munca de
pusă de la începutul 
anului și pînă în pre
zent în organizarea și 
desfășurarea campiona
tului asociației, merită 
evidențiați 1. Ștefan de 
la atelierul de ajustaj, 
S. Racoviță — meca
nic șei, Z. Popa—teh
nic, Aurora Sișu și 
Sanda Serghi — țesă- 
lorie, Alex. Anghel — 
desfacere, 1. Androne— 
albitorie, St. Radu — 
administrativ, ca 
sportivii A. Roșea, 
Buzică

Este 
tim și 
ducție 
deosebită importanță în
trecerilor 
echipe au devenit, 
altfel, campioane ale 
sociației. Este vorba 
imprimerie (tenis 
masă), tehnic (șah) 
mecanic șef (fotbal și 
atletism), țesătorie 
(handbal), filatură (vo
lei).

V. GODESCU

Și 
C. 

și O. Tomescu 
bine să aniin- 
secțiile de pro- 
care au dat o

și ale căror 
de
a-
de
de

Anul trecut, în prag de iarnă, din multe magazine 
de sport lipseau săniuțele, patinele și alte materiale 
sportive pentru... sezonul alb. Abia după căderea ză
pezii, conducerile magazinelor au luat cu asalt I.D.M.S.-ul. 
Normal, aprovizionarea lor s-a făcut, atunci, cu mai 
mare greutate.

fncercind o „apropiere" fată de magazine mai din 
timp. I.D.M.S. a organizat anul acesta in Capitală !7—10 
noiembrie) o expoziție in care au fost prezentate arti-

colele de sezon (săniuțe, patine, schiuri etc.) cu sco[. 
ca fiecare magazin să-și poată alege și să coman 
din timp cele necesare pentru sporturile de iarnă. ( 
siguranță că primele comenzi au și fost tăcute, că . 
cel mai scurt timp asociațiile iși vor putea procu 
materialele de care au nevoie, dintr-un sortiment b 
gat, după cum se vede și in fotografia de fa/ă.

Foto : Șt. Ciotloș

Spartachiada de iarnă 1
(Urmare din pag. 1)

zeze în cele mai bune condițiv.ni în
trecerile Spartachiadei de iarnă. Pre
gătirile — care au și început in 
multe asociații sportive — trebuie 
să constituie un mijloc de afimare a 
muncii colective, a posibilităților or
ganizatorice ale organelor și organi
zațiilor noastre sportive.

Ținind cont de preferințele ama
torilor de sport, de condițiile mate
riale și 
de care 
ciațiilor 
trebuie 
zile, în 
nele și 
judicioase de organizare a compe
tițiilor. In cadrul lor vor fi prevăzute 
zilele și orele afectate antrenamente
lor pentru fiecare sport, precum și 
programul detaliat al întrecerilor. 
Ținînd seamă de faptul că prima 
etapă — pe asociații sportive — se 
desfășoară de-a lungul a peste 70 
de zile (3 decembrie 1966—12 februa-

tehnice existente, de cadrele 
dispun, toate consiliile aso- 
sportive de la orașe și sate 
să întocmească în aceste 
strînsă colaborare cu orga- 
organizațiile U.T.C., planuri

Insigna de polisportiv in raionul Buzău

În trei luni—nici un purtător!
siliului raional UCFS figurează 121 de 
asemenea cadre voluntare, dar dintre 
acestea muncesc numai jumătate, ocu- 
pindu-se aproape exclusiv de instrui
rea diferitelor echipe angrenate în 
campionatele competițiile locale.

întrecerile Insignei

sint principalele cau- 
ca o serie de asocia-

lu raionul Buzău există aproape 
100 de asociații sportive. Potrivit si
tuațiilor întocmite de consiliul raional 
UCFS, piuă ia siîrșitul lunii octombrie 
iși trecuseră toate probele Insignei 
de polisportiv 7’Jl de tineri. Este mult 
sau puțin? Daca curiozitatea te face 
sa analizezi ciira, vezi cu ușurință 
ca numărul nu reflectă posibilitățile 
existente aici. Simpla enunțare a fap
tului că in cursul lunii septembrie 
doai 14 tineri de la „Avîntui“-Brădea- 
nu și-au îndeplinit normele, iar in 
perioada iunie - august nici una din 
cele aproape 100 de asociații, nu a 
pregătit nici un purtător dovedește că 
in ultima vreme a scăzut simțitor pre
ocuparea pentru 
dc polisportiv.

Să vedem care 
ze care au făcut
ții să rămină cu mult in urmă față de 
propriile lor planuri.

1. Lipsa de inițiativă a consiliilor 
asociațiilor Pjtrolul Berea (președinte 
Mircea Plopeșeanu), Recolta Smeieni 
(Vasile liadp), Recolta Căldărești 
(Gheorghe Bilbîie), Recolta Scutelnici 
(Constantin Popescu), Luceafărul Ma
xenu (Nicolae Tudor), Izbinda Sără
țeanca (Dumitru Stanciu) ș.a. în folo
sirea posibilităților dc care dispun (au 
echipament, terenuri, instructori etc.) 
pentru mărirea numărului de purtători 
ai insignei. Urmarea: de la începutul 
anului și pînă in prezent nici un tînăr 
din aceste asociații nu a putut cuceri 
insigna.

Asociațiile Avîntul Tisău, Tînărul 
sanitar Săpoca, Progresul Pogoanele, 
Progresul Vintilă Vodă, Spartac Poșta 
Cîlnău, Spartac U.R.C.C. Buzău, Spi
cul Luciul și Spicul Pogoanele nu au 
organizat încă nici un concurs pentru 
trecerea probelor, cu toate că dispun 
de echipament, terenuri și, ceea ce 
este mai important, au mulți iubitori 
ai sportului.

2. Există un număr redus de in
structori sportivi care să pregătească 
5»e viitorii purtători. în evidența con-

arată o Insignă— Tov. prof, cum 
de polisportiv ?

— Păi, eu de unde

comunele Costești, Mătești, 
Smeieni, Scutelnici, Căldă- 
Mai ales că in curțile șco- 
funcționcază, există sufi-

Brincoveanu, Gh. Mihai (Pogoanele), 
Emil Posea (Maxenu), Vasile Dragomir 
(Sărățeanca), Feodor Vrabie (Cernă- 
tești), Petre Moraru (Poșta Cîlnău) ș.a. 
nu au mișcat nici un deget pentru 
pregătirea elevilor in vederea înde
plinirii normelor. Cit timp vor mai 
manifesta lipsă de interes cadrele di
dactice din 
Gherășenl, 
rești etc. ? 
Iilor unde
cient spațiu. Cind stai și te gindești 
că profesorii Viorel Simion (Săpoca), 
Ion CatargiU (Stîlpu), Eugen Nanu 
(Minzălești), Radu Stan (Beșlii), Stela 
Olaru (Cindești) ș.a. au reușit să ame
najeze, cu concursul elevilor, terenuri 
simple și diferite sectoare de atletism 
pe care au avut Ioc concursuri pentru 
îndeplinirea normelor, nu poți înțelege 
atitudinea nepăsătoare a colegilor lor 
din comunele amintite.

4. Xn sfirșit, se simte absența unei 
munci de Îndrumare, a sprijinului și 
controlului din partea consiliului ra
ional UCFS. Nu se poate spune că 
tovarășii de aici nu au mers pe teren. 
Au fost in multe asociații, au luat 
notă de neajunsuri, dar... numai atit! 
Or, golurile din activitatea asociațiilor 
sportive în acest domeniu nu pot fi 
remediate prin... constatări. Este ne
voie de un ajutor substanțial, concret.

Acestea sint principalele cauze care 
au generat in raionul Buzău ritmul 
anevoios înregistrat in 
atragere a tinerilor in 
pentru obținerea Insignei 
tiv. Tovarășul Mircea 
ședințele consiliului
ne-a relatat o serie 
inlreprinse recent, in 
cu secția raională de 
in vederea recuperării răminerilor în
urmă. Nimic de spus, măsurile sînt 
bune, însă trebuie, și acesta este lu
crul cel mai important, ca ele să prin
dă cil mai repede viață in fiecare aso
ciație sportivă. Timpul nu așteaptă...

rie 1967) este evident că 
sportive au posibilitatea 
unui mare număr de 
eșalonării întrecerilor 
lungă de timp, astfel 
să fie într-adevăr cei 
tivi ai asociației, cei 
gătiți. Pentru aceasta trebuie des
fășurată o amplă și bogată propa
gandă sportivă. Prin afișe, fotomon
taje, țu ajutorul stațiilor de ampli
ficare și prin discuțiile purtate în 
grupele sportive pot fi popularizate 
eficient întrecerile, programul de an
trenamente și concurs, rezultatele 
obținute de cei mai buni ș.a. Ince- 
pind întrecerile de la nivelul gru
pelor sportive se asigură participa
rea tuturor iubitorilor sportului, a 
întregului tineret, precum și o selec
ție riguroasă pentru desemnarea 
campionilor primei etape.

La realizarea planului vor fi mobi
lizați atit membrii birourilor secțiilor 
pe ramură de sport (întrecerile se 
desfășoară la: gimnastică, schi, 
trinlă, patinaj, șah, tenis de masă, 
tir, orientare turistică, haltere și să
niuțe) cît și antrenorii, instructorii 
și sportivii fruntași. Participarea tor 
este necesară atît înainte de înce
perea întrecerilor, cît și în timpul 
desfășurării lor. înainte — pentru 
că în cadrul centrelor de inițiere ei 
au datoria să îndrume participanții 
ia Spartachiada de iarnă spre o te
meinică cunoaștere a regulamentelor, 
a regulilor tehnice și tactice ale 
sportului preferat, spre cunoașterea 
tuturor „tainelor" disciplinei la care 
vor participa în competiția al cărei 
start se dă la 3 decembrie. In timpul 
competițiilor — pentru a asigura o 
desfășurare regulamentară a între
cerilor, pentru a-i sfătui cu compe
tență pe concurenți și pentru a de
pista cu grijă elementele talentate,

asociațiile 
angrenării 

participant și 
pe o perioadă 
ca învingătorii 
mai buni spor- 
mai bine pre-

care, apoi, să le îndrume spPe 
secțiile pe ramură de sport.

Buna pregătire a întrecerilor, gri 
țață de fiecare amănunt organizat 
ric și tehnic asigură succesul într 
cerilor. Iată de ce trebuie asigurai 
chiar din primele zile, cele mâi bui 
condiții de concurs. încă de j 
acum trebuie făcute lucrările pre 
minării pentru amenajarea patinoar 
lor, verificarea materialului și ecl. 
pamenlului sportiv, completarea i 
ventarului — în așa fel ca la 3 d 
cembrie să se dea startul la toa 
ramurile sportive. Folosirea d 
plin a tuturor zilelor de concu 
constituie una dintre principalele c 
rințe ale actualei ediții a Spartachi 
dei de iarnă. Numai 
reuși să cuprindem 
întrecerilor întreaga 
lor sportului, vom 
membrilor UCFS posibilitatea de 
participa și pe parcursul iernii la u 
program sportiv bogat, atractiv.

Așadar, de la 3 decembrie am< 
torii sporturilor de iarnă vor fi oa: 
peții bineveniți ai Spartachiadei. S 
le asigurăm tuturor cele mai bun 
condiții de pregătire și concurs, pi 
sibililatea de a-și dovedi talentul ; 
puterea de luptă. Este un mijlo 
eficient de a contribui la îndeplin 
rea sarcinii trasată de partid orgi 
nelor și organizațiilor sportive, acee 
de a pune în centrul activității lo 
dezvoltarea tot mai largă a educații 
fizice și sportului de masă, de a des 
fășura o muncă perseverentă pentr 
cuprinderea in asociațiile sportive 
unui număr din ce în ce mai mar 
de oameni ai muncii de la orașe ș 
sate, de a asigura ca întreaga mas 
a tineretului să practice în timpu 
liber exercițiile fizice și sportul, ii 
mod organizat și sistematic.

în acest tel vo 
iu desfășurări 
masă a iubitor 
asigura tuluri

• In ediția 1966/1967 a Spartachiadei de iarnă, datele de desfă
șurare sînt următoarele :

- ETAPA I - pe asociații sportive; 3 DECEMBRIE 1966 - 12 FE- I 
BRUARIE 1967 ;

- ETAPA
12 MARTIE ;

- ETAPA

A

A

să știu...

Deci, se impune reactivizarea acelor 
instructori care și-au uitat 
și organizarea unor cursuri 
a noi cadre, care să se 
de pregătirea tinerilor și 
de concursuri.

3. Mulți dintre profesorii de educa
ție fizică nu acordă atenția cuvenită 
insignei. Astfel, profesorii Neagu

îndatoririle 
de formare 
îngrijească 

organizarea

- ETAPA A
ncrle UCFS, IN 
DISPUN, 
TRÎNTA.

ll-a - pe grupe de asociații sportive : 13 FEBRUARIE -

ill-a - raionala (orășeneasca) : 13-25 MARTIE ;

IV-a - regională - va fi organizată de consiliile regio- 
FUNCȚIE DE CONDIȚIILE Șl POSIBILITĂȚILE DE CARE 

la următoarele ramuri de sport: GIMNASTICA, SCHI Și

acțiunea de 
concursurile 
de polispor- 
Zahiu, pre- 

raional UCFS 
de măsuri 

colaborare 
învățămînt,

TR. IOANIȚESCV

• întrecerile Spartachiadei de iarnă se desfășoară la următoarele 
ramuri de sport: GIMNASTICA (bărbați și femei) - cu etapă regio
nală ; SCHI (bărbați și femei) - cu etapă regională ; TRÎNTA - cu 
etapă regională ; PATINAJ (bărbați și femei) - cu etapă raională; 
ȘAH (bărbați și femei) - cu etapă raională ; TENIS DE MASA (bărbați 
și femei) - cu etapă raională ; TIR (bărbați și femei) - cu etapă raio
nală ; ORIENTARE TURISTICA (bărbați și femei) - cu etapă raională ;

- cu etapă raională ; SĂNIUȚE (bărbați și femei) - cu 
grupe de asociații sportive.

ETAPA I a Spartachiadei de iarnă, CONSILIILE ASOCIAȚIILOR 
de la orașe și sate POT ORGANIZA ÎNTRECERI Șl LA 

SPORTIVE, în funcție de condițiile și posibilitățile

HALTERE 
etapă pe

• ÎN 
SPORTIVE
ALTE RAMURI 
pe care le au și de preferințele amatorilor de sport.



SCHI

în 1967, la clubul Nouă antrenori
un sezon R I D:
deosebit Pentru mulți iubitori ai sportului, clubul bucureștean

— sinonim cu echipa de fotbal în care joaca C. Dan,

de bogat
Cursuri pentru antrenori 

arbitri • Concursul republican 
copiilor Competiții care ’ 
angrena sportivi din toata țara 
Schiorii vor participa la numeroase 
concursuri internaționale în țara 

și peste hotare

i al 
vor

Deși de începerea sezonului compe- 
tițional de schi pe anul 1967 ne des 
parte mai mult de o lună, cîteva nou
tăți privind viitoarele întreceri sînt. 
desigur, binevenite.

Astfel, s-a stabilit ca între 10 șî 15 
decembrie să fie organizat un curs 

'practic la care să participe antrenorii 
- secțiilor de performanță, ai școlilor 
$ portive și ai centrelor de inițiere. Lec- 

țiile vor fi predate de membri ai co
legiului central de antrenori: M. Bîră, 
I. Berindei. Gh. Roșculeț, I. Matei, 
G. Tiron, M. Stuparu ș.a.

