
Gala descalificărilor

au 
desca- 
greșit 

avertis-

pită ni s-a părut și descali
ficarea lui Plotnikov 
(U.R.S.S.) în meciul cu Bă- 
doi. Reprezentantul nostru 
a refuzat continuu lupta. 
Este adevărat că Plotnikov 
a lovit după ceafă, dar ce
lelalte acțiuni clare, spec
taculoase, din păcate nu 
s-au luat în seamă.

Celelalte rezultate tehni
ce : Antoniu b.p. Dumi
trescu,* Ghiță b. dese. 2 
Abrahmanov (U.R.S.S.); Ma- 
vriașin (U.R.S.S.) b. dese. 
2 Covaci, Manole b.p. Ol- 
teanu, Mariuțan b.p. Sănă- 
tescu.
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Sala Floreasca a fost a- 
seară plină pînă la refuz. 
Stimulați de calitatea me
ciurilor disputate luni sea
ra, spectatorii noștri au fost 
prezenți, dar cînd luminile 
s-au stins deasupra ringu
lui, comentariile cu privire 
la desfășurarea meciurilor 
n-au fost prea favorabile. 
Aceasta, atît datorită bo
xerilor, care în dorința de a 
triumfa în finale au aruncat 
în luptă o mare cantitate de 
forță, uitînd însă că boxul 
trebuie să fie, de fapt, un 
spectacol. Nici arbitrii n-au 
fost „la înălțime''. Ei 
dictat pripit cîteva 
lificări, au apreciat 
loviturile, dictînd
mente chiar atunci cînd nu 
se vedea intenția de a co
mite o acțiune neregula- 
mentară.

Davidescu l-a întîlnit. în 
prima partidă, pe sovieticul 
f.odin, pe care l-a învins 
prin descalificare în repriza 
secundă. Boxerul nostru 
luptat, de -data aceasta, 
mai mult curaj, dar a fost 
depăfit la capitolul tehnică. 
In repriza a doua Davides
cu a simulat o lovitură 
sub centură, arbitrul fran
cez Gondră... s-a prins, și l-a 
descalificat — nejustificat 
— pe Lodin. Grulescu ne-a 
fneîntat prin promptitudi
nea și varietatea loviturilor 
ne care le-a trimis. Adver
sarul său, maghiarul Ta
kacs, (recentul- învingător 
al campionului european, 
Skrzupczak — Polonia) 
fost depășit categoric, 
nuncte, datorită faptului că 
s-a aruncat de nenumărate 
ori, descoperit, 
Trestia (U.R.S.S.) I-a 
vlns la puncte pe Crudu, 
după o veritabilă demons
trație de scrimă pugilistică. 
Crudu a lovit nepermis de 
mult „în aer' și a recepțio
nat lovituri puternice. Pri-

în atac.
în-

R. CĂLARĂȘANU Prin telefon de la trimisul nostru special, C. FAUR

Voleibaliștii români sint hotărîți

apere titlul european

Intimire între două din fostele stele ale boxului amator 
european : sovieticul Vladimir Enghibarian și Gheorghe Flat al 
nostru. După cum arată și fotografia, este vorba de o întîlnire... 
pașnică în afara ringului de box,. în care arbitrul Enghibarian 
are im schimb de păreri cu Fiat, in legătură cu turneul inter
național de box din București. Foto : T. Roibu
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ECHIPELE ROMANEȘTI IN „C.C.E.“
O

echipe de 
noastră se 
unor im- 
internațib-

noiembrie, dată 
de Steaua, care 
acest al doilea 

desfășoare la 11

Cele mai bune 
baschet din țara 
află în preajma 
portante întîlniri
nale, pe care Ie vor susține 
în cadrul „Cupei campioni
lor europeni" și „Cupei cu
pelor”. în această perioadă, 
iri afara pregătirilor pe care ’ 
le efectuează, echipele sînt 
preocupate și de definitiva
rea datelor de disputare a 
meciurilor, de stabilirea tu
turor amănuntelor organiza
torice.

“Steaua, de pildă, a propus 
clubului Panathiriaicos (cu 
care joacă în „C.C.E.”) ca 
prima partidă de la Bucu
rești, să aibă loc la 6 no
iembrie, iar returul la 9 no- ' lui de al doilea la București, 
iembrie. • Clubul elen a răs
puns că este de acord cu 
ziua de 6 noiembrie, dar a 
tAopus ca returul să se dis-

pute la 16 
neacceptată 
a cerut ca 
meci să se
sau 12 noiembrie.

Campioana feminină a 
țării noastre, Politehnica 
București, a anunțat clubul 
Gâzi Egitim că dorește să 
susțină primul meci, de la 
Ankara, la 10 sau 11 noiem
brie, iar returul să-l dis
pute peste o săptămînă, lă 
București.

In ceea ce privește par
tidele Dinamo București — 
AII Onesta Milano din ca
drul „Cupei cupelor", aici 
situația este mai complicată. 
Programul trimis de F.I.B.A. 
indică desfășurarea' primu
lui joc la Milano și a ce-

Consfătuire
metodico-științifică
Cabinetul metodico- 

științific al Consiliului 
1 regional pentru educa
ție fizică și sport Ar
geș organizează în zile
le de 28 și 29 octombrie 
a?c. în orașul Pitești- 

“ consfătuirea cu tema: 
„Despre sistemul compe- 
tițional local, raional și 
regional".

în cadrul consfătuirii 
-vor fi prezentate lucrări 
ale specialiștilor din re
giunea Argeș și din alte 
regiuni ale țării. Sînt 
invitați să participe pro
fesori de educație fizică, 
medici, antrenori, teh
nicieni și sportivi.

Tot F.I.B.A. a anunțat însă, 
zilele trecute, federația 
noastră, că meciul din tur 
trebuie să aibă loc la Bucu
rești. Nici F.R.B. și nici 
clubul Dinamo nu au fost 
de acord cu această schim
bare și au solicitat F.I.B.A. 

. respectarea programării ini
țiale. Cit privește datele 
propuse de Dinamo, ele sînt 
23 (turul) și 30 (returul) no
iembrie sau primele două 
săptămîni ale lunii decem
brie.

Pe micul ecran
DUMINICA (29 octombrie)

PoloniaORA 13,30:
România (transmisie de la 
Cracovia). în continuare : 
România (tineret) — Polo
nia (tineret) — transmisie 
din București.

ANKARA, 25. — Joi, In 
patru orașe din Turcia (Is
tanbul, Ankara. Izmir și Ada
na), se dă startul în cea dc 
a Vil-a ediție a campionate
lor europene de volei. Rupă 
cum am mai anunțat, repre
zentativa masculină a Româ
niei, campioană europeană, 
începe întrecerea în seria D de 
la Istanbul alături de volei
baliștii din echipele Poloniei, 
Bulgariei, Albaniei și R. F. a 
Germaniei.

In prima zi a importantei

jucătorii români în- 
sala Spor Sarayi e-

competiții 
tîlnesc în 
chipa Albaniei. în această se
rie se mai dispută partida 
Polonia — Bulgaria.

în celelalte serii sint pro
gramate meciurile U.R.S.S. — 
B.D.G., Olanda •— Austria 
(seria A de la Adana), Unga
ria — Grecia, Iugoslavia — 
Franța (seria B de la Izmir), 
Italia — Finlanda și Ceho
slovacia — Turcia (seria C 
de ia Ankara).

In primele zile băieții

CRONICA
Ieri a părăsit Capitala dl. 

WILLI DAUME, președintele 
Uniunii sporturilor și al Co
mitetului național olimpic al 
R. F. a Germaniei, care la in
vitația Consiliului național 
pentru educație fizțcă și sport 
a făcut o vizită în țara noa
stră.

„CUPA METALUL“ LA BOX...
Joi, sîmbătă și duminică, clubul sportiv .Metalul* 

va organiza cea de-a X-a ediție a „Cupei Metalul' 
la box. Reuniunile se vor disputa în sala Dinamo. 
Vor participa boxeri fruntași de la Rapid, Progresul, 
Dinamo, Metalul, Semănătoarea, Constructorul, Voința 
și Olimpia, 
iar ultima

Primele două gale vor începe la ora 19; 
la ora 10.

...ȘI MOTOCROS
dimineața, pe traseul din Pantelimon, se• Duminică ...

va desfășura concursul de motocros dotat cu „Cupa 
Metalul" la care au fost invitați cei mai buni molo- 
crosiști din tară.

Oaspetele a avut convorbiri 
la Consiliul național pentru 
educație fizică și sport cu An- 
gheî Alexe, președintele 
G.N F.F.S. și cu reprezentanți 
ai Comitetului olimpic român, 
privitoare la relațiile sportive 
dintre cele două țări. Convor
birile s-au desfășurat* într-o 
atmosferă de înțelegere reci
procă.

DL Willi Daume a vizitat 
instituții social-culturale, baze 
șî instalații sportive, precum 
și uzina de tractoare din Bra
șov.

La plecare, oaspetele a fost 
condus de Anghel Alexe, pre
ședintele C.N.F.F.S. și al Co
mitetului olimpic român. Ion 
Balaș, vicepreședinte al Comi
tetului olimpic român, Alexan
dru Șiperco, membru al Comi
tetului internațional olimpic 
și de alți reprezentanți ai 
C.N.E.F.S.

tri au un program mai puțin 
dificil : vineri vor juca cu e- 
chipa R.F.G., iar sîmbătă au 
zi liberă. în schimb, progra
mul fetelor este în această 
perioadă mai dificil. După un 
meci relativ ușor, în compania 
voleibalistelor italiene, pc ca- 
re-1 vor susține azi în cadrul 
grupei A (sala Spor Salonu) 
la Ankara, sportivele noastre 
intîlnesc vineri formația Unga
riei. iar sîmbătă pe cea a 
R. D.. Germane. Sperăm însă 
ca reprezentantele noastre să 
se ealifiCe- în tumeul final.

