
Președintele i
Consiliului de Stat, 1 

hivu Stoica, s-a înapoiat i 
in Capitală !

e.va PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, VNIȚI VA!

reședințele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Ro- 
nia, Chivu Stoica, împreună cu soția, care la invitația Ma- 
ății sale Imperiale Haile Selassie I, a făcut o vizită oficială 
prietenie în Etiopia, s-a înapoiat vineri după-amiază în Ca
dă.
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Citiți în pagina a IV-a 
programul complet al com
petițiilor sportive de sîm- 
bâtă ți duminică din Bucu
rești.

reședințele Consiliului de Stat a fost însoțit de Bujor Al- 
șan, ministrul minelor, cu soția, George Macovescu, adjunct 
ministrului afacerilor externe, cu soția, de consilieri și ex- 
ți.
a sosire, pe aeroportul Băneasa, erau prezenți tovarășii 
eorghe Apostol, Alexandru Birlădeanu, Maxim Bergbianu, 
re Borilă, Vasile Vîlcu, Ștefan Voitec, precum și Roman 
Idovan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Grigore 
jmăpu, secretarul Consiliului de Stat, Corneliu Mănescu, 
nsv.ru! afacerilor externe, membri ai Consiliului de Stat și 
guvernului, conducători de instituții centrale, generali, 
riști.
iu fost de față șefii misiunilor diplomatice acreditați la 
urești.
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(Agerpres)

Cine Hi fi noua campioană 
a țarii, ia boi?

® Astă-seară, derbiul echipelor din provincie

cîștigat titlul de 7 ori, în 
ce boxerii <le la Steaua au 
această satisfacție o singură 
(în 1962).

înaintea ultimelor două meciuri 
clasamentul turneului final arată 
astfel :

Doar două meciuri mai sînt de 
disputat în turneul final al cam
pionatului republican de box pe 
echipe. Firește, partida în jurul 
căreia se poartă eele mai aprinse 

I discuții este cea care se va dis- 
■ pută între formațiile DINAMO 
I și STEAUA Ambele echipe aș- 
I teaptă cu înfrigurare primul su

net de gong. Dinamoviștii au

timp 
avut 
dată

Iliescu, Chivăr și Trandafir

zi, prima rundă a întîlnirii internaționale
de șah România — R. S. S. Letonă

>e ieri dimineața, șahiștii re- 
zentativei R.S.S. Letone sint 
peții Capitalei noastre. Zece 
ători și jucătoare, din elita 
ului sovietic, sint gata să ia 
mul contact în fața tablelor 
64 patrate cu viitorii lor ad- 
sari, șahiștii echipei Româ- 
i.
iu o zi înainte de începerea 
trecerii dintre cele două re-

noaștem forța șahiștilor români 
din ultimele lor apariții în com
petițiile internaționale. Iată de 
ce consider că meciul pe care-1 
susținem la București va fi deo
sebit de greu pentru noi. Mai 
ales că trebuie să apărăm pres
tigiul ciștigat la recentele me
ciuri cu R.D. Germană și Polo
nia, in care reprezentativa Le
toniei a obținut victorii. Vom

lupta pentru un rezultat cit mai 
bun !“

întilnirea internațională ami
cală de șah România - R.S.S. Le
tonă începe azi la ora 16.30 în 
Aula Universității (Facultatea 
de Drept) și continuă miine la 
aceeași oră. Intîlnirea este con
dusă de arbitrul internațional 
C. M. Popescu și arbitrul An- 
ghel Matei.
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Așadar, iubitorii sportului eu 
mănuși din Capitală vor lua din 
nou, miine dimineață, drumul sălii 
Floreasca, pentru a viziona întîl- 
nirea cate va decide pe noua cam
pioană a țării. Gala va începe la 
ora 10. Derbiul provincialelor, 01-
tenia—Galați, va avea loc astă- 
seară de la ora 19, în aceeași 
sală. Covaci, Crudu și Nica văzuți de Neagu Radulescu

După turneul echipei de lupte greco-romane Dinamo București in Suedia

Un bilanț îmbucurător
zentative a avut loc ședința 
nică, in care s-a fixat ordi- 
i jucătorilor la cele zece 
se. Iată partidele care vor 
ea fi urmărite azi după a- 
îză, în prima rundă a meciu- 

(primii jucători notați au 
ele) : Gipslis — Gheorghiu, 
ciltea — Klovan, Peterson — 
ițescu. Soos — Smit, Kapen-

— Drimer. Partos — Milei- 
Astra Ergle — Alexandra 

olau, Elisabeta Poiihroniadc 
Via Rojlapa, Beneta Villerte 
Suzana Makai, Gbizdavu — 
ilinș.
mediat după terminarea șe- 
ței tehnice, ne-am adresat 
nului jucător al reprezentati- 
oaspe, maestrul internațio- 
Aivar Gipslis, care ne-a fă- 
următoarea declarație : „Cu-

MÎ1NE, LA „FLOREASCA"

:uresti-Slavia Sofia 
a baschet masculin
aschetul se află în plină ac- 
tate internațională. După 
rrile campioanei țării noas- 
cu echipele Kuenring Ener- 

Viena și Siavia Praga,
■ urma alte meciuri, ofi- 

•e și neoficiale
'uminică și luni, selecționata 
•eulină a Capitalei va susți- 
o dublă întîlnire amicală cu 
nația Slavia Sofia, una din 
itașele baschetului bulgar. 
ÎTIDELE VOR AVEA LOC 
SALA FLOREASCA, IN PRI- 
ZI DE LA ORA 20, ÎN CEA 

A DOUA DE LA ORA 19,30.

In pagina a 4-a

COMPETIȚIA 
SEZONULUI

Miine, în salo Dinamo:

Vor stopa voleibaliștii de la Steaua 
ascensiunea Politehnicii Galați?

• Ultima etapă a turului în grupa feminină din „A" și în întreg „B"-ul • în program - 
meciuri „vedetă" la Timișoara, Brăiio, lași, Craiova, C. Turzii, Sibiu și Petroșeni

.Ciocnire" intre atacul echipei Steaua și blocajul Politehnicii Galati, eu prilejul uneia 
din intilnirile susținute de cele două formalii fruntașe în ediția trecută a campionatului.

Miine, la București și încă în 
17 orașe din țară, au loc me
ciurile etapei a lX-a a campio
natelor republicane la categoriile 
A și B. O etapă foarte însem
nată, din numeroase puncte de ve
dere. Mai iutii, întrucît ..afișul 
conține cîteva dispute ale căror 
rezultate pot aduce modificări

esențiale în clasamente și fiindcă 
etapa e ultima din turul cam
pionatelor pentru echipele feminine 
din „A", ca și pentru cele femi
nine și masculine din JB“.

Prima dintre cele mai atrac
tive partide o găzduiește sala 
Dinamo din Capitală : meciul, aș
teptat cu nerăbdare, dintre echi

pele masculine fruntașe STEAUA 
BUCUREȘTI și POLITEHNICA 
GALAȚI. Politehnica —- reco
mandată elocvent de... imaculata 
sa situație din clasament: 7 ju
cate, nici o infringere, victorii cu 
3—I și 3 —0 asupra dinamoviști- 
lor, rapidiștilor. Tractorului. Iar

(Continuare in pag. a 6-a)

De vorbă cu antrenorul Dumitru Cuc
Formația de lapte greco-romane Dinamo București s-a 

înapoiat ■ din Suedia unde a participat la un important 
concurs international și, in continuare, a intreprins un 
turneu prin cîteva orașe suedeze șusjinînd intilniri cu 
cele mai puternice echipe. Pentru a afla unele amănunte
ne-am adresat antrenorului 
luptătorilor dinamoviști, DU - 
MITRU CUC:

— Să mă refer mai intri la 
concursul internațional, Ia care 
au participat, alături de spor
tivii dinamoviști, luptătorii 
din reprezentativele Poloniei, 
Cehoslovaciei, Suediei și ora
șului Goteborg. întrecerile, 
desfășurate timp de două zile 
intr-o frumoasă sală de sport 
din Goteborg, n-au fost ușoa
re. Echipele naționale ale 
Cehoslovaciei și Poloniei cu
prindeau luptători de valoare, 
ele numărîndu-se de altfel 
printre protagonistele marilor 
confruntări internaționale. Cu 
nimic mai prejos erau și cele 
două formații suedeze.

Cu toate acestea, I. Alio- 
nescu și N. Martinescu și-au 
impus superioritatea la cate
goriile 57 și respectiv 97 kg, 
clasîndu-se pe primul loc. La 
celelalte 6 categorii, primii 
s-au clasat sportivii din for

mațiile suedeze. Bine au con
curat și Gh. Stoiciu, S. Po
pescu și I. Țăranu, care au 
ocupat locul secund. FI. Cior- 
cilă și Gh. Popovici, după ce 
au .mers" meritoriu în pri
mele tururi, au pierdut cele
lalte partide fiind nevoiți să 
se mulțumească cu locul III. 
Dar, atit Ciorcilă cît și Popo
vici au evoluat la categorii 
superioare de greutate.

Pe echipe, Dinamo a ocupat 
locul II cu 14 puncte, înain
tea formațiilor Cehoslovaciei, 
Gdteborgulul și Poloniei. Pri
mul loc a revenit reprezenta
tivei Suediei, care a acumu
lat 20 de puncte.

—Și acum, despre turneul 
prin Suedia...

Interviu consemnat de 
COSTIN CHIRIAC

(Continuare in pag. a 8-a)

Consfătuirea metodico-științifică a duhului Progresul
Clubul sportiv Progresul or

ganizează marți 13 decembrie 
(între orele 9—14 și 17—21) 
o consfătuire metodico-științi- 
fică la care sînt invitați an
trenori, tehnicieni, medici 
sportivi și sportivi fruntași 
de la cluburile și asociațiile 
sportive bucureștene. Vor ti

dezbătute cu acest prilej te
mele : .Probe și norme de 
control", «Specializarea timpu
rie", .Individualizarea antre
namentelor", „Probleme de trau
matologie sportivă" etc. Cons
fătuirea va avea loc în SALA 
CLUBULUI FINANTE-BANCI 
DIN STR. DOAMNEI Nr. 2.

nsv.ru


ACTIVITATEA DE PROPAGANDĂ Șl EDUCAȚIE 
DIN REGIUNEA IAȘI POATE FI MAI BUNĂ

în cursul lunii noiembrie, un colectiv al Consiliului General al UCFS 
s-a deplasat în regiunea lași pentru a controla si îndruma Consiliul re
gional UCFS în probleme privind munca de propagandă și educație.

în materialul de fată ne vom opri,_pe scurt, asupra unor latun^aje 
activității organelor și organizațiilor 
viilor de propagandă din orașul lași, 
și lași.

UCFS, a comisiei regionale și comi- 
din raioanele Bîrlad, Hîrlău, Pașcani

Ce s-a făcut și ce mai este de făcut
în munca de propagandă?

Ne scriu

corespondent

în baza planului de măsuri elabo
rat de Biroul Consiliului General al 
UCFS. Biroul Consiliului regional 
UCFS Iași și-a întocmit un plan de 
măsuri anual în care au fost cuprin
se o serie de obiective menite să 
popularizeze activitatea sportivă de 
masă și de performanță și să. atragă 
masele la practicarea exercițiilor fi
zice și sportului. Analiza muncii des
fășurată pe această linie sub ..condu
cerea și îndrumarea organizațiilor de 
partid a subliniat reale îmbunătățiri 
calitative.

Popularizarea activității sportive de 
masă și de performanță s-a făcut in 
regiunea Iași (fără a se epuiza însă 
toate posibilitățile) prin folosirea u- 
nor mijloace vizuale și auditive ca.: 
ziarul regional, stațiile de radioampli
ficare, gazetele de uzină, vitrine, foto
montaje. panouri, afișe. Ziarul „Flacă
ra lașului" și-a asumat misiunea de a 
informa permanent pe cititori des- 
nre acțiunile sportive inițiate în ca
drul regiunii, indicînd locul și data 
de disputare a competițiilor, contri
buind. în același timp, printr-o suită 
de materiale educative, la formarea 
unei opinii sănătoase privind com
portarea jucătorului în teren și* a 
spectatorului în tribună. Cunosctn- 
du-se puterea de penetrație pe care 
o are radioul, s-a inclus în progra
mele transmise de postul de radio 
Iași o 
cărora 
ramuri 
sitatea 
cițiilor 
a fost ----- . ,
se difuzează la stadion cu prilejul di
feritelor meciuri. Aceste programe 
conțin, pe lingă prezentarea partidei 
ce urmează a se disputa, adevărate 
invitații Ia practicarea unor ramuri 
sportive.

Popularizarea competițiilor de masă 
— Spartachiada de vară, „Cupa a- 
griculturii", „Ziua Recoltei" — pre
cum și a campionatelor republicane 
pe ramură de sport s-a făcut, de a- 
semenea, destul de bine.

Lăudabilă poate fi socotită iniția
tiva asociației Rulmentul Birlad de 
a institui în cadrul gazetei de uzină 
o rubrică sportivă, în care sînt popu
larizate normele de clasificare spor
tivă, probele Insignei de polisportiv, 
precum și sporturile olimpice și spor
tivii fruntași. Existența în centrul la
șului a două vitrine care cuprind 
fotografiile performerilor și trofeele 
obținute de ei, facilitează publicului 
cunoașterea rezultatelor obținute de 
sportivii fruntași ai regiunii.

Fotografii ale campionilor, expuse 
în vitrinele liceelor din Iași și Paș
cani, constituie pentru elevi exemple 
a ceea ce reprezintă în sport perse
verența și dăruirea.

Printre mijloacele eficace de con
vingere asupra rolului pe care-1 are 
exercițiul fizic în dezvoltarea copi
lului se numără consfătuirile cu pă
rinții, organizate la mai multe școli 
din orașul Iași, precum și conferin
țele ce s-au ținut la Rulmentul Bîr
lad ; la școlile din comunele Murgeni, 
Zorileni, Fălciu, cit și la liceele nr. 
1 Hîrlău și nr, 2 Iași au fost ex
puse, de asemenea, conferințele : 
„Școala și sportul", „Să practicăm e- 
xercițiile fizice și sportul", 
fost urmărite cu viu interes 
ditoriu.

Cu toate aceste realizări 
s-a constatat că 

nivelul

In baza planului de măsuri

serie de emisiuni în cadrul 
s-a făcut popularizarea unor 
sportive și s-a explicat nece- 
practicării organizate a exer- 
fizice și sportului. Același rol 
rezervat și programelor care

care au 
de au-

merito
rii, s-a constatat că activitatea 
propagandistică la nivelul regiunii 
are încă și lipsuri. Cauza lor constă 
in insuficienta atenție ce se acordă 
acestei activități de către organele 
UCFS. La nivelul raioanelor și al clu
bului sportiv C.S.M.S. nu au existat 
planuri de măsuri privind îmbunătă
țirea propagandei sportive. Munca 
de propagandă nu are totdeauna un 
caracter1 concret, obiectivele nu sint 
precise. Sporturile olimpice sînt in
suficient popularizate la nivelul clu
bului C.S.M.S. și al asociațiilor spor
tive mai mari : Voința, Penicilina și 
Locomotiva din Iași și Rulmentul din 
Bîrlad.

Colaborarea organelor UCFS cu or
ganizațiile de masă (sindicat, U.T.C., 
U.A.S.R., comisii de femei) cu sec- 
țiili de invățămint, întreprinderea

C.L.DC.-ul 
pentru cul- 
a fi destul 
la nivelul

regională cinematografică, 
și eu Comitetul regional 
tură și artă a-a dovedit 
de slabă, sporadică, iar. 
unor raioane chiar inexistentă. De 
aici, imposibilitatea de a ie organiza 
în comun acțiuni atractive ca : gale 
de filme, simpozioane, concursuri 
„Cine știe cîștigă" pe teme sportive, 
intîlniri cn oameni de știință și cultu
ră. consfătuiri cu cititorii publicațiilor 
sportive.

