
Duminică dimineața, la

linamo si selecționata Galati < 
naugurează turneul final la box
Din cele zece formații pârtiei - 
nte în seriile campionatului 
publican pe echipe, opt au luat 
canță. Ultima restanță, cea din- 

•* • reprezentativele regiunilor Do- 
ogea și Galați, a lămurit care 
te echipa clasată pe primul loc 
seria I. Aceasta este formația 

lățenilor. In cealaltă serie, a- 
-le s-au limpezit mai de mult, 
hipa Olteniei ocupmd, conform 
teptărilor, locul 1 și riștigînd 
tfel dreptul de a participa la 
rneul final.
Așadar, la ultimele și cele mai 
^ionante dispute ale acestei 
mpetiții vor lua startul echipele 
eaua, Dinamo, precum și selec- 

- matele regiunilor Oltenia și Gă
ti. Lupta decisivă va începe du- 
inică, de la ora 10, în sala Flo- 
asca Turneul final constituie 
intru cele patru participante un 
ievărat „maraton pugilistic*. în- 
-adevăr, se vor disputa nu mai 
Aticj de 6 reuniuni (duminică, 
|ni>7miercuri, joi, sîmhătă. dumi
că), fapt care solicită din par- 
a pugiliștilor o excelentă pre- 
itire fizică. De altfel, în aceste 
le finalistele efectuează ultime- 
antrenamente, fiecare dorind — 

îsigur — să intre în posesia 
viului de campioană. Anul trecut, 
apă cum se știe, titlul a intrat 

posesia dinamoviștilor. care în 
nală au dispus foarte greu de 
hipa Steaua, cu 21—19.
Ce va fi anul acesta ? Calcu- 

1 hîrtiei indică și de data a- 
asta o finală Steaua—Dinamo, 
ir tui trebuie uitat faptul că 
lecționatele Oltenia și Galați, 
re cuprind mulți pugiliști de 
doare, au dat totdeauna „de 
rcă“ echipelor hucureștene. în 
•ecial boxerii din regiunea 01- 
nia. Pugiliștii de la Steaua sînt 
»tărîți să preia, anul acesta, 
llul deținut de dinamoviști și, 

consecință, se antrenează de 
>r, sub conducerea antrenorilor 
iiiriac—Spakov—Șerbu. Pe alt- 
1, dacă reamintim promisiunea 
Icută de antrenorul Chiriac. după 
nala de anul trecut („1965 este 
timul an în care dinamoviștii 

j prezintă în finală siguri de 
i;torie“), înțelegem ambiția cu 

/re se pregătesc pugiliștii mili- 
iri.

CĂPITANUL VISCOL
POVESTEȘTE...

O sală de curs la Școala 
generală nr. 21 din „Balta 
Albă*. Pe pereți, afișe tu
ristice cu imagini din frumu
sețile patriei noastre: Valea 
Oltului, masivul Retezat, Vo- 
ronețul ș.a. Pe tablă, o pînză 
albă pentru proiecții. în 
bănci, 30 de. pionieri din cer
cul turistic al școlii. în plus, 
o masă cu un aparat de 
proiecție, o cutie cu diafilme- 
color și un om cu părul alb.

— Dragi copii! Făcînd 
parte din cercul turistic al 
școlii, firește că vă plac ex
cursiile. Azi vom porni îm
preună, într-o excursie cu a- 
jutorul diapozitivelor, în ma
sivul Betezat. Fiecare ex
cursie aiînd un conducător, 
vă voi conduce de data asta 
eu, căpitanul Viscol.

Lumina se stinge și încep 
proiecțiile: vîrfurile Retezat, 
Bucura, Peleaga, Păpușa, Go- 
deanu, Borăscu ; lacurile Bu
cura, Zănoaga, Lia, Ana, Vio
rica, Florica, Tăul Porții, 
Tăul Negru.

Omul cu părul alb comple
tează proiecțiile cu o legendă, 
o poveste sau o explicație.

— In lacul Bucura sînt 
mulți păstrăvi iar apele lui 
sînt brăzdate de lostrițe 
care au ajuns pînă la 7 kg.

Povestește cu mult farmec. 
Proiectează stâncile pe unde 
umblă caprele negre; apoi 
citeva exemplare din floră: 
Ciurul Zînelor, Lumînărica 
Pămîntului, Cercelușii, Omea- 
gul ș.a.
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Al internațional de hochei
Selecționata București—Torpedo Minsk

interesantă la reu-

Astă-seară, la patinoarul „23 August“, de la ora 18,30

atenți în apărare și, în ace- cum de altfel au făcut în ulti- 
lași timp, să fie mai comba- mele minute ale meciului de 
tivi în fazele de finalizare, așa mărfi.

Aspect din partida disputată anul trecut, între V. Trandafir 
(dreapta) și I. Monea — încheiată la egalitate.

Foto : Vasile Bageac

celor 
fina- 
sorți 
urni 
cele

Ieri la prînz, în prezența 
patru delegați ai echipelor 
liste, a avut loc tragerea Ia 
a meciurilor. Au intrat în 
patru bilețele, reprezentînd 
patru finaliste. Operația tragerii 
la sorți a fost îndeplinită de 
„neutrii" Lucian Popescu și Ion 

-Stoianovici. Sorții au decis dis
putarea următoarelor partide : du
minică : selecționata Galați—Dina
mo ; luni: Steaua — selecționata 
Oltenia; miercuri : Galați—Steaua; 
joi: Dinamo-—Oltenia ; sîmbătă : 
Galați—Oltenia ; duminică : Di
namo—Steaua.

In caz că întîlnîrea dintre echi
pele Galați—Steaua nu se va dis
puta miercuri (deoarece este po
sibil ca sala Florcasca să fie ocu
pată în această zi de o altă

Timp de o oră, copiii ad
miră frumusețile masivului 
Retezat. Cînd lumina se a- 
prinde pornesc aplauze.

— Căpitane Viscol, mai 
povestește-ne ceva, îl roagă 
o pionieră.

Omul cu pârul alb deapă
nă amintiri din prima traver
sare de iarnă a Carpaților 
Meridionali, subliniind curajul 
și dîrzenia tovarășului său 
de echipă, Aurel Irimia. Din 
nou aplauze și un buchet de 
garoafe pentru căpitanul Vis
col...

Cine era de fapt căpitanul 
Viscol ? Unul și același cu... 
maestrul sportului Emil ian 
Cristea care a venit în mijlo
cul pionierilor să le proiec
teze citeva din cele 4 000 dia
pozitive personale realizate 
în peregrinările sale prin 
munți.

Azi a fost la școala din 
„Balta Albă11. Nu de mult s-a 
dus cu bicicleta la o școală 
din regiunea București. Săp- 
tămîna -viitoare va poposi îti- 
tr-o altă școală. Și așa me
reu, purtând în spate rucsacul 
cu aparatul de proiecție și 
diapozitive, pasionatul alpi
nist Emilian Cristea merge 
din școală în școală pentru 
a sădi în inimile copiilor vo
ința, dîrzenia, curajul precum 
și dragostea fierbinte pentru 
frumusețile patriei noastre so
cialiste.

ION DULĂMIȚĂ 

competiție), meciul va avea loc 
„în cuplaj" cu partida Dinamo— 
Oltenia, joi de la ora 16,30.

— R. C. —

r
ACTUALITĂȚI
• LA 10 DECEMBRIE va începe la Havana un mare con

curs atletic internațional la care și-au anunțat participarea 
sportivi din 11 țări. La întreceri vor lua parte și trei atleți 
români : Mihaela Peneș, Gheorghe Costache și Zoltan Va- 
moș. însoțiți de antrenorul Gh. Rugină, atleții noștri au 
părăsit Capitala în cursul zilei de ieri.
• PARTIDA DINTRE ECHIPELE Crișul Oradea și Poli

tehnica București, desfășurată la Oradea în cadrul campio
natului republican feminin de baschet, a fost cîștigată de 
formația bucureșteană cu scorul de 46—37 (20—18). Cam
pioanele țării s-au comportat totuși slab, greșind chiar și 
în situații clare. (V. SERE — coresp.).
• CELE PATRU MECIURI RESTANTE din campionatele 

republicane de volei la categoriile A și B au fost repro- 
gramate, precum urmează : Petrolul Ploiești — Politehnica 
Galați (m. A) și Politehnica Brașov — Rapid București 
(m. A) se vor juca la 14 decembrie, Politehnica Timișoara 
— Viitorul Bacău (m. A) la 15 decembrie și Universitatea 
București — Institutul pedagogic Pitești (f. B) la 18 decem- 
rie. Primele echipe sînt gazde.

I___________________________

Pregătiri pentru Sparta driada de iarnă

I

Dornici să se prezinte cit mai bine pregătiți la actualele întreceri ale Spartachiadei de 
iarnă, tinerii de la Voința Mobilă-Tapițerie și-au disputat ieri după amiază întîietatea în cadrul 
unui concurs de trîntă. In fotografie evoluează N. Oinăcaru și N. Airinei. Au mai avut loc în
treceri de haltere, tenis de masă și șah. Foto : Aurel Neagu

Condițiile naturale oferă aso
ciațiilor situate pe Valea Praho
vei posibilitatea organizării a nu-, 
meroase concursuri specifice se
zonului rece. Ne referim, în pri
mul rînd, la întrecerile de schi 
și săniuțe, ramuri de sport pre
văzute în regulamentul Sparta
chiadei de iarnă. Cum întîmpină 
sportivii și consiliile asociațiilor 
de pe aceste meleaguri actuala 
ediție a competiției ? Pentru a 
primi răspuns la această între
bare, ne-am deplasat zilele trecute 
la Sinaia și Azuga.