Iată și programul jocurilor 
de joi din celelalte serii ale 
campionatului feminin: seria 
B (Istanbul) : Bulgaria 
Izrael și Suedia — Turcia ; 
seria C (Aflana) : Polonia —

(Continuare în pag. a 4-a)

încep cursurile 
de inițiere în patinaj

Luni, 30 octombrie, începe 
la patinoarul ,,23 August" 
primul curs de inițiere în pa
tinaj. Pot lua parte copii în
tre 6 și 14 ani. Lecțiile vor 
fi predate de instructori spe
cializați în acest domeniu, care 
au reușit în decursul ultimi
lor ani să inițieze mii de 
copii în tainele acestui frumos 
și folositor sport. înscrierile 
se primesc zilnic Ia patinoar, 
între orele 10-—13 și 16-*—19. 
Informații la telefon 21.21.63.

® O nouă medalie de argint pentru

delegația română Gh. Sen ovici

turul III • încep probele de natație și caiac-canoe

G1I. SENCOVICI

CIUDAD DE MEXICO, 25 
(Agerpres). — Sportivii ro
mâni continuă să se afir
me la întrecerile preolim- 
.pice de la Ciudad de Mexi
co. Tînărul 
Gheor ghe 
-comportat 
proba de 
locul doi, 
Primul Icc 
tivului

nostru trăgător 
Sencovici s-a 
remarcabil în 
skeet, ocupînd 

cu 195 puncte, 
a revenit spor- 

vest-german Kon-

Wirnhier, campion 
mondial, cu 199 puncte. 
Gh. Sencovici a adus ast
fel cea de-a 6-a medalie 
echipei române.

La pistol viteză, după 
prima manșă, conduce ja
ponezul Kenji Kubo, cu 
299" puncte, urmat de con
curentul ■ român Marcel 
Roșea cu 297 puncte, josef 
Zapedski (Polonia) 296

puncte, Igor Bakalov 
(U.R.S.S.) 295 puncte. Ion 
Tripșa se află pe locul 8 
cu 290 puncte.

în turneul de box, la ca
tegoria muscă, reprezentan
tul nostru Constantin Ciucă 
a cîștigat și în- turul doi 
prin neprezentarea lui Ște
fan Panaiotov (Bulgaria).* 
în limitele Aceleiași cate- 
gorii, mexicanul Segura a

Foto : A. Neagu 

dispus lâ puncte de Novi
kov (U.R.S.S.). O surpriză 
la categoria cocoș: pugi- 
listul bulgar Savov l-a îii- 
vins la puncte pe campio
nul -S.U.A., Earl Large. !

Proba de sărituri idin turn 
a fost cîștigată de Galina 
Alexeeva (U.R.S.S.) și, res
pectiv, Clafldio Dibiasi (Ita- 

(Continuare in pag. a 4-a)



REZULTATELE CATEGORIEI B

la un nou start in „C.C.E
Pentru

zile de odih- 
reluat pregă- 

zile, formația 
cel Mare va 
dificilă cursă,

[fililULE
Argentina Menis

In categoria B a 
campionatului pe 
echipe, meciurile 
etapei a III-a au 
luat sfîrșit cu ur
mătoarele 
ruri :

Metalul 
greșul 184—86 (108 
—58 la bărbați; 76 
—28 la femei).

Metalul — 
șana 165—118 
77; 72—41).

Crișana — 
greșul 152-103 (90 
—59; 62—44).

Ploiești — 
reș-A.M. 153-115 
(96—67 ; 57—48).
Ploiești — Galați 
160—117 (98-71;
62-46).

Mureș-A.M. — 
Galați 140—123 (81 
—78; 59—45).

Oltenia — Hu
nedoara 148,5—
143,5 (92,5—90,5 ; 56-53).

Oltenia — Iași 152-145 (94-93; 
58 -52).

Iași — Hunedoara 149,5—135,5 
(89—91; 60,5—44,5).

Tn fruntea rezultatelor indivi
duale se situează performanța Ar
gentinei Menis (Oltenia), care a 
doborît pentru a treia oară în 
acest sezon recordul republican de 
junioare la aruncarea discului. 
Performanța ei : 49,74 metri. Alte 
rezultate Înregistrate :

4RGEN1 IX.4 MENIS
Foto : Iloria Crist ea

46,56; suliță: L. Bartah (C) 52,78; 
cioean: Em. Velciu (P) 47,58; FE
MEI : 100 m : M- Goth (M) 12,2;
200 m : Ec. Nourescu (M) 25,0, M.
Goth 25,2; 400 m: Ec. Nourescu 
58,0, C. Berna (M) 59,0; 800 m: 
C. Berna 2:15,2; 80 mg: V. Bufanu 
(M) 11,1, M. Pândele (M) 11,6;
4x100 m: Metalul 48,5; înălțime: 
O. Fuliaș (C) 1,50 ; lungime: M- 
Pândele 5,81; greutate: E. Elie (M) 
15,48; disc: L. Manoliu (M) 45,08; 
suliță: G. Bule (C) 37,20.

Laureați cu cel de al 11-lea titlu 
consecutiv de campioni ai țării, 
dinamoviștii bucureștenr nu și-au 
permis decît cîteva 
nă, după care și-au 
tirile. Peste cîteva 
din șoseaua Ștefan 
porni din nou intr-o 
în care vizează titlul de cea mai 
bună echipă de pe continent.

Anul acesta, la startul celei de 
a V-a ediții a „Cupei campionilor 
Oțuropeni” la polo se află nu mai 
puțin de 19 formații, împărțite în 
4 grupe preliminare. Singura ab
sență marcantă este cea a campi
oanei Ungariei — Dozsa Ujpest — 
care nu figurează pe lista de în
scrieri !

Dinamo București va face pri
mii pași în actuala ediție la Sofia, 
unde sorții i-au rezervat ca vi
itoare adversare pe Partizan Bel
grad, Akademik Sofia, C.N. Kosi
ce și, probabil, campioana Polo
niei. Din această grupă, Partizan 
Belgrad (ca deținătoare a trofeu
lui) este calificată din oficiu, iar 
alte două formații — în ordinea 
clasamentului final — vor avea 
dreptul de participare în grupele 
semifinale.

organizarea celorlalte 
serii preliminare nu s-a oferit, 
pină la această oră, decît clubul 
C.N, Barcelona, care va avea ca 
adversare pe Mladost Zagreb, cam
pioana din acest an a Iugoslaviei, 
C.N. Marseille, Ethnikos Atena și 
câștigătoarea titlului din Austria, 
Cit privește celelalte două serii, 
nu vă putem face cunoscută decît 
componența lor : Dynamo Berlin, 
V.M.F. Moscova, Tunafors Eskils- 
tuna și campioana Finlandei in 
prima și, respectiv, Pro Recco și 
campioanele Olandei, Belgiei, An
gliei și Elveției în cea de a doua. 
In schimb, pentru găzduirea celor 
două grupe semifinale — etapă 
decisivă în desemnarea competi
toarelor la mult disputatul trofeu 

de natație a 
6 oferte, 
clubului

ALTE 4 ECHIPE 
ÎN DIVIZIA A

echipe
B de

întrecerile celor 36 de 
din campionatele diviziei 
lupte greco-romane și libere s-au 
încheiat. Iată echipele care au 
promovat în divizia A : PROGRE
SUL BUCUREȘTI (antrenor L. 
Bujor) Șl METALUL MARGHITA 
(antrenor P. Gonczi) la greco-ro- 
mane, RAPID BUCUREȘTI (an
trenor V. Pătrașcu) și UNIO SATU 
MARE (antrenor Z. Gheneș) la 
libere. Rezultatele înregistrate la 
ultima etapă :

GRECO-ROMANE, SERIA SUD

avea loc 
iar alcă-

— Liga europeană 
primit nu mai puțin de 
printre care și aceea a 
Dinamo București.

Jocurile din serii vor 
între 3 și 12 noiembrie,
tuirea grupelor semifinale și stabi
lirea orașelor-gazdă se va face — 
prin tragere la sorți — în ziua de 
14 noiembrie, la Belgrad.

PITEȘTI. C.S-O. — C.S.M. Re
șița 19—13. Flamdra roșie Tulcea 
nu s-a prezentat !

PLOIEȘTI. Petrolul — Tractorul 
Rădăuți 14—18. Muscelul Cîmpu- 
lung nu s-a prezentat !

SINAIA. Progresul București cu 
Carpați Sinaia 20—8 și cu Nico- 
lina Iași 18—10; Carpați — Nico- 
lina 23—5.

SERIA NORD

BhVKjHi începe campionatul national masculin
Programul jocurilor diviziilor A și B

BUCUREȘTI (Metalul — Pro
gresul - Crișana). BARB Ați: 100 
m: B. Iliescu (M) 11,1; 200 m: B. 
Iliescu 22,1; 400 m: N. Nicolae (M) 
52,0; 800 
1500 m:
Pascale 
Brezuică 
Ivănescu 
(C) 59,6;
că 9:45.2; 10 km marș: V. Farcaș 
CM) 50:35,4, I. Bogdan (M) 50:53,4; 
4x100 m : Metalul 43,9; înălțime: 
Ad. Ionescu (P) 1,85, C. Szasz (C) 
1.85; prăjină: V. Gramantic (C) 
3,60; lungime: L. Eftimie (M) 6,67, 
M. Pantor (P) 6,60; triplu: Fr.
Bauer (C) 14,31; greutate: C. Crețu 
(M) 15,95; disc:

m: P. Lupan (M) 1:58,9; 
I. Dima (M) 3:58,8,
(M) 3:59,0; 5000
(M) 15:42,2; 110
(P) 16,4; 400 mg : 
3000 ni obsi- : M.

