
Miine și simbătâ, la Floreasca;

DERB1URILE DE VOLEI DINAMO-RAPID
Săptămîna aceasta, Capitala 

găzduiește două dintre cele mai 
importante și mai atractive par
tide din ultimii zece ani ale 
campionatelor republicane de 
volei la categoria A, Este vor
ba despre întrecerile, mas
culină și feminină, dintre echi
pele fruntașe ale voleiului nos
tru, formațiile cluburilor sporti
ve bucureștene DINAMO și RA
PID. Electrizantele dispute ale 
acestor echipe, exponentele 
unui joc valoros, atît tactic cit 
și tehnic, aducind în teren nu
meroase „nume" răsunătoare, 
mindrii ale voleiului româ
nesc, au umplut cu regularitate 
pînâ la refuz sălile în care s-au 
desfășurat. Ceea ce- avem toate 
motivele să credem că se va 
petrece și de data aceasta.

Ambele întilniri vor avea loc 
în sala Floreasca : meciul mas
culin Dinamo - Rapid SE VA 
DISPUTA MÎINE, CU ÎNCE
PERE DE LA ORA 17, IAR 
CEL FEMININ, SÎMBATA, CU 
ÎNCEPERE, DE ASEMENEA, 
DE LA ORA 17.
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DE
telefon de la 

întrecerile tur- 
handbal

HANDBAL DE LA CLUJ

Blocajul echipei masculine Dinamo (Ganciu Derzei — 
Schreiber) respingi nd un atac finalizat de rapidistul Grigoro- 

■ viei. Aspect imortalizat de fotoreporter la una din inttlnirile 
Dinamo — Rapid, desfășurate în luna mai, in cadrul memo
rabilei finale românești a „Cupei campionilor europeni" cu

cerite de dinamoviști
Foto: N. Aurel

CLUJ a (prin 
trimisul nostru), 
neulul internațional de 
masculin au continuat luni după- 
amiază cu partida dintre selecțio
nata de tineret a României și 
formația U.R.S.S. Cu excepția 
primelor 7 minute șl a finalului, 
selecționata sovietică a dominat 
cu autoritate, conducînd uneori 
chiar cu cite 7-8 goluri diferență. 
Handbaliștii sovietici au avut în 
Solomko șl Zelenov doi pivoți

iar Mazur a șu- 
de la distanță.

Cupa României" la tenis de masă
Ea sfîrșitul acestei săptămîni, 

fruntașii tenisului nostru de masă 
se vor reuni — la Cluj — pen
tru a se întrece în competiția 
„Cupa României4*. Vineri, sîm- 
bătă și duminică vor concura 20

de seniori, 16 senioare, 8 juniori 
și 8 junioare.

Meciurile se vor disputa numai 
la probele de simplu fete și sim
plu băieți.

foarte inspirați, 
tat fcarte bine 
astfel că oaspeții au cîștigat cu 
scorul de 17—14 (9—5). Tinerii ju
cători români au început curajos, 
apoi însă au comis numeroase 
greșeli ; doar în ultimele minute 
ale meciului ei au avut o puter
nică revenire, reducînd serios 
din handicap.

Cele 31 de goluri au fost în
scrise de Mazur 5, Zelenov 4, 
Terțvadze 4, Sevcenko 2, Solomko 
2 de la învingători și de I. Po
pescu 6. Moldovan 3, Paraschiv, 
Marinescu, Cosma, Papp și Coasă 
de la învinși. A arbitrat bine 
G. Fiildp (Ungaria).

A doua partidă de luni, Româ
nia — Iugoslavia, s-a terminat 
cu un rezultat egal : 17—17 (6—8). 
Echipa iugoslavă a constituit pen
tru handbaliștii români un ad
versar extrem de dificil, deoa
rece, sesizînd că absența lui Mo
ser din formația noastră repre
zintă un serios handicap în jo
cul acesteia, sportivii iugoslavi

au aplicat o apărare „3+3" foarte 
avansată. Aceasta a incomodat 
mult selecționata română, care, 
in plus, a practicat un joc sta
tic, pozițional, fără orizont, astfel 
incit oaspeții au condus tot tim
pul, egalarea survenind abia in 
min. 44 (12—12). Reprezentativa
noastră, cu un efort de voință, 
a_ reușit să ia conducerea in min. 
55 (16—15), dar a fost imediat ega
lată și întrecută. Scorul final a 
fost stabilit de Lieu, care a tran
sformat o lovitură de la 1 m.' 
Au înscris : Gruia 7, Licu 6, Cos- 
tache II, Oțelea, Nodea și Guneș 
pentru selecționata României, 
Milkovlci 6, Karadza 4, Horwath 
3, Vican 2, Bribanicl 2 pentru 
selecționata Iugoslaviei. A arbi
trat cu scăpări P. Ovdal 
marca).

Programul jocurilor de 
este următorul : România 
— Iugoslavia, România —

(Dane-

marți 
tineret 

Franța.

CALIN ANTONESCU

Cîteva observații pe marginea meciurilor
din primul tur al campionatului republican de hochei

r
.1 Ancheta noastră

„Cei mai buni 10 sportivi 
români ai anului 1966“
Cititorii ziarului „Sportul popular" sînt invitați să 

participe la tradiționala noastră anchetă 
BUNI 10 SPORTIVI Al ANULUI 1966".

Pentru aceasta, recomandăm cititorilorPentru aceasta, recomandăm cititorilor noștri care 
doresc să participe la desemnarea celor mai buni dintre 
fruntașii sportului românesc din acest an, ca în stabi
lirea ordine! să țină seama de valoarea performanțelor 
realizate de aceștia, de locurile ocupate la campiona
tele mondiale și europene, de comportarea avută în 
alte mari competiții internaționale, de constanța rezul
tatelor obținute.

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

Stimați cititori ! Așteptăm răspunsurile dv. Ele trebuie 
să ne parvină pînâ în ziua de 23 decembrie a.c. pe 
adresa : ziarul „Sportul popular", str. Vasile Conta 
nr. 16 București, cu mențiunea „Cei mai buni lO sportivi". 
. Rezultatul acestei anchete îl vom publica în numărul 
nostru festiv de Anul Nou.
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Decorați cu ordinul „Meritul Sportiv

MiiNE MIHAI FLAMA-

• HOCHEI PE GHEAȚA. - 
Patinoarul artificial „23 Au
gust", ora 9 : Steaua - Poli
tehnica București ; ora 17 : A- 
gronomia Cluj - Tîrnava Odor
hei ; ora 19 : Dinamo - Voința 
M. Ciuc (meciuri din campio; 
natul republican al categoriei 
A).

VOLEI. - Sala Floreasca 
de la ora 17 : Dinamo - Rapid 
(m) în campionatul republican 
al categoriei A.
* HOCHEI PE GHEAȚA. - 

Patinoarul artificial ,23 Au
gust', ora 9 : Steaua — Tlrnava 
Odorhei; ora 17 : Voința M. 
Ciuc Agronomia Cluj; ora 
19s Dinamo - Politehnica Bucu
rești (meciuri din campionatul 
republican al categoriei A).
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Marele maestru internatio
nal FLORIN GHEORGHIU 
are, la 22 de ani, un impre
sionant palmares șahist. El 
a fost de cinci ori campion 
al țării, a deținut titlul de 
campion mondial la juniori, 
a ocupat locuri fruntașe la 
mari turnee internaționale, 
a obținut rezultate valoroase 
in tntilnirile cu cei mai buni 
jucători ai lumii. Lui Florin 
Gheorghiu i-a fost conferit 
ordinul „Meritul Sportiv" 
clasa a Ill-a.

Pe marginea recentelor dispute 
din cadrul primului tur al campio
natului republican de hochei pe 
gheață, colegiul central de antre
nori din F.R.H.P., cu sprijinul 
unui grup de studenți de la I.G.F. 
cu specializare hochei, au înre
gistrat statistic evoluția pe teren 
a celor șase echipe participante 
la întreceri. în decursul celor 45 
de reprize de joc. Aceste date, îm
preună cu cele consemnate în foi
le de arbitraj, oferă posibilitatea 
unei analize științifice a jocurilor 
și studierea unor indici privind 
eficacitatea echipelor în atac și 
în apărare, concepția lor de joc 
etc. Pe baza acestor date, care 
conduc la o seamă de concluzii 
foarte interesante, poate fi aju
tată orientarea pregătirii echipelor 
respective și a jocului acestora 
în viitoarele dispute ale campio
natului republican

Pornind de la legătura indisolu
bilă care există între pregătirea 
fizică, tehnică și tactică, ne-am 
propus să studiem modul în care 
fiecare echipă și antrenorii respec
tivi au știut să valorifice cit mai 
bine calitățile specifice ale fiecă
rui jucător, pregătirea lui pentru 
a putea obține în final rezultatele 
dorite.

De la început se poate afirma

Maestrul emerit al spor
tului ION TRIPȘA este unul 
dintre cei mai buni trăgători 
din lume la pistol viteză. 
Recordman al țării, Ion Trip- 
șa a cîștigat medalia de ar
gint la Jocurile Olimpice de 
la Tokio, iar anul trecut, la 
campionatele europene de la 
poligonul Tunari, el s-a cla
sat pe locul al treilea. Pen
tru activitatea și rezultatele 
valoroase realizate el a fost 
distins cu ordinul „Meritul 
Sportiv" clasa a lll-a.

