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Aseară, în captivantul „recital" voleibaHsfic de la Floreasca

Rapid a dispus cu 3-2 de Dinamo,
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Echipa de handbal a României 
a cîștigat „Cupa orașelor"

Aseară, România U.R.SS

după o luptă aprigă de peste două ore
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CLUJ, 23 (prin telefon, de la 
tisul nostru). — In prima par

tidă a celei de a V-a etape a tur
neului internațional masculin de

in CAPITALĂ

AZI
HOCHEI PE GHEAȚĂ - Pa

tinoarul „23 August", ora 9: 
Dinamo Buc. - Agronomia Cluj, 
ora 17 : Politehnica Buc. — 
Tîrnava Odorhei ; ora 19 : 
Steaua — Voința M. Ciuc (me
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*.

MII NE
BOX — Sala Clubului „Uz. 7 

Noiembrie", Calea Dudești 
(tramvai 18, stația Depoul 
I.T.B.), de la ora 19 : Întreceri 
tn cadrul .Cupei Olimpia*.

handbal dotat cu „Cupa orașelor", 
reprezentativa Iugoslaviei a în
vins echipa Franței cu scorul dc 
18—12 (10—5). Meciul a fost 
caracterizat de echilibrul de va
loare manifestat la fiecare înce
put de repriză. In prima, de 
exemplu, handbaliștii iugoslavi a- 
veau în min. 20 un avantaj de 
numai un punct (6—5), dar în 
continuare apărarea echipei fran
ceze nu mai rezistă și primește 
patru goluri. In partea a doua a 
întîlnirii, selecționata Franței în
cepe jocul cu mult curaj și reu
șește 
ducă 
însă, 
to are 
atacă 
țează 
obținînd în final o diferență de 
șase goluri.

Au înscris: Pribanici 1, Djura- 
nec 1, Pokrajac 3, Milkovici 3, 
Vican 1, Uremovici 1, Karadza 5, 
Idzakovici 1 pentru Iugoslavia și 
Silvestro 2, Lambert 3, Nita 1, 

A. Sellenet 
arbitrat V.

ca pînă în min. 41 să re
din handicap : 9—12. Atît. 
deoarece în minutele urmă- 
reprezentativa Iugoslaviei 
cu insistență și se distan- 
(min. 49 scor 16—9),

18—10 (8 — 5)
(scor 9—8 pentru România), dar 
în final, încurajați puternic de un 
public cald și entuziast, handba
liștii noștri s-au detașat și au în
vins la o diferență concludentă, 
deși adversarii au jucat cu o deo
sebită ambiție.

Au marcat : Gruia 4, Licu 4, 
Costache II 1, Oțelea 2, Nodea 2, 
Gațu 3, Nica 1, Goran 1 pentru 
România, Zelenov 2, 
Țerțvadze 3, Sevcenko 
mov 3 pentru U.R.S.S.
H. Karlsson (Suedia).

Clasamentul final al
I. ROMÂNIA 7 p, 2.
6 p, 3. U.R.S.S. 4 p,

Mazur 1,
1 și Kli-
K arbitrat

turneului: 
Iugoslavia 

.,4. Franța 
1 p, 5. România — tineret 1 p.

CĂLIN ANTONESCU
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Blocajul rapidist respinge atacul echipei Dinamo

Derbiul voleibalistic de ieri 
seară de la Floreasca, în care 
s-au aflat față în față DINAMO 
și RAPID, cele mai puternice e- 
chipe de club din țara noastră 
și din Europa, a oferit publicului

disputa electrizantă, de mare spec
tacol, pe care el o aștepta. 135 
de minute de volei jucat adesea 
la Înalta clasă a celor două for
mații. Meciul, cunoscînd o palpi
tantă evoluție a scorului, a luat

Sîmbătă fi duminică, la București

Silvestro 2, Lambert 
Etcheverry 1. Faye 1, 
4 pentru Franța. A 
Sidea (România).

în partida de încheiere a aces
tui turneu, reprezentativa Româ
niei a făcut, în compania selec
ționatei U.R.S.S., cel mai bun joc 
și a cîștigat cu categoricul scor 
de 18—10 (8—5). Întîlnirea a 
fost echilibrată pînă în min. 39

Un interesant concurs international 
de patinaj artistic

• SPORTIVI DIN PATRU ȚARI TN ÎNTRECERE

Corespondență specială pentru „Sportul popular”

„La București, cel mai bun 
XV francez care poate 

fi aliniat la această oră“
1

de ROBERT BARRAN 
redactor șef al revistei „Miroir Sprint"

întreaga Franță rugbistică 
așteaptă cu înfrigurare tradi
ționala confruntare autumnală 
cu echipa României. Spațiul 
deosebit de larg afectat în ul
tima vreme de presa franceză 
acestei confruntări de amploare 
vorbește de la sine 
Importanta pe care 
rugbiului francez o 
disputei. Trebuie însă 
nată și atenția ieșită 
niun cu care s-a făcut 
selecția celor ce vor purta pe 
piept cocoșul galic. E bine de 
știut că printre dificultățile 
întîmpinate de selecționerii 
francezi s-a numărat și aceea 
a alegerii din cîte doi-trei 
jucători de valoare sensibil 
egală pe același post. Din 
acest motiv, nu mai poate sur
prinde înlocuirea la cel mai 
mic semn de indispoziție a 
unor titulari. Iată, de altfel, 
că ultimele noutăți primite te
lefonic de la Paris se referă 
tocmai la necesitatea aceasta. 
Numele noi, dar binecunoscute, 
ilustrează și ele cît de puter
nic este sportul cu balonul 
oval în Franța. Și, totodată, 
ne explică optimismul cu care 

, este privit în Franța meciul 
de duminică după-amiază...

punctul maxim, iar ultimele 
retușuri sînt de rigoare. Prin
tre ele, cele mai comentate 
aici se numără două înlocuit •

(Continuare în pag. a 4-a)
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PARIS, 23 (prin telefon). 
lată-ne la puțin timp înaintea 
plecării spre București a echi
pei Franței. Febrilitatea pre
gătirilor de tot ie Iul atinge

Din nou dreptunghiul de ghea
ță al patinoarului artificial „23 
August" din Capitală va cunoaște 
animația întrecerilor de patinaj 
artistic. La sfirșitul acestei săp- 
tămîni, patinatori și patinatoare 
din Cehoslovacia, R.D. Germană, 
Ungaria și România se vor în
trece în cadrul unui interesant 
concurs international. Sîmbătă 
dimineața (de la ora 7,30) se vor 
desfășura întrecerile la figuri o- 
bligatorii, iar duminică după-amia- 
ză (ora 16) concurenții fși vor 
arăta măiestria în cadrul progra
mului de figuri libere. In fotogra
fia noastră : un instantaneu de la 
concursul internațional demonstra
tiv desfășurat anul trecut la Bucu
rești.

slîrșit cu victoria campioanei re
publicane, RAPID, cu 3—2 ( 12,
14, —9, 16, 13), rezultat ale că
rui cifre oglindesc cum nu se 
poate mai bine apriga întrecere 
de aseară. Jocul făcut de Rapid 
șî de Dinamo ar comporta, desi
gur, o mai largă descriere, pe 
care spațiul nu ne-o îngăduie însă, 
deocamdată. Ceea ce trebuie spus 
e că rapidiștii, mai calmi în mo
mentele de mare tensiune ale par
tidei și îndeosebi în finalul aces
teia, au cîștigat pe merit, învin- 
gîndu-i din nou pe dinamoviști 
datorită exploatării la maximum a 
plusului lor de experiență, vizînd 
cu multă adresă golurile din apă
rarea adversă, în special pe zo
nele V și 1 ale echipei dina mo- 
viste. A fost capitolul în primul 
rînd deficitar al echipei Dinamo, 
mai cu seamă în ultima parte a 
întîlnirii. și care de altfel i-a și 
atras înfrîngerea. Fără această la
cună și fără imprecizia paselor în 
final, dinamoviștilor, cu un atac 
mai combinativ și cu un blocaj 
multă vreme mai prompt decît al 
rapidiștilor, victoria nu le-ar fi 
scăpat.

De-a lungul celor cinci seturi 
s-au evidențiat : Drăgan și Nico- 
lau de la Rapid, Derzei (cel mai 
bun de pe teren împreună cu Ni- 
colau) și Corbeanu de la Dinamo. 
Meciul a fost condus

CONSTANTIN
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Campionatul republican de hochei

Voința-Agronomia: de la 4-0 la 4-4!
Decorați cu ordinul „Meritul Sportiv“

Maestrul emerit al sportului 
FRANCISC BOLA a făcut 
parte de nenumărate ori din 
reprezentativa de lupte libere 
a țării noastre. In anul 1965, la 
campionatele mondiale și eu
ropene de lupte libere, Fran- 
cisc Boia a obținut titlul de 
campion al Europei, devenind, 
totodată, vicecampion al lumii. 
El a fost decorat cu ordinul 
„Meritul Sportiv" clasa a III-a

Maestrul sportului N1COLAE 
TARTĂREANU s-a numărat, 
cu ani în urmă, printre frun
tașii alergărilor de mare fond 
din România, fiind de mai 
multe ori campion al țării la 
maraton. Și astăzi, la 60 de 
ani, Nicolae Tărtăreanu con
tinuă antrenamentele, mai par
ticipă la concursuri. Pentru 
îndelungata sa activitate atle
tică, i-a fost conferit ordinul 
„Meritul Sportiv” clasa a IlI-a

De numărate ori campion al 
țării și cîștigător al multor 
concursuri internaționale im
portante, maestrul emerit al 
sportului ANDREI IGOROV 
este apreciat astăzi ca unul 
dintre cei mai valoroși ca- 
noiști ai lumii. Pentru contri
buția adusă la frumoasele suc
cese înregistrate în ultimii 
ani de această ramură a spor
turilor nautice, Andrei Igorov 
a fost distins cu ordinul 
„Meritul Sportiv" clasa a Hl-a

Etapa a Il-a a celui de al doi
lea tur al campionatului republi
can de hochei pe gheață a pri
lejuit două întîlniri „calme , în 
care victoria a revenit favoriților, 
dar și una încheiată cu un re
zultat surprinzător.

