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MECIUL DE RUGBI ROMÂNI A - FRANȚA, 
domină bogatul program internațional 

de la sfîrșitul acestei săptămîni
• Trei echipe de club de peste hotare joacă duminică în Capitală • Turneul de 

baraj pentru categoria A în faza finală • Semifinala campionatului de juniori 

• Știința Petroșeni a plecat în Polonia

Campionatul republican de hochei

n principalul meci a! etapei: Steaua— Voința 7-2

Unul din cele 7 goluri ale echipei Steaua, din meciul de ieri

Iatâ-ne ajunși in fața celui 
mai important obiectiv al sezo
nului de rugbi — meciul eu 
Franța din cadrul «Cupei Na
țiunilor*.

De remarcat faptul că din 
1960, de cînd întilnirea se dis
pută în fiecare an. palmaresul 
este echilibrat : două victorii 
românești, două franceze și două 
meciuri egale, dar un punct mai 
mult înscris de reprezentanții 
noștri !

Meciul de duminică se anun
ță insă deosebit de dificil pen
tru echipa noastră. Pe de o par
te, ea va avea de făcut față 
dorinței oaspeților de a-și im
pune punctul de vedere și de a 
concretiza excelentul lor nivel 
de joc printr-un rezultat favo
rabil in fața „XV“-ului româ
nesc, unanim apreciat ea adver
sar redutabil. Pe de altă parte, 
unele indisponibilități impor
tante, ca și o perioadă de tre
cere de la o manieră de joc la 
alta, au arătat in acest sezon, 
ca și in ultimele două confrun
tări cu echipa Franței, că va fi 
nevoie de mobilizarea totală a 
reprezentanților noștri pentru

Se poate spune că principa- 
caracteristică a meciurilor 

s ieri a constituit-o dîrzenia 
care și-au disputat șansele 

le șase echipe participante 
campionatul țării.

difice tabela de afișaj, în min. 
42, prin golul lui A. Cazan. 
Pînă la sfîrșit. bucureștenii 
mai înscriu prin Făgăraș (min. 
47) și Moiș (min. 48).

■

D1NAMO — AGRONOMIA 
1LUJ 4—1 (0—0, 2—0, 2—1)

TÎRNAVA ODORHEI — POLI
TEHNICA BUC. 4—1 (2—0,

1—1, 1—0)

Miine, o nouă și 
voleibaiistică,

atractivă revanșă 
la Floreasca:

obținerea unui rezultat cores
punzător, atit de dorit de publi
cul sportiv românesc.

Pregătirile selecționabililor no
ștri au fost deosebit de atent 
urmărite in ultima vreme, toc
mai pentru că s-au avut in ve
dere aceste considerente. S-au 
analizat in amănunt jocurile de 
verificare premergătoare, pre
cum și cele din sezonul inter
național 1966, in care s-au făcut 
simțite uneori lipsuri mai ales 
in privința finalizării. Nu ne 
îndoim că renumita capacitate 
de mobilizare in meciurile difi
cile a rugbiștilor români se va 
face simțită și de data aceasta.

Pe lingă mult așteptata con
fruntare dintre reprezentativele 
României și Franței, „week- 
end“-ul rugbistic mai cuprinde 
numeroase întîlniri amicale in
ternaționale și interne deosebit 
de importante.

Astfel, echipa bucureșteană 
de categoria A Gloria primește 
vizita formației Stahl Hennings- 
dorf din R.D. Germană. Aero
nautica București, din seria a 
IV-a, grupa a Il-a, a categoriei 
B își va măsura forțele în com
pania unui alt „XV“ din R.D. 
Germană, Lokomotive Leipzig, 
iar o a treia echipă de peste ho
tare, Trakia Kricim din Bulga

ria, întoarce vizita formației 
bucureștene de categoria A, 
Progresul, (rugbiștii bulgari își 
vor începe turneul astăzi cînd 
t’or juca cu formația Vulcan 
București).

Și pe plan intern activitatea 
competițională cunoaște o deo
sebită animație. Pentru forma
țiile de categoria B „culesul 
roadelor” e în plină desfășura
re. Duminică se dispută două 
meciuri de baraj : Rapid Bucu
rești—Agronomia Cluj și I.T.O. 
Galați—A.S. Tecuci. Tot în faza 
„recoltei" se află și campiona
tul republican de juniori: du
minică dimineața are loc semi
finala dintre C.S. Școlar Bucu
rești și Precizia Săcete. Așadar, 
un program bogat, al cărui orar, 
încă nedefinitivat, va fi publi
cat in numărul de miine al zia
rului nostru.

O altă formație de categoria 
A, Știința Petroșeni, are de 
susținut întîlniri internaționale, 
însă peste hotare. Echipa stu
denților din Valea Jiului a pă
răsit aseară țara, cu trenul, 
plecînd în Polonia, unde va sus
ține trei meciuri cu formații 
de club din Bytom, Cracovia și 
Varșovia. Pentru moment nu se 
cunoaște decît primul adver
sar, Czarny Bytom.

întilnirea a fost echilibra- 
mai mult de jumătate din 

npul de joc, cînd scorul a și 
st „alb”. Dinamoviștii au for- 
t și au reușit să înscrie, în 
.n. 34, prin Corduban, cu lar- 

concurs al portarului clu- 
an Radu. Apoi, Marian a 
ajorat scorul in min. 38. A 
st rîndul clujenilor să mo-

Punctele
St. Tdrâk
(min. 20), Gyorgy (min. 31), 
Peter (min. 42) pentru Tîrna
va și, respectiv, Mihăilescu 
(min. 23) pentru Politehnica.

au fost realizate de
(min. 10), Szocs

R. VILARA

(Continuare in pag. a 4-a)

ornpetiții internaționale
S&ptămînile viitoare hocheiștii 
ștri fruntași vor susține o serie 

partide internaționale : la 29 
iembrie și 1 decembrie, selec- 
nata Bucureștiului întâlnește, în 
pitală, formația sovietică Tor- 
do Minsk din categoria A a 
mpionatului U.R.S.S. ; 
iembrie, selecționata de 
României va evolua în 
;ui turneu la Katowice, 
îia ; la 6 și 7 decembrie 
•mâniei va întîlni, la București, 

'prezentativa Italiei, după care,

Ia 9 și 
intr-un 
echipei _________, __________
și Weiswasser, apoi, la’ 16 decem
brie, vor începe, la Belgrad, me
ciurile ediției a V-a a „Cupei 
Dunării".

11 decembrie va evolua 
dublu meci în compania 
R. D. Germane, la Leuna

w». . U i.i .n. 1SIIIIII1IU 11,11

in cuplaj cu meciul Rapid - Petrolul (M)
Miine, la ora 18, iubitorii voleiului se intilnesc iarăși 

In sala Floreasca, pentru a asista la întrecerea dintre 
echipele feminine DINAMO, campioana țării, și secon
danta sa, RAPID. Acest meci se va desfășura sub semnul 
pasionantei revanșe, ca toate partidele RAPID — DINAMO! 
Fundamentul actual al revanșei ? Amintiți-vă finalul cam
pionatului precedent în care Dinamo a ciștigat titlul (după 
formidabilul 3—0, la 8, 12 și 16 I din ultima etapă, cu Ra
pid), datorită minimei superiorități din setaverajul general: 
52:11, față de 51:11 al feroviarelor!

Un element suplimentar, de ultimă oră, menit să de
termine o acțiune și mai puternică a... magnetului sălii 
Floreasca: tn același program, după derbiul feminin, 
figurează și echipa campioană .masculină, RAPID, care 
va susține, tn cadrul etapei a Vil-a a campionatului 
categoriei A, partida sa cu PETROLUL PLOIEȘTI

la 30 
tineret 
cadrul 
în Po- 
echipa ECHIPA ROMÂNIEI A SOSIT ASEARĂ LA NEAPOLE

AZI
3OX — Sala Clubului „Uz. 7 
.iembrie", calea Dudești (tram- 
i 18, stația Depoul I.T.B.), de 
ora 19 : întreceri în cadrul 

'upei Olimpia”.

kUGBI — Terenul I.C.A.R. (str. 
rgent Nuțu Ion) ora 15 : Vul- 
n Buc. — Trakia Kriclm (Bul- 
ria) — meci internațional a- 
ical.