SUB SEMNUL TRADIȚIEI

Cînd i-am explicat scopul vi
zitei noastre. Petre Jipa, tehni
cianul asociației Carpați Sinaia, 
ne-a spus;

Valoroasa echipă sovietică 
de hochei pe gheață Torpedo 
Minsk va evolua din nou în 
fața spectatorilor bucureșteni 
întîlnind — astă-seară, de la 
ora 18,30 — Selecționata Bucu- 
reștiului. în perspectivă o întîl- 
nire foarte 
șita căreia sperăm să-și aducă 
o contribuție mai mare decît 
în primul meci și tinerii noștri 
hocheiști. Ei 
să realizeze 
ra valorii 
condiția să 
cu mai mult

au posibilitatea 
un joc pe măsu- 
lor reale, cu 

abordeze partida 
curaj, sc fie mai

— Schiul și săniușul au prins... 
rădăcini adinei în uzina noastră. 
Sînt mai mult ca sigur că între
cerile la aceste sporturi se vor 
desfășura și în acest an sub 

CIFRE ȘI FAPTE...
semnul tradiției, al... rivalității 
sportive existente între secțiile 
de producție. Cînd se anunță un 
concurs de schi sau de săniuțe, 
toată lumea e pe pîrtie !

Am mai aflat că au fost re
parate peste 50 de schiuri (care 
își așteaptă acum solicitanții) și 
că la un recent. , sondaj in uzină, 
consiliul asociației a înregistrat

Pe gheața noului patinoar

De citeva zile, patinatorii brașoveni au început din plin 
pregătirile pe gheată. Le stă la dispoziție noul patinoar arti- 
licial c' asociației sportive Petrolul Brașov, unde au loc zil
nic antrenamente. Iată un grup de tinere patinatoare pre- 
gătindu-se să înceapă un antrenament Ia liguri obligatorii.

Foto : Șt. Ciotloș

aproape 200 de tineri și vîrst- 
nici care vor concura pe schiuri 
personale. De pregătirea lor se 
vor ocupa, în timpul liber, cu- 

noscuții sportivi fruntași Cornel 
Tăbăraș, Miliai Bucur, Petre 
Clinei precum și instructorii vo
luntari Mircea Clinei, Alex. Hor
vath, Radu Banu ș.a.

— Cu săniuțele, continuă in
terlocutorul, nu avem probleme, 
deoarece aproape fiecare salariat 
ure o săniuță. De reușita intre- 

cerilor răspund instructorii Gh. 
lonuș și Gh. Ciuntu.
MATERIALE Șl ECHIPAMENT 

DE PESTE 6 000 LEI
Asociația Cerbul, de pe lîngă 

fabrica de bere Azuga, nu este 
o asociație sportivă prea mare. 
Cu toate acestea, cei 175 de 
membri U.CFS dc aici vor li pre
zent i la concursurile de schi, să
niuțe, popice, șah și tenis de 
masă. Pentru ca întrecerile de 
schi și săniuțe să se bucure de 
succes deplin, consiliul asocia
ției va cumpăra materiale și e- 
chipament în valoare de peste 
6 000 lei.

CENTRU DE INIȚIERE 
ȘI . ANTRENAMENT

— în fabrica noastră, nc-a 
spus la începutul discuției Iosif 
Roșea, președintele asociației Tex
tila Azuga, avem mulți băieți 
și fete care vor să deslușească 
tainele schiului. De aceea voni 
deschide — o dată cu sosirea 
iernii — un centru de inițiere 
și antrenament.

Pînă în prezent s au înscris la 
aceste cursuri aproape 100 de 
fete și peste 50 de băieți. Lec
țiile vor fi conduse de fosta schî- 
oară Elena Tom, ajutată dc Gh. 
Mis și Vasile Bunca. După ce 
vor pătrunde „tainele" schiului, 
tinerii sportivi își vor disputa 
întîietatea în cadrul unor con
cursuri ale Spartachiadei, găzdui
te pc pîrtia din Satul Nou. La 
fabrica de postav Azuga vor 
mai avea loc întreceri de săniuțe, 
popice, șah și tenis de masă

TR. IOANa



Trei recorduri în Capitală
Ultimul concurs de înot desfășurat Ia 

bazinul Floreasca a adus alte trei modi
ficări pe tabela recordurilor republica
ne (de sală). * ‘ '* '
Mihai Movanu 
ani) de la Șc. 
(12 ani) de la 
tehnice :

JUNIORI — 200 m liber (b): P. Teo- 
dorescu 2:23,0; 200 m bras (b): VI. Belea 
3:00,2, R Diaconescu 3:01,5; 200 m spate 
(b): M. Rău 2:45,4; 200 m liber (f): Eda 
Schuller 2:41,0; 200 m bras (f): Cornelia 
Mogoș 3:14,7; 209 in spate (f): Ruxandra 
Spandonide 2:59,7; 109 m delfin (b): V. 
Dovgan 1:11,2.

COPII A — 200 m liber (b); D. Gheor
ghe 2:19,9; 200 m bras (b): Ad. Adam 
3:07,3; 200 m spate (b): MIHAI MOVANU 
2:38,4 — nou rec. republican de sală, D. 
Gheorghe 2:45,4; 200 m liber (f): Geor- 
geta Cerbeanu 2:46,1, Mara Hahanu 
2:50,1; 200 m bras (f): Georgeta Dragnea 
3:21,1; 200 m spate (f): Georgeta Cerbea
nu 3:05,0.

COPII B - 
tealău 1:15,0: 
Ilescu 1:23,0; 
COPCEALĂU 1:19,3 
blican de salăi_100 m bras (b) 
gelv 1:31,5: 66 m liber (b) : _ ___
daru 47,5, M. Lăzărescu 48,1; 100 m liber 
(f): Carmen Cehanzuc 1:15,3; 100 m spa
te (f): Mihaela Patrichi 1:32,2, ANCA 
POP 1:34,0 — nou rec. republican de 
sală (copii C); 100 m bras (f): Liliana 
Burlacu 1:30,0; 100 m delfin (f): Anca 
Groza 1:38,7; 66 m liber (f): Anca Cris- 
tescu 53,8; 66 m bras (b): E. Manolescu 
56,2; 66 m spate (b): Ad. Mateescu 54,3; 
66 m bras (f): Angela Anton 59,0; 66 m 
spate (f): Irina Ratușni 62,0; 66 m delfin 
(b): E. Manolescu 55,5; 66 
Cornelia Pieptănaru 56,6.

Autorii performanțelor : 
(14 ani), Anca Pop (9 
sp. 2 și Llviu Copcealău 
Dinamo. Iată rezultatele

100 m liber (b): L. Cop- 
100 m spate (b): E. Mano- 
100 m delfin (b): LIVfU 

nou rec. repu- 
: Z. Ger- 
p. Ghin-

m delfin (f):

Campionatul de sărituri
pentru copii

campionatuluiEtapa pe Capitală a
Republican de sărituri pentru copii, des
fășurată la bazihul Floreasca, s-a bucu- 
jrat de un frumos succes, atît prin nu- 
jnărul participanților, cît și prin cali
tatea execuțiilor tehnice a unora dintre 
Woncurenți. Iată primii clasați: BĂIEȚI 
^r. A : 1. C. Nedelcu 109,60 p. Gr. B : 
3. R. Grama 106 p, 2. T. Schilcru 
JP0,25 p. FETIȚE, Cr. A : 1 Mariana 
Voinea 91,90 p, 2. Anca Ilagiescu 87 p. 
«Gr. B: 1. Irinel Popescu 98,80 p.

Amănunte
de la meciurile categoriei B

SERIA I MASCULIN

Comerțul Tg. Mureș—A.S.A. Sibiu 
r(63—43). Gazdele au prestat un joc 
•hun în prima repriză în care și-au asi
gurat victoria. (I. PĂ VȘ-coresp. prin
cipal ).

Unio Satu Mare— Petrolul Ploiești 
'(71—52). Avînd în Muschici (19 p) 
și Lupan (16 p) doi buni realizatori, 
Sătmărenii au învins clar. (A. VERBA- 
coresp.).

A.S.A. Bacău—Aurul Brad (64—56). 
După un joc echilibrat, gazdele au rea
lizat prima lor victorie în acest cam
pionat. (ILIE IANCU - coresp. prin
cipal ).

Farul Constanța — Voința București 
(54—42). Derbiul etapei în această 
serie s-a încheiat în favoarea constăn- 
țenilor, mai siguri în apărare, în spe- 

«eial în prima repriză. (M. SEULEA- 
MU - coresp.).

FEMININ

Progresul București—Voința Tg. Mu
reș (71 -25). Aiu remarcat în această 
partidă, desfășurată sub senmul evi
dentei superiorități a bucureștencelor, 
■ comportarea promițătoare a jucătoarei 
Bolim (Progresul).

Voința Oradea—Spartac Salonta (55— 
:37). După o repriză în care au greșit 
■mult, gazdele și-au revenit, au jucat 
Btai organizat și au cîștigat la un scor 
categorie. (ILII. G1IIȘA - coresp. prin
cipal ).

Șc. sp. Craiova-—Șc. sp. Brașov (40— 
&5). A fost o partidă echilibrată în care 
■cîștigătoarea a fost decisă în ultimele 
minute. (ȘT. GURGUI-coresp.).

Viitorul Dorohoi—Șc. sp. Satu Mare 
......................... de la Viitoiul 

record pentru 
înscris 55 de

(38—38). Doina lftimie 
a stabilit un adevărat 

•campionatele noastre : a 
puncte !

A.S.A. Cluj—CI. sp. - 
(66—58) Bucureștencele 

ivenire puternică în final și puțin a lip- 
sit ea ele să egaleze. (N. TODORAN- 
.coresp.).

șc. București 
au avut o re-

DE LA
ei Pentru turneul final al campio

natului republican de BOX pe echipe, 
din zilele de 4, 5, 8, 10 și 11 decem
brie din sala Floreasca, iar în ziua de 
7 decembrie în sala Dinamo, la care 
participa boxerii cluburilor STEAUA 
și DINAMO și cei ai regiunilor Galați 

~și Oltenia, biletele se găsesc de vin- 
CAM specială din I. Vidu,

DE LA START LA SOSIRE

N.

