
PROLETARI DIM TOATE ȚĂRILE, UMIȚI- Azi, de Ia ora 12,15, pe stadionul Republicii

Un program fotbalistic de mare atracție:
Rapid—Petrolul și Steaua—Farul
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^Vnoarul „23 August* 

>2 înscrieri pentru 
i III-a a cursului de 

în patinaj pentru co- 
*e 6 și 14 ani. Cursul 
fășoară de la 5 la 12 
rie, de patru ori pe 
înă, între orele 13—

ierile se fac la patinoar 
1 de la 1 decembrie 
intre orele 10—13 și

La tenis de masă

Maria Alexandru și Dorin Giurgiucă

învingători in „Cupa României"
Timp de trei zile s-au desfă

șurat la Cluj întrecerile de tenis 
de masă dotate cu „Cupa Româ
niei". Cei peste 50 de partici- 
panți s-au întrecut numai în pro
bele de simplu. La seniori s-au 
detașat jucătorii de la C.S.M. 
Cluj, care au ocupat în ordine 
primele 5 locuri. învingătorul pro
bei, Dorin Giurgiucă, s-a prezen
tat într-o formă bună, cu lovituri 
de atac puternice și cu o bună 
putere de concentrare. S-au mai 
remarcat Reti și Bodea. Inegală 
însă a fost evoluția lui Negules-

cu. El a pierdut surprinzător la 
Hidveghi, clasîndu-se doar pe lo
cul 5. Clasament: 1. D. Giurgiucă 
11 victorii, 2. A. Reti 10 v, 3. 
Gh. C.obîrzan 8 ▼, 4. M. Bodea 
8 v, 5. R. Negulescu 7 v.

La senioare, disputa celor 8 
jucătoare din grupa A a fost cîș- 
tigată de Maria Alexandru, care 
a jucat mai bine ca în ultimele 
sale evoluții. Ea a avut cea mai 
periculoasă adversară în campioa
na țării, Eleonora Mihalca. Meciul 
lor direct, decisiv pentru primul

fază dintr-un meci Rapid—Petrolul.

. „CUPA TÎNĂRUL METALURGIST"

ninică dimineața, în sala Constructorul din Capitală, s-au 
șurat întrecerile finale ale competiției „Cupa tînărul me- 
șțist** la lupte, haltere, handbal și volei. întrecerile au 
rezervate elevilor școlilor profesionale din cadrul Ministe- 
Industriei Construcțiilor de Mașini.

fotografie : un aspect din meciul de handbal dintre echi- 
Grupul școlar al Uzinelor „23 August” — Electroaparataj.

Foto : T. Roibu

loc, a fost deosebit de disputat 
în primele patru seturi. Apoi, din 
cauza unor controverse produse 
de o decizie a arbitrului, în se
tul 5 Mihalca nu și-a mai apărat
șansele cu toată ardoarea, cedînd
foarte ușor. Scor 
pentru Alexandru.
1. M. Alexandru 
Buc.) 7 v, 2.

final 3—2 
Clasament: 
(Progresul 

E. Mihalca
(Voința Arad) 6 v, 3. G. Crișan 
(Progresul Buc.) 5 v, 4. I. Cre- 
jec (C.S.M. Cluj) 4 v.

P. RADVANI-coresp.

selecționata
de hochei (tineret)
evoluează In Polonia
Selecționata de hochei (ti

neret) a țării noastre a ple
cat ieri in Polonia unde va 
susține mai multe jocuri, prin
tre care unul In compania re
prezentativei de tineret a Polo
niei.

O

Programul ultimei etape a ca
tegoriei A la fotbal oferă cîteva 
partide de mare spectacol. In 
afara jocurilor de la Craiova și 
Arad, meciuri importante se dis
pută la București unde, pe sta
dionul Republicii, de la ora 12,15, 
vor juca RAPID cu PETROLUL 
și STEAUA cu FARUL.

Meciul dintre feroviari și pe
troliști se află la cea de a 29-a 
ediție. De-a lungul anilor Rapid 
a cîștigat dc 12 ori, iar Petrolul 
de 7 ori, 9 partide încheindu-se 
la egalitate.

Pentru azi au fost anunțate 
formațiile :

RAPID (antrenori: V. Stănescu 
și Iz. Stănculescu) : Răducanu— 
lupeseu, Motroc, C. Dan, Grea- 
vu—Dinu, Jamaischi—Năsturescu, 
Dumitriu II, I. lonescu, Codrea- 
nu. PETROLUL (antrenori: C. 
Cernăianu și N. Marinescu) : M. 
lonescu — Pahonțu, Boc, Florea, 
Mocanu (Pal) — Iuhas, Dincuță 
(Dragomir) — Roman, Badea, 
Dridea I, Moldoveana.

Partida va fi condusă de Z. 
Dră ghici (la centru), R. Cocoi 
și N. Negoiță, toți din Constanța.

Rivalitatea Steaua—Farul e de 
dată mai recentă, primele meciuri 
avînd loc în campionatul din 
1955. Echipele s-au mai întîlnit 
de 16 ori : 7 victorii de partea 
Stelei, 5 ale oaspeților de azi și 
4 egalități. Formațiile probabile:

STEAUA (antrenor: I. Savu) : 
Suciu — Sătmăreanu, Jenei, D. 
Nicolae, Chiru — Vigu, D. Po
pescu—S. Avram, Constantin, FI.

Voinea, Creiniceanu. FARUL (an
trenori : V. Mărdărescu și P. Co- 
măniță) : Manciu — M. Geor
gescu, Mureș, Koszka, Dumbra
vă — Pleșa, Manolache—Ologu, 
Tu fan, Iancu, Kullo.

Arbitri : I. RRfer-Timîșoara (la 
centru), St. BzrăescM-Timișoara și 
Tr. Cruceanu-Arad.

Iată celelalte meciuri și con
ducătorii lor:

U.T.A. — DINAMO BUCU
REȘTI : O. Comșa-Craiova, N. 
Mogoroașe-Craiova, M. Biolan-Tr. 
Severin.

JIUL _ POLITEHNICA: A. 
Bentu, M. Sadoveanu și S. Mîu- 
dres, toți din București.

STEAGUL ROȘU — C.S.M.S.i 
Al. Alexa-Rin. Vîlcea, Gh. Smeu- 
reanu-Rm. Vîlcea și C. Manușa- 
ride-București.

UNIVERSITATEA CLUJ—DI
NAMO PITEȘTI : V. Dumitrescu, 
Al. Văduvcscu și C. Prelici, toți 
din București.

UNIVERSITATEA CRAIOVA— 
PROGRESUL BUCUREȘTI : Ad. 
Macovei-Bacău, M. Ispas-Mediaș 
și O. Calogherovici-Brașov.

Să afle tovarășii 
din conducerea

asociației sportive „Stela"!

interesantă consfătuire
teme olimpice

iul orășenesc UCFS orga- 
azi, MARTI 29 NOIEM- 

irele 19. în sala clubului 
Dinamo din șos. Ștefan 
e. o consfătuire cu tema : 
ASPECTE REIEȘITE DIN 
IPAREA SPORTIVILOR

LA CEA DE A DOUA 
MINA PREOLIMPICA.
iiirea va scoate in relief 
ii aspectele legate de e- 
olicitat sportivilor la alti- 
In cadrul consfătuirii se 

enta și un film documen- 
/'gătură cu pregătirea o- 
>r francezi.

La această consfătuire sînt invi
tați antrenori, profesori de edu
cație fizică, activiști sportivi și 
cadre medicale care lucrează in 
domeniul sportiv.

Echipa masculină de handbal Știința în R.F. Germană
Ieri, a părăsit Capitala echipa 

masculină de handbal Știința care 
va întreprinde un turneu de mai 
multe jocuri în R.F. Germană. 
F»rima partidă din cadrul acestui 
turneu va avea loc mîine în 
localitatea Koln, unde tinerii

handbaliștii romînl vor întîlni o 
puternică selecționată locală. In 
continuare, echipa Știința va e- 
volua în ziua de 2 decembrie 
la un turneu internațional în o- 
rașul Essen.

BAL. — Stadionul Re- 
i, de la ora 12,15 : Rapid 
rolul și Steaua — Farul 
■ria A); stadionul Poli- 
i, de la ora 14 : Politeh- 

București — Ceahlăul 
Neamț (categoria B).

ÎBI. — Terenul Giulești, 
ora 13, Rapid București 

komotive Leipzig (meci 
.țional amical),

CHEI PE GHEATA. — 
arul „23 August", de la 
8,30 : Selecționata Capi- 
— Torpedo Minsk (meci 
ațional amical).

Decorați cu ordinul „Meritul Sportiv"

Antrenorul OLIMPIU CON-. 
STANTINESCU-NEHOI în
drumă de ani de zile pașii 
spre măiestrie ai tinerilor 
atleți din Roman, pentru acti
vitatea sa îndelungată și rodni
că, pentru rezultatele obținute 
antrenorul Olimpiu Constan- 
tinescu-Nehoi a fost distins 
cu ordinul „Meritul Sportiv19 
clasa a III-a.

Fostul campion de box al 
României la toate categorii
le, antrenorul PETRE POP, 
se ocupă de mulți ani, cu 
pasiune și pricepere, de 
pregătirea tinerilor pugiliști 
din Reșița. Pentru aportul 
deosebit adus în pregătirea 
tinerei generații de boxeri, 
antrenorul Petre Pop a fost 
distins cu ordinul „Meritul 
Sportiv" clasa a III-a.

Dublu campion mondial, 
medaliat olimpic, campion 
european și multiplu cam
pion republican, tînărul ma
estru emerit al sportului A- 
TANASE SCIOTNIC se nu
mără printre cei mai valo
roși caiaciști din lume. Pen
tru frumoasele victorii obți
nute în țară și peste hotare, 
Atanase Sciotnic a fost dis
tins cu ordinul „Meritul Spor
tiv" clasa a III-a.

...E ora prînzului. Sîntem oas
peții fabricii de săpun „Stela" 
din Capitală. Căutăm, de cîteva 
minute, pe cineva din consiliul 
asociației sportive. Dar nici pre
ședintele, nici secretarul asociației 
nu răspund la telefon.