în ședința de analiză a activității 
desfășurate de comisia regională de 
propagandă, vorbitorii au ridicat o 
serie de probleme si an făcut nume
roase propuneri. Secretarul cu pro
bleme organizatorice al clubului 
C.S.M.S.. tovarășul Ion Tacob, a sub
liniat necesitatea unei strînse cola
borări între membrii comisiei de pro
pagandă. Referindu-se la munca de 
viitor, el a arătat că în nonularizarea 
acțiunilor sportive la nivelul clubu
rilor trebuie să se țină seama în mai 
mare măsură de calendarul sportiv, 
în același timn. programele ce vor 
apare cu nrileiul competițiilor soor- 
tive trebuie să devină si un mijloc 
de popularizare a unor activiști frun
tași ai snortub'î ieșean.

Tovarășul Jack Mateias, redactor 
la radio Iași, a insistat asupra efi
cienței pe care o are în masă pro
paganda sportivă prin „viu grai". 
A nropus în aceri scop ca stațiile de 
radioamplificare Ide la stadion, uzine, 
cămine studențești) să fie mai mult 
folosite, iar programele transmise să 
aibă nn conținut mai bogat, mai com
plex. Să fie cerut cuvîntul unor spor
tivi de performanță, care să vor
bească despre modul cum se pregă
tesc. precum și părerile specialiștilor 
și opiniile unor spectatori.

în cuvîntul său, tovarășul Gheor
ghe Matei, membru al comisiei regio
nale de propagandă, a arătat că slaba 
activitate în domeniul propagandei 
la nivelul unor raioane se datorește 
faptului că membrii comisiei și-au 
îndreptat atenția în special asupra o-

rașului Iași și a raioanelor Birlad 
Pașcani, neglijind astfel celelalte 
raioane. A făcut recomandarea ca in 
viitoarele comisii de propagandă să 
fie aleși oameni care cunosc sport 
și care fac această muncă cu price
pere și multă tragere de inimă.

în urma ședinței de analiză a co
misiei regionale de propagandă s-au 
desprins citeva concluzii. în primul 
rind, comisia regională de propagan
dă, comisiile raionale și cele ale clu
burilor sportive trebuie să-și orga
nizeze in mod corespunzător munca 
pentru realizarea integrală a sarci
nilor din plan. Pentru aceasta, se cere 
să fie instruite toate comisiile de pro
pagandă de la raioane și cluburi spor
tive, precum și responsabilii cu pro
paganda de la asociațiile sportive, 
fiind scoase in evidență sarcinile ce 
le revin in această perioadă.

Trebuie 
colaborare 
sindicate, Comitetul pentru 
și artă.

să se stabilească o 
cu organizațiile

șî

strinsă 
U.T.C., 
cultură 

înlreprinderea regională 
cinematografică, secțiile de învăță- 
mînt ale sfaturilor populare, C.L.D.C., 
comisia de femei, in scopul organi
zării unor acțiuni comune care să 
angreneze un număr cit mai mare 
de oameni ai muncii la practicarea 
exercițiilor fizice și sportului.

în domeniul activității de perfor
manță atenția trebuie să fie îndrep
tată spre popularizarea sporturilor 
olimpice (atletism, gimnastică, volei, 
box, lupte), a normelor de clasificare 
sportivă, a recordurilor, precum și a 
campionilor și sportivilor nominali
zați. în acest scop, trebuie folosite 
toate mijloacele și metodele de pro
pagandă și agitație : presa locală, 
stațiile de radioamplificare, simpo
zioane, convorbiri, seri de întrebări 
și răspunsuri, conferințe, consfătuiri 
cu elevii și părinții ; să fie amena
jate vitrine și fotomontaje, panouri 
și afișe, să se organizeze gale și săp- 
tămini ale filmului sportiv pe orașe, 
in asociații, la căminele culturale și 
in stațiunile balneoclimaterice.

Pentru cunoașterea istoricului miș
cării sportive din regiunea Iași este 
necesar să se editeze o monografie 
și să se continue acțiunea de colec
tare a trofeelor și materialelor spor
tive în vederea alcătuirii unei secții 
sportive în cadrul muzeului regional.

Ținîndu-se seama .de aceste cerințe 
imediate și depunîndu-se eforturi 
pentru rezolvarea lor, avem certitu
dinea că munca 
regiunea Iași se 
țitor.

de propagandă în 
va îmbunătăți sim-

Amenajări sportive Ia Cisnâdie

Iubitorii de handbal din Clsnădie 
vor putea viziona In viitor sportul 
lor preferat în condiții mult mai 
bune ca pînă acum, datorită tribu
nei cu o capacitate de 400 locuri 
care s-a construit de curînd la te
renul de handbal în 7. Recent, s-a 
amenajat 
gări. în prezent, continuă lucrările 
de reamenajare a sălii de gimnas
tică.

aici și o pistă de aler-

ILIE ANDREI

„Cupa centrelor sportive"

în vederea depistării elementelor ta
lentate d'n regiunea Galați. Consiliul 
regional I’CFS, în colaborare cu Comi
tetul regional U.T.G. și Secția de învă- 
lăniint a Sfatului popular regional, 
organizat o importantă competiție, 
tată cu o cupă, rezervată elevilor < 
clasele V—VIII.

Cîștigătorii etapelor orășenești și 
ionale și-au dat întifnire la Galați 
vederea disputării etapei regionale, 
trecerile de handbal și de fotbal 
fost de bun nivel tehnic, profesorii 
instructorii meritînd toate felicitările 
pentru acest lucru.

, a
do- 
din

ts- 
în 

lu
au 
și

V. SIRIOPOL și V. ȘȚEFANESCU

Corturi pentru turiști
Colectivul de muncitori, ingineri 
tehnicieni de la I.I.L.R. Sf. Gheor- 

ghe se preocupă mereu de îmbo
gățirea gamei de sortimente a arti
colelor pe care le fabrică. In ulti
mul timp colectivul și-a îndreptat a- 
tenția și spre amatorii de turism

și

Unele aspecte ale muncii de educație
publicul 
clubului

Insignei de polisportiv. Ca ti 
a muncii desfășurate de consil 
număr de 136 tineri și 
ob/inut insigna. Rezultate 
bile în acest domeniu de 
au înregistrat și elevii 
școlar de pe lingă uzină, 
cepului anului școlar un 
350 de elevi au trecut
mele, urmînd să li se tnmine: 
tr-un cadrU festiv insignele.

tine 
rer 

act 
Gr.

De 
nurr

toate

TIBERIU MA

Noi asociații sportive în
Elevii noului Grup școlar dip 

zești, Orașul Gheorghe Ghedi 
Dej, au trăit recent un even 
important: 
sportive, 
a pornit 
handbal, i 
șah care 
natele școlare șt la competitiii 
ganizale la nivelul orașului.

înființarea
Pentru început, asii 
la drum cu secții 

volei, atletism, totb 
vor participa la ca

GHEORGHE GRL'N

Numărul asociațiilor sțWrlivț 
orașul Băilești a sporit de d 
cu o nouă asociație, cea const 
în cadrul Școlii generale. Noi 
sociație și-a început activitate 
un număr de 
handbal, volei

patru secții: atl< 
și fotbal.

ION CETAȚEA

Ultima 
spectator 
C.S.M.S. 
portanța 
fășurarea în condiții optime a unei 
competiții sportive buna comportare 
și disciplina jucătorului, precum și 
obiectivitatea spectatorului. Lipsa de 
respect față de partenerul de între
cere, protestele la deciziile arbitri
lor, desconsiderarea spectatorilor — 
aspecte ale comportării unor spor
tivi în teren — și unele manifestări 
negative în ceea ce privește conduita 
în societate au scos la iveală ne
cesitatea unor consfătuiri cu antre
norii, a unor discuții pe tema muncii 
educative în cadrul procesului de an
trenament. S-a cerut ca antrenorii să 
fie înarmați cu cunoștințele necesare 
pentru educarea sportivilor și s-a 
arătat obligația ce revine antreno- 
rului-pedagog de a urmări și con
trola felul în care sportivii iși înde
plinesc sarcinile lor profesionale, fe-

consfătuire dintre 
și fotbaliștii 

a relevat. între altele, im- 
pe care o are pentru des-

lui cum se comportă în societate. 
Trebuie combătută cu vehemență orice 
manifestare de vedetism, 
atitudinile 
disciplină 
fotbaliștii 
Rulmentul 
cina Iași.
nica. precum și antrenorul Emil Ava- 
silichioaie de la Locomotiva Iași (sur
prins în repetate rînduri în stare de 
ebrietate).

S-a prevăzut organizarea unor 
consfătuiri în care să se dezbată im
portanta problemă a educației poli
tice, moral-cetățenești și patriotice 
a sportivilor și cadrelor tehnice.

Toate aceste măsuri pot contribui 
in mare măsură Ia succesul viitoa
relor acțiuni organizatorice și tehni
ce, la dezvoltarea sportului de masă 
și la creșterea nivelului rezultatelor 
din activitatea de performanță a 
sportivilor ieșeni.

NUȘA MUSCELEANU

aroganță, 
bulevardiere, actele de in- 
de genul celor comise de 
Voican și Niculescu de la 
Bîrlad, Rusu de la Medi- 
Mihailiuc de la Politeh- pentru care s-au introdus în fabri

cație trei noi tipuri de corturi. A- 
cestea voi fi confecționate din pîn- 
zâ impermeabilă și prezintă avan
tajul că sînt ușor de instalat și 
strîns, ocupă un volum mic, fiind 
în același timp și comode.

GHEORGHE BRIOTA

Noi purtători ai Insignei 
de polisportiv

preocupările consiliului 
sportive Hidromecanica 

tost și organizarea con-

Una din 
asociației 
Brașov a 
cursurilor pentru trecerea normelor

UN „OM DE ORDINE * CERTAT CU
la meciul de 

ultima etapă a 
Jiul 

Politehnica

Asistam 
fotbal din 
turului categoriei A : 
Petroșeni 
Timișoara. In ciuda terenu
lui greu, iotbaliștii celor 
două formafii se străduiau 
șă se comporte cit mai 
bine. Echipierii Jiului de
fineau inifiativa. Publicul 
li Încuraja cu căldură șt 
aceste Îndemnuri 
fără îndoială o 
pozitivă asupra 
Dar clnd arbitrul 
tu a anulat pe bună drep
tate două goluri ale gaz
delor, marcate in urma u- 
nor acțiuni neregulamenta-

aveau, 
influentă 

jocului. 
A. Ben

• •• ORDINEA

Se dezvoltă all 
mul la Odorh

Deși înființată di 
tin timp, secția de 
tism a asociației 
fectia din Odorhet 
fășoară, sub condu 
antrenorului prof. . 
Toroc, o 
tate. Cei 
atlete au 
cum 
nata 
fese, 
niri

rodnică â 
30 de atl< 
învins pi

de 4 ori sell 
raionului Tg. : 
au susținut 

cu diferite f<(
ții puternice 
regiuni, iar la 
natul 
rat la 
clasat

din
cai
desregional

Gheorghieni 
pe primul lo

BALAȘ BARTA
ION BAR

Atenție deosebită clasific 
sportive

Consiliul raional UCFS Sib 
acordat în ultimul timp o al 
deosebită clasificării sportive, 
drumind asociațiile sportive si 
tocmească formele coniorm re 
mentului. Astfel, numărul spo 
lor clasificați din raionul Sib 
crescut cu 1 la categoria I, I 
categoria a Il-a, 223 la catega 
III-a și 98 la juniori.

GHEORGHE TOPIRCEA

re, atmosfera entuziastă de 
pînă atunci s-a „întune
cat". De ce ? Pentru că, ne- 
cunoscînd probabil regula
mentul, dar mai ales din- 
tr-o greșită înțelegere a 
modului cum trebuie încu-

cești adevărati spectatori 
s-au desolidarizat de cei 
certa[i cu disciplina. Si 
cum 'ei formau ma joritatea, 
au creat din nou pe sta
dion climatul întrecerii 
sportive.

■RranSBBMBBaBanSffiMBnaBZair

Pe stadioane și In afara lor

rajată echipa favorită, unii 
spectatori au adresat cu
vinte jignitoare conducă
torilor de joc. A venit in
să replica celor care știu 
cind și cum să-și a iute 
iorrnaj ia, am văzul cum a-

Un singur om a mcr« 
pe... drumul său (n. n. gre
șit) și, după o discul ie cu 
antrenorul Reuter de ia Po
litehnica, a găsit de cuvi
ință să arunce cu bulgări 
de zăpadă in antrenorul ti-

mișorean și jucătorii de pe 
banca rezervelor. Și cul
mea, acesta era unul din 
oamenii de ordine, cu 
derolă pe mină. Dar i 
de „ordine", pe nume . 
XANDRU MAIER, a 
dezaprobat de marea 
joritate a spectatorilor 
pus la punct de organele 
locale. Noi credem că și-a 
primit pedeapsa cuvenită. 
Fiindcă nimeni nu-i permite 
să procedeze in acest mod, 
străin de 
dă și de 
ordine"

Pleci nd
amintim conducerilor

ciafiilor și cluburilor 
organizează diferite 
petiții sportive grija p 
re trebuie s-o manifes 
alegerea și pregătirea 
menilor de ordine.

CONSTANTIN ALE

bon
omul 
ALE- 

iosi 
ma- 

și

noțiunea de gaz- 
aceea de „om de

de la acest caz,
aso-

P. S. Fără îndoial 
dezaprobăm atitudinea 
Alexandru Maier, dar 1 
să amintim antrenc 
Reuter că vociferările 
manente la deciziile 
bitrilor ca și disc 
purtate în pauză in 
na arbitrilor nu sînt 
racteristice antrenoruiu 
zilele noastre, de la 
sportivii să poată lua 
cînd un exemplu bun

C.



»e la teorie la practică,
rin cabinetul

I 
I
I

ledico - științific
omplexitatea problemelor izvorîte din 
frica activității de educație fizică, 
etatea și specificul acestora, ne o- 
ă să aprofundăm necontenit cunoaș- 
;a lor. Acest lucru se realizează prin- 

largă documentare și experimentare, 
schimbul de idei și de opinii între 

ialiști. Dezbaterea în mod OTgani- 
ă unor probleme de bază, argumen- 

a și contra-argumentarea, ipotezele și 
tivările precise (rezultate din prac- 

sau teorie) devin nu numai o ne
ta te dar și un sprijin real în orien
ta specialiștilor 
pării lor.
n ultimul timp 
acțijp o creștere 

Jrfek. privind dez- 
iereâ și explica- 

științifică a u-
• aspecte impor

te ale activității
' nuncii mai organizate a unor cabi- 
e metodice regionale. Printre acestea 
numără și acela al regiunii Ploiești, 
pabinetul mctodico-științific al 
ului regional UCFS Ploiești a 
țrat progrese serioase. Un sediu 
or ș-i corespunzător, biblioteca 
uentară, numeroase materiale de 

Xplanșe, chinograme etc.) iată
1 în care se desfășoară activitatea. 

*■ tarea în continuare a cabinetului me- 
ieo-științific, crearea unui laborator 
îtru studiul calităților fizice, orga- 
area unui muzeu sportiv regional sînt 
nai -cîteva dintre obiectivele apro- 
te cuprinse în planul de muncă. 
Xecent, cabinetul a organizat o reu- 

J 3 „masă rotundă14 cu specialiști din 
.șui Ploiești. Discuțiile, deosebit de 
eresante, au abordat unele probleme 
bază ale antrenamentului sportiv, cum 
fi: „Vregâtirea fizică in cadrul ci- 

lui anual al antrenamentului sportiv"; 
onderea factorilor antrenamentului și 
iloacele lor de realizare, în funcție 
specificul ramurilor de sport"; „Va

nul și intensitatea antrenamentelor 
lintea concursurilor sportive"; „Va- 
'nte aL& obținerii formei sportive".

pentru ridicarea

consemnăm cu 
considerabilă a

ca-

sa-
ac-

A fost o seară reușită, de dezbateri 
rodnice și concluzii interesante, folo
sitoare. Succesul acestei „mese rotunde“ 
arată necesitatea ca asemenea acțiuni ale 
cabinetului să fie mai dese, să aibă o 
periodicitate precisă și un plan tematic 
stabilit. Aceasta reprezintă, de fapt, lec
toratul pe care cabinetul 
științific are sarcina 
cu toți specialiștii din 
nea Ploiești. Pentru 
conținut corespunzător 
de mare însemnătate
necontenită a documentării existente la 
sediul cabinetului, creîndu-se astfel po
sibilitatea informării operative a spe
cialiștilor cu

metodico- 
să-1 organizeze 
orașul și regiu- 
asigurarea unui 
acestor lectorate, 
este îmbogățirea

I
I
I
I
I
1
I
I
I

OPINII
noastre, ca urmare

informării operative 
cele mai noi cuceriri ale 

teoriei și practicii 
sportive. Acest lu
cru este 
realizare la Ploiești 

de altfel, o preocupare a 
i cabinetelor me-

în curs de

I
I

Con- 
înre- 
pri- 
do- 

stu- 
ca-

și constituie, <’ - - ~
colectivelor majorității 
todico-științifice regionale.