Portarul Sofian reține pucul în fața dinamovistului Basa. Fază din meciul Dinamo — 
Voința din cadrul primului tur al campionatului republican

Foto: A. Neagu
c» după desfășurarea celor 15 
partide din cadrul prințului tur 
al campionatului republican a 
ieșit piegnant în evidență dife
rența de pregătire fizică dintre 
primele două clasate (Steaua și 
Dinamo) și celelalte formații (Vo-

In decursul activității sale 
sportive,
ROPOL a făcut parte din 
echipele reprezentative ale 
țării la fotbal și hochei pe 
gheață. In ultimii ani, el s-a 
dedicat profesiunii de antre
nor, elevii săi obținînd o 
serie de succese interne și 
internaționale la hochei. 
Pentru îndelungata sa activi
tate, maestrul sportului 
Mihai Flamaropol a fost 
decorat cu ordinul „Meritul 
Sportiv’ clasa a Ul-a.

ința, Agronomia, Politehnica și 
Tîrnava). La aceasta a contri
buit» în primul rînd, faptul că 
jucătorii de la Steaua și Dinamo 
au desfășurat o susținută activi
tate de pregătire in timpul verii, 
pe baza unui plan discutat și în 
cadrul colegiului central de antre
nori, ceea ce le-a asigurat o bază 
serioasă de pregătire fizică multi 
laterală. Faptul că respectivii ju-

Steaua Dinamo Voința Agronomia Politehnica Tîrnava
~ 160 —2474-336 4-219 —53 95

Rezultatele slabe înregistrate 
de ultimele patru clasate nu pot 
fi puse însă în exclusivitate nu
mai pe seama faptului că Steaua 
și Dinamo au avut mai mult timp 
de pregătire pe gheată, ci în pri
mul rînd pe lipsa pregătirii fizice 
multilaterale evidentă la cei mai

Pc patinoarul „23 August", din nou la hochei!

După o pauză de o săp- 
tămînă, timp în care hoche- 
iștii noștri fruntași s-au an
trenat intens pe gheața pa
tinoarului „23 August", arbitrii 
campionatului republican vor 
chema din nou la întrecere cele 
șase echipe participante.

Programul de desfășurare a 
meciurilor din turul al II-lea al 
competiției este identic celui din 
primul tur. Astăzi, iubitorii ho
cheiului vor putea vedea ur
mătoarele partide : ora 9 s 
STEAUA — POLITEHNICA 

cători au avut și posibilitatea li
nei pregătiri timpurii pe gheată 
s-a concretizat în evoluția lor mai 
bună din primele partide. Supe
rioritatea aceasta a fost evidentă 
în tempoul de joc și în special in 
acțjunile de atac-apărare. Făcînd 
diferența dintre șuturile trase și 
cele primite, am ajuns la urmă
toarea situație, după părerea 
noastră foarte elocventă : 

mulți dintre jucători. Aceasta esto 
„cheia problemei" și ea trebuie

Ing. ALEX. TEODORESCU 
președintele colegiului central de 

antrenori din F.R.H.P.

(Continuare în pag. a 2-a)

BUC. (13—1), ora 17 : AGRO
NOMIA CLUJ — TÎRNAVA 
ODORHEI (13—1), ora 19 : DI
NAMO — VOINȚA M. CIUC. 
(8—2). Intre paranteze am trecut 
rezultatele înregistrate în meciu
rile de acum cîteva zile.

Iată și clasamentul cu care 
reiau disputele :
Steaua 5 5 0 0 63— 5
Dinamo 5 3 1 1 38—11
Voința M. Ciuc 5 3 0 2 35—22 
Agronomia CI. 5 2 1 2 31—33 
Polilh. Buc.
Tiruava O.

se 
1. 
2.
3.
4.
5.
6.

19
1
6
5
2
a

510 4 15—48 
5 0 0 5 2—65



Etapa a Vl-a in categoria B POPICE

— Farul 
bun, cu 
părți. A-

Semănătoarea București 
Constanța (m) 3—2. Joc 
atacuri variate de ambele . 
ceastă prețioasă victorie Semănătoarea 
o datorează în special jocului eficace 
desfășurat de Rotaru și Schaffer. De 
la oaspeți s-au evidențiat Gornovi- 
ceanu (cel mai bun de pe teren) și 
Ionescu.

Progresul București — Electropu- 
tere Craiova (m) 0—3. Succes clar al 
echipei mai omogene, mai tehnice și 
mai combative, a craiovenilor, dintre 
aceștia remareîndu-se Dodu și Boto- 
șanu. De la Progresul au plăcut Chi- 
riță și Vasiliu. (SEVER NORAN).

I.C. Arad — A.S.A. Sibiu (m) 3—1. 
Victorie clară a arădenilor, în fața 
unui adversar adesea egal. (ȘT. IA- 
COB — coresp. principal).

înainte Timișoara — Ind. sîrmci C. 
Turzii (m) 3—0. Joc frumos. Gaz
dele au obținut victoria în 40 de mi
nute de joc. (I. STAN — coresp.).

Progresul I.R.A. Suceava — C.S.M. 
Cluj (m) 3—1. După o scurtă pe
rioadă de cădere în finalul setului 
prim, sucevenii își organizează cu pre
cizie jocul și înving din ce în ce mai 
detașat. (R. MUNTEANU — coresp.).

I.C.F. București — Medicina Bucu
rești (m) 3—0. Dispută fără istoric, 
mediciniștii prezentîndu-se sub orice 
critică. (C. VÂLEANU

Știința Petroșeni — 
dagogic Tg. Mureș (m) 
comodă a iocalnicilor. 
în față o echipă mult 
ceea ce privește mișcarea în teren. 
(T. CORNEA — coresp.).

Construcții București — Universita
tea Timișoara (m) 2—3. Joc echili
brat. Blocajul și varietatea atacului 
— la înălțime în jocul gazdelor ca și 
în cel al oaspeților. S-au remarcat 
Postolache și Munteanu de la învin
gători, respectiv Picu și Donescu.

Universitatea București — Univer
sitatea Craiova (m) 3—2. Bucureștenii 
au învins datorită eficacității atacu
lui.

I.S.E. București — Institutul peda
gogic Pitești (1) 2—3. Meci... aprins, 
încheiat cu meritata victorie a oaspe
telor, realizată printr-un joc mai bun, 
în care s-au evidențiat Dinu, Ostaehe 
și Nițu.

Universitatea București — Univer
sitatea Iași (f) 3—0. Cu excepția pri
mului set, în care echipele au jucat 
de la egal la egal, gazdele (cele mai 
bune — Ceamurian și Coman) și-au 
impus net superioritatea. (ION DU
MITRESCU)

Progresul Tîrgoviște — Voința M. 
Ciuc (f) 3—0. Totuși o victorie obți
nută cu dificultate de gazde, la ca
pătul unui meci foarte echilibrat și 
totodată foarte frumos, evidențiin- 
du-se Minea, Grigoriu și Pctcu de la 
Progresul, Kondorossy și Szebeny de 
la Voința M. Ciuc. (ȘT. IONESCU — 
coresp.)

Corvinul Deva — Liceul „N. Băl- 
cescu“ Cluj (f) 3—2. Joc de factură

— coresp.).
Institutul pe-
3—0. Victorie 
care au avut 
deficitară în

inferioară, spectaculos în
să prin evoluția scorului. 
(I. SIMION — coresp.)

Politehnica Galați — 
Politehnica Brașov (f) 
2—3. Meci cu final dra
matic — victorie meri
tată a oaspetelor (GH. 
ARSENIE — coresp.).

Prdgresul București — 
Sănătatea Arad (f) 3—1. 
Joc slab, inferior cu mult 
pretențiilor firești emise 
la o partidă de categoria 
B. Cu ceva mai multă 
atenție în setul doi, Pro
gresul putea cîștiga... ra
pid, cu 3—0.

Medicina București — 
Universitatea Timișoara 
(f) 1—3. O frumoasă
partidă, în care timișo- 
rencele au cîștigat prin- 
tr-un joc net superior la 
preluări și la blocaj și 
printr-o mai mare varie
tate a atacului. Cele mai 
bune de pe teren în cele 60 de minute ale 
întîlnirii : Coste, Popescu, Drăgolici și 
Fera de la Universitatea Timișoara, 
Grigore, Bărbulescu și Sudacevschi de 
la Medicina București. Jucătoarelor a- 
cestei echipe li se recomandă să folo
sească și preluarea cu două mîini de 
sus, fără de care nu vor putea iniția 
și reuși acțiuni ofensive la nivelul 
cerut de varietate. (— C. F. —)

Luptă la fileu in meciul de dumi
nică, derbiul seriei a Il-a femi
nine in categoria B, Medicina 
București — Universitatea Timi
șoara : in atac — Pandrea (Me
dicina) ; la blocaj — Coste (Uni

versitatea)
Foto: V. Bageac
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Constructorul București
Crișul Oradea 55-33

Partida dintre Constructorul București 
și Crișul Oradea, desfășurată în cadrul 
etapei a IV-a a campionatului republi
can feminin de baschet, s-a încheiat 
cu victoria echipei bucureștene la un 
scor categoric : 55—33 (23—13).

KUOB!

S-a încheiat a 15-a ediție
a campionatului cooperației
Arena cu șase piste de la stadio

nul Voința din Capitală a 
timp de două zile ultimele 
ale celei de-a 15-a ediții a 
natului cooperației.

Mergînd din victorie în 
selecționatele regiunilor Cluj, Mureș- 
Autonomă Maghiară, Ploiești, Crișa- 
na (feminin), Mureș-Autonomă Ma
ghiară, Guj, Crișana și Oltenia (mas
culin) s-au calificat în finala pe țară 
a acestei competiții. Reprezentativele 
regiunilor menționate au fost alcătui
te din cîte șase jucătoare și tot a- 
tîția jucători, fiecare trăgînd cîte 100 
bile mixte și, respectiv, 200 bile mix
te. Băieții au jucat pe pistele 1—4, 
iar fetele pe 5—6. Avînd în formații 
sportivi de forțe apropiate și bine 
pregătiți, selecționatele regiunilor 
Mureș-Autonomă Maghiară (la fete) 
și Crișana (la băieți) s-au dovedit o- 
mogene, ocupînd la sfîrșitul compe
tiției primele locuri în clasamentele 
respective care au următoarea înfă
țișare : feminin — 1. Reg. Mureș-Au
tonomă Maghiară 2281 p.d., 2. Reg. 
Cluj 2180 p.d., 3. Reg. Ploiești 2176 
p.d., 4. Reg. Crișana 2076 p.d.; mas-

găzduit 
întreceri 
campio-

victorie,

culin: 1. Reg. Crișana 4976 p.d., 2. 
Reg. Mureș-Autonomă Maghiară 4725 
p.d., 3. Reg. Cluj 4694 p.d., 4. Reg. 
Oltenia 4691 p.d.