STEAUA—TIRNAV A ODOR- 
IIEI 17—1 (9—0, 6—1, 2—0). 
Fără să forțeze prea mult, for
mația bucureșteană a obținut o 
victorie categorică, rod al unei 
pregătiri fizice, tehnice și tactice 
net superioare. Meciul s-a desfă
șurat, de fapt, în „sens unic", 
rarele contraatacuri ale Tîrnavei 
nefiind prea periculoase. Și to
tuși, la un âsemenea contraatac, 
Fr. Varga a reușit să înscrie „go
lul de onoare*. Pentru Steaua au 
marcat: Calamar, Varga și Szabo 
cite 3, Ioîiescu —2, Petrescu, 
J ere, Gheorghiu, Iordan, Trăușan 
și I. Constantinescu cite 1.

VOINȚA M. C1UG—AGRONO
MIA CLUJ 4—4 (3—0, 1-0, 
0—4). După victoria de marți a- 
supra dinamoviștilor, hocheiștii 
din Ciuc aveau — normal — 
prima șansă în întîlnirea de asea
ră. Și așa cum s-au desfășurat 
lucrurile, o bună parte din timp

nimic nu lăsa să se întrevadă 
altceva decît succesul Voinței. 
Foștii campioni au realizat un 
joc rapid, superior adversarilor 
lor și au înscris de patru ori 
prin Z. Antal (min. 5), I. Szabo 
(min. 13), A. Balint (min. 17) 
și Fr. Balint (min. 38). In acest 
timp Agronomia a luptat cu mult 
curaj dar a ratat ocazii peste 
ocazii. în ultima parte a jocu
lui, la scorul de 4—0, Voința 
„a oprit motoarele* și Agronomia 
a reușit ceea ce nimeni n-ar maî 
fi crezut: egalarea! Au realizat-oj 
Gali (min. 47, 58, 60) și A. Ga* 
zan (min. 57).

DINAMO — POLITEHNIGA' 
BUC. 8—0 (6—0, 0—0, 2—0). 
Dinamoviștii au obținut o victorie 
clară, dar scorul ni se pare cam 
exagerat, mai ales că și studen
ții au avut cîteva faze reușit a 
pe care — chiar în situații fa* 
vorabile — le-au ratat.

Au înscris : Boldescu (min. 3), 
Tudor (min. 11), Bașa (min. 17, 
18 și 19), Marian (min. 19), 
Scheau (min. 42) și Pană (min. 
58).

H. VILARA



Cern vă pregătiți pentru începerea întrecerilor 
Spartachiadei de iarnă?

SIMPOZIONUL:
„Cheia performanței1̂

Raîd prin cîteva asociații sportive din Brăila, Tîrgoviște și raionul Buzău 
în întreaga tară se desfășoară, în aceste zile, intense pregă

tiri pentru deschiderea întrecerilor Spartachiadei de iarna. Organele 
și organizațiile sportive se străduiesc sc ofere participanților la 
competițiile care vor începe la 3 decembrie cele mai bune condiții 
de concurs. Acestea sînt de fapt și constatările redactorilor noștri 
care au întreprins recent un raid prin cîteva asociații sportive din 
Brăila, Tîrgoviște și raionul Buzău.

mai

LA TÎRGOVIȘTE - INTENSE 
, PREGĂTIRI ORGANIZATORICE

Cu prilejul întrecerilor spartachia
dei (de vară sau de iarnă), asocia
țiile sportive din orașul Tîrgoviște 
s-au situat mereu pe un loc fruntaș 
în regiunea Ploiești. Evidențierile se 
referă, de fiecare dată, nu atît la 
numărul pârtieipanților, cît la calita
tea concursurilor, la comportarea 
bună a sportivilor tîrgovișteni.

Asociațiile din orașul Tîrgoviște 
doresc să obțină aceleași succese la 
viitoarea Spartachiadă de iarnă. Pen
tru aceasta, atît Consiliul orășenesc 
UCFS, cît și conducerile unor aso
ciații au început pregătirile în ve
derea bunei organizări a întreceri
lor care încep la 3 decembrie.

Stînd de vorbă cu președintele 
Consiliului orășenesc UCFS, tovară
șul Gh. Apachiți, aflăm că a fost 
întărită comisia orășenească de orga
nizare ă Spartachiadei de iarnă, că 
s-au luat măsuri de popularizare a 
întrecerilor. S-a făcut prelucrarea 
regulamentului competiției cu preșe
dinții asociațiilor, s-au stabilit ra
murile sportive la care se organi
zează concursuri în asociații și s-au 
repartizat cadrele tehnice care să 
ajute la desfășurarea competiției. 
Această ultimă problemă, deosebit de 
importantă în buna desfășurare a 
competițiilor sportive de masă, a 
constituit o preocupare deosebită 
pentru Consiliul Orășenesc UCFS 
Tîrgoviște. Ca urmare, aproape 30 de 
profesori și antrenori de educație 
fizică au fost repartizați în asocia
țiile sportive unde vor ajuta în mod 
practic la organizarea concursurilor.

In cele 22 de asociații sportive 
ale orașului vor avea loc întreceri 
de trîntă, haltere, tenis de masă, tir, 
patinaj, gimnastică, șah și alte spor
turi, după posibilitățile existente în 
asociațiile respective. Acelor asocia
ții care n-au condiții de organizare 
(săli, materiale) comisia orășenească 
le va pune la dispoziție sala de 
antrenament de lupte de sub tribuna 
stadionului.

— ca șt în anii trecuti — pe între
cerile prevăzute în regulamentul 
Spartachiadei de iarnă. Pentru ca 
aceste concursuri să se desfășoare 
în bune conditiuni, am pregătit sala

nizatorice și de popularizare cit 
judicioase.

— Pentru deschiderea festivă ce 
ați întreprins ?

— S-au luat măsuri ca în ziua 
respectivă să se organizeze Ia sala 
sporturilor o serie de demonstrații 
la disciplinele prevăzute în regula
mentul spartachiadei. Astfel, vor 
avea Ioc demonstrații de gimnastică, 
trîntă, haltere ele.

Am văzut planul clubului. El cu-

ai lotu- 
de per- 
fie pre- 
a avut

★
La cea mai mare asociație sportivă 

din Tîrgoviște, Metalul, de pe lingă 
Uzina de utilaj petrolier, încă la 
intrare te întîmpină un afiș al spar
tachiadei, prin 
din uzină sînt 
la concursurile 
tenis de masă, 
treceri — după 
I. Gavrilă, președintele asociației — 
se vor organiza la nivelul grupelor 
sportive, apoi cei mai buni își vor 
măsura 
tie.

care membrii UCFS 
invitați să participe 
de trîntă, tir, șah, 
popice. Primele în- 
cum ne spunea inq.

forțele în finala pe asocia-

T. RABȘAN
GÎNDUL LA VIITOARELE 

SUCCESE...
Împreună cu profesorul de educa

ție fizică Viorel Simion, membru al 
consiliului asociației Avîntul Săpoca 
din raionul Buzău, priveam vitrina 
cu fotografii și trofee sportive cu
cerite de tinerii din această comună 
îrl cursul anului 1966. „Cupa 1 Mai' 
la volei, „Cupa tineretului' la tenis 
de masă, „Cupa speranțelor' Ia 
atletism, diplomele brigadierului Mi
hai Postelnicu, învingător la tir în 
faza pe raion a Spartachiadei de va
ră, dotată cu „Cupa agriculturii", 
ale atleților Clevent Răducanu, Ele
na Sandu, Titica Alexe, ale jucăto
rului de tenis de masă Dobre Pe- 
truș, popicarului Vasile Șerbănică, 
sahistului Dobrin Nițu ș.a., care au 
obținut victoria în diferitele cam
pionate sau concursuri raionale, 
iată numai cîteva din trofeele cu
cerite de sportivii din Săpoca.

— Cum ați reușit să ajungeți la 
aceste realizări ? l-am întrebat pe 
țirofesorul Simion.

— Drept să vă spun, nu ne-am 
pus niciodată această întrebare. Cred 
că succesele sînt urmarea faptului 

pasionați ai 
place să lu-

cu

că tinerii noștri sînt 
sportului, iar nouă ne 
crăm cu ei.

— Ce proiecte aveți 
timpul rece ?

— Dorim să îmbogățim această vi
trină cu noi trofee. Sîntem siguri 
că sportivii noștri vor fi în primele 
rînduri în confruntările pe raion, 
pentru că noi pregătim azi succesele 
de mîine.

— Cum ?
— Activitatea noastră competitio

ns din zilele friguroase se va axa

pentru ano-

întrece
sportul lor preferat. Prilejul
nou, la start. După un an de zile, iubitorii schiului se

cel mai bun : apropiatele concursuri ale 
Foto : T. Roibu

din nou în
Spartachiadei de iarnă.

in plină ac- 
unui maestru 
sportului de 

acum muncii

cultural pentru șah, iar 
școlii am instalat o masă 
Deoarece vor fi — ținînd 
edițiile anterioare — multi

căminului 
în holul 
de tenis, 
seama de 
amatori de șah și tenis de masă,
o parte dintre jocuri vor fi găzduite 
și de clubul din localitate.

— Cine se va ocupa de pregătirea 
tehnică a concurenților ?

— Avem instructori calificați: 
Constantin Stanciu — la tenis de 
masă, profesorul de geografie Dan 
Terzi •—■ la șah (n. r., vara se ocupă 
de echipele de atletism și handbal), 
iar subsemnatul — la gimnastică și 
patinaj. De altfel, toți membrii con
ducerii asociației au atribuțiuni pre
cise în acțiunea de atragere și pre
gătire a unui număr cit mai mare 
de tineri în concursurile spartachia
dei.

prinde măsuri care, puse în prac
tică, nu pot să nu ducă Ia rezultate 
bune. Să sperăm că obiectivele pro
puse nu vor rămîne numai pe hîrtie, 
că ele vor căpăta viață. Acest lucru 
depinde și de activitatea comisiei 
Spartachiadei de iarnă.