BUCUREȘTI. Stadionul Tineretului 
a găzduit recent două concursuri 
atletice cu participare deschisă. în 
primul s-au obținut următoarele re
zultate : SENIORI: 10 km marș: M. 
Perșinaru (Telefoane) 48:14,6, 
Gheorghe (C.S.Ș.) 52:51,4; ciocan: 
Gh. Costache (Dinamo) 62,59; de
catlon: S. Hodoș (I.C.F.) 6 399 p 
(11,5 — 6,26 — 13,23 —1,74 — 53,3 
— 17,0 — 39,34 — 3,02 — 53,54 — 
4:38,3) la 14 puncte de recordul re
publican de juniori. JUNIORI I : cio
can: D. Popescu (Constructorul)
53,44, J. Sîrbulet (Sc. Sp. 1) 51,06, 
I. Iaru (Șc. sp. 1) 46,98. JUNIORI II: 
3 km marș: C. Staicu (Telefoane) 
14:31,5, V. Bălănescu (Telefoane? 
!4:43,0, I. Dragu (Telefoane) 15:03,0; 
ciocan: G. Ghelmegeanu (Șc. Sp. 1) 
44,74.

După cîteva zile, cu prilejul unui 
al doilea concurs, atletul CONSTAN
TIN STAICU a realizat un nou re
cord republican de juniori II la 3 km 
marș cu timpul de 14:09,8 (vechiul 
record aparținea lui Spicu Rașcu din 
Roman cu 14:13,2). Alte rezultate:

încheiat finalele
campionatelor de calificare

f

încheindu-se cu rezul- 
strînse. Luptătorii din 
(antrenor L. Popescu) 
victorii în meciurile

în sala Casei de cultură din Câm
pulung Muscel au avut loc întrecerile 
finale ale campionatului de calificare 
pe echipe la lupte greco-romane. Au 
participat 4 formații : Muscelul Cîmpu- 
lung, A.S.A. Sibiu, A.S.A. Oradea și 
Progresul Brăila. întrecerile au fost 
viu disputate, 
tate destul de 
echipa gazdă 
au înregistrat 
susținute și împreună cu cei de la 
A.S.A. Oradea (antrenor prof. FI. Per-

Petro șeni — Poli tehnica Brașov 
Mai tehnici și mai înalți,

clu-

Cluj 
per

SERIA A II-A MASCULIN
U Diversitatea București—Politehnica 

II București (103—61). Un joc specta
culos, bazat pe atacuri rapide, dar în 
care s-a vădit lipsa de preocupare pen
tru apărare.

Politehnica Iași—Construcții Bucu
rești (73—66). Ieșenii au condus în 
permanență, dar la diferențe mici. (M. 
ROBOTĂ și I. LEIZERUC - coresp.).

Medicina Timișoara — Universitatea 
Craiova (66—64). După o partidă ex
trem de echilibrată, gazdele au obținut 
o victorie meritată. (P. ARCAN-coresp. 
principal).
* Știinta 
(61-74). 
brașovenii au cîștigat pe merit.

Politehnica Cluj — Inst. Pedagogic 
Oradea (87—61). Farcaș (35 p) și 
Simon—421 p) au asigurat victoria 
jenilor. (M. RADU-coresp. J.

FEMININ
Arhitectura București—Medicina 

(41—40). Arhitectura a condus în 
nianență, dar a cîștigat, meritat, la li
mită, deoarece trei din jucătoare au 
fost eliminate pentru cinci greșeli per
sonale.

Universitatea București—Universitatea 
Timișoara (60—59). Un meci dramatic, 
cîștigat după prelungiri, mai precis în 
ultima secundă prin coșul înscris de 
Ahmet-Arif. Arbitrii A. Berger și I. 
Georgescu (ambii din București) au de
zavantajat formația timișoreană. (D. Șt.)

I.C.F.—Construcții București (98— 
34). Baschetbalistele de la I.C.F., apli- 
cind în permanență presingul, și-au ne
tezit drumul spre categoria A și și-au 
îmbunătățit simțitor coșaverajul (CR. 
P O PE SC U -coresp.).

Inst. Pedagogic Constanța—Medicina 
Tg. Mureș (69—37). Constănțencele au 
condus din primele minute, cîștigînd 
fără emoții. (M. SEULEANU - coresp.).

Politehnica Brașov — Medicina 
(33—24). Partida dintre codașele 
samentului s-a încheiat 
ritată a gazdelor, care 
fel primul lor succes în 
(V. POPOV ICI-coresp.).

I

ja și
cla-
me- 
ast-

cu victoria 
au realizat 
acest campionat

I* E. B. S.
iar in ziua galelor la casele sălilor 
respective.

• La bazinul acoperit Floreasca se 
primesc înscrieri pentru cursul de ini
țiere la înot pentru copii.

• Săptămina 
„23 August" este 
naj public numai 
șt duminică orele

aceasta patinoarul 
deschis pentru pati- 
sîmbătă, orele 17—19 
10—13 și 16—10. 

JUNIORI II : 3 km marș: N. Zahiu 
(Metalul) 15:04,2, Al. Anghel (Meta
lul) 15:51,4; ciocan: I. Iaru (Șc. 
sp. 2) 51,98, G. Ghelmegeanu 47,60; 
suliță: G. Stan (Șc. sp. 1) 45,48, I. 
Pândele (Rapid) 45,26. JUNIORI I: 
ciocan: J. Sirbulet 48,16. SENIORI i 
5 km marș : M. Perșinaru 23:34,3, I. 
Urse (Telefoane) 24:54,7,- ciocan: 
Gh. Costache 62,92.

NICOLAE D. NICOLAE-coresp.

CLUJ. Peste 350 de elevi din lo
calitate au participat recent la „Cupa 
școlarului*. Iată rezultatele: JU
NIORI I : 100 m băieți : A. Coloman 
11,3; greutate băieți: O. Pop 12,41. 
JUNIORI II: 100 m băieți: A. Dar- 
vas 11,6; 1 000 m: T. Szekely 2:48,3; 
greutate fete: I. Crișan 11,26. COPII: 
60 m băieți: V. Majdik 7,1 Jnou re
cord republican); 80 m : V. Majdik 
9,4; 500 m: N. SacUci 1:15,8; 60 m 
fete: I. Kun 8,1 ; lungime fete: 1. 
Kun 5,02 ; greutate fete : I. Kun 9,62; 
300 m fete : E. Ladani 46,4.

P, NAGHI-coreșp.

neș) au promovat în categoria B

A.S.A.
17—15;

_ a
campionatului republican. Iată de alt
fel rezultatele tehnice: Muscelul Cîm- 
pulung cu Progresul Brăila 221/2—9*/a 
și-cu A.S.A. Oradea 14—10; 
Sibiu — Progresul Brăila 
A.S.A. Oradea — A.S.A. Sibiu 16—12.

Așadar, pentru prima dată o echi
pă de lupte din Cîmpulung Muscel va 
activa într-un campionat republican.

★
'• La Suceava s-au desfășurat între

cerile finale ale campionatului de ca
lificare la lupte libere. Au participat 
echipele : Tractorul Călugăreni, Pro
gresul Deva, Tiera Orșova și Construc
torul Suceava. în primul meci Tiera 
Orșova a întrecut formația Progresul 
Deva cu lă'/s—13*/2- In continuare 
Tractorul Călugăreni a învins echipa 
suceveana cu 17*/2—14‘/2- în celelalte 
două meciuri s-au înregistrat rezulta
tele : Constructorul Suceava — Pro
gresul Deva 18—14 și Tractorul Călu
găreni — Tiera Orșova 17—11.

De la finala de „libere" este cu
noscută doar o singură echipă care va 
activa anul viitor în campionatul ca
tegoriei B — Tractorul Călugăreni 
(antrenor V. Constantinescu). A doua 
urmează a fi desemnată după rezol
varea de către biroul F.R.L. a unei 
contestații.

C. ALEXA — coresp. principal

CONCURS

DE ORIENTARE

TURISTICĂ
or-Asociația sportivă „Poligrafia" 

ganîzează în ziua de 4 decembrie 
1966 un concurs de orientare turisti
că. Concursul, care se află la a 9-a 
edifie, va fi de gradul I, individual 
și pe echipe. Locul de desfășurare — 
Pădurea Brănești, iar plecarea se va 
da de la cabana Pustnicul. Înscrie
rile se fac la sediul asociației din 
str. Brezoianu nr. 23—25 telefon 
15.56.20, interior 24, pină la data de 
2 decembrie 1966.

j rugbi DESPRE MECIURILE DIN BUCUREȘTI
PROGRESUL BUCUREȘTI—TRAKIA 

KRICIM (Bulgaria) 30—13 (12—3).
Scorul a avut o evoluție interesantă. 
Pupă ce, inițial, Progresul luase un 
avantaj de 12 puncte, oaspeții, cu un 
plus de voință, au reușit să reducă din 
handicap : 12—3, 12—8, apoi 17—13 ; 
în lina], însă, gazdele, mai experimen
tate, s-au impus și s-au distanțat (t. st.)

GLORIA BUCUREȘTI—STAHL HEN- 
NINGSDORF 29—11 (21—3). Bucu- 
rcștenii au dominat cu autoritate, reu
șind acțiuni frumoase în special pe 
treisferturi, ceea ce le-a creat un avans 
apreciabil de puncte. După pauză, oas
peții au echilibrat jocul, însă pentru 
puțin timp, deoarece gazdele au pus 
din nou stăpînire pe joc. Bun arbitrajul

în așteptarea sezonului 
pregătiri intense în întreaga țarî
Apropiatul sezon de schi este așteptat 

cu viu interes de sportivi, antrenori și 
instructori, de secțiile de specialitate 
ale cluburilor și asociațiilor sportive. 
In nodurile de mai jos, vom relata 
unele din amănuntele transmise de co
respondenții noștri despre pregătirile 
schiorilor din Valea Jiului, Brașov, Sibiu 
și Sinaia.