De la echipele învingătoare s-au 
remarcat în mod deosebit Minodora 
Ghețan (415 p.d.), Margareta Szemani 
(403 p.d.), L. Heghesy (870 p.d.), L. 
Gallo (869 p.d.) și I. Szlopp (840 p.d.).

In program au figurat și probele 
individuale de 100 bile mixte femei 
și 200 bile mixte bărbați, la care și-au 
disputat întîietatea o serie de jucă
toare și jucători special invitați, pre
cum și toți concurenții participant la 
confruntările pe echipe. Dovedind o 
bună precizie în lansarea bilei, Mi
nodora Ghețan (Tg. Mureș) și L. He
ghesy (Oradea) au repurtat victoria.

Cîteva observații pe marginea meciurilor

din primul tur al campionatului republican

CLASAMENTELE: feminin — 1.
Minodora Ghețan (Tg. Mureș) 415 
p.d., 2. Ana Felseghi (Sibiu) 406 p.d.* 
3. Margareta Szemani (Tg. MurdȚȘ) 
403 p.d., 4. Ecaterina Damo II (Tg: 
Mureș) 397 p.d., 5. Elena Silvestru 
(Ploiești) 397 p.d.; masculin: L. He
ghesy (Oradea) 870 p.d., 2. L. Gallo 
(Oradea) 869 p.d., 3. P. Kâszegy (Tg. 
Mureș) 861 p.d„ 4. I. Szlopp (Oradea) 
840 p.d., 5. V. Orloschi (Roman) 837 
p.d.

Organizarea întrecerilor a fost 
bună, iar arbitrajul — competent.

(Urmare din pag. 1)

dea serios de gîndit antrenorilor și,să 
deopotrivă, jucătorilor.

• în timpul partidelor de pînă 
acum o parte dintre jucători, depășiți 
de joc, 
comis o serie de infracțiuni penalizate 
de arbitri. Astfel, Bianu și Barbu de la 
Politehnica au fost eliminați din joc 
nu mai puțin de 15 min, ceea ce evi
dent a dus la un randament și mai scă
zut al echipei. Din totalul penalizări
lor cel puțin 50 la sută au fost acor
date numai pentru piedici și durități 
inutile. Concluzia, în acest caz, e 
aceeași: lipsa de pregătire, care favori
zează asemenea manifestări !

• în însemnările noastre sînt nume
roase cele care se referă la greșeli de 
execuție tehnică, chiar și la unii jucă
tori de valoare (Andrei, Naglii, Szabo I

\ Am notat multe pase greșite ca 
adresă sau prea tari, ceea ce evident 
a dus la irosirea acțiunilor de atac. 
Asemenea lipsuri în executarea proce
deelor tehnice am constatat și la unii 
jucători din lotul republican. Pană, 
Florescu și Ștefan, de pildă, au șutat 
pe jos, și nu o dată, în situații în care 
portarul advers era căzut pe gheață ; 
mulți jucători pierd pucul din crosă în 
situații favorabile de șut; Varga și G. 
Szabo întîrzie șutul, întoreîndu-se pen
tru a putea trage „normal" deoarece 
încă nu știu să tragă „liftat" ; Ionescu, 
altfel un bun cunoscător al jocului cu 
corpul, în meciul cu Dinamo n-a fo
losit „bodicecul" decît o singură dată 
etc. Aceste aspecte trebuie analizate 
cît mai grabnic posibil de antrenorii 
lotului republican mai ales că, nu peste 
multă vreme, echipa noastră va aveji de 
susținut cîteva întîlniri internaționale cu 
formații redutabile.

• în ceea ce privește tactica de joc 
am observat că Steaua și Dinamo s-au 
axat pe ofensivă, în timp ce la cele
lalte echipe accentul a căzut pe apă
rare. Mai mult de 50 la sută din totalul 
șuturilor trase au fost realizate de ju
cătorii de la Steaua și Dinamo. In ge-

și-au pierdut calmul și au

etc.).

neral, ultimele clasate și-au adoptat con
cepția de joc bazîndu-se pe o apărare 
pasivă cu aglomerare în fața porții, cu 
contraatacuri sporadice în fața echipe
lor fruntașe, sau cu atacuri poziționale, 
mai mult cu pase laterale și șuturi trase 
din situațiile cele mai sigure de către 
jucătorii cei mai experimentați.

• Steaua și Dinamo au prestat, în 
general, un joc modern, în viteză, cu 
circulație intensă, cu pase și șuturi pu
ternice. Deosebirea esențială dintre a- 
ceste două echipe a fost următoarea: 
în timp ce Steaua a valorificat la maxi
mum, prin combinații sigure, ocaziile 
de gol, realizînd o mai intensă circu
lație a pucului, Dinamo a jucat neeco
nomic, făcînd o adevărată risipă de 
energie, a realizat numai o circulație a 
jucătorilor.

• Tactica trebuie subordonată exclu
siv unui scop precis și folosirea ei se 
cere aplicată în funcție de o serie de 
factori, în primul rînd de adversar. Ju- 
eînd la fel împotriva tuturor echipelor 
Dinamo a greșit desigur și astfel a 
pierdut un punct în fața Agronomiei 
Cluj, în care experimentații Naghi și 
frații Cozan, ajutați de tinerii Gali și 
Radu, au reușit să stăvilească atacurile 
dinamoviste. De altfel, printr-o tactică 
de joc adecvată Voința și Agronomia 
au reușit să suplinească chiar unele la
cune de pregătire. In ceea ce privește 
tactica de joc Steaua s-a prezentat cel 
mai bine. A folosit diferite sisteme de 
atac (progresiv, contraatac cu un vîrf 
la linia roșie etc.) și o apărare activă 
sau pasivă, în funcție de adversar. Cu 
Dinamo, de exemplu, a folosit o apărare 
aglomerată pentru a putea face față pre
singului advers, utilizînd ieșiri de con
traatac din treimea de apărare. Aportul 
jucătorilor de cîmp în apărare a fost 
aproape egal cu cel al portarului. In 
funcție de situația concretă a jocului 
din reprizele a H-a și a lil a Steaua 
a acționat ofensiv cu atacuri organizate 
pozițional și cu circulație intensă în tre
imea adversă.

• In ceea ce privește rezultatele ob
ținute de fiecare jucător pe teren, edi-

ficator ni se pare clasamentul realizato
rilor Ia care, situație specifică hocheiu
lui, se ține scamă nu numai de autorii 
golurilor, ci și de cei care ajută prin 
pasele lor Ia înscrierea punctelor, lată-1 : 
1. G. Szabo (Steaua) 15 p (11 goluri 
înscrise, la 4 a ajutat), 2. I. Gheor
ghiu (S) 14 p (12-)-2), 3—4. I. Szabo 
(V) și T. Gali (A) 14 p (10+4), 5. 
D. Varga (S) 13 p (8~+5), 6. A. Biro 
(S) 11 p (3+8), 7. Ad. Naghi (A) 
10 p (5+~5), 8. A. Cazan (A) 9 p 
(7+2), 9. G. Cazan (A) 9 p (o-jS), 
10. N. Andrei (V) 9 p (3+6) etc. Din 
totalul punctelor înregistrate membrii lo
tului republican au realizat 43 și, fapt 
foarte îmbucurător, tot atitea au înscris 
și jucătorii din lotul republican de ti
neret.

★

Astăzi pe patinoarul „23 August" re
încep întrecerile pentru cucerirea titlu
lui de echipă campioană republicană. 
Așteptăm dispute de o calitate mai bună, 
la potențialul real al jucătorilor noștri.

H4NQBAL

Meciuri internaționale
5

în
TG. MUREȘ 20 (prin telefon). Sîmbătă 

seara s-a desfășurat în sala I.M.F. din 
localitate partida amicală Internațională 
dintre Selecționata Voința și reprezenta
tiva feminină a orașului Belgrad. Supe
rioară, echipa iugoslavă a ciștigat cu 
scorul de 12—6 (6—3). Au marcat : Vei- 
novld 2, Ninkovici 2, Knezevici 2, Re- 
bernjak 2, Samardzia 1, Radakovlci 1, 
Jasici 2 pentru învingătoare, Mikloș 3, 
Andone 1, Teglas 1, Ballnt 1 pentru în
vinse.

G. CIORANU
GALAȚI 20 (prin telefon). Selecționata 

feminină de handbal a orașului Buda
pesta a evoluat în localitate, întîlnind 
reprezentativa orașului Galați. Handba
listele maghiare au cîștigat cu scorul de 
8—5 (5—1).

(T. SIRIOPOL-core6p.)

Clasamentele definitive
ale campionatului republican

Primii clasați în „Cupa Sportul popular1*
Ediția 1066 

pe echipe a 
clasamentele

a campionatului republican 
luat sfîrșit. Iată mai jos 
la toate probele :

Floretă băieți

1. Steaua Buc.
2. Univer. Buc.
3. C.S.M. Cluj
4. I.M.F. Tg. M.
5. Unio Satu M.

Petrolul Ploiești6.

io 
io
10 
io 
io 
io

io o
7 0
7 0
3 0
3 0
1 0

133
85
75
71
67
47

344:731
537:591
586:543
620:551
626:521
644:436

Și
Ultima clasată din fiecare probă, adică 

Petrolul Ploiești (floretă băieți), I.MJF. 
Tg. Mureș (floretă fete), Progresul (spa
dă) și C.S.M. Cluj (sabie) au retrogradat.