V. GODESCU

Sâptămîna trecută am asistat la în
tâlnirea unor sportivi fruntași cu publi
cul spectator. Prezența Mihaelei Peneș 
și a lui Ion Voinescu în mijlocul tine
retului ieșean a suscitai un deosebit 
interes. Școlari, studenți, tineri 
rilor de perspectivă, sportivii 
formantă ai lașului au ținut să 
zenti la Casa Tineretului unde
loc simpozionul cu temă sportivă „Cheia 
performanței*, la care au participat ca 
invitați și cei doi sportivi.

Presentarea in aceeași ședință a unei 
campioane olimpice aflată 
tiritate competițională și a 
emerit care a pus punct 
performanță, dedieîndu-se
de pregătire a tinerelor speranțe, a fa
cilitat publicului spectator atît o in
cursiune în sport pe o perioadă de un 
sfert de veac, cit și o scrutare a viito
rului.

Voinescu a încercat o „retrospectivă* 
ti celor 25 de ani dedicați de el fotba
lului ; a actualizat publicului întrecerea 
olimpică din 1952 (Finlanda), a vorbit 
despre turneul echipei C.C.A. în Anglia, 
și-a amintit succesele și necazurile pe 
care le-a trăit în lunga lui activitate, 
J oferit tinerilor prezenți „cheia* spor
tului de performanță: seriozitate, perse
verență, modestie.

Biografia sportivă a Mihaelei apar
ține desigur... viitorului. „Trecutul* în
cepe pentru ea din după-am ia za unei 
zile a anului 1964, la Tokio, cînd, după 
preliminariile în care se clasase pe lo
cul 7, aruncă in finala probei 60,54 m 
și cucerește medalia de aur, depâșindu-și 
astfel propriile speranțe. Olimpiada care 
a consacrat-o i-a arătat ce înseamnă 
munca asiduă, voința de a învinge, tă
ria morală în timpul concursului. Tokio

i-a demonstrat că emoția pe care o în
cerci atunci cînd tricolorul românesc 
urcă pe cel mai înalt catarg merită din 
partea sportivului o totală dăruire.

Publicul a pus celor prezenți nenu-, 
mărate întrebări. I s-a cerut Mihaelei 
să arate cum reușește să îmbine spor
tul de performanță cu învățătura, care 
este programul ei de lucru, cum se pre
gătește pentru Mexic, care sînt princi
palele favorite ale probei. Voinescu, por
tarul român cu cele mai multe selec
ționări in „națională", a fost rugat si 
demonstreze cum rivalitatea Toma—Voi
nescu s-a transformat dintr-o luptă pen
tru „supremație" într-o dorință tenace 
a fiecăruia de a se autodepăși; să a- 
rate care din cele două elemente — 
talentul sau munca — primează în sport, 
să-fl spună părerea asupra celor mai 
în formă portari români la ora actuală, 
să vorbească despre munca sa cu viito 
fotbaliști.

Colegul nostru Ioan Chirilă a prefa
țat simpozionul, a stabilit o permanen
tă fi intimă comunicare intre sală 
vorbitori, a răspuns 
de activitatea sa de 
In încheiere, a citit 
noua sa carte. aflată 
Cup — 196b“.

Simpozionul 
nizat la Iași 
regional LCFS
și binevenită este prezența sportivilor in 
mijlocul publicului, cit de util fi in
structiv este acest schimb de păreri 
între sportivii de performanță, pe de o 
parte, și. cei in devenire și publicul 
spectator, pe de alta.

fi 
întrebărilor legato 
publicist sportiv, 
un fragment din 
sub tipar „World

cu temă sportivă orga- 
din inițiativa consiliului 
a dovedit cit de cd'„. . >

NUȘA MUSCELEANU

DUPĂ CAMPIONATELE CATEGORIEI A PE ECHIPE

LIBHttLE" PE... URMELE „WîfCli-IIOMANlLIIR“
TR. IOANIȚESCU

GATA DE START
fiecare an, spartachiadele de 

și de iarnă se bucură de popu-
în 

vară 
laritate în orașul Brăila. De aceea, 
data de 3 decembrie este așteptată 
cu nerăbdare. De altfel, asociațiile 
sportive brăilene sînt gata pentru a 
da startul în populara competiție de 
masă. Despre acest lucru ne-a vor
bit tov. Gr. Rizu, secretar cu pro
blemele tehnice de la Clubul sportiv 
orășenesc din localitate.

— Am dori să cunoaștem măsurile 
care au fost luate pentru începe
rea concursurilor.

— în primul rînd, s-a întocmit un 
plan de muncă în care s-au prevă
zut sarcini concrete pentru toți 
membrii comisiei de organizare a în
trecerilor. Au fost repartizate fie
căruia asociațiile sportive de care 
să se ocupe și pe care să le ajute 
efectiv în pregătirea și desfășura
rea întrecerilor. Astfel, secretarul 
clubului are în grija sa asociațiile 
sportive Laminorul, 
Sporul și Vinalcool, 
asociațiile sportive 
structorul, Rapid, 
Coadă va răspunde 
mentara și Abatorul, V. Pătrănoiu de 
Arta lemnului și Flacăra etc. Nu a 
rămas nici o asociație de care să nu 
răspundă un membru din comisie. 
Pînă acum, comisia s-a și întrunit 
de cîteva ori punînd la punct anu
mite măsuri organizatorice.

— în asociații se fac pregătiri 
pentru începerea întrecerilor ?

— în ziua de 18 noiembrie a avut 
loc o ședință cu președinții asocia
țiilor sportive în care a fost prelu
crat planul de măsuri și s-au dat 
toate indicațiile în legătură cu re
gulamentul de desfășurare a com
petiției. S-a atras atenția că nu 
trebuie pierdută nici o zi și că star
tul trebuie să se dea imediat după 
deschiderea festivă. Pentru aceasta 
a început popularizarea prin afișe 
și — acolo unde există — prin sta
ții de radioamplificare. Am confec
ționat cu mijloace proprii 300 de 
afișe. Angajamentul nostru de a cu
prinde 8 000 de participanți la între
cerile acestei ediții a Spartachia
dei de iarnă impune măsuri orga-

Unirea, T.U.G., 
I. Crăcănescu —

Celuloza, Con- 
Telefoanele, A. 
de I.R.T.A., Ali-

Campionatele republicane pe echipe una dintre celelalte echipe nu i-a creat 
din acest an la lupte greco-romane și probleme. Singura care a reușit să-i 
libere, categoria A, au constituit un smulgă ceva puncte a fost Steagul roșu 
frumos succes. De la o etapă la alta (antrenor I. Mureșan) clasată de altfel 

■ “ ■ “ pe locuț jj s-au evidențiat : Gh. Tăpă-
lagă, Al. Geantă, P. Coman, I. Chirilă, 
I. Popescu, C?h. Ureianu, St. Stîngu 
(Steaua), St. Tampa, I. Herman, A. 
Măindt (Steagul roșu).

Progresul București (antrenor P. 
Vatrici) a reușit o performanță meri
torie ocupînd locul III la „libere", loc 
deținut ani în șir de Dinamo Bucu
rești. La acest succes au contribuit în
deosebi I. Tobă, H. Mavridis, V. Opaină 
și M. Scînteie. Metalurgiștii bucureș- 
teni (antrenor I. Gheorghe) au fost 
adversari redutabili pentru sportivii 
din celelalte echipe de „greco-romane”. 
Gh. Colț, Gh. Gheorghe, E. Hupcă și 
St. Stanciu au adus acestei echipe cele 
mai multe Duncte.

libere, categoria_ A, 
s-a constatat o îmbunătățire a pregă
tirii tehnice și fizice, o gîndire tactică 
mai profundă la majoritatea concuren
ților. A crescut forța și viteza luptăto
rilor în timpul întîlnirilor, ceeâ ce 
a dus la dinamizarea partidelor în 
ambele procedee de luptă, greco-roma
ne și libere.

Campionatul de lupte libere a înce
put să fie organizat doar din 1961. Și, 
an de an, „liberele* au urmat cu pași 
hotârîți exemplul „greco-romanelor", fie
care ediție insemnind un evident pro
gres. El a început să se reliefeze și 
Pe plan internațional. Recent, forma
ția României a întrecut categoric re
dutabila < reprezentativă, a R. F. Ger
mane. Toți specialiștii noștri au .subli
niat saltul calitativ, realizat ’ de spor
tivii de la lupte libere în puținii ani 
de la înființarea campionatului, pe 
echipe. Este adevârat că și înainte: de 
1961 erau sportivi care pracțicau lupte
le libere, dar competițiile oficiale se 
rezumau la . întrecerile campionatului 
individual, cu cele cîteva etape inter
mediare. Atît ! Organizarea campiona
tului republican pe echipe și la „libere" 
a adus o mare contribuție la înregis
trarea acestui salt calitativ.

Dacă pînă acum, an de an, consem
nam folosirea multor procedee și ac
țiuni tehnice de „greco-romane" de 
către sportivii de la „libere”, în acest 
campionat am tras concluzii deosebit 
de îmbucurătoare șub acest aspect. 
Sportivii de la „libere" au devenit buni 
cunoscători ai procedeelor specifice, 
folosind cu precădere „cheile” de 
picior, „cosirile", prinderea coapselor 
ș.a. Se poate, deci, afirma că 7,libe
rele* au de acum și la noi o osatură 
proprie și sperăm că în viitorul a- 
propiat să consemnăm succesele aces
tor 
Și 
din

sportivi la campionatele mondiale 
poate chiar la Jocurile Olimpice Mexic

DESPRE EVIDENTIAȚI...

