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ACTUALITATI

de iarnă
ZIDEK, AMMER SI ZEDNICEK 

IN ECHIPA DE BASCHET 
SLAVIA PRAGA

Mîine, în întreaga țară, se 
va da startul în noua ediție 
a Spartachiadei de iarnă. Mii 
S’j mii de tineri și tinere de la 
rtrașe și sate vor susține în
treceri în cadrul etapei I — 
pe asociații sportive — urmînd 
ca învingătorii să fie stabiliți 
pînă la 12 februarie 1967, dată 
ia care se încheie această pri
mă etapă.

In aceste zile, ne-au sosit la 
redacție numeroase scrisori în 
care corespondenții noștri ne 
fac cunoscute intensele pregă
tiri ce au loc în asociații. Vom 
da... cuvîntul astăzi prof. GH. 
GHEORGHIU din Urziceni și 
coresp. I. TOMA din Bistrița.

lor și sportivilor fruntași în 
acțiunea de inițiere și pregă
tire a participanților la Spar- 
tachiada de iarnă și — în 
mod special — a concurențe
lor la întrecerile pentru ob
ținerea Insignei de polispor
tiv.

Fără îndoială că Spartachia- 
da de iarnă și întrecerile pen
tru cucerirea Insignei de po
lisportiv vor da prilejul tehni
cienilor să depisteze numeroa
se talente sportive care să fie 
îndrumate spre secțiile pe ra
mură de sport.

Echipa Slavia Praga va întîlni 
miercuri seară în sala Floreasca 
pe campioana țării noastre, 
Steaua, în cadrul celui de al 
doilea tur al „C.C.E.” la baschet, 
în lot figurează cunoscuții ju
cători Zidek, Ammer și Zedni- 
cek care au făcut parte în acest 
an din selecționata Europei.

MIERCURI, LA GIULESTI, 
MECIUL DE VOLEI 
DINAMO - C.P.B.

în afara meciului masculin de 
categoria A Dinamo — Steaua, 
care se va juca la 6 decembrie 
(ora 17) în sala Floreasca, iubi
torilor de volei din Capitală li se 
mai oferă săptămîna viitoare o 
partidă din campionatul primei 
categorii. Este vorba despre în
tâlnirea feminină C.P. București 
— Dinamo București, care va 
avea loc miercuri 7 decembrie.

Vasile Antoniu (stingă) plasează cu precizie o directă de

După primul act (tragerea la 
sorți) al turneului final al cam
pionatului republican de box 
pe echipe, antrenorii prezenți 
Ia sediul federației de specia-

stingă la plex
Foto : V. Bageac

INTENSA POPULARIZARE 
A ÎNTRECERILOR

Pentru ca la competițiile or
ganizate în cadrul primei etape 
a Spartachiadei de iarnă să 
participe un mare număr de 
concurenți, consiliile asociați
ilor sportive ■— permanent în
drumate de către consiliul ra
ional UCFS Urziceni — au făcut 
o intensă popularizare a regu
lamentului întrecerilor, a locu
rilor de concurs și a ramu
rilor sportive la care se vor 
organiza dispute.

O garanție a succesului 
' Spartachiadei de iarnă o con

stituie și strînsa colaborare 
dintre consiliile asociațiilor și 
organizațiile U.T.C. în acțiu
nea de mobilizare a tineretu
lui la startul competițiilor, pre
cum și în 
cerilor.

Note bune pentru craioveni

afirmativ Ia propunerea 
Și cred că ideea a fost 

are

fă
cu 
al- 
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OB1ECTIV 
DE POLISPORTIV

UN
INSIGNA

bunei organizări a
l raional

organizarea între

SÎMBĂTĂ, LA NICOSIA

prea înaintată, 
experiența pe 
cu tehnica sa 
cred că poate 
Vasile Mariu-

gălățean 
condus e- 
loc în se-

pe 
seamă că la an- 
lotului reprezen- 
luptat deseori de

în afara 1 
întrecerilor, consiliul 
UCFS Bistrița și-a fixat ca o- 
biectiv pentru Spartachiada de 
iarnă și o intensă populariza
re a normelor Insignei de poli
sportiv care pot fi trecute cu 
prilejul întrecerilor care în
cep la 3 decembrie. Planul de 
muncă, întocmit în colabora
re cu comitetul raional U.T.C., 
prevede o largă acțiune de 
mobilizare a profesorilor de 
educație fizică, a instructori-

litate s-au angajat în discuții, 
pe care le considerăm nu mai 
puțin pasionante decit confrun
tările care vor începe duminică 
dimineața în sala Floreasca. 

Se.„ cîntăreau șansele, se 
ceau presupuneri (reciproce) 
privire la titularii care vor 
cătui cele patru formații
naliste. In privința acestui as
pect antrenorii păstrau însă o 
deplină și, să recunoaștem, jus
tificată discreție.

Doar antrenorul 
Petre Mihai, care a 
chipa sa pe primul
ria I a preliminariilor, a ținut 
să arate că nu are secrete. Să-i 
dăm, deci, cuvîntul :

„Am efectuat o pregătire spe
cială foarte scurtă, pentru a- 
ceste finale, consîderind că e- 
Ievii mei s-au rodat suficient 
in partidele disputate in serii. 
Gîndind realist, noi nu putem 
spera ca anul acesta să învin
gem puternicele formații Di
namo și Steaua. Sperăm însă 
să-i intrecem pe craioveni (care 
nu au o valoare mai bună de
cit noi), să facem un meci 
„strîns" cu Steaua și să ocu
păm, deci, locul trei în turneul 
l'inal. In ceea ce privește com
ponența formației noastre, sin
gurul semn de Întrebare l-a 
constituit titularul categoriei 
grea. M-am gindit că este cazul 
să-1 încerc pe Ștefan Cojan, 
care pină acum activa la cate
goria semi-rea. Cojan a răs-

&

puns 
mea. 
bună. Semigreul nostru 
încă un cuvînt de spus în bo
xul românesc, ținind seama că 
are o vîrstă nu 
28 de ani. Cu 
care o posedă, 
destul de bună, 
să-1 taloneze 
țan, mai cu 
trenamcntele 
taliv Cojan a
Ia egal Ia egal cu boxerul di- 
namovist. Așadar, surpriza pe 
care o oferă echipa gălățeană 
o constituie trecerea Iui Cojan 
la categoria maximă și, mărtu
risesc sincer, sint nerăbdător 
să văd confruntarea dintre el 
și Mariutan. în rest, voi urca 
în ring formația standard : M. 
Aurel, Al. Dumbravă, P. Co- 
valiov, A. Săvescu, Gh. Premia; 
Cr. Vasiliu, D. Șandru, Gr. E- 
nache și T. Felea. Pe de altă 
parte, vreau să subliniez fap
tul că. deși regulamentul com
petiției permite echipei clasa
te pe locul I în preliminarii să 
apeleze la boxerii altor echipe 
din seria respectivă pentru 
turneul final, totuși noi n-am 
găsit înțelegere. Am solicitat 
pe boxerii Vișinescu, Manolo 
(C-lung Muscel), Rotaru (Plo
iești) și Răgălie (Constanța); 
dar aceștia nu s-au prezentat 
la pregătirile noastre*'.

it. CALARAȘANU

DUPĂ UN JOC DINAMIC
Al

In școlile din orașul Craiova gimnastica este la loc de cinste. Profesorii de educație fizică din 
acest oraș se străduiesc să angreneze cit mai multi copii în practicarea acestui frumos sport, 
in fotografie: profesoara Silvia Goanță, de la Liceul „Nicolae Bălcescu" asistind-o pe talen
tata elevă Nicolița loan din clasa a Vl-a, in timpul unui exercițiu la birnă

Foto : T. Roibu

Selecționata Bucureștiului 
a terminat la egalitate 
ca Torpedo Minsk: 4-4
Jucînd cu mai multă ambiție 

și în special cu o atenție spo
rită în apărare, selecționata 
noastră de hochei a opus în cel 
de al doilea meci — disputat

BASCHET. Sala Floreasca, 
de la ora 17: Politehnica II 
București - Politehnica Cluj 
(m), Construcții București — 
Medicina Timișoara (m). Con
structorul București — Olimpia 
T.V. București (f), meciuri în 
cadrul campionatelor republi
cane, categoriile A și B.

VOLEI. Sala Dinamo, de la 
ora 17,30 : Universitatea Bucu
rești - Medicina București (m), 
Progresul București — Progresul 
Tîrgoviște (f), meciuri în ca
drul categoriei B.

RUGBI. Teren Dinamo, de la 
ora 14: Dinamo București - 
Gloria București, meci în ca
drul categoriei A.

