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România—Franța n

Sc conturează
echipa care va juca
duminică

Pregătirile lotului republican în 
vederea tradiționalei confruntări 
cu „XV**-le Franței au ajuns în 
faza finală, aceea a definitivă
rii formației care va evolua du
minică.

Colectivul de antrenori care s-a 
ocupat de pregătiri — Nicolae 
Pădureanu, Alexandru Teofilovici 
și Aurel Barbu — și-a cris
talizat observațiile prilejuite de 
meciurile pe care le-au susți
nut selecționabilii. Este vorba atît 
de întîlnirile de verificare pro- 
priu-zise, cît și de recenta par
tidă Italia—România. In raport 
cu constatările tehnice, ca și cu 
indisponibilitățile apărute pe par
curs, s-a hotărît următoarea echi- 

% care însă nu e&te definitivă : 
.’enciu (Dăiciulescu), Wussek 
(Dragomir), Irimescu, Nica. Cio
bănel, Dragomirescu (Wussek), 
Mateescu, Demian, Băltăreții, M. 
Rusu, V. Rusu, Țuțuianu, Stoi
ca, Rășcanu, Dinu.

De menționat că unele posturi 
sînt ocupate de „nespecialiști", 
dar acest lucru a fost conside
rat necesar atît pe baza unor ar
gumente tactice, cît și pe aceea 
a unor indisponibilități nereme- 
diabile pe altă cale. Wussek în 
postura de mijlocaș la deschidere 
nu mai este debutant; în schimb, 
faptul că Rășcanu joacă taloner 
este explicabil prin dorința de a 
utiliza un jucător care la valoare 
egală în talonaj dispune de un 
plus de combativitate și de pre
gătire fizică. Să vedem !
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Cluj. Zi friguroasă de toamnă. 
Mă prinde din urmă, pe „Moților", 
veșnic tînărul Albin Morariu. Mă 
conduce o bucată de drum, mă 
pune la curent cu proiectele sale 
și la despărțire nu uită 
facă, ca de obicei, o invi
tație :

•— Te aștept după- 
amiază la sală. Țin mult 
să-ți fac o surpriză...

Albin Morariu este ojnul 
pe care nu l-a refuzat pînă 
nici un reporter, cît de < 
ar fi fost.

să-mi

— Ei, ce-ai de zis ? Place-ți 7 
Și fiindcă întîrzii cu răspunsul 

continuă tot el:
se vor mira, alții ml 

chiorîș, dar eu tot zic 
mare: am găsit omul 
trebuia ! Procedee mo

— Unii 
vor privi 
o vorbă 
care ne

REPORTAJUL NOSTRU
i acum 
ocupat

Azi, in sala Flore ase a (ora 17), răspuns 
la întrebarea nr. 1 a voleiului nostru:

DINAMO sau RAPID ?

★

bine de două ore 
într-un colț al să- 
clujeni de azi și

Stau de mai 
pe o banchetă, 
Iii gimnaștilor 
mai ales de mîine. Albin Morariu 
m-a primit cu aceeași amabilitate 
îndatoritoare și, scuzîndu-se, m-a 
părăsit un timp. Nu înainte de 
a-mi atrage atenția:

— Te rog să-l urmărești în mod 
special pe „ficiorul** acela brunet 
care lucrează în stînga. cu copiii. 
Despre el aș vrea să-ți spun cîte 
ceva...

La întoarcere, m-a luat prin 
surprindere :

deroe, conștiinciozitate, putere 
de muncă.

— Mi s-a părut foarte sîgttf 
în predarea elementelor tehnice* 
Am văzut cîteva flic-flac-uri de 
nota 10 1

— Așa-i? Ei bine, la fel lu
crează și cu celelalte elemente din 
tehnica gimnasticii. Este „slăbi
ciunea44 sa. în privința flic-flacn- 
rilor, la o singură grupă, elevele 
acestui „ficior4* execută în me
die 3 serii de cîte 10.

★
...Gheorghe Gorgoi este venii 

la Cluj doar de cîteva luni. Mai

TIBERIU STAMA

(Continuare în pag. a 2-a)

In categoria A la rugbi

Universitatea Timișoara—Știința Petroșeni 3-0

U. T. A. - FENERBAHCE,
In „Cupa balcanică" la fotbal

Azi, Ia Arad, echipa 
tîlnește pe Fenerbalicc 
în „Cupa Balcanică" la 
tur 3—1 pentru fotbaliștii turci).

U.T.A. în- 
(Tureia), 

fotbal (în

O remarcabilă formă manifestă în ultima vreme căpitanul echipei Dinamo, Derzei, pe caie-I 
vedeți aici cîștigînd întrecerea cu blocajul echipei Rapid (Mincev-Plocon) 

Foto : Ștefan Ciotloș

TIMIȘOARA (prin
Intr-un 
pentru 
riei A, 
șoara a 
troșeni cu scorul de 
(3—0). Gazdele au avut, 
altfel, și alte ocazii de a 
scrie, dar au ratat. Punctele 
au fost realizate de Haralam- 
bie în min. 33 dintr-o lovitu-

teleion). 
contînd 
calego- 

Timi-

meci de rugbi 
campionatul
Universitatea 
dispus de Știința Pe- 

3—0 
de 
în-

ră de pedeapsă. Mențiuni spe
ciale pentru arbitrajul corect 
al lui Th. WHUng-București 

(C. CREȚU-coresp.).

in CAPITALĂ

am hotănt ! începu maestrul Poantă. Facem

Pasionații voleiului din Capitală se intilncsc in după-amiaza 
acestei zile, la ora 17, in tribunele sălii Floreasca, pentru a 
asista la un nou act al rivalității sportive dintre echipele mas
culine RAPID și DINAMO. Dinamoviștii și rapidiștii — din nou 
față în față I Iată o propoziție care se încheie firesc cu un 

de exclamare, concentrînd 
elementele ce fac ca de 
ani partida dintre aceste 
echipe fruntașe să fie aș- 

mai mult interes dc- 
alta a voleiului no-

LA FOTBAL
AZI

Sîmbătă, la Neapole

— Gumiță, gata,
sport î

— Uraaa !...
— Adică, noi de _ _ _______
— Chiar ! Aveți o mănușă în plus, maestre ?
— De ce ?
— Ca s-o aruncăm ! Să provocăm adversarul ! Ah, unde e 

echipa de spadă Progresul București ?
— Gumiță, liniștește-te !
— Nimic ! în gardă, fraților mușchetari !...
— Gumiță, eu am plecat.
— Nu-ți fie frică, maestre, i-au bătut cine a vrut. De altfel, 

au și retrogradat din A. E chestia cu „schimbul de mîine":
— Totuși, dragă Gumiță, scrima este un sport care...
— Mă rog, facem box. Dumneata îl provoci pe Mariuțan, iar 

eu pe Ciucă.
— Gumiță, vorbești serios ?
— Serios, maestre ! înainte însă de a ne urca în ring, îi rugăm 

pe conducătorii pugiliștilor de la Cluj să ne pună și nouă viza 
medicală, precum lui Otvoș. Adică, pe loc, dar cu 10 zile în 
urmă ! Arbitrul observă, amină meciurile, noi facem scandal că 
vrem să ne batem cu oamenii și coborîm din ring... neatinși. 
Ce spuneți ?

— Prefer popicele.
— Bună idee, maestre ! Jucăm cu cei din Comănești. Popică- 

rie mare, în auto... demolare. Uși, ferestre, nu mai are, sobele-s 
pe dărîmare, pistele o dezolare, iar ei...

— „Mat într-o mutare !”

ce n-am gusta din cupa dulce a victoriei ?

V. TOFAN
ț

semn 
toate 
zece 
două 
teptată cu
cît oricare 
stru.

Cine va 
nic — ca in atîtea alte rînduri 
— echipa cu o mai bună pregă
tire psihologică. Fie insă Dina
mo, fie Rapid, nu va fi singura 
învingătoare. înainte de oricine, 
vor ciștiga, cu certitudine... vo
leiul și spectatorii : o valoroasă 
partidă care, prin prezența în 
„scenă" a majorității jucătorilor 
din lotul reprezentativ, putem i 
spera că va fi la fel de frumoasă I 
ca toate meciurile dintre Rapid 
(campioană republicană din 1959 ( 
incoăce) și Dinamo, invingătoa- 
rea rapidiștilor la ultima con- j 
fruntare cu aceștia, în mai, eînd 
dinamoviștii au cucerit „Cupa ;
campionilor europeni". Și, re- Bh 
amintindu-vă de splendida dis
pută voleibalistică Dinamo - Ra
pid din finala românească a 
„C.C.E.”, prezentarea derbiului 
din categoria A de azi mai com
portă oare alte recomandări ?

învinge ? Neîndoiel- ITALIA ROMANIA
De vorba cu antrenorii ILIE OANA și ȘTEFAN COVACI des

pre ultimele pregătiri ale echipei noastre

Pregătirile lotului nostru re
prezentativ în vederea partidei 
internaționale de sîmbătă. de 
la Neapole, n-au încetat nici 
un moment după jocul cu fot
baliștii polonezi. In cadrul lec
țiilor teoretice, jucătorii și an
trenorii au urmărit împreună 
filmul meciurilor cu Elveția si portarea de pînă acum a echi- 
Polonia 
viitorii 
pelicula 
U.R.S.S., 
la Milano.