Arbitrii vor lua parte, între 24 și 
27 noiembrie, la un curs de împrospă
tare a cunoștințelor. La acest curs, 
care se va desfășura la Predeal, vor 
fi reprezentate toate regiunile.

O deosebită atenție va fi acordată 
centrelor de inițiere, care își vor înce
pe activitatea la 20 decembrie. Ele vor 
funcționa în localitățile Cîmpulung 
Moldovenesc, Borșa, Abrud, Fundata, 
Rîșnov, Brașov, Predeal, Azuga, Buș
teni, Sinaia șî Gheorghieni șî vor fi 
conduse de foști schiori de perfor
manță. De remarcat că în 1967 tra
diționalul concurs final al centrelor va 
avea un caracter republican și va în
truni la startul probelor alpine și de 
fond pe cei mai buni copii ai centre
lor, precum și pe cei mai buni schiori 
ai școlilor sportive.

în privința activității competiționale 
interne trebuie să remarcăm că, în a- 
fara tradiționalelor concursuri organi
zate de federație, comisii regionale, 
cluburi și asociații sportive vor mai 
avea loc unele întreceri cu aspect ine
dit. Ne referim, de exemplu, la „Cupa 
României” — la care vor participa 
echipe reprezentative de regiuni — și 
la „Cupa regiunilor", în cadrul căreia 
își vor disputa întîietatea schiori de 
categoria a Il-a și a IlI-a.

Schiorii români vor avea și un sezon 
internațional deosebit de bogat: „al
pinii" și fondiștii seniori vor participa 
la întreceri ce vor fi organizate la Gre
noble (concursul preolimpic), în R. D. 
Germană, Italia, Austria, Cehoslova
cia, Polonia și în alte țări, iar schio
rii tineri vor concura la Oberwiesen
thal (R. D. Germană) și Jahorina 
(Iugoslavia).

In încheiere, precizăm că țara noas
tră va găzdui cîteva concursuri de am
ploare incluse în calendarul F.I.S., și 
anume întîlnirea de biatlon România—- 
R. D. Germană (27—29 decembrie, la 
Predeal), „Cupa Poiana” (4—5 fe
bruarie la Poiana Brașov), „Cupa spe
ranțelor" (26—27 februarie, la Poia
na Brașov) precum și „internaționa
lele” de biatlon (20—22 ianuarie, la 
Predeal).

în căutarea unui... atlet
Rapid este — probabil 

....... ...... ............... ,_____ ______  ... ___  ____ . Dumitriu, Ion lonescu 
sau cu formația voleibaliștilor emeriți Drăgan, Nicolau, Plocon, Grigorovici, 
de trei ori deținătoare a trofeului „C.C.E.". Dar clubul de peste podul Grant 
are și alte secții importante, printre care și cea de atletism. Pentru că și în 
această secție muncesc sportivi și antrenori cunoscuți, ne propunem să vă 
oferim cîteva secvențe din activitatea lor.din activitatea lor.

Cei mai mulți 
antrenori, dar... nu 
si cei mai buni atleti

o ju- 
Fără 
atle- 
bine 
din

într-adevăr, procesul 
instructiv-educativ al 
celor 120—140 de atleti 
și atlete (copii, junioare, 
juniori, senioare, senio
ri) este condus și în
drumat de nouă antre
nori salariați : prof. Ma
ria Chiru, Ion Gînscă, 
prof. Herman Albrecht, 
Cristache Barta, prof. 
Constantin Dumitrescu 
(cu cite o normă în
treagă) și Gheorghe Stâ
nei — antrenor coordo
nator, Eugen Ignat, 
prof. Cornel Cotor, Ni- 
colae Ruță (cu cite 
mătate de normă), 
îndoială, secția de 
tism este cea mai 
încadrată numeric
toată tara. Deci, antre
nori suficienți pentru ca 
munca să se desfășoare 
cum scrie la carte — con
form specializării pe pro
be și pe grupe de vîrstă. 
Rezultatele ? Clubul Ra
pid are In 1966, șapte 
campioni republicani: 
sprintera Ioana Petrescu 
(la 100 m și 200 m), 
Doina Bădescu (la 400 m 
junioare și senioare), 
semifondiștii Constantin 
Blotiu (1 500 m) și Horia 
Stef (800 m), juniorul 
Cristian Ivan (prăjină), 
iar formația rapidistă a 
ocupat locul al III-lea în 
campionatul pe echipe. 
Se mai poate vorbi des
pre comportările atleți- 
lor V. Răuț (triplu), V. 
Mihăieseti (400 mg) și 
T. Voicu (maraton). în 
prezent, cinci membri ai 
acestei secții sînt nomi
nalizați pentru J. O. din 
1968. Numărul, să recu
noaștem, este destul de 
mic, mai ales că trei 
dintre ei nici nu și-au 
îndeplinit obiectivele 
prevăzute pentru anul 
1966. Iată un tabel destul 
de grăitor :

Așadar, numai Doina 
Bădescu (17 ani) și Va- 
leriu Răuț (23 de ani) 
și-au realizat obiectivele 
pe anul în curs. Un me
rit deosebit la progresele 
junioarei Doina Bădescu 
are — indiscutabil — 
antrenorul Gheorghe 

Stânei, care se dovedeș
te perseverent și price
put în depistarea și pre
gătirea 
nere. în 
Răuț, se 
tînărul 
structor, 
piu, manifestă multă 
dragoste pentru atletism, 
este serios și bine do
tat. De aceea, antreno
rii îi și întrevăd perspec
tive din cele mai fru
moase.

Dar ceilalți „nomina
lizați* ? De pildă. Con
stantin Bloțiu sau Ioana 
Petrescu. Primul se a- 
nunța, pină anul acesta, 
ca un atlet cu posibili
tăți deosebite. Maestrul 
sportului G. Blotiu și-a 
înscris de șase ori nu
mele pe tabelul campio
nilor tării, este triplu 
campion balcanic, iar în
1965, cu un rezultat de 
3:40,8 ajunsese al șap
telea alergător european 
și al 11-lea din lume la 
1 500 m. 1966 
„europenelor" 
Budapesta — : 
însemne un 
pentru Bloțiu, .
an al surprizelor neplă
cute, al decepțiilor, at
letul rapidist efectuînd 
un mare salt înapoi (cel 
mai bun timp realizat : 
3:45,3!). Cauzele? Să-1 
lăsăm chiar pe Bloțiu 
să ni le explice: „Pen
tru marile competiții din
1966, cu obiectivul cel 
mai important — campio
natele europene — am 
început să mă antrenez

elementelor ti- 
privința lui V. 
poate spune că 
inginer con- 
săritor de tri-* 

manifestă

încă din toamna trecută. 
Dar, fie că pregătirea a 
fost necorespunzătoare, 
fie că au intervenit a- 
numite probleme perso
nale, care au influențat 
nefavorabil rezultatele 
mele, fapt este că nu 
am confirmat așteptările. 
Apoi, accidentul suferit 
la picior — după cam
pionatele republicane de 
la Cluj — m-a „scos" 
din antrenament pină de 
curînd. Reluindu-mi pre
gătirile vreau să demon
strez, anul viitor, că nu 
sînt un atlet terminat, 
așa cum ar fi poate ten
tați unii să creadă".

Că Blotiu este încre
zător în forțele lui e un 
lucru pozitiv și aceasta 
îl

în prezent nici o ocu
pație și locuiește într-o 
încăpere sub tribunele 
stadionului Giulești. Cu 
ce se întreține și care-i 
sînt îndeletnicirile zil
nice ? Mister I Ce părere 
are conducerea Rapidu
lui?

Unii muncesc,
alții îsi fac numai> ■>

autocritica
ca- 
la- 
in- 
Și,

intitnplătoare, mulți 
elevii acestui antre- 
devenind, pe par- 
anilor, atleți de va-

Numele

Ioana Petrescu 
Doina Bădescu 
C. Bloțiu 
H, Stef
V. Răuț

Mîîne In Capitală

republican de ciclocros
Duminică dimineața la 

startul în competiția care 
pionii țării la ciclocros pe anul 1966. Star
tul și sosirea vor avea loc pe stadionul 
Metalurgistul din șos. Pantelimon. Cicliștii 
vor avea de parcurs de mai multe ori un 
traseu accidentat, situat în împrejurimile 
stadionului.

La startul întrecerilor vor fi prezenți 
ai probei din Capitală și din 
alergători calificați în faza re- 

campionatului republican.
străbate de 9 ori traseul, însu- 
km, iar juniorii mari de 6 ori

ora 10 se va da 
va desemna cam-

va ajuta, desigur,

Dintre antrenori, cel 
re depune o activitate 
borioasă este — fără 
doială — Gh. Stănel.
așa cum spuneam, ascen
siunea Doinei Bădescu nu 
este 
dintre
nor 
cursul 
loare.

Un antrenor capabil, cu 
multă experiență, este și 
Ion Gînscă. Printre cam
pionii și recordmanii țării 
figurau — cu ani în urmă 
— și Sanda Grosu, Slein, 
Ursac, Trandafilov sau 
Manolescu — toți elevi ai

mi-a spus : „Ieri nu am 
avut decît doi, trei copii 
(!!). Să veniți însă dimi
neața. Atunci să vedeți !” 
M-am dus dimineața...

Vineri 21. X., stadionul
Giulești, ora 8 : antrenoa- 
rea Chiru cu 9 copii (cinci 
fete și patru băieți). Se 
dă raportul. Urmează o 
alergare ușoară în jurul 
terenului de fotbal.

— Tov. Chiru, fiți bună, 
cum îl cheamă pe tînărul 
din rîndul al doilea, cel 
din stînga ?

— Se numește... TIm... 
Hm... Parcă... Popescu 
Măi băiețaș, cum îți zice 
ție ?

— Popa Vasile ! A venit 
prompt răspunsul.

— Și cel de lîngâ Popa ? 
O nouă pauză...
— Vai ce lapsus am as

tăzi !... (Se numea 
lescu Mihai).

— Dar fetița în 
roșu ?

— ...O cheamă ! O 
mă ! Ah ! Da !...

De teama unui nou „lap
sus" n-am insistat.

Miercuri 26. X., stadionul 
Giulești, ora 8 : prezentă 
tov. Chiru plus cinci copii 
(patru fete și un băiat).

o

un adevărat... beton, iar 
sectoarele de aruncări șl 
sărituri sînt neîngrijite,’ 
Nu mai vorbim de vestia
re și de magazia de echi
pament. Este adevărat că 
în ultimele zile s-a obser
vat o oarecare preocupa
re : amenajarea cercurilor 
de aruncări etc. Dar, În
ceputul este incă destul 
de timid.

Să vezi
și să nu crezi!

Rădu-

tricou

chea-

N-am mal pus nici 
trebare !

Orice comentariu 
prisos.

în-

e de

★

an-

PROBLEME ALE

mereu'

i — anul 
de la 

în loc să 
crescendo 
a fost un

Reali
zat

Proba

Re
al

iz
at

19
65

1966

Plani
ficat

400 m
400 m 

1 500 m
800 m 

triplusalt

55.2
63.2 

3:40,8 
1:50,1 
15,34 m

55,0
59,5 

3:39,8 
1:48,2 
15,20 m

58.9
56.9 

3:45,3 
1:51,0 
15,76 m

mare, ci 
regulilor 
conduită 
în afara 

lui

Făcînd această trecere 
în revistă a unor aspecte 
din activitatea atlefilof 
rapidiști, apare
o întrebare : ce a făcut' 
conducerea clubului î 
Cum a fost îndrumată șl 
controlată munca antre
norilor ?

La club sînt încadrați 
și doi metodiști : prof. 
Magdalena Udrea (absol
ventă a I.C.F. cu specia
lizarea atletism) — fostă 
campioană a țării la pa
tinaj viteză, care răs
punde de sectorul jocuri 
sportive (III), și prof. 
Gh. Sulitnan (absolvent' 
al I.C.F. cu specializarea 
hochei pe gheată), care 
răspunde 
sporturi
(!!!). Lăsăm la o parte 
faptul că la un club fără' 
nici o secție a sporturi
lor de iarnă sînt trimiși 
să lucreze un hocbeist 
și o patinatoare. Să-I 
ascultăm însă, în această 
privință, și pe prof. Gh'. 
Suliman :

Tn sfîrșit, 
trenorii E.

N. Ruță _____________
lucruri pozitive.
vă ! Tov. Ignat efectuează 
un volum mic de muncă și 
nici cu selecția tinerilor at
leți nu stă prea bine. In 
ceea ce-i privește pe C. 
Barta și N. Ruță, aceștia 
sînt angajați doar din luna 
mai. Pe la antrenamente, 
însă, nu i-am găsit. Moti
vele invocate de ei ? Erau 
plecați prin școli pentru 
selecționarea de noi cadre.

Dar din mai și pînă ia 
sfîrșitul lui octombrie cu 
ce s-au ocupat ? Cîțiva ti
neri pe care ii au, nu ne pot 
convinge că activitatea ce
lor doi antrenori este co
respunzătoare.

nici despre 
Ignat, C. Barta 
nu sini de spus 

Dimpotri-

de sectorul
individuale'

lui Gînscă. Astăzi, dacă te 
duci la stadionul Giulești, 
nu se poate să nu-1 întâl
nești pe antrenorul Gîns
că. Explică, demonstrează, 
în grupa Iui are cîțiva ti
neri de perspectivă. Dar 
rezultatele muncii sale de 
astăzi nu mai sînt la ni
velul celor de acum cîțiva 
ani. De ce ? Poate că an
trenorul Gînscă este su
praaglomerat cu diverse 
treburi administrative (răs
punde de laboratorul foto, 
de magazia de echipa
ment a echipei etc.). Poate 
că ar trebui ca sectorul 
tehnic al clubului să-i a- 
corde un sprijin mai efi
cient în munca de selec
ție, de pregătire metodi
că. Și bineînțeles, este de 
dorit ca și acest antrenor 
să fie mai receptiv la în
sușirea și aplicarea noută
ților în procesul instructiv- 
educativ.

Bine pregătiți din punct 
de vedere profesional sînt 
și antrenorii H. Albrecht, 
C. Dumitrescu (ambii în
cadrați din martie) și C. 
Cotor. Primul, extrem de 
meticulos, lucrează exem
plar cu o grupă de copii î 
14 fete și 6 băieți și ține o 
evidență strictă a tot ceea 
ce face cu elevii săi. C. 
Dumitrescu este deosebit 
de activ în timpul pregă
tirilor, dar numărul spor
tivilor săi este foarte mic 
pentru o... normă întrea
gă : dear TREI săritori 
Dan Marinescu, Radu Mu
tică și Silviu Dobronăuțea- 
nu. Dintre elevii antreno
rului C. Cotor se remarcă 
săritorii cu prăjina C. 
Ivan șî M. Joniță. Prea 
puțin însă pentru ceea ce 
ar trebui să lucreze și să 
realizeze un 
chiar pentru o 
de normă.

★

vorbi despre planuri 
pregătire, sau mai pre- 
de conspecte de lecții, 
însemna să fim prea

„Nu-mi place 
atletismul r

actiutta* 
atletism! 
din pri- 
T.C.F.