• FOTBALIȘTII NOȘTRI AU PLECAT IERI 
DIMINEAȚĂ • ÎN LOT AU REVENIT BADEA
Șl MOCANU • BARBU, ACCIDENTAL 
N-A FĂCUT DEPLASAREA • ARBITRII 
ÎNTÎLNIRII: ARTHUR LENTINI, IOSEF CASSAR
Șl PAUL BONETT-DIN MALTA • LA 7
DECEMBRIE UN JOC AMICAL, ÎN IZRAEL

Nici nu s-au stins ecourile întîlnirii 
de la Neapole și încep comentariile 
privind jocul de la Nicosia, unde echi
pa noastră națională va trebui să în- 
tîlnească, la 3 decembrie, în cadrul 
Campionatului Europei, reprezentativa 
Ciprului.

Miercuri dimineața, jucătorii lotului 
s-au reunit la București pentru ultime
le „retușuri" privind jocul de la Ni
cosia. Accidentat la Cluj (ruptură 
musculară), fundașul Bărbu a devenit 
indisponibil pentru partida de sîmbă- 
tă. Locul său va fi luat de Nunweiller 
III. Alte amănunte ?

Iată inserată, mai jos, scurta con-

lotul care va face de-

faptul că după jocul 
vom susține la cîteva

vorbire cu antrenorii Ilie Oană și Ște
fan Covaci.

— Mai iutii, 
plasarea.

— Dat fiind 
de la Nicosia
zile un altul cu reprezentativa Izrae- 
lului (amical), lotul a fost oarecum 
lărgit. Vor face deplasarea: IONES- 
CU, DATCU—POPA, IOACHIM PO
PESCU, NUNWEILLER III, C. DAN. 
DELEANU, MOCANU — GHERGHE- 
LI, DOBRIN, BADEA — PIRCALAB, 
FRĂȚTLA, DRIDEA I, IANCU, LUCES- 
CU, NAGHI, C. RADU.

ieri seara — o mai mare rezist 
tență acestei valoroase formații 
sovietice Torpedo Minsk. Rezul
tatul a fost de 4—4 (0—1, 2—3, 
2—0), ceea ce ne îndreptățește 
să sperăm că în această perioa
dă, elimlnînd carențele manifes
tate și în acest joc, selecționata 
noastră poate atinge potențialul 
dovedit în sezonul trecut.

Meciul a început într-un tempo 
rapid și după ce ambele echipe 
au ratat cîteva ocazii favorabile, 
în min. 12 Hoscinin șutează de 
Ia distanță și deschide scoruL 
In finalul primei reprize G. 
Szabo, singur cu portarul, ra
tează egalarea. rupîndu-i-se 
crosa. începutul celei de a doua 
reprize nu este cteloc favorabil 
selecționatei noastre. în min. 22 
Sitkovski concretizează o pasă 
excelentă a lui Gremeakin. Două 
minute mai tîrziu, un șut puter
nic al Iul Varga pune în dificul
tate pe portarul sovietic și din 
ciocnirea croselor pucul alunecă 
în poartă : 2—1. Torpedo Minsk 
se detașează în finalul acestei 
reprize prin golurile marcate 
de Gremeakin (min. 26) și Silov 
(min. 34), pentru ca în min. 38 
Calamar să reducă scorul. Deci, 
4—2.

In ultima repriză echipa ro
mână joacă tot mai bine, mal 
legat și mai hotărît în 
avînd Inițiativa în cea mal 
parte a timpului. In min. 43 
reduce din diferență (4—3) 
finalul partidei, la capătul

(Continuare in pag. a 4-a)

atac 
mare 
Pană 
și în 

_____ r_______ ,_ ___ x_. unei 
suite âe atacuri, Bașa reușește 
egalarea.

CALIN ANTONESCU



SP0RIU1-UN PRIETEN AL MINERILOR DIN VALLA JIULUI
Palea Jiului e renumită 

prin punctele de exploatare 
minieră Lonea, Petrila, Petro
șeni, Lupeni — o salbă de 
nestemate negre legate între 
ele printr-un fir de apă. Re
porterul mai bâtrîn i-a văzut 
lacrimile și i-a botezat me
leagurile „Valea Plîngerii". In 
anii noștri te întîmpină zîm- 
betul luminos, tineresc al 
Jiului...

In multitudinea preocupă
rilor minerilor de aci, ne-am 
convins că sportul ocupă unul 
din primele locuri.

Ne-am oprit mai întîi la 
Lonea, localitatea cu tradiție 
in fotbal și „stațiunea" popi
carilor din Valea Jiului. Fot
balul cunoaște prima atestare 
în 1927. Jucătorii acelui timp, 
în mare parte mineri, au 
transmis din tată în fiu, pe 
lingă lampa de miner și pa
siunea pentru acest sport. 
Președintele secției de fotbal

ECHIPA BĂNCII DE INVESTIȚII BUCUREȘTI
CONTINUĂ SĂ FIE LIDERA FINALEI

TG MUREȘ 1 (prin telefon, de la 
corespondentul nostru principal). Pe 
măsură ce întrecerile finalei campio
natului republican pe echipe se a- 
propie de sfîrșit, lupta pentru primul 
Ioc în clasament devine și mai strîn- 
să. După runda a 5-a, echipa Băncii 
de investiții București se menține la 
conducere, reușind să întreacă pe 
Electronica București, una din prin
cipalele pretendente la titlu. Scor: 
8V2—2’/2. Iată rezultatele, pe mese: 
Rădulescu — Nacu 0—1, Troianes- 
cu — Pavlov 1—0, Nacht — Reicher 
’/2—'/2, Bozdoghină — Erdeuș 
*/2—*/2, Maria Desmireanu — Eleo
nora Jianu l—0, Vcturia Simu — 
Rodica Reicher */2—*/2.

Acum, Banca de investiții este ur
mată la numai 1 punct distanță de 
Constructorul, care a înregistrat sco
rul rundei: 5—1 cu Medicină Timi
șoara (numai Botez a fost învins de 
Adam). Un alt rezultat de impor
tanță pentru clasament este cel dio 
meciul Spartac București — Petrolul 
Ploiești. Bucureștenii au cîștigat cv 
3'/2—2>/2, victorii obținînd Ott a- 
supra lui L. Pogorevici și Elisabeta 
Polihroniade la Maria Pogorevici. 
Ploieștenii au cîștigat prin Radovici

ORAȘULUI BUCUREȘTI»„CUPA
A REVENIT PUGILIȘIILOR 

Dl IA STEAUA,
Finala „Cupei orașului București", 

disputată în sala de festivități a Uzi
nelor Semănătoarea", a atras foar-r 
te multi iubitori ai sportului cu mă
nuși din Capitală. Ca și în reuniu
nile precedente, întâlnirile, au fost 
de un bun nivel tehnic.

Cel mai bun boxer al competiției 
a fost A. Iliesțu (Steaua). D’upă,în“ 
tîlnirea precedentă, în care l-a'în
vins la puncte pe C. Stanef (Dinamo), 
Iliescu a întîlnit în finală pe P. Brîn- 
duș (Dinamo). Deplasîndu-se foarte 
bine în ring, contrînd cu puternice 
lovituri, el s-a impus în tot timpul 
luptei, terminînd învingător la punc
te. Ca și în meciurile anterioare, 
fostul campion republican, V. Dobre 
(Steaua), a arătat o bună formă 
sportivă, tn ultima întîlnire el l-a 
învins la puncte pe Gheorghe Vlad 
(Dinamo), după o partidă în care a 
știut să contracareze atacurile dina- 
movistului și să riposteze cu puter
nice lovituri de întîmpinare. Iată 
celelalte rezultate tehnice : A. Drăgan 
(Steaua) b.ab. III Șt. Antonescu (Ra
pid), 1. Lungu (Progresul) b.p. I. 
Manea (O.B.), A. Murg (Steaua) 
b.p. Gh. Dumitru (Metalurgistul),
I. Crăciun (Metalul) b.p. V. Gheorghe 
(Semănătoarea), H. Stumph (Steaua) 
b.p. N. Enciu (Progresul). în întîlniri 
amicale: N. Lazăr (Olimpia) b.p.
J. Ștefan (I.T.B.), Gh. Florescu (Viito
rul) b.p. M. Vintilescu (Olimpia), 
N. Paraschiv (Olimpia) meci nul cu 
C. Lică (Voința). Trofeul a revenit 
pugiliștilor de la clubul Steaua (19 
puncte). Pe locurile următoare, Pro
gresul (10 p.) și Metalul (5 p.).