Dacă lecția de antrenament sportiv 
sau lecția de educație .fizică reprezin
tă laboratorul experimental și de per
fecționare a antrenorului și profesorului 
de educație fizică^, cabinetul metodico- 
științific trebuie să devină locul schim
bului multilateral de experiență, de ge
neralizare 
în munca 
batere și 
lății.

Scopul
lor este acela de a obține rezultate cit 
mai bune, corespunzătoare cerințelor ac
tuale. Dezbaterile și schimbul de opinii, 
bazate pe colaborare și ajutor reci
proc, contribuie la crearea unor condi
ții optime de studiu și de muncă. Iar 
rezultatul practic al acestui aport co
lectiv va fi bucuria comună a rezul
tatelor mereu mai bune ale sportivilor 
noștri.

a rezultatelor pozitive obținute 
practică, forul metodic de dez- 
de orientare unitară a activi-

comun al tuturor specialiști-

prof. RODICA SIMIONESCU
Melodistă la Consiliul științific 

al UCFS

I
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I
I
I
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O data cu sezonul rece antrenamen tele tinerilor Înotători din Capitală se desfășoară la bazinul acoperit 
Floreasca. In fotografie un aspect de la o grupă, de copii care învață luarea startului modern*

■ Foto: T. Roibu

VÎRFURI FĂRĂ ZEI*)
Succesul de librărie al primei ediții a volumului 

„VIRFURI FARA ZEI“, de Fritz Rudolph, a deter
minat editura UCFS să reediteze cartea, dină ast
fel posibilitatea unui cerc cit mai larg de iubitori ai 
sportului să cunoască această palpitantă povestire 
despre oameni și munfi, despre lupta omului pen
tru cucerirea înălțimilor.

Autorul, unui dintre erudiții alpinismului, el În
suși un desăvirșit cățărător, redă cu talent și au
tenticitate lupta pentru cucerirea uriașilor de peste 
S 000 metri care domină Himalaya, acest „acope
riș al pămîntului".

Fiecare din cei 12 „optmiari" tși are istoria, po
veștile, tragediile sale, iși are învinșii și Învingă
torii săi. Fritz Rudolph descrie în pagini măiestre 

marea bătălie a Annapurnei, primul 
vîrf de peste 8 000 de metri cucerit 
de om, epopeea Everestuhii, duelul 
tragic purtat cu „muntele călău" 
Nanga Parbat (care s-a lăsat infrîrd 
abia după sacrificiul a 31 de vieți 
omenești) și alte episoade la fel de 
eroice din această dispută dură om-stincă.

Vom întilni in carte figuri aspre și suflete gin
gașe, vom cunoaște exemple emoționante de prie
tenii statornice, mai tari decît granitul Himalayei, 
îi vom descoperi aici, așa cum sînt, cu virtuțile 
și slăbiciunile lor, pe Tensin Norking, Edmund 
Hillary, Hermann Buhl, Mallory, Maurice Herzog, 
Louis Lachenal și alti mari cutezători, care s-au avin- 
tat fără frică spre înălțimi.

Întrebat, o dată, de ce a trebuit să fie cucerit 
Everestul, cel mai inalt punct al planetei noastre, 
Working — strălucitul lui învingător — a răspuns:

— Foarte simplu : pentru că el există...

*) Editura UCFS, 304 pag., 10,50 lei.

— Recenzii —

TEORIA MODERNĂ 
A DESCHIDERILOR lN SAU*)
După o întrerupere de aproape șase ani, Editura 

UCFS pune din nou la îndemîna iubitorilor șahului 
un amplu tratat de teorie a deschiderilor. De la lu
crarea lui Paul Keres încoace, practicienilor de dife
rite clasificări ale acestui joc le-a lipsit din bibliotecă 
o carte de sinteză a deschiderilor de partidă, la fel de 
necesară începătorilor care aspiră Ia laurii gloriei, cît 
și maestrului trecut de acum prin „focurile* bătăli
ilor de turneu.

Este, deci, cu atît mai lăudabil efortul Editurii 'de 
a umple un gol serios, care se crease in acest impor
tant domeniu al pregătirii șahiștilor noștri.

Lucrarea este semnată de multiplul 
campion al țării, maestrul internațional 
VICTOR CIOCÎLTEA și de antrenorul 
SERGIU SAMARIAN, un reputat publi
cist și cercetător al teoriei șahiste. Ma
rele merit al lucrării constă în faptul 
că ea prezintă ultimele noutăți ale teo
riei deschiderilor cu exemple practice 
din mii de partide jucate pină în anul 
19155.

Sistemul de prezentare ales, acela de tabelă sinop
tică, ușurează considerabil însușirea materialului. De 
altfel, acest mod de redare a variantelor este consa
crat de peste 100 de ani, de la prima ediție a cărții 
„Handbuch des Schachspiels” a lui Bilguer (1B46).,

Volumul cuprinde toate sistemele de joc deschise 
(partida spaniolă, italiană, gambitul regelui, jocul ce
lor doi cai etc) șl o parte dintre sistemele semitic s- 
schise (printre care apărarea siciliană, apărarea fran
ceză, Caro-Kann, Alehin), urmmd ca volumul II (care 
va apare în ianuarie 1967) să trateze celelalte sisteme.

Nu putem încheia această scurtă prezentare, fără^ să 
arătăm substanțiala contribuție personală (din partide 
de turneu și studii teoretice) adusă de cei doi autori, 
fapt care ridică mult valoarea lucrării.

V. CH1OSE
f

•) Editura UCFS, 294 pag., 12,50 Iei.

Iubitorii celei de a șaptea arte au putut admira 
în filmul „Veselie la Acapulco* imaginile viu co
lorate ale exoticului orășel mexican și pe cunoscu
tul cîntăreț Elvis Presley într-o îndoielnică intrigă 
amoroasă, în care vocea junelui și luxuriantul 
peisaj tropical constituiau singurele argumente ma
jore ale acestui film comercial, de serje.

Și iată-ne, prin jocul neprevăzutului, fată în 
fată cu tăblița indicatoare ce vestește la ieșirea 
din oraș, „CIU-DAD DE MEXICO — ACAPULCO 
420 km“.

Cu peste 120 de km pe oră mașina străbate 
întortocheatele serpentine ce taie majestuoșii 
Sierra Madre de Vest, spre Perla Pacificului, 
printr-un peisaj cu totul neobișnuit nouă.

Nu știi ce să admiri mai intîi ! Sălbăticia impre
sionantă a munților ce-i străbați, sau vegetația 
stranie ce-ți amintește vag de ilustrațiile unor în
depărtate și fantastice povestiri de călătorii citite 
cindva, în copilărie ?

La peste 3000 de metri înălțime, de o parte și 
de alta a brîului de beton pe care gonim fără 
răgaz, cactuși de tot felul se înalță semeți spre 
soare, printre stînci și prăpăstii. Unii drepți și 
solemni, ca niște imense sfeșnice, alții sub forma 
unor arbori stranii din care, în loc de crengi, 
cresc amenințătoare săbii pline de spini.

O dată cu apropierea Oceanului Pacific, se 
schimbă brusc și vegetația și clima. Locul imen
selor stinci și al cactușilor este luat de bogate pă
duri de cocotieri, de ornamentali arbori împodo
biți cu flori viu colorate, de plantațiile de bana
nieri, printre care zărești solitare și modeste așe
zări omenești.

Aerul plăcut al munților face loc unei adevărate 
băi de aburi. Sîntem leoarcă de apă și avem o 
singură dorință s să ajungem cît mai repede ! 
Coborînd din munți spre imensul litoral al ocea
nului, în zare apare Acapulco, răsfirat cu eleganță 
pe malul unui golf de un albastru aproape in
color și înconjurat de dealuri stîncoase șau împă
durite, Pe apa liniștită a dimineții, zeci de vase 

Note de drum
din Mexic

cu pînze și bărci cu motor lunecă spre insulele 
din apropiere sau la pescuit.

Numeroase vile cochete și hoteluri ce-și scaldă 
albul imaculat sau pastelatele culori in razele 
unui soare darnic dau o notă deosebită acestei

stațiuni, al cărei farmec rezidă din luxurianta sa 
vegetație tropicală, ca și din remarcabilele reali
zări de arhitectură modernă.

Sîntem într-una din cele mai celebre stațiuni ‘ 
balneare din lume. Reclame ingenioase îți suge
rează cu insistență la tot pasul marile atracții ale 
orașului — 165 de hoteluri și tot atitea bazine 
(dacă nu mai multe), baruri de zi și de noapte, 
restaurante cu picantele specialități culinare me
xicane, schi pe apă, pescuit în larg și multe altele. 
Bani să ai...

Aci sezonul începe de obicei spre sfirșitul lunii 
noiembrie. In octombrie, cînd am fost noi, era o 
perioadă mai... accesibilă și unor pungi ceva mai 
modeste. Clientela nu prea numeroasă a acelor 
hoteluri este formată în acest sezon „mort“ din 
tineri americani veni ți (cu preț redus) in voiaj 
de nuntă, din bătrîni și mai ales bătrine aparti- 
nînd unor bizare societăți religioase, din mexicanii 
ce-și tratează felurite, și nu o dată închipuite, 
boli.

In hoteluri, la baruri sau pe străzi, aceeași ți
nută : cit mai sumară posibilă. „Aere acondicip- 
nado”, anunțat pe toate reclamele, e o iluzie amă
gitoare, o adevărată „fata morgana”. Zăpușeala 
din hotel alungă orice urmă de somn. Te sucești 
in toate felurile și pină la urmă te arunci in miez 
de noapte in bazin sau în ocean, după preferință.

In holul elegantului hotel Pescador, unul din 
componenții lotului francez de iahting, partici
pant la „Săptămâna internațională sportivă", of
tează :

— Auzi, domnule, ce ghinion ! O săptămină de 
concurs să nu ai un pic de vînt și, acum, cind s-a 
terminat, iată ce briză minunată se pornește ! 
Și, pe deasupra, plictiseala și zăpușeala asta care 
te ucid...

Răspundem evaziv și plecăm repede să prindem 
ultimul spectacol la „QUEBRADA". Este vorba 
de atractivele și temerarele sărituri ale localnici
lor in apa învolburată a Pacificului. Restaurantul 
cunoscut de cei ce au văzut filmul „Veselie Ia 
Acapulco* se distinge prin originalitatea și mai 
ales prin prețurile sale extrem de piperate. 
Mesele goale arată că imprudențele sînt con
traindicate clientelei modeste din acest sezon.

Sub noi, la circa 50 de metri, oceanul mugește 
in acest abis ca un uriaș rănit de moarte. Stîncile 
ascuțite ce ies amenințătoare din apa înspumată 
capătă în lumina puternică a reflectoarelor di
mensiuni și nuanțe nefirești.

Intre timp, pină la începerea „programului”, co
pii de felurite vîrste iși fac „ucenicia" sărind de 
la 2—3 și chiar 5 metri. «Cei mai mari fac sărituri 
de la 10—15 metri. In felul acesta ei învață de 
mici fiecare loc, fiecare colt de stincă unde să 
pună piciorul ca să se cațere, sau de care să se 
ferească atunci cind sar in apă. Și învață, mai 
ales, momentul cel mai potrivit al săriturii, adică 
exact atunci cind plăminul uriaș al Pacificului îm
pinge cu putere apa intre stînci. Se spune că 
aproape toți străinii care s-au încumetat să în
frunte oceanul în acest infern au plătit curajul 
cu propria lor viață.

Dar, iată momentul culminant ! Luminile se 
sting. Tobele răpăie strident. Și deodată, tăcere.., 
O fîșie de lumină apare undeva, iar în conul ei 
de argint un om cu o mantie albă pornește din 
hăuri să înfrunte in noapte cei 42 de metri ai 
stîncii. de două ori . o dată în sus, a dona oară 
in jos. Se cațără cu o ușurință uimitoare. Ba, nu 1 
Are un moment de ezitare. Reflectorul s-a oprit 
și o dată cu el și respirația noastră. Pornește din 
nou, -însoțit de priviri înfrigurate. A ajuns. Re? 
flectorul s-a stins. O candelă pîlpîie sub madona 
ce străjuiește „stinca morții". Tinărul cabale ro se 
roagă îndelung, in timp ce oceanul urlă înfioră
tor în prăpastia neagră.

Deodată, totul se luminează, un imens foc re
varsă valuri purpurii pe stînci și pe coama de 
spumă a oceanului.

Ici, colo, licuricii țigărilor denotă încordarea 
asistenței. Temerarul săritor se apropie de mar
ginea stîncii, privește o clipă în jos, apoi spre 
restaurant, salută cu elegantă și, cu un salt pre
lung, cu boltă, se aruncă de la înălțimea celor 
42 de metri parale! cu stinca colțuroasă, in ocea
nul ce a înghițit în acest loc numeroase vieți.

La capătul unor interminabile secunde, aplauzele 
izolate ale putinilor clienti par penibile. Ele ac
centuează parcă anonimatul acestui act de mare 
curaj și îndemânare

Spectacolul... sportiv s-a terminat.
Sentimentul de tristețe se amplifică cînd, la 

ieșire, bravul săritor, un tînăr oacheș și cu pri
viri scăpărătoare, întinde umil o farfurie pe care 
strînge pesoșii existentei sale...

Undeva, departe, un clopot vestește o oră mult 
trecută de miezul nopții.

In fața restaurantului, pe lingă mașină, o Puz“ 
derie de copii vînd sau mai bine zis încearcă să 
vindă la această oră tîrzie felurite fleacuri, cu o 
insistență înduioșătoare. Te oprești să iei ceva 
Ca din pămînt răsar alții, iar în hărmălaia de 
nedescris îți dai seama de neputința gestului...

în jur, lumina feerică a lunii se revarsă cu dăr
nicie asupra vilelor și elegantelor grădini ce le 
înconjoară. Măreția peisajului nocturn nu-ți alun
gă însă sentimentul de tristele.

Fără voie reflectezi că, în fond, nu-i chiar atît 
de vesel la Acapulco..

ION BALAȘ



COMPETIȚIA
SEZONULUI

â

au început în întreaga țară întrece- Cel mai puternic om
In întreceredin fabrică!

Aproape 100 000 kg intr-o lună!

în treceți

8 patinoare

SHERLOCK HOLMES
După ce v-ați înscris, este

rămîneți de...

mi-a măr-

MIRCEA BONDA

5600 de oameni

In căutarea
Spartachiadei

de iarnă

PRACTICAȚI

SCHIUL!

Getatea 
Ei s-au 
nostru

W E bine, ca fiecare 
probă să fie organizată 
cu toată grija. Să nu 
fie nevoie ca, în locul 
unor concursuri de gim-

noi — ne 
cores ponden-

de sezon. Spartachiada de iarnă programează între-

nastică 
faceți 
birlic, 
te.

O invitație...
ceri la această ramură sportivă a curajului și îndemînării. Iubitorilor 
schiului nu le rămîne decît să se pregătească asiduu pe pîrtiile de 
nea și, apoi, să-și dovedească măiestria în concursurile primei etape 
a Spartachiadei de iarnă.

„pe concret4*, să 
acrobații pe... 

Adică în rapoar-

* Și la actuala ediție a Spartachiadei de iarnă 
sînt programate întreceri la numeroase ramuri spor
tive. Alegefi-vă însă proba preferată cit mai repede : 
să nu optati pentru săniuțe, de pildă, după ce a 
trecut.... zăpada 1

• „Deși nu prea strălucesc la tir 
turisit un uit amic — totuși, cu ajutorul schiului 
și turismului, „țintesc** spre... „Insigna de poli
sportiv*.

recomandabil să 
fi concurați la proba respectivă. Altfel riscafi, chiar 
dacă șiptefț șofer sau tractorist, să 
căruță.