— Trebuie să fie pe undeva 
prin fabrică, ne explică portarul. 
Nu vreți să stați de vorbă cu an
trenorul echipei de fotbal ?

— Nu. Mai aș
teptăm, pentru că a- 
vem treabă cu tova
rășii din consiliul 
asociației.

— Sportul din fa
brică, intră în vor
bă un tînăr aflat în 
încăperea biroului de 
informații, se rezu
mă doar la echipa 
de fotbal care joacă 
în campionatul ora
șului București, ca
tegoria a doua. Da
că am avea un con
siliu al asociației, 
alta ar fi situația,
spuse cu necaz tînărul.

— Cum, asociația dv. sportivă 
nu are consiliu ?

— Nu pot spune una ca asta. 
Are. Dar după părerea mea nu
mai pe hîrtie, deoarece nu mai 
țin minte de cînd nu s-a mai or
ganizat un concurs sportiv.

— Atunci sînt lămurit: la dv. 
nu s-au ținut întrecerile Sparta- 
chiadei de vară, nu se fac pre
gătiri și concursuri în vederea 
obținerii Insignei de polisportiv.

— Nu-mi amintesc să fi auzit 
anul acesta de o asemenea între
cere sau de antrenamente pentru 
Insigna de polisportiv. De la o 
vreme nu mai are nici cine să 
strîngă cotizația. în secția unde 
lucrez eu nu s-au încasat banii 
de luni de zile.

în continuare, ni s-a arătat că 
sînt iubitori ai sportului care do
resc să devină purtători ai Insig
nei de polisportiv, dar nimeni nu-i 
ia în seamă. Pentru a-și justifica 
existența, consiliul asociației spor
tive organizează, din cînd în cînd, 
cite o competiție de volei pe baza 
sportivă a clubului Gloria. Ace
lași tînăr ne explică:

— Cînd va se desfășura cam
pionatul asociației la diferite ra-

muri de sport, se organizau în- 
t Uniri amicale cu sportivii de la 
„Mase plastice", „Suveica" și alte 
fabrici învecinate. Acum însă... 
Tovarășii din consiliul asociației, 
în fruntea căruia se află tov. Ma
rin Cățoiu, au lăsat baltă trebu
rile asociației. Ani citit că la 3 
decembrie va începe Spartachiadă 
de iarnă. La noi... tăcere comple
tă, deși avem un club care poate 

găzdui foarte bine 
concursuri de șah și 
tenis de masS. 
Dar...

— Să vă întreb 
ceva: dv. în calita
te de membru al 
UCFS, cum acțio
nați în fața acestei 
totale delăsări a con
siliului asociației 
sportive ?

— Cum să acțio
năm ? De fiecare 
dată cînd responsa
bilul de grupă string 
gea cotizația, discu
tam despre faptul că

în condițiile în care nu ni se 
creează posibilitatea practicării 
sportului preferat cotizația ar fi 
un lucru formal. Tinerii noștri au 
ridicat această problemă și in u- 
nele ședințe. Dar, noi am spus, 
noi am auzit...

Mai tîrziu, cînd am luat legă
tura cu Ion Tănase, secretarul 
asociației, ne-am dat seama că 
tînărul nostru avea perfectă drep
tate.

Am transcris cele pe care ni 
le-a relatat tînărul respectiv pen
tru că am ținut ca tovarășii din 
conducerea asociației sportive 
„Stela" să afle părerea unuia din
tre cei 350 de membri UCFS, a 
unuia care dorește, ca și ceilalți, 
de altfel, să joace tenis de masă, 
volei, să facă excursii, să parti
cipe la competiții și care așteaptă 
— cam de mult — ca cineva să 
se ocupe de activitatea sportivă 
din fabrică.

TRAIAN IOANIȚESCU
P.S. Nu am citat numele tînâ- 

rului cu care am stat de vorbă. 
Motivul : s-ar putea ca membrii 
conducerii asociației sportive 
„Stela" să se supere pe el, intru- 
cît le-a tulburat acest „dolce far- 
niente".

TR. L



PREGATIR
Suprize 
în primele întUniri 
ale finalei 
pe echipe

TG. MUREȘ 28 (prin telefon de la co
respondentul nostru principal). — Sîm 
bâtă dupS-amiază, în sala de festivități 
a întreprinderii Electro-Mureș, au început 
întrecerile finale ale campionatului re
publican de șah pe echipe mixte.

Încă din prima rundă și-au făcut loc 
unele rezultate surprinzătoare, cum a fost 
și înfrîngerea echipei campioane — Con
structorul București — în fata Petrolu
lui Ploiești. Bucureștenii au cîștigat două 
partide prin Alexandra Nicolau și Mar
gareta Teodorescu, dar au pierdut pe 
toate cele disputate Ia mesele băieților: 
4—2 pentru Petrolul 1 Surprinzătoare este 
și victoria cu 5—1 obținută de Univer
sitatea București (deși lipsită de aportul 
lui Fl. Gheorghiu) în fața lui Spartac 
București. Timișoreanul Ervin Mozes l-a 
învins pe M. Pavlov și astfel Medicina 
Timișoara a terminat la egalitate cu Elec
tronica București: 3—3. în meciul Chi
mia Tg. Mureș—Banca de investiții Bucu
rești, gazdele au pierdut cu l1/^— 
In runda a doua : Petrolul—Chimia 4—2, 
Constructorul—Electronica 3—3 (toate 
partidele remize !), Medicina—Spartac 
4y2—172» Banca de Investiții—Univer
sitatea 47a—172-

,,Cupa orașului București
Și în cea de-a doua reuniune a „Cu

pei orașului București" meciurile au 
fost de un ridicat nivel tehnic, majo
ritatea partidelor fiind dirz disputate. 
Așteptată cu un viu interes, întîlni- 
rea dintre Aurel Iliescu (Steaua) și 
C. Stanef (Dinamo), a furnizat o luptă 
sportivă atractivă. Confirmind forma 
bună din meciul precedent, Iliescu a 
obținut o prețioasă victorie la puncte, 
întîlnire pasionantă, cu schimburi 
dure de lovituri, au furnizat I. Lungu 
(Progresul) și I. Grăjdeanu (Metalul), 
în timp ce primul s-a deplasat in 
permanență, „controlîndu-și“ adversa
rul cu lovituri directe de dreapta, 
Grăjdeanu a făcut o adevărată risipă 
de energie, atacînd în permanență cu 
lovituri laterale. Victoria obținută de 
Lungu este meritată, datorită boxului 
mai tehnic pe care l-a practicat. O 
greșeală a arbitrului Dumitru Ion l-a

privat pe C. Sasu (Steaua) de o victo
rie pe care o merita, în întîlnirea cu 
P. Brînduș (Dinamo). Iată celelalte re
zultate înregistrate : JUNIORI : D. 

Stăncescu (Grivița Roșie) b.p. Șt. Lu
cian (Olimpia). Gh. Gheorge (CL sp. 
școlar) b.p. Gh. Oprea (Olimpia), M. 
Teofil (Voința) b.p. I. Crăciun (Olim
pia) ; SENIORI : I. Manea (S.P.C.) b.p. 
C. Alexandru (Olimpia), D. Gheorghe 
(Metalurgistul) b.ab.II Ion Cilic (Con
strucția), Ion Crăciun (Metalul) b.p. 
M. Ciocan (Progresul), Gh. Vasile (Se
mănătoarea) b.p. Gh. Petre (Progresul), 
Vasile Dobre (Steaua) b. k.o. 1 S. Du
mitrescu (Semănătoarea), T. Ivan (Pro
gresul) b.p. I. Șerban (Olimpia), N. 
Mariuțan (Progresul) b.p. V. Tecu- 
ceanu (Rapid). Reuniunea finală va 
avea loc duminică de la orele 10, In 
aceeași sală.

D. DUMITRESCU - coresp.

pentru ultimele întreceri ale ani
va desfăși• Intilnirea Anglia —România se

după un sistem inedit
® Așteptăm rezultate bune la 

republican' pe echipe
în luna decembrie, în centrul a- 

tenției halterofililor se află două eve
nimente deosebite. La 3 decembrie, 
echipa noastră reprezentativă va sus
ține la Londra, o întîlnire cu forma
ția Angliei, iar cîteva zile mai tîrziu, 
la București, va avea loc campionatul 
republican pe echipe. Deci, două com
petiții deosebit de importante în ve
derea cărora halterofilii noștri se 
pregătesc temeinic.

I. PĂUȘ

In finalele de la Timișoara
luptă pasionantă pentru titluri

8ASCHLT]

Rezultatele 
categoriei B

Partidele desfășurate simbătă și du
minică în cadrui seriilor I și a Il-a 
ale categoriei B s-au încheiat cu ur
mătoarele rezultate: SERIA I MAS
CULIN : Comerțul Tg. Mureș — A.S.A. 
Sibiu 63—43 (24—12), Unio Satu Mare 
— Petrolul Ploiești 71—52 (45—24), 
A.S.A. Bacău — Aurul Brad 64—56 
(28—19), Farul Constanța — Voința 
București 54—42 (32—19) ; FEMININ : 
Progresul Buc. — Voința Tg. Mureș 
74—25 (32—11), Voința Oradea — Spar
tac Salonta 55—37 (22—26), Șc. sp. Cra
iova — Șc. sp. Brașov 40—35 (21—21). 
Viitorul Dorohoi — Șc. sp. Satu Mare 
88—38 (29—22), A.S.A. Cluj — CI. sp. 
șc. Buc. 66—58 (31—17) ; SERIA a Il-a 
MASCULIN : Universitatea Buc.—Po
litehnica II Buc. 103—61 ( 50—29), Po
litehnica Iași — Construcții Buc. 73—66 
(29—24), Medicina Timișoara — Uni
versitatea Craiova 66—64 (35—31), 
Știința Petroșeni — Politehnica Bra
șov 61—47, Politehnica Cluj — Inst. 
Pedagogic Oradea 87—61 (32—25) ; FE
MININ : Arhitectura Buc. — Medicina 
Cluj 41—40 (18—16), I.C.F. — Construc
ții Buc. 98—34 (43—18), Universitatea 
Buc. — Universitatea Timișoara 60—59 
(25—17), Inst. Pedagogic Constanța — 
I.M.F. Tg. Mureș 69—37 (27—20), Po
litehnica Brașov — Medicina Iași 
33—24 (14—16).