I>. DUMITRESCU
coresp.

a asociației Parîngul Lonea, 
tovarășul Dumitru Cîmpeanu, 
ne vorbește despre cițiva din
tre jucători, caractenzîndu-i in 
același timp ca muncitori des
toinici: ramblatorul Ion Dima, 
lăcătușul Roman Pui, sudorul 
Ion Petean. Aceștia sini... ve
detele Lonei. In afară de ei, 
însă, stadionul orașului și alte 
terenuri de sport înregistrea
ză zilnic zeci de amatori, mi
neri, care după orele petrecute 
în adîncuri, vin să-și petreacă 
plăcut și util o parte a tim
pului lor liber. Cele spuse de 
minerul Marin, participant la 
discuție: „doar la plasa de 
volei sau la coșul de baschet 
simt că mă destind complet", 
sînt edificatoare în acest 
sens.

Ni s-a vorbit și despre alte 
sporturi practicate aici: po
pice, volei, atletism, tir. Pri
ma popic arie a Lonei a fost 
înființată în 1948. De atunci,

numărul amatorilor a crescut 
mereu. Numele lor s-a impus 
în regiune, iar în '62 și ’64 
titlul de campioni regionali 
a fost dus la ei, acasă.

Tot în cadrul regiunii acti
vează și echipa de volei „Pa

rîngul". Proaspeții ingineri 
loan Gilcescu și Gheorghe 
Mar han, absolvenți ai Institu- 
lui de mine din Petroșeni, au 
adus cu ei, pe lingă dorința 
de a aplica în practică cele 
ce au învățat, elanul și voința 
de a ridica echipele de volei 
printre cele fruntașe din Palea 
Jiului.

Urmînd cursul Jiului, facem 
următorul popas la Petroșeni.

■ i’tiiu aicuția este polarizată 
nici spre echipa care repre
zintă localitatea in prima ca
tegorie la fotbal: Jiul Petro
șeni. Multi dintre copiii pe 
care-i întrebi ce au de gînd 
pentru viitor, iți răspund: 

miner ca tata și fotbalist 
ca nea LiLardi". Piuă vor 
deschide ușa liftului să co
boare in adine uri, ei bat. in
tr-o frenezie a copilăriei nestă
vilite. mingile prin toate spa
țiile libere ale orașului.

Organizatorii sînt preocu
pa fi aici de sporturile sezonu
lui de iarnă, de activitatea de 
masă și centrele de inițiere.

— Din indicațiile. Consiliu
lui regional UCFS am instituit 
„Ziua trecerii normelor Insig
nei de polisportiv". ne infor
mează tovarășul profesor loan 
Ciofîcă, de la C.S.O. Am re
partizat eî te un activist pentru 
fiecare centru. La Lupeni. încă 
din prima săptumînă 150 de 
participant și-au trecut cite 
4 probe. La Petroșeni am a- 
vut în prima zi J/ de partici
pant i, numărul lor ridicîndu-

la Bondoc, tn ultimul meci al zilei, 
Chimia Tg. Mureș a înregistrat pri
ma sa victorie, întrecînd cu 4—2 pe 
Universitatea București.

înaintea ultimelor două runde cla
samentul se prezintă astfel: Banca 
de investiții București 19 puncte. Con
structorul București 18. Electronica 
București 17, Petrolul Ploiești 16‘/2, 
Medicina Timișoara I4'/2, Spartac 
București și Universitatea București 
12‘/2, Chimia Tg. Mureș 10.

în penultima rundă sînt programate 
următoarele întîlniri: Spartac 
Banca de investiții. Universitatea — 
Electronica, Medicina — Petrolul și 
Constructorul — Chimia.

I. PAUȘ

SCRIMĂ

Zeno Bejan (Progresul) și Suzana Tasi (Steaua) - 
campioni ai Capitalei la juniori mari

Sîmbătă și duminică au fost desem
nați campionii de juniori mari ai Ca
pitalei la floretă-băieți și fete.

La floretă băieți s-au prezentat un 
număr de 33 de... candidați. Con-
curșul a început cu 6 serii de cile 5 
și 6 trăgători, a continuat cu 4 turc 
de eliminare directă și o finală de 3. 
Pe primul plan al întrecerii s-au aflat 
4 reprezentanți ai clubului Progresul 
(Bejan, Ursovici, . Burlea și Neagu) și 
cîțș unul de Ja Universitatea (Micloș) 
și Gloria (A. Ștefan). Cu o pregătire 
superioară, în finală au intrat Bejan. 
Ursovici și Micloș. Confruntarea dintre 
acești trei tineri floretiști n-a reușit să 
desemneze nici un cîștigător, fiecare 
dintre ei terminînd finala cu cîte o 
victorie. Și astfel ■ a avut loc o a doua 
finală (!). De data aceasta Bejan a 
obținut două victorii și a cucerit titlul 
de 'campion al Capitalei pe anul 1966. 
Pe locul 2 Ursovici, pe locul 3 Mi
cloș. Următorii clasați: A. Ștefan, Gh. 
Burlea și Șt. Neagu.

Au fost eliminați pe „traseul" pro
bei Cornel Gușii1' (Universitatea) și

G/MNAST/CÂ

Concursuri...
LA BRAȘOV

Recent, în sala clubului Dinamo 
din Brașov a avut loc un reușit con
curs de gimnastică, la care au parti
cipat sportivi de la Politehnica, Ce
tatea și Școala sportivă din locali
tate. Primele locuri au fost ocupate 
de Dinu Iorgescu (Șc. sp.) la catego
ria I seniori, Ana Ioniță (Șc. sp.) la 
categoria I senioare, Teofil Blaj (Po
litehnica) la categoria a II-a seniori 
și Viorica Moglan (Politehnica) la 
categoria a II-a senioare. în afară de 
evoluția acestor sportivi, a mai plă
cut comportarea gimnaștilor: Florin 
Popovici, Marcela Mihai, Doina Mo- 
ruzan (Șc. sp.), Irina Duicu, Ioana 
Cismaș, K. Konrad, I. Pogan (Poli
tehnica).

G- CAROL—coresp.

atletism

0 nouă speranță a
• Cu prilejul „Cupei de toamnă' 

desfășurată recent la Cluj, atleta 
Iuliana Crișan a obținut la pentatlon 
3656 de puncte (80 mg — 12,8,- lun
gime -— 5,07 ; greutate — 9,62 ; înăl
țime — 1,36; 200 m — 27,2). Este 
un rezultat foarte bun dacă ținem 
seama că eă are doar 15 ani și că 
va fi junioară și în 1970! Iuliana 
Crișan (1,78 m și 60 kg) elevă în 
clasa a IX-a, este o mare speranță 
a atletismului nostru.

în același concurs Ildiko Kun (n. 
1952) a realizat 12,4 la 80 mg 1

P. NAGHI
coresp.

Teodor Petruș (Gloria), doi dintre 
scrimerii care emiteau pretenții la un 
loc în primele 6.

Un număr record de concurente au 
fost prezente și în proba feminină de 
floretă : 37. Sistemul de desfășurare: 
două ture eliminatorii, trei ture de 
eliminare directă (cu recalificări) și o 
finală de 3. Concursul a fost cîștigat 
de Suzana Tasi (Steaua) cu 2 victorii 
în finală. Ea a fost urmată de A- 
driana Moroșan (Progresul) cu o vic
torie și Ecatcrina lencic (Steaua). Iată 
în continuare clasamentul: 4. Rodica 
Văduva (S.P.O.B.). 5. ludith Haukler 
(Universitatea), 6. Eva Maria Voinea 
(S.P.O.B.), 7. Luminița Popescu

(Gloria), 8. Mihaela Ștefan (Viitorul), 
9. Geta Orfanu (Universitatea). Au 
absentat, fiind bolnave, Ileana Drimbă 
și Marina Stanca.

Primii 6 concurenți la floretă băieți 
și primele 9 trăgătoare Ia floretă fete 
s-au calificat în finala pe țară care va 
avea loc în zilele de 20—22 decem
brie, în Capitală.

de afirmare...
LA PLOIEȘTI

în noua sală de gimnastică de la 
stadionul Petrolul Ploiești s-au des
fășurat, timp de două zile, întrecerile 
de gimnastică la categoriile copii și 
junioare II, dotate cu „Cupa Petro
lul". La această competiție au parti
cipat gimnaste din Brașov, Orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și Ploiești, 
evidențiindu-se Petruța Paciurcă, Sîn- 
ziana Paraschiv (Orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej), Gabriela Rusu, Vio
rica Olteanu (Dinamo Brașov), Bea
trice Lovin, Elisabeta Turcu, Daniela 
Iliescu (Petrolul Ploiești).