Te-așteaptă...

etapa a II-a
o... greutate!*

7 • tn prieten mi-a calific in 
spus.: „M-ain inșeris fără, nici
la haltere. Sper să mă

De o săptămînâ
rile marii competiții sportive de masă a anotimpului 
rece, Spartachiada de iarnă. Corespondenții și redac
torii noștri se află pe teren, transmițînd redacției vești 
privind desfășurarea competițiilor.

In pagina de față relatările primite pînă la 8 

decembrie.

roința din Birlad 
ne scrie coresponden

tul nostru Eliade Solomon 
— cunoaște în aceste zile 
o puternică animație. Aici 
își dispută întiietatea Ia 
tenis de masă sportivi din 
diferite cooperative mește
șugărești. Zilele trecute am 
asistat la o interesantă în- 
tîlnire, conlînd ca finală 
pe grupă, între doi foto
grafi : Gh. Urzică și Al. 
Glad. Am asistat la o fi
nală electrizantă... In cele 
din urmă, victoria a revenit 
lui Gh. Urzică. De data 
aceasta.»

La asociația spor
tivă I.R.A. Grivița 
Roșie din Capitală, 
iubitorii halterelor se 
pregătesc intens 
pentru primul con
curs din 
Spartachiadei 
iarnă. Trei 
viitorii
— Ion Precup, 
tus Diaconescu 
Constantin
— fac zilnic ' antre
namente cu o halteră 
de 60 kg. Ținînd 
seamă de faptul că

cadrul 
de 

dintre 
participau ți 

Ti- 
Și

Stingă

intr-o zi fiecare 
dintre ei ridică de 
cel pu[in 18 ori 
bara, se poate spu
ne că în ultimele 30 
de zile cei trei hal
terofili au „ridicat* 
aproape 100000 kg! 
Tovarășii de muncă 
ai acestor voinici 
privesc cu admira
ție antrenamentele. 
Mul ți dintre ei s-au 
hotărî t să se ală
ture puternicului 
„trio*.

A-nceput . Spartachiada I 
(Scrie clar și în jurnal) 
Rîde alb și vesel strada 
în decoru-i hibernal.
Zeci și zeci de schiuri zboară 
Deocamdată anonime
Dar cu cît mai jos coboară 
Cu atît sînt... la-nălțime.
Lingă haltere, cei tari 
(Par statui de-antichitate) 
înscriu cifre foarte mari 
Fără nici o... greutate.
Luptele - vădind curajul 
Au în primul plan cuvîntul 
Poți să juri vâzînd punctajul 
Cc s-au antrenat cu... „Sfinl:1
Sînt și alte discipline 
Dar de-ar fi să le acord 
Alte strofe și-alte rime 
N-am un «finiș" de record.
Deci închei, c-o intimă 
Slovă care îmi dă ghes : 
Vă urez din inimă
Ce-mi doresc și eu : Succes I

Debut la locomotiva Iași

RODICA TC

15 000 de cor

Primul concurs
la Cetatea Giurgiu

La primul concurs orgapizat de asociația sportivă 
din Giurgiu au participat peste 100. de tineri, și tinere; 
întrecut — după cum ne-a țranșmis corespondentul _____
I raian Barbălată — la șah,, popice, tenis de masă și tin Printre 
cei care au dovedit o pregătire, superioară se numără Anghel 
Copăceanu, Stan Bone și Petre Țu- 
țuianu —■ la șah, Ana Petrescu, Ste- 
liana Chican, Marin Meiuș, Mircea 
Șuță și Dorel Bachi — la popice, Gh. 
Cazacu, Aristide Vinter și Nicolae 
Prună — la tenis de masă.

întrecerile de tir au fost deosebit 
de dîrze. După verificarea atentă a 
țintelor a fost consemnată victoria 
Tudorei Cristea, la fete și a lui Ni
colae Tudor la băieți.

Strungarul C. Topliceanu, de Ia Flacăra roșie din 
Capitală, este socotit cel mai puternic om din fabrică. 
De trei ani el ciștigă mereu primul loc la concursurile 
de haltere. Zilele acestea, C. Topliceanu iși pune din 
nou titlul în joc cu prilejul întrecerilor Spartachiadei 
de iarnă. încercați să-1 ’

La Brașov se deschid

afara pati
noarului artificial, 
care a fost dat de 
curînd în folosin
ță, la Brașov vor 
fi amenajate — 
după 
relatat 
dentul 
principal 
Gruia — 
patinoare natura
le : în curiile li
ceelor hr. 1, 2 și 

la asociațiile

cum ne-a 
corespon- 

nostru 
Carol 

încă 8

sportive Melrom 
și Voința, la sta
dionul Tractorul, 
pe terenurile de 
sub Tîmpa și în 
incinta șțrandului 
tinerelului.

Ele vor tbr po
sibilitatea unui 
mare număr de iu
bitori ai 
jului să 
gătească 
întrecerile
chiadei de iarnă

patina
se pre- 

pentru 
Sparta-

Melodia se intitulează, de 
(apt, „Te-așteaptă un om...° 
Pe dumneata, tovarășe 
ION GHEORGHE, secretar 
nl asociației sportive Gri
vița Roșie, ca și pe cei
lalți membri ai consiliului, 
vă așteaptă... 5600 de iu
bitori ai sportului să des
chideți întrecerile Sparta
chiadei de iarnă. Să-i fi 
uitat? Greu de crezut. Sînt 
prea m uiți!

Explicația trebuie cău
tată în pasivitatea cu care 
secretarii acestei asocia
ții (foști și actuali) — 
salariați ca activiști spor
tivi — privesc dezvoltarea 
activității sportive de masă. 
Socotim că a sosit timpul 
să se pună capăt acestei 
stări de lucruri !

IAȘI (prin telefon, de la 
corespondentul nostru princi
pal, D. Diaconescu). La aso
ciația sportivă Locomotiva 
Iași s-a dat startul în prime
le întreceri ale Sparțachiadei 
de iarnă. La șah conduc Vic
tor Ghirilă și Valeriu Diaco
nescu, iar la ti-întă s-au evi
dențiat E. Butu, M. Bobu, V. 
Sandu, Tr. Țigăreanu, ș.a.

La Babadag, toată lumea 
cunoaște evenimentul 

ticipe. In fiecare zi 
au Ioc antrenamente 
și concursuri.

Se poate 
de pe acum 
Spartachiada 
iarnă va

scrie
tul Nicolae Fucigiu 

toată lumea cu
noaște principalul e- 
veniment sportiv al 
sezonului. Un mare 
afiș anunță în cen
trul orașului deschi
derea întrecerilor

Spartachiadei de 1 
iarnă, iar altele se i 
găsesc pretutindeni, 
în întreprinderi și 
instituții, la Casa < 
de cultură. Tinere
tul sportiv comentea
ză pe larg marea ,
competiție, se sfătuie ’a Babadag un suc- 
la ce

spune 
că 
de

cunoaște

Corespond 
nostru p 
pentru regiui 
geș, Al. Moff 
informează ■ 
datele de ce 
pune pînă 
peste 15 000 
meni ai mur 
300 de asociat 
tive argeșen 
prezentat la 
primelor înt

Buna orgar 
întrecerilor c 
rate pînă at 
datoraște și 
tații rodnice 
fesorilor de o 
fizică și instj 
lor sportivi, < 
dul cărora s 
marcat în m- 
sebit Lucia;- 
Armand Dur. 
(Pitești), Ion 
lescu, Gh. 
Adrian Stere 
de Argeș), M

Ft 
(

E
Dumitri

probe să par- ees deosebit.

C. Ichim, secretarul 
A. S. Rulmentul Birlad 
se afla la fotbal, în 
timp ce participanții la 
Spartachiadă 
tau la club.

îl aștep-

laru, Gh. 
Nicolae > 
(Costești), 
Iile, ~ 
rențiu și Ion 
ra (Găești).

La Voința laș 
membri UCFS 
tă... materializa 
nurilor consiliul' 
ciației sportive.

(alias Al. Clenciul

la
contribuție

— Te văd
Ce
dumneata la întrecerile 
de șah ?

— Sacrific... calitatea /

fotbal, 
aduci

— De ce nu vă 
șurafi întrecerile

— Ai puțintică 
dare, maestre, sfl 
deslășurăm rnai 
planurile I

Acum, în plină Sparfachiadă, asociațiile s; 
Biruința și Panduri din Tg Jiu țin mesele d 
și șah închise în magazie.

(colaboratorii «detectivu
lui* : D. Diaconescu — 

lași, M. Băloi - Tg. Jiu 
și Eliade Solomon —

Birlad)

— l-ai luat prin sur prindere, maestre ?
— Exact pe... nepusă masă, la șah și p 

pong~



• Meciul de miercuri de la 
Tel Aviv a prilejuit debutul îu

CE PĂRERE AVEȚI DESPRE
PRIMA PARTE A CAMPIONATULUI?
ANCHETA NOASTRA turului, remarcîndu-se formațiile Dinamo Pitești,

Steaua, Universitatea Craiova și Universitatea 
Cluj...*

I
I
I
I

J
I
I
I
I

echipa națională a încă doi pileș- 
leni: Naghi și C. Radu. Cu ei. 
numărul fotbaliștilor din orașul 
de pe Argeș care au îmbrăcat, 
anul acesta, tricoul naționalei a 
crescut la patru: DOBRIN, 
BARBU, NAGHI și C. RADU, 
lată o performanță remarcabilă a 
echipei piteștene, demnă de tot 
respectul. Să amintim aici și nu
mele antrenorului care i-a „tri
mis44 în echipa națională: ȘTE
FAN VASILE.

• C.F.R. TIMIȘOARA : o sur
priză plăcută din multe puncte de 
vedere. Această echipă a tinere
ților noastre a cunoscut tragedia 
căderilor, ajungi ud pînă la sub-

I
I
I
I
I
I
I
I
I

[- solul categoriei C. 
' apoi învingătoare, 
I du-și condiția. I-am 
I mișoreni, duminică, 
i reș, „bătîndu-se‘ pentru șefia se- 
■ riei a II-a a categoriei B. Au 
I făcut-o cu elegantă, cu talent, 
' cu... argumente fotbalistice de 
I cea mai bună calitate. Iată cite- 
I va nume, din actuala generafie a 
| C.F.R.-ului, care merită să fie 

ținute minte: MAFA, CAL1NIN, 
I SECELEANU. HONCAU, TA

TAR...

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

Dar a ieșit 
autodepășin- 
văzut pe ti- 

la Tg. Mu-

I
I
I
I
I
I
I

• PAVLOVICI: „La A.S.A. 
Tg. Mureș ani gustat din nou li* 
<oarea dulce a succesului. Trăiesc; 
acum, sentimentul Omiilui care :i 
ieșit la... suprafață*.

ter- 
pri-

decit în 
» veselie 
se întorc, 
FRINCU-

• CHIMIA SUCEAVĂ a 
ruinat -turul campionatului pe 
mul loc al seriei întii a cate
goriei B. Mai frumos 
orice vis ! La Suceava 
mare ! Glodurile mele 
însă, la dr. VASILE
LESCU, despre care scriam cu 
luni în urmă, la această rubrică, 
că e unul dintre cei mai visători 
oameni din cîfi am cunoscut. El 
i-a adus pe suceveni din „C" în 
„B“, iar la începutul toamnei „ve
dea" pentru echipa sa locul pe 
care-l define acum.

VALENTIN PĂUNESCU

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1

I. E. B. S.
Pentru SPORI și fXCURSII, 

putefi închiria 
MATERIAL șl ECHIPAMENT 

SPORTIV 
de bună calitate 

la CENTRUL DE ÎNCHIRIERE 
de la 

STADIONUL REPUBLICII
— str. Puțul cu apă rece nr. 59 — 
Hanorace, pantaloni-schi, pu
lovere, rucsacuri, schiuri, bocanci 
pentru schiuri, ghete cu patine j. a. 

Pentru excursii ți tabere de iarnă, 
închirierile de materiale fi echi
pament sportiv se pot face fi prin 
virament.
Centrul este deschis între orele 
9—13 ți 15—19, zilnic, în afară 
de duminică.

Zilele trecute, ne-am adresat unor specialiști ai F.R. Fotbal și unor antrenori ai echipelor din 
categoria A, solicitîndu-le părerea oeupra jocului prestat de echipele noastre în această toamnă, 
noutăților tactice ieșite în evidență, pregătirii tehnice și fizice a fotbaliștilor noștri, ca și asupra 
altor aspecte reieșite din desfășurarea primei jumătăți a campionatului categoriei A.

Publicăm astăzi primele răspunsuri. Totodată, așteptăm atît de la specialiști și antrenori, cit și 
de la iubitori ai fotbalului păreri referitoare și la alte probleme ridicate de această parte a 
competiției.

w i i .... T ’ £
Față de anul trecut, o creștere valorică

JEAN lApușNEANU, antrenor federal : După pA- 
rerea melr, valoarea: jocului prestat in - acest tur de 
campionat: de eciupele din categoria A a fest mai 
bună decit tn prima jumătate a campionatului tre
cut. Din datele statistice pe care Ie deținem la fe
derație rezultă că din cele 88 de jocuri disputate mai 
mult de jumătate au căpătat calificativul Satisfăcă
tor" ; calificativul „bun” a fost atribuit unui număr 
de 20 de meciuri, iar alte S au primit calificativul 
„foarte bun";

RED. Un calcul sumar ne arată că din 3 meciuri, 
unul a primit calificativul „bun” sau „foarte bun". 
Sînteți mulțumit de acest raport ?