★

întrecerilor din cadrul 
republican pe echipe a 
un clasament al scrime- 

eficacitatea.

Înaintea întâlnirii România — Franța Floretă fete

ULTIMUL MECI DE VERIFICARE
SUSȚINUT DE SELECȚIONABILI

Duminică după-amiază, pe stadionul 
Republicii, lotul republican pentru me
ciul cu Franța, de la 27 noiembrie, a 
susținut un nou joc de verificare. 
Parteneră — echipa Grivița Roșie. 
Meciul s-a dovedit a fi foarte util iar 
adversarul bine ales.

Intr-adevăr, rugbiștii de la Grivița 
Roșie au dat o replică foarte dîrză 
selecționatei, în special în prima re
priză, în cadrul unui meci desfășurat 
într-un tempo rapid, cu multe acțiuni 
pe treisferturi, pline de acurateța. Se
lecționata a terminat victorioasă cu 
scorul de 13—0 (0—0), prin punctele 
Înăcrise de Țuțuianu (o încercare trans-

formată de Irimescu), Irimescu (o în
cercare pe care tot el a transformat-o) 
și, din nou, Țuțuianu (o încercare ne
transformată).

Selecționata a intrat pe teren în 
următoarea alcătuire : Stoica, Rășcanu, 
Dinu — M. Rusu, V. Rusu — Băltă- 
rețu, Demian, Țuțuianu — Mateescu; 
Dragomirescu — 
mescu, Wusek 

cursul meciului 
Dragomir, aripă
trecut „uvertură" 
lui Dragomirescu. 
în acest meci.

a evo-
Onuțiu 
pentru

1.
2.

Steaua Buc. 
Prog. Buc.

3. Univer. Buc.
4. S.P.O.B.

5. Unio Satu M.
6. I.M.F. Tg. M.

8 0 2 116 336:452 16*)
6
3
2
1

0
0
0
0

4
7
8
9

435:480
535:366
526:356
535:363

12
6
4
2

Progresul—I.M.F.

Tănase Mure-
— 90 la sută 

— 2,643, 
șl cele 
(Steaua)
3. Ionel

Cu prilejul 
campionatului 
fost alcătuit șl 
rilor in ceea ce privește
Acestora li s-a decernat cîte o cupă ofe
rită de ziarul nostru. Publicăm mai jos 
situația primilor clasați în fiecare probă.

FLORETA BĂIEȚI : 1. 
șanu (Universitatea Buc.)
asalturi cîștigate (36 din 40) 
coeficientul dintre tușele date 
primite (193—74), 2. Iuliu Falb
— 90 la sută — 2,214 (186—84),
Drîmbă (Steaua) — 85 la sută (34 din 40).

FLORETA FETE : 1. Ileana Drîmbă 
(Steaua) — 85 la sută, coeficient 2,124 
(153—72), 2. Suzana Tasi (Steaua) — 85 
la sută, coeficient 2,011 (148—70), 3.—4. 
Ecaterina lencio (Steaua) și Marina 
Stanca (Progresul) — 82,5 la sută (33 
din 40).

SPADA : 1. Ștefan Moldanschl (Steaua)
— 82, 5 la sută (33 din 40), 2. Iosif Sepe- 
șiu (Steaua) — 77,7 la sută (28 din 36), 
3. Nicolae Marinescu (Steaua) 70 la sută 
(23 din 40).

SABIE : 1. Octavian Vintilă (Steaua)
— 83,3 la sută (30 din 36), coeficient 
1,844 (166—90), 2. Vasile Rohoni (Dinamo 
Brașov) — 83,3 la sută, coeficient 1,579 
(169—107), 3. Hariton Bădescu (Steaua) — 
68,8 la sută (23 din 32).

•) In ultima etapă :
Tg. Mureș 15—1.

Spadă
1. Steaua Buc. 10 10 0 0 123 428:734
2. I.M.F. Tg. M. 10 802 90 559:666
3. C.S.M. Cluj 10 415 70 639:579
4. Crișul Oradea 10 406 72 641:659
5. Univer. Buc. 10 208 62 646:546
6. Progresul Buc. 10 1 1 8 51 683:487

Sabie

1. Steaua Buc. 10 10 0 0 115 484:718
2. S.P.O.B. 10 6 1 3 79 617:635
3. Univer. Buc. 10 505 74 605:612
4. Unio Satu M. 10 406 69 634:574
5. Dlnamo Brașov 10 316 76 624:598

J^C.S.M. Cluj 10 10 9 57 671:538

De notat că Ia Grivița Roșie 
luat și Dăscălescu, în timp ce 
a fost „vizavi“-ul lui Rășcanu 
a se vedea care din ei ar putea rezol
va cel mai bine una din problemele- 
cheie ale echipei reprezentative, aceea 
a talonajului.

Din echipa folosită duminică, și care 
în linii mari va constitui XV-le țării 
pentru meciul cu Franța; au plăcut 
mai ales Țuțuianu, Irimescu, Nica, 
Mateescu, Demian, M. RusUgV, Rusu 
și Dăiciulescu.

Pregătirile lotului vor continua în 
cursul acestei săptămîni.jțt. sț)

Ciobănel, Nica, Iri- 
Dăiciulescu. jtn 

mai fost folosit 
locul lui Wusek, 

prin accidentarea 
Penciu n-a jucat

a 
în

20
13
10

8
7
2



TAPĂ „DEDUSĂ" IN CATEGORIA €!
SERIA EST

□MOTIVA IAȘI —RAPID MI- 
—0). Pe un teren desfundat, lo- 
i n-au reușit să fructifice nici 
intre ocaziile create. In prima 
a meciului, jocul a fost echili- 
n final, deși au „forțat" înain- 
ocalnici nu au putut trece de 
ea hotărîtă a formației Rapid, 
ritrat Gh. Dutu — P. Neamț, 
i favorizat echipa gazdă. (Du- 
Diaconescu—coresp. principal).

TORIA ROMAN — MINOBRAD 
A DORNEI (2—1). Echipa loca- 
lominat mai mult cîștigînd pe 
Forma sportivă bună a porta- 

formației din Vatra Dornei a 
ca scorul să fie atît de 6trîns. 
de au fost înscrise de Dembrov- 
tnin. 46) și Mureșan (min. 70) 

Victoria, Vais (min. 90) pen- 
inobrad. Excelent arbitrajul lui 
ir — București. (G. Groapă și 
amă—coresp.).

,'ALUL RĂDĂUȚI — ANCORA 
ȚI (2—1). Joc de slabă factură 

ă>. Golurile învingătorilor au 
îstî'ise de Dendrea (min. 32) și 
(pnm. 80). Ancora a redus din 
ap la o învălmășeală produsă 
ecutarea unei lovituri de colț. 
>canu—coresp.)

CLASAMENT

oria Roman 111 6 1 4 27—15 13
rea Focșani 10 5 3 2 13— 6 13
^sta Fălticeni 10 5 2 3 20—14 12
aiul Buzău 10 6 0 4 16—15 12
obrad V. Dornei 11 5 2 4 9— 8 12
olul Moinești 10 5 1 4 18—16 11
ora Galați 11 4 2 5 15—14 10
aluî - Rădăuți 10 5 0 5 15—20 10
.'ia Birlad 10 4 1 5 13—13 9
'ia <CFR Galați 10 3 3 4 12—13 9
aura roșie Tecuci

10 4 1 5 14—20 9
til a Buhuși 10 4 0 6 11—18 8
id Mizil 10 3 2 5 9—13 8
jmotiva Iași 11 1 6 4 9—16 8

RCURI 23 NOIEMBRIE: Gloria 
— Petrolul Moinești, Flamura 

Tecuci — Foresta Fălticeni, Tex- 
ihuși — Unirea Focșani, Gloria 
Galați — Metalul Buzău.

SERIA SUD

- CĂRA ROȘIE BUCUREȘTI — 
REA GIURGIU (3—4). Bucu- 
l au pierdut, din nou, două 

pe teren propriu. Oaspeții au 
mult pe contraatac, speculînd 
greșelile apărătorilor echipei 

a roșie. In prima repriză, s-au 
□căzii la ambele porți. După 

a .căzut o „ploaie de goluri", 
■erea avind-o cind o echipă cînd 
ă. Au marcat: Mustață (min. 
33 din 11 m), Crăciun (min. 59 
pentru Dunărea, Ganciu (min.

Iu (min. 65) și Nania (min. 69— 
l) pentru Flacăra roșie. A ar- 
corect N. Stănescu-Buzău. (Ni- 
rokacek-coresp.).

'ALUL TÎRGOVIȘTE — POR- 
CONSTANȚA (1—0). Joc spec- 

dinamic. In prima parte me- 
știi au atacat dezlănțuit, șutind 
Ite ori la poartă. în această par- 
meciului, Simionescu (min. 12 
și Avramescu (min. 36) au ratat 
favorabile. In minutul 44, s-a 
unicul gol al partidei; Chiriță 

;chis „printre" pe Brukental și 
a șutat imparabil. In repriza a 
gazdele au dominat dar nu au 
să-și mărească avantajul. Cons- 
i au încercat să restabilească 

.. rul dar... numai atît. Ilie Dră-
Bucureștl a arbitrat foarte bine. 
Avanu — coresp. principal).

CTRICA FIENI—STUFUL TUL- 
1—2). Localnicii au jucat frumos 
ratat mult. în repriza a doua,

:e au luat conducerea, oaspeții 
is de timp, aruncînd balonul 
lin teren. Golurile au fost mar- 
e Preda (min. 13 și 80) pentru 
ca, Suliman (min. 23) și Pascu 
71) pentru Stuful. A condus 
bine Gh. Dulea - București. (C.

u — coresp.).