și au studiat atent 
adversari, analizînd 

jocului Italia 
disputat nu de mult

în dorința de a cunoaște 
concluziile la care au ajun* 
după atîtea jocuri și... rejucări 
pe peliculă, am solicitat un 
interviu antrenorilor echipei 
reprezentative, ILIE OANA fii 
ȘTEFAN COVACI. Discuția 
noastră s-a referit atît la corr:-

VOLEI - Sala Floreasca, de 
la ora 17 : Dinamo - Rapid 
(în campionatul republican 
masculin al categ. A),

HOCHEI PE GHEAȚĂ - Pa
tinoarul „23 August", ora 9: 
Steaua - Tîrnava Odorhei, ora 
17 : Voința M. Ciuc - Agro
nomia Cluj, ora 19 : Dinamo — 
Politehnica Buc. (meciuri în 
cadrul campionatului republi
can al categoriei A).

MÎINE

Interviu consemnat de
G. NICOLAESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

. HOCHEI PE GHEAȚĂ - Pa
tinoarul „23 August", ora 9 s 
Dinamo — Agronomia, ora 17 : 
Politehnica - Tîrnava, ora 19 r 
Steaua - Voința M. Ciuc (mfr 
ciuri în cadrul campionatului 
republican al categoriei A).

BOX - Sala „Uzinelor Semă
nătoarea", de la ora 18 : reu
niune în cadrul „Cupei orașu
lui București".

Decorați cu ordinul „Meritul Sportiv"

Maestrul sportului ALEXAN
DRU ANDREI este antrenor al 
formației de popice Voința 
București și al selecționatei 
feminine a României, care 

j anul acesta a devenit cam
pioană mondială. Pentru la
borioasa activitate depusă atît 
ca jucător cît și antrenor, 

1 Alexandru Andrei a fost de_
I corat cu ordinul „Meritul

Sportiv” clasa a III-a

Pentru a opta oară consecutiv 
campion de tenis al României, 
maestrul emerit al sportului 
ION TIRIAC a devenit, în ul
timii ani, un nume cunoscut 
în arena internațională, cîști
gînd importante concursuri. 
Pentru frumoasele rezultate 
obținute, Ion Tiriac a fost 
decorat cu ordinul „Meritul

Sportiv” clasa a III-a

Maestrul sportului ILIE 
GREAVU, fundaș stingă la 
Rapid București, este unul 
dintre cei mai buni apărători 
din fotbalul nostru. El a fost 
selecționat de multe ori în 
echipa noastră reprezentativă. 
Ca urmare a frumoasei sale 
activități, a fost decorat 
cu ordinul „Meritul Sportiv* 

clasa a III-a

VOINȚA M. CIUC
De ieri dimineață patinoarul 

„23 August" găzduiește meciurile 
din cadrul turului al II-lea al 
campionatului republican de ho
chei pe gheață. Iată cîteva în
semnări de la aceste dispute :

STEAUA — POLITEHNICA BUC. 
12—1 (4—0, 7—1, 1—0). întîlnirea
a fost aproape tot timpul la dis
creția echipei Steaua care, ca și 
în primul tur, a obținut o victo
rie ușoară. Studenții bucureșteni 
au avut o comportare mai bună 
abia în ultima parte a jocului 
cînd au și ratat cîteva ocazii fa
vorabile. De altfel, în ultima 
„treime" scorul a fost doar 1—0 
pentru formația campioană (!).

Cele 13 puncte au fost realizate, 
în ordine, de : Biro (min. 4), Ște- 
fanov (min. 13), Gheorghiu (min. 
13), Iordan (min. 16), Varga (min. 
22), G. Szabo (min. 29), Gheorghiu 
(min. 31), Peter (min. 31), Cala- 
mar (min. 34), Biro (min. 38), Mi- 
hăilescu - Politehnica (min. 38), 
Peter (min. 40) și Iordan (min. 54).

AGRONOMA CLUJ—TÎRNAVA 
ODORHEI 5—3 (1—1, 1—0, 3—2).
Ceața care s-a lăsat deasupra pa
tinoarului a îngreuiat în mod 
evident desfășurarea unei partide 
care și așa n-a atins un nivel 
valoric mulțumitor. Din primul 
minut și pînă la sfîrșit am asistat 
la o luptă dîrză pentru puc și 
atît. Dovedind mai multă expe
riență. Agronomia a forțat rezul
tatul, care îi era nefavorabil, a 
egalat și a obținut victoria în ul
timele minute de joc. Au marcat: 
G. Cazan (min. 16, 55 și 60), Naghi 
(min. 29) și Gali (min. 59) pentru 
Agronomia, C. Covaci (min. 14) și 
E. Tdrok (min. 42 și 45) pentru 
Tîrnava.

VOINȚA M. CIUC-DINAMO 5-2 
<2-1. 1-L 2-0). Un joc dîrz. dis-

A ÎNVINS PE DINAMO LA HOCHEI!

TîrnavaFază din întîlnirea Agronomia

putat pe o pîclă foarte deasă, în
cheiat cu un rezultat surpriză. 
Victoria Voinței este meritată 
chiar și la acest scor. Formația 
din M. Ciuc s-a impus prlntr-un joc 
mai simplu, s-a apărat cu străș
nicie și a atacat viguros. Ea a 
ratat cîteva ocazii foarte clare pe

contraatacurile lui Iuliu Szabo. 
Au înscris : Z. Antal (min. 17)» 
I. Szabo (min. 20, 24 și 47), Mihoc 
(min. 56), pentru Voința și Cio- 
botaru (min. 3) $1 Pop (min. 27) 
pentru Dinamo.

R. VILARA
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Un campionat republican 
care începe de la etapa... regională

fl

Mulți dintre cei care au 
asistat la întrecerile fina
le ale campionatelor indi
viduale și pe perechi s-au 
întrebat : de ce unele cu
pluri au fost alcătuite din 
sportivi aparținînd unor 
cluburi și asociații diferite 
«au chiar din jucătoare 
jucători care nu locuiesc 
în același oraș ? Pentru 
amatorii acestui sport, care 
cu urmărit campion^ a 
4î« primele lor etape, ne
dumerirea a început ae w 
etapele pe asociație, oraș 
fi raion; acolo au văzut 
la lucru unele perechi, iar 
la „regionale" cu totul al
tele. Este posibil ca o pe
reche care a câștigat etapa 
raională să nu figureze pe 
foile de arbitraj ale etapei 
regionale ? De necrezut, 
dar așa s-au petrecut lu
crurile in campionatul pe 
anul 1966 ! Explicația aces
tei situații curioase trebuie 
căutată în regulamentul 
competiției. Să concreti
zăm deci.

La capitolul „Concurenți 
și condiții c?e participare” 
se arată că la etapa pe 
asociații pot lua parte toți 
membrii UCFS cu cotizația 
la zi, iar perechile de joc 
se vor forma pe bază de 
înțelegere, La etapa a doua 
traională-orășenească) se 
vor întîlni campion i aso
ciațiilor sportive atît la 
proba individuală cit și la 
cea de perechi. De la a- 
ceastă etapă vor intra în 
-concurs și sportivii de ca
tegoria I, cu condiția să se 
înscrie la secretariatul 
competiției cu o zî înainte 
de desfășurarea probei de perechi. Fină 
atei toate bune. La etapa regională, pen- 
zătimui act al campionatelor republicane, 
se menționează însă următoarele, refe
ritor la proba perechi : „Pentru or
ganizarea probei de perechi în cadrul 
etapei regionale, după disputarea pro
bei individuale, 60 la sută dintre par
ticipant, în ordinea clasamentului de
finitiv al acestei probe, au dreptul, 
pe bază de înțelegere, să stabilească 
perechile care își vor disputa întîieta- 
tea pentru desemnarea campioanelor 
regionale".

Conținutul acestui paragraf 
mat multe semne de întrebare, 
intimplă, spre exemplu, cu un 
care a reușit performanța de a 
lifica în etapa regională atît la 
viduale” cît și la perechi, ’

/

Problema procurării de materiale și echipament 
sportiv necesare practicării sporturilor specifice 
sezonului rece este în atenția multor asociații.

Iată cîteva vești primite de la corespondenții 
noștri.

• Sosirea zăpezii nu va găsi nepregătite asociațiile 
Avîntul și Voința din Miercurea Ciuc, Avîntul Gheor- 
ghieni, Comerțul Voința, C.S.O. Mureșul ș-a din Tg. 
Mureș. Astfel, consiliile asociațiilor sportive din Gheor- 
ghieni și Miercurea Ciuc au cumpărat de curînd crose, 
patine, apărătoare, tricouri ele. pentru echipele de ho
chei. De asemenea, echipa de hochei Comerțul Tg. Mu
reș va avea la dispoziție, în sezonul apropiat, echipa
ment nou, creîndu-se totodată condiții bune și forma
ției de juniori. Magazia asociației s-a mai îmbogățit cu 
schiuri, bocanci, pantaloni, hanorace și treninguri 1 
cesare iubitorilor sportului pe zăpadă. Și schiorii de 
Voința Tg. Mureș vor beneficia de sortimente noi 
materiale și echipament.

» Nu același lucru putem spune dacă ne referim 
asociațiile sportive Sanitarul, Lemnarul, Ciocanul 
I.M.F. Tg. Mureș, deși la unele dintre ele există secții 
de schi.