J. LAPUȘNEANU : Față de alți ani, desigur că sînt 
mulțumit. Dar în legătură cu comportarea echipelor 
noastre consider că mai trebuie înlăturate o serie 
de deficiențe și anume : a) formațiile noastre aplică 
încă prea rigid așezarea cu 4 fundași. Jucătorii sînt 
prea legați de posturile din echipă, nu au încă lim
pezite unele idei în ceea ce privește tactica jocului 
în viteză, pe extreme, cu pregătirea atacului la mij
locul terenului • b) pregătirea tehnică a fotbaliștilor 
noștri nu este suficientă. Mă gindesc la faptul că în 
tehnica celor mai mulți dintre jucătorii noștri lip
sesc încă finețea și precizia. Să mă limitez la două 
procedee, care fac parte din „abecedarul* fotbalistu
lui începător : stopul șl pasa. In turul campionatu
lui am v^zut destul de multe stopuri nereușite și 
pase care ajungeau cui precizie... la adversar. Deci 
tehnică, tehnică și iar tehnică ! ; c) nu toți fotba
liștii au pregătirea atletică necesară capabilă să îe 
permită succesul în lupta pentru balon, în proteja
rea lui sau în deposedarea adversarului de minge. 
In ceea ce privește rezistența specifică pentru a sus
ține jocuri în tempo ridicat pe toată durata celor 90 
de minute, se poate spune că ea încă lasă de dorit; d) 
în sfirșit, este vorba de faptul că mulți dintre jucătorii 
noștri nu depun toată silința pentru o pregătire cît 
mai bună sau, ceea ce cfștigă la orele de antrena
ment pierd după aceea pentru că nu duc o viață

,Sr.
părerea mea perfect valabile. Si fiindcă ă veiitl 

’"vorba de conducătorii jocurilor, vreau să 
în această toamnă .cavalerii fluierului"

sportivă. Legat de acest aspect 
pregătiri psihologice adecvate, 
i-am văzut pe fotbaliștii noștri 
vor da replica unor cunoscute 
re. Este drept, In 19M această _____  _____________
se vindece, dar urmele el încă se mai observă uneori. 
Numai printr-o muncă perseverentă a antrenorilor 
noștri In orele de pregătire șl eu contribuția nemij
locită a jucătorilor, sperăm ca tn perioada pregăti
toare a returului să fie înlăturate aceste lipsuri. Do
resc lucrul acesta pentru ca echipele din categoria A 
să se prezinte tn retur cu o pregătire superioară ce
lei manifestate in prima jumătate a acestui campio
nat, pregătire care să asigure fotbaliștilor o formă 
sportivă superioară șl, implicit, echipa națională să 
se prezinte In sezonul următor cu șanse sporite in 
meciurile cu reprezentativele Italiei șl Elveției, Iar 
echipa noastră olimpică să se califice pentru turneul 
final din Mexic.

mal este ți lipsa unei 
Nu de puține ori 

timorați la gîndul eă 
echipe de peste hota- 
maladle a Început să

ANGELO NICULESCU, antrenor la Dinamo 
București s Cea mai importantă constatare a pri
mei jumătăți a întrecerii este că ea a avut două 
perioade distincte din punct de vedere valoric. 
Ea început în cîteva etape meciurile au fost de 
un nivel mediocru, datorită faptului că echipele 
nu au folosit în mod judicios perioada de vară. 
A fost deci o deficiență de instruire, de care nici 
Dinamo București nu a scăpat. Cam de prin e- 
tapa a Vil-a, meciurile au început să crească 
în valoare, echipele s-au arătat în progres, iar 
în final unele partide au fost de o calitate foar
te bună. Pe acest drum a mers șl Dinamo Bucu
rești. echipă pe care o antrenez împreună cu 
colegul meu Traian Ionescu. Am scăpat titlul de 
campioană de toamnă, datorită arbitrului cra- 
lovean Octavian Comșa, care nu ne-a acordat 
la Arad, în meciul cu U.T.A., două goluri, după

comportat totuși mult mai bine decit în sezo
nul trecut. Calificativele .corect șl autoritar', 
.bine* sau .foarte bine", au fost mal numeroase 
decît .insuficient' sau .slab*. In felul acesta, 
arbitrii și-au adus șl ei contribuția la creșterea 
calitativă a multor jocuri. Și consider că dacă 
fotbaliștii s-ar ocupa mai mult de desfășurarea 
jocului și nu de.„ Încercarea de a corecta deci
ziile arbitrilor, aceștia și-ar îndeplini și mai 
bine rolul lor. Turul campionatului a mai ară
tat că echipele noastre desfășoară un joc mult 
mai elastic, că s-au descătușat — Intr-o măsură 
mai mare — de încorsetarea din campionatele 
trecute, că în meciuri au apărut pe lingă tac
tica generală a echipei și tactici individuale, ale 
jucătorilor. Ceea ce înseamnă că a crescut ni
velul de gindire tactică. Toate la un loc ne dau 
speranța că în retur vom viziona jocuri și mai 
bune. Vreau să arăt Încă an lucru i te face tot 
mai vizibilă Influența ultimului turneu final al 
campionatului mondial de fotbal. Este vorba atit 
de învățămintele pe care le-au tras — și le-au 
aplicat la echipele lor — antrenorii prezențl la 
marea întrecere din Anglia, dt șl de influența 
transmiterii la televiziune a meciurilor de la 
.mondiale*. Astfel, a fost influențat lntr-o mare 
măsură atît sistemul de joc cit șl tactica pro- 
priu-zisă, aducîndu-se contribuții substanțiale din 
acest punct de vedere (este vorba de organiza
rea jocului în atac șl In apărare, de aplicarea 
sarcinilor duble, adică un apărător să știe să 
joace șl în atac, iar un atacant — și In apăra
re). Dintre jucătOrL ml-a plăcut în mod deosebit 
Dobrin. Are o tehnică excelentă. Dar ceea ce 11 
mărește valoarea e faptul că procedeele tehnice 
folosite de el au conținut tactic. In plus, 
inițiativă creatoare în cadrul jocului. De 
menea, îl remarc și pe Radu Nunweiller, 
același profil.

„Rapid ? Un singur joc bun !"
VALENTIN _ STĂNESCU, antrenor principal la Ra

pid București : „Da, este adevărat că în acest cam
pionat echipele noastre s-au pus pe picioare ceva mal 
greu decit in celelalte ediții ale competiției. De ce 1 
Pentru că între campionatul 1965—1966 șl cei actual 
pauza a fost foarte mică. De pildă, jucătorii de la 
Rapid au disputat ultima lor partidă dinȘsezonul tre
cut la 11 iulie : cel de al doilea meci cu^ Farul Con
starea in finala „Cupei balcanice”. Or, la 21 august 
s-a disputat prima etapă a noului campionat. Ce să ! 
faci mai intii în 30 de zile ? Refacerea forțelor fizice 
ale jucătorilor după un sezon întreg, său pregătire 
pentru noua competiție ? Fotbaliștii de la Rapid au 
avut o pauză efectivă de 10 zile, dar dacă știam din 
timp că noul campionat va începe la 21 august, nu 
le dădeam nici o zi liberă. De aceea, Rapid — pă
rerea mea este că și celelalte echipe — a început 
campionatul slab pregătită. Cred că ar fi bine ca 
Intre două campionate sâ existe o pauză mal mare, 
care să dea posibilitatea odihnei și refacerii jucă
torilor accidentați, ca și asigurării unei pregătiri 
bune. A doua chestiune de mare importantă este 
aceea a întreruperilor campionatului, mult prea nu
meroase. Cauza întreruperilor : pregătirile echipei 
reprezentative. Firește, dcrlm cu toții ca naționale 
României să fie cit mai bine pregătită, să înregis
treze rezultate dintre cele mai frumoase, dar eu cred 
eă acordîndu-se antrenorilor de la cluburi mal multă 
încredere și, în același timp, FACÎNDU-I DIRECT 
RĂSPUNZĂTORI DE PREGĂTIREA JUCĂTORILOR 
DIN LOT, se vor putea limita aceste întreruperi ale 
campionatului, atit ca număr, cit șl ca durată. An- 
trenorli care nu vor prezenta jucătorii de lot în 
forma maximă la data cerută să fie sancționați. Deci, 
existind mai multă cursivitate în desfășurarea cam
pionatului jocurile vor fi mal bune-, selecția s-a» I 
face mai ușor, iar pregătirile echipei reprezentative 
ar fi mult ușurate. Un alt aspect, care a ieșit foar
te mult în evidență în acest campionat și pe care l 
îl consider de bun augur, este acela că .’echipele dla \

)

E clar, nu?

are 
ase- 

pe

NICOLAE PETRESCU, antrenor federali 
asemăn cu 
că a avut

campionatului categoriei A î 11 
din anul precedent" prin faptul

.Tu-

„Turul a avut două perioade distincte

provincie au început să aibă o valoace «pare le face 
să se întreacă de Ia egal cu echipele bupurșștene, a- 
flate ani de-a rîndul în lupta directă pentru titlul de i 
campioană a țării și pentru celelalte locuri fruntașe ; 
în ierarhia fotbalului nostru. Dacă pînă acum o 
serie de meciuri disputate în provincie erau destul j 
de ușoare pentru formațiile din Capitală, acum nu 
mai poate fi vorba de așa ceva. Mă refer în specia] 1 
la partidele care au loc la Pitești, la Craiova, la j 
Petroșeni, Constanța șl Arad. Lucrul acesta trebuie 
să ne bucure Este un mare pas înainte pe calea ' 
creșterii calitative a fotbalului nostru".

RED. Ce jucător v-a impresionat în această primft i 
jumătate de campionat ?

V.S. : Nici unul I După părerea mea, nici un jucă
tor nu a atins o formă maximă pe o durată mai i 
mare. Așa se explică și inconstanța echipelor, cara i 
azi reușesc u.i joc valoros, iar peste trei zile pierd < 
categoric, ca urmare a unui fotbal de slabă calitate. 
Parcă nici n-ar fi aceiași jucători. De altfel, soco
tesc că Rapid a reușit în acest campionat un singur 
joc bun : cel cu steaua. Celelalte — modeste”.

Cauzele unor accidentări
Dr. DUMITRU TOMESCU: Vreau să fae «I 

singură remarcă, bineînțeles, din punct de ve
dere medical: numărul foarte mare de act ide »- 
tafi. Cauza este una singură: pregătirea tiziedl 
deficitară dinaintea campionatului. De alt
fel, după părerea mea, doar spre siîrșit echi
pele au Început să se miște mai bine și aeeașld 
pentru că, pe parcurs, s-a îmbunătățit 9i pre
gătirea fizică. Poli să ai o tehnică fără eusur 
și un .ochi" de mare tactician, dar tn van sî«4 
toate acestea dacă nu ai pregătire fizică.

★
Ar fi prematur să tragem acum concluxti, 

pentru că... ancheta noastră este abia ka 
început. O vom iace după ce vom publica 
și alte răspunsuri.

auînceput slab șl un finiș bun. Jocurile 
devenit dinamice $1 spectaculoase spre sfirșitul

anchetă realizată de 
C. MANTU
M. TUDORAN

BILETELE DE LA CUPLAJUL DE FOTBAL AMÎNAT RAPID - PETROLUL Șl STEAUA 
FARUL RAMÎN VALABILE.

I.E.B.S. anunță că biletele seria 43, Stadionul „23 August', care au fost vîndute 
pentru cuplajul de fotbal Rapid — Petrolul și Steaua — Farul din 29 noiembrie a.c. 
(amînat) rămîn valabile pentru data la care F. R. Fotbal va reprograma jocurile.

Pronosport • 1 -X-2 •
V-AȚI COMPLETAT BULETINELE PENTRU CONCURSUL DE MIINE?

Astăzi este ultima zi In care vă mai 
puteți depune buletinele pentru con
cursul Pronosport nr. 50 de mline.

Programul acestui concurs este com
pus numai din meciuri eu echipe ita
liene care sînt capabile sS furnizeze 
orice surpriză. Deci, un concurs atractiv.

Dăm mai jos programul concursului 
Pronosport nr. 51 de duminică 18 de

cembrie 1966, pentru a putea fi cunoscut 
din vreme de către participanți:

I. Bologna—Brescia ; II. Foggia— 
Roma; III. Lazio—Intern azionale ; IV. 
Lecco—Spăl; V. Milan—Atalanta ; VI. 
Napoli—Cagliari; VII. Torino—Fioren
tina ; VIII. Venezia—Juventus; IX. 
Lanerossi—Mantova ; X. Genoa—Vares- 
se; XI. Messina—Potenza ; XII. Pa
lermo—Sampdoria ; XIII. Verona—Pa
dova.

Pronosport
PREMIILE CONCURSULUI PRONO
SPORT NR. 49 DIN 4 DECEMBRIE 

1966

Premiul excepțional: 1 variantă de 
75 000 lei (un autoturism Wartburg- 
Lux cu radio și 29 700 lei numerar) ; 
categoria a n-a: 39,5 variante a 
1 727 lei? categoria a IlI-a: 552,5 va
riante a 123 lei; categoria a IV-a: 
3949,5 variante a 20 lei.

Report pentru fondul premiului 
minim 250 000 lei.

Premiul excepțional a revenit par
ticipantului Apostolescu Nicu Va
lerian din București.

J ;
LOTO DIN 9 DECEMBRIE 1966
85 7 5 19 21 25 77 15 62 53 72 16
Fond de premii: 874 017 lei.
Tragerea următoare va avea loc 

vineri 16 decembrie 1966, la Bucu- i 
rești.

Rubrică redactata de Administrația dv 
Stat Loto-Prouosport,



Unde mergem? 55KB
® • Î1ALTERE : Sala clubului „Comerț-cooperație" (str. Șelari

or. 8), de Ia ora 16: campionatul republican pe echipe (cate-
9 goriile ușoarii, semimijlocie și mijlocie).
_ • BOX. Sala Floreasca, ora 19 : meciul Sel. Galați—Sel.
® Oltenia în cadrul campionatului republican pe echipe.
a • ȘA1I: Aula Universității (Facultatea de Drept, bd. Gh. 
” Cheorghiu-Dej nr. 64), de la ora 16,30 : prima rundă a me- 
a ciulul internațional amical dintre echipele mixte ale României și 

R.S.S. Letone.
® • BASCHET: Sdla Giuleyti,, de la ora 17Universitatea
A Bifc.-Î-Constriictii Buc. (F.), -Constructorul Buc.—Voința Bra- 
W șov fF), Voința Buc.—Rapid >Bue„ (:F) — meciuri în cadrul 

■.•aihpftinatelor republicane, cat. A și B.

999999 9 9999^9999

• BOX : Sala Floreasca, ora 10: medul Stehaa—Dinamo în 
cadrul campionatului republican pe echipe.

• ȘAH : Aula Universității (Facultatea de Drept), ora 
16,30 : runda a 11-a a meciului internațional amical dintre 
echipele mixte ale României și R.S.S. Letone.

® HALTERE : Sala clubului ^Comerț-cooperație*, de la ora 
9: campionatul republican pe echipe (categoriile semigrea și 
grea).

• RUCB1 : Terenul Gloria, de la ora 9,30 : Steaua—Univer
sitatea Timișoara, Gloria—Farul C-ța ; Terenul Constructorul, 
ora 10: Progresul—Precizia Săcele — meciuri în cadrul ulti
mei etape a campionatului republican, cat. A.

• BASCHET: Sala Floreasca, ora 20: București—Slavia 
Sofia (M) — meci amical; Sala Ciulești, de la ora 8,30: 
Arhitectura Buc.— Pedagogic C-ța (F), l.C.F.—Medicina Cluj 
(F), Voința Buc.-—Aurul Brad (M), Olimpia T. V. Buc.—

• 9 • •••••••••••

Mureșul Tg. Mureș (F) ; de Ia ora 16,30 : Universitatea Buc.— 
Universitatea Craiova (M), C.S.S. Buc.—Șc. sp. Satu Mare 
(F), Politehnica Buc.— Universitatea Iași (F) — meciuri în 
cadrul campionatelor republicane, categoriile A șl B.

• VOLEI : Sala Dinamo, de la ora 8,30: Universitatea Buc.— 
Medicina -Buc. (F), Medicina Buc.—Universitatea Craiova (M), 
Steaua—Politehnica Calați (M) 
pionatelor republicane, categoriile A și B.

• HANDBAL: Sala Constructorul (fostă Recolta), de la
ora 15: meciuri în cadrul „Cupți Spprtul populat*" : 
39—Voința (F), C.S.S.—„r. 2 (F), ȘL. „r. '1— ,
Sala Dinamo, de la ora 15 : meciuri in cadrul „Clipei F.R.H." : 9
Confecția—Științe economice (F), Șc. sp. 2—Voința (F) ; de la
ora 17 : meciuri în cadrul „Cupei Sportul popular" : C.S.S.— 9
Rapid (M), Șc. sp. 1—Tînfirul dinamovist (M), Șc. sp. 2— 
Voința (M).-, Sala Floreasca- de la ora 14: meciuri în cadrul 
„Cu(>ei F.R.J1.” : Proarestil- LC-ț*. (F), Dinamo—l.C.F. (M), 
Rafinăria Teleajen—finirea Fabr.jde ace Buc. <M)t Steaua— 
Voința (M), Universitatea iBuc.—jRapid (M). Q

meciuri în cadrul cam-

' Lie. nr.
39—Voința (F), C.S.S.—Șc. sp. 2 (F), Șc. sp. 1—Rapid^ (F) ;

• 999999 9

Vbt stopa voieibaîîștii de la Steaua

(Urmare din pag. 1)

Steaua — cu obligația rea
bilitării după categoricul 

insucces trăit în meciul cu 
Dinamo. Și mai înscrieți pe 
lista pasionantelor premise 
a’ie hrtîlnirii pe 
că Steaua e 

puținele echipe 
au hi 
dala 
ceasta 
în ediția
Li Galați 1 rac torul a cedat 
cu 1—3, iar Dinamo și Ra
pid cu 2—3. Va reuși 
Steaua duminică să stope-

aceea 
una din-

care
palmares victorii în 

Politehnicii... la a- 
acasă. Ultima, 3-1, 

anterioară, cînd

24 de meciuri

ze ascensiunea Politehnicii? 
E posibil... La fel de posi
bilă e ansă și victoria gă- 
lățenilor, dacă blocajul le 
va funcționa ca împotriva 
Rapidului acum o săptă- 
niînă.