MIINE
HOCHEI PE GHEATA — Pati- 
♦arul „23 August*, ora 11 : Stea- 
, — Agronomia Cluj ; ora 17 : 
namo — Tîrnava Odorhei ; ora 
• Voința M. Ciuc — Politehnica 
ic., meciuri în cadrul campiona- 
lui republican al categoriei A. 
BASCHET — Sala Dinamo, de 

ora 16,30 : I.C.F. — Construcții 
), Olimpia TV — Rapid (F), U- 
versitatea — Politehnica II (M), 
riitehnica — Voința Buc. (F), 
aciuri în cadrul campionatelor 
publicane ale categoriilor A 
B.

VOLEI — Sala Floreasca. de 
ora 18 : Dinamo — Rapid Buc. 

ț). Rapid — Petrolul Ploiești (M), 
eciuri în cadrul etapei a Vil-a 
campionatelor republicane ale 

tegoriei A.
PATINAJ ARTISTIC — Patinoa- 
jl ..23 August”, de la ora 7.30: 
»ncurs internațional — figuri o- 
ig a tor ii.

PENTRU MECIUL DE FOTBAL CU ITALIA
Citiți in pag. a 4-a
relatările trimisului nostru special G. NICOLAESCU

Decorați cu ordinul „Meritul Sportiv"

Triplu campion mondial, mul
tiplu campion european și re
publican, maestrul emerit al 
Sportului HARALAMB1E 
IVANOV se număra printre 
cei mai valoroși caiaciști din 
lume. Pentru frumoasele suc
cese obținute, Haralambie Iva
nov a fost distins cu ordinul 
„Meritul Sportiv" clasa a 111-a

Profesorul fruntaș VICTOR 
TIBACU, din colectivul cate
drei de educație fizică a Li
ceului „Gheorghe Șincai” din 
București, constituie un exem
plu de dăruire în muncă, de 
pricepere și conștiinciozitate. 
El a îndrumat de-a lungul 
anilor pașii a numeroase ge
nerații de tineri. Profesorului 
Victor Tibacu i-a fost con
ferit ordinul „Meritul Sportiv" 

clase a tll-a

Maestrul sportului CORNEL 
POPA este unul dintre cei mai 
apreciațt fotbaliști de la noi. 
Căpitan al echipei reprezenta
tive și de 26 de ori interna
țional, valorosul nostru fotba
list este un exemplu de co
rectitudine și dirzenie. El a 
fost decorat cu ordinul 
„Meritul Sportiv" clasa a III-a

PATINATORII NOȘTRI FRUNTAȘI
IN FAȚA UNUI NOU „START":

CONCURSUL INTERNATIONAL 
DE LA RUCURESTI dl

SÎMBATA (ORA 7,30) SI DUMINICA (ORA 16) 
LA PATINOA RUL „23 AUGUST"

Miercuri dimineața, 
la F.R.H.P., o „masă 
rotundă* ne reunea 
cu antrenorul federal 
Florin Gămulea, 
prof. Nicolae Gliga, 
președintele colegiu
lui de antrenori, 
antrenorul Bela Ho
ros si campionul re
publican la perechi 
Radu Ionian. Su
biecte de discuție : 
concursul de la Pra- 
ga, recent încheiat, 
și cel de la Bucu
rești, care începe 
sîmbătă.

— Cum apreciați 
evoluția patinatori
lor noștri la Fraga?

— Consider par
ticiparea noastră la 
„Patina din Braga" 
ca foarte utilă — 
ne răspunde prof. 

Gliga. Ne-am putut 
da seama de stadiul 
de pregătire a pati
natorilor români și 
ne-am pus la curent 
cu linia de pregătire 
urmată de viitorii 
concurenți la cam
pionatele europene 
de la Ljubljana. 
Campioana țării noa
stre, Elena Moiș, 
s-a arătat în pro
gres, atit la figurile
impuse cit și la cele libere In 
programul liber ales, îmbogățit cu 
elemente noi, bine închegat, ea 
a avut o evoluție bună, în- 
trecînd mai multe concurente. Din 
păcate, decalajul de puncte cu 
care rămăsese în urmă după 
impuse nu i-a permis ocu
parea unui loc pe măsura posi
bilităților ei reale, rămînînd a 
17-a. De asemenea, perechea Li
liana Georgescu—Radu Ionian, 
nou formată, a arătat un ascen-

Campioana țârii la senioare, Elena Moiș, exe- 
cutînd o spectaculoasă săritură 

Foto : R. Teodor

dent fată de prima ei apariție, de 
la București. \

— Ce noutăți ați observat in 
executarea figurilor libere ? am 
adresat a doua întrebare antre
norului B. Horos.

— O tendință nouă o repre
zintă folosirea sporită a elemen-

Interviu luat de
RADU VOIA

(Continuare în pag. a 4-afi

Luptători români în Suedia
Un grup de luptători români 

a plecat joi în Suedia pentru a 
participa la un turneu interna
tional care va avea loc în zilele 
de 26 și 27 noiembrie la Gote- 
borg. Au făcut deplasarea C.

Turturea, Gh. Stoiciu, I. Aliones- 
cu, S. Popescu, L. Buha, I. Țăra- 
nu, S Olteanu, FI. Ciorcilă. Gh. 
Popovici și N. Martinescu. Con
cursul programează întreceri de 
lupte greco-romane.



Din viata organizației noastre

CEEA CE NU SE ȘTIE 
DESPRE „ELECTRONICA"

V

• ••

Un nou patinoar artificial
BRAȘOV' 22 (prin telefon). Miercuri 

seară a . fost dat în folosință patinoarul 
artificial redus amenajat de asociația 
sportivă Petrolul din Brașov. Probele 
tehnologice au corespuns, și pentru pri
ma oară în acest sezon patinatorii 
artistici din localitate — aparținînd a-

sociațiilor sportive Petrolul și Voința — 
au pășit pe luciul imaculat al gheții.

Patinoarul are o suprafață de 14x10 
m cu perspectiva extinderii lui la 28x10 
m intr-un timp foarte scurt.

Echipe puternice

campionatului republican
CAROL GRUIA — coresp. principal Mi ine, Ia Tg. Mureș, în fața table

lor cu 64 pa trate, jucătorii și jucătoa
rele celor opt formații care asaltează 
titlul republican pe echipe mixte își vor 
începe întrecerea.

Privind listele participanților, se des
prinde de la început concluzia că și 
în acest an prima șansă o au forma
țiile mal omogene, prezentînd echipieri 
de forță apropiată la toate cele șaso 
mese de joc. In categoria acestora se 
situează echipele bucureștene și. în pri
mul rînd, deținătoarea titlului. Con
structorul. care beneficiază de doi „o- 
liuipici" la primele mese — Ciocîltea 
și Stanciu — și de două maestre in
ternaționale la fete: Alexandra Nicolau 
si Margareta Teodorescu. Foarte echi
librate sînt și formațiile anunțate de 
Electronica (Drimer, Reicher, Nacu, 
Pavlov, Rodiea Reicher, Eleonora Jianu) 
și Banca de investiții (Troianescu, 
Nacht, Puțcasu, Gavrilă, Elena Rădu
canu, Maria Desmireanu).

Ca și in trecutele ediții ale campi 
natului, o pondere deosebită o vor avea 
cele două jucătoare ale fiecărei echipe. 
Spartac București are în formație pe Eli- 
sabeta Polilironiade și Rodiea Manolescu, 
iar Medicina Timișoara va prezenta pe 
Gertrude Baumstarck și Pia Brinzeu. Mai 
puțin încadrate cu jucătoare sînt o se
rie de echipe care beneficiază însă de 
șahiști reputați la primele mese, ca 
Știința București (Fl. Gheorghiu, Zara, 
Pantazi), Petrolul Ploiești (Partos, 
Butnaru) și Chimia Tg. Mureș (Soos, 
Ginsberger, Ungureanu).

ION ȘOFRAN cursii turistice. Din I
< , .... ei , ■ u rîndurile lor voiDirector la Uzinele „Electronica scoate ÎQ evidență

președinte al asociației sportive activitatea televi- 
zoristului Nicolae 

Oncescu, matrițerului Gh. Cobelschi, 
desenatoarei Doina Lazarovici și te- 
levizoristului Florea Dumitrescu.

Sezonul de iarnă va fi tot atît 
de bogat în excursii. Duminică de 
duminică, muncitorii și tehnicienii 
de la „Electronica* vor străbate că
rările înzăpezite ale munților, vor 
schia și vor participa la concursuri 
de orientare turistică. Spartachiada 
de iarnă va constitui încă un prilej 
de afirmare a dragostei de care se 
bucură turismul printre muncitorii da 
la „Electronica".