La pregătirile atleți lor 
rapidiști, antrenorii vin — 
cu puține excepții — în 
ținută de stradă, cu mîl- 
nlle în buzunare (fără 
vreun caiet de însemnări). 
A 
de 
cis 
ar
pretențioși. Consultînd do
cumentele de planificare, 
am constatat că nu toți 
le au ținute la zi. Unora 
le lipsesc planurile de 
perspectivă (pe patru ani), 
altora, planurile pe un an, 
sau cele pe etape, iar 
conspectele de lecții sînt 
incomplete, întocmite for
mal, sau... nu există 1

Așa ne-a declarat foart& 
dezinvolt prof. Suliman, ca~ 
re controlează și 
tea secției de... 
;,Am făcut parte 
ma promoție a
1964 — care a dat și spe
cialiști în hochei pe gheață.’ 
Ca jucător am iubit foarte» 
mult acest sport și abia am 
așteptat să devin antrenor.* 
Cînd colo, am fost repar
tizat mai întîi la Ciulnița? 
apoi la o școală profesiona
lă de construcții montaj 
din Capitală, și în cele din 
urmă la Rapid. Nicăieri# 
nici vorbă cJe hochei ! Aș 
fi preferat, In orice caz, ca 
la Rapid să mă ocup dacă 
nu de hochei, cel puțin de 
jocurile sportive".

(dacă va munci temeinic) 
să realizeze noi perfor- 
mante. Spunem „dacă 
va munci temeinic", pen
tru că aceasta este, 
după părerea noastră, 
cheia viitoarelor succese 
ale lui Blotiu. Intr-ade- 
văr, nu neagă niriaeni 
influenta nefavorabilă 
pe care o poate exercita 
vreo „supărare* perso
nală în activitatea celui 
în cauză, dar, se pare 
că la Blotiu nu astfel de 
probleme au avut pon
derea cea mai 
nerespectarea 
elementare de 
pe stadion și
lui. La „căderea1 
Blotiu, o vină importantă 
poartă 
rul < 
și 
lui 
au 
cuvenită în îndrumarea 
acestui talentat sportiv 
„scăpîndu-l“ pur și sim
plu din procesul sistema
tic și organizat de pre
gătire.

Multipla noastră cam
pioană Ioana Petrescu 
este nominalizată pentru 
J.O. la proba de 400 m. 
Cu toate acestea în 1966, 
ea nu a participat decît 
la o singură cursă pe 
400 m: la Frechen
(R.F.G.) — realizînd un 
rezultat slab — 58,9 I 
Chiar că nu mai înțele
gem nimic !...

atît antreno- 
Gh. Stanei cit

conducerea clubu- 
Rapid, care nu

manifestat exigenta ★

Cît despre baza materia? 
lă, și aici nepăsarea și ne
glijența și-au pus pecetea. 
Pista de la Giulești este

★
Dar, deficiențele semnalate în activitatea afle- 

ților rapidiști provin și din stilul defectuos de 
muncă al secretarului cu problemele tehnice, prof. 
V. Topoloveanu (tolerarea abaterilor de la disci
plină ale unor antrenori și sportivi, exercitarea 
unui control sporadic, formal).

în momentul de față, „producția" celor nouă 
antrenori ai clubului din Giulești se rezumă doar 
la un singur atlet, autentic rapidist — cu pers
pective pe plan internațional — junioara Doina 
Bădescu (V. Răuț esfe antrenat de prof. B. Elias). 
Ceilalți atleți fruntași sau începători ridică nu
meroase semne de întrebare, rezultatele lor fiind 
încă modeste. Ceea ce, oricîtă bunăvoință 
avea, înseamnă mult prea puțin față de ceea 
se cere de la cei NOUA antrenori salariați.

Fără discuție, alături de tov. Topoloveanu, 
felul cum decurg treburile cu atletismul slnt
novați și alți membri din conducerea clubului 
Rapid îngrijorător este faptul că măsurile de în
dreptare se lasă așteptate. în urma unui control 
efectuat în vară de organele Consiliului orășe
nesc al UCFS București a fost adoptat uu plan 
de măsuri. Dar, pină acum, majoritatea celor pre
conizate au rămas pe hîrtie. Poate că federația 
de specialitate șl Consiliul orășenesc UCFS Bucu
rești vor izbuti — prin măsuri hotărite — să 
îndrepte lucrurile. Dar pentru ca reușita să fie 
deplină, principalul rol revine tot activiștilor 
sportivi ai clubului Rapid 1

CONSTANTIN COMARNISCHI

/specialiști 
provincie, 
gională a 
miorii vor 
mînd 22,5
{15 km). în cadrul concursului republican 
pentru juniori mici, cicliștii au de parcurs 
7,5 km (3 ture), iar în competiția rezer
vată posesorilor bicicletelor de oraș sînt 
programate două ture (5 km). Anul trecut 
titlurile de campioni ai țării au fost cucerite de... familia Suciu. La seniori a cîștigat 
Gh. Suciu, iar la juniori mari fratele său, Ștefan Suciu. Anul, acesta lupta este deschisă, 
numeroși rutieri și... pistarzi aspirînd la tricourile de campioni.

Recunoașterea traseului ales de juriul de arbitri a fost fixată pentru duminică 
dimineața la ora 9.

Se-

oferă Valeria Bu- 
Tînăra atleta, ve-

...îl 
fanu. 
nită (în 1963) la Rapid 
— de la Bacău — pe 
cînd avea 17 ani, a fost 
considerată un timp ca 
un mare talent, o ade
vărată speranță la 
80 mg: 11,5 (1963). Cum 
s-a ocupat clubul Ra
pid de Valeria Bufanu ? 
Rezultatele
toare : 11,5 
(1965) și... 
deși iarna
un promițător 6,1 (re
cord republican de sală) 
pe 40 mg. Aceasta- pe 
plan sportiv. In rest 
Valeria Bufanu nu are

sînt edifica-
(1964), 11,6
11,9 (1966), 

ea realizase

antrenor, 
jumătate

★
clubului,

Chiru
cu

In evidența 
profesoara Maria 
(lucrează, de doi ani, 
o normă întreagă) contea
ză că se ocupă de o gru
pă de 15—20 de copii. Deci 
Bâ-i urmărim antrenamen
tele conform programului 
anunțat la sectorul 
al clubului :

tehnic

stadio- 
16,45. 

trening 
Sporti-

Miercuri 19. X., 
nul Giulești, ora 
£ntrenoarea — în 
— este punctuală,
vii ? Sînt cîțiva ai antre
norilor Stănel, Cotor, Ig
nat — prezenți și ei. Ele
vii prof. Chiru însă, nică
ieri... Ora 1T,3O : aceeași 
situație.

...A doua zi, întîlnindu- 
mă la club, tov. Chiru

am
ce

de 
vi-



LA „GRECO-ROMANE* ECHIPA ROMÂNIEI BASCHET DUPĂ MECIUL STEAUA-KUENRIN

ÎNVINGĂTOARE ÎN MECIUL CU R.

Excelent dublu-saltul lui Baciu dar, neatent, el a fost contrat în „pod'1 
Foto: D. Vintilă-Brașov

Reprezentativa {arii noastre de lupte 
greco-romane a întîlnit valoroasa echipă 
a R.S.S. Bieloruse pe care a învins-o cu 
5—3. Performanța este remarcabilă# chiar 
dacă echipa oaspe nu a prezentat doi 
componenți (unul accidentat, iar altul 
nu s-a încadrat în limitele categoriei de 
greutate). Sportivii români au acționat

eu multă hotărîre- pentru cucerirea vic
toriei.

în prima partidă, la cat. 52 kg, Gh. 
Stoiciu a fost declarat învingător prin 
neprezentarea adversarului (II. Baba- 
khonov), care la clntarul oficial era mai 
greu cu aproape 3 kg ! în continuare, 
au intrat pe saltea, în limitele catego-

K22ZWI Meciul feminin Farul-Dinamo, derbiul etapei
Jocul nr. 1 al programului din a- 

ceastă săptămînă are loc la Constanța, 
în cadrul grupei feminine a categoriei 
A : echipa locală Farul întîlnește pe 
Dinamo București, După cum se știe, 
ambele echipe sînt neînvinse.

Un foarte interesant meci feminin 
de categorie A se joacă la București, 
unde Penicilina Iași e de așteptai că 
va primi replica dîrză a formației 
I. C. F.

Principalele trei partide ale etapei 
Ia categoria B sînt organizate în Ca
pitală. Prima dintre ele este jocul fe
minin Medicina — Universitatea Timi
șoara, în care se înfruntă ocupantele

popice

Cornelia AAoldoveanu și Petre Purje 
campioni ai țării 
pe anul 1966

Aproape 70 de sportivi au figurat joi 
dimineața pe lista finaliștiîor campio
natelor individuale. După o zi de pasio
nante întreceri, au mai rămals în cursa 
pentru cucerirea titlului doar 16 jucă
toare și tot atîția jucători, care au ob
ținut — în urma rezultatelor din pre
liminarii — dreptul de a participa la 
turneul final.

Calificările s-au soldat cu unele sur
prize. Astfel, Florica Biru, Margareta 
Kelemen, Victoria Marcai, Iuliu Varga, 
Andrei Szep și al ți sportivi experimen
tați au fost eliminați din concurs. în 
schimb, o serie de popicari mai puțin 
eunoscuț i ca Voichița Babuțiu, Elena 
Vonica, Ana Nilaș, C. Const antinescu, 
A. Chirilă, Gh. Silvestru, I. Biciușcă ș.a. 
vor evolua și în turul II. O frumoasă 
impresie a lăsat tînărul popicar reșițeați, 
Ilie Băiaș, care a reușit să doboare din 
200 bile mixte 906 popice.

Printre performerii calificărilor s-au 
numărat maeștrii emeriți ai sportului 
P. Purje (976 p.d.), I. Micoroiu (918), 
C. Vînătoru (903), Elena Lupeseu (415), 

locurilor 1 și 2 în clasament, ambele 
neînvinse, actualmente la egalitate de 
puncte (10). Celelalte două meciuri de 
interes major în „B“ care se desfășoară 
la București sînt Semănătoarea (lo
cul 7) — Farul Constanța (1) și Pro
gresul (5) — Electroputere Craiova (2).

Din restul afișului etapei, mai rețin 
în mod deosebit atenția întîlnirile 
Alumina Oradea — Steaua București, 
Progresul Brăila — Viitorul Bacău 
(masculin) în categoria A, Progresul 
Tîrgoviște — Voința M. Ciuc, care se 
joacă la Ploiești, și Corvinul Deva — 
Liceul „N. Bălcescu“ Cluj (feminin) în 
categoria B.

Crista Szocs (414), precum și jucătoa
rele Cornelia Moldo veanu (432), Voi
chița Babuțiu (418), Maria Stanca 
(414), Elena Trandafir (414), Elena 
Predeanu (412) și Ileana Antal (408).

Ieri după-amiază s-a desfășurat tur
neul final.

Confirmînd forma bună în care se 
află Cornelia Moldoveanu și Petre Purje 
și-au mărit avansul luat în calificări, 
cucerind titlul de campioni pe anul 1966.

CLASAMENTELE: feminin: 1. COR
NELIA MOLDOVEANU (Oraș Buc.) 
882 p.d. (2 jocuri), 2. Maria Stanca 
(G.S.M. Reșița) 844 p.d., 3. Margareta 
Szemani (Voința Tg. Mureș) 836 p.d., 

; masculin: I. PETRE PURJE (Fla
căra Cîmpina) 1881 p.d., 2. Ion Mico
roiu (Olimpia Reșița) 1839 p.d., 3. 
Cristu Vînătoru (Petrolul Ploiești) 1790 
p.d.

întrecerile continuă azi și mîine cu 
proba pe perechi.

I. TRAIAN

S. S. BIELORUSĂ
riei 57 kg, I. Baciu și E. Feinștein. 
Baciu a alacat din primele minute însă 
nu a reușit să finalizeze un procedeu 
care să-i aducă puncte tehnice. Spre 
sfîrșitul primei reprize adversarul său a 
fost avertizat pentru pasivitate. Atunci 
Baciu a intrat decis „plecînd" într-un 
dublu salt dar, neatent, a fost contrat 
și a rămas în „pod“. dîndu-i cu ușu
rință lui Feinștein două puncte care 
aveau să-i aducă acestuia victoria. La 
cat. 63 kg 5. Popescu s-a întîlnit cu 1 
V. Isakov. Deși tînăr (Isakov este cam- j 
pion de juniori al U.R.S.S.), sportivul j 
sovietic s-a apărat cu multă abilitate 
aproape tot timpul și astfel atacul sub 
brațe al lui Popescu a rămas fără re
zultat. Totuși, luptătorul nostru a reu
șit o fixare care i-a adus victoria la 
puncte. L, Buha, la cat. 70 kg, l-a în
tîlnit pe cîștigătorul turneului speranțe
lor olimpice de anul trecut, A. Fedor- 
cenko. Buha a încercat cîteva treceri la 
spatele adversarului, toate însă în afara 
saltelei. El a avut la un moment dat | 
posibilitatea să-1 țină pe Fedorcenko în I 
„parter44 dar nu a insistat la momentul i 
oportun. Astfel, meciul s-a încheiat cu 
o decizie de egalitate. Tot o astfel de 
decizie a fost dată și în meciul de la 
categoria 78 kg unde au evoluat I. Țâ j 
ranu și V. Fefelov, campion al R.S.S. j 
Bieloruse. Țăranu a „parat0 desele în
cercări de treceri la spate ale adver
sarului său, continuînd totuși să atace. 
Pînă la sfîrșitul meciului însă nici u- 
nul dintre ei n-au reușit să finalizeze 
vreo acțiune încheind epuizați întrece
rea. La categoria următoare, 87 kg, în 
meciul cu D. Cogan, Gh. Popovici a 
atacat 'mai mult, a încercat cîteva prize 
pentru salturi dar adversarul său, mai 
mic de statură, a eschivat de fiecare 
dată. în minutul 4, ambii au primit cite 
un avertisment pentru pasivitate, iar 

' în min. 7 ei sînt avertizați a doua oară.
Decizia de egalitate a fost corectă. La 
cat. 97 kg, N. Pavel nu a avut adver
sar deoarece A. Zelenko s-a accidentat 
la antrenamentul dinaintea concursului. 
Ultimul meci, la categoria grea, din
tre N. Martinescu și V. Susici, s-a 
terminat la egalitate. Cu toate că lup
tătorul sovietic a fost mai greu cu 13 
kg, Martinescu a atacat tot timpul și 
a „plecat’4 în cîteva salturi, le-a fina
lizat, dar în afara saltelei. Spre sfîr
șitul meciului. Susici s-a retras în apă
rare, apelînd la durități. Rezultatul fi
nal : 5—3 în favoarea sportivilor ro
mâni.

în încheiere trebuie să subliniem ar
bitrajele foarte bune prestate de cei doi 
delegați de F.I.L.A. : T. Zahariev (Bul
garia) și B. Butka (Cehoslovacia).

COSTIN CHIRIAC

Va reuși Steaua să-și păstreze titlul 
de campioană absolută a țării?

Răspunsul la întrebarea de mai sus 
se va cunoaște sîmbătă și duminică, 
după asalturile din cea de a Vl-a 
etapă a campionatelor republicane de 
seniori pe echipe. Steaua, campioană 
absolută in anul 1965, vă căuta, fireș
te, să-și reediteze performanța. Punc
tele acumulate de către scrimerii de 
la Steaua în primele 5 etape ale 
competiției vor fi, în unele cazuri, 
hotăritoare în obținerea titlurilor de 
campioană. Așa stau lucrurile la flo
retă băieți, unde principala sa urmă
ritoare echipa Universitatea Bucu
rești, are puține șanse de a trece, 
după această ultimă etapă, în frun
tea clasamentului. De asemenea, la 
sabie, Steaua nu are cum să mai 
piardă titlul: ea pleacă cu un punct 
avans față de cea de a doua clasată, 
S.P.O.B., care — mal mult — și-a 
terminat meciurile !

15 puncte-dar se putea și mai mu
Steaua a debutat in ediția a X-a 

a „Cupei campionilor europeni" la 
baschet masculin cu o victorie clară 
(96—81) asupra formației Kuenring 
Energie Viena care, în ciuda dife
renței de 15 puncte, a confirmat din 
plin progresul baschetului austriac.