GREȘUL CORABIA — S. N. 
4IȚA (2—1). Victorie obținută la 
în urma unei dominări copioa- 

>roape 70 de minute jocul s-a 
irat în jumătatea de teren a 
.lor, care s-au apărat cu îndîr- 
aport de cornere : 14—2 în fa- 
Progresului. Au înscris Neacșu 

23) și Ene (min. 49), respectiv 
nin. 28). A arbitrat corect și au-
Gh. Olteanu - București. (C. Fi- 
corespj.

CLASAMENT

1. Portul Constanța 11 8 1 2 17— 9 17
2. Metalul Tîrgoviște 11 6 2 3 17— 6 14
3. Dunărea Giurgiu 11 7 0 4 20—11 14
4. I.M.U. Medgidia 10 5 3 2 14— 9 13
5. Electrica Constanța 10 5 3 2 12— 9 13
6. Oltul sf. Gheorghe 10 5 0 5 18—21 10
7. Stuful Tulcea 11 3 4 4 12—16 10
8. Tehnometal Buc. 10 3 3 4 14—14 9
9. Electrica Fieni 11 4 1 6 14—15 9

10. Muscelul C-lung 10 3 3 4 8—10 9
11. S. N. Oltenița 11 3 2 6 11—15 8
12. Flacăra roșie Buc. 10 3 1 6 23—23 7
13. Progresul Corabia 11 3 1 7 13—22 7
14. C.F.R. Roșiori 9 2 2 5 5—18 6

MIERCURI 23 NOIEMBRIE - Elec
trica Constanța — Muscelul Cimpu- 
lung, I.M.U. Medgidia — C.F.R. Ro
șiori, Oltul Si. Gheorghe — Tehno- 
metal București

SERIA VEST

MINERUL ANINA — VICTORIA 
TG. JIU (4—1). — Minerii au jucat 
bine și au meritat să ciștige la acest 
scor. Golurile au fost marcate de Nai- 
din (min. 2), Dumitrescu (min. 7 și 65), 
Tirziu (min. 55 — din 11 m), respectiv 
Creianu (min. 88 din 11 m). A arbitrat 
bine I. Cătănoiu - București. (Gh. Cră- 
ciunel — coresp.).

VICTORIA CALAN — AUTORA- 
PID CRAIOVA (2—0). — Unul dintre 
cele mai frumoase meciuri jucate 
Ia Călan. Multe faze spectaculoase, 
joc viu disputat, intr-o perfectă spor
tivitate. Gazdele au dominat mai mult 
și au înscris de două ori : Radu (min. 
15) și Gheorghiu (min. 58). (Al. Tuza— 
coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV — META
LUL TR. SEVERIN (6—0). — Scorul 
sever cu care s-a încheiat partida 

Min. 81. , . Crăciun (tricou deschis) aduce egalarea: 3—3. Dar
meciul nu este „jucat" și Dunărea objine victoria. (Fază din meciul Flacăra 

roșie București — Dunărea Giurgiu 3—4)

este urmarea jocului bine orientat de 
mijlocașii Pop și Ciripoi și, in același 
timp, a vervei deosebite a atacului 
brașovean. Dacă jucătorii de la Trac
torul păstrau același tempo și in re
priza secundă scorul putea fi majo
rat. Jocul a fost frumos și spectaculos, 
și Ia realizarea lui a contribuit și 
„ll“-le improvizat al oaspeților (le-au 
lipsit 4 titulari accidentați, inlocuiți, 
cu juniori), care a jucat deschis, dar a 
făcut o mare „economie” de șuturi : 
in toată partida două șuturi la poar
tă ! Au marcat : Pop (min. 20), Pal 
(min. 34), Vătav (min. 38), Ciripoi 
(min. 45), Ciupa (min. 60) și Cîrtoc 
(min. 15 — autogol). A arbitrat bine 
N. Petriceanu — București. (C. Gruia — 
coresp. principal).

CHIMIA FAGĂRAȘ — AURUL 
ZLATNA (5—0). — Meciul a plăcut 
datorită numărului mare de goluri în
scrise. Făgărășenii au ratat foarte 
mult. Oaspeții au jucat deschis. Go
lurile au fost înscrise de : Boanță II 
(min. 15 și 18), Stoica (min. 66), Cosma 
(min. 70) și Fejer (min. 88). M. Ior- 
gulescu-Fitești a condus bine. (Valen
tin Lazăr-coresp.).

CLASAMENT
1. Mureșul Deva 10 6 2 2 25—13 14
2. Metalul Hunedoara 10 6 2 2 19—11 14
3. Chimia Făgăraș 11 7 0 4 24—21 14
4. Minerul Anina 11 6 1 4 21—14 13
5. Tractorul Brașov 11 5 2 4 23—15 12
6. Victoria Călan 11 5 2 4 13—13 12
7. Metalul Tr. Severin 11 5 2 4 16—20 12
8. Electroputere Craiova

10 5 1 4 23—18 11
9. Aurul ZIatna 11 5 0 6 22—24 10

10. A.S.A. Sibiu 10 4 1 5 18—15 9
11. Victoria Tg. Jiu 11 3 3 5 13—19 9
12. Autorapid Craiova 11 3 1 7 16—21 7
13. C.F.R. Caransebeș 10 2 3 5 4—24 7
14. Progresul Strehaia 10 1 2 7 14—23 4

MIERCURI 23 NOIEMBRIE: Elec- 
troputere Craiova — C.F.R. Caranse
beș, Progresul Strehaia — Mureșul 
Deva, Metalul Hunedoara — A.S.A. 
Sibiu.

SERIA NORD

MINERUL BIHOR — SODA OCNA 
MUREȘ (0—0). Ambele echipe au 
luptat mult pentru victorie. Gazdele, 
cu toate că au dominat, nu au reușit 
să treacă de apărarea jucătorilor de 
la Soda. în minutul 30, Coteț (Mine
rul), a șutat în bară. Arbitrul Ion Ți- 
frea — Hunedoara a condus cu scă
pări, tolerînd jocul dur. (M. Domițian 
—coresp.).

METALUL COPȘA MICĂ — MI
NERUL BAIA SPRIE (1—0). Jocul nu 
6-a ridicat la un nivel superior. Uni
cul gol a fost înscris de Blăjan în 
minutul 74. R. Săbău — Cluj a arbi
trat foarte bine. (M. Falidu-coresp.).

FAIANȚA SIGHIȘOARA — A. S. 
AIUD. (2—1). Terenul alunecos a în
greuiat controlul balonului. Totuși 
jocul a fost dinamic și de un bun ni
vel tehnic. In repriza întîi, partida a 
fost echilibrată iar după pauză jucă
torii de la Faianța au dominat mai 
mult. Golurile au fost marcate de 
Vasile și Iosif pentru Faianța, Pal 
pentru Aiud. Arbitrul L. Kiș — Tg. 
Mureș a condus bine. (I. Turjan— 
coresp.).

OLIMPIA ORADEA — SĂTMĂ- 
REANA (1—0). Liderul seriei a domi
nat cu autoritate 75 de minute. în a- 
ceasta perioadă a obținut 15 lovituri 
de colț și un gol marcat în minutul... 
91, de către Medveș. Partida a fost 
prelungită cu două minute pentru că 
oaspeții au tras de timp. Sătmăreana 
s-a apărat dîrz. Gh. Vereș — Cluj a 
arbitrat bine. (Ilie Ghișa—coresp. 
principal).

Foto : N. Tokacek
CLASAMENT

1. Olimpia Oradea 11 7 2 2 18— 8 16
2. Medicina Cluj 10 5 4 1 14— 7 14
3. Chimica Tîrnăveni 10 6 1 3 20—10 13
4. Minerul Bihor 11 4 3 4 14— 9 11
5. Minerul Baia Sprie 11 4 3 4 13—10 11
6. A. S. Aiud 11 4 3 4 15—14 11
7. Recolta Cărei 10 3 4 3 12— 8 10
8. Metalul Copșa Mică 11 5 0 6 13—15 10
9. Sătmăreana 11 4 2 5 9—11 10

10. Steaua roșie Salonta
10 3 4 3 10—19 10

11. Faianța Sighișoara 11 4 1 6 12—19 9
12. Soda Ocna Mureș 11 3 2 6 14—21 8
13. Progresul Reghin 10 3 2 5 7—15 8
14. Arieșul Turda 10 3 1 6 10—15 7

MIERCURI 23 NOIEMBRIE: Recol
ta Cărei — Chimica Tîrnăveni, Arie- 
șul Turda — Progresul Reghin, Me
dicina Cluj — Steaua roșie Salonta.

N. R. Toate meciurile încep la 
ora 14.

PRONOSPORT
PROGRAMUL CONCURSULUI 

PRONOSPORT NR. 48 
(etapa din 27 noiembrie 1966)

I. Oțelul Gl.—Chim. Suceava (Cat. B) 
II. Oltul R. Vîlcea—Poiana Clmplna 

(Cat. B) 
in. Din. Bacău—Metalurgistul (Cat. B)
IV. Metrom—C.F.R Pașcani (Cat. B)
V. A.S. Cugir—C.S.M. Reșița (Cat. B)

VI. Vagonul Arad—Min. Lupeni (Cat. B)
VII. C.F.R. Tim.—Min. B. Mare (Cat. B)

VIII. Catanzaro—Catania (Camp, italian 
B)

IX. Modena—Messina (Camp, italian B)
X. Palermo—Varese (Camp, italian B)

XI. Potenza—Sampdoria (Camp, italian 
B)

XII. Genoa—Alessandria (Camp, italian 
B)

Xin. Verona—Reggina

La acest concurs, la premiul ex
cepțional se acordă un autoturism

„Olimpicii au plecat în Olanda
Ieri dimineață, selecționata olim

pică a țării noastre a plecat în Olan
da, unde miereuri 23 noiembrie va 
întîlni în orașul Deventer selecțio
nata de tineret a țării gazdă.