C. 
m : M. 
mg: N. 
A. Toth 
Brezui-

CRAIOVA (Oltenia — Iași — 
Hunedoara). BARBAfl : 100 m : 
Gh. Dulgheru (O) 11,2; 200 m : V. 
Suciu (I) 23,2; 800 m: Al. Grosu 
(O) 1:58,0; 1500 m: Al. Grosu 4:05,8; 
5000 m: 
110 mg: 
I. Cujbâ 
(O) 6,41; 
liță- T.
100
200 m: E. Podaru (O) 27,5; 800 in 
M. Luca (I) 2:29,6; înălțime: 
Prăzaru (O) 1,50; greutate: V. Cio- 
banu (I) 10,57; suliță: M. Mirza 
(H) 33,04. (C. Teodor — coresp.).

m :

Al. Arnăutu (H) 15:22,7; 
V. Suciu 15,4; prăjină : 
(I) 4,00; lungime: FI. Șișu 
triplu: FI. Șișu 14,01; su- 
Peca (O) 59,90; FEMEI : 
M. Nemeș (H) 12,7;

D.

Kotlar

Clasamentele categoriei A
iî MASCULIN

1. Steaua 8 8 0 0 156:102 162. Dinamo București 8 6 0 2 160:111 123. Diniamo Bacău 8 5 0 3 136:115 104. Univ. Cluj 8 3 2 3 132:142 85. Raf. Teleajen 8 3 2 3 120:133 86. Univ. București 8 3 1 4 123:115 77. Polit. Timișoara 8 2 2 4 123:129 6
8. Dinamo Brașov 8 2 2 4 107:119 69. C.S.M. Reșița 8 2 1 5 118:153 510. Textila Cisnădie 8 1 0 7 114:170 2

ț

i
1. 
î.
3.
4.
5.
5.
7.
8.
B.

10.

FEMININ
Univ. Tim. 8 8 0 0 86:53 16Confecția Buc. 8 6 1 1 64:43 13Conatr. Tlm. 8 5 1 2 82:66 11
Rapid Buc. 8 5 0 3 80:57 10Univ. Buc. 8 5 0 3 70:50 10Polit. Galați 8 3 0 5 57:78 6
Rulmentul Bv. 8 3 0 5 63:85 6Liceul nr. 4 Tlm. 8 2 0 6 35:61 4Mureșul Tg. M. 8 1 0 7 57:73 2Prog. București 8 1 0 7 84:93 2

GALAȚI. (Galați - Ploiești - 
Mureș-A.M ). BARB AȚI: MO m : 
L. Nițulescu (P) 11,1; 200 m: L. 
Bădescu (P) 23,1; 400 m: G. Barbu 
(P) 51,7; 800 m: Al. Sălcudeanu 
(M) 2:01,4; 1500 m : R. Stoleru (G) 
4:16,6; 5000 m: Al. Mocanu (P) 
15:07,5; 110 mg: V. Georgescu (P) 
16,7; 400 mg: P. Burcă (M) 59,3; 10 
km marș: M. Chiriță (G) 54:21,6; 4x 
100 m: Ploiești 43,9; înălțime: C. Do- 
șa (M) 1,90; prăjină: Fr. Szabo (M) 
3,70; lungime: G. Cecală (G) 6,75: 
triplu: I. Dumitrașcu (G) 
greutate : C. Drăgan (G) 
disc: C. Drăgan 38,00; suliță: 
cu (P) 60,85; ciocan: FI. Manolache 
(P) 49,00; FEMEI: 100 m: V. An- 
ghel (P) 13,0; 200 m: E. Breslauer 
(P) 28,6; 400 m: G. Moldovan (M) 
60,1; 800 m: G. Moldovan 2:21,3; 
80 mg: M- Satmari (M) 13,1; 4x100 
m: Ploiești 51,4; înălțime: V. An- 
ghel (P) 1,50; lungime:
(M) 5,17; greutate: N.
11,25; disc: E. loja (M) 
liță; L. Doți (M) 44,80. 
siantinescu — coresp. principal).

13,48; 
12,56; 

V. Ian-

M. Popa 
Ioniță (P) 
37,40; SU
IȘ*. Con-

o săptămînă după 
fetelor, echipele masculi- 
vor începe întrecerea în 

celei de a XX-a ediții a 
naționale A. Primul meci

La numai 
startul 
ne își 
cadrul 
diviziei 
se va disputa sîmbătă seară, între 
actuala campioană a țării. Steaua, 
și Rapid București, dar deschide
rea oficială a campionatului repu
blican va avea loc duminică dimi
neață, în patru orașe ale țării : 
București, Iași, Constanța și Ga
lați. în aceste localități sînt pro
gramate jocurile : Dinamo Bucu
rești — Dinamo Oradea, I.C.F. — 
Universitatea Cluj, Politehnica 
Iași — Comerțul (fostă Medicina) 
Tg. Mureș, Farul Constanța — U- 
niversitatea Timișoara și Politeh
nica 
rești.

I.C.F.
Brașov — Politehnica 
Universitatea Cluj — 
dea.

— Voința București, Voința 
București și 
Crișul Ora-

duminică se 
inaugurală a 
diviziei B la

I: Politehnica Brașov

Galați Politehnica Bucu-

La sfîrșitul acestei săptă- 
vor avea loc și partidele e- 
a II-a a diviziei naționale 
fete : Rapid București —

mini 
tapei 
A la
Mureșul Tg. Mureș, Constructorul
București — Progresul București,

• Tot simbătă și 
va desfășura etapa 
celor două serii ale 
băieți. Sînt programate partidele: 
sena
Unio Satu Mare, Medicina Timi
șoara 
structorul Arad — Steagul roșu 
Brașov, Pedagogic Oradea — Ști
ința Petroșeni, Medicina (fostă 
Comerțul) Tg. Mureș — Universi
tatea Craiova; seria a II-a: Aca
demia militară București — Uni
versitatea București, Construcții 
București — A.S. Armata Bacău, 
Voința București — ICHF Bucu
rești, Petrolul Ploiești — Progre
sul București și Universitatea Iași 
— LC.F. II București.

Echipele feminine participante 
la divizia B își încep întrecerea 
la 12 noiembrie 1967.

Politehnica Cluj, Con-

Pălărie
Participarea călăreților români 

la recentele concursuri de călărie 
de la 
alături 
riei și 
jul să 
tragem

Din cele 18
acest turneu, 8 
7 României, 3 
via necîștigînd

Deși echipa
suportat handicapul 
redus de călăreți și cai față de

Istanbul, Ankara și Sofia, 
de cei ai Turciei, Bulga- 
Iugoslaviei ne-a dat prile- 
facem unele constatări, să 
învățăminte.

probe disputate în 
au revenit Turciei. 
Bulgariei, Iugosla- 
nici una.

noastră a avut de 
efectivului

Un profesor entuziast
nu-l cunoaște, la călimă- 

pe profesorul de educație 
Ștefan Florea ? De aproa- 

de cină S-a stabilit 
pitorească stațiune 
Oltului, Ștefan Flo- 
mult ca să dezvolte

pentru sări- 
stîlpii de la 
a vopsit pa- 
Elevii și, cu

BAIA MARE. I.G.O. cu Chimis
tul 18—14 și cu A-S.A. Oradea 
19—13; Chimistul — A.S.A. 22-10.

.ORADEA. Metalul Marghita cu 
Crișul Oradea 18—14 și cu Con
structorul Hunedoara 24—8; Cri
șul — Constructorul 24—8.

TG. MUREȘ, 
nul Arad 29—3 
23,5-8,5; C.S-M.

0
LIBERE.

Mureșul cu Vago- 
și cu C.S.M. Cluj 
— Vagonul 13—15.

SERIA SUD

Rapid cu EnergiaBUCUREȘTI.
Constanța 18—14 și cu Tractorul 
Călugăreni 28—4; Energia — Trac
torul 20—12.

BRAlLA. Progresul Brăila cu 
I.M U. Medgidia 21—7 și cu Me
talul Tîrgoviște 18—10; Metalul — 
I.M.U. 23,5—8.5.

CRAIOVA. C.S.M. Reșița cu E- 
lectroputere 25—7 și cu Metalul 
București 16,5—15.5; C.S.M. - Me
talul 19-13.

SERIA NORD

ORADEA. Crișul cu Vagonul 
Arad 23—9 și cu Tierna Odorhei 
22,5-9,5; Tierna — Vagonul 16—14.

BAIA MARE. Chimistul cu Mu
reșul Deva 24—8 și cu Jiul Pe- 
triJa 19-13; Jiul — Mureșul 17—15.

SATU MARE. Unio cu C.F.R- 
Timișoara 19—9 și cu Lemnarul 
Odorhei 11—9; C.F.R. — Lemnarul 
16—16.

Comportări, aprecieri, învățăminte

locurilor I.

a reușit să 
datorită ex-

Cine 
nești, 
fizică, 
pa zece ani,
Sn această 

de pe malul 
rea a muncit
Sn rondurile tineretului gustul
pentru activitatea sportivă. Nu 
existau terenuri, nu existau acei 
animatori care să impulsioneze 
activitatea, să-l convingă pe ti
neri de binefacerile sportului. 
Profesorul de educație fizică a 
pornit, efectiv, aproape de la 
zero. încet, încet, cu ambiția șl 
puterea de muncă ce-l caracteri
zează, Ștefan Florea a începui să 
înlăture obstacolele, să deschidă 
potecă pentru sport.