în prima repriză, campionii noștri 
au jucat crispat (! ?), insistînd în 
atac pe aruncările de la distanță, 
lucru nerecomandabil deoarece ma
joritatea mingilor ratate au fost cîș- 
tigate de adversari, mai inalți și, 
mai ales, mai bine plasați. Cit pri
vește apărarea, am fost surprinși de 
ușurința cu care bucureștenii au fost 
depășiți prin acțiuni individuale sau 
combinații de doi-trei jucători. In 
partea a doua a partidei, baschetba- 
liștii de la Steaua s-au apărat cu 
mai multă atenție, realizind și citeva 
intercepții (totuși prea puține), iar în 
atac au ajuns de mai multe ori sub 
panou. In această repriză, deși nu

Program bogat în campionatele republican
Din nou un final de 

săptămînă cu numeroa
se meciuri (28) în cadrul 
campionatelor republica
ne de baschet. Se vor 
disputa partidele etape
lor a X-a la categoria A 
masculin, a IV-a la ca
tegoria A feminin, a V-a 
la categoria B seria I și a 
II-a la categoria B seria 
a II-a masculin și fe
minin.

Din acest bogat pro
gram, care cuprinde 
multe jocuri echilibrate, 
vom sublinia citeva ale 
căror rezultate pot a- 
vea o influență deose
bită asupra viitoarei 
configurații a clasamen
tului : Academia Mili
tară — Dinamo Oradea 
(categoria A masculin). 
Voința București — Vo 
ința Brașov (categoria 
A feminin), Politehnica 
Cluj — Politehnica Iași 
(categoria B masculin). 
Universitatea București— 
Arhitectura București 

feminin), 
— Farul

(categoria B
A.S.A. Sibiu
Constanța (categoria B

masculin), Voința Tg. Mureș — A.S.A. sportivă 
Cluj (categoria B feminin) și Școala (categoria B feminin).

Ceva mai complicată se prezintă 
situația la spadă, unde campionii 

țării au același punctaj cu I.M.F. Tg. 
Mureș. „Soarta" locului I urmează să 
se hotărască deci chiar pe... linia de 
sosire.

Aproape la fel stau lucrurile la 
floretă fete. Pentru a se menține pe 
primul loc Steaua va trebui să cîș- 
tige, indiferent de scor, la Progresul, 
care o secondează.

Interesantă se anunță și disputa 
pentru retrogradare în care sînt an
gajate, in principal, echipele Petro
lul (floretă băieți), I.M.F. Tg. Mureș 
și Unio Satu Mare (floretă fete), Uni
versitatea și Progresul (spadă) și 
C.S.M. Cluj (sabie).

întrecerile au loc simbătă (de la 
era 9 și 17) și duminică (de la ora 9) 
in sala Constructorul (fostă Recolta).

a jucat Ia adevărata ei valoa 
Steaua s-a comportat mai bine și 
reușit să acumuleze avantajul de 
puncte. Dar, chiar și în aceste 20 • 
minute au persistat unele greșeli 
căror eliminare putea duce Ia tn 
jorarea scorului. Nu s-a încercat 
nici un moment apărarea agresi’ 
(în felul acesta s-ar fi provocat 
nu s-ar fi așteptat greșeala advc 
sărilor) iar Dimancea a fost mențin 
ca apărător direct al lui Groer ( 
de puncte înscrise), deși acesta d 
urmă era evident superior ca îna 
țime și detentă.

Sînt greșeli de care sperăm că 
va ține seama, astfel ca peste o să 
tămînă, Ia Viena, Steaua să realize, 
un meci pe măsura valorii jucător 
lor ce o compun și, astfel, să se c. 
lifice în turul următor al „C.C.E.

D. STANCULESCU

Hanelore Spiridon, cea mai bună jucătoare V 
echipei Voința București, in acțiune.

Brașov — Voința Orade:

Campionatul Capitalei
în Sala asociației sportive Ba nev 

de Investiții (str. Doamnei nr. 4) ai 
început întrecerile turneului final a 
campionatului masculin al Capitale 
pe anul în curs. Iau parte 15 jucă 
tori: doi maeștri, cinci candidați 
maeștri și opt jucători de categoria I 
Printre concurenți se numără și... c 
concurentă, cunoscuta jucătoare 
Elena Răducanu.

în primele două runde au fost în
registrate următoarele rezultate i 
Enciu — Troianescu 0—1, Rotaru — 
Găburicl 1—0, Isac — Pănculescu 
1—0, Gavrilă II — Elena Răducanu 
1—0, Urzică — Duță 1—0 ; s-au în
trerupt partidele Bondoc — Pitpinic 
și Bardan — Schlesinger (runda I); 
Pitpinic — Urzică 0—1 1, Elena Ră
ducanu — Enciu 1—0, Schlesinger — 
Gavrilă II 1—0, Pănculescu — Bar
dan 1—0, Găburici — Isac 1—0 ; s-au 
întrerupt partidele Troianescu — 
Bondoc și Macri -—Rotaru (runda IIU

Cîștigînd ambele partide susținute, 
tînărul Andrei Urzică conduce ini 
clasament.

T. NICOARA

• VOLEI. Sala Giulești, ora 17,30: I.C.F. — Medicina 
București (m), meci de categoria B.

• SCRIMA. Sala Constructorul (fostă Recolta), de Ia ora 
9 și de la ora 17: campionatul republican pe echipe (ulti
ma etapă).

• BASCHET. Sala Dinamo, de Ia ora 18 în continuare: 
Voința București — Voința Brașov (f) categoria A, Con
strucții — Institutul pedagogic Constanța (f) categoria B 
seria a II-a.

•* LUPTE. Sala Floreasca, de la ora 10 și de la ora 16: 
finalele campionatelor republicane individuale de juniori 
la „greco-romane".

ssami
'• VOLEI. Sala Dinamo, cu începere de Ia ora 8,30: Pro- 

Sănătatea Arad (f), I.C.F. — Penicilina Iași (f). 

Medicina — Universitatea Timișoara (f), Dinamo — Minerul 
B. Mare (m) ; sala Giulești, cu începere de la ora 8,30: 
Metalul — Tricotajul Brașov (f), Rapid — Universitatea Cluj 
(f), Semănătoarea — Farul (m). Progresul — Electroputere 
Craiova (m) ; sala Politehnica, incepînd de la ora 8,30: 
Universitatea — Universitatea Craiova (m). Construcții — 
Universitatea Timișoara (m), Universitatea — Universitatea 
Iași (f), I.S.E. — Institutul pedagogic Pitești (f), — meciuri

Unde mergem?
in cadrul etapei a Vl-a a campionatelor republicane la ca
tegoriile A și B.

• SCRIMĂ. Sala Constructorul (fostă Recolta) de Ia ora 
8,30: campionatul republican pe echipe (ultima etapă).

BASCHET. Sala Dinamo, de la ora 14,30 în continuare : 
Progresul București — Comerțul Tg. Mureș (m) categoria 
B seria I, Politehnica II — Știința Petroșeni (m) categoria 
B seria a II-a, Academia Militară — Dinamo Oradea (m) 
categoria A; sala Giulești, de Ia ora 16 în continuare : C.S. 

Școlar — Viitorul Dorohoi (f) categoria B seria I, Rapid — 
Universitatea Cluj (f) categoria A, Constructorul — Crișul 
Oradea (f) categoria A, Universitatea București — Arhitec
tura (f) categoria B seria a II-a.

HOCHEI. Patinoarul „23 August", ora 18: Selecționata 
București — S.K.A. Kuibișev (U.R.S.S.).

1 • FOTBAL. Stadionul Giulești, ora 9,30: Rapid București
— Farul Constanța (juniori); ora 11: Rapid — Steaua (meci 
amical); ora 13: Tehnometal București — Electrica Con
stanța (juniori); teren Viscoza, ora 11 : Viscoza București
— Metalurgistul București (Cupa României); teren Timpuri 
Noi, ora 11 : FI. Roșie București — Dunărea Giurgiu (cate
goria C); ora 12,45 : Timpuri Noi București — Știința Bucu
rești (Cupa României).

• RUGBI. Stadionul Tineretului, teren IV, ora 9: C. S. 
Școlar — I.T.O. Galați (sferturile de finală ale campionatu
lui republican de juniori), ora 10,15: Rapid — I.T.O. Galați 
(baraj pentru categoria A); teren II, ora 9: Agronomia Cluj
— A.S. Tecuci (baraj pentru categoria A), ora 10,45: Con-' 
structorul București — Constructorul Birlad (semifinala 
campionatului republican de juniori).

LUPTE. Sala Floreasca, de la ora 9: finalele campio
natelor republicane individuale de juniori la „greco-romane".



Jocul de mijloc, prima linie 
de apărare și bază de atac

lulte echipe care au folosit apărarea 4—2—4 
trecut la varianta 4—3—3 a sistemului bra

in.
nele dintre ele au ca idee tactică principală : 
imerarea mijlocului terenului (Argentina, U- 
uay), în timp ce altele — adeptele „lacătului' 
au tendința de a întări linia de mijloc în 
na celorlalte. In aceste condiții nu credem 
greșim dacă vom stabili existenta în pre- 
t a unei tendințe de a atribui jocului din 
a de mijloc a terenului o importanță cres- 
î. Care sînt considerentele care par să jus
te această evoluție ? Să încercăm să răs- 
dem.

1*
■xistă multe considerente care să determine 
le echipe, dintre cele mai bune, să nu re- 

‘gă la o aglomerare a apărării atunci cînd 
barcă să asigure- acestei linii o mai mare 
acitate. între aceste considerente enumerăm : 

jilsia spectatorilor (America de Sud), motive 
jperamentale, rațiuni tactice etc. Dar ceea 
este comun în raționamentul tuturor aces- 
tehnicieni, care insistă asupra întăririi jo

ii din mijlocul terenului, este de a putea 
ri într-un fel cu această manevră apărarea, 

i slăbi prea mult potențialul de atac al

★
îtărirea compartimentului de mijloc prin 
izarea a 3 și 4 jucători permite într-adevăr : 
trierea serioasă a atacurilor adverse; b) 

ibilitatea de a replia rapid forțe în ajutorul 
dașilor; c) menținerea mingii în posesia

echipei timp mai îndelungat, folosindu-se ma
nevre tehnice în mijlocul terenului cu scopul 
păstrării unui rezultat avantajos sau pentru a 
fringe ritmul de joc al adversarului.

★
Pe de altă parte un compartiment solid de 

mijlocași permite: a) construcția unor atacuri 
cu pregătire minuțioasă și cu presiune mereu 
crescută asupra apărării adverse; b) întărirea 
trecătoare a înaintării prin intercalarea unor 
mijlocași în dispozitivul ofensiv.

ÎN DISCUȚIE

Felul acesta de a concepe jocul de mijloc 
este comun tuturor sistemelor actuale, cum de 
altfel aceste sisteme diferă în prezent mai de
grabă numai în felul de a organiza apărarea, 
în consecință, Morozov, Ramsey, Feola și Her
rera, cu toate că au concepții tactice foarte di
ferite, ar putea cădea de acord în ce privește 
sarcinile tactice ale mijlocașului. Aceste sar
cini cuprind: prezență oportună în apărare, 
organizarea jocului în mijloc și participare ac
tivă la finalizare. în acest sens larg sînt apre- 
ciați azi mijlocașii — jucători ce altădată figu
rau ca înaintași. Nu este necesar să subliniem 
dificultatea găsirii unor jucători potriviți pentru 
îndeplinirea acestor sarcini cu caracter uni
versal.

Astfel stînd lucrurile s-au găsit prea puțini 
jucători care s-au ridicat la înălțimea acestor 
sarcini la luineul final al C.M. din 1966. Soco
tim că au corespuns integral : Boby Charlton, 
Beckenbauer, Rattin și poate și Ball. în schimb 
nu au corespuns total jucători cum au fost : 
Haller — pase imprecise, încetineală, rezistență 
insuficientă, Szabo — încet, ineficace la finali
zare, Meszoly — contribuție slabă în atac, Co- 
luna — încet, acțiune intermitentă.

Fotbalul nostru nu a dus lipsă niciodată de 
mijlocași de talent. Jocul de valoare al unor 
jucători mari din trecutul apropiat este încă 
viu în amintirea noastră. Ne gîndim la Bone, 
Onisie, Călinoiu. Nici în prezent nu ducem lipsă 
de mijlocași valoroși. Unii ar putea să fie chiar 
surprinși de numărul lor mare în raport cu 
valoarea echipelor noastre. (Dar chiar și această 
situație ne întărește credința că fotbalul nostru 
are potente neexploatate suficient și care puse 
în valoare cu mai multă pricepere ne vor putea 
aduce satisfacții mai mari în viitor). Socotim 
printre acești mijlocași pe: Dobrin, Dragomir, 
Vigu, Jamaischi, Ghergheli, Juhasz, Nunweiller 
VI, Surdan și alții. Mai credem că există jucă
tori folosiți Ia înaintare și care ar putea să dea 
un randament mai mare la mijlocul terenului.

,★
Lucrîird individualizat cu acești mijlocași și 

cu alții, intensificînd exercițiile necesare pen
tru lichidarea deficientelor, există posibilitatea 
de a ridica în timp destul de scurt valoarea 
mijlocașilor, al căror aport va putea îmbună
tăți simțitor jocul echipelor.

prof. TUDOR VASILE

Mine — 
nouă etapă
i
Cupa României"

duminică, se va desfășura o nouă 
jă a popularei competiții fotba- 

ce „Cupa României". în program 
trează 18 meciuri, care se anunță 
fi echilibrate, deoarece formațiile 
? activează în categoria B vor 
_a în deplasare. Astfel, Dinamo 
ău și Siderurgistul Galați, frunta- 

seriei I, se vor deplasa la Fai
ni și, respectiv, Birlad, unde gaz-, 

v: sînt greu de învins. Și Chimia 
eava, anul acesta promovată în 
igoria B, are de trecut un „hop“ 
Buhuși. Textiliștii nu au pierdut 
asă“ nici o partidă din actualul 

'JțMonat și mîine vor arunca în 
.a toate cunoștințele lor pentru a 
ne un rezultat favorabil. De ase- 
lea, și alte participante la cam- 
îatul categoriei C vor căuta să-și 
ică în palmares o victorie asupra 
ia de categoria B. Acest prilej îl 
Muscelul Cîmpulung, Electropute- 
Craiova, Mureșul Deva, Steaua 
e Salonta, Recolta Cărei, Medicina 
j, I.M.U.M. în partidele ce le vor 
ține cu C.S.M. Sibiu, C.S.M. Re- 
, C.F.R. Timișoara, Crișul Oradea, 

_ ierul Baia Mare, Ind. sîrmei C.
zii și Oțelul Galați. Un meci des- 
; oricărui rezultat va avea loc la 
ați, între Gloria C.F.R. și Progresul 
ila. în ultimele etape ale campio- 
ilor respective ambele echipe au 
:at că sînt în revenire de formă 
mîine nu vor scăpa prilejul de 
feri gălățenilor un joc de calitate, 
a București se vor disputa două 

' iiuri : Viscoza — Metalurgistul și 
puri noi — Știința. In mod nor- 

•; metalurgiștii și studenții au 
na șansă de a se califica în 
ta următoare. Mai sînt programa- 
îrmătoarele partide : Metalul Plo-

în etapa anterioară, echipa uzinelor metalurgice Timpuri Noi, care acti vează în seria a Il-a a campionatului 
orașului București, a eliminat pe Du narea Giurgiu. în fotografia noastră, faza care a dus (în min. 90 !) la în

scrierea punctului victorios.
Foto : N. Tokacek

Textila Mediaș — Oltul Sf. Gheor- 
ghe, Metalul Hunedoara — Clujeana, 
Progresul Reghin — Gaz metan Me
diaș. î

MECIURI AMINATE DIN 
CATEGORIA C

Următoarele partide din campiona
tul categoriei C, ale echipelor pro
gramate în „Cupa României", se vor 
disputa miercuri 23 noiembrie : Glo
ria Birlad — Petrolul Moinești, Fla
mura roșie Tecuci — Foresta Fălti
ceni, Textila Buhuși — Unirea Foc
șani, Gloria C.F.R. Galați — Metalul 
Buzău, Electrica Constanța — Musce
lul Cimpulung, I.M.U. Medgidia — 
C.F.R. Roșiori, Oltul Sf. Gheorghe — 
Tehnometal, Electroputere Craiova — 
C.F.R. Caransebeș, Progresul Stre- 
haia — Mureșul Deva, Metalul Hune
doara — A.S.A. Sibiu, Recolta Cărei 
— Chimia Tîrnăveni, Arieșul Turda —

Pregătiri pentru meciurile
Un lot de 26 juniori a luat par

te, zilele acestea, la cîteva meciuri 
de verificare în vederea celor două 
partide internaționale care se vor dis
puta la 6 și 8 decembrie la Istan
bul și Izmir, cu selecționata de ju
niori a Turciei. Din rîndul celor 26 de 
tineri fotbaliști au făcut parte atît 
sportivii care au jucat în ultimele 
două partide internaționale (cele cu 
Polonia și R.D. Germană) cit și jucă
tori noi, încercați cu acest prilej. Prin
tre ei: Mihai (Șc. sp. Sibiu), Viciu 
(Metalurgistul), Nae Ștefan și Sabău 
(Steaua), Rizea (Petrolul), Radu Io- 
nescu (Progresul). De remarcat că ul
timul are 15 ani !

de juniori cu Turcia
După cum ne-a spus antrenorul Gh. 