Pentru această întâlnire antrenorii

MÎINE, IA ARAD: D. T. A. - FENERBAHCE ISTANBUL
La Arad se va disputa mîine o nouă 

partidă în cadrul .Cupei Balcanice". 
Este vorba de meciul U.T.A. — Fe

Golgeterii categoriei A înaintea ultimei etape
12 GOLURI: I. Io- 

nescu (Rapid) — 4 din 
11 m;

9 GOLURI: lancu 
(Farul) ;

8 GOLURI: Peio- 
neseu (Jiul), Voinea 
(Steaua) — 1 pen. ;

7 GOLURI: Frățili 
(Dinamo București) ;

6 GOLURI: Stoi- 
cescu (CSMS), Naghi 
(Dinamo Pitești) — 1 
pen., Dridea I. (Petro
lul) — 2 pen.;

5 GOLURI: Dumi
triu (Rapid), Schiopu 
(UTA);

4 GOLURI: Haidu 
(Dinamo București), O- 
bleznenco (Știința Cra

iova) 1 pen., Țurcan 
(Dinamo Pitești), Soo 
(Steaua), Casandra, Li
bardi (Jiul), Surdan 
(Politehnica Timiș.) ;

3 GOLURI : Oaidă, 
Matcianu (Progresul), 
Sfîrlogea (Știința Cra
iova), Constantin (Stea
ua), Badea (Petrolul), 
Tr. Popescu (UTA), 
Popanică (Politehnica 
Timișoara), Adam (U- 
niversitatea Cluj) — 2 
pen.

2 GOLURI: Ene II 
— 1 pen., Pîrcălab, O. 
Popescu (Dinamo Bucu
rești), Cîrciumărescu, 
4 van, Mihăilescu II 
(Știința Craiova), Kal-

CE MAI AVEM DE VĂZUT ÎN CATEGORIA B?
SERIA I

ȘTIINȚA BUCUREȘTI cu Ceah
lăul P. Neamț (acasă) și Poiana Cîm- 
pina (deplasare). CEAHLĂUL P. 
NEAMȚ cu Știința București (d) și 
Oltul Rm. Vâlcea (a.). OȚELUL GA
LAȚI cu Chimia Suceava (a) și Me
talurgistul București (d). CHIMIA 
SUCEAVA cu Oțelul Galați (d) și 
Flacăra Moreni (a). FLACĂRA M0- 
RENI cu Sidenrrgistul Galați (a) și 
Chimia Suceava (d). SIDERURGIS- 
TUL GALAȚI cu Flacăra Moreni 
(d) și Dinamo Bacău (a). METROM 
BRAȘOV cu QF.R. Pașcani (a) și 
Progresul Brăila (d). C.F.R. PAȘ
CANI cu Metrom Brașov (d) și Dinamo 
Victoria București (a). OLTUL RM. 
VÎLCEA cu Poiana Cîmpioa (a) și 
Ceahlăul P. Neamț (d). POIANA 
CÎMPINA cu Oltul Rm. Vîlcea (d) și 
Știința București (a). DINAMO BA
CĂU cu Metalurgistul București (a) 
și Siderungistul Galați (d). META
LURGISTUL BUCUREȘTI cu Dina
mo Bacău (d) și Oțelul Galați (a). 
DINAMO VICTORIA BUCUREȘTI 
cu Progresul Brăila (a) și C.F.R. Paș
cani (d). PROGRESUL BRĂILA cu 
Dinamo Victoria București (d) și Me
trom Brașov (a).

SERIA A II-A
CS.M. SIBIU cu Unirea Dej (a) 

și CS.M. Reșița (d). CRIȘUL ORA

ALTE REZULTATE 
DIN „CUPA ROMÂNIEI1'

PROGRESUL REGHIN — GAZ ME
TAN MEDIAS 2—1 (1—0) 

FORESTA FĂLTICENI — DINAMO
BACĂU 1—0 (0—0) I

• PRONOEXPRES • PRONOSPORT
.Moskvici" (51500 lei) și diferența 
In numerar până la 75 000 lei.

★
Astăzi este ultima zi cînd mai 

puteți 6ă depuneți buletinele pentru 
concursul Pronoexpres de mîine a 
cărui tragere va avea loc în Bucu
rești

★
De vineri 25 noiembrie se pune în 

aplicare o nouă formulă la tragerile 
Loto, extrăgîndu-se 12 numere din 
90 în loc de 10 din 90.

Noua formulă este simplă și oferă 
mari șanse de cîștig. Se extrag din 
urnă încă 2 numere în plu6 și se 
câștigă pentru pruna dată și cu 3 nu
mere din 12.

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

noștri au deplasat un lot de 16 ju
cători : Constantinescu, Coman, Lu- 
pescu, Boc, Florea, D. Niculae, Săt- 
măreanu. Dinu, Năftănăilă, Surdan, 
Năsturescu, Dumitriu II, I. Ionescu, 
Moldoveanu, Libardi, Gyorfi.

nerbahce Istanbul. Reamintim că in 
partida de la Istanbul fotbaliștii turci 
au cîștigat cu 3—1

lo, 'Tuf an, Manolache, 
Tîlvescu — 2 pen. 
(Farul), I. Popescu, 
Eftimie, Dobrin (Di
namo Pitești), S. A- 
vram (Steaua), ȚirJea 
(U.T.A.) — 1 pen., 
Martinovici, Crăciun — 
1 pen. (Jiul), Regep, 
Mihăilă — 1 pen., Le- 
reter — 2 pen. (Poli
tehnica Timișoara), Cu- 
perman, Lupulescu, De- 
leanu — I pen. 
(CSMS), Mustățea, I- 
vansuc (Universitatea 
Cluj), Năftănăilă, Ivăn- 
cescu — 1 pen., Alecu, 
Goran, Gyorfi (Steagul 
roșu).

DEA cu Gaz metan Mediaș (a) și 
Minerul Lupeni (d). UNIREA DEJ 
cu C.S.M. Sibiu (d) și Vagonul Arad 
(a). GAZ METAN MEDIAȘ cu Cri- 
șul Oradea (d) și Clujeana (a). A.S. 
CUGIR cu C.S.M. Reșița (a) și C.F.R. 
Arad (d). C.S.M. REȘIȚA cu A.S. 
Cugir (d) și CS.M. Sibiu (a). VAGO
NUL ARAD cu Minerul Lupeni (a) 
și Unirea Dej (d). MINERUL LU
PENI cu Vagonul Arad (d) și Cpișul 
Oradea (a). C.F.R. TIMIȘOARA cu 
Minerul Baia Mare (a) și A.S.A. Tg. 
Mureș (d). MINERUL BAIA MARE 
cu C.F.R. Timișoara (d) și Ind. sîrmei 
C. Turzii (a). CLUJEANA cu A.S.A. 
Tg. Mureș (a) și Gaz metan Mediaș 
(d). A.S.A. TG. MUREȘ cu Clujeana 
(d) și C.F.R. Timișoara (a). IND. 
SÎRMEI C. TURZII cu C.F.R. Arad 
(a) și Minerul Baia Mare (d). C.F.R. 
ARAD cu Ind. sîrmei C. Turzii (d) 
și A.S. Cugir (a).

DE LA I.E.B.S.
• Pentru jocurile de volei RAPID — 

DINAMO (m) de mîine și DINAMO — 
RAPID (f) de simbătâ din sala Floreasca, 
biletele se găsesc de vînzare la casa spe
cială din str. Ion Vidu.
• Aceeași casă vinde și bilete pentru 

jocurile de hochei din turul II al 
campionatului republican ce se desfă
șoară săptămina aceasta șl pentru între
cerile de patinaj artistic, la care parti
cipă patinatori din CEHOSLOVACIA, 
R.D. GERMANA, UNGARIA șl din țara 
noastră, care se vor desfășura la pati
noarul „23 August", sîmbătă și duminică.
• Pentru meciul de rugbi ROMANIA 

—FRANȚA de duminică, biletele se vor 
găsi începînd de joi la casele speciale 
din str. Ion Vidu, agenția C.C.A. bd. 
Gh. Gheorghiu-Dej și stadionul Repu
blicii.
• LA BAZINUL ACOPERIT FLOREAS

CA FUNCȚIONEAZĂ UN CURS DE INI
ȚIERE LA ÎNOT PENTRU COPIL ÎN
SCRIERI LA BAZIN.

PRONOEXPRES

Premiile concursului Pronoexpres 
nr. 46 din 16 noiembrie 1966 :

Categoria 1: 1 variantă a 124.739 lei; 
categoria , a II-a : 5 variante a 17.293 
lei; categoria a IlI-a : 59 variante a 
1.578 lei ; categoria a IV-a 356 varian
te a 336 lei ; categoria a V-a : 1311 
variante a 91 lei ; categoria a VI : 6516 
variante a 25 lei.

Premiul de categoria I în valoare 
de 124.739 lei a fost cîștigat de 
OROSZ ENIKO din Cărei.

Kubrică redactată de Administrația de 
Stat Loto-Pronosport.

<



S-au tras la sorți meciurile din turneul final

DINAMO BUCUREȘTI-PRO RECCO GENOVA SI PARTIZAN BELGRAD
1 ’

DYNAMO MAGDEBURG IN „C. C. E «fi POLO
de 
la

întrecerile turneului semifinal 
la Zagreb au adus poloiștilor de 
Dinamo București pentru prima oară 
calificarea în turneul final al „C.C.E." 
Este cea mai bună performantă rea
lizată vreodată de campioana țării 
noastre și ea confirmă forma bună 
a dinamoviștilor în acest sezon. De 
altfel, în decurs de 10 zile, bucureș- 
tenii au susținut nu mai puțin de 7 
partide dintre care au cîștigat șase 
si au pierdut una, înscriind 54 de go
luri și primind doir 22.