• Viitorul București și Flacăra Orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej (fete). Școala sportivă 
nr. 2 București și Banatul Timișoara (băieți)—
echipe campioane la copii și junioare mici

VOLEI

campionat

DE LA LONDI

TIMIȘOARA (prin telefon). — La Ti
mișoara, în întrecerile celor mai mici 
gimnaști al țării, au fost decernate 26 
de titluri de campioni republicani (pe 
echipe, la individual compus și pe 
aparate). La concurs au participat peste 
400 de gimnaști — copil și juniori mici 
— din toate regiunile țării. Iată rezul
tatele :

COPII
ECHIPE FETE : 1. Viitorul București 

(antrenori Geta Dumitrescu, Ana Moteț, 
Iulia Rotărescu) 174,40 p; 2. Școala spor
tivă Craiova 171,85; 3. Flacăra Orașul
Gheorghe Gheorghiu-Dej 169,45; 4. Va
gonul Arad 168,30: 5. C.S.M. Cluj 168,30;
6. C.S.O. Baia Mare 163,00.

INDIVIDUAL COMPUS : 1. Marcela
Păunescu (Școala sportivă Craiova) 36,55; 
2. Rodica Sabău (Școala sportivă Arad) 
36,25 ; 3. Vanda Ispravnicu (Școala spor
tivă Lugoj) 35,80.

SĂRITURI IMPUSE : 1. Petruța Pă
durea (Flacăra Orașul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej) 9,60; Rodica Sabău (Școala 
sportivă -Arad) 9,40; 3. Maria Alexandru 
(Viitorul București) 9,40.

SĂRITURI LIBER ALESE : 1. Clara
Tăutu (C.S.M. Cluj) 9,00; 2 Doina Făl- 
tineanu (Viitorul Bucureșt) 8.85; " 
da Ispravnicu (Școala sportivă 
8,80.

BfRNA : 1. Marcela Păunescu 
sportivă Craiova) 9,30; 2. Dobrița 
(Școala sportivă Craiova) 9,25; 3. Vanda 
Ispravnicu (Școala sportivă Lugoj) 9,20.

SOL : 1. Rodica Sabău (Școala sportivă 
Arad) 9.50; 2. Marcela Păunescu (Școala 
sportiva Craiova) 9,10; 3. Doina Lesaru 
(C.S.O. Baia Mare) 9,05.

ECHIPE BĂIEȚI : 1. Școala sportiva 
nr. 2 București (antrenor Cornel Ata- 
nasiu) 181,30; 2. C. S. Banatul 180,20; 3.

C.S.M. 
174,15 ;

___________ _______  _ _ _ . Răuțu 
(Școala sportivă nr. 2 București) 36,90; 
2. M. Ciundar (C. S. Banatul) 36,65 ; 3. 
A. Circea (Viitorul București) 36.60.

SOL : 1. O. Oprescu (Viitorul) 9,35 ;
2. V. Grecu (Viitorul) 9,30; 3. I. Răuțu 
(Școala sportivă nr. 2 București) 9,20.

INELE ; 1. Ștejanov Parick (Școala 
sportivă nr. 2 București) 9,45; 2. I. Nan 
(Școala sportivă nr. 2 București) 9,40 ;
3. M. Ciurcîar (C.S Banatul) 9,30.

SĂRITURI : 1. N. Caia (Steaua) 9,20; 
2. M. Kacso (C.S.M. Cluj) 9,20; 3. 
Poruțiu (C.S.M. Cluj)

BARĂ : 1. J. Răuțu 
nr. 2 București) 9.45; 2 
rul București) 9,40; 3. 
Banatul) 9.35.

JUNIORI MICI 
ECHIPE FETE : 1.

Gheorghe Gheorghiu 
nori Maria lonescu și 
217,65 ; ‘ ----- -----------
C.S. “

Școala sportivă Sibiu 177,35 ; 4.
Cluj 176,70 ; 5. Șc. sp. Oradea 
6. Șc. sp Lugoj 173.75.

INDIVIDUAL COMPUS : 1. I.1.

O.
9,15.
(Școala sportivă 

A. Cîrcea (V iito- 
V. Mărcuș (C.S.

Orașul 
(antre- 

Duncan) 
216,70; 3. 
4. Școa- 

5.

3. Van- 
Lugoj)

(Școala 
Donose

Flacăra 
- Dej 
Marcel

2. Viitorul București 
Banatul Timișoara 211,80; 

la sportivă nr. 2 București 210,55 ; 
C.S.M. Reșița 210,30; 6. C.S.M. Cluj 204,25.

INDIVIDUAL COMPUS : 1. Sînziana
Parascliiv (Flacăra Orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej) 46.00; 2. Mia Variu (C. 
S. Banatul Timișoara) 45,10; 3. Georgeta 
Dosiceanu (Flacăra Orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej) 44,85.

SĂRITURI IMPUSE : 1. Vasilica Gre
cu (C.S.M. Reșița) 9,40; 2. Sînziana Pa- 
raschiv (Flacăra Orașul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej) 9.35; 3. Georgeta Socelescu (C. 
S. M. Reșița) 9,35.

SĂRITURI LIBER ALESE : 1. Sîn
ziana Paraschtv (Flacăra Orașul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej) 9,35; X Geta Nicu-

în completarea cronicii de luni
Rapid București—Petrolul Ploiești 

(masculin, categoria A) 3—0, în 44 
de minute de joc anost, ca urmare 
a iaptului ca plo.eștenii, veniți ca 
pentru o simplă formalitate la Bu
curești, cu o resemnare și pasivita
te de ... gata învinși cu 3—0 de a- 
casă, s-au lăsat pur și simplu trans
formați în ... „sac de antrenament*. 
Aproape fără a schița un gest serios 
de ripostă, fără un gest de apărare 
demnă, pe măsura prestigiului vole
iului ploieștean și a cinstei de a ii 
programat — în cuplaj cu derbiul 
feminin Dinamo-Farul — în prima 
sală de sport a țării, Petrolul a ră
mas mult dator publicului bucureș- 
tean. întîi și-ntîi însă, — mîndriei 
sportului din Ploiești I f-C.F.-)

Minerul B. Mare-Progresul Brăila 
(m. A) 3—0. Oaspeții, începînd slab, 
și-au revenit în finalul fiecărui set, 
dar prea tîrziu pentru a mai cîștiga. 
Cei mai buni de pe teren : Perneș, 
Silaghi și Szacacs (Minerul), respec
tiv Ruja și Bruckner. (T. TOHĂTAN 
-coresp. principal).

Viitorul Bacău-Tractorul Brașov 
(m. A) 3—0. Localnicii — foarte e- 
ficace în atac și la blocaj (cei mai 
buni Ciuhureanu, Coste a și Aman), 
oaspeții — sub posibilității/Fl. ENE- 
coresp.).

Universitatea Craiova-Țesătura P. 
Neamț (f. A.) 3—1. Joc frumos și 
echilibrat, în care echipa de perspec
tiv^ a Țesăturii a pierdut în fața 
plusului de experiență al adversare
lor. (ȘT. GURGUI-coresp.).

Universitatea Cluj — C.S.M. Sibiu 
(f.A) 3—-1. Studentele au început ti- 
mi£, apei însă și-au revenit, cîștigînd

seturile 2, 3 și 4 din ce în ce mai 
clar : 13, 10 și 8 (M. RADU-coresp.).

Electroputere Craiova — I. C. 
Arad (m. B) 3—0 (10, 9, 9). Infrîngere 
netă a unei echipe insuficient sudate. 
(N. PAST RAMAGIU-coresp.).

C.S.M. Cluj—Semănătoarea Bucu
rești (m. B) 3—2 (9, —12, —4, 7, 10). 
Meci de luptă, la un nivel tehnic 
scăzut. (N. TODORAN-coresp.).

Farul Constanța—Înainte Timișoa
ra (m. B) 3—1 (8, 11, —13, 8).

Ind. sirmei C. Turzii—Progresul 
București (m. B) 3—2 (—10, 10, 15, 
—12. 9).

A. S. A. Sibiu—Progresul I.R.A. Su
ceava (m B) 3—0 (10, 18, 5)1

Drapelul roșu Sibiu-Corvinul Deva 
(f.B.) 3—0 (12, 2, 4). Victorie clară' 
in fața unei echipe cu insuficientă 
experiență. (D. SOLOMEI-coresp.).

Sănătatea Arad—Progresul Tirgo- 
viște (f. B) 2—3 (—7, —3, 7, 6, —10). 
Oaspetele, cu mai multă voință în 
finalul unui meci de slabă factură 
tehnică, au învins pe merit. (ȘT. IA- 
COB-coresp. principal).

Voința M. Ciuc—Metalul Bucu
rești (f. B) 3—1 (14, —6, 11, 16). Meci 
frumos, în care s-au remarcat Hollo, 
Ianosi (Voința), respectiv Popescu. 
(B. SEBOK-coresp.).

Tricotajul Brașov—Voința Botoșa
ni (f. B) 2—3 (—12, 6, 13, —12, —7)1

Liceul ,.N. Bălcescu" Cluj— Progre
sul București (f. B) 0—3 (—2, —12, 
—12).

Construcții București—Medicina 
București (m. B) 3—1 (16, 14, —8, 
7). Victorie obținută la mare luptă. 
Seturile 1 și 2 se puteau încheia la

lescu (Viitorul București) 9,30; 3. Mia
Variu (C.S. Banatul Timișoara) 9.15.

PARALELE : ‘ *................ .............
Cluj) 9.50 ; 
căra Orașul 
9,35; 3. Mia 
șoara) 9,25.

BÎRNĂ : 1.
căra
9,00;
8,65; 3. Veronica 
iești) 8.55.

SOL: 1. Mia
Timișoara) 9,35; 
(Flacăra Orașul 
Dej) 9,30; 3.