REZULTATE PE ECHIPE, catego
ria copii: 1. Orașul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej 178,70 p, 2. Ploiești 169,55 
p, 3. Brașov 167,25 p; categoria ju
nioare II: 1. Ploiești 262,20 p, 2. 
Orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
259,20 p, 3. Brașov 259,00 p.

ȘTEFAN CONSTANTIN-coresp. 

se in sâptumiua următoare la 
121. Ne-am propus ca pinâ 
la 1 ianuarie să avem 2 0(H) 
de purtători ai Insignei. Ur~ 
mărim in același timp ca tre
cerea probelor să fie contro
lată foarte riguros. Trebuie să 
amintim și de centrele de 
inițiere la atletism pentru co
pii. Intenționăm ca la con
cursul republican de sală din 
ianuarie 1967 să ne prezen
tăm cu 5 juniori de perspec
tivă.

★
Poate că s-ar fi cuvenit să 

vorbim ceva mai mult despre 
activitatea de performanță din 
l alea Jiului, despre lupta cu 
centimetrii, cu secundele, cu 
„secretele" fotbalului, voleiu
lui sau baschetului. Ne-a inte
resat însă, să aflăm, in pri
mul find, cum înțeleg minerii 
și copiii lor rostul exercițiilor 
fizice și necesitatea de a le 
practica. O parte din cele 
constatate se oglindesc în rin- 
dările de față.

NUȘA MUSCELEANU

atletismului clujean
• în concursul de toamnă desfă

șurat la Brașov, tînărul Nicolae Pița 
(Tractorul) a stabilit un nou record 
republican de juniori II la pentatlon 
cu 2937 de puncte (23,5 — 36.00 — 
6,15 — 44,80 — 4:54,0). Vechiul 
record îi aparținea lui Vlad Hodoș

Iuliana Crișan, de la Școala sportivă 
din Clu] (stingă), in timpul unei 

curse de viteză

Foto : P. Naghi

($c. sp. 2 București) cu 2713 p. Cu 
puțin timp înainte N. Pița doborîse 
și recordul republican de juniori II 
la triatlon cu 1993 p (100 m — 12,2; 
lungime — 6,14 m; greutate — 
12,04 m).

C. GRUIA 
coresp. principal

ere

ACTIVITATE INTENSĂ ÎN
Zilele trecute s-a desfășurat în Capi

tală o competiție de haltere dotată cu 
„Cupa Metalul". Concursul a reunit 
halterofili de categoria a IlI-a, neclasi
ficați și juniori.

Trofeul a revenit echipei Metalul, care 
a obținut 4 victorii, față de cele 3 ale 
halterofililor de la clubul Rapid. Iată 
rezultatele: cat. 56 kg: C, Petrescu 
(Metalul) 237,5 kg; cat. 60 kg : I. 
Caroiu (Metalul) 287,5 kg; cat. 67,5 
kg: P. Cristici (Metalul) 267,5 kg ; 
cat. 75 kg : M. Mihu (Rapid) 295 kg ; 
cat. 82,5 kg: P, Năstase (Rapid) 310 
kg ; cat. 90 kg : E. Mihăilescu (Rapid) 
300 kg ; cat. grea: V, Costiuc (Meta
lul) 280 kg.

UN CENTRU DE INIȚIERE LA SIBIU

Recent, în cadrul C.S.M. Sibiu s-a 
înființat un centru de inițiere și învă
țare a sportului halterelor. Pînă în 
prezent, la acest centru se pregătesc 
17 tineri (între 14—17 ani) și primele 
rezultate ale antrenorului Toma Oprea- 
popa sînt îmbucurătoare. Datorită spri
jinului acordat de conducerea clubului, 
tinerii au la dispoziție o sală corespun
zătoare și toate materialele necesare 
practicării acestui sport. Sîntom convinși 
că în scurt timp numărul halterofililor 
din Sibiu va fi și mai mare.

ILIE IONESCU — coresp. principal

VOLE!

CLASAMENTELE LA l 
ÎN CATEGORIILE A ȘEI

CATEGORIA A

MASCULIN
1. Dinamo Buc. 9 7 2 24: 9 1
2. Rapid Buc. 7 7 0 21: 2 1
3. Steaua Buc. 7 7 0 21: 5 1
4. Politehnica Galați 6 60 18: 4 1
5. Tractorul Brașov 8 3 5 11:17 1
6. Petrolul Ploiești 6 3 3 9:12
7. Minerul Baia Mare 7 2 5 7:15
8. "Viitorul Bacău 6 2 4 10:13
9. Politehnica Timișoara 6 2 4 7:14

10. Alumina Oradea 7 16 8:18
11. Progresul Brăila 7 16 6:19
12. Politehnica Brașov 6 0 6 4:18

FEMININ |
1—2. Dinamo Buc. 76 1 19: 5 1.
1—2. Farul Constanta 7 6 1 19: 5 1

3. Penicilina Iași 7 6 1 20: 7 1
4. Rapid București 7 5 2 18: 9 1
5. Universitatea Craiova 7 3 4 11:17 1
6. I.C.F. București 7 3 4 9:16 1
7. C.S.M. Sibiu 7 2 5 10:18 f.
8. Universitatea Cluj 7 2 5 9:18
9. C. P. București 7 16 11

10. Țesătura P. Neamț 7 16 7:2® ■'

CATEGORIA B

Seria I
MASCULIN

1. Electroputere Craiova 7 6 1 19: 7 1F
2. Farul Constanta 7 6 1 20: 8 1:
3. înainte Timișoara 7 4 3 17:11 1
4. I. C. Arad 7 4 3 12:15 11
5. Semănătoarea Buc. 7 3 4 14:16 11
6. Prog. T.R.A. Suceava 7 3 4 13:16 lt
7. Ind. slrmei C. Turzil 7 3 4 10:16 1(
8. C.S.M. Clui 7 2 5 13:17 î
9. Progresul București 7 2 5 12:17 !

10. A S A. Sibiu 7 2 5<^:16 f
FEMININ

1. Drapelul roșu Sibiu 7 7 0 21: 3 11
2. Progresul București 7 7 0 21: 5 14
3. Progresul Tîrgoviște 7 5 2 18:9 lî
4. Corvinul Deva 7 4 3 14:14 11-
5. Liceul „N. Bălcescu-

Cluj 7 3 4 11:14 U
6. Metalul București 7 2 5 12:17 <
7. Sănătatea Arad 7 2 5 11:16 !
8. Tricotajul Brasov 7 2 5 12:18 $
9. Voința M. Ciuc 7 2 5 7:17 S

10. Voința Botoșani 716 6:20 t

Seria a ll-a
MASCULIN

1. I.C.F. București 7 7 0 21: 0 14
2. Politehnica Cluj 7 6 1 20: 4 12
3 Stiinta Petroșeni 7 4 3 16:11 11
4. Univer. Craiova 7 4 3 14:11 11

5—6. Universitatea Tim. 7 4 3 12:12 11
5—6. Construcții Buc. 7 4 3 14:14 11

7. Politehnica Iași 7 3 4 12:15 IC
8. Universitatea Buc. 7 2 5 7:19 S
9. Pedagogic Tg. Mureș 7 16 5:18 f

10. Medicina București 7 0 7 4:21 1
FEMININ

1. Universitatea Tim. 7 7 0 21: 3 14
2. Medicina București 7 6 1 19: 5 11
3. Medicina Tg. Mureș 7 6 1 18: 6 15
4. Politehnica Brașov 7 3 4 12:18 IC
5. Universitatea Buc. 633 12:11 1
6 Pedagogic Pitești 6 3 3 12:13 4

7—8. Științe-Econ ornice Buc. 7 2 5 10:17 !
7—8. Universitatea Iași 7 2 5 10:17 fi

9. Politehnica Galați 7 2 5 10:18 £
10. Medicina Cluj 7 0 7 5:21 1

CAPITALĂ Șl IN ȚARĂ
RAPID ORADEA ÎNVINGĂTOARE 

GU 5—2

La Oradea a avut loc un concurs în 
care s-au întrecut echipele Rapid Ora 
dea și o selecționată a orașului Tg. Mu 
reș. Victoria a revenit sportivilor osa 
deni cu scorul de 5—2. Cu această oca 
zie au fost stabilite 10 recorduri alt 
regiunii Crișana (3 la seniori și 7 Ia 
juniori). La cat. grea, A. Culici • 
„smuls" 107,5 kg și a totalizat 360 kg.