In grupa masculină a 
categoriei A, meciuri de 
primă însemnătate se mai 
desfășoară la Timișoara 
(Politehnica — ‘Petrolul) și 
Ia Brăila (Progresul—Trac- 
itprul). Cele mai importan
te meciuri feminine de - ca
tegoria A se dispută la 
lași (Penicilina—Rapid) și 
la -Craiova (Universitatea— 
Parul). ‘Victoria Farului la 
Craiova, dar mai ales .a 
Rapidului la Iași, dacă se 
vor ■produeg, vor trebui 
considerate ca deosebite 
performanțe.

în categoria B, partidele 
masculine de interes major

sînt A.S.A. Sibiu—Semă
nătoarea București, Ind. 
sîrmei C. Turzii—Progresul 
I.R.A. Suceava și Știința 
Petro șeni—J.C.F. Bucu
rești. Meciurile „vedetă* 
ale etapei la „B“ au loc 
însă în grupdle feminine, 
și anume: la Sibiu, unde 
se înlîlnesc singurele neîn
vinse din seria I, Drapelul 
roșu și Progresul București, 
și la Timișoara, unde lide
ra neînvinsă a seriei se
cunde, Universitatea, pri
mește replica echipei de 
certă perspectivă și destul 
■de experimentată a Me
dicinii Tg. Mureș. De pre
văzut, indiferent de rezul
tat, un joc frumos. Așa 
cum .je de sperat să se în
registreze la multe din me
ciurile acestei etape bogate 
în promisiuni de valoros

în campionatele
republicane

Campionatele republicane 
de baschet, categoriile A 
Ș: B, programează azi și 
tnîine 24 de meciuri (jocul 
Vâitorul .1 iorohoi—S pa rt a.c 

Sălonta din seria I la fete a

illtma (Rapid)
pătrunde și va înscrie. Fază 
din meciul Rapid- Voința 
Brasov disputat în etapa 

trecută a categoriei A.

ropasul făcut la Suceava ni l-au 
determinat o seamă de întrebări 
privind viața voleibalistică din acest 
oraș. iRepre-zentat cu trei ani în urmă 
de e echipă masculină (Fulgerul) în 
categoria A, unde însă n-a rezistat 
decît o singură ediție de campionat, 
despre Suceava, pînă anul acesta, s-a 
mai vorbit doar pentru a se reaminti 
că țUa dat pe valorosul component 
al lotului -republican .Gabriel Gdiș- 
teonu. Ades repetata subliniere a pro
venienței acestuia, generatoare bine
înțeles de justificată mîndrie, în a- 
-celași timp însă, prin formarea Ja 
mulți a ideii că poteixțele voleiului 
din Suceava s-au stins o dată cu 
plecarea de acolo a lui Udișteanu, 
i-a... deranjat pînă la urmă pe su
ceveni. Și ei s-au -străduit să infirme 
impresia respectivă, dovedindu-i fal
sitatea. Au și reușit acest lucru prin 
promovarea în categoria B a edhipei 
masculine Progresul I.R.A. care, cel 
puțin la ora cînd așternem pe hîrtie 
rmdurile de ’față, manifestă destule 

de a evita revenirea 
la „calificare".

ndi echipe (și de

posibilități 
după un ân

Sufletul acestei 
altfel cel mai prețios promotor al vo
leiului din Suceava) este tot doctorul 
Traian Căldare, descoperitorul 
primul „învățător* în volei 
UdișteaExu. De astă dată însă 
wind experiența și pasiunea 
reîntoarcerea în teren (unde 
de loc semne dc... bătrînețe ’)., <

ții 
Lui 

dă- 
prin

acraaw Selecționata Olteniei,
un adversar redutabil pentru dinamoviști

1. Olteanu (stingă) plasează cu precizie o directă

nădejdi sucevene
tate^ fundamentării viitorului mai în
depărtat. Ne neLerim la preocuparea 
permanentă (servită și de un animat 
și lung campionat școlar, desfășurat 
după sistemul ^divizionar*) pentru 
depistarea și formarea elementelor de 
reală perspectivă, care să dea emi
sarilor .voleiului sucevean stabilitate 

ȘR cîndva, ohiar în „A“. Ne 
gîndim la munca dusă în această di
recție de cîțiva profesori, la cîțiva 
dintre juniorii și junioarele cu care 
lucrează ei.

Cu juniorii Progresului I.R.A., în 
număr de 15, nâscuți In anii 1950— 
3952, selecționați din toate școlile din 
Suceava, lucrează tot prof. C. Sîngeap, 
perspective deosebite vădind în pri
mul rînd trei dintre elevii săi: -Stan
ca (înălțime 185 cm), Midor (186 
cm) șși Mușat (173 cm), toți în virstă 
de 15 ani. Prof. V. Baraboi (jucăto
rul din echipa de seniori Progresul 
I.R.A.) cizelează posibilitățile unui 
grup de 17 junioare în vîrstă de ia 
12 la 14 ani, selectate din școlile 
generale sucevene sub directa în
drumare a Centrului 
sportiv „Viitorul" București, 
susnumitul 
permanent.
■m primul

directa 
experimental 

cu care 
colaborează 
se afirmă

fo>i amir.at pentru 22 ia
nuarie) Deosebit de inte
resante și eu urmări im
portante în viitoarea con
figurație a clasamentelor se 
anunță incurile Olimpia 
T V București—Mureșul 
Tg. Mureș, Conslruciurul 
București — Voința Brașov 
(categoria A fete), Uriio 
Satu Mare—Comerțul Tg 
Mureș (categoria B seria 1 
băioțij), Voința Oradea— 
Voința Tg Mureș (cate
goria B seria 1 fete), 
Poli tehnica Clu j—.Poliieh- 
ni> a Brașov (categoria B 
seria a 11-a băieți) și Ar- 
brief tura București—Peda
gogic Constanța (categoria 
B seria a II-a fete).

Celelalte partide din 'ca
tegoria A silit : Voința 
București—.Rapid București, 
Politehnica București— 

Universitatea Iași și Uni
versitatea Cluj—Crișul 0- 
lailea.

i al
el,

sa 
nu dă 

ca jucă
tor și căpitan ai echipei. Fuitcțiu de 
antrenor o îndeplinește prof. C. S?n- 
geap. .Echipa cu o medie de înăl
țime sub pi.velul cerpițelor (183 cm, 
calculată pe 12 jucâftifi, și 184 cm a 
primilor 6), posedă in schimb vole'- 
ba'liști dotați în gener.e cu o de.tealâ 
evident compensatoare,

blocaj de remarcabilă agr.esivi.taie. 
plus, ea se impune prin tinerețea 
( media — 24 de ani) și are 
prima formație (care întrunește

determinând
UU
In
sa 
in
vîrstele de 19, 20, 21, 22, 23 și 34 de 
ani) trei elemente în plina evoluție 
și cu certe resurse să se vorbească 
mai mult despre ele în anii ce 
V. Ionescu (19 ani, înălțime 
Al. Păcurarii (20 
și V. Baraboi (23

în egală măsură 
zent și de viitorul
Suceava ne-a evidențiat atenția acor
dată de iubitorii de volei din locali-

de ani, 
de ani.
cu grija 

apropiat,

185
192
186
de

vizita la

vin: 
cm), 
cm) 
cm), 
pre-

profesor 
Intre ele

find trei fete cu calități 
deosebite pentru volei și cu un gaba
rit în creștere: Șipcă (13 ani, lo3 
cm), Pricep și Rusu (14 ani, 165 cm), 
în fine, ia adevărată întrecere cu 
prof. V. Baratei, sofia lui Traian Căl
dare, nu mai puțin inimoasă șt pasio-
ntrtă decît cl, prof. Letiția Căldare, 
a deschis la începutul anului școlar 
1966/1967 la Liceul nr. ' un „labo
rator" voleibalistic în care a luat sure 
prelucrare talentele descoperite 
20 dc eleve debutante în volei, 
uAirstă de 14-—15 ani și înalte -de la 
1-60 la 173 cm. Din rîndul acestora, 
reținem deocamdată patru nume, ale 
junioarelor cărora li se prevăd mai 
mari posibilități de progres în voleiul 
ide performanță : laboban, Dimitriu, 
Farîmatu și Pașcu.

O analiză profundă, pe care n-am 
intenționat-o în rîndurile acestea, o 
considerăm prematură pentru un în
ceput de drum. Ara vrut doar — și 
am făcut-o cu plăcere — să notăm 
«e«en.ța unei aauwităts efervescente, 
sumă ibogată de strădanii, depuse în 
slujba voleiului la Suceava.

CONSTANTIN TAUR

în meciul cu puternica 
echipă dinamovistă, selec
ționata -Olteniei (antre
nori Gh. DudUleanu și A. 
Ciocan) a. luat un start 
neașteptat de bun. Tînă- 
rul G. Hoca a obținut 
decizia în fața lui I. N-ica, 
I. Obvoș l-a învins pe 
Davidescu, iar ambițiosul 
v. ivanovici -a reușit un 
meci egal teu Stanef. Hoca 
a plasat uneori „serii“ la 
fata, dar nu este mai 

. puțin adevărat că lovitu
rile sale n-au fost regu
lamentare (de ce arbitrul 
din ring, V. Șchiopu, n-a 
intervenit ?). O decizie de 
egalitate *ni s-ar fi părut 
mai echitabilă. La cate
goria cocoș .1. .Otvoș (O) 
a schimbat serii prelungite 
cu Davideseu, însă de la 
sfîrșitul 
a luat, 
l-a adus 
situație 
eîștigat 
am spus, 
n-a putut scoate decît un 
_.,nul“ în fața lui V. Iva- 
novici. USoxerul -bucureș- 

•tean pare totuși schimbat 
în bine. Acțiunile sale 
sînt ceva mai ordonate, 
mai elare .-și — în plus 
— el se blochează mai 
prompt, fapt care ne face 
să credem că Stanef a 
înțeles critici le ce i-au 
fost făcute. D.Ujpă aceste 
trei partide., dinamoviștii 
s-.av arătat stăpîni pe -si
tuație, au egalat și au 
cîștigat meciul, dar nu 
fără eforturi. Gh. Bădoi
(D) l-a întrecut pe fostul 
campion al țării, M. Cîr- 
ciumaru. Foarte mobil, cu 
un . dezvoltat .„simț al 
distanței", Bădoi a punctat 
unde

de stingă la corp
Foto: A. Neagu

timp -ce adversarul' său 
ma realizat nici o acțiu
ne concretă. în asemenea 
condiții, decizia a fost • a- 
cordată, în unanimitate, 
pugiiistului dinamovist.

O nouă victorie în pal
maresul lui Vasiie Anto- 
niu (D). El l-a învins

reprizei secunde 
hotărît, inițiativa, 
pe dinamovist în 
de groggy și a 
■pe merit. Cum 

C. Stanef (D)

și cînd a vrui, în

Ultima etapă
Iată-ne în ajunul ulti

mei etape din categoria A, 
care programează următoa
rele meciuri (în paranteze 
locul ocupat în dlasament 
•de fire are echipă): Progre
sul Bucuroșii (9) — Pre
cizia Săcele (8), Steaua 
(2) — Universitatea Ti
mișoara (1'3), Gloria ‘Bucu
rești (30) — Farul 'Con
stanța *(4)rt Știința f.e- 
Ltoșcih i(5) — Construc-
'tortrl Buc ut ești (12), — 
-Rulmentul .‘Bîrlad (G) — 
Dinamo -București (3) și 
Politehnica la-și (7) —- 
Grivița .Roșie București 
(1). Dacă «pentru titlu pro
blema pare rezolvată, (a- 
vansul Grivfței Roșii fiind 
decisiv îu acest stadiu), 
în schimb situația în .zona 
retrogradării este extrem 

. de complicată. Două fox-

prin abandon în ultima 
repriză pe A. Șerban, 
după .ce in rundul doi re
prezentantul Olteniei re
cepționase un puternic 
croșeu de stînga, în 
căruia a fost numajWt.’
Socotim totuși neinspirat 
abandonul lui Șerban, dic
tat de arbitrul de ring, 
atunci cind mai erau doar 
cîteva secunde ! Lovit la 
ficat în prima repriză, di- 
namovistul C. Ghiță a 
fost incomodat în urmă
toarele, n-a mai riscat, a 
obstrucționat mult și, fi
rește, a fost avertizat 
.(de două ori 1) de .arbitrul 
Mihelfi. Decizia a revenit, 
în mod normal, lui Hodo- 
.șan. Em. Constantin^sc u 
(O) nu a atacat aproape 
deloc, nu a plasat decît 
3—4 ,,drepte“ în tot me
ciul. Defensiv pînă la exa
gerare, boxerul craiovean 
i-a dat posibilitatea dina- 
imovistului I. ‘.Covaci să-1 
domine, dar nici acesta 
n-a realizat acțittni con
crete, deoarece... nu s-a 
întîlrrit cu adversarul. în
vingător, firește, .Covaci. 
La categoria mijlocie, I. 
Olteanu (D) l-a întrecut, 
într-un meci fără istoric, 
pe Gh. Maidan, 'Monea a 
.cîștigat prin Reprezenta
rea adversarului (Tr. Cîr- 
cioran), iar V. Mariuțan 
l-a învins prin abandon 
în repriza secundă pe G. 
Schubert.

R. CAlARĂȘANU

în categoria A 
mâții biicuie^tene, Gloria 
fi Cjanstrucțorul, își voi 
vedea sil.uația decisă jprin 
meciurile din această «etapă. 
De altfel, jocul rezultate- 
h>r mai poale încă afecta 
locul în clasament pentru 
nu mai puțin de 9 din 
cele '12 echipe, doar 
Gri vița Roșie, Dinamo și 
Universitatea Timișoara 
fiind de pe acum fixate .

Atrag în special atenția 
partidele Știința Petroșeni— 
Constructorul (In care bncu- 
reștenii au o ultimă șansă 
dacă înving) și Gloria— 
Farul Constanța (în care 
gazdelor le este suficient un 
meci egal). Interesantă de 
urmărit se anunță și con
fruntarea dintre 
sul București și 
Săcele, despărțite de 
singur punct pe locuri a- 
lă;tu.rate în -clasament.

Progre-
Precizia

un

COLT»
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Filmele 

campionatului
Prima parte a campio

natului s-a încheiat... 
parțial. întrucît a început 
„VREMEA ZĂPEZILOR”, 
în sfîrșit, Universitatea - 
Craiova se bucură de 
„TRIUMFUL LUI RO
BIN HOOD“, deși mai 
fusese „O ZI CA LEII". 
Dinamo București și Pro
gresul au rămas cu 
„LAGUNA DORINȚE
LOR". Farul luminează, 
cel puțin teoretic, „CO
PIII MĂRII" spre ..INSU
LELE FERMECATE”, 
in timp ce Dinamo Pi
tești, cu „UN LUCRU 
FĂCUT LA TIMP", se 
pregătește pentru „O CĂ
LĂTORIE SPRE CEN
TRUL PĂMÎNTULUI”. 
Rapid așteaptă în conti
nuare „ZIUA FERICI

RII", Jiul mai caută 
încă „COMOARA DIN 
LACUL DE ARGINT", 
iar Steaua urmează să 
ne demonstreze că nu e 
„STEAUA FĂRĂ NUME”, 
așa cum Petrolul își mai 
amintește din cînd in 
cînd de „UMBRELE 
STRĂMOȘILOR UI
TAȚI” !

în partea a doua a cla
samentului, în „ȚARA 
DUHURILOR DIN MA
RILE SUDULUI", U.T.A. 
încearcă să urce cu „DILI
GENTA" „ÎN NORD, 
SPRE ALASKA !”. în 
„CASA NELINIȘTITĂ" a 
Universității Cluj, se 
învață „ALFABETUL 
FRICII", iar la Politeh
nica „A FOST CHEMA
TA ȘI CLASA A V-A" 
pentru a participa la 
„PARADA TIMPULUI 
PIERDUT".

Este greu de spus dacă 
C.S.M.S.-ul va reuși să 
treacă „TUNELUL" sau 
dacă Steagul roșu va Ii 
acum „CALATORUL 
CU BAGAJ". E cert că 
deocamdată deține „LAN
TERNA CU AMINTIRI”.

Abia după terminarea 
restanțelor și returului 
se va face definitiv „LU
MINA DUPĂ JALU
ZELE".