într o convorbire telefonică avută 
ieri dimineață cu prof. Carol Corcek, 
antrenorul echipei, acesta ne-a de
clarat că este mulțumit de modul cum 
au evoluat jucătorii săi și că privește 
cu încredere partidele viitoare. El

a remarcat jocul bun al lui Grin- 
țescu, Mărculescu, Za han (doar în 
atac), Popa și Kroner. Cei doi portari, 
Frățiiă și Ciszer au avut intervenții 
mult aplaudate, dar au și primit cite 
un gol de Ia 10 mrtri (!) în meciul 
cu Partizan.

*

In eel de al doilea turneu semifi
nal desfășurat la Genova, campioana 
Italiei — Pro Recco — a obținut trei 
victorii (4—3 cu Dynamo Magdeburg, 
3—2 cu B.V.S.C Budapesta și 6—2 
cu Tunafors Eskilstuna) și, deci, ca
lificarea pentru turneul final. Dyna
mo Magdeburg și B.V.S.C. au între
cut, de asemenea, pe Tunafors cu 
6—2 și, respectiv, 3—1, iar me«iul

lor direct trebuia să hotărască a doua 
echipă calificată. Campioana Unga
riei a condus cu 4—1, dar Dynamo 
a reușit să egaleze (5—5) și — da
torită unui golaveraj superior — să 
se claseze pe locul secund.

Așadar, în cursa pentru cucerirea 
trofeului au mai rămas Partizan Bel
grad, Dinamo București, Pro Recco 
Genova și Dynamo Magdeburg.

Tragerea la sorți efectuată dumi
nică seara la Genova a programat 
următoarele întîlniri în turneul final: 
DINAMO BUCUREȘTI—PRO RECCO 
GENOVA și PARTIZAN BELGRAD— 
DYNAMO MAGDEBURG. Meciurile 
vor avea loc tur-retur în zilele de 27 
noiembrie și 4 decembrie.

Progresul Brăila învingătoare, iar Oțelul ( 
Sport Klub Leipzig

Galați unde au întîlnit formați 
Iul. Meciul a luat sfîrșit ctr-jj 
egal, 4—4. S-au evidențiat P. * 
lungi, M. Arhire și A. Maina. 
țenii ar fi putut obține un rezult 
bun dacă N. Ciuciu și Gh. Stan 
evoluat la adevărata lor valoat

la egalitate cu
Echipa de lupte libere Sport Klub 

Leipzig și-a continuat turneul în țara 
noastră întîlnind sîmbătă formația 
Progresul Brăila. Victoria a revenit 
gazdelor cu scorul de 4Vî—3*/j. Punc
tele formației brăilene au fost reali
zate de N. Dumitrașcu, Gh. Caracos- 
tea, P. Gîrciumaru, A. Balogh, și 
C. Teodoru.

Duminică, oaspeții s-au deplasat la
N. COSTIN țî V. ȘTEFANESi

corespondenți

DE PE TERENURILE DE FOTE
SE

ITALIA: MAZZOLA 
AFLĂ LA NEAPOLE

INTR-O FORMA EXCELENTA • LOTUL 
• IUGOSLAVIA : DINAMO ZAGREB PE 
TREI ÎN CAMPIONAT

din Iotul da

Turneul de polo
de hi tlalle

HALLE (Agerpres). — Turneul inter
național de polo pe apă desfășurat la 
Halle s-a încheiat duminică cu victoria 
echipei S. K. Leipzig. Poloiștii acestei 
echipe au învins cu 5—3 pe Polonia 
Bvtom. cu 8—3 pe Rapid București și 
au terminat la egalitate (6—6) 
de-a doua clasată — echipa S.C. 
Halle. Pe locul trei s-a clasat 
București care a învins cu 6—5 
lonia Bvtom.

cu cea 
Chetnie

Rapid 
pe Po-

„Patina din Praga44
♦

Duminică au luat sfîrșit, în capitala 
Cehoslovaciei, întrecerile tradiționalului 
concurs de patinaj artistic, dotat cu 
trofeul „Patina din Praga". Concurenți 
și concurente din 17 țări șî-au disputat 
întîietaiea în probele individuale și pe 
perechi. Țara noastră a fost reprezentată 
de campioana republicană de senioare 
Elena Moiș și perechea Liliana Geor
gescu— Radu Ionian.

în proba individuală feminină, primul 
loc a fo<t ocupat de concurenta ceho
slovacă Hanna Maskova. Elena Moiș 
s-a clasat pe locul 17. La băieți a cîș
tigat de asemenea un reprezentant al 
gazdelor, tînărul patinator Ondrei Ne- 
pela. urmat în clasament de Krikk 
(R.F.G ) și Cetveruhin (U R.S.S.). 
Proba pe perechi a revenit cuplului 
Glockshuber—Daune (R.F.G.). Perechea 
română Georgescu—Ionian s-a clasat 
locul 12

pe

Carnet competițional
internațional la tenis

de masă
• Meci România - Anglia la Londra
• Debutul formațiilor noastre C.S.M. 
Clui si Progresul București în „C.C.E."

Abia reîntorși dintr-un turneu de 
meciuri amicale de verificare din R. P. 
Mongolă. R. P. Chineză și R.P D. Co
reeană. jucătorii noștri de tenis 
masă vor susține în curînd alte 
internaționale.

Astfel, la Londra, sîmbătă 3 
brie, va avea toc întîlnirea

de 
partide

decem- 
amicală 

mixtă dintre România și Anglia, Apoi. 
peMe cîteVa zile, două echipe românești 
debutează în noua ediție a competiției 
oficiale „Cupa campionilor europeni". 
La băieți. în cadrul sferturilor de fi
nală. va desfășura la Cluj meciul 
C.S.M.-*-CS Union Paris (10 decembrie). 
In aceeași zi. dar la Viena. tot pentru 
sferturile de finală ale „C.C.E."— la fete 
-— Progresul București 
echipei campioane a 
Viena.

In sfîrșit. în prima 
decembrie, va sosi în 
pentru o serie de partide amicale — un 
lot de tineret (băieți) din R. P. Chineză.

va primi replica 
Austriei. Polizci

decadă a lunii 
țara noastră —

RECORD MONDIAL PE VELODROM
ZORICH. — Cu prilejul unui concurs 

internațional de ciclism pe pistă desfă
șurat pe velodromul acoperit din Zurich, 
Pierre Dentin a stabilit un nou record 
mondial in proba de 500 m (lansat), 
realizînd timpul de 28,93/100. Vechiul 
record era de 29,0 și aparținea aceluiași 
sportiv.

i

PE SCURT
TAȘKENT. — La 

fășurat campionatele 
nastică. In absența 
dial Voronin, accidentat, victoria la 
culin a revenit lui Victor Lîsitskî, 
115,5 puncte, urmat de Serghei Diamidov 
cu 115,2 puncte. La feminin, a terminat 
învingătoare Natașa Kucinskaia, urmată 
de Laris Petrick. Larisa Latînina n-a

Tașkent s-au 
unionale de 
campionului

des- 
gim- 
mon- 
mas- 

cu

participat, deoarece a abandonat acti
vitatea competițională

ANKARA. — Italianul Rolando Rigoli 
a cîștigat proba de sabie din ultima zi 
a campionatelor internaționale de scrimă 
ale Turciei desfășurate la Ankara. El a 
realizat în turneul final 6 victorii, fiind 
urmat în clasament de Misirii (Turcia) 
— 5 victorii și Stavrev (Bulgaria) — 
<1 victorii.

Luni dimineața, jucătorii 
fotbal al Italiei au fost convocați la 
Roma, la sediul federației italiene do 
fotbal, de unde. în cursul zilei de marți, 
vor pleca la Ncapole.

Din lot fac parte 18 jucători. Por
tari : Albertosi, Sarti. Fundași : Fac- 
chetti, Burgnich, Landini. Mijlocași : 
Guarneri, Picchi, Bercelino, Castano, 
Lodetti, Bianchi. înaintași : Riva, Cor
so, Domenghini, Mazzola, De ” 
Menichelli, Juliano.

Comentînd partidele din etapa 
minică a campionatului italian, 
de radio Roma a subliniat atît valoarea 
ridicată a unor meciuri cit și forma 
excelentă a unor jucători din lot. Ast
fel. partida Fiorentina—Bologna (1—1) 
a satisfăcut deplin atît pe specialiști 
cit și pe spectatori. La Neapole, locul 
de desfășurare a meciului de sîmbătă 
dintre echipele Italiei și României, 
timpul a fost frumos, dar terenul a fost 
desfundat în urma ploilor torențiale din 
ultimele zile.

Paoli,

de du- 
postul

peî orașelor tîrguri“ va întîlni fo 
Dinamo Pitești. In 1963, Dinamo ‘ 
a fost finalistă (alături de Val 
în această competiție. In 1964, 
ția iugoslavă a participat în 
cupelor*, eliminînd cu 3—1 și 
pe Steaua București.

Anul acesta, în primul tur al „C. 
echipa din Zagreb s-a calificat d 
sorților, în dauna formației Ș> 
Bmo (2—0 și 0—2). In turul u 
Dinamo a întîlnit echipa scoți^ 
fermline. Fotbaliștii iugoslavi ai. , 
primul meci în deplasare cu 4— 
au cîștigat partida revanșă cu 
și astfel ei s-au calificat în tu 
treilea al competiției (la victorii ț 
averaj egal s-au dublat golurile 
cate în deplasare).

Dinamo Zagreb are în formați 
jucători internaționali: portarul S 
înaintașul Zambata și Rora, ocup 
cui al treilea în campionatul iugos 
15 puncte după Sarajevo și Ra 
Niș.

-JZ
★

Cîteva cuvinte despre echipa Dinamo 
Zagreb, care în turul al treilea al „Cu

BREVIAR OLIMPI

PUNCT FINAL ÎN CEA DE A XVII-A OLIMPIADĂ DE SAH
• ECHIPA

Simbătă seara și în întreaga 
duminică, sala de festivități a 
lului „Habana libre" din capitala 
a trăit ultimele asalturi date pe ta
blele cu pătrate albe și negre de cei 
peste 300 de participanți la a XVII-a 
Olimpiadă de șah.