Nu existau baze sportive la 
Călimănești. Copiii băteau min
gea pe malul Oltului. Profesorul 
a plecat la Teiuș, de unde a 
adus cîteva vagoane cu zgură. A 
muncit săptămini de-a rîndul,

cot la cot cu elevii, pentru ame
najarea unor terenuri de handbal 
și volei. A cărat nisip cu roaba 
și a făcut sectoare 
turi. A confecționat 
terenul de volei și 
nourile de baschet.
timpul, și alți tineri din Căli
mănești, care îndrăgeau sportul, 
au început să vină tot mai des la 
terenurile nou amenajate.

Deci, prima etapă a fost trecu
tă cu bine. Urma perioada cău
tărilor, a depistării tinerilor care 
doreau să practice sportul in 
mod organizat. Avînd elevii „în 
mină", lui Ștefan Florea nu l-a 
fost prea greu să înceapă selec
ția. Sute de elevi și eleve au 
trecut prin. . . sită, în cele din 
urmă reușind să alcătuiască șase 
echipe de handbal : trei formate 
din elevii claselor IX—XI 
la clasele mici.

Profesorul de educație 
din' Călimănești a dovedii

puști.

atletism ? 
săr.

ceea ce se cheamă „ochi" și în 
ramura atletismului. Cu cîțiva 
ani in urmă a observat un copil 
care sărea peste o sfoară, ținută 
la capete de alți

— Cîțl ani ai 2
— 15.
— Vrei să faci
— îmi place să
De atunci, Aurel Berbece prac

tică cu regularitate atletismul. 
An de an a adăugat noi centime
tri, a fost. .. reperat chiar de 
federația de specialitate, selec
ționat în lotul de 
mis la concursuri 
Aurel sare acum 
atlet promite a se 
limănești : Sandu
vîrstă de 16 ani, creditat cu per
formanțe de 5,52 m la lungime și 
13,20 m la triplu.

Iată cîteva roade ale activității 
entuziaste, dar plină de modestie, 
a profesorului din Călimănești.

R. C.

juniori și tri- 
peste hotare.

2 m. Un 
ridica din

Marian,

alt 
Că- 

în

■w

și trei

fizică 
că are

adversarii întilniți, ea 
obțină rezultate bune, 
perienței și tehnicii superioare de 
concurs a călăreților, ca și dîrze- 
niei și dăruirii lor totale pentru 
victorie.

Vasile Pinciu, Gh. Langa, Virgil 
Bfirbuceanu și Dan Mihăilescu au 
contribuit cu toții la obținerea 
a numeroase premii în aceste con
cursuri. Dar, trebuie să ținem sea
ma, în primul rînd, de contribuția 
lui Vasile Pinciu și Gh. Langa în 
cucerirea

Vasile Pinciu a cîștigat 3 pre
mii I, 2 premii
IV—VI. Acest călăreț, talentat și 
capabil, este un virtuos în condu
cerea cailor în viteză cu întoar
ceri scurte și trecerea obstacolelor 
pieziș. Dacă ar poseda cai de o 
valoare mai ridicată, el ar putea 
deveni un adversar mult mai de 
temut pe terenurile hipice din 
Europa (unde este apreciat favo
rabil).

Gh. Langa — cu 2 premii I, 2 
premii II, 2 premii III și 5 premii 
VI—VIII — a contribuit substan
țial la îmbogățirea bunelor re
zultate ale echipei. Tehnician de- 
sâvîrșit, cu un remarcabil 
al calului în orice situație, Langa 
rămîne 
probele

Virgil
un singur cal a cîștigat 2 premii 
III și 3 premii V—VIII, iar la vic
toriile de la Ankara și Sofia, în 
probele pe echipe gen „Cupa 
țiunilor” și-a adus un aport 
tărîtor. Este încă un călăreț util 
pentru echipă.

Pentru prima dată în reprezen
tativa României, Dan Mihăilescu 
a obținut locul II intr-o probă

II și 5 premii

control

pentrucălărețul de bază 
grele și pe echipe. 
Bărbuceanu concurînd cu

Na- 
ho-

5

grea cu baraj (la Ankara); 6 pre
mii IV—VIII și s-a evidențiat în 
probele gen „Cupa Națiunilor".

Atît președintele Federației de 
călărie din Turcia, colonelul Saim 
Polatkan, cît și generalul It. Krum 
Lekarski, președintele Federației 
bulgare, în discuțiile purtate și-au 
exprimat admirația față de talen- 
tații noștri călăreți. Ei ne-au su
gerat — totodată — ideea promo
vării a cît mai mulți tineri în con 
cursurile Internaționale, arătînd că 
în vederea J.O. din 1972, în țările 
lor se pregătesc, încă de pe acum, 
cite două echipe pentru obstacole 
și proba completă.

Eforturile pe care Consiliul Su
perior al Agriculturii 
noastră le-a depus 
asigura călăreților caii necesari, 
vor trebui din nou solicitate. In 
lipsa unor herghelii cu cai de 
forță și gabarit, capabili să treacă 
peste obstacolele ce vor fi con
struite pe marele stadion olimpic 
de la Munchen, 
curgem la import, așa cum 
procedat și procedează 
federațiilor de călărie 
țări.

Bunele intenții ale 
noastre de specialitate 
numai bune intenții 
din această toamnă, 
constitui „loturile olimpice 1972“ 
cărora să li se asigure caii cei 
mai buni, pentru probele mari și 
foarte mari de obstacole.

Cu munca ce o vor depune ta- 
lentații noștri călăreți, îndrumați 
de cei mai capabili tehnicieni, 
sîntem siguri că încă din anul vi
itor vom putea păși cu rezultate 
și mai bune în competițiile inter
ne și internaționale de călărie.

din țara 
pentru a

va trebui să re- 
au 

majoritatea 
din alte

federației 
vor rămîne 
dacă, încă 

nu se vor 
»«

FELIX ȚOPESCU
președintele colegiului central al 

antrenorilor de călărie



Antrenamentele loturilor

j /// AFARA CRONICILOR (III)

Iîn suita materialului nostru prezentăm astăzi aprecieri asupra calităților 
fizice ale fotbaliștilor din categpria A,

Toate cele patru loturi (A, B, 
de tineret și de juniori) s-au .an
trenat ieri în vederea întîlnirilor 
de duminică' cu formațiile simi
lare ale Poloniei.

Lotul A a lucrat pe stadionul 
„23 August", evoluînd în com
pania formației de categoria B, 
Politehnica București. S-au jucat 
trei reprize a 30 de minute, la 
capătul cărora scorul a fost fa
vorabil selectionabililor : 3—0.
prin punctele ‘înscrise (toate în 
prima repriză) de Constantin, 
Voinea și Năsturescu.

în prima parte au jucat : Co- 
man — Sătmăreanu, Hălmăgeanu 
(D. Nicolaej, Dan, Mocanu — 
Dobrin, Koszka — Năsturescu, 
Constantin, Soo, Voinea. în re- 
priza a doua s-a operat o sin- 
gură motli'icare (Ion lonescu în 
locul lui Soo), iar in cea de-a 
treia Răducanu l-a înlocuit pe 
Coman, Greavu pe Mocanu, Li- 
bardi pe Dobrin, Kallo pe Voinea. 
Soo și-a reluat apoi locul în li
nia de atac. -
. Cîteva scurte aprecieri: replica 
sparing-partenerului a fost, în 
general satisfăcătoare; 1n situa
țiile de apărare, formația stu
dențească s-a regrupat prompt, a 
acționat cu dîrzenle, obligînd ata
cul selectionabililor să se între
buințeze. Mai eficientă nl s-a pă
rut formula de atac cu cei trei 
„steliști", Constantin, Soo și Voi-

ș T
RAPID ȘI STEAUA AU PROPUS

Calificate în turul II al „Cupei 
campionilor europeni" și .Cupa 
cupelor", echipele Rapid și Steaua 
au propus cluburilor Juventus 
din Torino și, respectiv, Valencia 
următoarele date : 8 și 29 noiem
brie (Rapid), 8 noiembrie și 13 
decembrie (Steaua). Se așteaptă 
confirmarea partenerilor de joc.

DUMITRU POPESCU
ȘI MANCIU, INDISPONIBILI
După Gane (Steagul roșu), alți 

doi jucători, care activează în 
categoria A, au devenit indispo
nibili în urma meciurilor dispu
tate duminică. Este vorba de 
Dumitru Popescu (Steaua) și 
Manciu (Farul). Primul, sufeiind 
o întindere de ligamente, va tre
bui să stea pe tușă pînă după 
meciul cu Progresul, fixat pen
tru data de 5 noiembrie. Mai 
grav accidentat (fractură de ti- 
bie), Manciu va apare în forma
ția sa abia în retur.

ETAPA A XH-a — 
PE 12 NOIEMBRIE

F.R. Fotbal ne anunță că etapa 
a XlI-a din campionatul catego
riei A, programată, inițial pentru 
ziua de 19 noiembrie, se va des
fășura duminică 12 noiembrie.

MECIURI AMICALE
Azi, pe terenul Electronica, vor 

avea loc două partide amicale. 
De la ora 13 se va disputa me
ciul dintre echipele de tineret 
Progresul București și Electro
nica Obor, și de la ora 14,45 
jocul Progresul — Electronica 
Obor.

Ultima zi pentru tragerea specială LOTO 

din 27 octombrie 1967
Astăzi este ultima zi în care 

vă mai puteti procura biletele 
pentru tragerea specială LOTO 
din 27 octombrie.