SECȚIA- DE SCHI A ASOCIAȚIEI 
SPORTIVE ENERGIA PAROȘENI s-a 
dovedit cea mai harnică jjin cele de pe 
Valea Jiului. Pregătirile au început, sub 
conducerea antrenorului Gh. Lupaș, încă 
din 10 august. Cei 30 de sportivi (20 
de băieți și 10 fete) au efectuat aler
gări pe teren variat, exerciții de gim
nastică și ridicări de haltere. Printre 
cei mai perseverenți amintim de Maria 
lmpling, Maria Jiboc, I. Covari, G. 
Crainic, Fr. Mathe, Constantin Mun
teanu, Gh. Niță, Lidia Chelț, Ion 
Cost ici. De remarcat că lotul asociației 
a fost întinerit și că pentru viitorul se
zon se prevede o vie activitate pentru 
propagarea schiului în rîndul copiilor. 
Pregătiri intense au loc și la Școala 
sportivă din Petroșeni, unde prof. Vir
ginia Peterfy a început antrenamentele 
imediat după deschiderea școlilor. Deo
camdată, aici se lucrează cu 30 de copii 
selecționați în cursul sezonului trecut. 
Mai puțin interes se manifestă însă la 
secțiile de schi ale asociațiilor sportive 
Minerul Ltipeni. Voința și Jiul Petro
șeni. (ST. BÂLOI).

condiții optime Ia 
Prof, loan Oprea și 
ghelea, de la Școala 
peste 140 de băieți

STUDENȚII ȘI ELEVII DIN BRA
ȘOV, respectiv reprezentanții Politeh
nicii și ai Școlii sportive, au condiții 
de pregătire foarte bune: sala de sport 
a A.S. Armata și frumoasele trasee de 
sub Tîmpa și Warthe. Prof. C. Diaco- 
nescu antrenează zilnic, de mai bine de 
două luni, un lot numeros de schiori 
de la Politehnica, printre care Constanța 
Măzgăreanu, Ciindel Mores, Mariana An- 
dreescu, Johana Lexen, G. Tomori, M. 
Ciora. C. Rotam, N. Burlacii, T. Blaj, 
D. Chițu, Gh. Munteanu, T. Rusu ș.a. 
Prin grija clubului, schiorii au mate
rial și echipament suficient, bine în
grijit, cu care vor putea participa în 

viitoarele întreceri, 
prof. Dragoș Bur- 
sportivă, îndrumă 

și fete repartizați

*-*f*i£W Două echipe bucureșfene
pe primele locuri ale finalei
TG. MUREȘ 30 (prin telefon, de la 

corespondentul nostru principal). — 
Cu trei runde înainte de sfîrșitul 
competiției, în fruntea clasamentului 
continuă să se afle echipa Băncii de 
investiții București cu 15*/a puncte, 
urmată de Electronica București 14*72, 
Petrolul Ploiești 14, Medicina Timi
șoara 13*/ș, Constructorul București 
13, Universitatea București 10*/â, 
Spartac București 9, Chimia Tg. Mu
reș 6.

Iată rezultatele înregistrate în run
dele a 3-a și a 4-a : Petrolul—Banca 
de investiții 3—3 (toate partidele re
mize) ; Electronica—Chimia 5*/2—*/2 ; 
Spartac—Constructorul 2*/a—3*/2 (par
tida Polihroniade—Nicolau a fost re
miză); Universitatea—Medicina 2*/2— 
3*/2 (runda a 3-a) ; Banca de investi
ții—Medicina 31/»—2*/2 (la prima 
masă : Pușcașu—Mozes 0—1) ; Con
structorul—Universitatea 4*/2—1*72 ; 
Chimia—Spartac 2—4 ; Petrolul—E-

lui Th. Witting-București (V. Iordache- 
coresp.).

AERONAUTICA BUCUREȘTI—LO
KOMOTIVE LEIPZIG 6—13 (0—3). 
Gazdele au dat o replică puternică ad
versarilor, care au cele mai multe șanse 
de a cîștiga anul acesta titlul de cam
pioni ai R. D. Germane. învingătorii au 
înscris două încercări transformate și o 
lovitură de pedeapsă, iar gazdele o lo
vitură de pedeapsă și o încercare. A 
arbitrat C. Ilorowitz-București (C. Vă- 
Zeanu-corcsp.).

RAPID BUCUREȘTI—AGRONOMIA 
CLUJ 0—3 (0—3). Cei care și-au im
pus jocul în prima parte a meciului au 
fost clujenii. Ei au acționat mai bine 
pe treisferturi, reușind să înscrie o in- 

în 8 grupe, după vîrste. Roadele antr 
namentelor susținute pînă acum ț 
„uscat" s-au văzut cu prilejul trecer 
normelor de control. Actualmente, pr 
gătirile constă în exerciții imitatoare a 
mișcărilor pe schiuri și.pentru desăvîrșirc 
pregătirii fizice generale. Schiorii de I 
Școala sportivă vor lua parte la toaț 
competițiile prevăzute în calendarul f 
derației, precum și la alte concursu 
tradiționale ce vor fi organizate de c< 
misiile regionale, de cluburile și asoci: 
țiile sportive. Printre cei ce vor repn 
zenta Școala sportivă amintim de Geo 
Seta Băncilâ, Mihaela Cristea. Rodie 
l'rățilă, Dorina Munteanu, Maria Cin 
peanu, Ada Braun, surorile Ileana ; 
Maria Neguț, Crăița Marinescu, Clăi 
dia Mihăilescu, C. Văideanu, V. Crețo 
Romeu Posedam, Dan Rimbețiu și Or. 
diu Tuțurea. (C. GRUIA).

SCHIORII SIBIENI dovedesc și ei ’ 
preocupare deosebită pentru viitoarei 
concursuri, fapt demonstrat de antrena- 
mentele intense pe care le desfăș&al 
în ultima vreme. Cei mai harnici Sfri 
sportivii de la Voința care se pregătes 
sub îndrumarea instructorilor voluntai 
Nicolaus Ghert — la probe alpine, ș 
Hermina Ungureanu — la cele de fond 
Reprezentanții A. S. Voința &e antra 
nează pe terenul asociației avînd drep 
obiectiv îmbunătățirea pregătirii fizic? 
generale și specifice. Dintre tinerii C’ 
perspective i-am remarcat pe Dorina Bor 
cea, Petre Bor cea și Petru Hariea. 1) 
menționat că Petru II an ea provine d 
la centrul de inițiere din comuna Răși 
nari. Grijă pentru apropiatul sezon ma 
nifesta și schiorii de la Gruțnil școla 
Independența (prof. D. Dobrescik), Li 
ceul nr. 2 (prof. Alexandru Kinderman 
și Grupul școlar
Frățilă). (ILIE IONESCU).

C.F.R. (prof. Viore

SECȚIE DE SCH.PUTERNICA
CARPAȚI SINAIA va avea și în aces', 
sezon un cuvînt greu de spus. Prof. Iot 
Matei pregătește un lot valoros în frunți 
cu Cornel Tăbăraș, Mihai Bucur, Dan Ma 
rin, Liliana Focșeneanu, Gh. Vulpe ș.a 
La Școala sportivă din Sinaia, prof. C 
lovan și prof. I. Taloș pregătesc 60 d< 
elevi, unii avansați, iar alții selecționați 
in iarna trecută. (ION SUDITU).

3—3 (Partos—Reicherlectronica
0—1, Radovici—Nacu 1—0) (runda a 
4-a).

întrecerile iau sfîrșit vineri.

I. PAUȘ

Nicolae Bidiga
în ziua de 30 noiembrie 1966 a în

cetat din viață, după o grea sufe
rință, Nicolae Bidiga, secretarul clu
bului sportiv Mureșul Tg. Mureș, pre- 
ședințele comisiei regionale de volei. 
Activist devotat al mișcării noastre 
sportive, arbitru de volei cu o înaltă 
calificare, Nicolae Bidiga a fost iubit 
și stimat de tovarășii săi de muncă.

Toți cei care 1-au cunoscut îi vor 
păstra o amintire luminoasă.

CONSILIUL CLUBULUI SPORTIV 
MUREȘUL TG. MUREȘ

cercare prin V. Chiș. Partea a doua a 
jocului le-a aparținut biicurcștenilor, dar 
ei au fost lipsiți de eficacitate. Partida 
a luat sfîrșit cu victoria meritată a 
studenților. A arbitrat bine Șt. Cristea- 
București (I. Vasile-coresp.).

I.T.O. GALAȚI—A. S. TECUCI 3—3 
(3—0), Gălățenii s -au „văzut" ceva mai 
mult în prima repriză, cînd au și con
struit uncie acțiuni bune. De notat fap
tul că rugbiștii de la A. S. Tecuci au 
ratat două încercări ca și făcute. A 
condus cu multă competență EL Tudo- 
raclie-București.

C. S. ȘCOLAR BUCUREȘTI—PRE
CIZIA SĂCELE 35—0 (26—0). In se
mifinala campionatului de juniori învin
gătorii au dominat în raport direct cu 
scorul înregistrat (F. Constantin coresp.).