Dinamo București, Steaua, Steagul 
roșu Brașov, Progresul și Metalul Bucu
rești, Electroputere Craiova și Oțelul 
Galați au prezentat la această ediție 
echipe bine pregătite, omogene, care 
au avut o comportare constantă, la fle
care etapă situîndu-se în fruntea cla
samentelor. Formația Dinamo (antre
nor D. Cuc) merită felicitări pentru 
că a reușit și în cea de a XVIU-a edi
ție să-și adjudece titlul de campioană 
a țării la „greco-romane". Componenții 
de bază al echipei au fost C. Turturea, 
I. Alionescu, L. Buha, I. Burcea, Fl. 
Ciorcilă, I. Țăranu, Gh. Popovic! șl 
N. Martinescu, care au făcut eforturi 
demne de toată lauda pentru ca Di
namo să cucerească din nou trofeul, 
căci, la această ediție, o altă echipă. 
Steaua (antrenor Gh. Suteu), a emis 
pretenții serioase la titlu. De altfel. 
Steaua are în formație nu mai puțin 
de 5 campioni republicani Individuali 
(D. Pîrvuleseu I. Baciu, s. Popescu 
I. Gabor șt N. Ncguț).

în schimb, la lupte libere, Steaua 
(antrenor Vascul Popovici) a fost de 
departe cea mai bună formație și nici

...ȘI DESPRE ALTE ECHIPE
De-a lungul campionatului, forma

țiile bănățene Vagonul Arad și C.S.M. 
Reșița au mers din insucces în insuc
ces. Ele s-au situat în permanență în 
coada clasamentelor. La ultima etapă 
evoluția acestora ne-a edificat și mai 
bine asupra slabei lor pregătiri. Ele 
și-au... consolidat ultimele locuri în 
clasamentele finale. Este regretabil că 
o regiune care a constituit leagănul 
sportului luptelor din țara noastră să 
ajungă astăzi în această situație. De la 
Reșița și de la Arad s-au ridicat nu
meroase elemente valoroase care au 
constituit multă vreme sportivi de 
bază ai loturilor reprezentative, iar 
astăzi două formații din aceste centre 
cu tradiție în sportul luptelor abia au 
reușit să-și înjghebeze lotul de 8 spor
tivi pentru a putea participa în com
petiție. Ba mai mult a fost și cazul 
cînd C.S.M. Reșița de pildă, nu s-a 
putut prezenta la o etapă fiindcă nu 
avea o echipă completă. Și culmea, 
aceasta s-a întîmplat chiar la etapa de 
la... Reșița. Pentru a arăta și mai 
elocvent situația precară a echipei re- 
șițene mai dăm un amănunt și anume 
faptul că au fost nevoiți să apeleze 
la tatăl unui luptător, la un fost spor
tiv. Astfel, la cat. 52 kg a concurat 
V. Cenda (fiul) iar la cat. 78 kg V. 
Cenda (tatăl, în vîrstă de... 46 de ani).

Nici C.F.R. Timișoara nu stă pe... 
roze * S-a zbătut în coada clasamen
tului un an întreg și abia în ultima 
etapă a reușit să se... salveze !

Doar A.S.M.T. Lugoj s-a menținut 
și la „greco-romane" și la „libere” pe... 
linia de plutire.

Cum s-a ajuns la o astfel de situa
ție ? Sînt mai multe explicații. Astfel, 
la Reșița, antrenamentele au fost lă
sate pe seama responsabilului comisiei 
orășenești, V. Orz, care a ieșit de 3 
ani la... pensie. Și trebuie precizat că 
la C.S.M. figurează pe statul de salarii 
cunoscutul antrenor I. Lovazs care însă 
în acest an nu s-a mai preocupat de 
pregătirea echipei. La Vagonul Arad, 
conducerea secției este total nemulțu
mită de activitatea antrenorului A. 
Corodan, dar nu a luat nici un fel de 
măsuri. Adesea luptătorii făceau sin
guri antrenamentele. La C.F.R. Timi
șoara, unde formația de „greco-roma-

ne“ este pregătită de cunoscutul inter
național Valentin Bați, s-a greșit tn- 
locuindu-se, într-o perioadă foarte
scurtă, titularii care nu mal cores
pundeau pe deplin cu tineri lipsiți efle 
experiență. Inițiativa antrenorului ti
mișorean este sărutară, dar ea trebuie 
făcută cu discernămint, eșalonată 
o perioadă mal lungă, timp în -
tinerii ar fl acumulat experiența ne
cesară.

Ce s-a întîmplat șl cu Progresul 
Brăila? Anul trecut, după strădanii 
îndelungate a reușit să promoveze în 
prima categorie a campionatului re
publican de lupte libere. Succes pe 
deplin meritat. Anul acesta, pînă la 
ultima etapă a făcut față întrecerilor 
și ar fi evitat... lanterna roșie dacă 
antrenorul Al. Tătaru n-ar fi dovedit 
o totală neglijentă la aceste ultime 
confruntări, știa că doi dintre spor
tivi se mențin cu greu în limitele ca
tegoriilor respective și cu toate aces
tea, cu o seară înainte de concurs, an
trenorul brăilgnilor s-a culcat liniștit, 
iar a doua zi, la dntar, s-a prezentat cu 
numai o jumătate de oră mai devreme. 
Consecința : cei doi sportivi (M. Ciuciu 
și I. Huțidls) depășiseră categoria, iar 
timpul rămas pînă la „închiderea" cln- 
tarului era mult prea scurt pentru a 
se mai putea face ceva. In plus,, bră- 
ilenii se prezentaseră la București și 
cu un sportiv mai puțin. Așa stînd 
lucrurile, conform regulamentului, e- 
chipa Progresul Brăila a fost eliminată 
de la această etapă. Pierzînd prin ne- 
prezentare puncte prețioase (cu 32—0 
în cele două partide programate să le 
susțină) a ajuns pe ultimul loc in 
clasament. Nu este mai puțin adevărat 
că principalii vlnovațl de această situa
ție sînt cei doi sportivi care n-au în
țeles să-și îndeplinească o condiție e- 
lementară. Consiliul asociației sportive 
Progresul și biroul secției de lupte vor 
trebui să analizeze cu toată seriozita
tea cele de mai sus și să ia măsurile 
care se impun.

Anul 1967 este deosebit de important 
fiind ultimul an preolimpic. In plus, 
în acest an campionatele mondiale de 
lupte greco-romane se vor desfășura 
la București. Antrenorii vor trebui să 
acorde o grijă deosebită, în primul 
rînd, sportivilor nominalizați. Va tre
bui mărită Intensitatea șl numărul atV-~ 
trenameritelor, continua perfecționare 
a acțiunilor șl procedeelor tehnice. In 
formațiile carB activează în prima ca
tegorie a campionatelor republicane să 
fie introduși sportivi cu calități fizice 
corespunzătoare și să se acorde toată 
atenția tinerilor și juniorilor. Organi
zarea competițiilor locale pentru copil 
șl juniori va trebui să constituie o 
preocupare permanentă. Este necesar, 
de asemenea, ca în perioada precom- 
petițională timpul să fie folosit cît 
mai bine, să se lucreze cît mal mult 
în aer liber, astfel ca Ia începutul _• 
ediției viitaare a 
echipele să se 
foarte bine puse

prof.

campionatelor țării 
prezinte bine, chiar 
la punct.

ION CORNEANU 
antrenor federal ,



G/MNAST/CĂ

Campionatele republicane 
de copii și juniori mici

0 de participant 
nalele de gimnastică 

y calendarul competițiilor interne, 
natele republicane de gimnastică 
copii și juniori mici se înscriu

iii din cele mai importante eve- 
e sportive ale acestei săptămîni. 
tiția, programată sîmbătă și da

la Timișoara, reține atenția în 
leosebit pentru că în cele două 
g concursuri — pe care le dorim 
ridicat nivel tehnic — vom avea 

1 să urmărim, de fapt, evoluția 
țelor noastre de mîine în această 
antă ramură de sport.
ra obișnuit ca la finalele acestor 
mate republicane să consemnăm 
ța unui mare număr de concu- 
Și de data aceasta listele de în

șirat concludente, exprimînd pre- 
ea multor organe și organizații

• pentru formarea și pregătirea e- 
»r de copii și juniori mici, pentru 
'tarea gimnasticii. Acum. în ora-

e Bega, sînt așteptați să so-
• PESTE 400 DE FINALIȘT1 ! 
ul de participare este, desigur, 
abil. El poate și trebuie să fie 
Jublat de o evoluție a tinerilor 
ști care să ne arate că actuala

a campionatelor republicane a 
progresul calitativ așteptat. Cre- 

•ă tocmai acesta este principalul 
i pe care cei peste 400 de con-
i și antrenorii lor îl vor susține
ă și duminică la Timișoara. Prin- 
hipele calificate pentru finale se 
5 : 3 Pitești, CSO Arad, CSM
Șc. sp. Oradea, -Șc. sp. Constanța,
nr. 2 Tg. Mureș, CSO Baia Mare, 

;. Craiova, Școala nr. 1 Rădăuți, 
îl, Șc. sp. 2 și Dinamo București,
ii Timișoara și multe alte forma- 
mai multe sau mai puține șanse

perire a titlurilor de campioni, dar 
? cu 
. de

dorința de a arăta progresele 
a contribui la succesul fina-

icum rămîne să așteptăm... notele.

Reprezentativa noastră feminină

Lidia Scorțescu, scăpata pe contraatac, a înscris cel 
gol al echipei Bucureștiului in partida 
selecționata

de-a/ 7-lea
cu

I
i

Belgradului (8—6) 
Foto:

internațional 
încheiat recent 
numeroșilor iubitori 

satisfacție.

de
în

handbal fe- 
Capitall a 
ai acestui 
M ai întîi.

formații de o valoare incon- 
cum au fost cele ale Iugo- 
Uniunii Sovietice (ele au evo- 
numele orașelor Belgrad și. 