Se atribuie numeroase premii 
suplimentare. în fruntea listei de 
premii aflîndu-se 20 autoturisme 
(2 „Renault 10 Major", 4 „Skoda 
1000 M.B.", 2 ,Fiat 850", 2 „Re
nault Gordini" și 10 ,Trabant 
601").

Se efectuează 4 extrageri în
sumând 28 numere.

Nu lăsați pentru ultima oră 
procurarea biletelor.

Mîine 27 octombrie, va avea 
loc tragerea la București, în sala 
din strada Doamnei nr. 2, cu în
cepere de la ora 18,00.

PRONOEXPRES Nr. 43 
DIN 25 OCTOMBRIE 1967

EXTRAGEREA I:
49 45 2 17 15 19 — 11 8

Fond de premii: 475.477 lei.
EXTRAGEREA a 11-a :

44 14 27 15 38 — 11 19 

nea, alături de Năsturescu. Fo
losit în repriza a doua, Ion Io- 
nescu s-ă arătat mai apt pentru 
jocul combinativ, dar Soo întru
nește mai multe sufragii datori
tă promptitudinii în finalizare.

Folosind la mijloc pe Dobrin 
și Koszka (două reprize din trei) 
se pare că antrenorii C. Teașcă 
și Șt. Onisie se vor opri la acești 
doi jucători pentru partida de la 
Cracovia Se vor descurca oare 
Dobrin (fără capacitate de efort) 
și Koszka, lent, în importanta 
zonă de la mijlocul terenului ? A- 
ceasta-i întrebarea I

Fiind insuficient solicitată nu 
ne putem spune părerea și des
pre apărare.

O modificare intervenită în 
lot ; în locul lui Hălmăgeanu, ac
cidentat, ieri, a fost introdus 
Barbu.

★
CRAIOVA, 25 (prin telefon).— 

Meciul internațional dintre for
mațiile secunde ale României și 
Poloniei, care va avea loc în lo
calitate, a stîrnit un viu inte
res. Lotul, căruia i s-a adăugat 
Badea, a sosit luni seara. A doua 
zi, sub conducerea antrenorilor 
Angelo Niculescu și Șt. Coidnm 
a fost efectuat un ușcr antrena
ment pe stadionul Tineretului, 
iar miercuri, pe același teren, s-a 
făcut un nou antrenament cu o

I R I
PROGRAMUL PARTIDELOR 

DIN .CUPA ROMÂNIEI"
Duminică, în Capitală, meciu

rile din .Cupa României" se vor 
disputa după următorul program :

Terenul Avintul, ora 10,30:
Avintul 9 Mai — Metalul Tîrgo- 
viște'j r - —

Stadionul Dinamo, terenul II, 
ora 10,30: Dinamo Obor — Ra
pid Plopeni; x

Terenul Constructorul, ora 12,30: 
T.U.G. — Metrom Brașov.

N O
• Ce valoare au 

rezervele dv. ?
V-ați pus vreodată această între

bare, tov. antrenor ? Nu ne referim 
la cei 2 jucători trecuți pe foaia de 
arbitraj, ci la toți pe care îi aveți 
în lot. Sînt situații cînd trebuie să 
apelați la 4—5 rezerve. Sînt oare ele 
capabile să-i suplinească pe titulari ? 
Iată duminică, Dinamo Bacău a tre
cut prin momente foarte grele. Du- 
tan era accidentat. La antrenamente
le de joi a devenit indisponibil și 
Panait. Rugiubei . s-a îmbolnăvit de 
amigdalită, iar pe Ene Li nu se pu
tea conta. Antrenorii Nicușor și Ră- 
dulescu s-au aflat în mare încurcă
tură. Ba, în min. 51. echipa l-a „pier- 
dut“ și pez Nunweiller IV. Locurile 
titularilor au fost luate de Vătafu, 
Naumcef, Cernat. Dacă ultimul, de
butant în divizia A, a corespuns par
țial, primii doi nu i-au putut înlocui 
cu succes pe Panait și pe Nunweiller. 
Pentru a întări apărarea au fost re
trași mijlocașii și unii înaintași (în

Fond de premii : 387.680 lei,
din care 53.110 lei report ca
tegoria I.

Tragerea următoare va avea’ loc 
miercuri 1 noiembrie 1967, la 
București.

Premiul de 25.000 lei de la ex
tragerea a II-a, categoria a II-a, 
de la concursul nr. 42, a fost 
obținui de participantul Hrehuss 
Ștefan din Timișoara.

PREMIILE ÎNTREGI ȘI SFERTURI 
DE LA TRAGEREA LOTO DIN 

20 OCTOMBRIE 1967

Categoria 1: 2 variante a 35.561 
lei și 2 a 8.890 lei f categoria a 
II-a: 3 a 31.377 lei și 5 a 7.844 
iei; categoria a IlI-a: 113 a
1.145 lei și 169 a 286 lei; cate
goria a IV-a: 360 a 461 lei și 
485 a 115 lei ; categoria a V-a : 
825 a 239 lei și 1.158 a 59 lei.

Rubrică redactată de Adminlt- 
trafia de stal Loto-Pronosport. 

intensitate mărită. în programul 
de pregătire mai iigurează încă 
două antrenamente pe noul sta
dion al orașului : azi un joc cu 
Universitatea Craiova si unul 
mîine. (ȘT. GURGUI, coresp. prin
cipal).

★
Pe stadionul „Republicii", în- 

'r-o ambianță obișnuită (studenți 
ai I.C.F., spectatori ocazionali 
etc.), „tineretul", sub conducerea 
antrenorilor D. Schileru și Gh. 
Nutescu, a făcut un joc de omo
genizare, întâlnind formația de 
categoria B, Electronica Obor.

Adversarul a fost ambițios, pu
ni nd probleme dificile selectiona
bililor, îndeosebi atacanților. Cu 
toate acestea, golurile n-au lipsit 
(au înscris Lucescu 2, Jercan 2 
și Grozea), cum n-au lipsit nici 
o serie de acțiuni destul de bine 
concepute.

în iotul de tineret au evoluat: 
CONSTANTINESCU, (GORNEA) 
— KIS, BOC, (N. 1ONESCU), 
DINU DELEANU (VELEA), V1GU, 
(DESELNICU), LUPULESCIJ — 
LUCESCU (OPRIȘAN), GROZEA. 
CUPERMAN (TĂTARU II), JER
CAN

★
Juniorii s-au antrenat cu rezer

vele Politehnicii București — pe 
stadionul acesteia — într-un meci 
de două reprize a 45 de minute, 
în general, echipa s-a comportat 
mulțumitor — în special după 
pauză — o impresie bună făcind 
Dumitru Nicolae (cu excepția u- 
nor complicații inutile în fazele 
de finalizare) și cuplul de fundași 
centrali, Giugarin—Ispir, dar ul
timul trebuie să fie mai atent la 
dublaj.

Juniorii au cîștigat cu 4-1 
(2-0) prin golurile înscrise de Ște- 
fănescu și Nicolae (3).

Formația aliniată a fost uimă- 
toarea : Bărbulescu (Vidac) 
Tânăsache (Marinescu, Rizea), 
Giugarin, Ispir,' Marinescu, (Vi
ciu) — Rizea (Dumitru), Dumitru 
(Ciutac) — Caniara, Mustață 
(Etern Ștefănescu), Șteiănescu 
(Iordanescu), Nicolae.

T E
special Dembrovschi „omul de gol“ 
al băcăuanilor). S-a slăbit potenția
lul ofensiv și echipa n-a mai con
tat la înaintare, iată ce înseamnă 
lipsa unor rezerve apropiate de va
loarea titularilor.

C. ALEXE

• Căpitanii in ofsaid
în materialul „Căpitani în... of

said*, publicat în nr. 5409 al zia
rului nostru, analizam comportarea 
nesportivă a unor căpitani de echi
pă, printre care și Gheorghe Giur- 
giuveanu de la Rapid Plopeni.

Din partea asociației Metalul Plo
peni s-a primit, zilele trecute, ur
mătorul răspuns : „Analizînd com
portarea total nesportivă a lui Giur- 
giuveanu și luînd în considerație in
dicația comisiei de disciplină, am 
hotărît retragerea calității de căpi
tan de echipă pe care a deținut-o 
acest jucător, încredințînd-o unui alt 
membru al lotului, care întrunește 
calitățile cerute de această funcție. 
Lui Giurgiuveanu i s-a dat, în ace
lași timp, un avertisment scris. Cît 
privește pe jucătorul A. Dinuță. care 
nu se află la prima abatere, am ho
tărît scoaterea lui din lot. Actele 
de indisciplină semnalate au făcut 
obiectul unei ședințe de analiză cu 
sportivii.

Vă încredințăm că, în viitor, nu se 
vor mai ivi asemenea manifestări 
din partea sportivilor asociației noa
stre.*

Ceea ce dorim și noi!

• Șuturi cu... lingurița
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Mai e nevoie s-o spunem ? Șutul 
și golul rămîn ..sarea și piperul’ 
într-un meci. După cum arătam și în 
cronica de luni, A.S.A. Tg. Mureș 
și Dinamo Bacău s-au zbătut mult 
în întâlnirea lor, jucătorii au luptat 
pentru fiecare minge. Aproape că nu 
putem să-i reproșăm nimănui lipsa 
de combativitate. Dar, ia un moment 
dat, totul devenise stereotip și plic
tisitor : atac încercat — atac destră
mat. în tot meciul s-au tras la poar
tă 17 șuturi (A.S.A.—11, Dinamo— 
6. dintre care doar 7 și, respectiv, 
3 pe spațiul porții). La 5 minute 
un șut. Ba uneori treceau și 10-—L~> 
minute. Se servea cu... lingurița.
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STABILIM ALTITUDINEA 
FĂRĂ ALTIMFTRU ?