V. SERE — coresp.

O NOUĂ SECȚIE LA C.S.M. CLUJ

La C.S.M. din Cluj a luat ființă o 
nouă secție de haltere. Este vorba de o 
secție — rezervată tinerilor în vîrstă de 
14—17 ani — condusă de prof. A. 
Tatu. Munca în această secție se des
fășoară, pînă în prezent, cu rezultate 
bune și sperăm că în scurt timp o 
serie dc elemente de perspectivă ca P. 
Cîmpeanu, Gh. Tomșa, V. Pop, V. Ka- 
lai, V. Olteanu, G. Boca, N. Sabo, E. 
Boia ș.a. se vor afirma la viitoarclo 
campionate republicane de juniori.



corespondenților noștri
LA BISTRIȚA — 44 DE ECHIPE DE 

HANDBAL
Locul nașterii : 

Chitila. Data : 25
aprilie 1938. Primul 
teren de fotbal: mai
danul din spatele 

: fabricii de zahăr, 
înălțime 1,67. Greu
tate : 66 kg. - 
sîa: jurist.
antrenor: 
Ghiurițan. 
club : Rapid 
rești. Al doilea : U- 
niversitatea Cluj. Al 
treilea : Dinamo 
București. Selecțio
nat în reprezentati
vele de juniori, ti
neret și B. N-a ju
cat niciodată în e- 
chipa națională, fapt 

Jcare constituie ma
rele regret al vieții de 
tăvi an Popescu, 
biS grafică am înserat-o mai sus. Aș 
adăuga aici un lucru ce mi se pare 
deosebit de semnificativ pentru întregi
rea schiței de portret a lui Octavian 
Popescu: de la început — indiferent 
de sistemul în care 
tat pentru postul de mijlocaș. Și 
și-a trădat niciodată

Acum, stăm de 
tră aburesc două 
pe marginea unei 
puțin cîte puțin 
mea. Tăvi nu fumează. Pentru... suflu. 
Discuția — pornită după multe ezitări 
— are un singur obiect: mijlocul te
renului care, pentru interlocutorul meu, 
începe la marginea propriului careu și 
se termină pe linia porții adversarului. 
Scriind asta, gîndesc că am exprimat 
ntr-un anume fel profesiunea de cre
dință a lui Octavian Popescu. „Mijlo
cașul poate și trebuie să fie peste tot. 
Este jucătorul cu „două fețe* : 
tor și atacant".

Profe- 
Primul 
Remus 
Primul

Bueu-

In iafa porții adversarului, Octavian Popescu a zburat pur și simplu pentru 
a iovi balonul cu capul

La liceul nr. 1 din Bistrița se 
desfășoară o vie activitate sportivă. 
Au fost reamenajate terenurile de 
volei, de baschet, de handbal, sec
torul de atletism, sala de gimnastică 
a fost dotată eu aparatele necesare.

In prezent se fao pregătiri intense 
pentru campionatul de handbal al 
liceului. La etapa I, interclase, s-au 
înscris nu mai puțin de 44 de echi
pe, 22 de băieți și tot atîtea de fete.

Mai amintim că pentru recrutarea 
de elemente talentate pentru Școala 
sportivă din localitate aproape 300 
de elevi au participat la probe de 
selecție pentru atletism, gimnastică 
și handbal

ASOCIAȚIE MICA CU
MARI

I. Toms

REZULTATE...

fotbalist a lui Oc- 
a cărui succintă fișă 

înserat-o

a jucat — a op- 
? nu 

,prima dragoste*1, 
vorbă In fata noas- 
ceșcute de cafea și 
scrumiere se stinge 

o singură țigară. A

apără-

— Cifi 
rut ?

parteneri de linie ai a-

sensu, cinci — Bodo, 
Petru Einil și Gher- 

mai 
aș putea trece

— Stricto 
Neacșu. Koszka, 
gheli. Dar, așa cum am jucat — 
ales în ultimii ani 
printre ei pe Ivansuc sau pe Pircălab, 
pe Frătilă sau Adam. Zic asta, pentru 
că mijlocașul modern trebuie să fie 
oriunde e nevoie de un om. El poate 
fi, într-un anume moment al jocului, 
extremă, mijlocaș, fundaș etc. Mijloca
șul, mai mult decît oricare alt jucător, 
trebuie să fie de... tip universal. De 
pildă, cine ar putea preciza ce rol joacă 
atît de discutatul Corso ? Extremă stin
gă (poartă numărul 11 pe tricou), mij
locaș stîng, atacant central sau fundaș.

al Sibiului seîn „orașul de jos' 
află fabrica „Drapelul roșu*. Sala- 
riații de aici sînt și mari amatori 
de sport iar asociația lor, Drapelul 
roșu, este cotată printre fruntașe 
în orașul Sibiu. Răsfoind planul de 
muncă al asociației aflăm că pe

primul plan al activității se situ
ează organizarea de competiții, creș
terea numărului membrilor asoci
ației, promovarea unor formații în 
campionatul regional etc. Despre 
felul cum au fost îndeplinite oină 
acum aceste obiective ne permitem 
să dăm cîteva cifre și date. Astfel, 
la spartachiada de vară au parti
cipat 313 tineri, 25 de noi membri aa 
fost înscriși în asociație, cotizația 
UCFS a fost încasată în proporție 
de peste 90 la sută, campionatul a- 
sociației a atras în întrecerile de 
fotbal, handbal, volei și alte ramuri 
peste 200 de băieți și fete, echipa 
de popice calificîndu-se în campi
onatul regional, iar cea de volei 
fete — în campionatul de categorie! 
B a țării. La toate acestea trebuie 
să mai adăugăm intensa activitate 
turistică care se desfășoară la ..Dra
pelul roșu*. Iubitorii de drumeție an 
efectuat pînă în luna octombrie. S 
frumoase excursii dintre care amin
tim pe cele organizate pentru vi
zitarea unor obiective ca : hidro
centralele de pe Argeș și de la Bi- 
caz, insula Ada-Kaleh ș.a.

M. Luputiu

ȘTIRI
DE LA F. R. F.

care 
de- 

mă-

Echipele de categoriile B și C 
‘fganizeazâ meciuri pe data de 4 
Tembrie sînt obligate să ia toate 
urile pentru ca terenurile să fie prac- 
icabile.

MECI AMINAT

Partida Gaz metan Mediaș — Clujea- 
»a„ din cadrul categoriei B — seria a 
I-a, a fost amînată pentru 11 decem- 
rie, ora 14.

OMOLOGAT CU 3—0

Ră-

— Ai Jucat mijlocaș în ambele 
sisteme — fPM si în cel cu patru 
fundași. Care este mai greu ?

„așezări" efortul 
mare, mai greu

Personal, 
subordo- 

cu chib- 
mijlocul

O realizare remarcabilă 
S. Locomotiva Cluj

Meciul Rapid Mizil — Metalul 
ăuți, din categoria C — seria Est, în- 
rerupt în min. 21 din cauza terenului 
xiprac'.icabll în ziua de 13 noiembrie, a 
ost omologat cu rezultatul de 3—0 în 
avoarea echipei Rapid Mizil, deoarece 
irmația Metalul Rădăuți nu s-a pre- 
entat a doua zi pentru continuarea 
acului, conform regulamentului.

— Deși în ambele 
cerut mijlocașului este 
trăiești In sistemul cu patru fundași. 
Și asta pentru că, de obicei, respec
tând indicațiile primite, echipa se a- 
sează în teren după schema 4—2—4. 
In atari condiții, spațiul lăsat în seama 
celor doi mijlocași este cel mai mare, 
împărțirea terenului nu e echitabilă. 
Aceasta este și una dinlre cauzele 
pentru care noi ne „stingem" cel mai 
repede. în echipa noastră — Dinamo 
București —- lucrurile au căpătat alt 
aspect, prin replierea alternativă a unui 
atacant. Asta dă posibilitate mijloca
șului să intervină decisiv în fazele de 
finalizare, să „urce" nînă Ia înălțimea 
„vîrfurilor" echipei. Recent, am citit 
o declarație a lui Bone, în care se spu
nea că mijlocașul de 
soarta meciului. E 
ales, este cel mai 
viața mijlocașului 
spatele primei linii, 
în față, poți sesiza 
și momentul tactic în care poate fi dată 
lovitura decisivă. Astăzi, cei trei sau 
patru din față sînt. de regula, marcați 
strict. Iată de ce trebuie să ne „ames
tecăm* în treburile lor și noi cei din 
linia a doua.

de exemplu). Din mai multe motive. 
Mai întîi, ea se potrivește cel mai bine 
calităților tehnice și fizice ale jucăto
rilor noștri (crescuți de altfel în spi
ritul... pasei scurte). Noi avem putini 
atacanți capabili să se „bată" cu apă
rătorii — superior dotali fizic. Apoi, 
pasa scurtă „liniștește" jocul. îți îngă
duie să creezi, dacă pot spune așa.
Există multe păreri în legătură cu
acest aspect al problemei. Unii sînt
pentru viteză cu orice preț,
cred că viteza trebuie să fie 
nată gîndirii, lucrului făcut 
zuință. O explozie produsă la
terenului nu poate impresiona decît... 
domnișoarele din tribune. Locul ei este 
în cercul adversarilor. Acolo este nece
sară viteza. Pasa lungă cere la ambele 
extremități jucători cu o tehnică ridi
cată : și cel care o execută, și cel care 
o primește. Deci, dacă această condiție 
nu este îndeplinită, există mai multe 
posibilități de a greși. Atunci, ce im
portanță mai are faptul că ai cîștigat 
într-o fracțiune de secundă 60 de me
tri de teren dacă în clipa următoare 
ai pierdui mingea și... inițiativa ? 1

Și discuția continuă, 
cit, țigara s-a stins de 
să aprind lumina...