• Cîteva cuvinte trebuie spuse despre magazinul cu 
articole de sport din Tg. Mureș, mult solicitat acum. 
Aici se găsesc din belșug schiuri de coborîre, legături, 
bele, bocanci, pantaloni, pulovere, ghete pentru patinaj 
artistic etc. în schimb, lipsesc cu desăvîrșire patine și 
ghete pentru „viteză*, mănuși și șosete de lînă, schiuri 
de fond si sărituri, be(e de metal, ceară și hanorace. 
Și încă ceva: aspectul magazinului lasă de dorit, măr-

ne- 
> la 

de

la 
și

furile fiind imprăștiate prin diferite colțuri. Ar fi bine 
ca în vitrină să fie expuse articolele de sezon în locu 
celor care nu mai au căutare acum.

ION PĂUȘ-coresp. principal

• Și în Valea Jiului se fac intense pregătiri pentri 
întîmpinarea iernii. La asociația sportivă Energia Paro 
șeni există preocupare pentru îmbogățirea inventarulu 
cu materiale sportive de sezon. în al ară de treninguri 
pantofi de baschet etc, consiliul asociației va mai cum 
păra diverse materiale de sport și echipament. Se v< 
acorda prioritate — ținînd seamă de condițiile de prac 
ticare — schiului.

• Școala sportivă din Petroșeni, care dispune de < 
solidă bază materială, a revizuit tot echipamentul exis 
tent. în plus, a făcut comandă la I.C.R.M. pentru noi ar 
ticole necesare secției de schi: schiuri, hanorace ș.a.

• Amatorii de patinaj de la asociațiile Preparatorii 
Lupeni și Jiul Petroșeni vor putea practica sportul pre 
feral la patinoarele ce vor fi amenajate pe actualeli 
terenuri de volei, handbal și baschet.

• Magazinul cu articole de sport din Petroșeni ni 
este bine aprovizionat, multe dintre mărfurile solicitați 
de asociațiile sportive (comenzile au fost făcute în sep 
tembrie) lipsesc cu desăvârșire din rafturi. Cele m? 
căutate materiale sînt: treningurile, puloverele, hani 
cele, bocancii și bețele pentru schi, popicele, paleteii 
pentru tenis, schiurile pentru fond și coborîre etc. Dar.. 
nu există în magazin. Printr-un efort s-ar putea reme 
dia această stare de lucruri.

S. BĂLOl-coresp. principal

Perechea campioană a țării pe anul 1966 : Ciistu 
Vinătoru, în plin efort, și Petre Purje (Petrolul 

Ploiești + Flacăra Cîmpina.) Ultima restanță în campionat: Dobrogea-Galați
Foto : N. Aurel

ridică 
Ce se 
cuplu 

se ca- 
... „indi- 

__ ___ ... T. ._ ,... , dar unul 
dintre cei doi jucători nu se numără 
printre cei 60 la sută ? Jucătorului ră
mas în cursa pentru titlu la proba de 
perechi i se va da alt partener ? Dacă 
participarea la perechi 
nată deci de calificarea 
rea la „individuale" in 
piune, ce rost mal au 
asociație, oraș șt raion ? 
că tocmai aceste întreceri sînt 
care pot angrena un număr nelimitat 
de tineri și vîrstnici într-o " " '
competițională organizată ! 
H-se dreptul de participare 
superioare, acești sportivi
nu vor mai manifesta interes pentru

este determi- 
și compcrta- 

etapa de re- 
intrecerile pe 
Se știe doar 

cele

activitate 
Luîndu- 

în fazele 
începători

viitoarele campionate. Tn sfirșit, de ce 
o serie de popicari valoroși care acti
vează la aceeași asociație sau club 
(Flacăra Cimp.na. Olimpia Reșița, Pe
trolul Ploiești, Rapid București etc.) 
nu se pot califica la „individualele” 
de la etapa regională pentru că locu
rile sint limitate de regulament (pri
mit doi clasați de la etapa raională) 
și nu pot să-și apere măcar șansele la 
proba de perechi ? Oare nu este în inte
resul federației ca să avem cît mai mul
te cupluri sudate, formate din jucători 
care lucrează împreună la antrenamen
te, perechi din rîndul cărora să fie 
selecționate cele mai bune în vederea 
campionatelor mondiale ?

Căutînd răspunsul la aceste între
bări ajungem lesne la concluzia că eta
pele preliminare celei regionale au 
(ost anulate și in consecință la proba 
de perechi campionatele au început cu 
întrecerile regionale. De ce ? Pentru 
ca regiunile să fie reprezentate la 
rinala pe țară de cei mai buni popicari. 
Această goană după rezultate lovește 
insă tocmai în principalul scop pentru 
care se organizează un campionat : 
mobilizarea unui număr cît mai mare 
de concurenți la startul întrecerilor 
și obținerea de către cei mai buni 
sportivi, care au mers din victorie 
in victorie, a titlului de campion. Cre
dem că regulamentul campionatului la 
proba de perechi este, deci, discutabil....

TR. IOANIȚESCU

O singură partidă a mai rămas de 
disputat din campionatul republican 
pe echipe: meciul dintre selecționa
tele regiunilor Dobrogea și Galați. 
Deși întîlnirea nu mai prezintă inte
res pentru configurația clasamentului 
(indiferent de rezultat gălățenii și-au 
asigurat dreptul de a participa în tur
neul final), totuși partida de la Con
stanța, care se va dispută miine sea-

ră se anunță foarte atractivă. A- 
ceasta, pentru că gazdele țin să arate 
că selecționata Constantei ar fi me
ritat să participe la turneul final. Pe 
de altă parte, reprezentativa Gala- 
tiului este decisă să lupte cu toate 
forjele, să demonstreze că primul loc 
în serie a revenit, în fond... 
mai bune formații.

„Cupa orașului București
Duminică dimineață 

sala de festivități a 
mănătoarea din Capitală prima re
uniune din cadrul „Cupei orașului 
București*. Partidele disputate au 
scos în evidentă buna pregătire a 
boxerilor de la Steaua, care au învins 
pe toată linia. Surpriza reuniunii a 
furnizat-o tînărul Gh. Petre (Progre
sul), care l-a învins la puncte pe 
dinamovistul Șt. Popoacă. Evoluția a- 
cestuia din urmă a constituit o de
cepție. Popoacă a boxat confuz, a 
recurs la obstrucții, fapt pentru care 
a și primit două avertismente.

6t

celei

a avut loc în 
uzinelor Se-

fost
M.

„Omul care ne trebuia!7/

(Urmare din pag. 1)

înainte a lucrat la Pitești ca antrenor la 
Școala sportivă. Acolo, cel mai tînăr pro
fesor (abia împlinise 21 de ani) a fost, 
într-un fel, răsfățatul colegilor, al ele
vilor. Prin muncă, Gorgoi avea să-și 
^știge simpatiile tuturor. Dar, iată, după 
$ ani, în primăvara aceasta, tot Piteș- 
Hîul vorbește de o precipitată plecare a 
lui Gorgoi din oraș. S-a ivit vreo ne
mulțumire ? I-a făcut careva vreun re
proș ? L-a necăjit cineva? Nu, nimic 
din toate acestea. Atunci ? Motivul era 
a> totul altul: ca orice tînăr, Gorgoi 
t-a... îndrăgostit și el. 0 fată bună, o 
colegă de institut. Clujeancă. E lesne 
tio înțeles cum a ajuns Gheorghe Gor
goi de pe malurile Argeșului pe cele ale 
Someșului...

Și a plecat la Cluj. De la primele 
contacte cu noii săi colegi, antrenorii 
de la C.S.M., Gorgoi a simțit puțină 
naervă. (..Ce ar putea să știe tînărul 
i»t« de 
soția sa 
cum nu-i

— Ce-i
eeva ?

Gorgoi
nărui. Numai ca să

24
/-a
era
cu

de ani ?“). Intr-o seară, 
surprins îngîndurat, așa 
felul:

tine ? Ți s-a întîmplat

a încercat săi ascundă ade- 
n-o amărască. Și-a

rost are ? In fond, de 
ea ?“ în noaptea aceea

zis, apoi: „Ce 
ce n-ar ști și 
soții Gorgoi n-au închis ochii. Ca în
tr-un film, lui George i se succedau 
diferite imagini: unele mai îndepărtate, 
din Pitești, printre colegi binevoitori, al
tele mai proaspete. Soția avea remuș- 
ciri: „De ce n-am rămas oare la Pi
tești, așa cum a propus George?'' Cum 
s-au ivit zorile i-a și spus soțului ei:

— N-ar fi mai bine să intri în în- 
vățămînt ? Am auzit că sînt cîteva pos
turi libere...

Gorgoi nil i-a răspuns. Ar fi însem
nat să o jignească. In fond, munca de 
antrenor a fost de totdeauna pasiunea 
sa. A venit la Cluj cu gîndul că va 
țHitea să continue ceea ce începuse cu 
atita dăruire. Și acum, să renunțe ? 
Nicidecum !

De fapt, 
continua să 
diferent ce 
lîrstniei !

Și așa 
optimism, 
însuflețire 
de mult este prețuit de micile gimnas
te. Și ele intuiau că antrenorul este 
pus pe fapte mari. Gorgoi avea de par-

tea lui intregul „atelier". Și asta 
deocamdată — ii era de ajuns !

★

Cea mai frumoasă întîlnire a 
cea dintre A. Iliescu (Steaua) și 
Ene (Metalul) victoria revenindu-i 
lui Iliescu, la puncte.