în metodica contemporană a pre
gătirii sportivilor se uzitează tot 
mai des ,,barometrul * previziunilor 
valorice de ordin tehnic, fizic, tac
tic, psihic și tebretic sub forma 
trecerii probelor și normelor de 
control. Fie sînt singurele în mă
sură să informeze obiectiv despre 
nivelul de pregătire și perspectivele 
unui sportiv. In egală măsură o- 
glindesc calitatea muncii depuse de 
antrenor și sportiv, stabilind „cla
sa* în care poate promova fiecare 
jucător în parte. După trecerea prin 
această sită și în funcție de etajul 
la care se află, se fac individuali
zările instruirii. Neexistînd în sec
țiile de fotbal această preocupare de 
„cernere* permanentă, federația a 
indicat patru probe de control cu 
haremuri materializate în note de la 
4—10. De pildă, pentru nota 4: 
alergare 30 m — 4”5; 800 m = 
2’16” ; înălțime fără clan = 49 cm; 
circuit tehnic-tactic (110 ni) — 56". 
Pentru nota 10: 3”9 ; 2’20”; 60 
cm'i 45”.

Primii pași pentru „traversarea* 
acestor canoane s-au făcut în fața 
unor comisii compuse din reprezen
tanți ai federației. Față de nivelul 
„performanțelor* sîntem nevoiți să 
avem unele rezerve din cauza atitu
dinii conciliante a -membrilor comi
siei (unii antrenori ne mărturiseau 
sincer că: „și-au furat căciula* pen
tru că 30 in... nu erau 30. că la 
800 m se „trăgea* ia cronometru, 
apoi detenta era măsurată... să ne 
oprim aici).

în ultimă instanță, compromisul 
nu constă în modul absolvirii probe
lor de control (deși calitățile fizice 
trebuie cîntărite ca la farmacie), ci 
în faptul că, de la începutul anului 
și pînă acum, s-au trecut o dată 
(cu sila în fața Comisiei), sau de 
două ori. Farul de trei ori, Steaua 
și U.T.A. de patru ori. Mergînd mai 
departe, gravitatea se majorează pen
tru că cei mai mulți antrenori NU 
CRED ÎN VALABILITATEA LOR. 
considerînd că fotbalistul nu fuge 
niciodată 100 sau 800 m. Or, pen
tru depistarea vitezei de repetiție 
și a rezistentei în regim de viteză, 
respectivele distanțe sînt recoman
dabile. Echipele Steaua. A.S.A. Tg. 
Mureș și U.T.A. au lărgit circumfe
rința „busolei* de control (cu aler
gări de 60, 100, 800 sau 3 000 m, 
săritura în lungime fără elan, flotări, 
probe tehnice etc.), celelalte echipe 
s-au limitat însă la probele stabilite 
de federație. Dinamo București, deși 
a trecut o singură dată testele obli
gatorii, poate fi evidențiată (în fața 
celorlalte formații) prin marea aten
ție ce a acordat-o explorărilor func
ționale. Cu ajutorul evaluărilor (ana
litice și sintetice) făcute la Insti
tutul de recuperare și expertiză a 
capacității de muncă (sub îndru
marea medicilor O. Berlogea și A. 
Voiculescu), antrenorii Tr. lonescu, 
Basil Marian și dr. M. Cristea au 
putut orienta și dimensiona conținu
tul pregătirilor. Nu e rău, dar cum 
și cînd își dau seama asupra dina
micii calităților fizice? Întîmplător, 
Pîrcălab alerga 3”7 pe 30 m, iar 
acum a ajuns la 4’T sau Nunweil
ler III de la 3”8 la 4”1 ?

Scorul unei întîlniri nu poate du
ce la concluzii obiective despre ca
pacitatea de efort a jucătorilor. El 
reprezintă doar „termometrul*. A ne 
limita la aprecierile furnizate de un 
oarecare rezultat înseamnă... a cînta 
după ureche. Organizarea științifică 
a procesului de pregătire, reclamă 
folosirea neapărată a „altimetrului* 
medical, psiho-fizic și telinico-tactic 
înțeles în sensul probelor și norme
lor de control. în sens contrariu, to
tul se petrece la întîmplare.

FOTBALIȘTII — ATLEȚI DE 
CATEGORIA JUNIORI-MICI

în țara noastră, sportivii pot fi 
departajați valoric pe baza sis
temului de „clasificare sportivă*. 
Atletismul ne ajută să poziționăm 
cel mai bine calitățile de viteză, re
zistență și forță sau gradul „ames
tecului* lor. pentru orice sportiv. 
Astfel, categoria juniori-mici la 100 
m echivalează cu o alergare între 
ll”9 și 13” iar la 800 m între 2:10 
și 2:18.

Se spune des că fotbaliștii trebuie 
să fie atleți. Din punct de vedere 
al calităților de viteză și rezistență, 
fotbaliștii încadrați în divizia A nu 
se ridică nici la nivelul categoriei a 
IlI-a (!) socotită de altfel o cate
gorie de masă. Desigur, nu se poate 
emite pretenția, în stadiul actual, să 

aibă valoare atletică egală categoriei 
1 sau a 11-a (ceea ce n-ar fi de loc 
rău), dar cel puțin la nivelul catego
riei a IlI-a, da ! Pot fi numărați pe 
degete cei ce aleargă 100 m sub 12”: 
Sorin Avram, Pîrcălab, Popa, Pîrvu. 
Biro etc. Am întâlnit rezultate și pes
te 14” : Bacoș, Jac. Și, fapt pozitiv, 
toți acei jucători care acoperă 100 m 
într-un timp bun., au țîșniri reușite 
putînd să-și ajungă sau să-și depă
șească ușor adversarii. Din păcate, 
marea majoritate a fotbaliștilor nu 
pot primi nici măcar „un cerc* din 
concursul atletic pentru cucerirea ce
lor „cinci cercuri olimpice*.

PROGRESUL TEHNIC 
ESCAMOTAT

în 1963, federația de fotbal a e- 
mis o circulară pentru toate secțiile 
de categoria A, prin care obliga echi
pele să-și construiască instalații și 
aparate tehnice ajutătoare. în vede
rea modernizării procesului de pre
gătire. Printre acestea amintim zidul 
de tras (cu numerotarea spațiilor 
vulnerabile), culoarul îngrădit pentru 
tras, instalații pentru mingi suspen
date, rozete, panouri în zig-zag, ja
loane (simple, siluete, trunchi de 
piramidă), porți (portative, joase, 
mici). Nefolosirea lor a dus la în
noirea hotărîrii .în 1965. Astăzi, în 
1967, aceste aparate au rămas în ma
rea lor majoritate simple amintiri, 
Se mai văd urmele „zidurilor-poarlă* 
la Dinamo Buc., U.T.A. (două porți 
marcate pe interiorul zidului străzii). 
Jiul. Progresul. La unele secții, apa
ratele trebuie căutate cu... lupa. în 
schimb, antrenorii de la Farul. Ar
geșul, Universitatea Craiova, ne-au 
asigurat că aparatele au fost coman
date și. . vor sosi în curfnd.

Cea mai înzestrată este echipa 
Steaua. Dispune de aparate multe și 
nou-nouțe. Regretabil — pentru ea, 
fără să mai pomenim de celelalte 
echipe — este faptul că instalațiile 
s-au... împăienjenit. La Cluj, în 
Parcul „Babeș* există (în fața Ca
banei sportivilor) un splendid com
plex cu aparate de îngreuiere, de 
complicare și creștere a repetabili
tății exercițiilor fotbalistice. Dar din 
păcate, iarba necălcată, poate ascunde 
în picioare un copil de 2 ani.

îdeea introducerii și folosirii frec
vente. în orice etapă, a acestor „com
plicări* a fost printre cele mai în
țelepte, a fost îdeea fundamentală 
a progresului tehnic. Ele favorizau 
mărirea densității lecției, obișnuința 
cu un grad ridicat de repetări a ele
mentelor tehnice, creșterea capacități» 
de efort pe fond tehnic și motric. 
Iată cîtcva din componentele perfec
ționării, a creșterii măiestriei fotba
liștilor, care în procesul de pregătire 
au fost escamotate.

DE CE MEREU „DACAPO* ?

Aproape la fiecare sfîrșît de tur 
sau retur, țresa, prin cuvîntul cro
nicarilor și prin declarațiile tehnicie
nilor, a scos în relief obținerea tîrz.ie 
a formei sportive. Pină cînd se ob
ținea forma sau se intra în faza men
ținerii ei (durată ce trebuie să coin
cidă cu circa trei luni) lua sfîrșît 
prima sau a doua parte a campiona-» 
tulul. De ce nu se obține forma spor
tivă înaintea deschiderii campionatu
lui, sau după 1—2 etape? Sînt ne
cesare 9—10 etape ?

Ne permitem să apreciem că aceas
tă tardivă intrare în formă rezultă 
din numărul redus al antrenamente
lor șr jocurilor dinaintea începerii 
competiției oficiale, precum și din 
scăzuta lor intensitate. Cele 23—30 
lecții de pregătire făcute de echipele 
divizionare în 10 săptămîni (11 VI— 
20 VIII) nu pot fi suficiente. Dacă 
mai adăugăm că abia 2Oe/o dintre 
acestea au fost afectate pregătirii 
fizice — singura bază fermă a du
ratei formei sportive — iar restul de 
80°/e repartizate pregătirii tehnice și 
tactice, ne dăm seama de debutul 
necorespunzător al echipelor și de 
greutatea punerii lor pe picioare...