Ola, mulți dintre juniorii care au 
participat Ia aceste partide s-au dove
dit bine pregătiți, ceea ce aruncă o 
lumină frumoasă asupra muncii dusă 
cu juniorii la cluburile Dinamo Bucu
rești (antrenor: Tr. Ionescu), Universi
tatea Cluj (antrenor : Silviu Avram) și 
Siderurgistul (antrenor: I. Zaharia). 
Ca urmare juniorii Ciupitu și N. Io
nescu (Dinamo), Moldovan și Crișan 
(Universitatea) și Profir (Siderurgistul) 
și-au adus o contribuție importantă la 
reușita acțiunii. In schimb, Etern și 
Biliboacă de la Farul s-au prezentat 
mai slab ca în trecut.

• Antrenamentul de luni al Pro
gresului a avut un epilog neobișnuit. 
S-a încheiat cu... un pahar cu suc, cu 
toasturi, cu felicitări. Și alături de 
unii dintre componenții de azi ai echi
pei bucureștene se aflau și o parte 
dintre cei care îmbrăcau tricourile Pro- ’ 
greșului cu zece ani in urmă. Felici
tările și toasturile priveau îndeosebi 
un singur om : NICOLAE OAIDĂ care 
cu cîteva zile în urmă a împlinit ZECE 
ANI de cînd joacă la PROGRESUL. 
Iată o performantă (de fidelitate) a- 
dăugată la celelalte realizate de 
Ulysse. Nae Oaidă are 33 de ani în 
buletinul de identitate, zece la Progre
sul și douăzeci în fazele de poartă la 
care ia parte

• Valentin Stănescu (Rapid): 
„Toată admirafia mea pentru evoluția 
tînărului fundaș timișorean Rotarii, în 
meciul cu noi. L-am urmărit întreaga 
partidă. A jucat excelent. E un 
..nume" care trebuie tinut minte..."

• Nunweiller III: „Niciodată n-am 
fost mai mulțumit auzind fluierul fi
nal al arbitrului ca sîmbătă după-a- 
miază, la capătul jocului cu Jiul Pe- 
troșeni. Uie Datcu și Octavian Po
pescu ne-au salvat onoarea, într-un 
meci în care adversarii ne purtau din 
surpriză în surpriză “

• O glumă, după jocul Steaua— 
Petrolul. Tică Popescu susține că nota 
pe care a obținut o Creiniceanu (8) se 
datorează în exclusivitate lui Puhonțu 
care „l-a fugărit" tot meciul. Și Piu 
(Creiniceanu) de frica „intrărilor" lui 
Pahonțu n-a ținut nici o clipă balonul, 
pasîndu-l aproape simultan cu... primi
rea lui.

® In meciul cu R. F. Germană (ti
neret ), Mircea Constantinescu a făcut 
una dintre cele mai bune partide din 
cariera sa (cea mai frumoasă evoluție 
în fața publicului bucureștean), risi
pind îndoielile unora cu privire la va
labilitatea selecționării lui în lotul 
reprezentativ.

• Alberto Spencer (Penarol — 27 
de ani, 1,80 m înălțime, 76 de kg — 
internațional A Uruguay și Ecuador) : 
„îmi place fotbalul pentru că este fru
mos dar trebuie multă muncă să 
marchezi un gol. Nu e ușor să reali
zezi așa ceva cu actualele metode de 
apărare." (Dintr-un interviu acordat 
ziaristului J. Simon).

— Și, cînd te gîndești cine o spu
ne ?

VALENTIN PĂUNESCU

1 — Dinamo Victoria București, Progresul Reghin și Medicina Cluj — 
!S. A. Sibiu — Minerul Lupeni, Steaua roșie Salonta. LOTO—PRONOSPORT

LA
MECIURI AMÎNATE

• Etapa a XIII-a a campionatului 
Sgoriei A, care trebuia să se dispute 
iinică. va avea loc marți 29 noiem-

• Următoarele meciuri de juniori, 
isputate din diferite motive la da-

înscrise în program, vor avea loc 
ă cum urmează : Rapid București— 
ul Constanța, Poiana Cîmpina—Di- 
lo București, Minerul Anina—C.S.M. 
ița și Tehnometal București—Elec- 
â Constanța, duminică 20 noiembrie; 
tul Constanța—Farul Constanța, 
rcuri 23 noiembrie; Poiana Cîmpina 
electrica Fieni, duminică 27 noiem-

ZI
PREGĂTIRILE LOTULUI DE TINERET

Echipa de tineret (antrenor. Cornel 
Drăgușin), se pregătește în vederea 
unor noi partide internaționale. Ca ur
mare vor fi verificați cîțiva jucători noi 
(Popa — Oltul Rin. Vilcea, Rotaru — 
Politehnica Timișoara, Dumitriu III — 
A.S.A. Tg. Mureș, M. Popescu — 
Știința Craiova). Alături de aceștia au 
mai fost convocați, printre alții, Pilcă, 
Răducanu, Petrovici, Alecu, Dincuță, 
Pantea, Popanică, Oblemenco, Panici, 
Mustățea. Media de vîrstă: 20 de ani 
și două luni.

NOU LA LOTO !

De vineri 25 noiembrie 1966 se pune 
în aplicare o nouă formulă la trageri
le obișnuite Loto; care asigură mari 
avantaje pentru participanți.

Se extrag 12 numere din 90, în loc 
de 10 din 90 și se poate cîștiga și cu 
trei numere din toate cele 12 extrase.

Se atribuie premii pe următoarele 
categorii :

Cat. I: cîștigă variantele care con
țin primele 3 numere extrase, în or
dinea extragerii.

Cat. II: cîștigă variantele care con
țin primele 3 numere extrase; indife
rent ordinea extragerii.

Cat. III: cîștigă variantele care con
țin 3 numere din primele 6 numere 
extrase, indiferent ordinea extragerii.

Cat. IV : cîștigă variantele care con
țin 3 numere din primele 9 numere 
extrase, indiferent ordinea extragerii.

Cat. V.: cîștigă variantele care con
țin 3 numere din toate cele 12 extrase, 
indiferent ordinea extragerii.

Toate celelalte prevederi regulamen
tare privind vînzarea, ziua tragerii, 
valoarea maximă a unui premiu 
(150.000 lei), participarea pe bilete com
binate întregi sau sferturi, depunerea 
biletelor cîștigătoare ș.a. rămîn ne
schimbate.

Noua formulă este simplă și oferă 
cele mai mari șanse de cîștig, față de 
toate tragerile obișnuite Loto ante
rioare.

Se cîștigă aproape de două ori mai 
ușor față de tragerile obișnuite an
terioare.

Numărul cîștigurilor la fiecare tra
gere crește de aproape două ori.

LOTO
din 18 noiembrie 1966

13 58 34 56 57 76 72 2 18 52

Premiul special : 57 58 52

Fond de premii : 860.660 lei.

Tragerea următoare va avea loc 
vineri 25 noiembrie 1966 în București.

Rubrică redactată de Administrația 
de stat Loto-Pronosțort.



1 Cum reprezentăm 
orașul nostru?

Combativ
nu-nseamr
bătăuș!

1

Cum reprezintă sportivii, pe stadioane și în afara lor, orașul în care trăiesc? 

Ce satisfacții dăruiesc ei celor care, într-un entuziast interes genera», îi înconjoară cu 

dragoste, prețuire și încredere?
Am căutat răspunsuri la aceste întrebări la Constanța, orașul în care - ca pre-

tutindeni în țara noastră — pasiunea pentru sport este mereu mai vie.

I. Mîndrie me-
n-a

III. Decepție

CJasificarea Impresiilor este, 
poate, arbitrară...

Ni s-a spus că Ta meciurile de 
rugbi au început să vină mii de 
spectatori. Nu este un fapt 
vers. „XV”-le constănțean 
transmis mai de

di
ne-a 

mult seriozitatea

apreeie- 
suporterilor și ale activiști- 

clubului „Farul" : „Este cea 
disciplinată echipă din ora- 
nostru. Băieți modești, cu 

cu dragoste 
pen-

Și temeinicia muncii de pregă
tire pentru a cîștiga un loc frun
taș în campionatul țării. Așa în
țeleg „băieții” antrenorului Al. 
Carnabel să reprezinte orașul în 
care trăiesc, de care se simt pu
ternic legați sufletește. De ce 
n-ar deveni Constanța un puter
nic centru rugbistic ?

Impresionează plăcut 
rile 
lor 
mai 
șui
tragere de inimă, 
pentru culorile clubului și 
tru sportul constănțean”.

Dar în afara stadionului ? 
titate de aprecieri. Rețîn, în 
că inginerul Gheorghe < 
maistrul electrician Vasile 
glea, muncitorii Pompiliu Marin, 
Nicolae Cristea și Constantin 
Zamfirescu — jucători de bază ai 
echipei — sînt oameni care-și iu
besc meseria și o cinstesc prin 
puterea faptelor. Iată de ce, cre
dem. astăzi vin 
la rugbi.

P.S Jucătorii 
tafu au înțeles 
„reprezinte* 
iese, condiționînd chiar 
parca la pregătiri și în campio
nat de satisfacerea unor preten
ții materiale. Biroul 
trenorul și ECHIPA 
Bă renunțe Ia ei. 
„FARUL" luminează 
nic...

Constănțenii vorbesc astăzi 
mîndrie și despre fotbaliști, 
cam terminat cu chefurile, 
antrenamentele de mîntuială,

Iden- 
i plus, 
Cel ea,

Giu-

mii de spectatori

Stamate și Vă-
cu totul altfel să 

orașul în care tră-
partici-

secției, an- 
au hotării 

De-atunci, 
mai puter-

cu 
S-a
cu 
cu

„vedetele” și — tocmai datorită 
acestui lucru — cu fluctuațiile 
și... insuccesele. Antrenorii Virgil 
Mărdărescu și Petre Comănița 
au început de la „a” ! Cred că 
acest „a" se traduce, la Constan
ța, prin participarea conștientă 
la pregătire, prin disciplină și 
exigentă, prin convingerea fermă 
a jucătorilor că pot și au datoria 
să reprezinte cît mai bine orașul 
lor. Spre exemplificare — meciu
rile cu U.T.A., Jiul, Dinamo pi
tești, Steagul roșu, Olimpiakos, 
Lokomotiv Sofia, Dinamo Bucu
rești... Vă imaginați, desigur, ce 
bucurie a fost de flecare dată în 
orașul de pe malul mării. O 
bucurie care a fost egalizată de 
satisfacția suporterilor atunci 
cînd aceștia au încetat să-i mai 
vadă pe fotbaliști pierzîndu-și 
timpul prin restaurante sau pe 
bulevarde. Poate că atunci a fost 
rostit cel mai călduros : „Bravo, 
băieți !” Pentru noii elevi ai șco
lii de maiștri (Kallo. Piesa. Zam
fir). pentru cei care s-au hotărît 
să-și completeze studiile de stat 
(Manciu. Tîlvescu. Etern), pentru 
studentul Georgescu, pentru pro
fesorii 
Marpș, 
lache.

Cert 
echipa 
spun __ . .
Mărdărescu, a cîștigat poziții nu 
numai în campionatul țării. cî 
șl în prețuirea zecilor de mii de 
suporteri. Ceea ce este foarte 
important î

Știam, urmărind desfășurarea 
campionatului republican, că e- 
chipa feminină de volei este în 
ascendent de formă, că pregăti
rea formației (antrenor Ion 
Tacaci), se face mult mai orga
nizat, mai competent ca altădată, 
în plus, ne-am bucurat aflînd că 
„Farul" a devenit un colectiv dis
ciplinat, în care preocuparea 
pentru un nivel ridicat al pro
cesului de instruire este coordo
nată cu o intensă activitate edu
cativă, cu determinarea exactă a 
atitudinii pe care sportivele tre
buie s-o aibă față de muncă și 
învățătură, în familie și societate. 
Elisabeta Goloșie — tehniciană la 
fabrica de lînă, Ada Anghel — 
funcționară Ia Stațiunea 
mentală agricolă, Ana 
profesoară de educație 
Doina Biji — profesoară 
grafie, Paula Costea — laborantă 
la Baza 3 Petrol, împreună cu 
celelalte voleibaliste de la „Fa
rul" alcătuiesc astăzi un lot omo
gen care, după cum ni se spune, 
s-a hotărît să asalteze unul din 
primele două locuri ale clasa
mentului. Tentativa are la bază 
convingerea că acum echipa este 
nu numai mai bine pregătită, ci 
și mai disciplinată, mai animată 
de dorința de a reprezenta la un 
nivel superior voleiul din Con
stanța.

în toți anii a terminat cu 
dia 10. La gimnastică 
avut nici o absență de la an
trenamente...

Este și acesta un secret al 
performanțelor pe care le rea
lizează gimnastele din Con
stanța care, peste un an-doi, 
își vor spune — cu siguranță 
— cuvîntul în cele mai im
portante competiții.