Iată celelalte rezultate tehnice: C. 
Ghinescu (Semănătoarea) b. p. I. Ste
fan (C. școlar) — decizie eronată ,- I. 
Giorfi (C. școlar) b. ab. 2 D. Tudose 
(Viitorul); C. Sasu (Steaua) b. p. N. 
Sulger (Olimpia); A. Murg (Steaua) 
b. ab. 2 C. Gîndac (Steaua); M. Cio
can (Progresul) b.p. V. Proroc (Me
talurgistul); V. Gheorghe (Semănă
toarea) b. p. M. Niculescu (Metalul); 
V. Dobre (Steaua) b. p. Gh. Voicii 
(Dinamo); H. Stumpf (Steaua) b. p. 
P. Stănciulescu (Steaua).

Joi, de la ora 18, se va disputa în 
aceeași sală cea de a doua reuniune 
din cadrul „Cupei orașului Bucu
rești".

D. DUMITRESCU-coresp.

Primul concurs din Capitali 
pentru copiii din grupa D

La ultimul concurs de înot din Ca 
pitală s-au prezentat pc blocstartu, 
tineri înotători din grupa G (9—II 
ani) precum și — pentru prima oar 
-— copii din grupa D (7—8 ani). Ini 
tiativa comisiei orășenești de natați 
este lăudabilă și ca se înscrie îi 
planul de masuri al acestui for pentri 
o dezvoltare larga a înotului în rinda 
copiilor de vîrstă cît mai fragedă. Dii 
păcate însă, lipsa unei mai bun 
popularizări a întrecerilor, ca și super 
ficialitatea cu care tinde din sccliil 
de natațic bucureștcnc au tratat aceaș 
13 problema âu făcut ca această pri 
mă tentativa să nu reușească pc de 
plin, la startul întrecerilor fiind pre 
zenți doar 25 de concurenți... Iată i, 
rezultatele tehnice :

COPII C — 66 m liber (b) : C 
POPOVICI 49.1, AL Petrescu 49,5 
66 m liber (f) : ANCA GROZA 51,2 
Anca Pop 52.0; 
POPOVICI 58.0, 
MONICA NITESCU 
(b) : T. NICOLAE 
(f) : A. POP 58,7 ; 
T. NICOLAE 56,0 ; 
A. GRO7.A 56.5.

COPII D — 33 
DUMITRESCU 28,8. D. Găinam 31.6 
33 m liber (f) : EUGENIA CP.ISTES 
CU 23.9, Carmen Mocanii 30,7; 33 n 
bras (b) : E. BUHOCf 30,4; 33 n 
bras (f) : NICOLETA LUPU 34,1, Mi 
reia Casian 34,5 ; 33 m sf>aie (I>) All 
DUMITRESCU 32,8. D. Găinam 33,9 
33 m spate (f) : GABRIELA DIMES 
CU 38.7, Carmen Mocanu 41,0.

66 m bras (b) : G 
66 m bras (f) 
62.7: 66 m spat 
56,1; 66 m„spat 
66 m delfin 
66 m delfin (f)

m liber (b) : AL

hotărîrea fusese luată: va 
muncească la C.S.M., 

vor ghidi colegii lui
in- 

mai

reintrat în sală, plin
ca

de
cită

a
S-a bucurat văzind 
este așteptat de copii, cit

Concurs de triatlon
Zilele trecute, comisia de călărie- 

pentatlon modern din cadrul Consiliu
lui orășenesc UCFS București a orga
nizat un concurs de triatlon rezervat 
tinerilor sportivi, cu caracter de de
pistare și selecționare. Concurenții au 
fost împărți ți în două grupe : psete 
16 ani și sub 16 ani. Mulți dintre ti
nerii aportivi care au concurat la 
grupa peste 16 ani au avut o fru-

moașă comportare, dovedind reale ap
titudini pentru pentatlonul modem, 
îndeosebi primii clasați •— Marian 
Cosmescu (2770 p), Dumitru Spîrlea 
(2707 p), Ștefan Vizitiu (2630 p) — 
au obținut rezultate meritorii la cele 
trei probe cuprinse în program : cros, 
tir și înot. Pe primul loc la grupa 
sub 16 ani s-a clasat Sebastian Cos- 
mescu cu 2662 p.

încă o după-amiază printre micii gim- 
naști clujeni. Vroiam să-l cunosc mai 
bine pe „omul care ne trebuia", acum, 
după ce îi aflasem povestea. Observa
țiile culese după prima vizită s-au con
turat și mai precis. Nu îmi aminteam 
să fi văzut prea mulți antrenori lucrînd 
cu asemenea densitate. Grupa „marilor 
speranțe", de pildă, care cuprinde fe
tițe foarte talentate, ca Voichița Nușfe- 
leanu și Cristina Gocan, mi-a reținut 
atenția prinlr-o „serie" de salturi plan- 
șate, salturi cu șurub, „integrale" la 
birnă și paralele, cum nu mai văzusem 
decît ta totul 
tășit această 
rariu.

— Tocmai 
este omul care ne trebuia, 
mai merge cu 80 la sută teorie și 
la sută muncă practică. Raportul s-a 
versat. Și Gorgoi îl aplică cu consec
vență, înaintea tuturor celorlalți antre
nori clujeni. De aceea va avea snc.-es. 
Mai mult, el pretinde că din fetițele lui 
va scoate, în cîțiva ani. o... mondială.

Mă uit la interlocutorul meu. Am im
presia că glumește.

— Vorbesc foarte serios. De pildă, 
în cazul Voichițci Nușfeleanu. Are 
două calități capitale: o remarcabilă in
teligență nativă (dovadă, notele de 10 
la învățătură, pe toată linia) și apoi o 
pasiune nestinsă pentru acest sport. Nu 
rareori se întîmplă să plece plingînd de 
la sală: clnd are lecții mai grele a 
doua zi, Gorgoi îi interzice „suplimen
tul" de antrenament...

0 campioană mondială 
Anticipația poate să pară 
tezanță. Cu experiența sa 
tru decenii, ca sportiv și 
bin Morariu mă asigură că este posi
bil. Gheorghe Gorgoi — „omul care ne 
trebuia!“ — rămine să o dovedească...

senioarelor ! l-am impar- 
observație lui Albiți Mo-

de aceea ți-am spus 
Astăzi

ci
nu
20
in-

de la Cluj! 
plină de ca
de peste pa- 
antrenor. Al-

Vești de la c orespondenți
„CUPA FORESTIERULUI

Nu de mult, la Sighetul Marma- 
tiei s-a desfășurat etapa regională 
a competiției rezervate muncitorilor 
din întreprinderile și exploatările fo
restiere. întrecerile, dotate cu „Cupa 
forestierului* au fost organizate de 
către Consiliul regional UCFS Ma
ramureș, în colaborare cu D.R.E.F. 
Maramureș, și s-au bucurat de un 
frumos succes. La etapa regională au 
participat sportivi din raioanele Lă- 
puș, Vișeu, Satu-Mare, Oaș, Baia 
Mare și Sighet. Iată cîștigătoarele: 
Forestiera Sighetul Marmației — șah, 
Avîntul Baia Mare — tir băieți, Lem
nul Satu-Mare — tir fete; U.I.L. Si
ghetul Marmației — tenis de masă, 
C.I.L. Sighetul Marmației — popice, 
ta individual s-au evidențiat sporti
vii R. Reif și I. Ursuleanu la popi
ce (ambii de la C.I.L. Sighet), M. 
Cerbănică la tir (Forestiera Sighet) 
și Maria Orosi 
Mare).

școlile generale din orașul Ploiești
Scopul acestei selecții este de < 

depista noi tineri sportivi pentri 
secțiile de performantă ale clubului

„CUPA ȘCOLARULUI" LA HANDBAI

De cîteva zile, terenurile de hand 
bal de la Școala sportivă și dezV 
clubul Petrolul au devenit gazde alr 
unor pasionante întreceri de hand 
bal. Inițiată de Consiliul regiona 
UCFS Ploiești și dotată cu „Cup: 
școlarului", competiția este rezer 
vată echipelor de handbal, băieți ș 
fete, din școlile generale din Plo
iești. întrecerea, la care participă 12 
echipe, are două etape. Echipelor cla
sate pe locuri fruntașe li se vor în- • 
urina cupe, plachete și diolome

TH. FRANCII

PESTE 4000 DE

la tir (Lemnul Satu-

V. MIHAL

COPII PE STADION
consiliului clubuluiDin inițiativa 

sportiv Petrolul Ploiești a început de 
curînd o susținută acțiune de selec
ție în rîndul copiilor. Deși de la data 
începerii acestei acțiuni a trecut pu
țin timp, pe stadionul și în săîile 
clubului ploieștean au fost supuși la 
primele probe de control peste 4000 
de copii dornici să practice sportul. 
Numai la atletism, de pildă, s-au 
prezentat peste 3200 de elevi din

CONCURSURI PENTRU INSIGNA 
DE POLISPORTIV

De curînd, consiliile asociațiilor 
sportive Chimia și Voința din Ora
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej au luat 
măsuri pentru angrenarea unui nu
măr mare de tineri în trecerea nor
melor Insignei de polisportiv. Astfel, 
Ia concursuri special organizate în a- 
cest scop, o serie de sportivi au tre
cut două sau mai multe norme. La 
„Chimia*, de exemplu, peste 40 de 
tineri, componenți ai secției de box, 
au îndeplinit baremuTile insignei de 
gradul I și II, iar la Voința, 13 ti
neri au și intrat în posesia insignei.