D. MAZILU

Instantaneu de familie

Fotbalul a Intrat în 
vacantă. Un prilej pen
tru Inimosul fundaș al 
echipei Universitatea 
Craiova, inginerul Con
stantin Deliu, de a pe
trece o oră în plus în 
tovărășia plăcută a ce
lor doi copii ai săi: Lia- 
na-Anca și Valentin.

In băiat el vede un 
demn urmaș al său pe 
terenurile de fotbal, un 
viitor jucător care va 
purta spre victorie cu
lorile Universității Cra
iova.

După cum vedeți în 
fotografie. Constantin 
Deliu se ocupă de... pre
gătirea fizică a micuțu
lui Valentin, deocamda
tă cu ajutorul... bibero
nului.

Foto și text: T. Roibu

Unii despre iarnă
PARAȘUTISTUL :
Parcă are, de-astă dată, 
Deschiderea.., -ntîrziată !
ȘAHISTUL :
Face,, cît îi zarea,
Cu albul... mutarea l
SCRIMERUL :
Geru-nțeapă; strașnic ger'. 
Mi-ar fi bun coechipier l
SPRINTERUL :
10,1 — acum aș scoate 
Avînd... Crivățul în spate !

RUGBISTUL :
De la prima... încercare 
Se observ-o...transformare !

VOLEIBALISTUL :
Ne-asemănăm prin 

comparație :
Și iarna vine prin... 

rotație 1
TITI GHEORGHIU-

VASLUI

/ upta sportivă, în- 
cheiată cu învin

gători și învinși, aduce 
bucurie in rîndurile pri
milor și... lacrimi în rin
durile celorlalți. Există 
vreun sportiv caro n-a 
trăit aceste clipe ?

Iată-l pe italianul Al
berto Da Rin plingind 
in hohote, după ce G 
Szabo a înscris un gol 
pentru echipa noastră, 
marți, în primul meci 
de hochei România — 
Italia. Altă dată, același 
Alberto va zimbi fericit. 
Așa e sportul!

Foto și texti 
Aurel N'eagu

Varietăți
CEA MAI BUNA 

ALERGARE

La 55 de ani, August 
Blumensaat, un conta
bil din orașul Essen 
(R.F. Germană), este un 
om sprinten, gata să se 
întreacă la fugă cu 
orice tînăr, măcar pen
tru a... rotunji cei 
119 000 de kilometri pe 
care i-a .„acoperit" pe 
vremea cînd făcea at
letism, la antrenamente 
și în competiții.

De altfel, cea mai 
bună alergare a sa, a- 
vea s-o facă acum, la 
bătrînețe, fugind după 
un hoț care îi furase 
o servietă cu acte. A 
fost o... cursă de aproa
pe 4 kilometri, înche
iată cu... abandonul 
răufăcătorului, deși a- 
cesta era cu 30 de ani 
mai tînăr.

respondență dintre e- 
chipele Institutului de 
fizică teoretică și ex
perimentală din Mos
cova și echipa Univer
sității din Stamford 
(S.U.A.). Echipieri vor 
fi... mașinile electroni
ce. Mutările vor fi 
transmise prin telex.

CĂMĂȘILE HALTERO
FILILOR

„ROBOȚII" LA TABLA 
DE ȘAH

Deocamdată, vom a- 
sista — pentru prima 
oară în istorie — la 
un meci internațional 
de șah susținut de ma
șini de calcul electro
nice. Se anunță perfec
tarea meciului prin co-

ȘTIAȚI CA...
...procentul fumătorilor 

este foarte redus în rîn- 
durile marilor șahiști ? De 
pildă, din echipa U.R.S.S. 
care a evoluat la recenta 
Olimpiadă de la Havana 
a făcut parte un singur... 
fumător : Korcinoi.

...Ramanathan Krishnan, 
performerul recentului 
meci India — Brazilia pen
tru „Cupa Davis", nu mai 
este la prima tinerețe ? 
Krishnan, cel mai bun te- 
nisman al Indiei, împlineș
te la primăvară 30 de ani.

...în campionatul de fot_ 
bal al U.R.S.S. în meciul 
dintre Dinamo Tbilisi și 
Kairat Erevan, înaintașul 
Datunașvili (29 de ani) a 
înscris în 27 de minute 5

goluri pentru Dinamo 
Tbilisi 7

...timpul de i9,5 secunde 
realizat de atletul ameri
can de culoare Tommy 
Smith pe 200 m (linie
dreaptă) corespunde unei 
viteze de 36,920 km pe
oră ?

...nu cu mult mai puțin
decît viteza cu care mer
ge, în medie, un tren per
sonal...

...într-o cursă pe o milă, 
disputată la Hobart (Aus
tralia), Ron Clarke a fost 
învins de un atlet cu to
tul necunoscut, John Den
holm 7 învingătorul a 
acoperit distanța în 4:08,5, 
în timp ce Clarke a atins 
linia de sosire (Jupă 4:09,0.

ESTE cunoscut faptul 
că, în mod obișnuit, nu
merele de cămăși pe care 
le poartă bărbații variază 
între 38 și 42. Știți cumva 
ce numere de gulere poar
tă unii halterofili 7 Polo
nezul Marek Golab poartă 
nr. 47. iar halterofilul ma
ghiar Ecser șl sovieticul 
Jabotinski — 53 1

UN ARBITRU 
ÎN DIFICULTATE

PORTARUL echipei na
ționale de hochei a Bel
giei, Jean Marie Busset, a 
acceptat să arbitreze me
ciul feminin dintre echi
pele Racing șl Wellington. 
In calitate de arbitru, el 
a avut sub jurisdicție pe 
soția sa. soacra, o mătușă, 
o verișoarâ șl o cumnată. 
A doua zi după meci, Bus- 
set a apărut cu un ochi 
învinețit, fapt care a fă
cut pe ziariști să se în
trebe dacă nu cumva, în 
urma arbitrajului prestat, 
a avut loc vreo... explica
ție în familie

PE CONCRET
Stadionul asociației 

sportive Celuloza Zăr- 
nești se deteriorează 
din lipsă de îngrijire 
(Ion Dobre.coresp.)

Ca asociație sportivă, 
Nn al avut Inițiativă ;
Deci MCelulozaM-mi pare 

mie
Că-și duce munca... pe 

hîrtie !

VICTOR HILMU

Vestiarul de la cen
trul pentru copii din 
Tg. Mureș nu este în
călzit.

Știți de ce la Infinit 
D țtn tot nefncălzlt?
Vor ea-ntregul vestiar 
Să-1 transforme-n 

patinoar.

Sala de sport de la 
Casa de cultură din 
Predeal este folosită 
mai mult pentru ba
luri. (I. și B. Ba’rta- 
corespondenți)

Am văzut ieri unu-n sală 
Ca de baschet îmbrăcat. 
Explicația normală ?
Balul era costumat !

Controlorul I. Neac- 
șu de la stadionul cen
tral din Pitești a fost 
prins luînd b?ni de la 
spectatori, pentru a.i 
lăsa să intre fără bilet.

Dacă omul incasa 
Ce nu i se cuvenea, 
O să încaseze-n fine 
Ceea ce i se cuvine.

In raionul Brad (reg. 
Hunedoara) atletismul 
este ca și inexistent.

Cînd din nou va înflori 
Atletismul pe aci, 
Noi cu toți, neîndoios, 
I-om cînta „O, Brad

frumos !“
V.D. POPA

Premii pentru decanii de virstă
în R.D. Germană, în 

diferite echipe de „vete
rani" activează numeroși 
jucători care au depășit 
vîrsta de 60 de ani. Re
vista „Die Neue Fussball 
Woche" a alcătuit chiar 
un clasament al celor mai 
vîrstnici jucători, acor- 
dînd un premiu „decanu
lui" de virstă. Acesta este

Erich Potyralla, în virstă 
de 61 de ani, jucător al e- 
chipei B.S.G. Motor Drez- 
da-Loschwitz. La citeva 
luni, el este urmat în cla
samentul vîrstelor de Hel
muth Heinig și Fritz He
ckert, ambii de la B.S.C. 
Motor Karl Marx - Stadt.

Un premiu al aceleiași 
reviste a fost acordat

unui jucător dintr-un 
campionat raional al 
R.D.G. Este vorba de fot
balistul Walter Harței (35 
de ani). El activează ne
întrerupt de 15 ani în 
echipa B.S.G. Einheit 
Glaubitz, perioadă în 
care a susținut 850 de 
meciuri oficiale. Dacă 
Harte! va mai juca trei 
ani, el va atinge cifra 
record de 1000 de jocuri !

să fie

A la 
însă 
iar 

îna- 
echi-

PI- 
ne 

nici

lucru. Nu- 
în. .. avan

POȘTA MAGAZIN

cuvinte din terminologia 
aceste două desene și la care

sportivă vă sugerează 
sporturi sînt folosite ?

★ ★

GRUP DE SUPOR
TERI, MARGHITA — Uni
versitatea Cluj a retrogra
dat de două ori din „A“ 
în ,,B“ : la sfîrșitul cam
pionatului din anul 1948— 
1949 și după ediția din a- 
nul 1956. Fotbaliștii clu
jeni au fost în situația de 
a retrograda șl în 1958— 
1959, dar s-a făcut un loc 
în categoria A prin fuzio
narea T.A.R.O.M.-ului cu 
Rapid, astfel că studenții 
n-au mai trebuit să-și fa-

5 premii oferite de A.

se

S. „Loto-Pronosport"

Sîmbăta viitoare 
încheie concursul 
tru intitulat „Sport șl 
perspicacitate". Răspun
surile se primesc, toate 
o dată, pînă în ziua de 
23 decembrie a.c. (data 
poștei).

nos-
Pentru răspunsurile 

exacte se vor acorda, 
prin tragere la sorți, 
5 premii oferite < 
A. S. „Loto-Pronosport 
1 APARAT DE RADIO 
.CARMEN", 2 PICU- 
PURI „ZIPHONA* și 2 
APARATE DE FOTO
GRAFIAT .CERTO"

că. . . bagajele. în campio
natul actual trebuie să 
lupte cu toate forțele. Nu 
de alta, dar nu se între
vede nici o. .. fuziune !

GH. DUMITRU MAR- 
CULESCU, GIURGIU — 
Pînă acum nu s-a dispu
tat nici un meci de fot
bal între reprezentativa 
țării noastre și cea a 
R.P.D. Coreene. Turneul 
la care vă referiți a fost 
întreprins de selecționata 
de tineret a României.

DINU DRAGOMIR, DRA- 
GOȘANI — :
4 goluri 
Steaua, în 
Universitatea 
fost marcate 
Cînd a avut 
orașul Tîrgu Mureș echipă 
de fotbal în categoria A ? 
în ediția din 1957—1958 :
C.S. Tîrgu Mureș. Echipa 
s-a clasat pe locul 11 (din 
12 formații care au luat 
parte la această ediție a 
campionatului) și a re
trogradat. 3) La golavera-

ll Toate cele 
ale echipei 
meciul cu 

ț Craiova, au 
de Soo. — 2) 
ultima oară

împăr- 
1—o este 
ORICARE 

împărți- 
In e- 
: 1—0

jul întocmit prin 
țire, scorul de 
mai bun decit 
ALTUL în care 
torul nu este zero, 
xemplul ales de dv 
este mai bun decît 7—1.

G. SIMON. SATU MARE. 
— Cele două meciuri din
tre Real Madrid și Dinamo 
București, disputate în a- 
nul 1963, în cadrul 
„C.C.E.", s-au încheiat cu 
scorurile de 3—1 și 5—3 
pentru fotbaliștii spanioli. 
In meciul de la București, 
golurile au fost înscrise, 
în ordine, de : Ruiz (min. 
2). Di Stefano (min. 
Tîrcovnicu (min. 86) 
Gento (min. 87).

WILLY MOCANU, 
TEȘTI. — Spațiul nu 
permite mai mult și 
nu putem ignora alte spor
turi în favoarea sportu
lui dv. favorit — voleiul. 
Ca arbitru de volei, con
siderați totuși că ar tre
bui să mărim, măcar cu 
un rînd, fiecare cronică 
de volei, pentru a face 
o apreciere asupra arbitra-

sului. Vom încerca să fa
cem și acest 
mai 
tajul dv. !

MIHAI PÎRVULESCU, 
CLUJ. — Ion Oblemenco a 
activat, ca junior, la Pro
gresul Corabia. A fost le
gitimat în categoria ‘ 
Rapid, unde a stat 
mult timp pe tușă, 
acum este unul din 
intașii de bază ai 
pei Universitatea Craiova.

ȘTEFAN SOOS, ODOR- 
HEI. — Meciul Internazio- 
nale — Dinamo Bucu
rești. disputat anul trecut 
la Milano în cadrul ,.Cu
pei campionilor europeni", 
n-a fost transmis de tele
viziunea noastră. Am avut 
însă destule emoții urmă
rind u-1 la radio : 0—0 pînă 
în min.

VIRGIL 
REȘTI. 
Beatrice 
ani (i-a 
tembrie). Dar de ce 
interesat vîrsta ei , 
lut exactă" 7 Ați 
bat-o pe și v-a

un an mai puțin ? Hm! 
pe acum ?

H., CONSTANTA, 
supărat 

rămas în urmă 
pierzînd ast- 

a de- 
toam- 
faceți 
asta ! 
joacă 
Con-

68 !
NICOLAU, BUCU-
— Patinatoarea

Huștiu are 10 
împlinit la 2 sep- 

~ v-a
„abso- 
între-

cu 
De

H.
1) Sînteți 
Farul a 
cu 2 jocuri, 
fel posibilitatea de 
veni campioană de 
nă. E păcat să vă 
inimă rea din cauza 
Campionatul nu se 
pe. . anotimpuri, 
tează cine e campioană la 
sfîrșit. 2) Considerați că 
lancu este cel mai incisiv 
înaintaș al nostru. Nu vă 
contrazic. Vă întreb doar 
dacă aveați aceeași părere 
și atunci cînd juca la Pro
gresul sau C.S.M.S. ?. . .
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Handbalistele românce
învingătoare în R.F. Germană

Petre Purje învingător în concursul
Continuindu-și turneul în R.F. 

Germană, selecționata feminină (ti
neret) de handbal a Capitalei a jucat 
în compania formației vest-germane 
T.V.D. Velbert. Victoria a revenit 
jucătoarelor românce cu scorul de 
10—6 (3—2). Ambele formații au 
desfășurat un joc de bună calitate, 
în prima repriză meciul a fost echi
librat. în partea a doua, superiori
tatea a fost de partea româncelor, dar 
scorul nu a luat proporții datorită 
formei excelente a apărării formației 
gazdă. Din echipa învingătoare o 
impresie bună au lăsat Aneta Sram- 
co, autoare a 4 goluri, și Elena Do- 
bîrceanu, care a înscris două goluri. 
Cele mai multe puncte ale formației 
vest-germane le-au marcat Jakob (3) 
și Dembkowski (2).

de popice de la Aue
în localitatea Aue (R.D. Germană) 

au continuat întrecerile de popice din 
cadrul „Cupei Werner Seelebinder" la 
care au luat parte sportivi din Austria, 
Ungaria, Cehoslovacia, Iugoslavia, Ro
mânia și R.D. Germană. Proba de „ma
raton" (300 -bile mixte) a revenit spor
tivului român, maestrul emerit al 
sportului Petre Purje cu rezultatul de 
1332 p.d. Pe locurile următoare s-au 
clasat în ordine E. Luther (RJJ.G.) 
1322 p.d. și Leo Gr.om (Iugoslavia)
1 309 p.d. Clasamentul general al „Cu
pei Werner Seelebinder" este urmă
torul : 1. PETRE PURJE (ROMANIA)
2 192 PUNCTE (3 bile „goale") ; 2. W.

Cristof (R.D.G.) 2175 p. (15 bile „goa
le") ; 3. E. Luther (R.D.G.) 2 172 p. (8 
bile „goale”).

In întrecerea feminină, clasamentul 
general al „Cupei Werner Seelebinder" 
are următoarea înfățișare : 1. S. Lind
ner (R.D.G.) 1011 p. ; 2. A. Schmidt 
(R.D.G.) 998 p. ; 3. A. Preller (R.D.G.) 
992 p. Sportiva română Elena Tranda
fir s-a clasat pe locul IX.