Alte speranțe se îndreaptă 
spre tînărul scrimer N. Du
mitrescu — campion de ju
niori, spre componența echi
pei de floretă care, împreună 
cu inimosul lor antrenor, M. 
Echimenco, muncesc eu re
marcabilă hărnicie să intre 
in „A" sau, spre activitatea 
tot mai rodnică din centrele 
de copii și juniori (fotbal, vo
lei, gimnastică, atletism, bas
chet). Constanța are mulți ti
neri talentați.

de educație fizică Uțu și 
pentru inginerul Mano-

este — în concluzie - 
lui .....Herrera”, cum 

constănțenii antrenorului

Două echipe în care toți ama
torii de sport din Constanța își 
puseseră mari speranțe au re
trogradat din categoria A : bas
chet și volei băieți. Decepția nu 
are în vedere numai acest finak 
neașteptat și, firește, nedorit. în 
definitiv, de fiecare dată trebuie 
să retrogradeze o echipă sau 
alta. Problema care se pune este 
dacă echipa favorită a făcut to
tul pentru a evita retrogradarea, 
dacă a ’ luptat pînă în ultimul 
minut al campionatului cu toată 
dîrzenia, cu toată dragostea și 
respectul pentru cei care au fost 
tot timpul alături de jucători. 
Baschetbaliștii constănțeni n-au 
înțeles și nu și-au îndeplinit a- 
ceastă frumoasă misiune. Nu 
pentru că au pierdut ci pentru 
că n-au făcut mare lucru ca să 
cîștige. Dimpotrivă ! Caracteri
zată de manifestări de indisci
plină, de formalism în pregătire, 
de excese de „personalitate", e- 
chipa (antrenor E. Răducanu) a 
decepționat opinia publică din 
Constanța. S-au dat șl „explica
ții” : „Dacă nu pierdeam meciul 
cu Rapid. .", sau : „Daeă nu 
aveam jucători indisponibili...**

Repetăm : nu avem în vedere 
retrogradarea în sensul strict al 
cuvintulul. Este vorba de cau
zele care au determinat-o. Și 
printre acestea (mai sus am a- 
mintit cîteva) pe primul plan, se 
situează lipsa de atașament, de 
dragoste pentru club, pentru 
oraș, a majorității jucătorilor. 
(De altfel, din lotul de baschet 
numai 3 jucători sînt dobrogeni 
— Cîndea. Leonte și Gavrizescu). 
Cum poate să cîștige o echipă 
formată în cea mai mare parte 
din jucători veniți la Constanța 
să se... aranjeze ? Rămîi, desi
gur, surprins aflînd că un jucă
tor valoros, cum este Diaconescu, 
deși vedea impasul prin care tre
cea (sau mai bine spus din care 
nu putea să iasă) echipa sa, ve
nea la antrenamente pe apucate, 
lipsindu-i pe colegi de un aport 
atît de necesar. Un alt jucător 
valoros, Răduț, condiționează și 
acum participarea sa la pregătire 
și în jocuri de un transfer pen
tru București, pe care clubul să 
1-1 dea... în alb ! Mai că nu îți 
vine să crezi ! iată, de fapt, de 
ce n-a rămas ■„Farul" în catego
ria A. Pentru că Arvinte. Leonte 
sau Cîndea nu puteau să cîștige 
singuri.

Cam la fel au stat lucrurile și 
cu echipa de volei. Se pare că 
aici s-au tras însă mai repede și 
mai profund învățămintele. Echipa 
(antrenată în prezent de A. Mu

se reabiliteze în 
constănțean. Gor-

vrea să i 
publicului

-it

II. Speranță
Am intilnit (și acum și al

tădată) mulți amatori de sport 
care, vorbind de echipele 
fruntașe, ne atrag atenția că 
„mîine, poimîine, veți auzi și 
de alți campioni crescuți aici, 
pe malul mării”...

Speranțe îndreptățite intr-o 
viitoare puternică afirmare a 
sportului constănțean. Pentru 
că — așa cum de altfel a mai 
scris ziarul nostru — antre
norii Jeana Baltă și Soare 
Mușat au reușit să pregă
tească o echipă cu media de 
vîrstă 16—n ani care a ocu
pat locul III în campionatul 
republican feminin de gim
nastică. Două dintre talenta
tele gimnaste din Constanța 
— Mariana Bozolan și Elena 
Călin — au și fost promovate 
în lotul de tineret.

Notăm și cîteva nume din 
lotul de perspectivă: Stela 
Voivod, Clemența Buță, Elena 
Blîndu, Gabriela Berescu.

Gimnastica cere, după cum 
'se știe, muncă, pasiune și... 
timp. Și pentru că majorita
tea sportivelor sînt eleve, o 
întrebăm pe antrenoarea Jea
na Baltă dacă progresele din 
Sala da gimnastică țin pasul 
Cu acelea din sala de cursuri.

experi- 
Zota — 

fizică, 
de geo-

Să vedem, de exemplu, cum 
stă cu învățătura această ex
trem de talentată gimnastă, 
Stela Voivod.

— Este elevă în clasa a 
V~a la Școala generală nr. 10.

Am însoțit. In raidul nostru, pe 
cîtorva secții ale clubului „Farul". ' 
neam, pe stadioane și în afara lor, deoarece 
alegind doar unul 
răspuns numai pe 
„Cum reprezintă 
trăiesc ?“

Și acum, cîteva
concluzii.

Este cert că la 
clubul „Farul" și în 
general, in orașul Constanța, munca educativă 
cu sportivii a îmbrăcat un conținut mai complex, 
mai organizat, că această importantă latură a 
activității noastre stă în atenția organelor și 
organizațiilor UCFS din acest oraș mai mult 
ca înainte. De aici o serie de progrese reali
zate de unele secții, perspectivele altora în- 
tr-o apropiată afirmare. Este bine că preocu
parea pentru intensificarea muncii educative 
se face simțită nu numai la nivelul consiliului 
clubului, ci și în activitatea birourilor de sec
ție, a antrenorilor și a celorlalți tehnicieni. 
Faptul că multă vreme această muncă a fost 
neglijată explică, desigur, situațiile negative 
consemnate în raidul nostru. Oricum, s-a por
nit pe un drum bun.

Ce trebuie făcut, după părerea noastră, în 
viitor ?

1. Să fie extinsă și generalizată munca des
fășurată — cu succes — de secțiile fruntașe.

! sportivii 
Cum spu-

din aceste drumuri am fi 
jumătate Ia întrebarea: 

sportivii orașul în care

novieeanu, Timirgazin, Ionescu, 
Biji, Panait, Lupea și ceilalți ju
cători au cuvîntul...

Cel mai proaspăt «of* al iubi
torilor de sport din Constanța : 
Recalificarea echipei în turneul 
final al campionatului republican 
de box. Rareori am văzut un om 
atît de supărat și descurajat ca 
antrenorul Iordache. Dar, cîți din 
amatorii de sport, dintre acei 
entuziaști suporteri ai boxerilor 
constănțeni, n-au încercat în ziua 
aceea un sentiment de tristețe ? 
Cum, Constanța nu va fi repre
zentată în turneul final ? Un 
lucru de neînțeles, dacă ne amin
tim că anul trecut aceeași echipă 
se clasa pe locul III și primea 
aplauze pentru dîrzenia și dra
gostea cu care reprezentase ora
șul în care boxul — și boxerii — 
se bucură de atîta popularitate.

Șl totuși, acest final nu este o 
surpriză. De multă vreme, echipa 
nu mai este o echipă. Unii boxeri 
(Pițu, Dinu, Răgălie, Anton) își 
văd cu seriozitate de muncă, de 
învățătură, de antrenamente, de 
familie. Nu umblă după căpă
tuială, după o „glorie" — cîști- 
gată prin restaurante sau pe bu
levarde — nu trăiesc din victorii 
obținute... cu ani în urmă. Alții, 
însă, l-au decepționat — prin re
zultate șl prin comportamentul 
general — pînă și pe cei mai pa
sionați suporteri. Tănase Pintilie, 
despre care credeam la un mo
ment dat că „s-a potolit” recidi
vează în indisciplină, în încăl
carea normelor vieții sportive, 
nu s-a hotărît încă să se apuce 
serios de muncă sau de învăță
tură. Tînărul Stanciu, după cî
teva rezultate spectaculoase, s-a 
înfumurat, se crede „Joe Louis" 
șl a lăsat pregătirea pe planul 
al doilea. în sfîrșit, o mare de
cepție : Vasile Neagu. Puțini 
sportivi au fost gratulați cu âtî- 
tea simpatii ca acest boxer. Pe 
bună dreptate constănțenii erau 
mîndri că acest tînăr, descoperit 
și pregătit în orașul lor, a deve
nit. pe rînd, campion de juniori, 
campion de seniori, campion in
ternațional și — în 1960 — com
ponent al echipei olimpice a Ro
mâniei. Acum o lună, ca urmare 
a unei vieți dezordonate, a unor 
repetate încălcări ale cerințelor 
vieții sportive (de altfel, tocmai 
din această cauză a pierdut și 
toate meciurile susținute în cam
pionatul pe echipe), a fost scos 
din secția de box a clubului 
„Farul".

Iată de ce boxerii constănțeni 
nu și-au putut apăra măcar lo
cul UE, cîștigat anul trecut în 
campionatul republican.

Pledoarie în favoarea 
bativității ? Ce sens să 
încă o argumentare a h 
selor spiritului de lupi 
sport, foloase pe care nu 
dem că le contestă cinev 
ne îndoim, mai cu seami 
e vreunul care să le con 
tocmai atunci ctnd e v 
despre... box. E, deci, f 
și foarte bine că proie 
sucevean G. Lucan, antrei 
de box al Științei Petrol- 
mie, își indrumează elev 
dea dovadă de combativ 
în întîlnirile pe care le a 
susținut. (Utilizăm par anti 
pentru a ne gîndi cum i 
dacă le-ar da indicația să 
în ring... cuminți, doar pri. 
loviturile adversarilor, ftă 
riposta 1)

felul

*
2. Să fie continuată în mod curajos acțiunea 

de renunțare la acei sportivi care manifestă 
grave abateri disciplinare, care duc viață ne
sportivă, umblă după căpătuială și nu se simt 
cu nimic legați de clubul din care fac parte, 
de orașul în care trăiesc. Așa cum s-a văzut, 
măsurile adoptate de secțiile de rugbi, baschet,

Puncte de vedere
volei sau box
ci, dimpotrivă,

3. Renunțarea la orice concesii făcute în 
procesul de instruire, de teama de a nu... su
păra „vedetele* sau pentru a „menaja" pe un 
sportiv sau altul, desfășurarea unei munci 
susținute de convingere a sportivilor despre 
necesitatea participării active și conștiente la 
antrenamente.

4. Toată atenția, toată grija pentru centrele 
de copii și juniori, muncii de pregătire dar 
și de educare a acestora ! Pentru că, numai 
așa se va putea termina cu „importul" de 
jucători.

5. Organizarea unui sprijin și a unui control 
permanent în procesul instructiv-educativ.

6. Creșterea exigenței antrenorilor față 
pregătirea și comportarea pe stadioane și

n-au dus la slăbirea echipelor 
la întărirea lor.

de 
în

boxeri pregătiți i 
cum sîntem infor 
îndeobște fără ( 

elementelor 
pugilist ică) infe

date

„Ține-l „Dt
și „Mușcă-l I* 

de crezut, nu-i 
e absolut real.

afara lor a sportivilor.
Sînt, după părerea noas

tră, multe posibilități ca 
sportivii constănțeni să-și 
sporească considerabil suc
cesele, dăruind astfel o 
binemeritată satisfacție ze
cilor de mii de oameni ai 
muncii din Constanța care 
îi însoțesc, de fiecare dată, 
spre stadioanele și sălile de 
sport. Și am dori ca la o 
astfel de mare și frumoasă 
întrecere să consemnăm 
prezența a cît mai mulți 
sportivi cu care să se mîn- 
drească întreaga noastră 
mișcare sportivă.

Anchetă realizată de
DAN GÂRLEȘTEANU

Ceea ce nu mai 
firesc, și nici bine, e 
concepe combativitatea sui 
mitul antrenor de box din 
ceava, care (preocupat 
puțin de instruirea tehnit 
tinerilor 
și, după 
crescuți 
însușirii 
, scrimă'
pe cit se pare, că a ti < 
bativ înseamnă a fi... 
Notați — grăitoare pildt 
cîteva din sfaturile
C. Lucan, din colțul ring 
boxerilor săi participant! 
meciul Suceava — Fălii 
desfășurat nu de mult la 
ceava: 
capul !'...

E greu 
Și totuși
vreți confirmări, vi le ț 
da tov. prof. M. Moldov 
vicepreședinte cu proble 
tehnice ai Consiliului reg. 
UCFS Suceava, care a 
prezent la gala respectivi 
a și Întrerupt meciul, pi 
a-1... trezi pe antrenorul 
cevean și, totodată, pentri 
atrage atenția antrena 
echipei din Fălticeni, 
Gheorghiu, să-și îndru 
elevii a nu se lăsa cumvt 
rați de indicațiile prin cai 
Lucan își... asmuțea bo. 
așadar să nu se angrenez 
ceea ce nu mai semăni 
box, ci a veritabilă bâta 

Relatarea noastră e 
ventă, nu mai are nevoi 
comentarii suplimentare., 
schimb, secția de box Șl 
Petrol-Chimie din Sucea 
ciar că are nevoie de un 
trenor mai calificat și, în ■ 
caz, cu o concepție sănăi 
despre combativitate, eh 
pe solide principii de sț 
vitate.

CONSTANTIN FA’

Privind fotografia veți afla cine este vinovat de înfrîo 
pe care a suferit-o Petrolul, pe teren propriu, în fața ec 
Steaua : autobuzul echipei bucureștene I

Aruncind cu pietre în autobuzul oaspeților, spargi 
geamurile, așa au crezut o serie de spectatori (se încad ' 
oare ei în această noțiune ?) că se răzbună pentru ii 
gerea echipei favorite. Poate că unii vor roși citind a 
rînduri...



Aterizare

Pc concret
Arbitrul de volei 

Gh. Ionaș a condus 
slab un meci la Ma
cin șl s-a certat cu 
spectatorii (I. JIPA, 
corespondent).

fapt,

poate

El nu cu

la meciul ce l-a 
arbitrat, 

spune fără 
echivoc) 

publicul era 
certat...

cu... regulamentu- 
acestui joc.

Pe terenul „Meta
lul” - Tîrgoviște se 
poate intra pe baza 
oricărui carnet de 
legitimație. (MIȘU 
AVANU, corespon
dent principal)

tribună, la un joc 
ajungi iute pe scări, 

Chiar dacă prezinți pe loc 
Și-un carnet... de 

însemnări.

și din lemn.

Terenul Foresta
din Gura Humoru
lui are gardul gău
rit

Șvaițerul, produs lactat, 
E din lapte preparat, 
Gardul lor însă-i un semn 
Că fac șvaițer

Administrația ba
zei sportive C.F.R. 
Titu din regiunea 
București nu pune 
la punct pista de 
alergări.

vor să repare 
Pista prăfuită, 
Pornind, prin urmare, 
Pe-o pistă greșită.

V. D. POPA

Televiziunea

Instalațiilor existente pe 
modernul patinoar Johan- 
nesov din Stockholm, gaz* 
da campionatului mondial 
de hochei din 1963, li s-a 
adăugat incepînd din a- 
ceastă toamna un element 
nou și neobișnuit : came
rele de televiziune, amena
jate cîtc una deasupra fie
cărei porți. Și aceasta nu 
pentru a surprinde ceva 
din dinamismul dueluri
lor pentru puc, mai aprige 
în fața porților, prezența 
acestor „martori** de ne-

S PORT

în lumea muzicii

si arbitrajul î

republicane în grup și 
individuale cit și a două

Proaspătul maestru e- deținător a 26 recorduri 
merit al sportului la pa
rașutism, Ion Negroiu,

și aici e un as !

recorduri mondi ale în
grup, dovedește tot atît

de mult curaj... în pos-
tura de pianist.

Prietenii susțin însă că

Foto : T. Roibu

Concursul organizat
de „Sportul popular44 și ADAS

în vitrina unității Cooperativei „Artă 
și Precizie** din Piața Palatului Repu
blicii au fost expuse obiectele ce se vor 
acorda ca premii la „Concursul de în
trebări" organizat de ziarul nostru și 
Administrația Asigurărilor de Stat.