Vorbeam Ia începutul materialului 
despre proiectele consiliului asocia
ției noastre sportive pentru activi
tatea din sezonul sportiv al anului 
t967. în momentul de fată creăm 
baza materială pentru desfășurarea 
viitoarelor întreceri. Amatorii de 
sport își aduc contribuția la finisa
rea lucrărilor bazei noastre sportive, 
care va cuprinde terenuri de fotbal, 
handbal, volei, baschet și tenis de 
cîmp, sectoare pentru practicarea 
atletismului. Pe această bază spor
tivă vom organiza campionatele aso
ciației noastre sportive, întîlniri cu 
reprezentativele altor întreprinderi și 
uzine, întreceri populare și centre 
pentru inițierea tinerilor dornici să 
pătrundă în „tainele" diferitelor ra
muri sportive.

Așadar, muncitorii și tehnicienii 
Uzinelor „Electronica" participă cu 
regularitate la o bogată activitate 
sportivă, își întăresc sănătatea, își 
sporesc capacitatea de muncă în 
competiții organizate cu tot mai mul
tă regularitate de consiliul asocia
ției noastre sportive. Este un aspect 
pe care cumpărătorii televizoarelor 
și aparatelor de radio l-au cunoscut, 
firește, mai puțin...

numărul tot mai

Creșterea nive
lului de trai mate
rial și cultural al 
oamenilor muncii 
din țara noastră 
se reflectă și în
mare de cumpărători de televizoare, 
aparate de radio și tranzistori. O 
imagine bună sau o audiție plăcută 
este — pentru muncitorii și tehni
cienii Uzinelor „Electronica", făuri
torii acestor aparate — o răsplată 
binemeritată a străduințelor lor. Des
pre ei, despre preocupările lor mi-am 
propus să vă vorbesc în rîndurile 
acestui articol. Mai precis, despre 
preocuparea lor pentru exercițiul 
fizic, element important în viața so
cietății noastre socialiste.

Muncitorii și muncitoarele de la 
.Electronica' iubesc sportul. Este o 
afirmație sprijinită de bogata acti
vitate ce s-a desfășurat în acest an, 
de proiectele pe care și le-au propus 
pentru sezonul de iarnă și pentru cel 
din vara viitoare. Vă este, desigur, 
cunoscut că echipa reprezentativă de 
șah a uzinei a cucerit în anul 1964 
titlul de campioană republicană. Per
formanța se datorește, în bună mă
sură, faptului că șahul se bucură de 
multă popularitate în rîndul munci
torilor noștri, că zilnic au loc — în 
cadrul competițiilor organizate de 
consiliul asociației sau cu prilejul 
unor întreceri de verificare — zeci 
și zeci de partide. Ne mîndrim și 
cu fotbaliștii noștri care activează 
în campionatul orășenesc. Nu este 
lipsit de interes să amintesc faptul 
Că fiecare sector de producție își 
are echipa lui de fotbal. întrecerile 
din campionatul asociației sînt ur
mărite cu viu interes, fiind și un t 
izvor de elemente talentate pentru 
prima reprezentativă. Ar fi cazul, 
să mă refer și la alte ramuri spor
tive. îmi iau însă îngăduința de a 
insista numai asupra turismului. De 
Ce ?
tivă 
pici 
tră. 
tov.

SCRIMĂ

După concursul internațional de la Berlin

GREȘELI CART SE REPETA
ultimul con- 
scrimă, de 
români au

După cum se știe, la 
curs internațional de 
la Berlin, sportivii 
obținut rezultate bune, în special la 
floretă și spadă, unde I. Drîmbă și, 
respectiv, A. Pongraț s-au clasat pe 
locul I. A surprins, în schimb, com
portarea sub așteptări la floretă fete, 
probă în care reprezentantele noas
tre au ocupat locuri modeste.

.în concursul de la Berlin, ne-a 
declarat, la întoarcere, antrenorul 
federal V. Chelaru, conducătorul de
legației, floretistele țării noastre au 
arătat lipsuri serioase in pregătire, 
îndeosebi Ana Ene, eliminată in se
mifinale. Ea n-a reușit decit o victo
rie, la Straka, cu 4—3, pierzind fn 
serie la Ballon, Stanca (0—4 !) și 
Czimermann (1—4), trăgătoare pe care 
le-ar fi putut depăși. Dar, cînd nu ai 
o pregătire fizică corespunzătoare, nu 
poți ținti mai sus. Ene n-a mai sus
ținut asaltul cu Fukala, plingindu-se 
de... febră musculară !?“

— Cum explicați locul 8 în finală 
al Marinei Stanca ?

— Firește, tot 
fizică insuficientă, 
doar două victorii 
foarte frumoase)
Drimbă, cu același scor, 4—X Dar, 
mai departe, n-a mai rezistat nici ea 
fizic, pierzind la Ballon și Czimermann 
(1—4), Fukala (2—4), Palm și Ur-

printr-o pregătire 
Stanca a realizat 

în finală (e drept, 
la Direnhover șl

• • •

in finală
3—4 cu Urbanska. 
este, se înțelege.

concluzii
floretistele noastre fruntașe

se pot desprinde?

X

Pentru că această ramură spor- 
nu cunoaște... odihnă nici vara, 
iarna. Cel puțin în uzina noas- 
Responsabilul secției de turism, 
Ion Binder, nu poate răspunde

numeroaselor solicitări pe care 1 le 
face tineretul uzinei. Numai în se
zonul de vară au fost organizate 24 
de excursii cu peste 1000 de parti- 
cipanți. Majoritatea excursiilor au 
avut ca țintă masivul Bucegi, dar 
Iubitorii de turism de la noi s-au 
avîntat și spre Piatra Craiului, spre 
Piatra Mare și Ciucaș. Cu fiecare 
excursie, numărul amatorilor de tu
rism crește continuu. Cei mai înfo- 
cați propagandiști ai acestei ramuri 
sportive sînt chiar turiștii. In dis
cuții cu tovarășii lor de muncă, în 
padrul conferințelor organizate spe
cial sau în ședințele grupelor spor
tive ei își invită colegii de muncă 
Să participe la sfîrșit de săptămînă 
Ia interesantele și instructivele ex-

POLIGON
DE SKEET

LA BAIA MARE
Recent, la Baia Mare s-a 

dat în folosință un nou 
poligon de skeet (talere a- 
runcate din turn). Cu oca
zia inaugurării poligonului 
a avut loc un concurs de 
talere aruncate din turn 
la care, pe lîngă trăgătorii 
maramureșeni, au partici
pat și o serie de taleriști 
fruntași de la clubul bucu- 
reștean Steaua. Concursul 
inaugural a fost cîștigat de 
B. Marinescu care din 75 
de talere a doborît 71. Din
tre băimăreni cele mai 
bune rezultate le-au obți
nut S. Stoica și G. Pintilie.

T. TOHĂTAN — coresp. 
principal.

Un aspect de la primul 
concurs de pe noul poligon 
de skeet din Baia Mare.

batiska (3—4). Cu o pregătire adec
vată Stanca ar fi putut termina fn 
avantaj cel puțin asalturile cu Palm 
și Urbanska.

In ceea ce o privește pe Ileana 
Drîmbă, și ea a manifestat scăderi în 
comportare.. A plecat foarte decisă, 
cu o victorie prețioasă, in semifinale, 
la Palm (4—2), care a contat și în 
turneul final. Apoi a cîștigat la Bal
lon (4—3) și la Fukala (4—1). tn 
continuare insă, ea a fost de nerecu
noscut : 2—4 cu Direnhover, Stanca 
și Czimermann și 
Locui 6 
modest.

— Ce 
— Că

repetă o serie de greșeli. Nu-și do
zează eforturile, forțează ritmul la 
început, fără să-și păstreze resurse 
piuă in finalul concursurilor. în ge
neral, ele nu acordă încă pregătirii 
fizice atenția cuvenită. Este un mod 
greșit de a privi lucrurile, o concep
ție de muncă depășită. Desigur, con
cursul de Ia Berlin n-a constituit de- 
cit o etapă în procesul general de 
instruire, cind rezultatul interesează 
mai puțin. Totuși, faptul că trei din
tre floretistele lotului feminin n-au 
dat satisfacție constituie un semnal 
de alarmă. Pentru înlăturarea lipsuri
lor care se mai manifestă, antrenorii 
lotului vor trebui sprijiniți mai mult 
(și mai eficient !) de către antrenorii 
din cluburi. Pentru că și lor le re
vine răspunderea pentru insuccesele 
sportivilor pe care i-au crescut sau 
îi pregătesc, ca și prețuirea pentru 
victoriile realizate !