1. Ofelia Alexa (C.S.M. 
2 Georgeta Dosiceanu (Fla- 

Gheorghe Gheorghiu-Dej) 
Variu (C.S. Banatul Timi-

Sînziana Paraschtv
Orașul Gheorghe

2. Vasilica . Grecu
Pateca

(Fla-
Gheorghiu-Dej) 
(C.S.M. Reșița) 
(Viitorul Bucu-

Variu
2. Georgeta Dosiceanu 
Gheorghe Gheorghiu- 

Sînziana Paraschiv (Fla
căra Orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej) 
9,10.

ECHIPE BĂIEȚI : 1. C.S. Banatul Ti
mișoara (antrenori Marin Tiincă și Eu
gen Nagy) 275,30; 2. Școala sportivă nr. 
2. București 269,30; 3. C.S. Banatul Timi
șoara II 268,00 ; 4. Școala
Sibiu 263,25 ; 5. C.S.M.S. '
6. C.S.M Cluj 260,80.

INDIVIDUAL COMPUS : 1 
(Viitorul București) 56,25; 2. 
(C.S.M. Cluj) 56,03; 3. A. Revițchi (C.S. 
Banatul Timișoara) 55,70.

SOL ; 1. N. Oprescu (Viitorul Bucu
rești) 9,55; 2. R. Branea (C.S.M. Cluj) 
9,55; 3. A. Revițchi (C. S. Banatul Timi
șoara) 9,25.

CAL : 1. A. Revițchi (C.S. Banatul) 
Timișoara) 9,35; 2. Gl. Gîlea (C.S. Ba
natul Timișoara) 9,30; 3. R. Branea (C. 
S.M. Cluj) 9,25.

INELE : 1. N. Oprescu (Viitorul Buc.) 
9,40; 2. A. Revițchi------ ~ - —
mișoara) 9,30; 3. " 
Timișoara) 9,30.

SĂRITURI : 1.
Buc.) 9,25; 2. A 
Timișoara) 9,20; ___
Banatul Timișoara) 9,20.

PARALELE : 1. N. Oprescu (Viitorul 
București) 9,55; 2 R. Branea (C.S.M. 
Cluj) 9,50; 3. N. Niță (C.S. “
Timișoara) 9.50.

BARA : 1. L.
Timișoara) 9,50; 
București) 9,40;
Cluj) 9,40.

(C. S. Banatul)

sportivă 
Iași 260,90;

N. Oprescu 
R. Branea

N.

N.

(C.S. Banatul Ti- 
Niță (C.S. Banatul

Oprescu (Viitorul 
Revițchi (C.S. Banatul 
3. L. Murariu (C.S.

Morovan (C.S.
2. N. Oprescu

Banatul

Banatul 
(Viitorul 

Branea (C.S.M.

PREMIILE CONCURSULUI 
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Hălmăgeanu, dublată de Marcu și Vlădescu 
icefistelor Șchiopu și Radulescu. Aspect din

fel de bine cu succesul Medicinei. 
S-au remarcat Stănculescu și Mun- 
teanu de la învingători, Șerbănescu 
și lonescu de la învinși. (—A. B.—) 

Institutul pedagogic Tg. Mureș — 
I.C.P. București (m. B) 0—3 (—1,—14, 
—10). Joc viu disputat. I.C.P. a fost 
condus cu 14—11 în setul 2 și cu 
10—8 în setul 3. (I. PĂUȘ-coresp. 
principal).

Politehnica Cluj—Știința Petroșani 
(m. B) 3—1 (11, —10, 4, 1).

Universitatea Craiova—Politehni
ca Iași (m. B) 3—0 (9, 12, 11).

Universitatea Timișoara — Univer
sitatea București (m. B) 3—0 (9,3,15).

Universitatea Iași—Medicina Bucu
rești (f.B) 2—3 (—5,—11, 6, 12, —8).

(C.P.B.), depășește blocajul 
partida C.P.B. — I.C.F. 3—0

Foto: T. Roibu
F. Tg. Mureș—PolitehnicaI. M.

Galați (f. B) 3—0 (7, 14, 2).
Institutul pedagogic Pitești—Medi

cina Cluj (f. B) 3—I (1, 9, —16, 12).
Politehnica Brașov—Universitatea 

București (f. B) 3—2 (—4, —6, 15, 
11, 11). Partidă spectaculoasă, termi
nată cu succes de gazde, ca urmare 
a mobilizării deosebite și a atacului 
mai variat din final. (T. MANIU-co- 
resp).

Universitatea Timișoara — I.S.E. 
București (f. B) 3—0 (7, 9, 4). Din 
partea gazdelor — confirmarea for
mei bune din ultimul timp; din a- 
ceea a bucureștencelor — preluări 
deficitare șl nesiguranță în jocul de 
la fileu. (I. ST AN-coresp.).

ÎNTÎLNIREA 
DESFĂȘOARĂ DUPĂ UN SI

INEDIT
Prima întîlnire dintre repri 

tivele de haltere ale Angliei și 
niei se va desfășura după un 
inedit. La categoriile mici halt 
celor două echipe se vor întrec 
la cite o probă : cei de la , 
își vor măsura forțele la „îr 
cei de la „pană* — la „smul 
cei de la „ușoară" își vor < 
întîietatea la „aruncat". Pentr 
care victorie se acordă cîte un 
La categoriile semimijlocie, m 
semigrea și grea, disputele voi 
loc după regulamentul clasic ( 
+ smuls aruncat) victoria re 
sportivului care totalizează 
bună performanță la totalul cel 
probe.

Așadar, meciul cu Anglia m 
și o pregătire specială a hal 
Iilor noștri de la categoriile infe 
Forma sportivă manifestată de 
ponenții lotului republican este 
țumitoare. Majoritatea sportivii 
au îmbunătățit în ultima vremi 
formanțele. Dar verificările s-au 
la antrenamente. Or, este cu 
faptul că în condițiile specifice 
cursurilor oficiale dificultatea ob 
performanțelor este cu mult mai 
lată de ce, rezultatele -trbțini 
antrenamente de Z. Fiat, Al. W 
A. Toma, O. Cristescu, M. C 
Gh. Teleman și Gh. Mincu (c 
nenți ai echipei reprezentativi 
constituie o certă garanție de r 
Este necesară o pregătire și m 
tensă din toate punctele de v 
dar mai ales din punct de i 
psihologic.
AȘTEPTĂM REZULTATE I 
LA CAMPIONATUL REPUBL 

PE ECHIPE
între 9 și 11 decembrie se vi 

fășura campionatul republican 
chipe, la care vor participa ui 
măr de 13 formații ; Steaua, Di: 
Olimpia, Rapid, Progresul, M 
(toate din București), C.S.M. 
Electromotor Timișoara, Steagul 
Brașov, Rapid Oradea, Șantierul 
val Constanța, Petrolul Ploie 
Tractorul Galați.

Un adevărat record de pârtiei 
Cu acest prilej antrenorii vor I 
să prezinte halterofili bine pre 
capabili să obțină cit mai mult 
zultate de valoare.

Ar fi bine ca antrenorii să-și 
tuiască echipele din sportivi 
cu perspective. A sosit, credem, 
mentul ca locul unor halterofil 
vîrstnici, care de mai mulți an 
pasul pe loc, să fie luat de tine 

abili, cu certe posibilități de pr

PRONOSPOR

Categoria a Il-a I variantă a 42.5 
și 4 variante a 17.539; Catego 
111-a 45 variante a 2.098 lei ; Cat' 
a IV-a 214 variante a 567 lei; C. 
ria a V-a 1.275 variante a 95 lei; 
goria a Vl-a 4.569 variante a 36 1<

Report categoria 1 : 55.950 lei.
Premiul de 25.000 Ici revenit 

variante de la categoria a 11-a va 7 
la sorți miercuri 30 noiembrie 1966

PESTE O SAPTAMlNA
TRAGEREA AUTOTURISMEL'

LOTO

Au mai rămas doar șapte zile 
la închiderea vînzării biletelor P' 
tragerea autoturismelor Loto, pr 
mată la 6 decembrie. O nouă q 
oferită participanților de a obține 
loroasele premii care se vor ATR 
ÎN NUMĂR NELIMITAT.

Pe lista autoturismelor oferit' 
tragerea din 6 decembrie intîlnirr 
mătoarele mărci : „Fiat 1800“, „Re: 
10 Major", „Wartburg Lux 312/1 
„Trabant 601“.

Biletele cu 2 numere cîștigă: 
primesc premii în bani.

Sistemul de participare deșt 
largi perspective de ciștig celor « 
fi prezenți la această tragere.

Jucați pe seturi de bilete a 24 1
Agențiile vă țin la dispoziție și 

lete gata completate.
Rubrică redactată de Administ- 

de stat Loto-Pronosport.



La două zile 
după meciul
ITALIA - ROMÂNIA

In categoria C

Amănunte din penultima etapă
SERIA EST-------------------------------------------------------

® Aprecieri elogioase la adresa reprezentativei 
noastre

® Mazzola: N-a fost gol!
• Sarita Montiel — printre susfinotorii 

echipei române

S-au scurs două zile de la partida 
Italia — România, disputată la Nea- 
pole în campionatul european ; două 
zile... e un timp și totuși ochii și 
urechile mai păstrează ceva din at

“Andie Mazzola dice

mosfera sudamericană de la San 
Paulo. Peste tot — steaguri și stegu- 
lete, placarde și eșarfe multicolore, 
petarde, sirene, clopote și tălăngi. 
Umbra lui „Middlesbrough" (terenul 
care a găzduit meciul cu R.P.D. Co
reeană) plana încă asupra imensului 
stadion. „Federazione, i napoletani tl 
detestano" (n.n.: Federație, napolita- 
nii te detestă) se putea citi pe una 
din placarde fixată la tribuna a doua 
cit ține două sectoare. Alături, pe o 
eșarfă, la fel de cuprinzătoare, li
tere mari de o șchioapă insuflau op
timism : „Pasquale, gli sportivi napo
letani credono in te" (n.n.: Pasquale 
— numele președintelui federației ita
liene — sportivii napolitani cred în 
tine). Iar pentru jucătorul Juliano. 
Idolul napolitanilor, o lozincă spe
cială : .Al bando le malelingue de- 
gli incompetenți. Forza Juliano, vanto 
e orgolio del calcio napoletano" 
(n.n.: înlături cu bîrfellle incompe
tenților Hai, Juliano, mîndria și orgo
liul fotbalului napoletan I

Printre cel aproape 80 000 de spec
tatori Înflăcărați, neliniștiți în aștep
tarea actorilor, un singur suporter, cu 
nume de rezonanță și cu.- inima pal- 
pitînd pentru Pîrcălab, Dan, Gher- 
gheli, Dobrin, Frătilă et comp, t ce
lebra Sarita Montiel, o mare admi
ratoare a sportivilor noștri.