GH. GRUNZU



Tg. Mureș va fi gazda finalei
mpionatului republican pe echipe mixte

calificate pentru 
să desemneze pe 
Constructorul, E-

Itîmul „start* din activitatea com- 
ionalS internă a acestui sezon este 
ramat la sfîrșitul acestei săptă- 
, la Tg. Mureș. începe finala cam- 
atului republican 
«ere în care își

șahului nostru,
n.
>pt echipe sînt 
eul care urmează 
gătorul titlului : 
onica. Universitatea, Spartac, Băn
ie Investiții — toate din București, 
■olul Ploiești, Medicina Timișoara 
Chimia Tg. Mureș. După cum se

Capitala este puternic reprezen- 
în întrecere, în frunte cu actuala 

pioană, formația Constructorul, 
“.gulamcntul competiției prevede în- 

la șase mese de joc, cu echipe 
mzînd 4 jucători și 2 jucătoare, 
u deosebit interes este așteptată 
uția membrilor reprezentativei ță- 
care urmează să se 
ana, unde au luat 
a de șah. In caz 
intra în întrecere

pe echipe mixte, 
fac apariția frun- 

masculin și fe-

intoarcă de la 
parte la Olim- 
că toți aceștia 
Ia Tg. Mureș,

Amănunte din
SERIA I MASCULIN

ogresul Buc. — Comerțul Tg. Mureș 
47). Progresul a condus în permanen- 
nin. 27: 43—25), dar în final a avut o 
ere care a permis mureșenilor să 
?ă din handicap.

S. Bacău — Voința Buc. (47—59). 
ă o repriză bună, în care au condus, 
ele au csdat în fața jocului superior 
ticat de oaspeți. (I. IANCU-coresp. 
cipal).
S.A. Sibiu — Farul Constanța (56—57). 
mii au avut multă vreme inițiativa, 
numeroasele ratări și lipsa unei eon
ii de joc i-au privat de un rezultat 
rabil. (I. BOTOCAN-coresp.).
irul Brad — Unio Satu Mare (69—47). 
ticînd un joc mai incisiv și avînd o 
are mai atentă, Aurul a învins clar, 
ida s-a desfășurat la Hunedoara.

FEMININ

ubul sportiv școlar București — Vi
li Dorohoi (47—44). Ambele formații 
zăcut risipă de energie. Avînd o mai 
a orientare în teren, bucureștencele 
cîștigat pe merit. (C. VĂLEANU-co-

. »ința Tg. Mureș — A.S.A. Cluj (65— 
După o repriză foarte bună, gazdele, 
d echipa descompletată (6 jucătoare 
inate pentru 5 greșeli personale) au 
gat doar la limită, (t. PAUȘ-coresp. 
cipal).
. sp. Satu Mare — Sc. sp. Craiova 
•36). Oaspetele s-au comportat mai 

dar cîteva aruncări ratate în final 
:i provocat infringe rea.
sp.).

(A. VERBA-

Oradea (59— 
a plăcut da

. sp Brașov — Voința
Un joc dramatic care

,ă evoluției scorului. Brașovencele au 
dut în final din cauza lipsei de ex- 
ență (E. BOGDAN-coresp.).
>artac Salonta — Progresul București 
45). Rezultatul a fost decis în ulti- 
î 5 minute de plusul de experiență 
aspetelor. (GH. COTRAu-coresp.).

SERIA A n-A MASCULIN

st. Pedagogic Oradea — Universitatea 
urești (69—84). Prima repriză a fost 
llbrată, dar în a doua orădenii au 
;ut“, permițînd bu cureștenilor să se 
.șeze. (V. SERE-cores,p.).
rlitehnica Brașov — Medicina Timi- 
a 81—58 (35—26). O victorie categori- 
i gazdelor care au confirmat forma 
ă manifestată în acest campionat. (T. 
VlU-coresp.).
îiversitatea Craâova — Construcții 
urești (74—50). Studenții craioveni au 
nut a doua lor victorie, la un scor 
jludent. (M. POPESCU-coresp.).

. ►litehniea Cluj — Politehnica Iași (104 
>. A fost o partidă „deschisă*, cu ac- 
; pe atac și pe... spectacol.

FEMININ
•hitectura București — Universitatea 
urești (34—33). Din min. 10 Arhitec- 
i a condus în permanență (min.

rugbi A început turneul de baraj pentru categoria A
pe stadionul 
primele me

luminică dimineața 
eretului au avut loc
Ti din cadrul turneului de baraj 
tru calificarea în campionatul cate- 
iei A de rugbi.
n „deschidere", Agronomia Cluj a 
at cu A.S. Tecuci. Meciul a stat 
timpul sub semnul superiorității 

ipei clujene, care a dominat clar, 
rul : 46—0 (11—0) pentru Agrono- 
t Cluj reflectă îndeajuns situația 
pe teren. Principalii realizatori ai 
nației învingătoare au fost Cordoș 
, Hcgelii (7) și Florea (6).
lehipă cu un gabarit impunător, cu 
ună tehnică individuală și de com- 
timent, cu o orientare tactică la

înseamnă că la prima masă se vor în- 
tîlni „olimpicii" Florin Gheorghiu (Uni
versitatea), Victor Ciocîltea 
torul), Teodor Ghițescu 
Dolfi Drimer (Electronica), 
(Chimia). Interesante 
rile feminine la care 
componentele echipei 
daliată cu argint la 
nină de la 
Nicol au

(Construc- 
(Spartac), 
Bela Soos 
și întîlni-

Alexandra

vor fi
apar două dintre 

României me-
Olimpiada femi-

Obcrhausen :
(Constructorul) și Elisabeta 

Polibroniadc (Spartac). De menționat 
și apariția tinerei Suzana Makai (Me
dicina Timișoara), performera ultimei 
finale a campionatului feminin al țării. 

După cum ne 
dentul nostru din 
Păuș — gazdele 
pentru a organiza
bune întrecerea echipelor noastre frun
tașe. Localnicii prezintă o formație 
puternică, în special la mesele băieți
lor, unde apare un „trio* redutabil: 
Soos—Giinsberger—Ungureanu.

întrecerile încep la 26 noiembrie și 
se încheie la 3 decembrie. (RD. V.)

transmite corcspon- 
Tg. Mureș — lean 
fac intense pregătiri 
în condițiile cele mai

categoria B
20: 29—10), dar a avut scăderi și a ciștigat 
în ultimele secunde prinlr-o aruncare li
beră realizată de Dumitrescu.

Construcții București — Inst. Pedago
gic Constanța (41—55). Opriș și Nica au 
asigurat de la început un avans pentru 
constănțence care, treptat, s-au detașat. 
Tînăra formație bucureșteană a jucat 
promițător.

Universitatea Timișoara — Politehnica 
Brașov (78—59). Avînd în Pajtek o jucă
toare deosebit de combativă și de eficace 
(23 p). timlșorencele au învins clar. (P. 
ARCAN-coresp. principal).

Medicina Iași — I.C.F. (41—94). Conti- 
nuînd seria victoriilor, I.C.F. a realizat 
un scor concludent. (D. DIACONESCU- coresp. - - *-principal).

I.M.F.
41). Un
care oaspetele, care au condus în prima 
repriză, au fost egalate în min. S0 
apoi depășite.

rg. Mureș — Medicina Cluj (47— 
joc de slabă valoare tehnică in

Finalele de lupte greco-romane ale juniorilor, încheiate duminică în sala Floreasca, au prilejuit întreceri deosebit 
de spectaculoase. Fotoreporterul nostru Aurel Neagu a „prins" pe peliculă această imagine ; M. DUMITRU (Viitorul Bucu
rești) a „plecat" într-un salt la un braț cu centurare laterală și-l va învinge pe adversarul său, V. Sandu (Prahova 
Ploiești). In finalul competiției el a cucerit titlul de campion republican la cat. 70 kg.

nivelul formațiilor noastre fruntașe, 
Agronomia Cluj se anunță a fi una 
dintre cîștigătoarele turneului. în 
schimb, A.S. Tecuci a constituit o to
tală decepție, nu numai ca mod de 
desfășurare a jocului, ci și ca discipli
nă în teren. Am vrea să ne referim 
la un singur caz, acela al lui Octav 
Constanlinescu : în min. 15 el l-a lovit 
grav pe Petreanu, într-un moment în 
care faza „curgea" departe de locul 
infracțiunii. Gestul său a fost dez
aprobat de spectatori. Mai mult, 
promtă, conducerea secției de rugbi ti 
A.S. Tecuci a hotărît să-l suspende. 
Sintem siguri că federația de specia
litate își va da fără rezerve avizul...

Ultimul joc de verificare
a lotului nostru reprezentativ

înaintea meciului cu Italia
Peste 4 000 de spectatori au urmărit 

ieri la Moreni ultimul joc de verifi
care a lotului nostru reprezentativ, 
disputat în compania echipei locale 
Flacăra din categoria B.

Jocul — dc bun nivel tehnic și pre
sărat cu faze dinamice și spectacu
loase — a luat sfîrșit cu victoria se- 
lecționabililor. la scorul de 7—0 
(5—0). Punctele au fost înscrise de 
Frățilă (2), Dridea I (2), Iancu (2) și 
Lucescu.