Campionatul Capitalei
Finala campionatului masculin al Ca

pitalei a continuat cu disputarea par
tidelor din rundele a 3-a și a 4-a, în 
care s-au înregistrat următoarele rezul
tate : Urzică—Troianescu 0—1, Duță— 
Pitpinic 0—1, Bondoc—Elena Răducanu 
1—0, Rotaru—Negoescu 1—0, Isac— 
M acri 1—0, restul partidelor s-au în
trerupt (runda a 3-a) ; Troianescu—Duță 
1—0, Elena Răducanu—Urzică 0—1, 
Schlesinger—Bondoc 0—1, Pănculescu— 
Eneiu 0—1, Macri—Bardan l/2—1/2» res
tul întrerupte (runda a 4-a) ; Bondoc— 
Pitpinic 1—0, Macri—Rotaru 0—1 (în
trerupte).

După patru runde, în clasament con
duc dr. Troianescu, Bondoc și Rotaru 
cu 3 (1) puncte, urmați de Urzică 3 p.

T. NICOARĂ — coresp.

r
I volei

Clasamentele la
CATEGORIA

MASCULIN

1. Dinamo București
2. Rapid București
* Steaua București 

Politehnica Galați 
Tractorul Brașov 
Petrolul Ploiești 
Alumina Oradea

8. Progresul Brăila
9. Minerul B. Mare

10. Viitorul Bacău
11. Politehnica Timișoara 

Politehnica Brașov

FEMININ

3.
4.
5.
6.
7.

12.

1. Farul Constanța
2. Dinamo București
3. Penicilina lași
4. Rapid București
5. I.C.F. București
6. C.S.M. Sibiu

in categoriile A și B
6
6
6
6

7. Universitatea Craiova 
8— 9. Universitatea Cluj 
8— 9. Țesătura P. Neamț 

10. C. P. București

CATEGORIA

Sena I
MASCULIN

B

Farul Constanța 
Electroputere ^Craiova 
înainte Timișoara
I.C. Arad
Progresul I.R.A. Suceava

6. Semănătoarea București
7. Progresul București
8. Ind. sîrmei C. Turzii
9. C.S.M. Cluj

10. A.S.A. Sibiu

FEMININ

2 
1
1 
o

4
5
5
6

5 1
5 1
4 2
4 2
3 3
3 3
2 4
2 4
1
1

5
5

8:16 
6:17 
6:17 
8:16

17: 7
16: 7
16: 8
12:12
13:13
12:13
10:14
7:14

10:15
6:16

8
7
7
6

Ce se petrece cu baschetbalistul 
Radu Diaconescu?

1. Drapelul roșu Sibiu
2. Progresul București
3. Progresul Tîrgoviște
4. CorvinuL Deva
5. Liceul „N. Bălcescu*

6
6
4
4

12: 3
18: 5
15: 7 
14:11

12
12
10
10

I
După primele 5 minute ale partidei Politehnica - Steaua, des

fășurată în cadrul turneului echipelor bucureștene, jucătorul Radu 
Diaconescu de la Politehnica a fost eliminat pentru insulte aduse 
arbitrilor. Și, astfel, spre nemulțumirea spectatorilor, a antrenorului 
și a celorlalți jucători, echipa studențească a fost lipsită de aportul 
unui jucător de bază. Cum s-a ajuns la această situație?

Radu Diaconescu s-a evidențiat ca un element deosebit de 
talentat încă de la vîrsta junioratului și, ca urmare a valorii sale, 
a fost selecționat în reprezentativa de juniori, avînd un aport pre
țios în cîștigarea locului I la edițiile din 1964 și 1965 ale Campio
natului balcanic. Apreciat pentru calitățile sale. Radu Diaconescu 
a început să aibă, însă, o părere prea bună despre el însuși, a 
devenit încrezut, uitînd că un jucător, oricît de talentat ar fi, își 
poate pune în valoare calitățile numai dacă continuă să se pregă
tească cu seriozitate și perseverență, dacă este disciplinat și mo- 
deșt. Rpdu Diaconescu a început să protesteze la deciziile arbitrilor, 
să facă observații coechipierilor pe un ton nepotrivit, să considere 
că numai el are dreptate în toate situațiile și că poate face față 
cerințelor unui ioc de calitate chiar și cu o pregătire superficială.

Deși i s-a atras atenția în repetate rînduri și a fost sancționat 
, de antrenorul echipei Steaua (unde a jucat cu doi ani în urmă) 

și Politehnica (unde este legitimat acum). Radu Diaconescu nu o

ținut seama de nimic și a continuat seria abaterilor. Trebuie să 
arătăm că și în ultimele trei întîlniri internaționale el a fost eliminat 
de pe teren sau sancționat cu greșeală tehnică, deoarece a pro
testat, și încă pe un ton lipsit de cuviință, la deciziile arbitrilor sau 
a avut o atitudine jignitoare față de adversari. Din nou a fost 
avertizat, sancționat chiar și în calitate de merjibru a] Jptu(yj repy^. 
blioan. Dar, nici de astă-dată măsurile nu au fost eficiente. Dovadă, 
noile sale abateri care au culminat cu cea din meciul cu Steaua, 
cînd a fost iarăși eliminat. Acum va fi din nou chemat în fața 
comisiei de disciplină.' -

Unde vrea să ajungă Radu Diaconescu ? Dacă va continua 
astfel va fi exclus din lot și nu va mai putea juca nici în echipa 
sa de club. La ce îi vor mai folosi atunci talentul, tehnica indivi
duală, pasiunea pe care o are pentru acest sport ?
, ..Noi avem convingerea că, dacă va înțelege adevăratul sens al 
acestor rînduri, își va corectâ’ atitudinea, va fi modest și disciplinat. 
Colegii de facultate, spectatorii care îl aplaudă, coechipierii vor 
fi bucuroși să afle cît mai curînd lucruri frumoase despre un Radu 
Diaconescu — sportiv fruntaș, student bun la învățătură și 
ales, om de caracter. ’x

I
6. Metalul București
7. Sănătatea Arad
8. Tricotajul Brașov
9. Voința M. Ciuc 

Voința Botoșani

Seria a

10.

I 
I
I

ll-a
MASCULIN

1. I.C.F. București
2. Politehnica Cluj
3. Știința Petroșenl

4— 5. Universitatea Craiova
4— 5. Politehnica Iași

6. Construcții Buc.
7. Universitatea Tim.
8. Universitatea Buc.
9. Institutul pedagogic 

Tg. Mureș
10. Medicina București

FEMININ

O. DIMITRIU

I

3
2
2
2
1
0

6 6
6 5
6 4
6 3
6 3
6 3
6 3
6 2

11:11 
11:14 
9:13 

10:15
4:16
3:18

8
8
8
8
7
6

0
1
2
3
3
3
3
4

5:15
3:18

6 6 0 18: 3 12
6 5 1 16: 3 11
6 5 1 15: 6 11
5 3 2 10: 8 8
6 2 4 10:14 8
6 2 4 10:15 8
6 2 4 8:14 8
6 2 4 9:16 8

.?”>»
5 2 3 9:12 7
6 0 6 4:18 6

1. Universitatea Timișoara
2. Medicina București
3. I.M.F. Tg. Mureș
4. Universitatea București

^^5. I.S.E. București
6. Politehnica Galați
7. Universitatea Iași
8. Politehnica Brașov
9. Institutul pedagogic 

Pitești
10. Medicina Cluj

REZULTATUL MECIULUI MEDICINA 
CLUJ — I.M.F. TG. MUREȘ ; 0—3.