Moscova), ca să nu mai vor-

Turneul 
irtinin 
oferit 
sport o dublă
pentru că întrecerea a reunit în sala 
Floreasca 
testabilă, 
slaviei și 
luat sub 
respectiv,
him de selecționata Budapestei (noua 
formulă a echipei campioane mondiale). 
Deci, un turneu foarte puternic. Or, in 
această companie, succesul primei re

n RECORDURI REPUBLICANE LA REȘIȚA
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ent a avut loc în bazinul acoperit 
. eșița un concurs de înot la care 

irtipipat peste 100 de concurenți 
, 7?iZ/_ ara și din localitate. In ca- 

ntrecerilor au fost stabilite trei 
pcorduri republicane de sală, pre- 
și numeroase recorduri regionale, 
ale tehnice :
IIORI — 100 m liber (m) : H. 

57,4 — rec. reg. ; 100 m bras 
L. Marcovici 1:16,7; 100 m. fiu 

f) : Codruța Sala 1:16,2 — rec 
100 m bras (f) C. Sala 1:27,8 
eg.
NlORI — 100 m. bras (m) : 
1 1:19,0; 100 m fluture (m) : 
1:07,0, A. Deak 1:07,5; 100 
(f) : Anca Andrei 1:12,3; 100 
f) : A, Andrei 1:08,2

D. 
A.
m 
m 

'f) : A, Andrei 1:08,2 — rec, reg.; 
■’ll A — 4 x 100 m liber (f) : ȘG, 
EȘTȚA (D. COROIU, M. STAN- 

D. MEZINCA, ST. TARȚA) 4,52,6 
p. republican de sală; 4 x 100 m 
(f): ȘG. SP. REȘIȚA (R. IIO-

CHER, L. BONCOTÂ, D. MEZINCA, 
D. COROIU) 5:36,0 — rec. republican 
de sală; 100 m bras (f) : Yvonne Pro 
dan 1:27,9 -— rec. reg; 100 m liber (f): 
Daniela Coroiu 1:10,2 — rec. reg.; 
100 m spate (f) : Ruth Hocher 
1:21,0; 100 m spate (b) : M. HOHOIU 
1:09,9 — rec. republican de sală; 100 
m bras (b) ; Al. Kuhn 1:21,2 — rec. 
rea. ; 100 m fluture (b) : G. Rolik
1:16,0, E. Aimer 1:16.2.

COPII
Popovici 
Dumitru 
iik 35,0,

COPII
Sporea 44,1 — rec. reg.; 50 m liber (f): 
M. Strempel 41,9; 50 m bras (f) : M. 
Strempel 50,7 — rec. reg.; 50 m liber 
(b) : D. Weternak 37,0, rec. reg.; 50 m 
spate (b) : D. Weternak 40,0 — rec. 
reg.

B — 50 m spate (f) : 1.
40,8 ; 50 m fluture (t) : 
45,7 ; 50 m liber (b) : G.

11. Scrainek 35,2;
G — 50 m spate (f) :

Ii.
Ro-

s.

A. RUDEANU — coresp.

lONOSPORTePRONOEXPRES
jiERI
;ere

25 NOIEMBRIE, PRIMA 
DUPĂ NOUA FORMULA

LA LOTO

PREMIILE TRAGERII LOTO 
(ÎNTREGI ȘI SFERTURI)

18 XI. 1966

A. Neagu

de vineri 25 noiembrie a.c. 
o nouă formulă la trage-

data
dică
obișnuite LOTO, formulă care 
;ă sporite avantaje pentru păr
uți.

de

11
16

mai 
din 
era

apînd cu tragerea amintită 
se vor extrage 12 numere 
a loc de 10 din 90 cum 
acum, putîndu-se cîștiga și cu
nere din toate cele 12 extrase, 
rent ordinea extragerii.

ȚINEȚII Astăzi este ultima zi 
re vă mai puteti procura bilete 
u prima tragere LOTO la care 
lică noua formulă tehnică.

Premiul special; 1 premiu 
137.726 lei și 1 a 34.431 lei ;

Categoria 1: 4 a 12.752 lei și 
a 3.188 lei; categoria a II-a: 
a 3.783 lei și 27 a 945 lei; catego
ria a IlI-a : 23 a 2.207 lei și 64 a 
551 lei,- categoria a IV-a : 53 a 1.093 
lei și 103 a 273 lei; categoria a V-a ; 
76 a 835 lei și 
ria a Vl-a : 70 
lei; categoria 
lei și 310 a 
Vin-at 146 a 
lei.

Premiul special a fost cîștigat 
Pușcaș loan din. Zalău.

108 a 208 lei; catego- 
a 793 lei și 154 a 198 
a VII-a: 170 a 347 
86 lei; categoria
383 lei și 313 a

PRONOEXPRES Nr. 47 
DIN 23 NOIEMBRIE 1966

a
95

de

se află pe drumul 
cel bun • ••

i
l
I

Pro Recco vine
la București

Fond de premii; 674.584 lei.
Tragerea următoare va avea 

în București.

Rubrică redactată de Administrația 
de stat Loto-Pronosport.

45 41 24 40 3 2 (33 39)

loc

prezentative a orașului 
București (de asemenea o 
veritabilă selecționată na
țională) capătă o valoare 
deosbită.

In al doilea rînd — și 
spectatorii prezenți în cele 
5 zile de concurs au pu
tut constata cu destulă u- 
șurință — noua reprezen
tativă feminină a țării 
începe să se contureze ca 
o formație mai matură, cu 
un stil de joc și o orien
tare proprii școlii româ
nești, care nu peste mult 
timp va lupta din nou 
pentru supremație în hand
balul feminin. A fost lim
pede pentru toți cei care 
au urmărit evoluțiile hand
balistelor noastre fruntașe 
în acest turneu că echipa 
alcătuită și 
noul 
nori (prof. F. Spier, prof. 
D ~ ------
prof. V. Clrița) se află pe 
un drum bun.

O apărare fermă, com
bativă și un atac variat cu 
acțiuni incisive, atît la 
linia de 9 metri cît și la 
semicerc — iată numai cî
teva din calitățile etalate 
de prima noastră selecțio- 

acest turneu.

Nemeț, 
Rodica 
Tereza 

dovedit

pregătită de 
colectiv de antre-

Popescu-Colibași și

nată în 
mai trebui adăugate buna pregătire 
fizică și puterea deosebită de mobilizare 
a jucătoarelor în momentele mai grele, 
cînd echipa era condusă la scor — 
a tu uri determinante în obținerea victorii
lor în fața formațiilor Moscova și Bel
grad.

Explicația „schimbării la față" a for
mației noastre reprezentative trebuie 
căutată în primul rînd în noul climat 
de muncă din lot. Antrenorii au numai 
cuvinte de laudă pentru seriozitatea și 
conștiinciozitatea sportivelor și ne-au 
dat ca cel mai bun exemplu pe Irina 
Naghi și Ana Starck, jucătoare expe
rimentate, care nu precupețesc nici un 
efort în antrenamentul lor zilnic, fapt 
deosebit de mobilizator pentru întregul 
lot. Astfel stînd lucrurile, disciplina de 
joc, respectarea cu strictețe a tuturor 
indicațiilor tactice date de antrenori

La acestea at

TIMIȘOARA, (prin telefon). — Me
ciul internațional feminin de handbal 
desfășurat la Timișoara între Univer
sitatea din localitate și Selecționata 
orașului Belgrad s-a încheiat cu vic
toria echipei oaspete la scorul de 9—5 
(3—3), prin golurile marcate de Ja

I
I 
I
l
I

cu 6 jucători
internaționali

lansarea contraatacu- 
sistemul ofensiv, tre- 
participarea extreme- 
de Ia semicerc este 

(jucătoarele ne- 
prea 
linia

mare pentru 
de la 9 me- 
Ana Starck, 
multe jucă-

(capitol la care mult timp am fost de
ficitari) ies acum tot mai bine în evi
dență, ele reflectîndu-se în rezultatele 
pozitive ale echipei. Mai mult chiar, o 
serie dintre jucătoarele mai tinere mar
chează în prezent o evidentă creștere, 
jocul lor purtînd amprenta seriozității și 
maturității. Este vorba de Ana 
Felicia Bîtlan, Lucreția Anca, 
Floroianu, Lidia Scorțescu sau 
Szekeli care la acest turneu au
că se poate conta în mod serios pe ele 
în viitor.

Nu trebuie înțeles însă că noului 
colectiv de antrenori, care trebuie sin 
cer felicitat pentru ce a realizat pînă 
în prezent, nu-i rămîn destule probleme 
de rezolvat. Apărarea nu este ÎDcă su
ficient de mobilă, nu e îndeajuns de 
bine pregătită împotriva tuturor siste
melor de atac. De asemenea, lipsește 
promptitudinea în 
lui. Cît privește 
buie subliniat că 
lor în circulația
încă neconvingătoare 
constituind un pericol 
apărarea adversă), iar 
tri contează prea mult pe
deși în echipă există mai 
toare cu o forță remarcabilă de șut 
(Nemeț, Bîtlan, Szekeli, Oancea).

Aceste cîteva deficiențe vor putea fi 
mai ușor remediate dată handbalistele 
noastre fruntașe vor veni din cluburile 
lor mai bine pregătite și dacă fede
rația de specialitate ar controla în sec
țiile noastre fruntașe cu mai mare aten
ție aplicarea liniei metodice de pregă
tire elaborată de colegiul central de an
trenori.

Drumul pe care a pornit noua noastră 
echipă feminină este cel dorit de toți 
iubitorii handbalului din țară și de aceea 
unirea tuturor forțelor care ar putea 
contribui la stabilitatea și creșterea va
lorică a acestei reprezentative ni se pare 
cel mai firesc lucru la ora actuală.

AD. VASILIU

sici 3, Veinovici, Ninkovici, Radako- 
vici 2, Knezevici și Tomasici. Pentru 
Universitatea Timișoara, care a ratat 
două lovituri de la 7 m, au înscris 
Szekely, Rigo, Neagoe, Franz și Kas- 
pari. (P. ARGAN - coresp. principal).

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Dinamo București va evolua pen
tru prima oară în istoria „C-C.E “ 
la polo în fața propriilor ei susțină
tori, întîlnind în primul meci din 
cadrul turneului final pe campioana 
Italiei. Pro Recco Genova. Partida 
va avea loc în bazinul acoperit de la 
Floreasca duminică după-amiază în
cepînd de la ora 17.