Reducerea exagerată a volumului 
și intensității pregătirilor, face ca 
posibilitățile funcționale ale fotba
liștilor să regreseze, iar reluarea an
trenamentelor și a jocurilor oficiale 
să pornească de la un prag scăzut, 
cu mult sub nivelul atins la termi
narea campionatului precedent. Așa, 
se reia totul dc la început. în Ioc 
să se pornească de pe treapta lăsată 
anterior și să urce în spirală, (sau 
în scară) teorie valabilă în toate do
meniile, ea reprezcntînd autenticul 
progres.

CORNELIU R/kDUȚ



Corespondențe

Selecționata secundă a Poloniei, 
care urmează să facă deplasarea în 
România în vederea meciului de la 
Craiova, este alcătuită din jucători 
valoroși, cu multă experiența compe- 
tițională. Aș putea spune chiar că 
la ora actuală, un meci între selec
ționatele A și B ale Poloniei ar fi 
foarte echilibrat și n-ar fi exclus 
ca rezultatul să fie favorabil secun
zilor. Cînd afirm acest lucru mă 
bazez pe faptul că majoritatea ace
lora care vor alcătui „llu-le polonez 
la Craiova au vechi state de ser
viciu în echipa națională A, multi 
dintre ei îmbrăcînd tricoul pri
mei reprezentative chiar in actualul 
sezon. Mă refer, in primul rind, la 
jucătorii din apărare: Kowalski 
(L.K.S. Lodz) a jucat de 10 ori în 
reprezentativa A, Brejza (Opole) de 
10 ori, Anczok (Zaglebie Sosnowrec) 
de 17 ori. Ilar, nici din linia de atac 
nu lipsesc numele sonore : Musialek 
de la Cornik Zabrze a jucat de 15 
ori în prima selecționată, Willim de 
la Sombierski Bytom (10 A) și 
Marx (2 B) de la Gwardia Varșovia.

Nu este lipsit de interes să re
marc faptul că aproape toți jucă
torii din lot aparțin unor echipe care 
activează în prima ligă a campiona
tului polonez. Excepție face doar a- 
tacantul Kasperczyk din formația 
Thores din liga a doua. Jucătorul 
cel mai tînăr din lot este Krzyctolik 
de Ia Pogon Szczecin. Specialiștii 
noștri susțin că acesta este un ta-

speciale pentru „Sportul popular"

Numeroși internaționali „A" 
in echipa secundă a Poloniei

lent autentic, o descoperire valoroa
să, întocmai ca și Lubanski, acum 
component al primei selecționate. 
Dar, iată lotul care urmează să facă 
deplasarea la Craiova, sub conduce
rea antrenorului federal Kazimir 
Gurski.

Portari : Bynlek (Pogon Szczecin)

și Masely (Slone Wroclaw) ; fun
dași : Kowalski (L.K.S. Lodz), 
Brejza (Opole), Strzalkowski (Za- 
glebie Sosnowiec), Anczok (Polonia 
Bytom). Mihalik (Cwardia Varșo
via) ; mijlocași: Myga (Zaglebie 
Sosnowiec), Sama (L.K.S. Lodz). 
Kracy (Start Pogon) ; înaintași :

Trei dintre jucătorii polonezi pe care spectatorii craioveni ii vor vedea la 
lucru: Musialek, Kasperczyk și Kowalski (de la stingă la dreapta) , 

Foto ; „Sportowiec“

Musialek (Cornik Zabrze), Kasperc-

naintea întîlnirii dintre
halterofilii bulgari și români

PREGĂTIREA SCHIORILOR
într-un interviu acordat tele

viziunii franceze, Honord Bonnet, 
antrenorul echipei de schi a Fran
ței, a declarat că antrenamentele pe 
zăpadă ale schiorilor pe care îi 
are în pregătire vor începe la 
5 decembrie la Cervinia, în Ita
lia, sau într-o altă stațiune unde 
vor fi găsite condiții favorabile.

FRANCEZI PENTRU J.O.
Din lotul schiorilor francezi care 
se pregătesc pentru Jocurile 
Olimpice de iarnă de la Grenoble 
fac parte, printre alții, cunoscu- 
ții campioni: Jean Claude Killy, 
Leo Lacroix, Guy Perillat, G. 
Mauduit, P. Augert și A. Blan
chard.

De pe ringurile de box
• La Ceske Bu dej o vice s-a desfă

șurat întîlnirea revanșă dintre echi
pele de box ale Cehoslovaciei și R.F. 
a Germaniei. Pugiliștii vest-germani 
au obținut victoria cu 11—9. In pri
mul meci, disputat la Praga, repre
zentativa Cehoslovaciei terminase 
învingătoare cu 12—8.
• Fostul campion european de box 

la categoria ușoară, Maurice Tavant,

BASCHETBALIȘTII SOVIETICI
ÎNVINGĂTORI ÎN TURNEUL 

DE LA VARȘOVIA
Turneul internațional de bas

chet masculin de la Varșovia 
a fost cîștigat de echipa sovieti
că Statiba Vilnius; care în me
ciul decisiv a învins formația po
loneză A.Z.S. Torun cu scorul de 
82—50 (39—28).

în meciul pentru locurile 3—4, 
A.Z.S. Varșovia a dispus cu 
103—51 (52—30) de Slavia Praga.

l-a învins prin K.O. în repriza a opta 
pe pugilistul nigerian Tony Ray. 
Meciul a avut loc în cadrul unei re
uniuni desfășurate la Villeurbanne.
• în cadrul unei gale pugilistice; 

care s-a desfășurat la Alfortville, 
boxerul francez de categorie semi- 
mijlocle, Marcel Cerdan. l-a invins 
la puncte după 10 reprize pe spanio
lul Jose Maria Riba.

MARELE PREMIU
AL EUROPEI'* LA GALOP
„Marele premiu al Europei* la 

galop, desfășurat pe hipodromul 
din Koln, a fost cîștigat de calul 
sovietic AnWin, condus de jo
cheul Nikolai Nasibov. Anilin a 
parcurs distanța de 2 400 m în 
timpul de 2:31,7. învingătorul a 
primit un premiu de 175 000 mărci. 
La actuala ediție a cursei au 
participat concurenți din Anglia 
Belgia, Franța, Italia, R. F. ' a 
Germaniei, U.R.S.S. și alte țări.

ÎN TURNEELE DE ȘAH

Djpă o întrerupere de mai 
multi ani, întîlnirile bilaterale 
dintre halterofilii români și bul
gari se reiau sîmbătă în capi
tala Bulgariei. Confruntarea ur
mează la cîteva zile după desfă
șurarea campionatului Bulgariei, 
iar forma bună demonstrată de 
majoritatea participantilor la a- 
cdst concurs ne, îndreptățește să 
credem că întîlnirea va fi echi
librare. cu toate că formația 
gazdă va fi lipsită de aportul 
unor titulari. Absenta acestora 
nu va ii resimțită decit într-o 
măsură neînsemnată, întrucît — 
după cum s-a putut vedea în 
cursul disputării campionatului — 
api oape la fiecare categorie s-a 
dat o luptă foarte strînsă pentru 
titlu.

lată numele ’ concurentilor bul
gari, în ordinea categoriilor : 
Gheorghi Todorov, Ivan Țonev, 
Atanas Andonov, Ivan Tonin, 
Ivan Triîonov, Ivan Mitov, Ivan 
Atanasov. Menționînd faptul că 
toți sînt maeștri ai sportului,

JAZY REINTRĂ!
Cunoscutul atlet francez Michel 

Jazy și-a anunțat reintrarea în 
activitatea competițională. Mul
tiplul campion francez a decla
rat că va încerca să îmbună
tățească performanțele franceze 
în probele de 1 500 m și 5 000 m. 
Jazy, care s-a retras din activi
tatea competitională la sfîrșitul 
sezonului anului- trecut, deține 
încă recordurile Franței la cele 
două probe.

vom remarca performanța lui 
I. Trifonov, care a devenit pen
tru prima oară campion repu
blican la categoria mijlocie, to- 
talizînd la cele trei stiluri 
415 kg. Nu este exclus însă ca 
la această categorie să concu
reze Tviatko Petkov, recordman 
mondial de juniori la stitul îm
pins, cu performanța de 142,5 kg 
și campion republican de juniori 
la cele trei stiluri. La catego
ria semimijlocie este, de aseme
nea, posibilă participarea cam
pionului Veliko Konarov, cotat 
cu o performantă de 425 kg, ob
ținută la recentul campionat.

în ultimul timp, halterofilii 
bulgari au realizat numeroase 
succese pe plan internațional. De 
un an pregătirea lor este asigu
rată și de antrenorul sovietic 
Ivan Liubanin, angajat de fede
rația bulgară pe o perioadă de 
doi ahi.

Selecționata bulgară este an
trenată de Anghel Akrabov. Aces
ta ne-a declarat următoarele:
„Aliniem o echipă tinără, dar 
sper într-o comportare frumoasă 
a reprezentanților noștri. Cu a- 
cest prilej, se vor stabili proba
bil unele recorduri naționale și 
personale".

' TOMA HRISTOV

zyk (Thores), Marx (Gwardia Var
șovia), IKillim (Sombierski Bytom), 
Krzyctolik (Pogon Szczecin) și 
Stahura (L.K.S. Lodz).

Dar iată și rezultatele obținute de 
„B“-ul nostru în cele două meciuri 
susținute în ultimii ani 0—0 la 
PIzen, cu Cehoslovacia B și 0—0, 
la Tel-Aviv, cu Izrael A.