Și a început jocul. De la egal la 
egal — spre stupefacția generală — 
pînă în minutul 7, cînd talentatul 
Dobrin a încheiat fericit o combina
ție de 3—4 pase. Un gol despre care 
Michele Galdi de la Gazzetta deio 
Sport scrie i .Pentru Sării, șutul lui 
Dobrin a tost un gol toarte irumos, 
un șut perfect, o execuție ca la 
parte".

Perioada care a urmat deschiderii 
scorului, caracterizată printr-un joc 
dezinvolt al fotbaliștilor noștri este 
astfel redată de Gianni Lazotti, cro
nicarul ziarului 11 Tempo: .Simpati
ca echipă română, rapidă și nelipsi
tă de jucători valoroși, a supus pe 
ai noștri unui duș rece. Și squadra 
azzurra a fost constrinsă să atace la 
disperare pentru a evita un al doi
lea dezastru, după cel de la Middles
brough. Dar toate asalturile la poarta 
lui Datcu erau barate de zidul ma
siv al apărătorilor români. Apoi, pu
tem să ne felicităm că Sarti nu s-a 
lăsat surprins de alte citeva șuturi 
puternice trimise de Ghergheli și 
Lucescu. A urmat șutul providential 
al lui Mazzola"... care a adus golul 
egalizator și despre care același 
Gianni Lazotti scrie: .Numai un ar
bitru dintr-o mie ar fi putut să ia o 
asemenea decizie surprinzătoare. Ro

mânii s-au comportat insă foarte de
licat și sportiv, muițumindu-se să 
schițeze doar ușoare proteste laid 
de arbitrul de linie care a parcurs 
in timp record distanta pină la cen

trul terenului, indicind gol. Imagina- 
fi-vă ce s-ar fi intimplat pe teren și 
in tribună dacă un asemenea gol ar 
fi fost acordat Împotriva ,11“-lui 
„azzurro" și nu in favoarea lui. Și 
imaginați-vă ce cronici dure ar ti 
apărut la noi in urma unei decizii 
atit de discutabile in defavoarea for
mației gazdă, in virtutea acestui dar 
prețios, oferit cu ușurință de arbitru, 
„albaștrii" au putut in acest fel să 
Întoarcă in favoarea lor un rezultat 
care la început prevestea furtună'.

De altfel însuși Mazzola declară 
(după cum se poate vedea în facsi
milul alăturat) că nu a fost goL Ce 
a însemnat această decizie — elan 
tăiat pentru oaspeți și infuzie ue 
oxigen pentru gazde — o spune în 
continuare .11 Tempo": .Și repriza 
s-a sflrșit cum s-a sfirșit. încă o di*ă 
în favoarea culorilor noastre. Totuși 
este cazul să arătăm că nu totdea
una ne surîde un asemenea noroc și 
nu totdeauna vom găsi un arbitru 
atit de ușor intluențabil ca Schulem- 
burg, care va conduce și returul din
tre Vasas și Inter'.

Nu este tn Intenția noastră să 
scoatem toate castanele din foc cu 
mîna arbitrului (pentru că, așa cum 
scriam și în cronică, echipa noastră 
a avut și unele puncte nevralgice 
de ordin tehnico-tactlc care au îm
piedicat-o să obțină un rezultat șl 
mai bun), dar se poate aprecia că 
cele petrecute în cursul reprizei se
cunde s-au desfășurat într-o oarecare 
măsură și sub semnul minutului 30.

In încheierea rîndurilor noastre, 
iată cîteva aprecieri de ansamblu la 
adresa jocului prestat de fotbaliștii 
români :

.România este un adversar demn 
de tot respectul. Joacă un fotbal plă
cut și eficace in scheme*, (dl. Pas
quale, președintele federației italie
ne). .România este o echipă care 
merită cea mai mare considerație -, 
are un atac rapid care se achită bine 
de obligațiile sale. Mai periculoși sînt 
Frățilă, Dobrin și Pircălab". (Arman
do Picchi). .In prima repriză, Pîrcă
lab nu mi-a dat prea mult de lucru. 
La reluare, însă, a încercat să mă 
alerge loarte mult, efectuind schim
buri rapide cu Ghergheli, dar cred 
că m-am descurcat destul de bine șl 
în această situație' (Facchetti). „Echi
pa oaspe a constituit pentru mine o 
surpriză. Ea practică clasicul joc du
nărean, cu numeroase pase și are un 
perfect control al balonului, practică 
un joc rapid și debordant'. (Rubino, 
antrenor).

GHEORGHE NICOLAESCU 
CONSTANTIN COMARNISCHI

PETROLUL MOINEȘTI—GLORIA 
C.F.R. GALAȚI (5—1). Petroliștii au 
dominat mai mult și au abținut o ▼is
torie la scor. Au înscris; Mangala
giu (min. 27 și 30), Volmer (min. 57 
și 71) și Dumitrică (min. 59) pentru 
Petrolul, respectiv Arghir (min. 89, din 
penalti). (C. Panaite-coresp.).

METALUL BUZĂU—FLAMURA RO
ȘIE TECUCI (3—1). Prima repriză a 
aparținut în întregime echipei locala 
care a înscris prin Bonesch (min. 9) și 
Tănase (min. 24). începutul reprizei 
secunde ii arată pe metalurgiști tn formă 
bună și Caloianu (min. 51) majorează 
scorul la 3—0.

Flamura roșie reușește să reducă 
scorul în min. 75 prin Burcanu. (M. 
Dumitru ■ coresp.).

GLORIA BÎRLAD—FORESTA FĂL
TICENI (1—0). Echipa gazdă a domi
nat cu autoritate, a creat multe faze 
de gol, dar a marcat o singură dală

SERIA VEST________________________________________
MUREȘUL DEVA — TRACTORUL 

BRAȘOV (2—1). Deși terenul a fost 
greu, ambele echipe au practicat un 
joc frumos, multumindu-i pe spectatori. 
Cu un plus de voință localnicii au ciști- 
gat pe merit Au înscris: CsergG și 
Onea pentru Mureșul, respectiv Ciupa. 
(Ion Simion - coresp.).

A.S.A. SIBIU — ELECTROPUTERE 
CRAIOVA (0—0). Joc de mare luptă. 
Ambele echipe și-au disputat cele două 
puncte cu adevărată risipă de energie. 
(Gh. Topirceanu-coresp.).

VICTORIA CALAN — PROGRESUL 
STREHAIA (1—0). Unicul gol a fost 
realizat de Gheorghiu în min. 5. (Al. 
Tuza - coresp.).

VICTORIA TG. JIU — G.F.R. CA
RANSEBEȘ (5—0). Golurile au fost în
scrise de Coiculescu (min. 44), Pleian 
(min. 46). Drăgulete (min. 53), Achim

SERIA SUD------------------------------------------------------ -------
S. N. OLTENIȚA — PORTUL CON

STANȚA (1—0). A înscris tn min. 30 
Eftimescu. (I. Predescu-coresp.).

TEHNOMETAL BUCUREȘTI—ELEC
TRICA FIENI (2—0). ‘In prima repriză 
au abundat pasele greșite. In repriza a 

doua jocul a fost mai interesant. După 
citeva acțiuni la poarta formației Elec
trica hucureștenii deschid scorul în min. 
74 prin Gherghina. Cel de al doilea gol 
a fost înscris de Clătici în min. 85. 
(N. Tokacek • coresp.).

SERIA NORD-----
STEAUA ROȘIE SALONTA — FA

IANȚA SIGHIȘOARA (4—1). Prima 
repriză a fost dominată categorie de 
gazde care fi-au impus superioritatea 
prin golurile înscrise de Baghi (min. 
19 și 21) și Naghi (min. 23 din llm). 
După pauză jocul a fost mai echilibrat, 
iar cei care' înscriu sînt localnicii prin 
Baghi (min. 68). Unicul gol al oaspe
ților a fost marcat de Iosif (min. 80 din 
II m). (Gh. Cotrău-coresp.).

CHIMICA TIRNAFENI — SATMA- 
REAN A (2—0). Au marcat: Șașcă (min. 
15) și Secheli (min. 88). (loan Ducan- 
coresp.).

RECOLTA CĂREI — OLIMPIA O- 
RADEA (1—2). Orădenii au speculat 
două greșeli ale apărătorilor formației 
gazde și au marcat prin Kun, în min. 
16 și 48. Pentru Recolta a înscris Petz 
II (min. 30). (E. Herman - coresp.).

MINERUL BAIA SPRIE — MEDI
CINA CLUJ (3—2). Teren foarte greu, 
desfundat. Echipa oaspe a fost aplau
dată la „scenă deschisă" pentru jocul 
bun și comportarea sportivă. Golurile au

prin Iancu (min. 26). (E. Solomon-
coresp.).

ANCORA GALAȚI—RAPID MIZIL 
(1—0)- Călățenii an obținut o victorie 
neconcludentă pentru că cei care au do
minat mai mult au fost oaspeții. Unicul 
gol a fost înscris in min. 85 de Vasi- 
lache. (V. Ștefănescu-coresp.).

METALUL RĂDĂUȚI — VICTORIA 
ROMAN (0—0). Un joc de factură teh
nică bună In care gazdele au dominat 
tot timpul. (I. Popescu-coresp).

UNIREA FOCȘANI — MINOBRAD 
VATRA DORNEI (3—0). jocul a fost 
la discreția echipei locale care a înscris 
prin Popescu (min. 8), Partenie (min. 
44) și Dragu (min. 47). (Al. Sirbu- 
coresp.).

TEXTILA BUHUȘI—LOCOMOTIVA 
IAȘI (1—0). Ambele echipe s-au pre
zentat slab pregătite din punct de ve
dere tehnic. Unicul goi a fost înscris 
în min. 16 de Nemeș. (I. Vieru-coresp.).