Viitoarea adversară a campioanei 
noastre este una din cele mai puter
nice formații de club din lume. 
Pro Recco a participat pentru pri- 

„C.C.E.“ la cea de a 
pe caie a și cîștigat-o, 
turneul final pe Parti- 
cu 1—0. Dynamo Mag-

de către cîștigătoarea eompeti- 
Partizan Belgrad (I—4 la Ge- 
și 5—1 Ia Zagreb).
actuala ediție. campioana I tă

un start foarte 
șase partide tot 
cu Gentse Z.V

ma oară în 
doua ediție 
întrecînd în 
zan Belgrad
deburg cu 5—4 și V.M.F. Moscova 
cu 5—4. în cea de a treia ediție, 
formația genoveză s-a calificat pînă 
în turneul final unde a fost elimi
nată 
ției, 
nova

In
liei a luat din nou 
puternic obținînd în 
atîtea victorii: 6—2 
(Belgia), 6—1 cu Delft (Olanda),
2—1 cu Rotte Erde (toate în turneul 
preliminar de la Hamm) și apoi 4—3 
cu Dynamo Magdeburg, 3—2 cu 
B.V.S.C. Budapesta și 6—2 cu Tuna- 
fors Eskilstuna (în turneul semi
final de la Genova).

Cum arătam și mai sus, Pro 
Recea este o echipă redutabilă care 
cuprinde șase jucători din reprezen
tativa Italiei, clasată pe locul IV 
la „europenele*4 de la Utrecht. Iată 
și formația tip a genovezilor : Afe- 
rello — Pizzo, Cevasco, M arase hi"9 
Lavoratori, Guidetti, Ghibellini, 
Marckisio, Guerrini, Mittini, Căpita
nul echipei este ERALDO PIZZO 
(28 ani, 1,85 m, 80 kg) care deține 
și recordul selecționărilor în ,.Squa
dra azzura** (81). Alături de el por
tarul EUGENIO MERELLO (26 ani, 
1,75 m, 78 kg), FRANCO LAVORA
TORI (25 ani, 1,78 m, 84 kg), 
MARIO CEVASCO (28 ani, 1,79 m, 
80 kg), ALESSANDRO GIIIBEL- 
LINI (19 ani, 1,77 m, 82 kg) și 
GIANCARLO GUERRINI (27 ani, 
1,72 m, 77 kg) sînt jucători de 
bază ai echipei Italiei. Pro Recco — 
care și-a anunțat sosirea pentru sîm- 
bătă după-amiază — este prima 
echipă de polo italiană care va evolua 
în țara noastră.

CALEIDOSCOP
FINLANDEZUL» Samuels- 

son, extremă în echipa 
norvegiană de fotbal IFK 
Oslo, își va aminti multă 
vreme de meciul jucat cu 
o echipă din Dusseldorf 
(R.F.G.). Fiind confundat 
cu un răufăcător, Samuels- 
son a fost arestat și bă
gat la închisoare, la puțin 
timp după meci, astfel că 
în loc să participe la ban
chetul tradițional, a tre
buit să se mulțumească cu 
hrana acordată oricărui a- 
restat.

PREȘEDINTELE federa
ției franceze de baschet, 
Robert Busnel, a anunțat 
că începînd din ianuarie 
anul viitor, în Franța va 
fi lansat „mini-baschetul“. 
Acest sport va fi practi
cat de copii între 8 și 12 
ani, coșurile fiind instala
te la o înălțime mai mică 
decît cea obișnuită. „Tine
rilor — a spus Busnel — 
le lipsește o formare fizi
că și sportivă de bază. 
Vom lua ded copiii de la 
vîrsta de opt ani și îi vom 
pregăti". Se prevede ca 
anul viitor să se desfășoa
re turnee regionale de „mi- 
ni-baschet”, o finală na
țională și, mai tîrziu, un 
campionat național. In â- 
cest scop, ca o primă mă
sură, federația franceză in
tenționează să amenajeze

500 de terenuri de baschet 
pentru copii.

LA TERMINAREA meci
ului de rugbi dintre echi
pele engleze Rugby-Ponty 
și Pool, „stîlpul" ul
timului club, Roger Ad
dison, a rămas la pămînt, 
aparent asfixiat. După 10 

, minute de respirație arti
ficială fără rezultat, el a 
fost transportat la spital. 
Medicii i-au descoperit în 
gît... un dop de gumă de 
mestecat, care se înțepe
nise aici în urma unei lo
vituri primite de Addison 
spre sfîrșitul meciului.

ÎN AUSTRALIA sezonul 
atletic abia începe. Intre 
1 și 6 decembrie, Ron 
Clarke se va întîlni în ca
drul unor competiții cu 
Temu, învingătorul lui de 
la Jocurile Commonwealth- 
ulut Ron Clarke a cerut 
federației australiene de 
atletism să-1 invite șl pe 
celălalt kenian care l-a 
învins in Jamaica: Kipcho- 
ge Keino. Nu 
dar vrea să se 
în același timp 
doi...

de alta; 
revanșeze 
cu amîu-

de țări auPESTE o sută
anunțat primăria orașului 
Grenoble — gazda viitoare
lor Jocuri Olimpice de iar
nă din 1968 — că vor e-

mite timbre comemorative 
pentru a marca evenimen
tul. La rîndul ei, poșta 
franceză intenționează să 
emită două serii : una
preoțim pică și una olim
pică.

MAI 
tatori 
tat ia 
petiție 
bunicilor”, 
la care participă 
bătrîni de peste 65 de ani, 
a fost dotată cu o „Cupă 
a pensionarilor”. învingă
torul a parcurs 5 km în 
18:08. Din cei 40 de con- 
curenți doar șase au a- 
bandonat. învingătorul — 
inginerul Grunewald — își 
datorează „pregătirea fizi
că" faptului că toată viața 
a mers la birou..

MULTE mii de spec- 
din R.F.G. au asis- 
o interesantă com- 

den urnită „Cursa 
Această cursă, 

numai

ocazii. De asemenea, se 
pregătesc 23 milioane de 
cutii de chibrituri cu eti
chete speciale olimpice.

UNUL DINTRE cei mal 
populari internaționali ai 
reprezentativei austriece de 
fotbal, Karl Koller, s-a re
tras zilele trecute din ac
tivitatea competițională. 
Karl Koller, în vîrstă de 
37 de ani, a fost timp de 
aproape 20 de ani jucător 
al echipei Vienna, susți- 
nînd nu mai puțin de 500 
de meciuri în echipa sa, 
fiind de 86 de ori selec
ționat în reprezentativa 
Austriei. Acum, el s-a de
dicat carierei de antrenor. •î

alergînd.

Kerkvel, 
ales un 

a colec-

OLANDEZA J. 
din Utrecht, și-a 
mod original de _ 
ționa autografe. Ea culege 
semnăturile sportivilor cu 
renume pe un cearceaf. In- 
tenționlnd ca apoi să le 
brodeze șl... să ofere cear
ceaful fiicei sale.

UNA DIN marile case de 
mode din Franța se pre
gătește să lanseze de pe 
acum moda olimpică „Gre- 
noble-68“. Au fost proiec
tate circa 5 000 de modele 
de costume pentru diferite

STADIONUL Ras unda
din Stockholm va putea fi 
folosit și in timpul iernii. 
Sub gazonul terenului de 
joc s-a amenajat o insta
lație electrică cu fire in
candescente care usucă te
renul. Lungimea cablurilor 
electrice măsoară nu mai 
puțin de 40 kilometri I

RAYMOND PATTERSON 
(23 de ani), fratele fostului 
campion mondial Floyd 
Patterson, vrea să devină 
campion... european la ca
tegoria grea. Raymond Pat
terson locuiește în Suedia, 
unde este căsătorit și are 
cetățenia suedeză.

■
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HZIZEEa România (olimpici) - | 
Olanda (tineret) 2-2 (1-1)

Azi la Viena, Steaua-Kuenring Energi 
in „C.C.L“ la baschet

SUCCES!
!n cursul dimineții de astăzi urmează să părăsească Bucureș- 

tiul reprezentativa noastră de fotbal care sîmbătă, la Neapole, va 
înîîini puternica formație a Italiei. Scriem aceste rînduri pentru bă
ieți noștri care vor îmbrăca cele 11 tricouri ale echipei naționale, 
urîndu-!e drum bun și succes în întrecerea care va avea loc.

Am fost alături de ei tot timpul. Știm cu cîtă sîrguință și cu 
cît interes s-au pregătit pentru acest meci. Cunoaștem dorința lui 
Datcu și lonescu, a lui Popa, C. Dan și Barbu, a debutantului De- 
leanu, a lui Gheraheli și Dobrin ca și a lui Dridea, Pîrcălab, Fră- 
țilă, Lucescu și a tuturor celorlalți de a reprezenta cu cinste culorile 
noastre în jocul de la Neapole. Am vorbit cu ei ieri seară despre 
dificultățile acestui meci, disputat în deplasare. Cu toții au fost de 
acord că este un meci într-adevăr foarte greu, dar au făgăduit că 
vor depune toate eforturile pentru a avea o comportare la înăl
țimea încrederii ce le-a fost acordată.

Iubitorii fotbalului din țara noastră, care vor asculta Ja radio 
sau vor urmări pe micul ecran evoluția echipei României în con
fruntarea de sîmbătă, vor fi cu tot sufletul alături de băieții noștri! 
Succes!

România - Italia la București 
Roma și... Neapole!