Profesoara Ana Cătineanu-Moțet lucrează cu multă conștiincio
zitate Ia „bara de perete" un nou element de gimnastică artis

tică cu fetițele de la clubul „Viitorul".
Foto: A. Neagu

Ieri, la Brașov

ÎNSEMNĂRI TIMIȘORENE
. CU PASIUNE ȘI COMPETENȚA Desigur, nu este ușor să muncești

In toamna anului 1950, oînd a ter- 
linat I.C.F.-U1, Constantin Lache a 
?st repartizat ca profesor de edu- 
ație fizică la fosta S.M.T.C.F. din 

, 'imișoara. La început, tînărul absol- 
ent s-a ocupat de pregătirea echipe- 
îr de baschet, din rîndul cărora, 
îai tîrziu, aveam să întîlnim multe 
lume în loturile reprezentative. Să 
i le reamintim : Lavinia Vasiliu, Hil- 
e Weissenburger-Avachian, Ana 
Irivăț-Marin, lucia Popescu, Hor- 
ensia Magdin, Violeta Zăvădescu, 
'amîirița Belu-Danciu. în 1952, își 
ompletează bogata activitate pre- 
jînd și funcția de antrenor de hand- 
>al la Știința Timișoara. Patru ani 
aai tîrziu, echipa de handbal în 11 
îștigă titlul de campioană republi- 
jană, iar cea de handbal în 7 locul 
I, ambele echipe* fiind pregătite de 
■1. In această perioadă ,în loturile 
eprezentative apar numele unor ju* 
ători ca Jude, Vlad, Barbu, Silves- 
rovici și, mai ales, a unuia care ani 
le-a rîndul va face cinste orașului de 
>e Bega — MOSER — descoperit și 
iregătit de Constantin Lache.

Ca profesor al Liceului cu program 
le educație fizică se ocupă temeinic 

* le elevii săi, din rîndul cărora 6-au 
idicat jucători ce activează în pre- 
ent în echipe de categoria A i 
lerhardt (Dinamo Bacău), Demian, 
lauer I, Sauer II, Fuchs, Constanti- 
tescu, Zamfirache, Maghețu, Albert 
Politehnica Timișoara), Brașoveanu 
Teleajen), Cristian (Steaua) etc.

Talentul, tenacitatea, pasiunea, 
>una pregătire, stima de care se bu- 
ură și STATORNICIA (16 ani la 
iceeași școală I) sînt calitățile prin- 
ipale ale profesorului Constantin 
.ache.

PROFESORUL DIN TORMAC
Printre gimnaștii participant! la 

aza regională a Spartachiadei pio
nierilor din Banat, s-au numărat și 
eprezentanții raionului Deta.

A fost însă suficient ca acești mici 
fimnaști în costume albe să-și încea- 
>ă evoluția la sol sau la aparate 
lentru a atrage atenția arbitrilor, 

, lublicului și a -temuților lor adver- 
ari timișoreni, arădeni, lugojeni sau 
eșiteni. Cu grijă și emoție le urmă- 
ea evoluția profesorul lor.

Se terminase exercițiul de sol, cînd 
■levul său Adalbert Sall luase 8,30. 
ira fericit. L-am răpit grupului gălă- 
fios de copii care-1 asalta cu tot felul 
le întrebări (Ce facem acum? Pînă 
înde să mergem ? Aid covorul este 
nai mare ? Cum facem cu exercițiile 
le la inele ? etc), rugîndu-l_ să ne 
pună cîteva cuvinte în legătură cu 
ilcătuirea acestei echipe.

Cu satisfacția muncii împlinite, 
icest tînăr absolvent al promoției 
965 a Facultății de educație fizică 
din Timișoara ne-a spus: „Lucrez 
le 6 luni cu acești copii. Nu avem 
condiții din cele mai bune de lu- 
■ru — sîntem la început — dar im
portant este că ne place gimnastica ! 
Cu sprijinul conducerii școlii și a co- 
nitetului de părinți (multi prezenți 
a acest Concurs) astăzi avem covor, 
«altele, inele, capră pentru sărituri 
etc.

cu elevi care nu au avut nici o no
țiune, dar este plăcut să lucrezi cu 
ei deoarece manifestă o deosebită 
dorință de a acumula cit mai mult 
Dintre cei care au evoluat azi, doi 
se detașează avind reale calități: 
Adalbert Gall și Maria Keresi, pe 
care doresc să-i promovez într-o sec
ție de performanță".

Dar e timpul să dăm și numele a- 
cestui entuziast și priceput profesor : 
Victor Bergler. El a reușit să fie pre
zent cu o echipă la etapa regională a 
Spartachiadei pionierilor, alături de 
alte centre cu tradiție.

Pasiunea cu care muncește repre
zintă girul unor viitoare succese și 
exemplu pentru alții.

DUPĂ CINCI ANI DE ACTIVITATE

Tînărul profesor Desideriu Blaier 
și-a luat în primire postul de antre
nor la secția de volei feminin a Șco
lii sportive din Timișoara, în anul 
1961. După o selecție prin școlile ti
mișorene și-a format un lot de 27 
eleve. An de an, numărul celor care 
au învățat și s-au perfecționat în 
această ramură a crescut, ajungînd 
la sfîrsitul celui de al cincilea an la 
cifra de 210. Prezența în lotul de ti
neret a jucătoarelor Ruxandra Dră- 
golici. Liana Miiosav, Brigite Wolf 
precum și a trei voleibaliste în lotul 
de junioare al țării (Mihaela Gheor
ghiu, Mariane Wolf și Ecaterina Ghe- 
rei) constituie rodul muncii acestui 
harnic și pasionat profesor .

Dintre performanțele cele mai im
portante cucerite în cei cinci ani de 
activitate notăm : locul I Ia campio
natul școlar pe oraș în 1962, câștiga
rea titlului republican în campionatul 
școlar din 1964, participarea la turneul 
de calificare pentru campionatul re
publican seria a Il-a.

In cele 18 competiții Ia care a par
ticipat în anul 1966, echipa antrenată 
de profesorul Desideriu Blaier a ocu
pat de zece ori locul I, de cinci ori 
locul II și de trei ori locul III, cîști- 
gînd 76 jocuri din cele 112 jucate I 
De menționat că majoritatea sporti
velor sînt și. fruntașe la învățătură.

PETRE ARCAN-coresp. principal

LOTO ® PRONOSPORT ® PRONOEXPRES • LOTO • PRONOSPORT ® PRONOEXPRES
NOUA FORMULĂ LA LOTO SE 

APLICĂ ÎN CONTINUARE

Cu tragerea care s-a desfășurat 
vineri 25 noiembrie a început apli
carea unei noi formule la LOTO.

Pentru prima oară de cînd există 
acest sistem, au fost extrase 12 nu
mere din 90, astfel că se poate cîș- 
tiga cu 3 numere din toate cele 12 
extrase.

Iată cîteva din principalele avan
taje oferite de noua formulă, care 
se aplică în continuare :

— este simplă și oferă cele mai 
mari șanse de cîștig față de toate 
tragerile obișnuite anterioare ;

Steagul roșu
5-0

BRAȘOV, 30 (prin telefon). — Ami- 
nată marți din cauza terenului imprac
ticabil, partida s-a desfășurat azi pe 
stadionul Tineretului unde brașo
venii n-au mai susținut jocuri oficiale 
de mai mulțl ani. Terenul de joc, bine 
curățat de zăpadă, a fost practicabil, 
astfel că jucătorii s-au putut întrece 
în condiții destul de bune. Partida a fost 
spectaculoasă, cu multe faze de fotbal 
curat la ambele porți, la aceasta adu- 
cîndu-și contribuția și formația învin
să, deși scorul nu ar indica acest lu
cru. Cei care au urmărit însă jocul 
de la Brașov pot confirma cît de des
chis au jucat fotbaliștii ieșeni, ca să 
nu mai punem la socoteală și ocaziile 
de gol pe care și le-au creat.

Obsedați de rezultatele nesatisiăcă- 
toare obținute în ultimele jocuri și 
mai ales de ultimul loc în clasament, 
pe care îl vor deține pînă la reluarea 
campionatului, brașovenii s-au mobili
zat in această partidă, vrînd să arate 
adevăratele lor posibilități. Abordind 
cu însuflețire jocul, ei s-au impus de 
la început, acționînd în viteză, cu 
schimbări foarte reușite, cu numeroase 
șuturi la poartă. Brașovenii au reușit 
să fructifice 5 din numeroasele oca
zii pe care le-au avut.

Oaspeții, în ciuda dominării la care 
au fost .supuși, mai ales în primele 
45 de minute, n-au renunțat la acțiu
nile ofensive. De cîteva ori, ei au con
traatacat periculos, punînd la grea în
cercare apărarea imediată a brașove
nilor ca și vigilența portarului Pîlcâ. 
Incursiunile jucătorilor ieșeni, mai a-

ÎN MECI RESTANȚĂ 

Politehnica București- 
Ceahlăul Piatra Neamț 

3-0 (1-0)
O partidă disputată intr-un ritm 

susținut în ciuda terenului foarte 
greu care a cerut ambelor echipe 
eforturi deosebite. Studenții au ob
ținut o victorie meritată. Ei au 
desfășurat un joc combativ supu- 
nînd poarta lui Argeșeanu (care a 
apărat excelent) unui tir perma
nent.

în prima parte a jocului bucu- 
reșteniî reușeso să deschidă scorul 
prin Ciornoavă (min. 17) care a 
reluat plasat o centrare a lui Lu- 
cescu. Datorită lipsei de concentra
re în fazele de finalizare Lucescu, 
Ciornoavă și Unguroiu au ratat 
apoi ocazii clare de gol. După pau
ză studenții domină cu insistență 
și reușesc să majoreze scorul prin 
Ciornoavă (min. 48) după un dri
bling prelungit printre apărătorii 
adverși și Unguroiu (min. 51) care 
a transformat o lovitură de la II 
m în urma unui henț în careu. S-au 
remarcat: Ciornoavă, Rotaru, Lu
cescu, Sîrbu, Halagian de la Poli
tehnica, Argeșeanu și "Gherghcșan 
de la Ceahlăul.

A* arbitrat bine C. Niculescu 
(București).

G. C.

— se cîștigă aproape de două ori 
mai ușor;

— se extrag din urnă încă două 
numere în plus și se cîștigă aproape 
de două ori mai ușor;

— se atribuie premii mari, cu o 
variantă cîștigătoare, putîndu-se ob
ține premii pînă la 150.000 lei.

Rețineți I Astăzi este ultima zi în 
care mai puteți procura bilete pentru 
cea de a doua tragere LOTO la care 
se aplică noua formulă tehnică.