(min. 63) și Bambuleac (min. 75). Tre
buie subliniat faptul că antrenorul echi
pei din Tg. Jiu, prof. Victor Sterescu, 
neț ini nd seama de locul II ocupat de 
echipă pină In etapa a 12-a, a introdus 
patru juniori In locul a patru „titulari", 
pe motiv de indisciplină. (P. Cristea- 
coresp.).

AUTORAPID CRAIOVA—METALUL 
HUNEDOARA (1—3). Au înscris: Vasi- 
lescu (min. 10) pentru Autorapid, Do- 
bîndă (min. 28 și 35) și Secheli (min. 
60) pentru Metalul. (T. Ștefănescu- 
coresp.).

CHIMIA FAGARAȘ — METALUL 
TR. SEVERIN (9—0). Echipa locală a 
desfășurat un fotbal frumos. Au înscris: 
Filip (min. 28, 31, 67 și 73), Feher 
(min. 48 și 62), Feurdean (min. 40 și 
51, ultimul din penalti), Cosma (min. 
88). (B. Stoiciu-coresp.).

MUSCELUL CIMPULUNG—FI.ACÂRA 
ROȘIE BUCUREȘTI (2—1). „Musce- 
lenii' mai insistenți, au ăștigat pe me
rit prin golurile înscrise de Bivol (min. 
59) fi Enescu (min. 73). Pentru Fla
căra roșie a înscris Ion Fosile (min.

14). (Viorel Popescu-coresp.).
PROGRESUL CORABIA — META

LUL TIRGOVIȘTE (1—0). Autorul 
golului: Catană (min. 16). (G. Filip-
coresp.).

l.M.U. MEDGIDIA — OLTUL SF.

fost realizate de Pop (min. 25 și 45) 
și Breban (min. 62) pentru Minerul, 
Kukșa (min. 30 autogol) și Timbuș 
(min. 59) pentru Medicina. (A. Domuță- 
coresp.).

ARIEȘUL TURDA — MINERUL 
BIHOR (2—0). Echipa locală a domi- 
tot timpul și a ratat foarte multe oca
zii. Victoria Arieșului se datorește auto
golurilor apărătorilor de la Minerul Bi
hor: Petschowski (min. 56) și Ganea 
(min. 89). In min. 64 jucătorul Coteț 
(Minerul) a fost eliminat pentru proteste 
Ia deciziile arbitrului E. Bucșe-Sihiu, 
care a condus bine. (I. Pataki-coresp.).

SODA OCNA MUREȘ—PROGRESUL 
REGHIN (2—0). Jocul a fost dinamic, 
cu multe faze frumoase. Formația lo
cală a dominat 75 de minute. Punctele 
au fost realizate de Duca (min. 83 din 
11 m) și Podar (min. 87). (Gh. Tău- 
tan-coresp.).

METALUL COPȘA MICA—A.S. AIUD 
(2—0). Victorie meritată, obținută în 
urma unui joc bun realizat de jucătorii

CLASAMENT

1. Unirea Focșani
2. Victoria Roman
3. Foresta Fălticeni
4. Metalul Buzău
5. Petrolul Moinești
6. Gloria Bîrlad
7. Ancora Galați
8. Minobrad V. Domei
9. Textila Buhuși

10. Gloria C.F.R. Galați
11. Metalul Rădăuți
12. Flamura r. Tecuci
13. Rapid Mizll
14. Locomotiva Iași

IM 3 8 16— 7 15
12 6 2 4 27—15 14
12 6 2 4 22—15 14
12 7 0 5 19—17 14
12 6 1 5 24—19 13
12 6 1 5 16—14 13
12 5 2 5 16—14 12
12 5 2 5 9—11 12
12 6 0 6 13—18 12
12 4 3 5 14—18 11
11 5 1 5 15—20 11
12 4 1 7 15—25 9
11 3 2 6 9—14 8
12 1 6 5 9—17 8

ETAPA VIITOARE: Gloria C.F.R. 
Galați — Textila Buhuși, Victoria Ro
man — Unirea Focșani. Flamura ro
șie Tecuci — Gloria Bîrlad. Mino
brad Vatra Dornei — Ancora Galați, 
Locomotiva Iași — Metalul Rădăuți, 
Foresta Fălticeni — Metalul Buzău, 
Rapid Mizil — Petrolul Moinești.

CLASAMENT
1. Metalul Hunedoara 12 8 2 2 27—12 18
2. Mureșul Deva 12 7 3 2 29—16 17
3. Chimia Făgăraș 12 8 0 4 33—21 16
4. Minerul Anina 12 7 1 4 24—14 15
5. Electroputere Cr. 12 6 2 4 25—18 14
6. Victoria Călan 12 6 2 4 14—13 14
7. Tractorul Brașov 12 5 2 5 24—17 12
8. Metalul Tr. Sev. 12 5 2 5 16—29 12
9. Victoria Tg. Jiu 12 4 3 5 18—19 11

30. A.S.A Sibiu 12 4 2 6 18—20 10
11. Aurul ZIatna 12 5 0 7 22—27 10
12. Autorapid Craiova 12 3 1 8 17—24 7
13. C.F.R. Caransebeș 12 2 3 7 4—31 7
14. Progresul Strehaia 12 1 3 8 16—26 5

ETAPA VIITOARE: C.F.R. Caran
sebeș — Chimia Făgăraș, Metalul T. 
Severin — Mureșul Deva, Electropu- 
tere Craiova — Victoria Călan, Me
talul Hunedoara — Victoria Tg. Jiu, 
Minerul Anina — Autorapid Craiova, 
Tractorul Brașov — Aurul ZIatna, 
Progresul Strehaia — A.S.A. Sibiu.

GHEORGHE (4—0). După o repriză 
echilibrată, în cea de a doua jucătorii 
de la l.M.U. domină fi înscriu de pa
tru ori prin Gheorgache (min. 47), Ke
mal (min. 68), Bașkir (min. 70) și Ma
rin (min. 85). (Radu Avram-eoresp.J.

C.F.R. ROȘIORI—STUFUL TULCEA 
(2—0). tn formația C. F. R.-ului 
au jucat patru juniori : Duță, Du
mitrescu, Anton și Măiță. In prima par
te gazdele au fructificat două din oca
zii prin Duță (min. 6) si Capatos (min. 
31 din 11 m). (T. Negulescu-coresp.).

ELECTRICA CONSTANȚA — DU
NĂREA GIURGIU (3—2). Golurile au 
fost marcate de Zăbun, Alexe fi Dorof 
din 11 m, respectiv Popescu și Cristu. 
(L. Bruckner-coresp.).

CLASAMENT
1. l.M.U. Medgidia
2. Portul Constanta
3. Electrica constanța
4. Metalul Ttrgoviște
5. Dunărea Giurgiu
8. Tehnometal Buc.
7. Muscelul C-lung
8. Oltul St. Gheorghe
9. S. N. Oltenița

10. Stuful Tulcea
11. Electrica Fieni
12. Progresul Corabia
13. C.F.R. Roșiori
14. Flacăra roșie Buc.

12 7 3 2 19— 9 17
12 8 1 3 17—10 17
12 7 3 2 18—12 17
12 8 2 4 17— 7 14
12 7 0 5 22—14 14
12 4 4 4 17—ÎS 12
12 4 3 5 11—14 11
12 5 1 6 19—26 11
12 4 2 6 12—ÎS 10
12 3 4 5 12—18 10
12 4 1 7 14—17 9
12 4 1 7 14—22 9
11 3 2 8 7—19 8
11 3 1 7 24—23 7

ETAPA VIITOARE: Electrica Fieni 
— C.F.R. Roșiori, Stuful Tulcea — 
Muscelul Cîmpulung, Metalul Tîrgo- 
vlște — S. N. Oltenița, Flacăra roșie 
București — I.M.U. Medgidia, Portul 
Constanța — Progresul Corabia, Du
nărea Giurgiu — Tehnometal Bucu
rești, Oltul St. Gheorahe — Electrica 
Constanța.

din localitate. Au marcat: Munteanu 
(min. 26) și Ignat (min. 65).

CLASAMENT

1. Olimpia Oradea 12 8 2 2 20— 9 18
2. Medicina Cluj 12 6 4 2 17—10 16
3. Chimica Tîrnăveni 12 7 1 4 22—14 15
4. Minerul B. Sprie 12 5 3 4 16—12 13
5. Recolta Cărei 12 4 4 4 17—10 12
6. Metalul C. Mică 12 6 0 6 15—15 12
7. Steaua r. Salonta 12 4 4 4 14—21 12
8. Arieșul Turda 12 5 1 6 18—15 11
9. Minerul Bihor 12 4 3 5 14—11 11

10. A.S. Aiud 12 4 3 5 15—16 11
11. Sătmăreana 12 4 2 6 9—13 10
12. Soda Ocna Mureș 12 4 2 6 16—21 10
13. Faianța Sighișoara 12 4 1 7 13—23 9
14. Progresul Reghin 12 3 2 7 7—23 8

ETAPA VIITOARE: Medicina Cluj 
— Chimica Tîrnăveni, Olimpia Ora
dea — Arieșul Turda, Sătmăreana—'• 
Soda Ocna Mureș, A.S. Aiud — Mi
nerul Bala Sprie, Progresul Reghin — 
Steaua roșie Salonta, Faianța Sighi
șoara — Recolta Cărei, Minerul Bi
hor — Metalul Copșa Mică.



In turneul international din Suedia

Luptătorii români, pe locul 11
GO’TEBORG 28 (prin telefon). — 

întrecerile turneului international de 
lupte greco-romane din Suedia s-au 
încheiat duminică seara in sala de 
sport din localitate. La acest tur
neu au participat reprezentativele 
Poloniei, Cehoslovaciei, Suediei, a 
orașului Goteborg si formația Di
namo București. Concursul a fost 
deosebit de greu mai ales că luptă
torii suedezi au un stil foarte închis.

Sportivii români au reușit să ocu
pe locul II in clasamentul general 
și primul loc la două categorii.