AU ÎNCEPUT ANTRENAMENTELE LA BAC...
'Unic la bacul de la stadionul Republicii vin numeroși tineri și tinere 
se. pregătesc cu entuziasm sub îndrumarea celor mai buni antrenori din 
dă. In fotografie un grup de tineri începători de la clubul Olimpia lu- 
cu padela la corectarea „atacului* 1*, sub îndrumarea antrenorului lor, 
Traian Nadă șan.

piciorul și cu capul, să șuteze la poartă 
etc. Sub conducerea antrenorului Vasile 
Bucur, 22 de pitici (12—14 ani) se 
pregătesc paralel cu lotul celor 20 de 
juniori (14—17 ani), cu elanul speci
fic vîrstei lor, pentru a deveni buni 
fotbaliști. In ciclul de antrenamente sînt 
cuprinse lecții teoretice de cunoaștere a 
regulamentului de fotbal, lecții de pre
gătire tehnică și de dezvoltare fizică.

I. TOMA-coresp.

ÎN COMUNA POGOANE

în comuna Pogoane, raionul Buzău, 
activitatea sportivă este una din pre
ocupările cele mai dragi ale tinerilor 
cooperatori; Peste 1 500 de membri 
UCFS sînt încadrați în cele șapte aso
ciații sportive care desfășoară o rod
nică activitate sportivă de masă.

La „Cupa agriculturii" au participat 
peste 1 000 de sportivi, iar campiona
tul asociației cunoaște și el un nou 
succes. Asociația sportivă Tractorul (pre
ședinte I. Zahiu) se niîndrește cu echi
pele de tir și fotbal fruntașe in cam
pionatul raional. A. S. Viitorul (preșe
dinte I. Georgescu) are peste 150 de 
purtători ai Insignei de polisportiv din
tre cei 390 de membri UCFS. Sporti
vii I. Popescu (ciclism), I. Gheorghe 
și Gh. Borcan (atletism), M. Dănoiu 
(tenis de masă), Al. Nițu (volei), P. 
Drăgan (handbal) ș.a. sînt stimați și 
respectați pentru frumoasa lor compor
tare.

M. DUMITRU-coresp.

LA 6 DECEMBRIE —
TRAGEREA AUTOTURISMELOR 

LOTO

La’ 6 decembrie a.c. LOTO-PRONO- 
SPORT organizează o nouă tragere 
a AUTOTURISMELOR LOTO la care 
se atribuie în număr nelimitat auto
turisme : „Fiat 1800“, „Renault 10 Ma
jor", „Wartburg Lux 312/1“ și „Tra
bant 601” pentru variantele cu 3 nu
mere cîștigătoare.

De asemenea se mai atribuie premii 
în bani pentru variantele cu 2 numere 
cîștigătoare.

Pentru atribuirea acestor importante 
premii se vor efectua 12 extrageri — 
în total 36 de numere.

Foto : Teodor Roibu

'EȘTI DIN TARĂ
Cil FOTBALIȘTI DIN SIBIU

;dind preocupare pentru creșterea 
Clor cadre de fotbaliști, G.S.M. 
a trecut la organizarea in mai 
jondițiuni a campionatului orSșe- 
ie pitici din sezonul 1966—1967. 
la precedenta ediție au luat parte 

ipetiție numai patru echipe, acum 
11 lor a crescut la șapte: Școala 
5 — 3 echipe, Voința — 2, Vii- 
;i Casa de copii cite una).
>uie spus totuși că nu toate aso- 

sportive care au echipe de fot- 
cainpionatul regional s-au îngri- 

■și creeze pe lingă acestea și cite 
pă de pitici pentru a împrospăta 
le respective de Juniori.

I. IONESCU-coresp. principal

OLABORARE RODNICA - 
ACTIVITATE FRUMOASĂ
ultimul timp Consiliul raional 
și Casa raională de cultură din 
au organizat cîteva atractive ac- 

cultural-sportive. La clubul Casei 
le de cultură s-au desfășurat 
■suri-fulger de șah, îmbinate cu 
eri pe teme sportive sau vizionări 
ve la televizor. De asemenea, au 
organizate concursuri „Cine știe 
... cîștigă", urmate de cicluri de 

sportive.
asemenea, la căminele culturale 

imune se desfășoară o bogată ac- 
e cultural-sportivă mult apreciată. 
, „duminicile cultural-sportive" din 
iele Horia, Luncavița și Pecineaga,

ATENȚIE SPORITĂ FOTBAL
INSTRUIRII DE PERSPECTIVĂ

e au participat peste 800 de spor-' 
iin Cîrjelari, Cerna. Mircea Vodă, 
earca, Jijila, Văcăreni, Greci, Car- 

Turcoaia, Traian și Ostrov au 
bine organizate și au prilejuit ce- 
rezenți petrecerea timpului liber în 
plăcut. Sau evidențiat în mod 

bit echipele Recolta-Cema (fotbal) 
îcolta-Turcoaia (handbal).
>ucurător este 1 aptul că delegații 
lelor participante, îneîntați de cele 
e, și-au exprimat dorința de a or- 
a și „pe teren propriu* asemenea 
ii.

IONEL JIPA-coresp.
t

CENTRU DE INIȚIERE 
PENTRU COPII

îstea că la terenul de fotbal Glo- 
istrița funcționează un centru de 
re în tainele sportului cu balonul 
d a stîrnit un viu interes în rin- 
e celor mici. Zilnic, zeci de copii 
ă să lovească coiccK balonul, cu

PRONOSPORTiPRONOEXPRES

Numărul sporit de juniori promovați 
in ultimul timp în loturile de seniori, 
ca și evoluția inegală a acestora după 
efectuarea promovării, ridică o serie 
de probleme care se cer rezolvate tn 
scopul valorificării acestor tineri ju
cători. Spunînd acestea, apare ca in
explicabilă indiferența unora dintre 
antrenori față de pregătirea și randa
mentul ulterior al tinerilor promovați. ■ 
In acest mod, dintr-un considerabil 
număr de juniori a căror promovare 
a fost impusă de întrezărirea unor ca
lități corespunzătoare fotbalului de 
performanță, numai o parte au reușit 
să se afirme, devenind titulari in for
mațiile lor : Petrovici, Grizea, Regep 
(Politehnica Timișoara), Dobrin, Pop, 
Olteanu (Dinamo Pitești), Strimbeanu, 
Niță (Știința Craiova), Boc, Dincuță 
(Petrolul Ploiești), Doboș (Minerul 
Baia Mare), Sălceanu (C.F.R. Pașcani), 
Dumbreanu (Gaz metan Mediaș) ș.a. 
Foarte mulți au trecut în anonimat, 
cedați ca necorespunzători unor echipe 
inferioare, sau devenind rezerve per
manente în loturile de seniori ale pro
priilor secții.

Așa s-au petrecut lucrurile cu foști 
și actuali juniori ca : Vlad, Stoica, Me- 
lenco, Biliboacă, Etern (Farul Con
stanța), Covaci, Levai, Serfozo, Lucaci, 
Medves (Crișul Oradea), Ogescu, Ren- 
țea, Mărculescu (C.S.M.S. Iași), Cu- 
rutz, Simonfi, Tarcu, Oprea, Țegean, 
Barbu, Mustățea (Universitatea Cluj), 
Ciucu, Anghel, Igna, Ioniță II (Pro
gresul București), Păciulete, Manea, 
Micu (Steaua) și mulți alții care, intrați 
pentru moment în atenția conduceri
lor și antrenorilor echipelor de seniori, 
au fost introduși în loturi (și chiar fo
losiți la jocuri oficiale) cu randament 
corespunzător, ca după un foarte scurt 
timp, în lipsa unei pregătiri speciale, 
specifice stadiului de dezvoltare și 
particularităților de vîrstă, acești ju
cători să se prezinte sub potențialul 
avut în momentul promovării.

Negind valabilitatea procedeelor și 
argumentelor unor antrenori de la clu
burile și asociațiile enumerate mai 

, sus, care sub pretextul că juniorii pro
movați nu au capacitatea de a suporta 
efortul din antrenamentul seniorilor, 
îi izolează total de instruirea acestora 
(fără ca cel puțin să le întocmească 
un program adecvat), susținem că este 
imposibil ca un junior, promovat pe 
baza unor juste aprecieri, să nu-ji 
ridice nivelul fotbalistic, in condițiile 
unei pregătiri metodice.

Intrucît aceleași fenomene apar și 
în prezent la unele secții în care ti
neri talentați sînt fie in loturile de se
niori, fie în vederea antrenorilor pen
tru a fi introduși în aceste loturi, con
siderăm necesar a trata această pro
blemă vitală la modul cel mai real, 
în scopul enunțat din primele rinduri 
ale acestui articol.

In această ordine de idei apreciem 
că pentru a se evita erorile de pro
movare (care de regulă se face doar

• LA ZI*LA ZI*
PROGRESUL BUCUREȘTI ÎN U.R.S.S.