In prima grupă finală, unde cele 
mai bune 14 echipe s-au întrecut pen
tru titlul mondial, semnele de întreba
re nu mai figurau în dreptul primului 
loc. Echipa U.R.S.S. își asigurase vic
toria, avînd o rezervă de 4*/2 puncte 
față de următoarea clasată, încă înain
te de începerea celei de-a 13-a runde 
și ultima. Șahiștii sovietici au cîști
gat la scor convingător și ultimul lor 
meci, învingînd cu 3*/2—’/a formația 
Bulgariei.

In schimb, lupta a continuat acer
bă pentru următoarele două locuri ale 
clasamentului finalei, care trebuiau să 
desemneze pe deținătorii medaliilor 
de argint și bronz. Aceștia n-au fost

U.R.S.S. ȘI-A PASTRAT TITLUL • ROMÂNIA PE LOCUL VIII 

zi de 
hote-
Cubei

cunoscuți decît după încheierea parti
delor întrerupte. Asigurîndu-și o vic
torie cu 3*/2—*/2 în fața formației cu
baneze, echipierii S.U.A. și-au păstrat 
locul doi, fără a mai fi ajunși de șa
hiștii unguri, obligați să cedeze un 
punct în partida întreruptă cu echipa 
României. Scorul final al meciului 
Ungaria - România : 2*/2—l*/2. Repre
zentativa ungară este egală la puncte 
cu Iugoslavia (3—1 cu Islanda), dar 
rămîne în posesia medaliilor de bronz, 
pe baza unui coeficient Soneborn mai 
bun.

In ordinea celorlalte locuri ale fina
lei nu au intervenit schimbări. Echi
pele care completează plutonul frun
taș, în rîndul cărora figurează și re
prezentativa țării noastre, și-au păstrat 
locurile. Șahiștii din R.D.G. au cîștigat 
la scor surprinzător de sever — 4—0 — 
în fața Norvegiei (numai U.R.S.S. și 
Iugoslavia au învins atît de categoric 
pe norvegieni), dar aceasta nu î-a

ajutat sâ ajungă din urmă echipa Ro
mâniei, de care rămîn separați de un 
punct întreg. Alte două rezultate din 
ultima rundă : Cehoslovacia — Dane
marca 2—2, Argentina — Spania 
3*/2-*/2.

Iată cum arată clasamentul finalei 
Olimpiadei de șah: 1. U.R.S.S. 39*/j 
puncte (din 52 posibile) ; 2. S.U.A. 34*/a 
P ; 3—4. Ungaria și Iugoslavia 33*/2 p ; 
5. Argentina 31 p; 6. Cehoslovacia 
30«/a P t 7. Bulgaria 28 p ; 8. ROMANIA 
26*72 P t 9. R.D.G, 25*/j p; 10. Dane
marca 20 p ; 11. Islanda 19 p ; 12. Spa
nia 18 p ; 13. Norvegia 15 p ; 14. Cuba 
13 p. In a doua grupă finală a cîștigat 
Olanda (locul 15) urmată în ordine 
de Polonia, Austria, Elveția, Izrael, 
Finlanda, Anglia, Columbia, Canada, 
Suedia. Belgia, Franța, Indonezia, 
Scoția. In a treia grupă pe primul loc 
figurează Italia, urmată de R.P. Mon
golă și Filipine.

DE PE TOATE MERIDIANELE
CLARKE ȘI ROELANTS

După cum s-a anunțat, Ia 
Louvain, atletul belgian Gaston 
Roelants a corectat recent re
cordurile mondiale în probele 
de 20 km și o oră. recorduri 
deținute de australianul Ron 
Clarke. întrebat ce părere are 
despre performanta lui Roe
lants, celebrul atlet australian 
a spus : „Roelants este capa
bil să bală toate recordurile 
pe care le dețin. N-am fost 
surprins că Roelants a corec
tat aceste recorduri la întoar
cerea sa din Mexic. Voi în
cerca însă să le recuceresc în 
cadrul unei tentative pe care 
o voi face la Geelong”. Clarke 
se antrenează cu mare serio
zitate pentru a ajunge iarăși 
în forma maximă. Recent el 
a făcut o originală întrecere 
pe 20 000 m cu calul Sir Ca
meron. Victoria a revenit 
însă... calului, care s-a dove
dit mal rezistent.

La rîndul lui, Roelants, tri
plu recordman mondial (el 
deține șl recordul mondial în 
proba de 3 000 m obstacole) a 
făcut următoarea declarație : 
„Bunul meu prieten Ron 
Clarke este un mare atlet. El 
are toate șansele să-ml corec
teze recordurile mondiale în 
proba de 20 km și o oră. Nu 
voi precupeți însă nici un e- 
fort la antrenamente. In 
cursul Iernii nu-mi voi lua 
vacantă, d voi participa la 
marile crosuri internaționale. 
Vă anunț de pe acum, că la 
Ciudad de Mexico voi parti
cipa la trei probe : 3 000 m

obstacole, 10 000 m și maraton*, 
In ciuda celor 30 de ani, pe 
care-i va împlini la 5 februa
rie 1967, Roelants nu vrea să 
se dea învins și se pregătește 
cu indîrjire pentru a-și înche
ia cariera cucerind încă un 
titlu olimpic.

UN CAMPION OLIMPIC 
CARE PROMITE

Campionul olimpic de Ia To
kio, pugllistul de categoria 
grea, Joe Frazier, se anunfă 
unu) dintre cei mai serioși 
șalangeri ai lui Cassius Clay,

Președintele Comitetului de orga 
Jocurilor Olimpice din 1968, 

a anunțat în <
a
R amirez Vazquez, 
unei conferințe de presă că tumei 
olimpic de baschet se va desfășu 
orașele Guadalajara, Leon și P 
urmînd ca turneul de consolare — 
tiu echipele care nu participă la ti 
final în Ciudad de Mexico — : 
desfășoare la Puebla, un oraș 
300 000 de locuitori, așezat la 11 
est de orașul Mexic. După cum se 
meciurile de fotbal din turneul 
se vor desfășura în aceleași orașe 

Președintele Comitetului de orgt 
a precizat, de asemenea, că cerem 
de inaugurare și de închidere a 
vor avea loc pe stadionul principal a 
șului universitar și 
„Azteca*1. Încă nu s-a 
bele de caiac-canoe și 
lărie se vor desfășura 
zute (Xochimilco pentru 
Mexic pentru călărie).

In cadrul aceleiași 
presă, Ramirez Vazquez 
„Săptămîna preolimpică" 
va purta numele de „Jocurile preolii 
din Mexic*.

campionul înmii. După ce a 
abandonat „hermina albă", 
trecind la profesionism, Joa 
Frazier și-a pus serios în va
loare „punchul* său remarca
bil, făcind adevărate... ravagii. 
In decurs de 18 luni el a sus-

RUGBIUL CIȘTIGA TEREN IN U.R.S.S.

Acum cîteva zile, la Tbilisi 
a luat sfîrșit primul cam
pionat de rugbi al U.R.S.S. 
Alegerea capitalei Gruziei ca 
loc de desfășurare a între
cerii celor mai buni rugbiști 
sovietici nu este întîmplâ- 
toare. Rugbiul devine tot 
mai popular în rîndul spor-

tivilor gruzini, care îi găsesc 
asemănări cu un sport tra
dițional al lor — „lelo“. 
Totuși, primul turneu unio
nal n-a dat satisfacție re
prezentanților Gruziei, In 
meci decisiv, echipa locală 
Dinamo Tbilisi a fost între
cută de formația Universi-

tății din Moscova, care s-a 
clasat pe primul loc. In fo
tografia noastră, vedem o 
fază a meciului Lokomotiv 
Tbilisi — Spartak Leningrad 
cîștigat de prima echipă 
cu scorul de 13—11.

Foto TASS

nu pe star 
hotărit dacă 
întrecerile, d 

locurile [ 
caiac-can<

în

conferinț 
a anunța 
din anul

tlnut 12 meciuri, ciștîgînd tns 
inte de limită 11, Iar unul, I 
puncte. In ultima sa confrur 
tare, el a dispus de campioni 
argentinian Oscar Bonavcn. 
Peste cîteva zile, la Los Ar 
geles, Joe Frazier va înfrunt 
asaltul unul veteran in mat» 
rie, Eddie Machen, care Ir, 
cearcă la 34 de ani să revin 
pe primul plan al acestei ca 
tegorii.

NEOBOSITUL ZATOPEK
Alergarea distanței de 10 kt 

pe șosea, între orășelul Bc 
chovic și capitala cehoslovaci 
el, Praga, reprezintă una dl 
cele mal vechi întreceri atle 
tice de fond din Europa. Zile 
le trecute, tradiționala 
s-a disputat pentru a 
oară. Au participat 683 
lergătorl repartizați pe 
rite grupe, pe categorii 
criterii de vîrstă.

Principala atracție 
cerii a constituit-o 
celebrului atlet 
participant In 
ani. El a luat 
oară startul în 
De menționat că fostul cua 
druplu campion olimpic a pă 
răslt activitatea oficială dii 
anul 1958 șl de atunci nu fac» 
decît rareori antrenament. Ai 
ceasta nu l-a împiedicat însă 
să cîștlge cu ușurință curs; 
Bechovic—Praga, ocupînd pri 
mul loc în categoria respec 
tlvă .

— In viitorii ani, voi concn 
ra cu regularitate Ia aceastl 
cursă — a declarat marele a 
lergător. Distanța de 10 000 n 
îmi convine de minune 1

Ceea ce corespunde perfeci 
realității : Zatopek a fost re
cordman mondial pe această 
distanță...

cur?,
70- 

de a 
dife 

Și P 
întrea

apariții
Zatopek

35—4
Emil 
grupa 
pentru prim 
această cursă
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