Iată cîteva dintre rezultatele me
ciurilor sportivilor noștri: la cat. 
52 kg Gh. Stoiciu învinge la puncte 
pe Ardbring (Goteborg) și face meci 
nul cu Sandkvist (Suedia) clasîndu-se 
pe locul 2. I. Alionescu (cat. 57 kg) 
a întrecut la puncte pe Samuelsson 
(Suedia) și pe Gizyb (Polonia) cu
cerind locul 1. La cat. 63 kg S. Po
pescu a pierdut la puncte în fața

lui Freij (Suedia) și a „venit" pe 
locul 3. L. Buha (cat. 70 kg) a pier
dut meciurile susținute clasîndu-se 
pe locul 5. I. Țăranu (cat. 78 kg) 
b. p. Laucota (Cehoslovacia), și p. p. 
Czaodybon (Polonia) revenindu-i lo
cul 2. FI. Ciorcilă (cat. 87 kg), b. p. 
Cikan (Cehoslovacia) și Stanowski 
(Polonia), dar p. p. Nistrom (Suedia) 
și Karlsson (Goteborg) ocupînd lo
cul 3. N. Martinescu a făcut meci 
nul cu P. Svensson (Suedia) și a în
vins la tuș (min. 3) pe Prenosil (Ce
hoslovacia) cucerind primul loc la 
cat. 97 kg. La ultima categorie (pes
te 97 kg) Gh. Popovici învinge la tuș 
(min. 4) pe Nilsson (Goteborg) și p. p. 
R. Svensson (Suedia) și Cubak (Ce
hoslovacia) ocupînd locul 3.

Luptătorii noștri își continuă tur
neul în Suedia întîlnind echipele lo
cale din orașele Trolhettan (29 no
iembrie), Sundsvall (30), Salla (2 de
cembrie) și Torebuta (4).

R.S.F. Iugoslavia

Turneul Cinai

• De mai multe ori, in anii din urmă, numele Lju- 
blțanei a tost citat pe lista orașe lor-gazdă ale marilor 
competifii sportive internaționale, tn moderna sală de 
sport „Tivoli' s-au desfășurat, pe rind, campiona
tele mondiale de tenis de masă, cele de hochei 
pe gheață, iar recent aici a fost locul de întilnire a par- 
ticipanților la .festivalul de baschet', în cadrul căruia 
s-a disputat meciul dintre echipele Simenthal Milano 
(deținătoarea .C.C E.“) și Selecționata Europei.

Acum, pitorescul oraș iugoslav face pregătiri pentru 
a primi noi oaspeți de peste hotare : patinatori și pati
natoare ce se vor întrece în campionatul european de 
patinaj artistic (31 ianuarie — 5 februarie). Sub uriașa 
boltă a sălii Tivoli vor evolua 165 de participant! din 
19 țări ale continentului nostru.

• Guvernul R.S.F. Iugoslavia a luat hotărtrea să 
aloce din bugetul statului suma de 40 milioane dinari 
pentru a se asigura cele mai bune condiții de pregă
tire sportivilor iugoslavi. Această sumă urmează să 
fie completată cu alte alocații speciale, prevăzute in 
acest scop in bugetele pe anii 1967 și 1968.

• In „Cupa orașelor ttrguri* la fotbal, Iugoslavia 
este reprezentată, la actuala ediție, de formația Dinamo 
Zagreb. „ll‘-le antrenat de fostul internațional Branko 
Zebeț arată o formă deosebită în sezonul actual, fotba
liștii din Zagreb avînd acum la activ trei victorii con
secutive în campionatul țării. Duminică — în etapa a 
13-a — Dinamo Zagreb a dispus cu 3—1 de Rjeka și 
împarte cu Radnicki Nis 117 p) locurile 2—3 In cla
sament, după Sarajevo (21 p). Iată și alte rezultate din 
campionatul iugoslav de fotbal: O.F.K. Beograd — 
Velej Mostar 2—0, Voțvodina — Steaua roșie 2—2, 
Partizan — Hajduk 1—0, Vardar — Sarajevo 1—1, 
Celik — Radnicki 0—1.

Merello nu a putut interveni la vole-ul 
lui Zahan și Dinamo conduce cu 3—1

Foto: A Neagu

al „C.C.E.“ la polo

Dinamo București și Partizan Belgrad
au un avantaj egal
Așadar, campionii țării noastre au tre

cut cu bine primul examen al turneului 
final din cadrul „C.C.E.", întrecînd la 
mare luptă redutabila formație italiană 
Pro Recco. Așa cum sublinia la încheie
rea partidei de duminică și dl. Ante Lam- 
Lașa (membru al biroului L.E.N. și pre
ședinte al comisiei europene de polo) — 
delegat observator — victoria dinarao- 
vîștilor nu comportă nici un fel de discu
ții, iar diferența de două goluri reflectă 
întocmai raportul de forțe existent în 
această partidă.

întrebarea pe care în mod firesc și-o 
pun acum toți iubitorii jocului de polo 
este dacă acest avantaj va scuti pe dina-

Jocurile sportive

(două goluri) înaintea meciurilor-retur
moviști de emoții în meciul retur de la 
Genova. în mod normal (și ne gîndim în 
primul rînd la un arbitraj corespunză
tor) orice partidă între aceste două for
mații. de valoare sensibil egală, nu se 
poate încheia decît cu un scor strîns, 
victoria putînd reveni — în funcție de 
tactica adoptată — oricăreia dintre ele. 
La București, așa cum am văzut cu toții, 
dinamoviștii au fost cei care au atacat 
mai mult, forțînd în permanență pătrun
derile spre poarta lui Merello, în timp ce 
oaspeții au urmărit doar limitarea sco
rului. Fără îndoială însă că la Genova, 
Pro Recco se va avînta cu mai mult 
curaj în atac și va juca la cîștig. Totul

de la Pnom Penh
PNOM PENH (Agerpres). — La 

Pnom Penh, capitala Cambodgiei, au 
început Jocurile sportive la care 
participă mai multe țări asiatice. 
In prima zi de întreceri, halterofi
lul Cen Man-lin (R. P. Chineză) a 
obtinut la categoria cocoș (procedeul 
împins) rezultatul de 118,500 kg.

Iată și cîteva rezultate înregistra
te în concursul de atletism : 400 m 
plat femei — Sin Kim Dan (R. P. D. 
Coreeană) 53,1 ; înălțime femei — 
Cen Fen-iun (R. P. Chineză) 1,70 m; 
lungime bărbați — Huan Ci-wu 
(R. P. Chineză) 7,63 m ,* 10 000 m — 
Jo Ceun Seung (R. P. D. Coreeană) 
32:05,0

In ziua a 
ciuan (R. P. 
ba de 100 m plat în 10,5. Din 
za pistei desfundate de ploaie, 
cursul a avut de suferit. In compe
tiția de haltere, în cadrul cat. pană 
Hsiao Mingh-sian (R. P. Chineză) a 
obținut la procedeul „aruncat* 158 kg 
(performantă mai bună ca recordul 
mondial oficial).

doua atletul Cen 
Chineză) a cîștigat

Cia- 
pro- 
cau- 
con-

va depinde însă de replica dinamovistă. 
Dacă bucureștenii vor fi mai atenți în 
apărare (duminică ei au scăpat în două 
rînduri pe Pizzo și Cevasco și aceasta 
i-a costat destul de mult) și vor folosi 
mai mult contraatacul (arma căreia îi 
datorează atîtea succese) nu este exclus 
ca Ia sfîrșitul acestei săptămîni să putem 
sublinia prezența primei echipe românești 
In meciul final al „C.C.E.".

Ce s-a întâmplat în celălalt joc din 
cadrul turneului final găzduit duminică 
seara de bazinul Mladost din Zagreb. 
Din informațiile primite de la ziarul 
„Sportskie Novosti" reiese că Partizan 
Relsrad. actuala deținătoare a trofeului, a 
fost serios „întinsă" de către campioana 
R. D. Germane, Dynamo Magdeburg. De 
altfel, trei din cele patru reprize s-au 
încheiat cu scoruri egale (l—1) și, în 
general, nota partidei a fost de un echi
libru deplin. Partizan a condus cu 1—0 
și 2—1, dar Dvnamo 
dată. în cel de al 
fost suficiente doar 
neatenție ale apărării 
Perisici și Jankovici 
la 4—2 pentru Partizan. Apoi, Kluge a 
redus scorul la 3—4 și Dynamo a domi
nat pînă la sfîrșit. Cei care au marcat 
au fost însă tot iugoslavii (5—3), prin 
Sandici, la un contraatac. Așadar, tot 
un avantaj de două goluri pentru meciul 
retur de la Magdeburg, (a.v.)

a egalat de fiecare 
treilea „sfert", 
două momente de 
germane pentru ca 
să modifice scorul

au
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JOE FRAZIER 
VA BOXA

CU CASSIUS CLAY?
LOS ANGELES. Cunoscutul boxer de 

categoria grea, Joe Frazier, care a trecut 
la profesionism, a obținut o nouă victo
rie. în meciul disputat la Los Angeles în 
compania lui Eddie Machen, tînărul Fra
zier (22 de 
k.o. tehnic, 
de sfîrșitul 
(cea de a 
oprit meciul 
capabil să se apere. Frazier a declarat 
ziariștilor că în 1967 intenționează să se 
întâlnească pentru titlul mondial cu Cas
sius Clay.

LODZ. în primul meci al finalei „Cu
pei Europei" la box (echipe alcătuite 
din pugiliști sub 21 de ani), echipa URSS 
a învins cu 7—3 selecționata Poloniei. 
Returul va avea Ioc la 19 decembrie la 
Riga.

CIUDAD DE MEXICO. Cea de-a 
etapă a „Turului ciclist” al Mexicului 
disputată între Guadalaiara și Piedad 
T165 km) a fost cîștigată de elvețianul 
Paul Koechli cronometrat în 4 h 18:36,0. 
în clasamentul general Individual con
tinuă să conducă Leopold Leon.

5-a

seară Ia Moscova, victoria a revenit spor
tivilor oaspeți cu 7—6 (4—2, 1—3, 2—1).