Hotărît lucru, anul 1966 a fost anul 
revederilor cu adversari de odinioară : 
la 19 iunie, pe .,23 August”, reîntîl- 
nire —- după 36 de ani — cu urmașii 
lui Andrade și Scarone, formația Uru- 
guayului ; la 3 noiembrie, pe „Repu
blicii". meci — după 33 de ani — cu 
naționala Elveției ; sîmbătă, 26 no
iembrie, din nou față în față cu „Squa- 
dra azzura", după mai bine de 26 de 
ani. Revederi plăcute. Mai ales că în 
două rînduri victoria a surîs jucăto
rilor noștri : 1—0 cu Uruguay, 4—2 cu 
Elveția. Rămîne ca sîmbătă, în orașul de 
la poalele Vezuviului, reprezentanții 
noștri să desfășoare un fotbal ca în 
partida cu Uruguay sau cel din prima 
repriză a meciului cu Elveția. Și — 
mai ales — ca în cele două jocuri 
susținute în compania fotbaliștilor din 
reprezentativa Italiei. Intr-adevăr, la 
11 iunie 1939 la București, pe fostul 
stadion A.N.E.F. ca și la 14 aprilie 
1940, la Roma, pe stadionul olimpic, 
italienii — cu puțină vreme în urmă, 
încoronați cu laurii de campioni ai lu
mii — au cîștigat cu mare greutate : 
1—0 (1—0) la București, 2—1 (0—0) la 
Roma.

Așa cum am spus, în momentul în 
care au venit la București, Italienii 
dețineau „Cupa Jules Rimet”, cuceri
tă de două ori la rînd : în 1934, în fi

ll T. Arad si Fenerbahce 
Istanbul vor juca 

anul viitor!
Ieri trebuia să se dispute la Arad 

partida U.T.A. — Fenerbahce, în ca
drul .Cupei Balcanice". Meciul n-a 
evut loc pentru că echipa turcă nu 
6-a prezentat: avionul cu care tre
buia să sosească n-a putut decola 
de Ia Istanbul din cauza timpului 
Defavorabil. Meciul se va disputa 
anul viitor.

IERI,
SERIA EST SERIA VEST

Gloria Bîrlad — Petrolul Moinești 2—1 
i0-0).

Flamura roșie Tecuci — Foresta Fălti
ceni 0—2 (0—0)

Textila Buhuși — Unirea Focșani 1—0 
W-o)

Gloria C.F.R. Galați — Metalul Buzău 
1—0 (0—0)

CLASAMENT

1. Foresta Fălticeni 11 6 2 3 22—14 14
I. Victoria Roman 11 6 1 4 27—15 13
S.Unirea Focșani 11 5 3 3 13— 7 13
4. Minobrad V. Domed 11 5 2 4 9— 8 12
6. Metalul Buzău 11 6 0 5 16—16 12
«. Gloria Bîrlad 11 5 15 15—14 11
7. Petrolul Moinești 11 5 1 5 19—18 11
«. Gloria C.F.R. Galați 11 4 3 4 13—13 11
9. Ancora Galați 11 4 2 5 15—14 10

kO. Metalul Rădăuți 10 5 0 5 15—20 10
31. Textila Buhuși 11 5 0 6 12—18 10
kî. Flamura r. Tecuci 11 4 1 6 14—22 9
13. Rapid Mizil 10 3 2 5 9—13 8
14. Locomotiva Iași 11 1 6 4 9—16 8

ETAPA VIITOARE (27 noiembrie) : 
Metalul Buzău — Flamura roșie Tecuci, 
Gloria Bîrlad — Foresta Fălticeni, An
cora Galați — Rapid Mizil, Metalul Ră
dăuți — Victoria Roman. Petrolul Moi
nești — Gloria C.F.R. Galați, Textila 
Buhuși — Locomotiva Iași, Unirea Foc
șani — Minobrad Vatra bornei.

nala campionatului mondial care s-a 
disputat în Italia, ei învinseseră Ce
hoslovacia (2—1) în finală, iar patru 
ani mai tîrziu, în Franța, șl-au men
ținut titlul, ciștigind cu 4—2 în fața 
fotbaliștilor din naționala Ungariei. 
Din echipa aliniată în Capitală fă
ceau parte nu mai puțin de 9 „mon
diali" : Olivieri, Foni, Rava, Andreolo, 
Locatelli, Biavati, Meazza, Piola și 
Colaussi.

Iată echipele care s-au aliniat la 
fluierul arbitrului german Beranek :

ROMÂNIA : Pavlovici—Slivăf, Len- 
gheriu—Vintilă, Juhasz, Lupaș—Orza, 
Reuter, Baratki, Bodola, Dobay.

ITALIA : Olivieri — Foni, Rava — 
Campatelli, Andreolo, Locatelli—Bia
vati, Perazzolo, Piola, Meazza, Co
laussi.

Rezultat : 1—0 (1—0) pentru Italia, 
unicul gol fiind înscris de Colaussi 
(min. 32).

După mai puțin de un an, din nou 
meci cu italienii, de data asta la 
Roma. Arbitru : același Beranek. For
mațiile sînt, însă, într-o măsură mo
dificate :

ROMÂNIA : David—Sfera, Lenghe- 
riu—Vintilă, Juhasz, Lupaș—Bindea, 
Mihăilescu, Baratki, Reuter, G. Po
pescu.

ITALIA : Olivieri—Pagoto, Rid—Lo
catelli, Olmi, Campatelli — Biavati, 
Piola, Bertoni, De Maria, Reguzzoni.

Partida s-a disputat de la egal Ia 
egal, remarcîndu-se în special porta
rul Mircea David, supranumit de ita
lieni „il dio” datorită jocului său „sen
zațional", după cum a remarcat întrea
ga presă italiană a doua zi după meci. 
Baratki deschide scorul (min. 47) : 1—0 
pentru România, dar Biavati (min. 60) 
aduce egalarea iar Fiola (min. 69) sem
nează victoria Italiei. O victorie de 
care Piola și-a amintit cu plăcere 
acum doi ani cînd a fost oaspetele 
fotbaliștilor români. Și a adăugat ime
diat : „Ah ! Cit de grea a fost această 
victorie, cit de mult am așteptat in 
acei meci minutul 90 !“

Al treilea joc, sîmbătă, la Neapole...

MIRCEA TUDORAN

ÎN CATEGORIA C
Electroputere Craiova — C.F.R. Caran

sebeș 2—0 (2—0)
Progresul Strehaia — Mureșul Deva 

2—2 (1—0)
Metalul Hunedoara — A.S.A. Sibiu 5—0 

(3-0)
CLASAMENT

1. Metalul Hunedoara 11 7 2 2 24—11 16
2. Mureșul Deva 11 6 3 2 27—15 15
3. Chimia Făgăraș 11 7 0 4 24—21 14
4. Electroputere Cr. 11 6 1 4 25—18 13
5. Minerul Anina 11 6 1 4 21—14 13
6. Tractorul Brașov 11 5 2 4 23—15 12
7. Victoria Călan 11 5 2 4 13—13 12
8. Metalul Tr. Sev. 11 5 2 4 16—20 12
9. Aurul Zlatna 11 5 0 6 22—24 10

10. A.S.A. Sibiu . 11 4 1 6 18—20 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 11 2 3 6 4—26 7
14. Prog. Strehaia 11 1 3 7 16—25 5

ETAPA VIITOARE (27 noiembrie) : 
Mureșul Deva — Tractorul Brașov, 
A.S.A. Sibiu — Electroputere Craiova, 
Victoria Călan — Progresul Strehaia, 
Aurul Zlatna — Minerul Anina, Victoria 
Tg. Jiu — C.F.R. Caransebeș, Autorapid 
Craiova — Metalul Hunedoara, Chimia 
Făgăraș — Metalul Tr. Severin.

DEVENTER, 23. Astă-seară, la lu
mina reflectoarelor, >-a disputat în 
localitate meciul de fotbal dintre re
prezentativa de tineret a Olandei și 
echipa olimpică a României.

Jocul, desfășurat în fața a 10.000 
de spectatori, a luat sfîrșit cu un re
zultat de egalitate : 2—2 (1—1).

Scorul a fost deschis de Dumitriu 
în min. 22. Olandezii au egalat în 
min. 27 prin Klijnjan. Același Klijn- 
jan a înscris din nou în min. 58, iar 
Năsturescu a egalat în min. 78.

Dinamo Pitești-
Lotul de tineret 2-2 (0-0)
PITEȘTI, 23 (prin telefon). — Pre- 

gătindu-se în vederea unor viitoare 
jocuri internaționale, lotul de tine
ret a evoluat în localitate și a reali
zat în compania din-amoviștilor un 
joc rapid, spectaculos, mult aplaudat, 
în prima repriză lotul stăpînește mai 
bine terenul și Dincuță, Vigu și 
Oblemenco șutează puternic la poar
tă. După pauză Dinamo atacă mai 
organizat dar intervențiile lui Rădu- 
canu sînt salutare. Cele patru goluri 
au fost realizate de Țurcan (min. 62) 
și C. lonescu (min. 89) pentru Dina
mo, Vigu (min. 66) și Lupulescu 
(min. 78), pentru lotul de tineret.

Oaspeții au aliniat formația : Plică 
(Răducanu) — Ștefan. Petrovici, Ale- 
cu, Rotaru — Dincuță, Vigu — Pan- 
tea (Lupulescu), Cîrciumărescu, Du
mitriu III, Oblemenco.

Ion Onicel-corcsp.

IN COMPETIȚIILE 
EUROPENE

In „C.C.E.": La Sofia: Ț.S.K.A.— 
Gornik Zabrze 4—0 (2—0) ! Au marcat 
Maraziev 2, Țanev și Vasiliev. Returul 
la 7 decembrie, la Zabrze.

în „Cupa Europei centrale*. La Za
greb : Dinamo—Milan 1-—0. A marcat 
Zambata.

In „Cupa orașelor tirguri": Benfica 
Lisabona—Spartak Plovdiv 3-—0 (în 
tur 1—1). Au marcat : MonIn, Eusebio 
(din 11 m) și Torres.

In „Cupa Cupelor: Strasbourg — 
Slavia Sofia 1—0. (returul la 30 
noiembrie, la Sofia).

Bayern Miinchen — Shamrock 
Rovers 3—2 (în tur 1—1).

Everton z— Real Saragosa 1—0 
(în tur 0—2).