• Tragerea LOTO de mîine, vineri 
2 decembrie 1966, va avea loc la

Ies în perioada celor 20 de minute 
din repriza secundă cînd Steagul roșu 
a scăzut din potențial, au fost destul 
de reușite și periculoase, lăsînd să se 
vadă că nici ei nu-și... merită locul 
pe care îl dețin la ora actuală în cla
sament. Oaspeții au manifestat însă la
cune la capitolul finalizare și exemplul 
concludent ni-1 servește Lupulescu 
care, în min. 60, singur cu portarul 
Pîlcă a tras în acesta 1 Ca o concre
tizare a jocului deschis practicat de 
învinși : 8—8 — raport de cernere.

Au marcat: Necula (min. 3) — cu 
capul la o lovitură de colț executată 
de Ivăncescu; Gane (min. 20) in urma ! 
unei combinații cu Necula: Goran
(min. 32) cu capul la o centrare a lui 
Necula; Gane (min. 53) reluare la o 
lovitură liberă executată de Necula; 
Necula (min. 88) In urma unei combi
nații cu Gyorfi și Năftănăilă.

A arbitrat bine Alexandru Alexe — 
Rm. Vîlcea.

STEAGUL ROȘU: Pîlcă 7 — Ivăn- 
cescu 7, Jenei 7, Alecu 7, Campo 7 — 
Năftănăilă 8, Sigheti 7 — Necula 8, 
Gane 7, Goran 7, Gyorfi 6.

C.S.M.S.: Constantinescu 6 — Romi- 
lă 6, lanul 6, -Malschi 6, Deleanu 7— 
Ștefăneșcu 7, Lupulescu 7 — Pop 6, 
Stoicescu 6, Cuperman 6, Incze 5 
(min. 73 — Gălățeanu).

C. GRUIA-coresp. principal

Lungu+Pavlovici + Dumitriu III - 20 goluri!
Zilele trecute, am asistat la unul din

tre antrenamentele echipei A.S.A. Tg. 
Mureș. Pe gazonul verde și-au făcut a- 
paritia jucătorii echipei. Pe comparti
mente. ei au început să exerseze dife- 
rite procedee tehnice: șuturi pe poartă, Vakarcs, 
degajări, lovituri cu capul, pase la dis
tanță și semidistanfă, șuturi la poartă 
din combinații etc.

Ne atrag atenția reușitele „slalomuri*
executate cu mingea printre jaloane de 
Dumitriu III. Dumitru Dumitriu (a. 1945, 
1,77 m, 74 kg), prislea familiei Dumi
triu, este la fel de îndrăgostit de fot
bal ca și fratele său Emil, talentatul 
jucător rapidist.

ta un alt „atelier* lucrează cu multă 
seriozitate perechea de mijlocași Dodu 
(n. 1945, 1,74 m, 71 kg) — Ciutac 
(n. 1942, 1,70 m, 68 kg) care repre
zintă pentru formația A.S.A. cureaua de 
transmisie. Avînd o mare mobilitate și 
clarviziune în teren, acoperind un spa
țiu larg, perechea Dodu—Ciutac spri
jină ac|iunile liniei de înaintași în care, 
de altfel, se infiltrează deseori, luînd 
parte la finalizare.

Ea una dintre porți, portarul Solyom 
face față cu greu tirului executat de 
tripleta Lungu (n. 1945, 1,72 m, 73 
kg) — Pavlovici—-Dumitriu III care în 
acest campionat a înscris 20 de goluri.

Maestrul emerit al sportului Tiberiu 
Bone, antrenorul echipei, se apropie de 
noi și privind către cei trei înaintași 
ne mărturisește cu satisfacție: „Sînt 
foarte talentați. îmi pun mari speranțe 
în ■ ei. Sper să nu mă dezamăgească. 
Deocamdată, Dumitriu III a debutat în 
lotul de ’ tineret. Pavlovici este mult 
schimbat in, bine și depune tot efortul

București, în sala din strada Doamnei 
nr. 2, cu începere de la orele 18.

PRONOEXPRES Nr. 48 
din 30 noiembrie 1966

32 6 38 14 1 26 (48 29)
Fond de premii : 686.912 lei din care 

55.950 lei report la categoria I,
Tragerea următoare va avea loc la 

Ploiești.
Premiul de 25.000 lei atribuit unei 

variante de categoria a Il-a ia conc 
nr. 47 din 23 noiembrie 1966 a fost 
cîștigat de participantul MARIARI- 
CIUC CAROL din București.

„Olimpicii" noștri 
în America de Sud

Reprezentativa olimpică de tolbat a 
României va întreprinde în prima parte 
a lunii decembrie un turneu în Ame
rica de Sud. Fotbaliștii noștri vor evolua 
în Argentina, Peru, Ecuador și Uruguay 
unde vor întîlni echipe de club și se
lecționate naționale. Fac deplasarea ur
mătorii jucători : portari : Constantines
cu (C.S.M S.), Niculescu (Dinamc Bucu
rești) ; fundași : Sătmăreanu (Steaua), 
Lupescu (Rapid). Boc (Petrolul), Florea 
(Petrolul). Dumitru Nicolae (Steaua). De
leanu (C.S M.S.) ; mijlocași : Surdan
(Politehnica Timișoara), Năftănăilă (Stea
gul roșu), Dragomir (Petrolul) ; înaintași: 
Năsturescu (Rapid). Dumitriu II (Rapid), 
Ionescu (Rapid), Gyorfi (Steagul roșu), 
Libardi (Jiul). Frățilă (Dinamo Bucu
rești), Moldoveanu (Petrolul).

Echipa olimpică va părăsi țara la în
ceputul săptămînii viitoare.

Selecționata de tineret 
în Africa

Tot la începutul săptămînii viitoare 
va pleca in Africa reprezentativa de ti
neret a României. Ea va susține prima 
partidă la Cairo, vineri 9 decembrie, 
în compania selecționatei 11. A. U.

Din lot fac parte : portari : Pîlcă 
(Steagul roșu), Răaucanu (Rapid); fun
dași : Ștefan Vasile (Rapid). Popa (Ol
tul Rm. Vîlcea), Anca (Universitatea 
Clpj), Petrovici (Politehnica Timișoara), 
Alecu (Steagul roșu), Rotaru (Politehnica 
Timișoara), Măndoiu (Progresul); mijlo
cași : Dincuță (Petrolul), Vigu (Steaua), 
Mustătea (Universitatea Cluj); înaintași : 
Pantea (Steaua), Dumitriu III (A.S.A. 
Tg. Mureș). Oblemenco (Universitatea 
Craiova), Circiumărescu (Universitatea 
Craiova), Popanică (Politehnica Timișoa
ra), Panici (C.F R Timișoara), Regep 
(Politehnica Timișoara) .

După meciul de la Cairo, fotbaliștii 
români vor evolua și în alte țări afri
cane.

pentru a reveni în „națională". Iar des
pre Lungu se va vorbi în curîpd...“

Antrenamentul luase sfîrșit. Neam 
îndreptat spre cabine. In timp ce băieții 
făceau obișnuitul duș, am solicitat ce
lor doi antrenori, Tiberiu Bone și Ernest 

unele păreri despre compor
tarea în viitor a formației pe care o 
conduc. „în seria noastră activează e- 
chipe bune, cum sînt C.F.R. Timișoara, 
Crișul Oradea. Vagonul Arad. Minerul 
Baia Mare, Clujeana care practică un 
joc de calitate. Considerăm că promo
varea în categoria A va fi grea avînd 
adversari atît de puternici. Sperăm to
tuși să ieșim victorioși și de aceea ne 
pregătim — după cum ați văzut — cu 
toată seriozitatea."

Iată cîteva caracteristici care au con
tribuit la deținerea poziției de lider în 
clasamentul categoriei B, seria a 11-a :

Cel mai sîrguincios : înaintașul central 
stînga, Dumitriu III.

Cel mai eficace: căpitanul echipei, 
Pavlovici — 11 goluri.

Cel mai disciplinat : fundașul dreapta, 
Bartoc.

Cel mai constant: mijlocașul dreapta, 
Dodu.

Cel mai tînăr: extrema dreaptă, 
Lucaci (17 ani).

Cel mai in vîrstă: înaintașul central, 
Vegh (30 anij.

Media de vîrstă a echipei : 22 de
ani.

Și acum, la sfîrșit, lotul : Solyom, 
Stănescu — portari, Bartoc, Tîmpănaru, 
Bolaj, Toth, Czako, Pîrvulescu—fun
dași, Dodu, Ciutac, Șieo — mijlocași, 
Lungu, Pavlovici, Dumitriu III, Lucaci, 
Dragomir, Vegh — înaintași.

GHEORGHE CIORANU

PREMIILE ÎNTREGI ȘI SFERTURI 
LA TRAGEREA LOTO 

din 25 noiembrie 1966

Categoria I : 8 variante sfert a 
17.658 lei ; categoria a Il-a : 7 a 
20.181 lei și 14 a 5.045 lei ; categoria 
a III-a : 156 a 1.163 lei și 347 a 290 
lei ; categoria a IV-a : 565 a 414 lei 
și 1.150 a 103 lei ; categoria a V-a : 
1.075 a 250 lei și 2.467 a 62 lei.

Rubrică redactată de Administra
ția de Stat Loto-Pionosport



PATINATORII ROMÂNI 
CONCUREAZĂ PESTE HOTARE

Patinatorii noștri fruntași se află 
în fata unui bogat program de com
petiții internaționale, programate în 
cursul acestei luni. Prima apariție 
peste hotare are loc chiar la sfîrșitul 
acestei săptămîni cînd patru repre
zentanți ai patinajului artistic din 
tara noastră iau startul într-un im
portant concurs internațional la Lodz 
(Polonia). Au făcut deplasarea cam-

rfCupa Bosforului" 
la baschet

între l si 5 decembrie vor avea loc 
la Istanbul întrecerile competiției in
ternaționale masculine de baschet pen
tru „Cupa Bosforului". Cele 7 echipe 
participante au fost repartizate în 
două grupe. Echipa României joacă 
în grupa B. alături de echipele Bul
gariei și Cehoslovaciei. în grupa A 
vor juca Austria, Iugoslavia, R.F. 
Germană și Turcia.