Arbitrul N. Cursaru-Ploiești a con
dus următoarele formații :

LOTUL REPREZENTATIV: 
cu (min. 46 Ionescu) — Pope 
56 I. Popescu), Barbu (min. 72 
weiller III), C. Dan. Deleanu — Gher- 
gheli, ^Dobrin — Pîrcălab, Dridea I, 
Frățilă (min. 46 Iancu), Lucescu (min. 
46 C. Radu).

Dat- 
fmin. 
Nun-

FLACĂRA MORENI : Stan — San. 
du, Dumitran, Albină, Iofciulescu — 
Frățilă, 
Draga n, 
mai fost 
Dănilă, 
au jucat în repriza a doua în 
Flacăra Moreni.

Frîncu — Baicu, Cîmpeanu, 
Manta (în repriza a doua au 
folosiți Barbu, Rizescu, Toma, 
Postoîache). Datcu și Naghi 

echipa

• AZI*
se14,

aminate 
-Cupa

— Pe- 
Teeuci 
Bubusi

Azi, cu începere de la ora 
vor disputa următoarele partide din 
campionatul categoriei C, 
din cauza disputării etapei de 
României* :

SERIA EST : Gloria Bîrlad 
trolul Moinești, Flamura roșie
— Foresta Fălticeni, Textila
— Unirea Focșani, Gloria C.F.R. Ga
lați — Metalul Buzău.

SERIA SUD: Electrica Constanța- 
Muscelul Cimpulung, I.M.U. Medgi 
dia — C.F.R. Roșiori, Oltul Sf. 
Gheorghe — Tehnometal București

SERIA VEST: Electroputere Cra
iova — C.F.R. Caransebeș, Progresul 
Strehaia — Mureșul Deva, Metalul 
Hunedoara — A.S.A. Sibiu.

SERIA NORD: Recolta Cărei — 
Chimica Tirnăveni, Arieșul Turda — 
Progresul Reghin, Medicina Cluj 
Steaua roșie Salonta.

In cel de-al doilea meci al turneu
lui, Rapid a jucat cu I.T.O. Galați. 
Rugbiștii bucureșteni au avut, la în
ceput, inițiativa, dar Maca a ratat în 
două rînduri ocazia de a deschide 
scorul. Rezultatul a rămas alb pînă la 
sfîrșitul primei reprize. La reluara 
rugbiștii de la Rapid au „forțat" și au 
reușit să înscrie o încercare prin aripa 
Minea. Replica gălățenilor a fost ne
așteptată : ei au egalat printr-o lovitu
ră de pedeapsă transformată de Stoica. 
Apoi, I.T.O. a preluat și conducerea 
prin Vlad, autorul unei reușite lovituri 
de picior căzute. Jocul s-a desfășurat 
în continuare într-o atmosferă de mare

I

Sîmbătă, ia NeapoJe, 
ITALI A ROMÂN IA

(Urmare din pag. 1)

pei cit și la speranțele ce se pun în 
meciul de sîmbătă.

— CUM CARACTERIZAȚI EVO
LUȚIA ECHIPEI NOASTRE IN ME
CIUL CU POLONIA ?

— Luată în ansamblu, comportarea 
formației noastre s-a ridicat la un 
nivel mai bun decit acela din me
ciul cu Elveția. Și cind facem această 
afirmație ne gîndim, firește, la re
plica dată de selecționata Poloniei, 
care a aliniat o eebipă redutabilă 
la toate capitolele: fizic, tehnic și 
— în special — tactic.

— PLECÎND DE LA SARCINILE 
DATE ÎNAINTE DE MECI, CARE AU 
FOST ASPECTELE POZITIVE DIN 
JOCUL FORMAȚIEI NOASTRE ?

— în primul rind, respectarea de 
către echipă a ideii tactice de bază 
pe care O preconizăm și pentru me
ciul cu Italia. Combinațiile reușiie 
ale cotnponentilor liniei de atac, în 
colaborare cu aportul alternativ al 
mijlocașilor, au prilejuit în prima 
repriză o serie de acțiuni bine orien
tate care au dizlocat apărarea po
lonezilor. Apoi, tot în această parte 
a meciului a funcționat bine șl jocul 
în situațiile de apărare : cu mici ex
cepții (Pîrcălab și Frățilă), presingul 
a fost aplicat conform indicațiilor, 
fundașii și mijlocașii s-au străduit 
șl au reușit să-și marcheze direct 
adversarii, obligîndu-i să încerce 
poarta cu șuturi de la distanță. îm
bucurător este faptul că Lucescu și 
Frățilă au confirmat, în general, 
jocul bun făcut în meciul cu Elveția, 
iar debutantul Barbu a corespuns în
crederii acordate.

Este vorba 
mijlocașilor 
de a con- 
care reco-

— CARE AU FOST, DUPĂ PĂRE
REA DV„ ASPECTELE NEGATIVE ȘI 
CIND APRECIAU CA AU APARUT 
MAI PREGNANT I

— în prima parte, deși echipa 
noastră avea din plin inițiativa, o 
greșeală de natură tactică_ a apărut 
pe alocuri mai evidentă, 
de tendința exagerată a 
(in special D. Popescu) 
duce balonul în situații 
mandau o pasă la partenerul cel 
mai bine plasat. Acest mod de a 
acționa a dus la întîrzierea unor ac
țiuni ofensive și implicit la regru
parea adversarului în dispozitivul 
său de apărare. Dar nerespectarea 
disciplinei tactice a apărut mai evi
dent la scorul de 3—0, cînd fotba 

interes. Rapid a dominat, hotârită să 
modifice scorul. Evenimentul s-a pro
dus in penultimul minut al jocului, 
cind V. Georgescu a înscris o încer
care la centru. Rugbiștii gălățeni au 
contestat însă valabilitatea acțiunii, 
și-au împiedicat adversarii să execute 
lovitura de picior pentru transformare 
și, după multe discuții cu arbitrul N. 
Ghiondea, au părăsit terenul.

Conform regulamentului, I.T.O. Ga
lați a pierdut meciul cu scorul de 3—0. 
Retragerea de pe teren a formației gă- 
lățene constituie o abatere gravă de la 
disciplină, iar federația va trebui să ia 
și alte măsuri, (t. st.) 

liștii noștri, mulțumiți de rezultat, 
au început să trateze jocul cu ușu
rință. A fost suficient ca doi, trei 
dintre ei să acționeze... după ureche 
(abandonînd presingul, întîrziind re
plierea — ne referim la înaintași șl 
mijlocași), pentru ca întregul meca
nism al echipei să se deregleze. Și 
nu întîmplător după 0—3 adversarul 
a avut mai multă libertate de ac
țiune, desfășurîndu-și jocul în voie. 
Au intervenit apoi și greșelile in
dividuale ale Iui Dan. Mocanu șl 
M. Ionescu care au înlesnit polone
zilor înscrierea primelor două qoluri. 
Revăzînd filmul jocului — film pe 
dare l-am întrerupt ori de cîte ori 
a fost cazul — fotbaliștii noștri au 
avut posibilitatea să observe mai 
bine erorile comise și să reflecte 
asupra lor. Pîrcălab, de pildă, a fost 
surprins deseori în poziții statice, 
care denotă neparticiparea la jocul 
de ansamblu, lipsă de dăruire, iar 
apărătorii au sesizat greșeala co
misă (alcătuirea defectuoasă a zi
dului cu... multe găuri) la faza fixă 
de pe urma căreia am primit golul 
al treilea. Toate aceste defecțiuni 
am căutat să le corectăm în cele 
două jocuri-școală susținute duminică 
(cu o echipă de juniori a clubului 
Progresul) și marți (cu Flacăra la 
Moreni).

— SÎMBATĂ VOM ÎNFRUNTA PU
TERNICA ECHIPA A ITALIEI. CE 
NE PUTEȚI SPUNE DESPRE 
TIDA DE LA NEAPOLE, 
„SOUADRA AZZURA" î

— Fără îndoială. Va fi cel 
greu meci susținut anul acesta d<> 
fotbaliștii noștri. Mai greu decît cele 
de la Ludwiqshafen cu R. F. Ger
mană și Porto cu Portugalia, pentru 
că acesta, de la Neapole, e oficial, 
în cadrul Campionatului Europei. 
Dar, noi credem că .tricolorii" noș
tri se vor dărui luptei sportive, vor 
reuși să înfrunte nu numai echipa 
cu vedete de 14 carate a Italiei, ci 
și vijeliosul public napolitan, recu
noscut drept cel mai aprig susținător 
al echipei sale.

PAR
CH

mei

PRONO

MODIFICĂRI
ALE REGULAMENTULUI

Ca urmare a introducerii unei noi for
mule la tragerile obișnuite LOTO, regu
lamentul sistemelor se modifică după 
cum urmează :

Pct. 49 litera 
toare la s_______ _
după cum urmează :

La -------

uvevci „b“, prevederile referi- 
sistemul LOTO, se modifică

LOTO, cota fondului de premii, 
considerată 100%,

— 10%
— 15%
— 20%
- 25%
— 30%

împărți âstfel : 
I ;
a Il-a :

a Ill-a :
a IV -a •
a V-a.

urnă, prin

bile din 90. 
pe 5 cate-
(numerelor

. se va 
pentru categoria 
pentru categoria 
pentru categoria 
pentru categoria 
pentru categoria „ . ...