•' Pînă 
propriu

acum, o singură surpriză: î ,_
• Clasamentele celor opt grupe • Spicuiri 

preliminariilor olimpice

înfrîngerea Portugaliei pe ten 
din regulament

s-au stins bine ecourile cam. 
mondial de fotbal din An

In „Cupa campionilor europeni" la baschet
în sjerlurile de linală ale „Cupei 

campionilor europeni" la baschet 
masculin s^au disputat primele intil
niri. La Atena, A.E.K. Atena a între
cut cu scorul de 64—53 (28—30) for
mația 'franceză Villeurbanne. Dețină
toarea . trofeului, formația spaniolă 
Real NÎadrid, a jucat în deplasare cu 
echijpa vesticjermană UiS.C. Heidel
berg, pe care a învins-o cu scorul 
de 93—88 (58—40). La Budapesta, 
campioana Ungariei, Honved, a în
vins ’a mare luptă formația 
giană Racipg 
(46—42), iar

Helsinki și Wisla Cracovia- Oaspeții 
au obținut victoria cu scorul de 
97—77 (47—30).

★

BUENOS AIRES. La Mendoza (Ar
gentina) au continuat întrecerile din 
cadrul campionatului Americii 
Sud la baschet. Echipa Braziliei

Concursul internațional triunghiular 
de scrimă eu participarea echipelor 
bucureștene Progresul și Universitatea 
și a formației Gornik (Polonia), care 
urma să se desfășoare în Capitală, a 
fost contramandat. In ultimul moment, 
clubul polonez a anunțat că echipa de 
scrimă nu mai poate face deplasarea 
la București, deoarece o parte dintre 
titulari sînt indisponibili.

Nici nu 
pionatului 
glia și iată că echipele reprezentative 
de Pe continentul nostru au fost angre
nate într-o altă competiție de mari 
proporții. In locul „Cupei Europei* s-a 
organizat campionatul european, la care 
participă 31 de țări.

Deocamdată, competiția se află într.o 
fază incip rentă și un comentariu pri
vind șansele câștigătoarelor celor opt 
grupe ar fi prematur. In 
n.au intrat încă o serie de echipe va
loroase : cele ale U.R.S.S., ~
ciei, R.D.G., R.F.G., Iugoslaviei etc. care, 
desigur, vor avea un rol important în 
acest campionat.

In cele 20 de partide desfășurate pînă 
acum, rezultatele au fost în general 
normale. Singura excepție o face re
zultatul formației Portugaliei. învinsă 
pe teren propriu de selecționata Sue
diei, care după cum se știe, n-a reușit 
să se califice în turneul final al C.M. 
<tin Anglia.

Iată clasamentele „la zi”, în cele opt 
grupe, înaintea reluării 
primăvara anului viitor

GRUPA I

competiție

Cehoslova-

partidelor în

Bulgaria 
Suedia 
Portugalia 
Norvegia

Finlanda 
Austria 
U.R.S.S. 
Greci»

Echipele 
viei nu au 
meci

bel- 
Malines cu 80—76 

Vorwărts Leipzig, ju- 
cînd pe teren propriu, a întrecut 
Chip.a Leqla Varșovia .cu scorul 
57—51, 131— 301.

e- 
de

de 
a 

învins cu scorul de 82—43 (49—20) 
selecționata Ecuadorului, iar repre
zentativa Uruguayului a întrecut for
mația Columbiei cu 79—56 (36—18). se

■fa

deHELSiNix, in cadrul optimilor 
finală ale „Cupei cupelor" la baschet 
mșL‘cp|in, la .Helsinki s-a desfășurat 
întiinireia dintre formațiile H.K.T.

PE SCURT
să conducă 
turului ci- 
la 1:20 de 
Soto. Cea

MONTREAL (Agerpres). Rășpunzînd 
unei invitații a forurilor sportive din 
Canada, selecționatele de gimnastică 
ale U.R.S.S. au sosit la Montreal, ve
nind din Japonia, pentru a susține o 
serie de demonstrații în mai multe 
orașe canadiene. In loturile sportivilor 
sovietici se remarcă prezența campio
nului mondial Mihail Voronin și a cu
noscutei gimnaste Natalia Kucinskaia, 
deținătoare a trei medalii de aur 
ultimele campionate mondiale.

la

CIUDAD PE MEXICO. — Mexicanul 
Heriberto Diaz continuă 
în clasamentul general al 
clisl ai Mexicului, urmat 
compatriotul să>u Melesio
de-a ,'Ms-a etapă, desfășurată contra- 
crouometru individual pe un circuit 
de 42 km in orașul Vera Cruz, a fost 
cîștigată de sportivul maghiar Bela 
Juhasz.

MOSCOVA. — O combinată de ho
chei pe gheață a cluburilor Empor 
Rostock și T.S.C. Berlin (R.D. Ger
mană) întreprinde în prezent un tur
neu in U.R.S.S. In primul joc, hocheiș- 
tii din R.D. Germană au întîlnit la 
Perm echipa locală „Molot", care ac
tivează in liga a doua a campionatului 
unional. Hoeheiștii sovietici au învins 
cu scorul de 14—>3 (7-1, 3-2, 4-0).

PRAGA. — După primul tur, în me
ciul de șah Moscova—Praga, conduce 
echipa sovietică cu 5,5—1,5 puncte. La 
prima masă, marele maestru V. Smîs- 
lov a cîștigat la Hort.

În competițiile europene

de fotbal
LISABONA, 9 (Agerpres). — In meci 

retur pentru optimile de finală ale 
„Cupei cupelor" la fotbal, formația 
portugheză Sporting Braga a întrecut 
pe teren propriu cu 2—0 (1—0) pe 
Vasas Gyor. în tur : 3—0 pentru Vasas

Rapid Viena — Spartak Moscova 
1—0 (în tur 1—1).

în „Cupa Europei centrale" : Wacker 
Innsbruck — Tatabanya 1—2 (în tur' 
0—1) ; Fiorentina — Vienna 3—1 (în tur 
3-4).

Un bilanț îmbucurător
JU ratare din pag. 1)

la 
i antre- 
mondial,

— Dinamo și-a început turneul 
Trolhe.tan, înțîlnind echipa 
nată de iostul campion i 
Bertil Antonsșon. După meciuri mult 
aplaudate de spectatori. victoria 
ne-a revenit cu rezultatul de 6V2— 
l*/2. Punctele au fost realizate de 
Stoiciu, Alionescu, Buha, Popescu, 
Popovici și Martinescu (învingători) 
și Ciorcilă (meci egal). Tînărul S. 
Olteanu, care l-a înlocuit pe Țăranii, 
a pierdut la puncte. A doua con
fruntare a avut loc în nordul Sue
diei la Sundswall, în compania for
mației orașului, aflată pe locul 11 
în campionatul 
această echipă 
SPon cam, la 
revanșa asupra 
singurul punct 
toți ceilalți dinamoviști cîștigînd 
puncte sau prin tuș.

La Salla am reîntîlnit echipa care.

în primăvară, a participat la tur
neul nostru internațional de la 
mișoara. Dinamo a primit aci cea 
mai puternică replică. în cele din 
urmă, însă, am cîștigat cu 6—2, prin 
victoriile realizate de Alionescu, 
Țăranu, Stoiciu, Ciorcilă, Martines-' 
cu și Popovici. Popescu și Buha au 
terminat la egalitate, iar Olteanu 
a pierdut la puncte. Ultima întîlnire 
am susținut-o la Torebota și am- 
obținut un categoric 7-nl. Am ali
niat aceeași formație că la Sițnds-, 
wall fiind schimbat numai Țăranu 
cu Olteanu, care a fost învins 
puncte.

Ti-

ia-

primei categorii. Din 
face parte și P. Sven- 
el „acasă", și-a luat 
lui Martinescu. A fost 
„lăsat" la Sundswall, 

la

— Deci, pe echipe, nici o 
iringere in acest turneu.

în-

— într-adevăr așa este. De pre
cizat că echipa noastră nu a cunos-ț 
cut pînă în prezent înfrîngerea in 
competițiile internaționale din Suedia, i

Zece secunde... Atțt 
au arătat acele cro- 
nometrului pentru 

cursa-record pe 100 m a 
lui Armin Hary, pe sta
dionul din Ziirich, acum 
șase ani. După cum
știe, pe lista recordmani
lor 
vest-german i-au urmat — 
cu aceeași performanță — 
alți patru : Harry Jerome 
(Canada), Horacio Estevez 
(Venezuela), Robert Ha
yes (S.U.A.) și Cen Cea- 
cittan (R.P. Chineză). In 
prezent unii specialiști 
consideră că rezultatul 
viitorului campion olim
pic în proba de 100 m 
de la J.O. din 1968, la 
Ciudad de Mexico, va fi 
egal cu 9,7—9,8 sec. Deci 
sub granița celor 10 se
cunde. .. Firește, in a- 
ceastă problemă, este in: 
teresant de aflat care este 
și părerea lui 
Hary, primul atlet 
eliminat zecimile
cundă din urma fatidicei 
cifre 10. Iată răspunsul 
recordmanului mondial la

mondiali, atletului

Armin 
care a 
de se-

Spaniei 
Irlanda 
Turcia 
Cehoslovacia

ARMIN HARY
10,0 sec.

primul sprinter care a alergat 
în

Răsfoind presa străină

ZECE SECUNDE NU VOR FI
SUFICIENTE PENTRU VICTORIE

la Olimpiada de la Ciudad 
de Mexico. Cred că, acolo, 
zece secunde nu 
suficiente pentru 
rie...

vor fi 
victo-

se va
ținem

— Și acest lucru 
produce fără să 
seama de altitudine ?

— La altitudinea orașului Olimpia
dei, alergătorii pe distanțele medii și 
lungi, intr-adevăr, vor fi handicapați, 
dar sprinterii, după părerea mea, vor 
fi chiar avantajați. Este adevărat insă, 
că alergătorii trebuie să 
din timp cu altitudinea 
al Olimpiadei.

— Veți mai participa
— Acest lucru este imposibil! Am 

părăsit de mult sportul și nu voi ft 
nici măcar antrenor. In primul rînd, 
nu am de loc timp pentru antrena
mente. Apoi, doresc acum prea mult

întrebările puse de revista vest-ger- 
mană „KICKER“ :

— Cind credeți că va fi bătut re
cordul mondial pe care-1 dețineți ?

— Sincer vorbind, credeam că acest 
lucru se va intimpla chiar la Olim
piada de la Tokio. Dar s-a văzut încă 
o dată că este infinit mai greu să fie 
ameliorat timpul în proba de 100 m, 
decît la probele de fond. Pentru sta
bilirea de recorduri la sprint sînt nece
sare cele mai favorabile condiții (care, 
drept vorbind, nu au existat la J.O. 
din Japonia). In primul rind, un start 
excepțional de rapid. Consider totuși să mă odihnesc, după eforturile depuse 
că recordul meu va cădea, in sfîrșit, in trecut.

se obișnuiască 
viitorului oraș

Ia competiții ?

GRUPA

GRUPA

GRUPA
R.F.G., . 
susținut

GRUPA

A VI-A

VIII-A

A
Albaniei

: pînâ acum

Ungaria 
Olanda
Danemarca
R. D. Germană

GRUPA 
România 
Italia 
Elveția 
Cipru

Franța 
Polonia 
Belgia 
Luxemburg

GRUPA A

IV-A

A V-A

Anglia 
Scoția 
Țara Galilor 
Irlanda de Nord

★
Pupă cum se știe, 

face parte din grupa 
nă) a preliminariilor 
nă cu echipele R. D. 
Turciei și Bulgariei, 
posesia altor amănunte. . 
fășurarea jocurilor preliminarii. Echii 
României va trebui să dispute cele doi 
meciuri cu învingăt.oarea dintre Grec ' 
și R.D. Germană între 30 iunie 1967 
31 decembrie 1967. Câștigătoarea acest 
meci va întîlni apoi în perioada 1 i; 
nuarie 1968—30 iunie 1968 pe înving; 
toarea întâlnirilor dintre Turcia 
Bulgaria.

La meciurile preliminare s-a hotăr 
ca portarul sg poată fi înlocuit în tin 
pul întregului joc, iar un jucător j 
cîmp poate fi schimbat pînă la pauz 
O altă clauză a regulamentului prevec 
că în cazul cînd două echipe obțin ; 
celași număr de puncte și au aceea 
diferență de goluri, în meciul al doile 
să se joace prelungiri de douăȘjreprl? 
a cîte 15 minute. Dacă ----- —
sista, învingătorul va 
prin tragere la sorți.

In privința folosirii _______ .... ,
preliminarii și în turneul final, F.l.F.i 
precizează următoarele : au drept c 
joc numai jucătorii care figurează I 
lista celor 20 înaintată la F.I.F.A, 
care răspund la definiția F.I.F.A. „am< 
tor". Jucătorii care au participat 
preliminariile campionatului mondial 
la turneul final nu au drept de jo 
dar federațiile naționale care doresc i 
folosească asemenea jucători trebuie i 
probeze statutul lor de „amatori". c 
alte cuvinte, în țările în care nu exist 
un statut de profesionism, pot fi foii 
siți orice jucători, indiferent dacă : 
ceștia au participat sau nu la jocuri 
preliminarii sau în turneul final ; 
C.M. de fotbal. Iată componența celoi 
lalte grupe din zona europeană.

Grupa A. Turul I : U.R.S.S. — A 
bania. Turul al II-lea : Polonia cu ir 
vingătoarea dintre U.R.S.S. și Albanii 
Cehoslovacia — Iugoslavia. Turul i 
Ill-lea : învingătoarele din turul ; 
II-lea se întîlneșc în două meciuri d< 
cislve.

Grupa C. Turul I : Finlanda — Oland; 
turul al II-lea ; Franța cu învingăto. 
rea dintre Finlanda șl Olanda, Elveția- 
Austria. Turul al Ill-lea: învingător 
rele din turul al II-lea se întîlnesc î 
două meciuri decisive.

Grupa D. Turul 1 : Islanda — Spâni; 
Turul al II-lea : Italia cu învingătoare 
dintre Islanda și Spania ; Anglia — R.I 
Germană. Turul al Ill-lea : ' -----‘
rele din turul al II-lea se 
două meciuri decisive.

Pentru turneul final 
echipe. Și anume : din . ._ ____
fică cele .4 câștigătoare de grupe (pic 
Ungaria — învingătoare la ultima ed: 
ție). 2 din Amerioa de Nord și Cer 
trală, 3 din Asia, 2 din America d
Sud, 3 din Afric.a, plus Mexicul c 
țară gazdă.

Români 
europe.

echipa 
B (zona 
olimpice, împre- 
Germane, Greci» 
Acum, sîntem 

privind de

egalitatea pei 
fi desemn;

jucătorilor 1

învingătoa 
întîlnesc î

califică 1se
Europa se cal

VEȘTI DIN HOCHEI
'Președintele Asociației canadiene de 

hochei amator, F. Page, a făcut recent 
declarații în legătură cu participarea echi
pei Canadei la viitorul campionat mondial. 
Page a declarat: „Hocheiul a atins in 
prezent, în Europa, un nivel atît de ri
dicat, incit o selecționată de amatori 
canadieni nu mai poate emite pretenții 
de victorie la campionatul mondial". 
In consecință, Page propune ca repre
zentativa canadiană care va participa la

viitoarea ediție a C.M. să fie întărită 
într-o măsură tnai 
foști profesioniști, 
cest 
chei
luat parte la meciurile din cadrul ligii 
profesioniste amerieano-canadiene, dar 

nu au mai participat thnp de două se
zoane în asemenea competiții profesio
niste.

mare cu liocheiștî 
reaiuatorizați. In a- 

seop, Asociația canadiană de lio- 
amator va invita jucători care au

Cu cinci luni înaintea începerii cam 
pionatului mondial de hochei de 1 
Viena, se vînduseră — în Austria și î>- 
alte țări — peste 2 500 de abonament 
pentru toate jocurile din prograinu^. 
competiției. Această. cifră reprezintă u 
record „sui generis", pe care nu 1-r 
putut realiza organizatorii edițiilor an 
terioare ale C.M.
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