Jocurile sportive 
de la Pnom Penh

pionii republicani Elena Moiș și Mar
cel Comanici, precum și perechea 
Liliana Georgescu — Radu Ionian. 
Lotul român este însoțit de arbitra 
internațională Ecaterina Pustai. După 
Lodz, aceiași patinatori vor evolua 
la Berlin (8—11 decembrie), unde au 
fost invitați și arbitrii Vera Curceac 
și Florin Gămulea.

Concomitent cu întrecerile de la 
Berlin se va disputa un interesant 
concurs internațional in Cehoslova
cia, la Banska Bystrica, unde se vor 
deplasa Beatrice Huștiu — campioana 
noastră de junioare, Mihai Stoenescu 
și perechea Daniela Popescu — Ma
rian Chiosea. Ei vor fi însoțiți de 
arbitrul N. Malarciuc.

Mai este prevăzută și participarea 
patinatorilor noștri la concursul de 
la Moscova, în a doua jumătate a 
lunii decembrie.

Pe terenuri 
de hochei

LA BANSKA Bystrica s-a disputat 
meciul dintre echipele de tineret ale 
Cehoslovaciei și U.R.S.S. Oaspeții au 
obținut victoria cu scorul de 4—2 
(1—1, 2—1, 1—0).

ÎN CEL de-al doilea meci dintre 
selecționatele secunde ale Suediei și 
Cehoslovaciei, desfășurat la Stockholm,

le

victoria a revenit oaspeților cu scorul 
de 7—2 (0—1, 3—1, 4—0). în prima 
întîlnire gazdele cîștigaseră cu 5—3.

SELECȚIONATA Poloniei va pleca 
peste cîteva zile în Canada. Hocheiș- 
tii polonezi vor susține mai multe în
tâlniri cu o serie de echipe de club 
din Montreal, Ottawa și Winnipeg.

S.W. Alien va Ii adversara lui Dinamo in îinala 
„Cupei campionilor europeni* la rutjbi

• ȘTIRI
• In „Cupa Națiunilor” la rugbi, echj 

Cehoslovaciei a întrecut la Fraga 
prezentativa Olandei cu 16—5 (8—0).

• Echipa de rugbi Swansea a disr 
cu 9—8 (6—0) de reprezentativa AîtSț 
liei ! Este cea de a 5-a înfrîngere 
rită de australieni, în cele 12 pa.»? 
susținute pînă acum în Anglia.

• în al doilea meci, reprezentat 
feminină de handbal a R.D. Germa

• REZULTATE
a învins la Frankfurt pe Oder cu 9 
(7—3) selecționata Poloniei. în prin 
joc scorul a fost identic.

• în orașul japonez Nagoya se des 
șoară întîlnirea dintre gimnaștii japon 
si sovietici. După prima zi, echipa m: 
culină a URSS conduce cu 143,65—142, 
iar în concursul feminin gimnastele » 
vietice sînt în avantaj cu 95,55—94,65. 
primul loc, la individual compus, cc 
duce Natalia 'Kucinskaia (URSS). iar 
masculin Mihail Voronin (URSS).

• Etapa a Vil-a a turului ciclist 
Mexicului s-a încheiat cu victoria I 
Juan Teran (Mexic). în clasamentul g

• ȘTIRI
neral individual pe primul loc se ai 
Diaz, urmat de Soto (ambii din Mexiț
• Atletul Kipchoce Keino (Kerb'S) 

declarat că Înaintea Jocurilor Oli/Spi 
de la Ciudad de Mexico va face o ie 
tativă pentru corectarea recordului mo 
dial în proba de 1 milă. Recordul Iun 
este de 3:51,3 și aparține americanul 
Ryun.

PNOM PENH (Agerpres). în com
petiția de atletism din cadrul Jocu
rilor sportive care se desfășoară în 
capitala Cambodgiei, s-au mai înre
gistrat următoarele rezultate : 200 m 
— Cen Cea-ciun (R.P. Chineză) 
21,5 ; 110 mg — Tsui Lin-ci (R.P. 
Chineză) 13,9 ; triplu salt — Ku Ken- 
ien (R.P. Chineză) 16,22 m.

HANOVRA 30 (Agerpres). — în 
semifinalele „Cupei campionilor eu
ropeni" la rugbi, echipa franceză S. U 
Agen a învins la Hanovra cu scorul 
de 15—3 (9—0) echipa Hanovra-78 
(R.F.G.). Jocul a fost de un bun nivel 
tehnic. în prima repriză, rugbiștii 
francezi au înscris prin trei încercări 
realizate de Pomies, Garcia și Pe- 

chambert La reluare, Fausto a ridicat 
scorul la 12—0. Gazdele au redus din 
handicap printr-o încercare a lui 
Morgenroth pentru ca Fausto, în ul
timele minute ale partidei, să stabi
lească scorul final. Ca urmare a aces
tei victorii, S. U. Agen va întîlni în 
finala „Cupei campionilor europeni*

echipa Dinamo București. Primul meci 
va avea loc la 25 decembrie la Agen, 
urmînd ca returul să se dispute în 
primăvară, la București.

CALEIDOSCOP

• Echipa feminină de handbal JalgK 
ris Kaunas (URSS) a întîlnit la Braț 
slava echipa Start, pe care a învins-o < 
11—6 (7—5).

CE AU ÎNVĂȚAT ANTRENORII
LA „MONDIALELE" DE FOTBAL DIN ANGLIA
Helmut Schon și Otto Gloria sînt 

antrenorii care au condus echipele 
R. F. Germane și Portugaliei la două 
locuri de onoare (2 și, respectiv, 3) 
în ierarhia fotbalului mondial. Cu 
diva timp în urmă, aflîndu-se la Pa
ris pentru a participa Ia lucrările Co
misie! de studiu pentru organizarea 
viitoarei ediții „World Cup", cei doi 
antrenori au împărtășit trimisului 
special al ziarului „CORRIERE DEL
LA SERA**, Gianni de Felice, cîteva 
Impresii și concluzii de la cea de a 
opta ediție a campionatului mondial 
de fotbal.

A existat concordantă între cei 
doi antrenori numai în ceea ce pri
vește faptul că s-au tras multe învă
țăminte din această confruntare. Ei 
eu avut însă opinii diferite atît în 
ceea ce privește concepțiile, cît și 
în modul de a Ie expune.

EUROPENII AU ÎNVIORAT JOCUL

Pregătirea atletică este una din 
concluziile cele mai importante ale 
campionatului mondial, pe care Glo
ria se grăbește să o... nege. „Sub a- 
cest aspect -— spunea el — nu s-a 
văzut mai mult decît la ediția tre
cută ce a avut loc în Chile. Și nu 
mă miră : era aproape imposibil să 
depășești limitele pregătirii atinse de 
echipele participante Ia turneul final 
din 1962. Se poate vorbi numai de 
o accelerare a tempoului de joc, în 
care s-au remarcat mai ales echipele 
europene. Un fotbal fără înflorituri, 
fără prea mult rafinament în ceea ce 
privește tehnica, ci mai rapid — iată 
ce ne-au arătat „mondialele", grație 
jocului prestat de europeni, de la 
care au venit progresele cele mal 
simțitoare în această direcție**.

„Din punct de vedere tactic — a- 
rată Gloria — Ia „mondiale** s-a înre
gistrat un regres net al „lacătului", 
lucru inevitabil din punct de vedere 
tehnic, căci nu putea să se con
tinue sistemul de joc în care o parte 
din jucători sînt obligați să alerge 
foarte mult, în timp ce o altă parte 
rămîn aproape nemișcați. La... spar
gerea „lacătului" și-a adus aportul 
și necesitatea de a îmbunătăți latura 
spectaculară a jocului — atît de do
rită de public. Rămine ca noi, antre
norii, să muncim pentru găsirea unei 
modalități de substituire a apărărilor 
de tip lacăt, beton etc, falimentare 
la C. M“.

După părerea lut Otto Gloria, o 
dată cu „cattenaccio" a dispărut și a- 
șezarea 1—4—2—4 : „Actul de deces 
al acestei scheme a fost semnat acum 
4 ani In Chile — spune el — șL de 
aceea, susțin că brazilienii nu au 

pierdut titlul în iulie 1966, în Anglia, 
ci imediat după 1962, cînd l-au cuce
rit pentru a doua oară cu o tactică 
în declin. Și, fiindcă vorbim de for
mulele tactice, trebuie să spunem că 
tn Anglia s-a afirmat un fel de 
1—5—2—3. S-a constatat că, în apă
rare, numai echipele de club își 
■permit luxul de a folosi 4 apă
rători în linie (puțind să beneficieze 
de lăsarea in ofsaid a atacanților ad- 
verși) și aceasta datorită existenței 
unei legături mult mai puternice în
tre jucători, în timp ce „naționalele** 
sînt constrînse de regulă la o pregă
tire scurtă și cu jucători de la dife
rite cluburi, care se cunosc mai pu
țin.

In atac — a fost constatarea cea 
mai interesantă — s-a văzut că aproa-

Revista
PRESEI STRĂINE

pe toate echipele tind de-acum să e- 
limine una din extreme. Această zonă 
a terenului nu rămine însă liberă, ci 
pe aici pătrunde, din cînd în cînd, 
unul dintre jucătorii din mijloc sau 
din apărare. In acest sens, consider 
că portughezii și maghiarii, jucînd 
cu libero în față și nu în spatele sto
perului, au aplicat tactica cea mai 
nimerită. Rezultatele, dacă facem so- 
coteala golurilor marcate, confirmă 
teza mea" .