Pct. 59 se modifică după cum urmează* 
„59. — Tehnica tragerii LOTO constă 

din următoarele operațiuni :
a) afișarea fondului de premii :
b) verificarea urnei și a celor 90 de 

bile în care se află gravate numerele 
de la 1 la 90 ;

c) introducerea bilelor în 
numărare una cîte una ;

d) amestecarea bilelor ;
e) extragerea pe rînd a 12 

pentru atribuirea premiilor 
gorii (I — a V-a) ;

f) anunțarea și afișarea ______
extrase arătîndu-se și încadrarea va
riantelor cîștigătoare ne categorii”

Pct. 79 litera „c" se modifică după 
cum urmează :

„c la LOTO se stabilesc 5 categorii 
de premii (I — a V-a).

— categoria I pentru variantele care 
conțin primele trei numere extrase, 
în ordinea extragerii :

— categoria a Jl-a pentru variantele 
care conțin primele 3 numere extras» 
indiferent ordinea extragerii ;

— categoria a m-a pentru variantele 
care conțin 3 numere din primele 6 ex
trase, indiferent ordinea extragerii :

— categoria a IV-a pentru variantei» 
care conțin 3 numere din primele 9 ex
trase, indiferent ordinea extragerii :

— categoria a V-a pentru variantele 
care conțin 3 numere din toate cel» 
12 extrase, indiferent ordinea extra
gerii”

Pct. 79 litera uh“, se modifică după 
cum urmează :

„h la Pronosport, Pronoexpres și Loto 
valoarea unitară a unui premiu de la o 
categorie inferioară nu poate fi mai 
mare decît valoarea unitară a unui pre
miu de la o categorie superioară. In 
asemenea cazuri, cotele categoriilor în 
cauză se adună, suma obținută împăr- 
țindu-se în mod egal tuturor variante
lor premiate la categoriile respectiv»*

Pct, 79 litera „i9* aliniatul al treilea, sa 
modifică după cum urmează :

Participantul premiat cu o variantă 
combinată are dreptul la un număr da 
premii conform „Indexului Pronosport*, 
„Indexului Pronoexpres* sau „Indexului 
Loto”.

Prezentele modificări intră în vigoare 
începînd cu tragerea LOTO din 25 no
iembrie 1966. Pe aceeași dată se anulează 
toate prevederile contrare celor de mai 
sus.

• Tragerea Pronoexpres de azi va 
avea loc la București, în sala dir. str 
Doamnei nr. 2, cu începere de la ora 18.

Bubricâ redactată de Administrația de 
Stat Loto-Pronosport.



LA CLUJ I

„Cupa orașelor" la handbal 
în faza decisivă O nouă victorie la l>

CLUJ, 22 (prin tele
fon, de l-a trimisul nos
tru). întâlnirile celei de 
a IV-a etape din cadrul 
turneului internațional 
masculin de handbal 
dotat cu „Cupa orașe
lor" au continuat marți 
seara.

Echipa de tineret ai ță
rii noastre a făcut azi, în 
meciul cu Iugoslavia cea 
mai bună repriză a sa 
de pînă acum: Iugo- 
slavia-România tineret 
20—15 (8—9). Aceasta, 
pentru că a început jo
cul cu puternica selec
ționată a Iugoslaviei 
prin practicarea unei 
apărări avansate și mo
bile, printr-un atac în 
care s-a realizat o bună 
conlucrare între pivoți 
și jucătorii de la 9 me
tri. Tinerii jucători ro
mâni și-au surprins ad
versarii prin vitalitatea 
cu care au abordat par
tida : au condus cu 4—1 
în min. 7, cu 7—4 în 
min. 21, cu 9—7 în

ROMÂNIA - ANGLIA 7-3

min. 26 și cu 10—8 în 
min. 32. In acest mo
ment jucătorii români au avut o 
scurtă „cădere" de care au profi
tat adversarii pentru a egala și a 
prelua conducerea: Iugoslavia— 
România tinereit 14—10 în mân. 40... 
Autorii celor 35 de goluri au fost 
Pribanici 4, Idzakovici, Klisanin, 
Djuranec, Horvat 3, Milkovici 2, 
Vican 4, Uremovici și dr. Karadza 
3 pentru învingători, respectiv I. 
Popescu 4, Cosma 3, Paraschiv 3, 
Roșescu, Papp, Moldovan, Coasă și

Fază din întilnirea România—Iugoslavia (17—17). 
tn imagine Licu intr-o acțiune caracteristică 

Foto : R. IFagner-Cluj

Marinescu pentru învinși. A arbi
trat G. Karlsson-Suedia.

în ultimul meci al serii, Româ
nia a întrecut Franța cu 16—10 
(12—5), fără a străluci însă. Au în
scris Gruia 6, Licu 4, Goran 2, Oțe
tea 2, Nodea și Samungi pentru în
vingători, respectiv Brunet 4, Ri
chard 2, Lambert, A. Sellenet, 
Alexandre și Labrousse. A arbitrat 
G. Fiillop-Ungaria.

CALIN ANTONESCU

WOLVERHAMPTON 22 (prin telefon). 
Luni seara s-a desfășurat cea de a doua 
întîlnire de box dintre reprezentativele 
Angliei și României. Sportivii români s-au 
impus din nou, reușind să obțină o vic
torie categorică, cu scorul de 7—3. In 
deschiderea reuniunii au avut loc două 
partide amicale, cîștigate de reprezen
tanții noștri. într-un meci echilibrat, 
Gruiescu l-a întrecut la puncte pe Mc 
Guire (la categoria muscă), iar Gorea 
(la categoria pană) l-a depășit pe Char- 
nesworth.

In general, meciurile au fost dîrz dis
putate, pugiliștii noștri remarcîndu-se 
printr-o pregătire fizică foarte bună.

In prima partidă oficială, la categoria 
muscă, C. Ciută a încrucișat mănușile 
cu T. IVrisat, un boxer stîngaci, mult 
mai înalt decît reprezentantul nostru. Cu 
toate acestea, Ciucă a deținut inițiativa 
în permanență, reușind să-și trimită ad
versarul la podea în fiecare repriză și, 
firește, să obțină victoria la puncte.

La categoria cocoș s-au întilnit doi 
boxeri tehnici: Giju și L. Yearwood. 
Englezul a atacat insistent, dar Gîju, 
l-a „primit" de fiecare dată eu „contre" 
precise. Gîju a avut o misiune dificilă 
în această partidă și a cîștigat foarte 
greu la puncte.

Semiușorul Gh. Bădoi a pornit decis 
la atac chiar de la primul sunet de 
gong, fapt care l-a surprins pe adversa
rul său, Jennings. Bădoi a cîștigat acest 
meci mai clar decît prima partidă de la 
Londra.

La „ușoară", Vasile Antoniu a pier
dut la puncte partida cu Mc Cabe. 
Decizia este însă eronată, boxerul român 
cîștigînd fiecare repriză, ultima la cel

puțin două puncte. Mc Cabe a obținut 
victoria datorită faptului că arbitrul de 
ring, England, l-a avertizat pe Antoniu 
pentru presupuse lovituri cu mănușa 
deschisă. La sfîrșitul meciului specta
torii și-au exprimat nemulțumirea față 
de verdictul juriului. Corespondentul 
sportiv al agenției Reuter scrie în cro
nica sa că „boxerul român apărea la 
sfîrșitul meciului învingător, însă juriul 
a pronunțat un verdict neașteptat^.

La aceeași categorie, Dinu a pierdut 
prin k.o. în repriza secundă meciul cu 
P. Kuinne. După o repriză și jumătate 
în care avusese avantaj, Dinu a recep
ționat o directă de dreapta la bărbie 
care l-a trimis la podea.

La scmimijlocie, C. Ghifă a obținut 
victoria în fața lui IF. Burton, într-un 
meci în general echilibrat. In cadrul 
categoriei mijlocie ușoară Covaci s-a în- 
tîlnit cu Edwards. Meciul a durat două 
minute și jumătate, boxerul englez fiind

trimis de patru ori (!) Ia podea, ai 
a patra numărătoare arbitrul Er 
decizîndu-se să oprească meciul

Intr-o partidă fără istoric, <L 
l-a întrecut la puncte pe Finnegai 
categoria mijlocie). La „semi 
Monea s-a întîlnit cu Sandy, un 
stîngaci, care în prima repriză a 
cu multă hotărîre. In cea de a 
însă, Monea a preluat inițiativa 
punctat clar cu directe de dreaf 
upercuturi de stînga Ia ficat. In i 
repriză semigreul nostru l-a oblig. 
Sandy să „stea" de două ori la j 
reușind să cîștige la puncte. In u 
meci Mariuțan a fost întrecut la ț 
de Boddington. Reprezentantul nos 
dat semne de oboseală.

Bilanțul celor două reuniuni ro 
engleze: 16 victorii în 22 de p?

MIHAI TRANCA
Secretar general al F. R.

DUPĂ ÎNCHEIEREA ÎNTBECERILI
OLIMPIADEI DE SAH

Duminică seara a avut loc la 
Havana festivitatea de închidere a 
celei de a XVII-a Olimpiade de șah. 
Pentru ultima oară, după aproape o 
lună de întreceri, jucătorii celor 52 
de echipe reprezentative și-au dat 
întîlnire, de data aceasta nu în fața 
tablelor de șah, ci pentru a sărbă
tori încheierea turneului. Echipei

Corespondență specială pentru „SPORTUL POPULAR"

Uniunii Sovietice, clasată pe p 
loc, i-a fost înmînată Cupa ,H 
ton — Russel", trofeul atribui 
Federația internațională de șah 
gătorilor Olimpiadei. Șahiștii s 
tici cuceresc pentru a 8-a oară 
secutiv titlul suprem. Echipelor S 
și Ungariei, clasate pe următo 
două locuri ale finalei, le r 
respectiv, medaliile de arpir 
bronz.