La tragerea la sorți a cîștigătorilor 
celor 40 de premii participă TOTI CEI 
CARE RĂSPUND EXACT LA CEL PU
ȚIN UNA DIN SERIILE

1. CITE MEDALII DE 
AUR AU CUCERIT SPOR
TIVII ROMANI LA ULTI
MA EDIȚIE A CAMPIO
NATELOR MONDIALE DE 
CAIAC-CANOE ?

2. CARE SINT LUPTA. 
TORI1 MEDALIAȚI LA 
ULTIMA EDIȚIE A JOCU
RILOR OLIMPICE?

3. CE ECHIPE AU 
PARTICIPAT LA FINALA 
MASCULINA A „CUPEI 
CAMPIONILOR EURO
PENI" LA VOLEI ?

4. O MĂSURĂ DE PRE
VEDERE UTILA SE POA
TE LUA PRIN ASIGURA
REA LA ADAS A OBIEC-

BĂRI. Se poate trimite un număr ne
limitat de cărți poștale, ceea ce spo
rește șansa de a obține unul din pre
mii.

In numărul de față publicăm seria a 
IV-a și ultima de întrebări. Răspunsu
rile pot fi trimise pînă vineri 25 noiem
brie a.c. (data de pe ștampila poștei) 
pe adresa ziarului nostru.

TELOR CASNICE, A MO
BILIERULUI, A ÎMBRĂ
CĂMINTEI ETC. CE FEE 
DE ASIGURARE ESTE NE
CESAR SA SE ÎNCHEIE 
IN ACEST SCOP?

• Reamintim că răspun
surile Ia această ultimă se
rie de întrebări trebuie tri
mise, numai pe cărți poș
tale, în cel mult șase zile 
de la data publicării lor, 
pe adresa ziarului nostru 
(str. Vasilc Conta 16) cu 
mențiunea „Pentru con
curs".

• Participaiiților care 
au răspuns exact — chiar 
la o singură serie de în-

DE INTRE-

trebări — li se vor atri
bui, prin tragere la sorti, 
cele 40 de premii oferite 
de ADAS: UN APARAT 
DE RADIO GU TRANZ1S- 
TORI, 3 CEASURI DE 
MINA, 3 SERVIETE DIN 
PIELE, 3 SALTELE PNE
UMATICE, 6 RUKSACU-
RI, 6 TRUSE STILOU, 6 
TERMOSURI, 6 ȘAIIURI 
DE BUZUNAR, 6 TRE
NINGURI.

• Tragerea Ia sorți a 
premiilor va fi anunțată în 
„Magazinul" nostru de sîm- 
băta viitoare.

POSTA MAGAZIN

contestat are alt scop și 
anume acela de a ajuta pe 
arbitri !

De altfel, aportul came
relor de televiziune ar pu
tea schimba structural sis
temul de arbitraj practicat 
în hochei. în această nouă 
formulă există un arbitru 
principal, instalat într-o 
cabină, sus, la marginea 
patinoarului, care urmă
rește jocul și pe ecrane, 
dar și pe... viu. El comu
nică prin radio unui alt 
arbitru aflat pe gheață,

deciziile sale și acesta dm 
urmă le pune în aplicare. 
In locul arbitrilor de poar
tă — înlocuiți de televiziu
ne — alți doi „cavaleri ai 
fluierului** sint instalați 
dincolo de mantinele, la 
liniile albastre, pentru a 
urmări mai bine situații
le de ofsaid.

Firește, este vorba de 
o formulă experimentală, 
care, deocamdată, se în
scrie in rindul curiozită
ților.

NICOLAE A Z O D I, 
CLUJ. — Baratki, nu Bo- 
dola (acesta din urmă nici 
n-a jucat) a înscris golul 
nostru în meciul de fot
bal cu Italia, disputat la 
14 aprilie 1940, la Roma. 
Constat, în schimb, că ați 
memorat perfect minutul: 
47 ! Italienii au egalat în 
min. 60 prin Biavati și 
au înscris golul victoriei 
in min. 69 prin Piola. 
Este meciul în care 
tarul nostru, Mircea 
vid, a făcut cel mai 
joc din cariera sa. E 
cînd se remarcă și 
tarul echipei noastre na
ționale. Ne-ar bucura to
tuși infinit 
săptămîna 
Neapole, să 
înaintașii 1

H. H., CONSTANȚA. — 
Sînteți rudă cu... H. H. 
de la Internazionale ? De 
acord
Kallo,
multe

cu dv : fotbalistul 
de la Farul, are 

calități și seamănă

ȘI PERSPICACITATE
cuvinte din terminologia sportivă vă su

gerează aceste două desene și la 
sint lolosite ?

Răspunsurile se primesc, toate 
publicarea celor 24 de desene 
concurs.

Concursul

Ce

este dotat

care sporturi

o dată, după 
acestui

cu premii.

Poate-i

Pielea
Zarvă mare s-a stîrnit 
in pădurea de sub grul: 
Vine Nae, un vestit 
Vînător, cum altul nu-i.

Fuge cerbul speriat. 
Iepurele, după el.
Un vulpoi înspăimîntat 
A țîșnit peste mușcel...

viezurele (alt fricos) 
Se ascunde dup-un pin.

mai mult ca 
viitoarje, la 

se remarce...

urăm să-i 
joc ! Avem 
de o bună

Benfica. Să-i 
semene și ca 
nevoie doar 
aripă stingă !

GHEORGHE COTAR, 
BUCUREȘTI. — Obser
vația dv. este justă : pro
verbul „încet-încet depar
te ajungi" nu prea mai... 
ține în zilele noastre. 
Luîndu-se după prover
bul acesta, fotbaliștii de 
la Universitatea Cluj a- 
jung în „B“l Este cazul, 
deci, să adopte alt pro
verb. Sau alt... joc.

AUREL VOSTINEANU, 
BUCUREȘTI. — Poezia 
dv. intitulată „Bravo, bă
ieții !” este plină de căl
dură la adresa fotbaliști
lor de la Dinamo Pitești, 
care au reușit frumoasa 
performanță de a se cali
fica în turul al treilea al 
„Cupei orașelor tîrguri". 
Din punct de vedere lite
rar însă, compoziția are 
multe lipsuri. Ne vom li
mita deci să transmitem 
sportivilor piteșteni doar 
.. .titlul poeziei, asupra 
căruia nu avem nici un 
fel de rezervă !

MILOȘ LUCIAN, TI
MIȘOARA. — Omar Si- 
vori, care joacă acum la 
F.C. Napoli, provine din 
Argentina. El este însă 
astăzi cetățean italian. De 
altfel, la campionatul 
mondial de fotbal din 
Chile a jucat în echipa 
Italiei.

LUDOVIC KLEIN, 
BUCUREȘTI. — Echipa 
de fotbal a Angliei a fost 
învinsă pentru prima oa
ră pe teren propriu în 
anul 1953 : 3—6 cu Unga
ria. Meciul revanșă, dis
putat un an mai tîrziu 
la Budapesta, avea să se 
încheie cu o înfrîngere

Vă va 
simpa-

BUCU- 
mutare 

efectuată

și mai categorică a engle
zilor : 1—7 ! Dacă vor
biți cu un englez treceți 
peste asta și felicitați-1 
pentru C.M. 1966. 
considera foarte 
tic !

Ing. D. SCHIA, 
REȘTI. — O 
se consideră
după ce mina a părăsit 
piesa. Asta nu înseamnă 
însă că jucătorul se poa
te răzgîndi, punînd piesa 
la loc și efectuînd o mu
tare cu altă piesă. Piesa 
atinsă TREBUIE 
TÂ. Precizarea 
este necesară în

JUCA- 
aceasta 
special

pentru începători, care 
cer mutarea înapoi (Și 
eu fac așa!). Vă asigur 
că la Havana nu există 
astfel de probleme !

ION POȘTAȘII
Ilustrații :

N. CLAUDIU

așa...
Desen de Al. Clenciu

ursului
A rămas acolo, jos, 
Numai ursul, moș Martin

— Tu nu fugi ?
— Eu ? Nicidecum ! 
Mă pricep la vînătorh 
Nae, pielea, pînă-acum, 
Mi-ă vîndut-o de trei ori I

Florin IORDACHESCU

D E T 0 A T E
Intr-un interval destul 

de mic — circa un an — 
Cassius Clay și-a pus de 
6 ori în joc titlul său de 
campion mondial la toate 
categoriile. El i-a învins, 
pe rînd, pe Floyd Patter
son, George Chuvallo, Hen
ry Cooper, Karl Mildcnber- 
ger, Brian London și Cle
veland Williams.

Performanța lui Clay, 
puțin obișnuită, rămîne 
însă în urma aceleia reali
zate de Joe Eouis, „mi
traliera din Detroit", care 
în mai puțin de 5 luni (31

realizată
1923...

a-
Ultimul 

„greilor",

ianuarie—18 iunie 1941) a 
întîlnit 6 șalangeri. Și i-a 
învins pe toți.★

Intr-o oră, renumitul
tlet belgian Gaston Roe- 
Iants, a „acoperit" 20,664 
km, ceea ce înseamnă că 
i-ar trebui mai puțin de 
3 ore pentru a ajunge pe 
jos, de la București la Plo
iești. Este interesant de a- 
rătat că finlandezul Paavo 
Nurmi ,considerat un feno
men al atletismului, a par
curs într-o oră doar 19,210 

Performanța a fost

clasament 
alcătuit de cu

noscutul specialist 
can Nat. Fleischer, are ur
mătoarea înfățișare: cam 
pion mondial — Cassius 
Clay. 1. Ernie Terrell. 2. 
Zora I’olley. 3. Amos Lin
coln.
liams. 5. Thad Spencer. 6. 
Karl ..............
Floyd Patterson. 8. Oscar 
Bonavena. 9. George Chu- 
vallo. 10. Doug Jones.

ameri-

4. Cleveland Wii-

Mildcnbergcr. i.



Interviu cu antrenorii lotului nostru reprezentativ

știe, selecționataDupă cum se
masculină de handbal a țării noastre 
a efectuat recent un turneu în Elve
ția, R. F. Germană și Cehoslovacia, 

j susținînd cu acest prilej 4 jocuri, din 
care a cîștigat 3 și a terminat unul 
la egalitate. La încheierea turneului 
handbaliștii români s-au oprit la Cluj 
pentru a continua pregătirile în ve
derea participării ia turneul inter
național care începe astăzi în loca
litate. încercînd să aflăm amănunte 
cu privire la concluziile trase după 
turneul efectuat în cele trei țări, 
ne-am adresat antrenorilor lotului, 
care, nemai așteptînd prima între
bare, au intrat direct în subiect.

— Turneul a fost extrem de util 
-— ne-a spus prof. L Kunst-Ghermă- 
nescu — pentru că ne-a permis să 
apreciem in mod obiectiv stadiul de 
preqătire atins de lotul nostru cu 

; 2 luni înaintea campionatului mon
dial. Astfel, am putut observa că de 
la un meci la altul potențialul de 
joc al echipei a crescut. Vreau să 
subliniez In plus că s-a sudat uni
tatea morală a echipei, jucătorii de
venind conștient! de necesitatea con
tinuării pregătirilor cu și mai multă 
sirguinjă.

—■ Este de menționat și faptul — 
Intervine antrenorul Eugen Trofin — 
că am tinut să intîlnim în acest tur
neu echipe tari, clasate în primele 
locuri la ultima ediție a campiona
tului mondial.

— Cum apreciați comportarea 
jucătorilor în acest turneu ?

— Noi. antrenorii, sintem mulțu
miți — a continuat prof. L Kunst- 
Ghermănescu — deoarece lotul de

Nodea și Redl.
a

ce

Primde jocuri ale turneului
I internațional

ds handbal masculin
reprezentative naționale.

Sovietică, Iugoslavia, Fran-

Florin Gheorghiu l-a învins 
pe Bobby Fischer!

deosebit 
In ceea 
acțiunilor de 

direcția inca- 
de joc pre- 

tînăr ul por- 
calitățile, a- 
eind a luat

jucători pe care l-am selecționat și 
l-am verificat din 1964, de la ultima 
ediție a campionatului mondial, a dat 
satisfaejie. Jucătorii tineri s-au evi
dential prin munca și prin compor
tarea lor. Voi cita aci pe Guneș, Șa
ntung/, Goran, Lieu și Gațu. Intr-o deo
sebită formă s-au dovedit lacob, Ote- 
Iea, Costache II,
U n progres valoric 
făcut Gruia, ații
privește finalizarea 
atac, cit și in
drării lui în sistemele
conizate. De asemenea, 
tar Pe nu și-a confirmat 
păzind bine totdeauna 
locul lui Redl. Aș vrea să rețineți 
că acum media de virstă a echipei 
noastre a fost mai mică în compa
rație cu echipele R. F. Germane si 
Cehoslovaciei, de pildă, iără ca acest 
lucru să afecteze rezultatele.

— în perioada următoare spre 
ce vă veți îndrepta atenția ?

— Turneul ne-a arătat că mai sînt 
încă unele lucruri de retușat in jo
cul echipei noastre reprezentative. 
Am constatat o oarecare slăbire a 
ritmului in finalurite primelor repri
ze, s-au mai ratat goluri din situații 
toarte favorabile și s-a manifestat 
încă o ne justificată nervozitate in mo
mentele mai grele, cînd adversarii 
noștri au pus stăpinire pe joc. După 
turneul de la Cluj, in care vom con
tinua să verificăm potențialul echi
pei, ne vom alcătui planul de muncă 
pentru etapa următoare.

Interviu consemnat 
de corespondentul nostru 

PAUL RADVANI

Patru 
Uniunea 
la și România, cărora li se adaugă 
selecționata de tineret a țării noas
tre, încep astăzi după-amiază la Cluj 
întrecerea în cadrul „Cupei orașe
lor". Această competiție — aștepta
tă cu multă nerăbdare în orașul de 
pe malurile Someșului — constituie 
unul dintre cele mai importante e- 
venimente din agenda competițională 
a handbalului european..

Turneul începe astăzi în Sala spor
turilor, programul primei zile fiind 
completat cu un meci feminin ami
cal. Iată jocurile de azi și de mîine: 
AZI: ora 16,45: Moscova — Timi
șoara (feminin), ora 17,45: România 
tineret — Franța, ora 19: U.R.S.S. 
— Iugoslavia; MÎINE: România — 
România tineret, Franța — U.R.S.S.

Doua meciuri bune aie echipei române : 2V2—IV2 cu R.D.G. 
și V/s-V/s (1) cu S.U.A.

Alte rezultate : S.U.A.—Cehos’ 
eia 2l/2—lA/g. (Fischer l-a învins 
Pachman), Ungaria—Islanda 3—1, 
gentina—Danemarca 3—1, ~
Cuba 3—1, Norvegia—Spania 2—2 

O singură întîlnire s-a încheia 
runda a 12-a, echipa U.R.S.S. între 
cu 3—1 Argentina. In celelalte meci 
Cehoslovacia—Cuba 1—1 (2), lug 
via—Spania 2—0 (2), Bulgaria—E 
marca 2—1 (1), Ungaria—R.D.G. 1 
l1/^ (1), Islanda—Norvegia IV2-—j
(!)•

în clasament continuă să con 
U.R.S.S. cu 36 puncte, urmat. 
S.U.A. 31 (1), Ungaria 30 (1), 1 
slavia 29 (2). Echipa României se 
pe locul opt, cu 24*/2 (1) puncte.