Cafeaua s-a r3- 
mult. Mă ridic

VALENTIN PĂUNESCU

O imagine neplăcută 
te intîmpina ori de cite 
ori treceai in urmă cu 
doi ani pe lingă locul 
viran din spatele Ate
lierelor „16 Februarie* 
din Cluj, Asta pînă în
tr-o zi cînd, datorită u- 
nei lăudabile inițiative, 
a început pe acel loc 
amenajarea unor tere
nuri de sport. Numeroși 
muncitori de la Ateliere 
și elevi ai Grupului șco
lar, mobilizați de orga
nizația U.T.C. și d, 
consiliul asociației spor
tive Locomotiva, 
prestat cîteva 
ore de muncă 
că, schimbînd 
gime aspectul

au 
mii de 
patrioti- 

tn intre- 
locului

viran, rămas acum doar 
în amintirea locuitori
lor din cartier.

Oameni harnici și 
buni gospodari, cefe
riștii clujeni s-au hotă- 
rit de la început să 
facă un lucru temeinic. 
Primind un larg sprijin 
din partea conducerii 
Atelierelor, iubitorii de 
sport și-au văzut in 
cele din urmă încunu
nate eforturile: dispun 
acum de o frumoasă 
bază cu terenuri de 
fotbal, handbal, volei 
și baschet.

Și lucrurile nu s-au 
oprit aici. In curtea 
Atelierelor exista mai 
de mult un bazin care

care vor sd 
să in cefe 

la acestea 
pu pir aria 

fie amena- 
viitor, pUf

nu era folosit. Aditrîn- 
du-i-se unele amenajări 
bazinul (25x8 ni) va fi 
pus la vară la di*pozi- 
tia celor
practice sau 
înotul. Ducă 
adăugăm și 
proiectată să 
jată in anul 
tem vorbi despre o re
marcabilă realizare cart 
face cinste ceien-sțiloB 
clujeni. Noile antena- 
juri vor contribui. cu 
siguranță, la progresul 
activității sportive din 
cadrul acestei întreprins 
deri.

N. PETRE 
co respondent

astăzi poate hotărî 
adevărat și, mai 

frumos lucru din 
modem. Stînd în 
cu cîmpul de joc 
cel mai bine locul

Pe stadioane
și în afara lor... Disonanțe în corul galeriei rapidiste

— O întrebare de detaliu:. ce 
preferi, pasa scurtă sau pasa Iun- 
gă ?

— Sînt pentru pasa scurtă (bineîn
țeles exceptînd situațiile care cer nea
părat o pasă lungă — un contraatac

PRONOsa&SPORT
ZILE PÎNA LA TRAGEREA AUTO

TURISMELOR LOTO
PRIMA TRAGERE LOTO DUPĂ 

NOUA FORMULA.
UN SUCCES DEPLIN!

în primele 10 luni ale anului 1963, 
OTO-PRONOSrORT a distribuit par- 
Cipanților 350 000 000 lei dintre care 
.5 autoturisme „Fiat”, „Renault 10 
ajor“, „Wartburg", „Moskvici", „Tra- 
mt“ precum și premii în obiecte ca 
otociclete, motorete, scutere, televi- 
iare și numeroase premii în bani.
Tragerea autoturismelor LOTO din G 
•cembrie atribuie în număr nelimitat 
UTOTURISME „Fiat 1800“, „Renault 

major", „Wartburg lux 312/1” și 
“rabant 601“.
De asemenea, se atribuie premii în 
mi pentru variantele cu 2 numere 
știgătoare.
Pentru a avea șanse mari de cîștig 
câți pe seturi de bilete în valoare de 
lei.

Agențiile vă țin la dispoziție și bilete 
ita completate.

Prima tragere LOTO după noua for
mulă s-a bucurat de o largă partici
pare, datorită marelui număr de pre
mii atribuite, justificînd pe deplin inte
resul acordat.

Astfel, față de tragerile anterioare 
numărul cîștigătorilor a crescut de a- 
proape patru ori.

La categoria I sfert 
8 variante a 17.658 lei, 
Il-a întregi 7 variante

Numai la categoria
fost atribuite 2.467 de premii.

Noua formulă oferă și în continuare 
avantaje mari.

• Tragerea LOTO de astăzi va avea 
loc la București în sala din strada 
Doamnei nr. 2.

s-au înregistrat 
iar la categoria 
a 20.181 lei.
a V-a sfert au

Rubrică redactată de Administrația 
de stat Loto-Pronosport.

Am așternut pe hîrție, în repetate rînduri, elogii 
la adresa galeriei rapidiste. Toate — meritate, pentru 
rolul însemnat pe care nu o datâ înflăcărații supor
teri ai echipelor giuleștene l-au avut în obținerea de 
către acestea a victoriilor, unele dintre ele de înalt 
prestigiu pentru voleiul, pentru sportul românesc, 
într-o atît de mare măsură li se cuveneau de fiece 
dată laudele, îneît, sincer recunoaștem, nu ne-am 
îndurat să le umbrim prin relevarea și a aspectelor 
negative din comportarea unei părți a galeriei rapi
diste. N-am abandonat însă niciodată intenția de 
a ne ocupa de ele, ci doar i-am amînat punerea în 
aplicare, desigur, și cu nădejdea că, poate, dorita 
schimbare de atitudine la cei în cauză... ne va 
scuti pe noi - să scriem un asemenea articol, pe res
pectivii — de o astfel de popularizare. Din păcate, 
acea schimbare în bine nu s-a produs, manifestările 
protagoniștilor negativi ai galeriei rapidiste la re
centele derbiuri de volei Dinamo - Rapid determi- 
nîndu-ne prezentele însemnări critice și solicitarea, 
în fine, a unor măsuri disciplinar-educative cores
punzătoare.

Mai. întîi, ce admirăm fa devofatii suporteri care 
alcătuiesc galeria giuleștenilor ? Dragostea pentru 
culorile clubului lor, ardoarea cu care-și susțin echi
pele favorite, deseori chiar cu veritabila sacrificare 
a timpului liber, pentru a le urma în deplasări, 
oriunde, oricum și oricînd, trăind alături de ele lupta 
din teren, purtîndu-fe spre victorie. Și ce anume 
nu admirăm, ci... dimpotrivă, ce anume reprezintă 
temeiul rîndurilor de fată ? Ce anume e dezacordat 
la (repetăm! o parte din corul înfocărilor suporteri 
ai Rapidului? Tot ceea ce (în interpretarea foarte... 
personală a partiturii lor de către unii „soliști*) 
încalcă regulile obiectivitătii, sportivității, principiile 
conduitei civilizate. Ca atare, recunoscînd rolul im
portant pe care, în cucerirea unei victorii, îl joacă 
galeria rapidistă, nu vom fi nicicînd de acord cu 
abaterile de la principiile amintite. Tncepînd, de 
exemplu, cu zumzetul iritant, vacarmul și apostro
fările adresate adversarilor Rapidului, la intrarea 
lor pe teren, și continuînd lista „pieselor* repro
babile din repertoriul unei anumite categorii a ga
leriei rapidiste cu : subiectivitatea manifestă, gene
rată rareori de necunoașterea regulamentului; ofen- 
sarea, ori de cite ori Rapidul e penalizat, a arbi
trilor, îniurăturile adresate lor, oficialilor, federației, 
jucătoarelor și jucătorilor din echipele adverse, bat
jocorirea și incomodarea deliberată în joc a acestora 
din urmă, pe scurt — autentice huliganisme; în

MARIN DRAGO- 
MIRESCU. desena- 
tor tehnic ia 
I.P.I.M.P C. — Bucu
rești, afirmat din 
nou ca nedorit per
sonaj negativ al 
galeriei repidiste, 
cu prilejul recentu
lui meci masculin 
de volei Rapid — 
Dinamo. Ca și în 
atîtea alte ocazii 
din trecut, cînd a 
fost făcuta fotogra
fia de față. Averti
zat că e pe punctul 
de a fi pozat, el a 
acționat cu pruden
tă. lansîndu-și „spl- 
ritele“ (citiți : ofen
se, incitări la scan
dal !) după pavăza 
mîinii .. pînă la ple
carea din sală a fo
toreporterului.

fine, întrecerile cîtorva „spirituali*, de fapt propa
gatori ai unui umor de proastă calitate, jignitor și 
pe care-1 dorim absent din sălile și de pe terenurile 
noastre de sport. La urma urmei, practicanfii acestui 
soi de „încurajări* aruncă o lumină urîtă — neme
ritată — asupra clubului sportiv Rapid București, care 
are primul datoria sc-i combată, prin măsurile edu
cative cuvenite.