BUDAPESTA. In cadrul unui concurs 
de haltere desfășurat la Tatabanya. soor- 
tivul maghiar Imre Foldy a realizat la 
categoria pană, procedeul „împins”, 
rezultatul de 130,500 kg Această perfor
manță este mai bună cu 2 kg decît re
cordul mondial care este deținut de a- 
celași sportiv.

ani) a obținut victoria prin 
Cu 22 de secunde Înainte 
ultimei reprize a meciului 
10-a) arbitrul întîlnirii a 

deoarece Machen nu mai era

MELBOURNE. La Melbourne se desfă
șoară în prezent un important concurs 
international de tenis. Iată cîteva rezul
tate înregistrate în proba de simplu 
masculin : Fox (SUA) — J. Fraser (Aus
tralia» 6—4, 6—2, 6—1: Stolle (Australia) 
— Fletcher (Australia» 6—2. 6—2, 6—4 ; 
Neale Fraser (Australia» — Gronkel (Bel
gia) 6—4. 6—3. 6—2 : Richey (S.U.A.) — 
Smith Australia) 6—2. 6—2. 6—3 ; Moore 
(Australia) — Passarell (S.U.A.) 7—5,
3—6, 9—7, 2—6. 7—5.

MOSCOVA. In al doilea meci de ho
chei pe gheată dintre reprezentativele 
U.R.S.S. șl Cehoslovaciei, desfășurat a-

R. P. Albania
• In R. P. Albania sînt astăzi circa 20 000 de fotba

liști, cu 5 000 mai mult decît acum 3 ani. Sportul cu 
balonul rotund este îndrăgit atît Ia orașe cît și la sate. 
Cei 20 000 de fotbaliști activează în peste 1 200 de echi
pe. In fiecare an, pe plan național se desfășoară cam
pionatele categoriei I, II și III precum și un campio
nat rezervat juniorilor. Anul trecut, la aceste campio
nate au luat parte 62 de echipe, dintre care 12 în ca
drul categoriei I șl 10 în categoria a II-a. în ambele 
categorii disputa a fost deosebit de interesantă datorită 
faptului că pînă în ultimul moment nu s-a cunoscut 
cîștigătoarea campionatului. în final, titlul de cam
pioană a țării a fost cîștigat de echipa „17 Noiembrie" 
din Tirana, urmată de echipele Partizan și Dinamo.

De asemenea, au fost amenajate peste 800 de tere
nuri de fotbal și 8 stadioane. Este în curs de finisare 
un frumos stadion la Elbasan.

• Recent s-a desfășurat campionatul de maraton al 
R. P. Albania. Titlul de campion a revenit maestrului 
snortului Niazi Daici (Dinamo Tirana) care a parcurs 
distanța de 42,195 km în 2 h 39:18,6. Pe echipe, Di
namo Tirana a ocupat primul loc.

• Pentru a 19-a oară titlul de campioană a tării la 
baschet masculin a revenit echipei „17 Noiembrie* 
din Tirana. „Cupa R.P. Albania* rezervată echipelor 
masculine a fost cîștigată de echipa Vlaznia.

• Titlul de campioană a țării pe echipe la atletism 
a revenit echipelor Dinamo Tirana (la masculin) și for
mației Vlaznia din Skodra (la feminin).

• La „Turul ciclist* al R. P. Albania au participat în 
acest an 41 de echipe. Turul a măsurat 600 km 
și a fost parcurs în cinci etape. La individual, victoria 
a revenit sportivului Kali Sima (Dinamo Tirana).

Meciurile de box cu Anglia privite 
prin perspectiva „europenelor" și a J.O.
0 dată cu par- ----------------------- dreapta, fac scăderi

tidele disputate la - Interviu cu antrenorul ION POPA - de nivel, intr-un cu- 
Londra și la Wol- ------------------------- vînt a
verhampton, repre- oosedă
zentativa țării noastre și-a încheiat acti
vitatea compctițională din acest an. 
Dacă alcătuim un bilanț, vom vedea că 
fruntașii boxului nostru s-au achitat, 
în general bine de sarcina încredințată, 
aceea de a reprezenta cu cinste sportul 
cu mănuși. Doar în prima înțepi re a 
anului, disputată în aprilie, la 5fofia, 
echipa României a fost întrecută de se
lecționata Bulgariei. De atunci însă, 
reprezentanții noștri au obținut o serie 
de succese care atestă pregătirea supe
rioară, valoarea unora dintre compo- 
nenții echipei. Amintim că în întîlnirea 
revanșă, cu Bulgaria, boxerii români 
au cîștigat cu 5—4, că disputa Româ
nia—R.F. Germană s-a soldat cu scorul 
de 9—1, că reprezentanții noștri au cîș
tigat cu același scor meciul cu Scoția 
și că, în sfîrșit, acum cîteva zile, na
ționala Angliei a pierdut „acasă", cu 
7—3, meciurile cu selecționata Româ
niei. Sînt rezultate care, bucură, dar 
care, în același timp obligă. Să nu ui
tăm că anul viitor vor avea loc la Roma 
campionatele europene, și că peste doi 
ani pugiliștii noștri vor fi prezenți pe 
ringul olimpic de la Ciudad de Mexico!

Tocmai prim prisma acestor confrun
tări ne-am propus să purtăm o discu
ție cu antrenorul ION POPA, care se 
ocupă de pregătirea reprezentativei noas
tre de box. Subiectul abordat se referă,, 
bineînțeles, la recentele meciuri cu e- 
chipele Angliei, la concluziile care se 
desprind după această primă și directă 
tatonare de forțe între boxerii români 
și englezi.

— Ne-ar interesa, în primul rînd, 
ce valoare considerați că are selecțio
nata Angliei ?

— In ansamblu, consider naționala 
Angliei ca o echipă de viitor. Media 
vîrstei pugiliștilor insulari este de 22— 
23 de ani. M-a impresionat faptul că toți 
cunosc anumite „trucuri" legate, firește, 
de tehnică. Știu „să intre", să lucreze 
în lupta de aproape, fără să aștepte co
manda „break*. Ei nu stau țintă fixă 
în fața adversarului, ci pleacă în stînga-

Patinatorii sovietici
se intrec pe pistele de gheata

MOSCOVA 28 (Agerpres). — Pa
tinatorii fruntași din U.R.S.S. s-au 
întrecut la Angarsk în primul con
curs al sezonului. Cu acest prilej 
și-a făcut reintrarea campioana o- 
limpică Lidia Skoblikova, care s-a 
clasat pe locul patru în proba de 
1 500 m cu timpul de 2:30,5, după

Lasma Kauniste (2:31,3), Tatiana Se- 
lenova (2:32,6) și Anna Sablina 

■(2:33,1).
In proba de 500 m masculin în

vingător a Ieșit Vladimir Orlov, cro
nometrat în 40,8, iar pe distanța de 
3 000 m pe primul loc a sosit Va
leri Kaplan cu timpul de 4:34,8.

au dovedit că 
apreciabile 

cunoștințe tehnice. Ir> schimb, la capi
tolul „pregătire fizică", englezii au fost 
deficitari. In această privință, reprezen
tanții noștri au fost, de departe, supe
riori, ceea ce denotă că starea de sănă
tate, pregătirea fizică a sportivilor ro
mâni (supravegheate cu atenție de dr. 
Petre Radovici) au stat permanent în a- 
tenția antrenorilor de lot. Cred că din 
echipa Angliei, pe care am întîlnit-o la 
Londra și la JFolverhampton, vor obține 
rezultate frumoaso la „europene11 și la 
J. O. boxerii Mc Guire (muscă), A 
Cunningham (pană), P. Quinne (ușoa
ră), W. Burton (semimijlocie) și E. 
Blake (mijlocie ușoară — care, după 
aprecierile presei engleze, „a salvat o- 
noarea Angliei").

— Ce ne puteți spune despre boxe
rii noștri ?

— Am să-i iau în ordine, și consider 
că este mai util să vorbesc numai de
spre lipsurile manifestate în aceste 
partide. Ciucă va trebui să lucreze și 
de aproape (nu numai de la distanță, 
cum obișnuiește acum), să folosească 
serii prelungite de lovituri. Gruiescu 
lovește uneori incorect cu directa de 
dreapta și n-are încă forță. Gîju folo
sește corect directele, dar cînd are în 
față un adversar care eschivează bine, 
nu-l mai... găsește. De aceea trebuie să 
folosească, în plus, lovituri de jos în 
sus și oblice. Crudu este deficitar în 
eschive, în blocarea loviturilor, din care 
cauză primește încă multe lovituri la 
cap, Gorea s-a dovedit lipsit de forță și 
va trebui să lucreze în această privință. 
Bă doi folosește insistent directa de stin
gă (ceea ce nu e rău), dar sînt situații 
în care trebuie să atace și cu laterale. 
Antoniu lucrează prea larg si n-are încă 
viteză de execuție. Înfrîngerea prin ■ 
abandon a lui Dinu se datorește fap
tului că P. Quinne a plasat lovitura cu 
o fracțiune de secundă mai devreme. 
Ghiț.ă — trudimentar. Ion Covaci va tre
bui să acorde o atenție sporită lovituri
lor de aproape și de la semidistanță, să 
lucreze „mai strîns" și mai variat.
Chivăr are „explozie", viteză, lovește 
destul de tare, dar așteaptă prea mult 
pînă se decide să puncteze. Trebuie în
vățat să folosească mai multe „serii" 
variate. Monea rămîne același element 
de bază al echipei. Despre Mariuțan 
se poate spune că în afara cunoștințelor 
tehnice pe care la posedă în prezent, 
nu mai poate emite alte pretenții.

în încheiere vreau să subliniez că 
boxul nostru a fost reprezentat cu cinste 
nu numai de sportivi, ci și de arbitrii 
Epureanu și Cazacu, cărora președintele 
A.I.R.A., d-l H. Russell, le-a adresat 
felicitări pentru modul corect și compe
tent cu care au arbitrat.

Interviu consemnat de 
R. CĂLÂRĂȘANU

Redacția șl administrația: str. Vasile Conta nr t8. telefon 11.10.65, interurban 72 șl 286 Telex: sportrom bue. 180. Tiparul: L P. .Informația*, stt. Brezolann 23—25, 
PREjUL ABONAMENTULUI: 1 lună: 630 lei | 3 luni: 10,50 lei | 0 lunii 39 leii 1 an: ?8 teL 40365