Continuîndu-și turneul pe care îl 
întreprinde în Uniunea Sovietică, 
Progresul București a iucat la Soci 
cu Aripile Sovietelor Kuibîșev. Pro
gresul a cîștigat cu 2—1.

MECI AMÎNAT

în cadrul etapei de duminică a 
categoriei B, la București, trebuia 
să se dispute partida Știința Bucu
rești — Ceahlăul P. Neamț. Deoa
rece formația bucureșteană are ju

Pentru a vă mări șansele de cîștlg 
este bine să jucați aceleași 3 numere 
la toate extragerile pe 2 bilete in va
loare de numai 24 lei, astfel :

— 20 lei pe bilete seria „F“
— 4 lei pe bilete seria „B“
Luni 5 decembrie este ultima zi de 

vinzare a biletelor.
Tragerea va avea loc în ziua de 

marți 6 decembrie 1966.
Agențiile vă țin Ia dispoziție și bi

lete gata completate.
Prima tragere Loto după noua for

mulă tehnică va avea loc azi (ora 18) 
la București — în str. Doamnei 2.

Rubrică redactată de Administrația 
de stat Loto-Pronosport. 

pe criteriul „talent”, fără a se evalua 
just sumumul capacităților juniorilor) 
și instruire este absolut necesar ca 
promovarea sâ fie efectuată numai 
după cunoașterea temeinică a profilu
lui general al celor în cauză, după care 
se poate stabili cu maximă precizie 
regimul de antrenament și cu mini
mum de relativitate perspectivele de 
dezvoltare.

Cum in momentul de față asaltul pe 
care tinerii talentați 11 dau echipelor 
de seniori este mai susținut ca ori- 
cind și cura o parte dintre ei sînt cu
prinși în evidența Ioturilor reprezenta
tive de juniori (cei născuți după 1 sep
tembrie 1948 și chiar în 1949 și 1950) 
și tineret, pregătirea acestora Ia nive
lul cerințelor de înaltă performanță se 
impune ca o imperioasă necesitate.

Spre a nu fi greșit înțeleși, speci
ficăm că prin rindurile de față, nu 
susținem neapărat introducerea oricum 
și oricînd in loturi și echipe a unora 
sau altora dintre juniorii din cadrul 
secției, ci ne referim exclusiv la pre
ocuparea pentru creșterea valorică a 
tinerilor talentati, asupra cărora antre
norii de seniori și-au format o părere 
fermă, pe baza căreia i-au promovat 
— sau ii vor promova — în loturile 
prime, asumindu-și totodată și ineren
tele obligații privind instruirea.

Pentru aceasta considerăm că talen
tul unor juniori ca Moldovan, Caețu, 
Crișan (Universitatea Cluj), N. Io- 
nescu, Ciupilu, Marica, Roxin, Gh. 
Ionescu (Dinamo Buc.), Manea, Da
mian, Nistor, Șt. Nae, Sabău, Tănă- 
sescu (Steaua), Etern, Biliboacă (Farul 
Constanța), V. Stoicescu, D. Rizea 
(Petrolul), P. Cadar (Steagul roșu), 
Dumbreanu (Gaz metan Mediaș), T. 
Profir (Siderurgistul Galați), Catană, 
Sudi (Crișul Oradea), Cojocaru, Viciu 
(Metalurgistul Buc.), Tudor Iulian 
(Electrica Constanța) ș.a. necesită o 
preocupare directă din partea antreno
rilor de seniori la un nivel superior 
celuia de pină acum.

Tinindu-se'~seama de rarele cazuri 
în care juniorii corespund integral 
din momentul promovării și cunoscind 
că oricît de mare le-ar fi „talentul", 
cele mai pronunțate deficiențe ale 
acestora sînt cele de ordin fizic (forță 
și rezistență in regim de viteză), pre
gătirea specială, atent planificată pe 
baza planurilor individuale, este in
dispensabilă pentru ca juniorii să 
atingă în cel mai scurt timp potenția
lul lotului de seniori In care au fost 
promovați. In consecință, atenția an
trenorilor trebuie îndreptată spre pre
gătirea acestora, cu grija ca și tehni
citatea juniorilor să crească concomi
tent cu dezvoltarea calităților fizice.

De asemenea, trebuie reținut faptul 
că juniorii promovați aflîndu-se încă 
la virsta la care meciul (competiția) 
are un important rol în cadrul proce
sului de antrenament, introducerea 
gradată a acestora în jocurile amicale

LA ZI*LA ZI*
cători selecționați în lotul național, 
meciul a fost amînat și se va dis
puta la 29 noiembrie pe stadionul 
Politehnica, cu începere de la ora 14.

DUMINICĂ, ÎN CAPITALĂ...

...sînt programate doar două me
ciuri : Dinamo Victoria București — 
Progresul Brăila (stadionul Dinamo, 
ora 11) în categoria B și Tehnome- 
tal București — Electrica Fieni (sta
dionul Giulești, ora 11) în catego
ria C.

TRAGEREA
AUTOTURISMELOR

AUTOTURISME IN NUMĂR 
NELIMITAT
- FIAT 1800 - RENAULT IO M
- WARTBURG - LUX 312/1 

trabanteoi .

și oficiale ale echipei de seniori con
stituie o alta obligație a antrenorilor.

Depistarea, selecția și instruirea ti
nerelor cadre necesare echipelor noa
stre fruntașe și loturilor reprezentative 
fiind una din sarcinile de bază ale 
antrenorilor de toate categoriile, „fini
sarea” și „lansarea" acestora la nivel 
de performanță constituie obligația 
antrenorilor echipelor de performan
ță, ca singurii ce poartă responsabili
tatea valorificării tinerelor talent, 
fondul de aur al fotbalului nostru.

I. BALÂNESCU
GH, OLA

antrenori federali

• M. IORGULESCU (Chimia Făgă
raș—Aurul Zlatna, categoria C) : „Dacă 
aș evidenția doar ci ți va jucători din e- 
chipa gazdă aș fi nedrept. De ce? în 
timpul meciului, formația Chimia a 
constituit un tot unitar, preocupat de 
crearea unor faze frumoase, din care sâ 
înscrie goluri. După terminarea partidei, 
discutînd cu conducătorii acestei aso
ciații, mi-au spus că antrenorul Dungu 
a oprit din vechea garnitură, imbătrini- 
tă, numai doi jucători (Feurdan și Fe- 
her), introducînd în lot elemente talen
tate din rindul juniorilor*.

După multă vreme aflăm vești bune 
despre antrenorul Dungu, fostul pot tar 
al Rapidului. El s . reîntors îrk orașul 
Făgăraș, în care a învățat „a.b.c.“-ul 
jocului cu balonul rotund. Și experiența 
sa a început -să dea roade.

• G. OLTEANU (Progresul Corabia 
— Ș. N. Oltenița, categoria C) : „Am 
constatat că jucătorii nu cunosc regula
mentul. Datorită acestui fapt au protes
tat — uneori depășind limitele bunei- 
cuviințe — la decizii. De altfel, disci
plina fotbaliștilor de la $. N. Oltenița 
lasă mult de dorit. Se impune ca ini
mosul antrenor Vasile Copil să atragă 
atenția elevilor săi asupra comportării po 
care ei trebuie s-o aibă pe teren, pen
tru că altfel nu vor putea obține re
zultate pozitive*.

Sîntem de acord...
• C. MIHĂILESCU (Mureșul Deva— 

C.F.R. Timișoara, „Cupa României*) j 
„Deși terenul a fost foarte greu, din 
cauza ploii care a căzut in ajun, totuși 
s-a jucat frumos pînă în minutul / IR, 
cînd conducea Mureșul cu scorul de
4— 3. în acest minut, după executarea 
unei lovituri libere la poarta echipei 
Mureșul, Liviu Adam, căpitanul forma
ției locale, a oprit balonul cu mina în 
fața liniei de poartă. Am indicat 11 m.
5- a înscris din prima fază. S-a reînceput 
jocul de la-centru, și apoi, deoarece tre
cuseră 120 de minute, am fluierat sfir- 
șitul meciului. în acest moment, Adam 
s-a repezit la mine și mi-a spus: „Să 
vedem ce faci acum, că timpul de joc a 
trecut*. Apoi către spectatori: „Ne-a 
mincat meciul !*. Mai mulți huligani au 
intrat în teren. Am fost ocrotit de unii 
spectatori, care m-au ajutat la plecarea 
de pe stadion, unde am stat circa 2 
ore*.