Scriem aceste rînduri, această invitație la reflecții, 
convinși că, așa cum de atîtea ori a știut să se 
organizeze minunat într-un remarcabil suport oral 
al victoriilor feroviare, tot așa va ști galeria giu- 
leșteană să-și mobilizeze majoritatea vocilor corecte 
pentru acoperirea - printr-o admonestare promptă
- sau, la nevoie, pentru eliminarea din cor a 
minorității disonante. Tn consecință - pentru reali
zarea unei galerii unanim admirabile. Cît privește 
„personalitățile" care compun minoritatea, pe una 
dintre ele v-o prezintă fotografia alăturată și „cartea 
de vizită* de lîngă ea, făcînd parte din seria prin 
care — publicînd-o cu ajutorul fotoreporterilor noștri
- ne propunem ca pe „soliștii* respectivi certați cu 
disciplina și iubitori de scandal, să-i înfățișăm „la 
lucru* în tribune, tuturor cititorilor și în primul rînd 
tovarășilor de muncă de la locurile lor de producție... 
Dacă va mai fi cazul.

CONSTANTIN FAUR



® ECHIPA STIINTA PE LOCUL III LA KOLN • AZI, FORMAȚIA 
ROMÂNĂ IA PARTE LA TURNEUL DE LA ESSEN

Handbaliștii români în R. F. Germană

K'O'LN 1 (prin telefon). —- In loca
litate s-a disputat miercuri cea de a 
22-a ediție a turneului internațional 
de handbal masculin, organizat de 
clubul Polizei S.V. Koln. Anul a- 
cesta la tradiționala dispută pentru 
primul loc s-au întrecut patru pu
ternice formații din R.F. Germană 
(B.V.f.L. Gummersbach — campioana 
țării, TUS Welinghofen — campioana 
de unul trecut, T.V. Krefeld Oppum 
și P.S.V. Koln) precum și două echipe 
străine: R.K. Zagreb — campioana 
Iugoslaviei și Știința București. Tur
neul a fost deosebit de echilibrat, 
de un foarte bun nivel tehnic și tac
tic (în rîndurile echipelor partici
pante numărîndu-se numeroși jucă
tori internaționali). Demn de men
ționat este faptul că nici una din 
formații nu a încheiat acest turneu 
(disputat într-o singură după amiază, 
sistem „fulger") fără să cunoască 
infringer ea.

Cele șase formații au fost împărțite 
în două serii, în cadrul cărora s-au 
înregistrat 
SERIA
(4—1). 
(0-2), 
(4—0) ; 
mersbach
Koln 17-
Koln 11 —
tor rezultate, echipa Știința s-a clasat

pe primul loc în serie și a întîlnit 
în semifinală formația de pe locul 
secund din cealaltă serie : R.K. Za
greb. Victoria a revenit în prelungiri 
handbaliștilor iugoslavi: 10—6 (3—2, 
5—5). La scorul de 5—5, cu cîteva 
secunde înainte de terminare, Mol
dovan singur cu portarul a tras în 
bară! In cealaltă semifinală Weling
hofen a învins Gummersbach cu 
scorul de 4—3 (2—1). în finală : 
Zagreb — Welinghofen 6—5 (3—2). 
Pe baza rezultatelor anterioare, Ști
ința București a ocupat locul III.

în continuarea turneului lor hand
baliștii români evoluează azi la Essen, 
în cadrul unui alt turneu internațio
nal.

In recentul derbi al campionatului de hochei al Cehoslovaciei, obiectivul 
aparatului fotografic a surprins această fază de o mare spectaculozitate : 
un fundaș și portarul Duklei Jihlava caută să oprească pucul trimis de 
atacantul Gregor de la Slovan Bratislava. Efort zadarnic, fiindcă pucul 

va poposi în plasă: 5—3 pentru Slovan, scor final
Foto CETERA

Jocurile sporth 
de la Pnom Per

„C. C. E." LA POLO

următoarele rezultate: 
A : Știința — Krefeld 7—4 
Krefeld — Welinghofen 3—7 
Știința — Welinghofen 6—2 
SERIA B : Zagreb — Gum-

3—7 (1—2), Zagreb —
-3 (6—2), Gummersbach —
-6 (5—3). Ca urmare a aces-

Tinerele handbaliste române

și R. D. Germană
Teri dimineața a părăsit Capitala 

selecționata ieminină de handbal 
(tineret) a orașului București, care 
va întreprinde un lung turneu în 
R.F. Germană și R.D. Germană. Ti
nerele handbaliste române vor evolua 
azi în cadrul turneului de la Essen, 
după care vor juca la Rheinhausen 
(4 decembrie), Vilberth (6 decembrie), 
Leverkussen (7 decembrie) în R.F.G. 
și apoi la Magdeburg (11 decembrie), 
Dessau (13 decembrie) și Dresda 
(15 decembrie) în R.D.G.

Rugbiștii
de la Stiinta Petroseni

7 7 J

învingători în Polonia
In cadrul turneului pe care-1 între

prinde în Polonia, echipa de catego
ria A. Știinla Petroșeni a dispus de 
rugbiștii de la Sosnowiec cu scorul de 
12—3.

ROMÂNIA-CIPRU
ÎN CAMPIONATUL EUROPEI

(Urmare din paiț. 1)

— Ce știți despre viitorii adversari 
din Campionatul Europei ?

— Au un știi de joc asemănător 
grecilor și turcilor. Echipa națională 
a Ciprului este antrenată, pentru Cam
pionatul Europei, de fostul internațio
nal sovietic Igor Netto. In pregătiri, 
ciprioții au susținut două întilniri : cu 
Spartak Moscova (1—3) și Benfica Li
sabona (3—4). Vrem să subliniem că 
privim cu toată seriozitatea meciul de 
sîmbătă. Ar fi o mare greșeală să-1 
considerăm dinainte jucat sau să ne 
gindim că adversarul este slab. Par
tida se joacă pe teren nu pe... hîrtie. 
Este un meci oficial și, așa cum 
arătam, vom aborda jocul cu toată 
seriozitatea.

Convorbirea a fost încheiată ieri di
mineață la aeroportul Băneasa, cu tradi
ționala urare de succes și de drum 
bun !

Iată și arbitrii întîlnirii: ARTHUR 
LENTINI la centru, IOSEF CASSAR 
NAUDI și PAUL BONETT — toți din 
Malta.

Dinamoviștii bucureșteni sînt optimiști
inaintea meciului retur de la Genova

Dinamoviștii bucureșteni pleacă în 
cursul zilei de astăzi la Genova pen
tru a susține meciul revanșă cu Pro 
Recco din cadrul turneului final al 
„Cupei campionilor europeni" la 
polo. Partida va avea loc duminică 
după-amiază și va fi condusă de ar
bitrul internațional- Manguillot (Spa
nia).

Campionii țării noastre au acordat 
aceeași mare atenție pregătirilor e-

fectuate în această săptămînă, insis- 
tînd foarte mult asupra situațiilor de 
superioritate sau inferioritate nume
rică, situații care joacă un rol atît 
de important în determinarea rezul
tatului unui meci. Toți jucătorii sînt 
optimiști și așteaptă cu încredere 
partida de la Genova care le-ar pu
tea aduce cea mai mare satisfacție 
din întreaga lor carieră. Iată, de alt
fel, și declarația internaționalului

TENISMANII ENGLEZI AU CISTIGAT TUMI DE EA MILANO
Turneul internațional masculin de te

nis de la Milano a fost cîștigat de 
echipa Angliei, care în finală a dispus 
cu 3-—0 de selecționata Italiei. Rezul
tate tehnice : Taylor—Pietrangeli 6—4, 
6—4 ; Sangster—Maioli 7—9, 6—4, 
11—9 ; proba de dublu a fost cîștigată, 
de asemenea, de jucătorii englezi. Pen-

tru locurile 3—4. echipa Cehoslovaciei 
a învins cu 3—0 echipa Franței.