Șahiștii 
surprizele 
nalei Olimpiadei de șah de la Havana, 
menținînd scor egal în întîlnirea cu re
dutabila formație a S.U.A.: l*/2—V/j 
(și o partidă întreruptă). O adevărată 
senzație a stîmit victoria obținută la 
prima masă de campionul român Florin 
Gheorghiu asupra performerului de pînă 
acum al turneului, marele maestru a- 
merican Bobby Fischer. Acesta, neînvins, 
venea după un șir impresionant de 
partide cîșligate. In celelalte partide: 
Benko—Soos 1—0, Ghițescu—Byrne
V2—’/2, Drimer—Evans, într.

La jucărea întreruptelor din runda 
precedentă, «reprezentanții țării noastre 
au terminat victorioși în fața selecțio
natei R.D.G. cu scorul final de 2V2—

români au furnizat una din 
rundei a 12-a din cadrul fi-

Bulgar

x

România—Anglia 7-3, la boi
(Urmare din pag. 1)

C. Grudu și A. Cunningham. Boxerul 
englez a început furtunos și, cu cîteva 
lovituri bine țintite îl clatină pe 
Crudu. Acesta își organizează mai 
bine apărarea și trece la contra-ofen- 
sivă, dominînd lupta în reprizele ur
mătoare. Spre finalul meciului, lui 
Cunningham i se sparge arcada — la 
un „clinei” — și arbitrul intervine, 
oprind lupta. 3—0.

Cat. semiușoară. După ce a pierdut 
prima repriză în fața lui J. Eales, 
un boxer înalt, cu alonjă, Gh. Bădoi

mai 
avut

• •Cu bulonul rotund în jurul lumii
-• în grupele din campionatul Braziliei conduc Flamengo și Palmeiras • Despre Pele, Didi 

Echipa Suediei a furnizat o mare surpriză • Interna zionale și Real. Madrid în fața unor 
• Azi, tragerea la sorți în turul al treilea din ** T"„C.O.T.‘

și Garrincha 
noi examene

Înainte de a comenta unele aspecte 
din competițiile europene în pli

nă desfășurare, turul nostru de orizont 
în fotbalul internațional va începe cu 
unele noutăți din Brazilia, țara foști
lor campioni mondiali. în cele două 
grupe ale campionatului brazilian 
(grupa de la Sao Paulo și Rio de 
Janeiro) s-a încheiat prima parte (tu
rul) a întrecerii. Foarte interesantă și 
pasionantă se anunță lupta pentru lo
cul I în grupa de la Rio. într-un prim 
derbi al campionatului, Flamengo a 
dispus de Bangu cu 2—1. Flamengo 
n-a pierdut nici una din cele 11 par
tide susținute până acum, având 19 
puncte și un golaveraj de 22—7. Fla
mengo este urmată doar la un punct 
diferență de Bangu și Fluminense.

Ce face echipa Iui Pele, F. 
tos ? întrebarea c justificată pentru 
că formația din grupa „Sao " 
a triumfat de mai multe ori 
mii ani. Se pare însă că acum, F. C. 
Santos nu mai poate spera la cuce
rirea titlului, deoarece după 16 etape 
ocupă locul 4 cu 23 p, după Palmei- 
ras (28 p), Corinthians (26 p) și Sao 
Paulo (24 p). După ce Pele a fost 
mulți ani la rînd „regele” golurilor, 
în actualul campionat „perla neagră* 
nu se află în fruntea golgeterilor, lo
cul I fiind ocupat în acest clasament 
de colegul său de club, Toninho (20 
goluri), urmat de Ademar (16) de ha 
Palmeiras. Dar Pele are o scuză : fi
ind accidentat, el a lipsit din echipa 
sa în 7 meciuri, fapt care a dus și la 
scăderea potențialului de joc al for
mației sale.

în fine, cîteva cuvinte despre alți 
fotbaliști celebri din Brazilia : Gar
rincha, care a trecut de la Botafogo 
la Corinthians apare — datorită for
mei sale slabe — din ce în ce mai rar 
în formație. Se pare că în curînd se 
va încheia cariera acestui fotbalist în

C. San-

Paule" 
în ulti-

vîrstă de 31 de ani. Spre deosebire 
dc el, celebrul Didi, care și-a între
rupt timp de 2 ani activitatea fot
balistică (fiind în acest timp antrenor 
în Peru și Mexic), și-a reluat locul 
pe teren fiind xicum jucătorul nr. 1 
al formației Sao Paulo. La 38 de ani !
O înă în prezent, cea mai mare sur- 
w priză din campionatul european 

s-a înregistrat la Lisabona, unde ocu- 
panții locului III la C.M., fotbaliștii 
portughezi, au fost întrecuți cu 2—1 
de cei suedezi. Corespondentul spor
tiv al „Agenției France Presse" a 
scris printre altele, că „în ciuda va
lorii echipei portugheze, suedezii au 
știut să-și impună jocul lor colectiv, 
realist, eficace. Apărarea masivă și 
lucidă a suedezilor a făcut față cu 
succes unei linii de atac portugheze, 
în care Augusto și Eusebio au fost 
complet anihilați. — - - - 
care a ‘ cunoscut în 1948 și 1958 — 
perioade de glorie, pare să păstreze, 
tradiția jocului său incisiv, percu
tant".

Fotbaliștii bulgari, după ce au sur
clasat noua echipă a Iugoslaviei (6—1, 
în meci amical) au întîmpinat o neaș
teptată rezistență din partea Norve
giei, pe care au învins-o cu 4—2. E- 
chipa scandinavă se arată un „outsi
der* periculos, ca și în preliminariile 
C.M. unde, prin victoria repurtată cu 
3—0 asupra Iugoslaviei, ea a deschis 
drumul reprezentativei... Franței, spre 
turneul final.

în grupa a opta (britanică), Anglia 
a obținut pînă acum două victorii, în 
timp ce Scoția a totalizat 3 puncte. 
KX eciurile din „cupele europene* sînt 

în plină desfășurare. în „C.C.E.*, 
în atenția generală se află evoluția 

• echipei Internazionale, învingătoare în 
primul meci cu 2—1 în fața campioa
nei Ungariei, Vasas Budapesta. Acum, 
se pune întrebarea : va fi suficient

Fotbalul suedez.

„C. C. E.“ la polo

Dinamo București, ‘învingătoare
in turneul

ZAGREB 18 (prin telefon) DINA
MO București a debutat în turneul 
semifinal al „C.C.E.“ la polo cu o 
victorie categorică în fața echipei 
ETHNIKOS Atena la scorul de 10—1

semifinal
(4—0, 3—O, I—1, 2—0). Golurile în
vingătorilor au fost realizate de Kro
ner 3, Grințescu 2, Mihăilescu 2, Zam- 
firescu 2 și Popa. A arbitrat corect 
Bauwens (Belgja).

pentru ca echipaacest avantaj minim 
lui Herrera să se califice în turui al 
treilea ? Ca și în meciul cu Torpedo, 
italienii sînt optimiști... Dar și ma
ghiarii au speranțe (pentru revanșa de 
la 8 decembrie, la Budapesta) în „pi
ciorul de aur“ al lui Farkaș. în orice 
caz, Inter manifestă o formă deosebită 
și ca dovadă, aproape întreaga echi
pă (mai puțin Suarez și Jair, care 
sînt italieni) a fost selecționată 
lotul Italiei pentru meciul 
România.

întîlnirea dintre Munchen 1860 
Real Madrid (tur) a luat sfîrșit 
victoria la limită (1—0) a fotbaliști
lor vest-germani. Este posibil ca for
mația lui Gento să recupereze acest 
handicap în partida revanșă de la 30 
noiembrie, de la Madrid. în fine, 
Dukla ~ 
goluri în partida cu Anderlecht și e 
puțin probabil ca belgienii să spere 
într-o

în „Cupa orașelor tîrguri* au rămas 
în cursă o serie de echipe valoroase, 
printre care cunoscutele formații 
Burnley, Leeds United, West Brom
wich, Ferencvaros Budapesta, Valencia. 
Napoli, Eintracht Frankfurt etc. 
putem mîndri că alături de ele, 
turul 
namo 
cestei 
și în 
namoviștilor va fi cunoscut astăzi, îl» 
urma tragerii la sorți care se efectu
ează la Zurich, (i. o.).

dă o replică mult mai hotărîtă și, cu 
directe repetate la figură, își „plimbă* 
adversarul prin colțurile ringului, 
punîndu-1 în vădită dificultate. Vic
toria la puncte îi este atribuită re
prezentantului nostru. 4—0.

Cat. ușoară. V. Antoniu a cîștigat 
mult mai greu decît credeam partida 
cu W. Hiatt Adversarul său, foarte 
bine pregătit fizic, a răspuns cu 
promptitudine la toate loviturile pri
mite, fiind superior în executarea „se
riilor* de aproape. Terminînd 
bine ultima repriză, Antoniu a
un avantaj minim, dar hotărîtor pen
tru victorie. 5—0.

Cat. semimijlocie. C. Ghiță a în
ceput partida cu W. H. Burton foarte 
rapid și se părea că avea să cîștige 
ușor. Eforturile excesive din primele 
două repriza și-au spus însă cuvîntul 
în ultima, cînd, resimțindu-se, Ghiță 
a început să țină și a primit un aver
tisment. Victoria la puncte i-a fost 
acordată în unanimitate adversarului 
său. 5—1.

Cat. mijlocie mică. în ring s-au 
întîlnit doi boxeri la fel de puter
nici : I. Covaci și E. Blake. Ceva mai

calm și, în orice caz, cu mai m 
cunoștințe tehnice, boxerul engle 
primit decizia de învingător. Co 
a făcut, ce e drept, risipă de cnei 
dar a lovit deseori în gol, fiind 
întrecut în repriza a IlI-a. 5—2.

Cat. mijlocie. Gh. Chivăr a bt 
foarte atent, a gîndit fiecare acți 
cîștigînd clar partida sa cu C. ' 
negan. 6—2. \.- -

Cat. semigrea. Campionul no 
I. Monea a obținut o victorie cat< 
rică în fața lui B. Sandy, un s 
gaci puternic și rapid. Monea 
temperat cu contre de dreapta la I 
bie și upercuturi de stînga la f; 
Decizia i-a fost acordată în un 
mitate. 7—2.

Cat. grea. V. Mariuțan l-a de|: 
net pe P. Boddington și totuși a c< 
rît treptele ringului învins. In i 
mele 30 dc sec. de luptă, lui Ma 
țan i s-a deschis arcada și arbitri 
oprit întîlnirea deși situația ni 
impunea. 7—3.

'Âr
Luni seara, la Wolverhampton 

va desfășura o nouă întîlnire di 
echipele celor două țări.
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în fine,
Praga a luat un avans de 3

calificare.

Ne 
în 

al treilea s-a calificat și Di 
Pitești și sperăm că succesul a- 
formații românești va continua 

etapa următoare. Adversarul di

înaintea întîlnirii de rug! 
România — Franța

Selecționabilii francezi sînt în form
Poziția luată de selecționerii fran

cezi, în problema formării echipei 
care va evolua la București în com
pania selecționatei României, s-a 
Lzscurat in general de o bună primi
re în cercurile specialiștilor rugbiu- 
lui, ca și in rîndurile opiniei publice 
sportive. De altfel, meciurile inter
regionale disputate duminica trecută 
in cîteva orașe ale Franței au venit 
să confirme impresia generală că 
sîntem pe calea cea bună.

Am avut o dovadă chiar în fața 
ochilor, asistînd la meciul Paris — 
Coasta Bască, decis în favoarea bas
cilor cu 17—6. Unii comentatori gă
siseră prea riscată învestitura de 
titular al naționalei dată tînărului 
Claude Dourthe (18 ani). Dar Dourthe 
a făcut în acest joc proba „maturi
tății" sale dominîndu-și net adver-

sarul său direct — Lagrange. Pe 
altă parte, Lasserre a confirmat 
tețea numirii sale ca mijlocaș 
grămadă al echipei Franței, print 
joc sigur și eficace, depășind 
contracandidatul la acest post, 
borde. Același calificativ s-ar p 
acorda treisfertului Duprat d< 
Bayonne, autor a două eseuri rer 
cabile. Ca să nu mai vorbim 
Darrouy, noul căpitan al națion 
care inspiră respect tuturor coc 
pierilor. Prezența sa pe 
vea o influență decisivă 
cepției de joc a echipei.

O singură defecțiune, 
rin țel e selecționerilor au 
Gachassin ca mijlocaș la

aripă v;
asupra

ȘTIRI, REZULTATE
BELGRAD.

lor europeni" 
chipa italiană 
cu 4—2 (0—2,
goslavă Jesenice. Meciul 
rat la Jesenice.

campioni- 
gheață, e-

— In „Cupa 
la hochei pe 
„Cortina Rex“ a întrecut
3—0, 1—0) formația iu- 

s-a desfășu-

de hochei peSTOCKHOLM — Echipa 
gheață Vorwarts Crimmitschau (R. D. 
Germană) întreprinde în prezent un 
turneu in Suedia. In primul joc, dis
putat la Malmo, hocheiștii din R. D. 
Germană au învins cu scorul de 1—0 
(0—0, 0—0, 1—0) formația F. F.
Malmo.

contîndANKARA. — într-un meci
pentru „Cupa campionilor europeni” la 
baschet feminin, echipa cehoslovacă 
Sparta Praga a întrecut formația

de„Gâzi Egitim" Ankara cu scorul 
70—25 (30—10).

SYDNEY. — Turneul internațio
nal de tenis de la Sydney a con
tinuat cu sterturile de finală ale pro
bei de simplu masculin. S-au înre
gistrat următoarele rezultate: Roche— 
Cox 6—3, 8—6, 6—3; Bowrey — David
son 6—4, 7—9, 6—1, 6—0; Newcombe 
— Stone 6—3, 6—4, 9—7; Stolle — Ruf- 
fels 9—7. 9—7. 6—1.

COPENHAGA. — La Copenhaga s-a 
disputat meciul de baschet masculin, 
contînd pentru primul tur al „Cupei 
campionilor europeni", între formația 
daneză Sisu Copenhaga și echipa Hei
delberg (R.F. Germană). Oaspeții au 
obținut victoria cu scorul de 61—69 
(35—301

Deși pr 
indicat 

deschic 
prezența acestuia în „națională” 
incă sub semnul întrebării, dat 1 
ultimul diagnostic al medicilor, 
îl recomandă odihnă după o rec 
hepatită. In cazul că Gachassin vi 
într-adevăr absent la 27 noiembrit 
București, locul său îl va lua Roc 

Mai erau cîteva îndoieli asupre 
niei întîi. Gruarin și Berejnoi 
risipit însă temerile la ultima 
evoluție. Rămine deschisă totuși 
blema talonerului, Cabannier 1 
dominat de adversarul său irlai 
în recentul meci Pirinei — Du'în recentul meci Pirinei 
pierdut de noi cu 6—14.

Cred că este important a menț 
și discuțiile pe care le-a stîrnit 
cercurile noastre rugbistice știrea 
frîngerii reprezentativei române 
Italia. Am reținut în special rel 
rea făcută de Zani — internați, 
lui italian care joacă în Franța 
Agen — care sublinia că în a 
joc România merita totuși vict< 
Este un motiv în plus ca francezi 
fie în gardă...

ROBERT BARRA'
Paris, ÎS noiembrie.

1 2 3 4 Redacția și administrația: sir Vasde Fonia nr 16 telefon 11.10.05. interurban 72 și 286 Telex: sport rom buc. 180. Tiparul: l. P. .Informația*, sir. Brezoianu 23—25. 
PREȚUL ABONAMENTULUI: 1 lună : 6.50 lei ; 3 luni : 19,50 iei ; 6 luni ; 39 lei ; 1 an : 78 let