Pentru ca asemenea fapte să nu s« 
mai petreacă, nu încape îndoială că vor 
fi luate măsurile corespunzătoare de că
tre Comisia de disciplină a F.R.F.

POMPILIU VINTILĂ
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în turneul final

al „C. C. E.“ la polo
Echipa Romanici a sosit aseară la Ncapoh

DINAMO-PRO RECCO,
UN MECI AȘTEPTAT CU MARE INTERES

pentru meciul de îotbai eu ltalî<
• Duminică (ora 17) la bazinul Floreasca 

(Ungaria)
Popa (o adevărată revelație), ca și 
aportul adus de Zahan (doar în a- 
tac), Kroner, Blajec și Mărculescu. 
Acest luciu mă face să aștept cu în
credere partida de duminică, cu Pro 
Recco. In linii mari, campioana Ita
liei se confundă cu echipa reprezen
tativă, al cărei potential îl, cunoaștem 
foarte bine. Cred că formația 
tră are suficiente posibilități 
obfine o performantă în finalul 
tei competiții”.

I-aiu urmărit pe dinamoviști 
antrenamentul de miercuri și la cel 
de joi rezervat repetărilor unor com
binații tactice, și am reținut serio
zitatea cu care întregul lot pregătește 
partida de duminică, deosebit de 
importantă în acest turneu final. 
Pentru astăzi antrenorul Corcek a 
anunțat un antrenament de tehnică 
și un joc de verificare în compania 
unei selecționate bucurcștene.

Un ultim amănunt despre jocul de 
duminică : conducerea partidei a fost 
încredințată arbitrului F.I.N.A., ma
ghiarul J. Boer.

• Arbitru — J. Boer
Jucătorii de polo de la Dinamo 

Ilucurești s-au întors marți seara în 
Capitală cu satisfacția de a-și fi a- 
tins obiectivul propus : calificarea 
pentru turneul final al „C.C.E. . 
După sosire, cunoscutul arbitru in
ternațional N. Nicolaescu. care a în
soțit echipa noastră Ia Zagreb, ne-a 
declarat: „Dinamoviștii au cules a- 
plinize pentru jocul lor rapid și com
bativ. Fără nici o reținere, pot afir
ma că și în meciul cu Partizan Bel
grad ei ar fi putut obfine victoria 
dacă s-ar fi concentrat mai mult în 
fazele de finalizare (repriza a IV-a 
pe care au dominat-o categoric). 
După părerea mea, tot între aceste 
două echipe se va juca finala actua
lei ediții”.

Prof. C. Corcek, antrenorul dina- 
moviștilor. ne-a vizitat ieri la redac
ție, declarîndu-se mulțumit de jocul 
echipei sale în 
„Jucătorii au 
tactice și au acționat cu multă ma
turitate. Țin să relev comportarea 
foarte bună a lui Grințescu, Frățilă și

noas- 
de a 
aces-

și la

Prin telefon, de la trimisul nostru special NICOLAESCU

turneul semifinal. 
respectat indicațiile

Aspect de la ultimul antrenament al dinamoviștilor bucuresteni
Foto M. Bozan

Campionatul de hochei
(Urmare din pag. 1)

STEAUA — VOINȚA M. CIUC
7—2 (2—1, 2—0, 3—1)

Prima repriză a fost una din 
cele mai spectaculoase din ca- 

■drul acestui campionat. După 
aceea a scăzut însă potenția
lul fizic al jucătorilor din M. 
Ciuc și Steaua a preluat aproa
pe complet inițiativa, domlnînd 
copios și realizînd unele faze 
foarte spectaculoase.

Au marcat: Vacar (min. 7), 
Trăușan (min. 16), I. Constan- 
tinescu (min. 22), Calamar 
(min. 29), Calamar (min. 41), 
Ștefanov (min. 47), Iordan 
(min. 60) pentru Steaua, Sza-
vo șl Osvath 
Voința.

(min. 50) pentru

CLASAMENTUL LA ZI :

1. Steaua 8 8 0 0 99— 9 16
2. Dinamo 8 5 1 2 52—17 11
3. Voința M. C.8 4 1 3 46—35 9
4. Agr. Cluj 8 3 2 3 41—44 8
S. Polit. Buc. 8 1 0 7 17—72 2
6. Tîrnava

Odorhei 8 1 0 7 10—88 2

Vineri este zi de pauză.
întrecerile se reiau sîmbătă.

Lotul republican de fotbal înainte de plecarea în Italia

• UN ANTRACT EMOȚIONANT • INTERES DEOSEBIT PENTRU MECIUL DE SÎMBĂTĂ 
60 000 DE BILETE VÎNDUTE PINĂ JOI • „H. H ", CONSILIERUL „DIN UMBRĂ" AL ECHIPI 
ITALIEI • BURGNICH VA FI ÎNLOCUIT CU LANDINI • FOTBALIȘTII ROMÂNI FAC Ai 

CUNOȘTINȚA CU STADIONUL „SAN PAULO"*

NEAPOLE, 24. — Călătoria noas
tră, la bordul unui IL-18 al 
TAROM-ului, pe ruta București— 
Neapole, a avut un antract deosebit 
de emoționant, de adîncă semnificație, 
care se cere menționat încă de la în
ceputul rîndurilor noastre ; cînd a- 
vionul pătrunsese în spațiul aerian al 
Italiei, deasupra munților Apenini, 
personalul aeroportului Băneasa trans
mitea prin eter fotbaliștilor din repre
zentativa României o urare de succes 
în dificila confruntare oficială cu pu
ternica echipă a Italiei. Comunicarea, 
transmisă de pilotul șef Constantin 
Iancu, a produs o deosebită emoție, 
dar și emulație în rîndul delegației 
noastre, care a avut astfel o dovadă 
în plus de grija și atenția cu care 
sîntem înconjurați chiar și departe de 
casă.

PREGĂTIRI PENTRU „DINAMOVIADA" DE VOLEI
BERLIN 24 (Agerpres). — In 

sport „Dynamo" din Berlin se 
prezent intense pregătiri în 
competiției internaționale de volei (mas
culin și feminin) pentru cupa „Dina- 
moviadei". La întreceri participă echipe

sala de 
fac în 

vederea

din 7 țări: URSS, Cehoslovacia, Polonia, 
Ungaria, România, Bulgaria și R. D. 
Germană. România va fi reprezentată de 
echipele Dinamo București (masculin și 
feminin). Întrecerile se vor desfășura 
între 11 și 18 decembrie.

Un meci Clay—Terrell 
nou în
de la Houston, în 
prin K.O. tehnic în 
Cleveland Williams,

După meciul 
care l-a învins 
repriza a 3-a pe 
campionul mondial de box profesio
nist la categoria grea, Cassius Clay, 
a confirmat perfectarea meciului cu 
Ernie Terrell, 
în versiunea
(World Boxing Association), 
nirea dintre Clay și Terrell 
vea loc la 6 februarie 1967, 
nînd ca organizatorii să aleagă între 
4 orașe care s-au oferit să găzduiască 
meciul: New York, Chicago, Louis
ville și Houston.

Clay a declarat că ar vrea să 
abandoneze boxul după acest meci,

deținătorul 
organizației

titlului 
WBA 
întîl- 

va a- 
. rămî-

perspectivă
dar va trebui să-și mai prelungească 
activitatea cîteva luni, deoarece va 
trebui să lupte cu alți doi boxeri, 
Thad Spencer și Zora Folley, care 
aspiră la titlul mondial.

FINALA „CUPEI EUROPEI" LA BOX

MOSCOVA 24 (Agerpres). — în 
vederea finalei „Cupei Europei' la 
box pe echipe, care va avea loc la 
27 noiembrie Ia Lodz In compania 
echipei Poloniei, selecționata U.R.S.S. 
va cuprinde, printre alții, pe Novi
kov, Gorbatov și Dolgov, tinere spe
ranțe ale boxului sovietic. Returul 
acestei întîlniri se va disputa Ia 19 
decembrie la Riga.