• în turneul de tenis de la Mel
bourne : Cox (Anglia)—Ruffels (Austra
lia) 1—6, 4—6. 6—1, 7—5, 8—6; 
F.merson (Australia) — Honiberg (Belgia) 
1—6, 6—3, 6—1, 4—6, 6—4.

Anatol Grințescu înainte de plecare : 
„Cele două goluri pot constitui un 
avantaj decisiv dacă nu vom repeta 
greșelile italienilor din jocul de la 
București. După părerea mea, la Ge
nova va trebui să atacăm continuu 
și să nu căutăm în nici un moment 
păstrarea unui rezultat. Totodată va 
trebui să ne controlăm foarte bine 
nervii și întreaga atitudine în timpul 
jocului pentru a nu mai oferi arbi
trului posibilitatea dictării unor eli
minări facile".

Prof. Carol Corcec nu a operat nici 
o modificare în echipa care a jucat 
duminică, astfel că lotul care face 
deplasarea are următoarea compo
nență: Frățilă și Ciszer (portari), 
Kroner, Zaban, Grințescu, Blajec, 
Mărculescu, Popa, Novac, Zamfirescu 
și Mihăilescu. Din delegație va mai 
face parte și arbitrul internațional N. 
Nicolaescu.

PNOM PENH 1 (Agerpres). J 
rile sportive de la Pnom Penh 
continuat cu întrecerile de 
natație, baschet, tenis de 
judo.

In ultima zl a concursului 
tism, cunoscuta sportivă Sin 
(R.P.D. Coreeană) a cîștigat 
două probe: 200 m în 24,5 și 8C 
în 2:03,7.

în cadrul turneului de baschet 
lecționata R. P. Chineze a învin 
scorul de 101—71 echipa Siriei, 
Cambodgia a întrecut reprpzentî 
R.P.D. Coreene cu 68—48.

La tenis de masă, echipele (! 
culină și feminină) ale R. P. Chi 
s-au clasat pe primul loc, iar p 
de simplu bărbați a fost cîștigat. 
Li Fu-iun (R. P. Chineză),

Sportivul japonez Hotaro Utai 
a terminat învingător la catec 
grea, în cadrul turneului de jude

atlet 
mas;

Hochciștii suedez
învingători la Floscc

Aseară la Moscova, în meci; 
vanșă, echipa de hochei pe gh 
a Suediei a întrecut reprezenti 
U.R.S.S. cu 3—2 (2—1, 1—0, 0

DIN LUMEA FOTBALULUI

Gento in ac/iune

formația din Miinchen a 
deschis scorul prin Brun- 
nenmeyer. „Echipa lui
Gento" a jucat însă în
continuare excelent, diri-
jînd acțiunile într-un 
singur sens : spre poar
ta lui Radenkovici. Și 
iată că în min. 20 gazdele 
egalează prin Grosso (min. 
20), iar 13 minute mai 
tîrz.iu, Gento execută al 
10-lea corner al formației 
sale, care anunță totodată 
un nou gol al madrilenilor: 
balonul ajunge la Aniancio, 
acesta trage extrem de pu
ternic, Radenkovici respin
ge în picioarele lui Veloso 
care expediază mingea în 
plasă. După pauză, madri
lenii stabilesc scorul final 
(3—1) prin punctul mar
cat de Pirri (min. 53), ob- 
finînd astfel calificarea în 
sferturile de finală.

Repercusiuni...

Real Madrid în sferturile 
de finală

Principalul meci din „C.C.E.” desfă
șurat în această săptămînă a fost acela 
dintre Real Madrid, deținătoarea tro
feului și Miinchen 1860. După cum se 
știe, primul joc disputat la Miinchen 
s-a terminat cu victoria la limită a echi
pei vest-germane (1—0). De aceea, 
partida revanșă a suscitat un interes 
deosebit. Și nu se poate spune că ma
drilenii n-au trecut prin emoții în în- 
tîlnirea de miercuri seara. în min. 13,

în anul 1964, la To
kio, F.I.F.A. a exclus

Republica Sud-Africană din rîndul 
membrilor săi, pentru politica de discri
minare rasială pe care o promovează gu
vernul acestei țări.

La aflarea acestei decizii, conducăto
rii federației de specialitate din 
R.S.A. erau convinși că va fi ceva „tre
cător" și că fotbalul sud-african își va 
putea desfășura în continuare activi
tatea fără a fi afectat de hotărirea 
F.I.F.A.

Dar iată că repercusiunile încep să se 
arate și, după relatările revistei World 
Soccer, ele sînt deosebit de îngrijoră
toare.

Fotbalul din R.S.A. a rămas izolat

de restul lumii. Nici o echipă străină 
nu a contractat în ultimii doi ani 
vreo întîlnire cu o echipă de club și, 
cu atît mai puțin, cu reprezentativa a- 
cestei țări. In consecință, nivelul fot
balului este scăzut din toate punctele 
de vedere. Higlands Park, cea mai bună 
echipă din R.S.A. — cîștigătoarea cam
pionatului și a cupei din acest an — 
care înainte de 1964 a întrecut echipe 
ca Wolverhampton Wanderers sau Ful
ham (din prima ligă engleză), acum 
poate fi învinsă de orice echipă din cea 
de a... treia divizie de fotbal englez.

Stanley Mathews, care a vizitat de 
curînd R.S.A. și a văzut un meci dispu
tat între echipele Johannesburg Ran
gers și Germinston Calles (din prima 
ligă a R.S.A.), a declarat ziariștilor 
că după părerea lui „echipele din prima 
ligă sud-africană joacă la nivelul celei 
de a... patra divizii de fotbal din 
Anglia**.

Federația de specialitate din Repu
blica Sud-Africană a încercat de cu- 
rînd să „achiziționeze" fotbaliști din 
Argentina. Dar nu s-au găsit decît ju
cători de mina a treia care să riște 
sancțiuni din partea F.I.F.A., în ciuda 
„bursei", fără îndoială, destul de mari 
care le-a fost oferită.

Ultima hotărîre a federației din 
R.S.A. este de a cere reprimirea în 
F.I.F.A. O asemenea cerere este însă 
fără sorți de izbîndă atîta timp cît po
litica de apartheid continuă să fie pro
movată în această țară. Iar pînă la 
abolirea acestei politici, suferă și fot
balul.

in campionatul european : 
Olanda-Danemarca 2-0

ROTTERDAM. Pe stadionul din Rot
terdam, în prezența a 30 000 de spec

tatori, reprezentativa de fotbal a 
dei a întrecut cu scorul de 2—0 (( 
selecționata Danemarcei, într-un 
contînd pentru grupa a V-a a ca 
natului european.

Partida s-a desfășurat pe un 
alunecos și în prima repriză a 
eehipe au jucat prudent. De-abi 
minutul 87, gazdele au marcat p 
gol prin Swart. în ultimul minut, 
rul Van der Kuylen a primit o pa 
la Swart și a majorat scorul la

„Echipa lui Pele" învinși 
la scor

RIO DE JANEIRO. La Belo 
zoute s-a disputat primul meci 
nalei „Cupei Braziliei" la fotbal, 
echipele F. C. Santos șl Cruzeiro, 
torîa a revenit fotbaliștilor de la 
zeiro cu scorul de 6—2 (5—0).

70 000 de spectatori au asisl 
una dintre cele mai grele Infringe 
ferite de formația lui Pele. Din 
tul 75 F. C. Santos a jucat în 
oameni, Pele fiind eliminat de pe 
pentru proteste Ia deciziile arbil

Golurile au fost marcate de: 
(3), Tostao, Nata și Carlos (aut 
pentru învingători și Toninho (2) 
tru învinși.

Returul se va desfășura miere 
decembrie, la Sao Paulo.

★
Alte rezultate. In „CUPA f 

I.OR". Chemie Leipzig—Standard 
2—1 (returul la 14 decembrie) 
„CUPA ORAȘELOR TÎRGURI" V 
Setubal—Juventus Torino 0—2 (( 
Au marcat Gori și De Paoli. în 
1—3. Meciuri amicale: Țara Cal 
Scoția (meci de tineret) 0—6; 
lek Cairo—West Ham United 5—1 
1) 1 în echipa engleză au jucat c< 
nenții reprezentativei Angliei, Moi 
Peters.

Redacția și administrația: str, .Vasile Conta nr. 16. teleion ti. 10.05, interurban 72 și 286. Telex: sportrom bne. 180. Tiparnl: L P. .Informația*, sti. Breioianu 23—25. 
PREȚUL ABONAMENIULUI: 1 lună: 6,50 letț 3 «uni: 19,50 leii 6 luni: 39 lei | 1 an: 78 leL