Referitor la Incredibilul fenomen 
italian, Otto Gloria a spus : -Am vă
zut pe italieni la Bologna jucînd îm
potriva reprezentativei bulgare și mi 
s-au părut mai puternici cu rezervele 
decît cu titularii. Cînd am aflat ves
tea eliminării lor de către coreeni, 
am rămas uimit. Echipa nu reflectă 
nivelul formațiilor de dub“.

Cerîndu-i-se cîteva date — referi
toare la modul în care trebuie să se 
lucreze cu echipele reprezentative, 
Otto Gloria a răspuns : „Pentru a a- 
vea o „națională** bună, trebuie creat, 
mai întîi, spiritul de club. O repre
zentativă în care fiecare joacă... pe 
cont propriu nu este o echipă. Eu am 
reușit să creez această unitate în for
mația portugheză, organizînd mese 
amicale cu jucători, însoțiți de fami
liile lor, făcîndu-i să devină prieteni 
pe cei mai focoși rivali. (Cauzele e- 
șecului brazilian rezidă și în acea ire
conciliabilă vrajbă dintre jucători, 
semnalată acum cîțiva ani și accen
tuată In ultimul timp). In al doilea 
rînd, după ce s-a creat acest spirit 

de club, trebuie să nu se cadă în gre
șeala de a se trece Ia o pregătire 
prea lungă și plictisitoare. Perioada 
de cantonament trebuie să fie pe cit 
posibil scurtată, iar activitatea de 
aici cît mai plăcută și mai variată. 
Cele 4 echipe calificate în „semifi
nale** au aplicat — toate — aceste 
principii".
SCHON: „FOTBALUL ATLETIC NU 

EXCLUDE «CLASA»"
Pentru Helmut Schon — care nu 

se pierde în meandrele diferitelor 
scheme tactice traduse în formule 
numerice — singura și cea mai im
portantă concluzie trasă în urma 
campionatului mondial rezidă în re
zultate : „S-au afirmat echipele care 
erau mai puternice din punct de ve
dere atletic și mai sudate în ce pri
vește jocul de ansamblu**.

După el — arată în continual e au
torul articolului — ultima ediție a 
„Cupei Jules Rimet** a confirmat că 
fotbalul este mai mult sportul atle- 
ților decît al virtuoșilor. „Aceasta 
nu împiedică existența și la noi a 
unor jucători cu o tehnică desăvîr- 
șită, cum ar fi Beckenbauer — cel 
mai bun element pe care l-am avut 
în ultimii ani", a continuat el.

Cu toate acestea, antrenorul națio
nalei vest-germane este de părere că 
fotbalul atletic, care a triumfat în 
Anglia, ar putea să întîmpine mari 
dificultăți în Mexic, în 1970, cînd se 
va juca la mai mult de 2 000 m alti
tudine. „De aceea, adaugă Schon, 
vom urmări cu cea mai mare atenție 
Jocurile Olimpice din 1968. Ele ne vor 
da informații prețioase în legătură 
cu alcătuirea echipei și cu formele 
de antrenament pe care va trebui să 
le aplicăm pentru viitoarea ediție a 
CMA

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI9

COMPETIȚII EUROPENE DE FOTBAL
TN C.C.E. : REAL MADRID - MONCHEN 1860 3-1 (2-1)

MADRID (prin radio). — Aseară, în meci revanșă, 
Real Madrid a învins echipa Munchen 1860 cu 3—1 
(2—1) calificîndu-se în sferturile de finală ale com
petiției. (în primul joc echipa vest-germană a cîștigat 
cu 1—0).

PARIS (prin radio). — în primul joc (în G.C.E.), 
F. C. Nantes a pierdut, pe teren propriu, cu 3—1 (1—1) 
în fața echipei Celtic Glasgow.

DINAMO ZAGREB A ELIMINAT PE MILAN I
In „Cupa Europei centrale**, Dinamo Zagreb, viitoa

rea adversară a echipei Dinamo Pitești în .Cupa ora

șelor târguri", a susținut ieri partida revanșă cu Mi
lan. La Milano, fotbaliștii din Zagreb au terminat la. 
egalitate: 0—0. Obținînd victoria în primul meci cu 
1—0, Dinamo Zagreb s-a calificat pentru turul urmă
tor. îri „Cupa cupelor**, Slavia Sofia a eliminat pe 
Racing Strasbourg. La Sofia, fotbaliștii bulgari au re
purtat victoria cu 2—0 (1—0) — în tur 0—1 — ca
lificîndu-se pentru sferturile de finală.

ATLETISM. La Pnom Penh, atletul Ni Tcih-cin (R.P. 
Chineză) a sărit 2,27 m la înălțime, la un centimetru 
de recordul mondial deținut de Brumei!

HOCHEI PE GHEAȚĂ. La Moscova; U.R.S.S. — 
Suedia 8—3 (1—0, 4—3, 3—0). Au marcat: Firsov (2), 
Almetov, Zaițev, Alexandrov, A. Iakușev, V. Iakușev, 
laroșlavțev, respectiv, Bengston, Henriksson și Nyugren. 
Azi se desfășoară al doilea joc.

LA J.O. DE IARNA 
de la Grenoble va exis
ta la marginea orașului 
un orășel format din... 
remorci de automobile. 
Acestea vor fi în nu
măr de cca. 2 000. Fran
cezii speră că astfel 
vor rezolva problema 
marii crize de hoteluri.

LA CONCURSUL in
ternațional de fotogra
fii desfășurat la Mos
cova, fotograful polo
nez Stanislas Czarno- 
gorski a obținut meda
lia de bronz pentru fo
tografia „Dramă pe un 
teren de fotbal". Por
tarul, consternat, își 
ascunde durerea, lipin- 
du-și fruntea de ga
zonul terenului.

DE ACUM înainte se 
va putea schia în tot 
cursul anului în Nor- 
mandia, chiar pe țăr
mul mării. Orașul 
Dieppe. considerat 
drept „decanul plăji- 
lor franceze" intențio
nează sg revendice, în- 
cepînd din februarie, 
anul viitor și titlul de 
„stațiune pentru schi 
în toate sezoanele” da
torită unui „covor” de 
polistiren cu suprafața 
de 6 600 m.p. a cărui 
așezare în pantă va 
permite adevărate curse 
de schi și de săniuțe 
pentru copii.

ȘTIȚI' cine sînt fot
baliștii cu numărul cel 
mat mare de goluri în
scrise în campionatele 
Italiei de-a lungul ani
lor ? Iată clasamentul 
lor : 1. Piola 290, 2.
Nordhal 226, 3. Meazza 
218, 4. Amadei 190, 5.

Gabetto 188, 6. Boni-
perti 177.

TN VEDEREA cam
pionatelor europene de 
atletism din 1969 de la 
Atena, se va construi 
un stadion cu o capaci
tate de 100 000 de 
locuri. Proiectul stadio
nului a fost încredințat 
unei firme engleze. Se 
pare că lucrările vor în
cepe în 1967, în car
tierul Kalogreza, de la 
periferia orașului

MALCOME Allison, 
antrenorul secund al 
echipei Manchester 
City, renumit pentru 
actele sale de indisci
plină, a fost pedepsit 
de federația engleză de 

fotbăl într-un mod ori
ginal : în afară de pla
ta unei amenzi de 200 
de lire sterline, el nu 
mai are voie timp de o 
lună să intre în sediul 
clubului său, să asiste 
la antrenamentele sau 
la meciurile de fotbal 
ale echipei sale.

SUEDIA, Italia și Da
nemarca au anunțat pe 
„laureații" naționali ai 
titlului de „cel mai bun 
fotbalist al anului 1966“: 
suedezii au decernat 
titlul lui Owe Kindvall, 
italienii lui Roberto 
Rosato (stoperul echi
pei Milan) iar danezii 
Iui Leif Nielsen (clubul 
Frem, Copenhaga).

LA LEIPZIG, există 
un club/ de gimnastică 
rezervat „veteranilor". 
Aci, orice cetățean al 
orașului în vîrstă de 
peste 40 de ani poate 
practica gimnastica sub

îndrumarea unor pro
fesori și medici. în pre
zent, clubul numără 
140 de membri, dintre 
care cel mai în vîrstă 
are 72 de ani ! în viitor 
se preconizează înființarea unor asemenea 
cluburi și în alte locali
tăți din R.D. Germană 
ca Berlin, Dresda, Cott
bus ș.a. precum și or
ganizarea unor între
ceri interorașe.

DOI SPORTIVI fran
cezi celebri, Jacques 
Anquetil (32 de ani) și 
Michel Jazy (30 ani) 
sînt pasionați vînători. 
Tn scurt timp cei doi 
sportivi vor participa 
împreună la o vînătoa- 
re de tigri în Cam- 
bodgia.

ANTRENORUL sue
dez de hochei pe ghea
ță Lasse Bjărn a găsit 
un original sistem de 
comunicare cu jucăto
rii în timpul antrena
mentului, pentru a-i 
dirija și a-i corecta. El 
a fixat în casca fiecă
rui jucător un mici%- 
receptor pe undi 
scurte, iar el, din tri
bună, conduce prin 
radio.

ÎN VEDEREA „Jocu
rilor mediteraneene" pe 
care le va găzdui între 
8—17 septembrie 1967. 
Tunisul desfășoară o 
vie activitate. Sînt în 
curs de construire : un 
bazin de 50 m cu 8 cu
loare, un palat al spor
turilor cu 8 000 locuri, 
un stadion cu o capa
citate de 50 000 locuri

BRAZILIENII Și ar
gentinienii au ajuns la 
o înțelegere în vede
rea organizării unui 
turneu amical de fot
bal care va reuni se
lecționate din Buenos 
Aires, Rio de Janeiro, 
Sao Paulo, Minas Ge
rais, Lisabona, Madrid, 
Milano și Londra. Un 
vefttabil „campionat 
mondial", în care vor 
putea fi văzuți Pele, 
Eusebio, Marzolini. Rat- 
tin, Greaves, Corso, 
Mazzola, Gento etc.
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