După înmînarea medaliilor 
pice, președintele comitetului di 
ganizare, Felix Betancourt (Cub 
dat citire listei premianților în 
samentele individuale ale cort

„SOUADRA A//IPA ESTE GATA PENTRU MECIUT CU ROMÂNIA
• Fotbaliștii reprezentativei Italiei fac intense
pregătiri la Neapole • Accent pe joc ofensiv 
® Italienii vor alinia, probabil, aceeași formație 

din meciul cu U.R.S.S.
Lotul „Squadrei azzura" se află la 

Neapole în vederea meciului de sîmbătă 
cu reprezentativa României și, după 
spusele antrenorului Feruccio Valea- 
reggi, toți jucătorii sînt într-o formă 
bună.

Lotul s-a pregătit intens, punînd ac
centul pe jocul ofensiv. Echipa Italiei 
ta încerca să străpungă apărarea re
prezentativei române care va opune, 
desigur, o dlrză rezistentă fotbaliștilor 
peninsulari. Italienii sînt animați de 
dorința de a demonstra capacitatea lor 
de pătrundere și realizare.

Treptat-lreptat, interesul pentru a- 
ceastă întîlnire crește în rîndul iubi
torilor fotbalului din Italia.

Specialiștii italieni și mulfi croni
cari de fotbal au fost foarte surprinși 
de faptul că Pascutti, aripa~~stîngă a 
echipei bologneze — care este într-o 
formă excepțională — nu a fost in
clus în lotul national, deși se cunosc 
marile lui posibilități de realizare.

O a doua surpriză în legătură cu 
formarea lotului o constituie fără în
doială absența lui Rivera, care fusese 
trecut inițial pe lista jucătorilor anun
țați la UEFA. Rivera a jucat într-o

manieră cu totul deosebită duminica 
trecută, tn meciul dintre Internazionale 
și Milan, fiind adevăratul „dirijor“ al 
echipei sale și unul dintre cei mai buni 
jucători de pe teren. Iată de ce inclu
derea lui în formație este așteptată 
din clipă în clipă.

Dacă totuși nu se vor produce mo
dificări de ultimă oră, echipa pe care 
o va alinia Italia va fi aceeași din 
meciul de la Milano, împotriva repre
zentativei Uniunii Sovietice: 8 jucă
tori de. la Internazionale, unul de la 
Juventus și doi de la Napoli — Sarti 
in poartă: Burgnich, Facchetti, Guar- 
neri și Picchi în apărare; Bianchi și 
Corso în linia de mijloc; Domenghini, 
Mazzola, De Paoli și Juliano în atac.

O echipă care, după unii specialiști, 
va încerca totul pentru ca în meciul 
de la Neapole să satisfacă publicul 
italian, doritor de a vedea o „Squadra 
azzura“ de zile mari, în vervă de joc, 
incisivă în atac și, fără îndoială, im
penetrabilă în apărare.

Acest ultim deziderat nu depinde 
însă numai de Burgnich, Facchetti și 
Sarti, ci și de reprezentativa română 
care, prin prisma jocului prestat în pri

Cițiva jucători de la Internazionale (care lac parte din lotul Italiei pentru 
meciul de sîmbătă), la antrenament. De la stingă la dreapta: Mazzola, 

Facchetti (ca... portar) și Domenghini

Telefoto : Associated Press
ma repriză cu Elveția, se anunță o 
adversară redutabilă pentru jucătorii 

italieni.
CESARE TRENTINI

Bologna, 22 noiembrie

agendă foțbaușțica Campionate in țările europene
lata principalele meciuri din compe

tițiile europene în această săptămînă.
MIERCURI. In „C.C.E." : T.S.K.A. So

fia — Gornik Zabrze (tur) ; în „Cupa 
cupelor" : Everton — Saragossa (în tur 
0—2), Bayern Miinchen — Shamrock Ro
vers (în tur 1—1), Strasbourg — Spartak 
Sofia (tur), Glasgow Rangers — Borussia 
Dortmund (tur) ; în ^Cupa Europei 
centrale" : Dinamo Zagreb-Milan.

SÎMBATA : Italia — România (campio
natul european). Meciul se televizează. 
<de la ora 15,25.

DUMINICA : Luxemburg — Franța 
(campionatul european).

Campionate în țările europene :
UNGARIA. Vasas Budapesta a termi

nat neînvinsă actualul campionat, tota- 
lizînd 43 p. (în ultima etapă : Vasas 
Gyor — Vasas Budapesta 3—3). Ferenc- 
varos s-a clasat pe locul al doilea cu 
37 p și a învins duminică cu 6—0 pe Ozd. 
Tatabanya a ocupat locul al treilea cu 
32 p. Din prima categorie au retrogra
dat Ozd și Dorog. în clasamentul golge- 
terilor pe primul Ioc s-a clasat Farkas 
cu 25 goluri, urmat de Albert și Bene 
cu cîte 24 p.

SPANIA, După zece etape, pe primul 
loc se află Real Madrid cu 16 p.

ANGLIA. F.C. Liverpool — Leeds Uni
ted 5—0 ! Chelsea — Sheffield United 
1—1, Arsenal — Fulham 1—0. în clasa
ment conduce Chelsea cu 24 p, urmată de

Manchester United și F.C. Liverpool cu 
cite 23 p.

IUGOSLAVIA. Etapa a XILa : O.F.K. 
Beograd — Steaua roșie Belgrad 1—1, 
Olympia — Sutieska 3—0, F.C. Zagreb — 
Celik 1—0, Velej Mostar — Partizan 
1—1. Hajduk Split — Zeleznicear 2—3, 
Radnicki Niș — Dinamo Zagreb 0—1,
Rjeka — Vardar 2—2, 
dina 3—1. Clasament;

1. Sarajevo
2. Radnicki
3. Dinamo Zagreb
4. Vojvodina

Sarajevo — Vojvo-

12 9 2 1 19: 7 20
12 7 1 4 17: 9 15
12 5 5 2 13: S 15
12 5 5 2 19:14 15

ției. Primul în clasamentul rez 
telor obținute la masa întîia 
campionul mondial Tigran Petri 
(U.R.S.S.). El a acumulat ll’/2 pi 
din cele 13 partide susținute ( 
la sută din punctajul maxim), 
scor apropiat a realizat și m 
maestru american Bobby Fischm 
15 puncte din 17 posibile (88,2 
sută). Se menționează că Petre 
a jucat — în preliminarii și în 
neul final — 9 partide cu pit 
albe. Fischer conducea pînă la pt 
tima rundă a finalei, cîud a fos 
vins de campionul român FJ^Gb 
ghiu.

Dacă victoria reprezentativei 
vietice era așteptată în cerc 
specialiștilor, în schimb în orc 
următoarelor clasate apar o seri 
elemente noi. Echipa S.U. A. prt 
vează de la locul 6, ocupat la ul 
ediție a întrecerii, la locul 2 
timp ce Iugoslavia, fosta deținăt 
a medaliilor de argint, se clas 
a 4-a. Remarcabilă este perform 
șahiștilor maghiari, care revin în 
dul premiatilor după zece ani, d 
ediția a XII-a a Olimpiadei, cîn< 
ocupat locul 3.

Echipa României a obținut un 
apropiat celui deținut la ediția 
cedentă, de Ia Tel Aviv. Atunc 
1964, șahiștii români ocupau 1 
7—8, iar acum ei se claseazt 
locul 8 din cele 52 de țări paf 
pante. Este un rezultat meritoriu., 
care putea fi și mai bun dacă 
prezentativa noastră ar fi a. 
constanță de-a lungul întrecerii, i 
tinînd randamentul din prelimir 
cînd a obținut unul din cele 
ridicate punctaje ale competiției;

•ȘTIRI ’REZULTATE ’ȘTIRI
MUNCHEN. La Boblingen, într-un 108—23 (49—13) echipa Gâzi Eg 

meci internațional amical de handbal Ankara.
masculin, echipa R. F. Germane a în
vins cu 30—17 (16—8) echipa 
Elveției»

TORINO. Oficialitățile orașului 
Torino vor depune candidatura pen
tru organizarea Jocurilor Olimpice 
de iarnă din 1976. In 1968, compe
tiția va avea loc la Grenoble 
(Franța), iar în 1972 întrecerile se 
vor disputa la Sapporo, în Japonia.

PRAGA. Intr-un meci contînd pen 
tru primul tur al .Cupei campioni
lor europeni* la baschet masculin, 
Sparta Praga a învins cu scorul de

PARIS. In cadrul unei reun 
internaționale profesioniste de 
desfășurată la Paris, pugilistul n> 
George Foster (S.U.A.) l-a învin 
puncte, după 10 reprize, pe R 
King (Nigeria).

ZURICH. Echipa H.C. Charm 
a cîștigat și cel de-al doilea joc 
cadrul primului tur al .Cupei c 
pionilor europeni* la hochei 
gheață, învingînd formația Grass! 
pers Ziirich, cu scorul de 5—3 (1 
2—1, 2—1). In primul joc, hoche 
de la Chamonix cîștigaseră, de~. 
menea, astfel câ ei s-au calificat j 
tru turul următor.
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