La Neapole am sosit după> 210 mi
nute de zbor, fiind așteptați*de mem
bri ai federației italiene de speciali
tate, în frunte cu dl. Francesco Ber- 
toldi, secretarul federal, precum și de 
o adevărată armată de ziariști, tele și 
radioreporteri, fotoreporteri. De la 
aeroportul Capodichino și pînă la ho
telul Parker’s, unde sîntem găzduițî, 
autobuzul a fost escortat de motoci- 
cliști pentru a-i face loc prin mulți
mea mașinilor, circulația fiind deose
bit de intensă la Neapole, în orele de 
seară.

Deși au trecut puține minute de la 
sosirea noastră în orașul-gazdă al me
ciului de sîmbătă, ne-am dat totuși 
seama de interesul cu care este aș
teptat aici, la Neapole ca și în în
treaga Italie, debutul „azzurilor" în- 
tr-o nouă competiție oficială, după 
eșecul suferit la Londra în turneul 
final al campionatului mondial. Presa 
subliniază din plin acest lucru. Feruc- 
cio Valcareggi, succesorul lui Fabri 
la postul de antrenor al echipei pe
ninsulare, este conștient de impor
tanța pe care o are pentru ei însuși 
rezultatul acestei partide. De altfel, 
„Coriere di Napoli" o spune deschis : 
„Valcareggi va rămîne la conducerea 
naționalei dacă va învinge echipa ro
mână la San Paulo" ! Asta fiind si
tuația, el și-a luat un ajutor care 
(lucrează din... umbră: Helenio Herrera! 
El se află la Neapole nu numai în 
virtutea faptului că echipa sa va da 
naționalei Italiei opt titulari ; este un 
fel de consilier tehnic neoficial.

Fotbaliștii italieni sînt încă de luni 
la Neapole. Este adevărat, mai puțin 
cei de la Internazionale care s-au 
prezentat deabia miercuri dimineața.

Italienii s-au antrenat zilnic, la p 
gătiri luînd parte și H.H. fțșță 
echipa care a întrecut U.R !'iS. 
1—0, la Milano, se anunță o'sing 
modificare : este incertă participa 
lui Burgnich care are o contuzie 
picior. El va fi înlocuit cu Land 
tot de la Inter. Formația italiană 
fi, deci următoarea : SARTI — LA 
DINI, FACCHETTI, GUARNE 
PICCHI — BIANCHI, CORSO 
DOMENGHINI, MAZZOLA, 
PAOLI, JULIANO. Deci, opt jtț 
tori de la Internazionale, doi de 
Napoli și unul de la Juventus.

Fotbaliștii români sînt și ei g 
pentru confruntarea de sîmbătă. 1 
ferindu-se la joc, Frățilă ne-a spus . 
avion că „va căuta ca la Neapole 
se răzbune pentru golul ratat în p 
tida cu Internazionale, de la Milar 
din ultima confruntare Dinamo Bu 
rești—Inter. In cursul zilei de vil 
sportivii români vor face un antre. 
ment pe stadionul San Paulo, unde 
va disputa partida. Se pare că c 
80 000 de locuri ale sale vor fi in 
ficiente pentru cei care doresc 
asiste la meci : pînă acum au f 
vîndute aproape 60 000 de bilete.

Antrenorii Oană și Covaci au 
nunțat 11-le care va fi "arini; 
DATCU - POPA. BARBU, DA 
DELEANU — GHERGHELI. D 
BRIN — P1RCĂLAB, FRĂȚII 
DRIDEA I, LUCESCU. Au mai fă 
deplasarea : M. Ionescu, Nunweil 
III, Ioachim Popescu, D. Popes 
Iancu și C. Radu.

Vineri sînt așteptați și cei trei 
bitri : Gerhard Schulenburg, KI; 
Ohmsen și Herbert Lutz, toți . 
R.F.G.

cupelor”, la Glasgow, Glasgow R< 
gers — Borussia Dortmund 2- . 
(1—1). Returul, la 6 decembrie, 
Dortmund.

Meci amical : la Londra, Tottenhi 
Hotspurs — o selecționată a Po 
niei 2—1 (2—1). Au marcat : Gr< 
ves și Cliff Jones, respectiv Galet 
ka.

Patinatorii noștri fruntași in fafa unui nou ,,start"

CONCURSUL INTERNATIONAL DE LA BUCUREȘTI
(Urmare din pag. I) 

telor de balet. Un program bun 
citii libere nu cuprinde numai 
tehnice dificile, ci el trebuie să fie per
fect stilizat, săriturile și combinațiile 
de pași — foarte complexe și formînd 
un tot unitar — pretind o adevărată 
„interpretare11. Este un continuu dans 
pe gheată care se face urmărind notă 
cu notă partitura muzicală.

— Cine a reușit cel mai 
cest nou stil ?

— Aș acorda locul intîi 
natoare care n-a concurat 
ci a luat parte doar la demonstrația in-

de exer- 
elemente

bine în a-

unei patr
ia Praga,

ternațională care a urmat concursului 
— spune Radu Ionian. Mă refer la pa- 
tinatoarea franceză Nicole Hassler. Un 
singur calificativ ti pot acorda: uimi
toare...

— După „Patina din Praga“, în rîn
dul competițiilor înscrise în programul 
federației internaționale de patinaj 
(I.S.U.) urmează concursul internațio
nal de la București. Pe cine vom vedea, 
sîmbătă și duminică, pe gheața patinoa
rului „23 August" ?

— Un Iot foarte valoros de patina
tori va evolua în Capitală — precizează 
antrenorul federal FI. Gămulea. Citez

și Jan Kostape Miroslava Gaidos 
(Cehoslovacia), Ralph Richter și Ida 
Morgenstern (R.D.G.),
Zsuzsa Ilomolya (Ungaria). Tofi, din 
elita tinerei generații a patinajului ar
tistic continental. Țara noastră va fi re
prezentată de Elena Moiș, Cristina For- 
magiu, Aurica Ion, Beatrice Iluștiu, 
Rodica Dîdă și Doina Ghișerel — la 
fete; Marcel Comanici, Nicolae Belu, 
Mihai Stoenescu, Dan Săveanu și Gheor- 
ghe Fazekas — la băieți. Așteptăm ca 
reprezentanții noștri să dea o replică pe 
măsura valorii invitafilor de peste ho
tare.

Sandor Ioo și

DRESDA. — în meciul internațio
nal amical feminin de handbal din
tre echipa locală Lokomotive și for
mația Mureșul Tg. Mureș, gazdele 
au terminat învingătoare cu 7—6 
(3-2).

ISTANBUL. — Italianul Rolando 
Rigoli a terminat învingător într-un 
nou concurs internațional de floretă 
(masculin) înaintea austriacului Lo-
sert pe care l-a învins în finală cu- 
5—4. Al treilea s-a clasat francezul 
Boissier.

LJUBLJANA. — Echipa de hochei 
Cortina Rex (Italia) s-a calificat pen
tru turul următor al «C.C.E.*, învin- 
gînd în ultimul meci, disputat la 
Ljubljana, pe Jesenice (Iugoslavia) 
cu 5—0 (1—a 1—0, 3—0).

STOCKHOLM. — Selecționata de 
tenis de masă (tineret) a R.P. Chineze 
și-a început turneul în Suedia, în- 
vingind cu 5—1 reprezentativa țării. 
Unicul punct al suedezilor a fost 
realizat de Alser.

MILANO. — Echipa italiană mas
culină de baschet Simmenthal Mi
lano a învins cu 115—64 (55—24) 
echipa Islandeză Rejkjawik, califi- 
cîndu-se în 
«G.G.E.*.
’ KOLN. — în „C.C.E.* la handbal 
(masculin): V F L Gummersbach
(R.F.G.) — Goeta Helsingborg (Sue
dia) 30—15. în primul joc au clș- 
tigat jucătorii suedezi cu 20—19.

REZULTATE LA FOTBAL. în «Cupa

La închiderea edifi

turul următor al

Steaua - taring 
Energie Viena 99-69, 

în „C.C.E." la baschet 
VIENA, 24 (prin telefon). — Nț 

ciul de baschet dintre Steaua 
Kuenring Energie, contînd în prin 
tur al „C.C.E." la baschet mascu 
s-a încheiat cu scorul de 99— 
(40—33). In prima partidă, desfăș 
rată săptămîna trecută la Bucure; 
Steaua cîștigase cu 96—81. Prin 
ceste rezultate, baschetbaliștii i 
mâni s-au calificat pentru turul 1 
mător al „G.G.E.* în care vor înt 
ni campioana Cehoslovaciei, forma 
Slavia Praga. ,

în ziarul de mîine vom reveni < 
amănunte.
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