REAL MADRID ÎNVINSĂ DE CHELSEA
LONDRA 23 (Agerpres). într-un 

meci amical desfășurat la Londra, 
lidera campionatului englez de fot
bal, Chelsea, a întrecut cu scorul 
de 2—0 (1—0) pe Real Madrid, deți
nătoarea „Cupei campionilor euro
peni". Realizatorii celor două goluri 
au fost Hately (min. 36) și Hollins 
(min. 86).

SERIA NORD

Recolta Cărei — Chimica Tîrnăveni 
4—0 (2—0)

Arieșul Turda — Progresul Reghin 
6—0 (5—0).

Medicina Cluj — Steaua roșie Salonta 
1—0 (0—0).

CLASAMENT

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

10. Steaua roșie Salonta 11 3 4 4 10—20 10
11. Arieșul Turda 11 4 1 6 16—15 9
12. Faianța Sighișoara 11 4 1 6 12—19 9
13. Soda Ocna Mureș 11 3 2 6 14—21 8
14. Progresul Reghin 11 3 2 6 7—21 8

ETAPA VIITOARE (27 noiembrie) : 
Steaua roșie Salonta — Faianța Sighi
șoara, Minerul Baia Sprie — Medicina 
Cluj, Recolta Cărei — Olimpia Oradea, 
Chimica Tîrnăveni — Sătmăreana, Arie
șul Turda — Minerul Bihor, Metalul 
Copșa Mică — A.S. Aiud, Soda Ocna 
Mureș — Progresul Reghin.

Astă-seară se dispută la Viena a 
doua întîlnire dintre echipele Steaua 
București și Kuenring Energie din 
cadrul primului tur al „Gupei cam
pionilor europeni' la baschet mas
culin. Meciul va fi arbitrat de J. Klem 
(Cehoslovacia) și M. Franjkovic (Iu
goslavia).

„La București, cel mai bun XV franc 
care poate fi aliniat la această ori

(Urmare din pag. 1)

de ultimă ord, dar definitive. Ele nu 
sint însă de natură să impieteze asu
pra valorii echipei.

Astfel, după Gachassin, care va fi 
' Înlocuit de Roques, un jucător din 

linia a III-a, Rupert va fi nevoit 
sd renunfe la joc. O Întindere mus. 
culară in meciul de verificare Paris 
— Coasta Bască a stlrnit îndoieli, iar 
selecționerii nu vor să-și asume de 
astă-dată nici un fel de risc. Locul 
său in linia a Ill-a va fi luat de 
Jean-Pierre Salut (T.O.E.C.), un jucă
tor solid (1,77 m și 86 kg), tinăr (23 
de ani) și... extrem de blond, mai 
blond — In atenfia pasionalilor 
bucureșteni — chiar decît Moraru. 
Salut a iost international junior in 
1962, apoi international in echipa B 
contra R. P. Germane in 1964, dar 
nu a mai fost selecționat piuă acum 
în echipa A a Franței. Rapid și pu
ternic, el este și posesorul unei mari 
precizii in loviturile de picior, fiind 
autor a numeroase puncte în cam
pionat tocmai tn acest mod. Ce e 
drept, i se reproșează deseori indi
vidualismul, excesul de personalitate 
dar sintem siguri că in echipa 
Franfei se va putea corecta, ba chiar 
va putea Îndeplini un rol personal 
important.

Mai trebuie spus că Laborde, pra

Rapid a dispus cu 3-2 de Dinamo Ia vo'
(Urmare din pag. 1)

autoritar de cuplul Gh. lonescu— I. Ar- 
meanu.

...Așadar, „cortina" trasă după primul 
act al confruntării voleibalistice de săp- 
tămîna aceasta dintre cluburile sportive 
bucureștene DINAMO și RAPID a con
sfințit succesul rapidiștilor. Voleibaliștii 
de la Dinamo, suporterii formațiilor dina- 
moviste, așa cum e normal, nutresc nă
dejdea ca reprezentativa feminină a clu

• ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI
STOCKHOLM, 23. Astă-seară s-a 

disputat în localitate meciul amical 
de hochei pe gheață între Suedia 
și. R. S. Cehoslovacă. Oaspeții au 
cîștigat cu 5—3 (2—1, 1—0, 2—2).

DELHI. Continulndu-și turneul în 
Asia, echipa masculină de volei a 
clubului TSKA Moscova a întîlnit 
la Delhi selecționata Indiei, pe care 
a întrecut-o cu scorul de 3—0 (15—3. 
15—8, 15—81.

SERIA SUD

Electrica Constanța — Muscelul Cîm- 
pulung 3—1 (2—1).

I.M.U. Medgidia — C.F.R. Roșiori 1—0 
(0-0).

Oltul Sf. Gheorghe — Tehnometal 
București 1—1 (1—1).

CLASAMENT

1. Portul Constanța 11 8 1 2 17— 9 17
2. I.M.U. Medgidia 11 6 3 2 15— 9 15
3. Electrica Constanța 11 6 3 2 15—10 15
4. Metalul Tîrgoviște 11 6 2 3 17— 6 14
5. Dunărea Giurgiu 11 7 0 4 20—11 14
6. Oltul Sf. Gheorghe 11 5 1 5 19—22 11
7. Tehnometal Buc. 11 3 4 4 15—15 10
8. Stuful Tulcea 11 3 4 4 12—16 10
9. Electrica Fieni 11 4 1 6 14—15 9

10. Muscelul Cîmpulung 11 3 3 5 9—13 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 10 2 2 6 5—19 6

ETAPA VIITOARE (27 noiembrie) :
S. N. Oltenița — Portul Constanța, I.M.U. 
Medgidia — Oltul Sf. Gheorghe, C.F.R. 
Roșiori — Stuful Tulcea, Electrica Con
stanța — Dunărea Giurgiu, Tehnometal 
București — Electrica Fieni, Muscelul 
Cîmpulung — Flacăra roșie București, 
Progresul Corabia — Metalul Tîrgoviște.

Primul joc s-a desfășurat^' 
mina trecută la București și r 
cîștigat de campionii țării n< 
cu scorul de 96—81 (44 44). E
calificată după această dublă p. 
va juca în al doilea tur al „C 
cu campioana Cehoslovaciei, f 
ția Slavia Praga.

văzut initial ca eventual inloc 
al lui Lasserre pe postul de mi, 
la grămadă, este indisponibil. S 
fionerii, nevrind să lase nim 
voia intimplării, i-au desemnat 
un Înlocuitor, pe Puget (Brive, 
e mai pufin adevărat că ei 
mai făcut oarecarl emofii pentru 
trul Dourthe și pentru „sti 
Gruarin, foarte solicitați In rr 
soldat, duminică, la Toulon, 
surpriză de proporții: Dax a ci 
in iafa formației Toulon cu ■ 
Consultul medical foarte sev,. 
ultimă oră le-a risipit însă toat 
merite: aviz favorabil.

Așadar, echipa Franței, prin 
cuirea celor doi titulari, va sos 
neri la București in următoarea 
mulă: Lacaze (Angouleme) — D 
(Bayonne), Maso (Perpignan), Doi 
(Dax), Darrouy (Mont de Marsa. 
Roques (Brive) — Lasserre (Da; 
Herrero (Toulon), Carrere (Toi 
Salut (T.O.E.C.) — Dauga (Mor 
Marsan), Spanghero (Narbonne 
Berejnoi (Tulle), Cabanier 'Moi 
ban), Gruarin (Toulon); r^-~~!e 
fi Capdouze (Pau), Arnaucfc;’ (J 
des), Puget (Brive), Fort și M 
(ambii de la Agen).

Un lucru este sigur: s-a făcu 
posibilul pentru a prezenta la E 
rești cel mai bun „XV" francez 
se poate alinia la ora actuală.

bului lor sportiv să Ie aducă poî 
revanșa, în întrecerea eî cu eternei 
vale, rapidistele. în vremea aceasta, 
tatorii — atît susținătorii uneia,- < 
ai celeilalte echipe și deopotrivă., n 
— se arată deciși să folosească „an 
tul" din următoarele două zile pentri 
reține, din vreme, locuri cît mai bine 
«ate în tribunele sălii Floreasca. la 
bîul feminin voleibalîstîc DINAMO— 
PID de sîmbătă după-amiază ! £

-------------------------------------------------- ..---------------------------------

FRED STOLLE ÎNVINGÂTOl 
LA SYDNEY

SYDNEY. Turneul internafiona . 
tenis de la Sydney a fost cîș 
de australianul Fred Stolle, car 
finală l-a învins cu 12—10, ( 
6—0 pe compatriotul său, John > 
combe. La feminin, primul loc a 
ocupat de Lesley Turner (Au 
lia). Ea a învins-o cu 6—8, 9—7, 
pe Kerry Melville (Australia).

Un clasament al celor mai E
Jucători de tenis din Iun

NEW YORK. Zilele acestea, re 
de specialitate „World Tennis“ a ala' 
clasamentele celor mai buni jucăto 
tenis din lume pe anul 1966. Iată orc 
primilor 10 la masculin : 1. Fred g. 
(Australia) ; 2. Manuel Santana (Spa 
3. Tony Roche (Australia) ; 4. Roy' E 
son (Australia) ; 5. Dennis Ra.
(S.U.A.) ; 6. Arthur Ashe (S.U.A.) 
Cliff Drysdale (Republica Sud-Afric 
8. John Newcombe (Australia) ; 9. (j 
Graebner (S.U.A.) ; 10. Istvan Gi 
(Ungaria).

..Mondialele" de baschet 
masculin se vor organiza 

in Uruguay
MONTEVIDEO 23 (Agerpres). 

Organizațiile sportive din Uruc 
au anunțat că viitorul câmpii 
mondial masculin de baschet va < 
loc între 27 mai și 11 iunie 1963 
Montevideo. La campionat vor 
parte 13 echipe : S.U.A., U.R.
Brazilia, Iugoslavia, Polonia, Japc 
Filipine, Porto Rico, Mexic, ItJ 
Uruguay, cîștigătoarea zonei afric 
și cîștigătoarea turneului de 'ci 
care sud-american.
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