GREGOR ALEKSANDROWICZ 
redactor la „Przeglad Spori'owy*

TUNIS. — în runda a 7-a a 
turneului interzonal de șah de 
la Soussa (Tunisia), tînărul cam
pion brazilian Mecking l-a învins 
în 37 de mutări pe Quellar (Co
lumbia). Portisch a cîștigat la 
Suttles și Miargmarsuren la 
Bouaziz. Remiză s-au terminat 
partidele Hort—Kavalek și Ivkov 
—Bilek. Fischer a întrerupt în 
poziție complicată cu Stein. în 
clasament continuă să conducă 
Fischer (S.U.A.) cu 5 (1) puncte, 
urmat de Hort (Cehoslovacia) și

Portisch (Ungaria) cu cîte 5 
puncte.

★

VENEȚIA. — în runda a 3-a 
a turneului internațional de șah 
de la Veneția, Pachman a cîști
gat la Calapșo, Tatal la Magrin 
și Janosevici la Zinser. Partidele 
Lengyel—Donner și Kupper—Ro 
batsch s-au încheiat remiză. în 
clasament conduc Evans (S.U.A.), 
Denner (Olanda) și Janosevici 
(Iugoslavia) cu cîte 2*/r puncte

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI
AMSTERDAM. — Cu prilejul u- 

nui concurs desfășurat la Amster
dam, atleta olandeză Mia Commers' 
a stabilit cea mai bună performanță 
mondială feminină la 1500 m cil 
timpul de 4:15,5. în luna iunie a 
acestui an, atleta engleză Anpe 
Smith realizase pe aceeași distantă 
— 4:17,3.

RABAT. — Călărețul francez 
Raoul Duval a cîștigat concursul 
internațional de hipism de la Ra
bat (Maroc). In proba finală de ob
stacole, Duval a totalizat cele mai 
pujine puncte de penalizare: 12. Pe 
locurile următoare s-au clasat călă- 
reața suedeză Ernntark cu 16 puncte 
și italianul Castellini Cu 20 puncte.

MOSCOVA. — în campionatul u- 
nional de fotbal, echipa Dinamo 
Kiev a învins în deplasare pe Lo
komotiv Moscova cu l-r-0; Alte re
zultate : Torpedo Moscova—Cenio- 
moreț Odessa 0—2 ; Dinamo Tbilisi 
—Pahtakor Tașkent 1—0 ; Torpedo

Kutaisi--Kairat Alma Ata 1—2; 
Aripile Sovietelor Kuibîșev—Ararat 
Erevan 0—0.

BONN. — Echipa iugoslavă de 
handbal Dynamo Pancevo, care se 
află în turneu în R. F. a Germaniei, 
a jucat cu formația Solingen 98. Au 
cîștigat gazdele cu scorni de 24—19 
(15—10).

ACCRA. — întîlnirea internațio
nală amicală de fotbal dintre selec
ționatele Ghanei și Nigeriei s-a în
cheiat cu victoria fotbaliștilor gha- 
nezi, învingători cu scorul de 2—I 
(1-0).

ROMA. — Cea de a 61-a ediție a 
Turului ciclist al Lontbardiei, cursă 
clasică de o zi, disputată pe dis
tanța de 266 km. s-a încheiat cu 
victoria italianului Franco Bit'ossi, 
cronometrat în 6h 54:50 (medie orară 
38,473 km). Pe locul doi. la 31 
sec., a sosit Felie? Gimondi, iar pe 
locul trei francezul Raymond Pou- 
lidor.

Voleibaliștii români 
sint hotărîți să-și apere 

titlul european 
(Urmare din pag. 1)

R.F.G. și Cehoslovacia — Belgia . 
seria D (Izmir) : Elveția — Olanda

Așadar, marea confruntare începe, 
polarîzînd în jurul său interesul a 
milioane de iubitori ai aces
tui sport. Vor izbuti volei
baliștii români să-și păstreze 
titlul cucerit acum patru ani 
la București ? Răspunsul îl vom a- 
vea numai după două săptămîni de 
aprigă și epuizantă încleștare de 
forte. Misiunea campionilor este cum 
nu se poate mai dificilă, dar jucă
torii noștri manifestă hotărîrea de 
a se concentra la maximum, de a nu 
precupeți nici un efort pentru apă
rarea poziției cucerite în ierarhia 
voleiului european.

CALEIDOSCOP

Săptămina preolimpică
(Urmare din pag. 1) \ 

lia). Concursul de■ floretă femei, 
pe echipe, .s-a încheiat cu succe
sul . selecționatei Ungariei, urmată 
de. Italia, Cuba și Mexic.

în turneul final la polo pe 
apă, reprezentativa Iugoslaviei a 
învins cu 5—3 formația Unga
riei, U.R.S.S. a întrecut echipa 
R. D. Germane cu 4—2, iar Italia 
a cîștigat cu 7—5 partida cu 
echipa Mexicului, In clasament, 
conduc U.R.S.S. și Iugoslavia cu 
cîte 5 puncte, secondate de Un
garia cu 4 puncte.

La voleî masculin, s-au înre
gistrat următoarele rezultate: 
Mexic' —. Haiti B—0Cuba — 
Guatemala 3—0; Salvador — Pa
nama 8—0.

In continuarea competițiilor 
preolimpice, capul de afiș îl vor 
deține probele de natație și caiac- 
canoe. , .

LAVER SI GIMENO, 
CAPI 'DE SERII

LA WIMBLEDON 1968 ?
In presa britanică au înce

put să circule noi versiuni 
asupra perspectivelor unui 
turneu la Wimbledon, deschis 
atît tenism anilor amatori cît 
și . celor profesioniști., Din 
surse bine informate se preci
zează că organizatorii tradițib- 
nalului turneu —• prevalîndu- 
se dârrecenta hotărîre' a fede
rației engțeze de specialitate 
— au infehțla să Invite la vii
toarea ediție pe cei mai buni 
reprezentanți ai tenisului pro
fesionist. Aceasta ar da urmă
torii capi de serii, în 'proba 
masculină de simplu : 1. La
ver. 2. Gimenoi 3. Rosewall, 4. 
Stolle, 5., Emerson* g. santana, 
7. Newcombe, 8. Pllici.

Rămîne de văzut, ce părere 
are Federația . internațională 
de tenis în legătură cu aceste 
planuri,,.

NECAZURILE
LUI JUST FONTAiNE

Just Fontaine — „detronat", 
nu de mult, din funcția de an
trenor al reprezentativei de 
fotbal a Franței, are și alte 
necazuri. El este proprietarul 
unui magazin din Toulouse, 
iar șefii unor bande de hoți, 
descoperind că Fontaine lip
sește mult de acasă, i-au ^vi
zitat* în mai multe rînduri 
magazinul. Firește, lăsînd și

urme : rafturi goale. Deoarece 
poliția nu a putut face mai 
nimic, i-au venit în ajutor 
suporterii de fotbal, care au 
organizat un serviciu voluntar 
de pază pentru, magazinul Iui 
Fontaine. De atunci, se pare 
că totul e în ordine.

SCOPUL SCUZĂ 
MIJLOACELE

Iri orașul Australian Brisba
ne s-a desfășurat 6 interesan
tă întrecere de cros. Printre 
numeroșii etleți care au luat 
startul se aflau și ‘doi aler
gători cu cdstume... vărgate. 
După ce s-au menținut tot 
timpul în mijlocul plutonului, 
ei au ajuns ultimii la desti- 

. nație, dar imediat au... dis
părut. Curînd, enigma a fost 
descoperită : era vorba de doi 
deținuți autentici care, con
vinși că poliția nu-i va caut» 
.în mijlocul sportivilor, au par
ticipat la concursul de cros 
pentru a se putea, apoi, face 
nevăzuți.
CÎND UN VULTUR ATACA 

UN... AUTOMOBIL
Campionul european de au

tomobilism, ‘ polonezul So- 
bîeslaw Zasada, a scăpat de 
Ia un tragic accident în tim
pul antrenamentelor făcute 
pentru Marele premiu al Ar
gentinei. în momentul cînd 
automobilul său, un „Porsche 
911", gonea cu 150 km pe oră 
în regiunea muntoasă Catamr-

ca, el a fost atacat de un vul
tur cordilier. Pasărea a reușit 
să spargă parbrizul automobi
lului, dar zasada a avut des
tul sînge rece pentru a evi
ta prăbușirea într-o prăpastie, 
ajungînd cu bine la capătul 
etapei.

„ȘLEFUITOR 
DE DIAMANTE"

■. . ■ f
— acesta este, pe bună drep

tate, renumele cunoscutului 
antrenor de atletism din Le
ningrad, Viktor Alexeev. în- 
cepînd din anul 1952, din mîi- 
nile sale au ieșit de fiecare 
dată medaliate olimpice la 
aruncarea greutății. Astfel,, 
Galina Zîbina, Tamara Tișche- 
vici, Tamara Press, toate au 
fost elevele sale. în prezent 
el pregătește pentru J.O. din 
Mexic pe tînăra Nadejda Ci- 
jov (în vîrstă de 22 ani) și 
este convins că nici ea nu va 
întrerupe seria succeselor e- 
levelor sule.

„A SOSIT TIMPUL SA 
ÎNCERC ALTCEVA" — 

DECLARA MARY RAND
Cunoscuta atletă britanică 

Mary Rand, câștigătoarea me
daliei de aur în proba de 80 
metri garduri la „Săptămina 
preolimpică" de la Ciudad de 
Mexico, a declarat că nu va 
mai încerca să apere sau să

Și amatorii fotbalului pe motociclete susțin întîlniri inter
naționale. Iată o fază a meciului de motor-bal dintre forma
țiile Donbas (U.R.S.S.) și Taifun (R. F. a Germaniei), desfă
șurat recent la Moscova. Credem că la un asemenea sport 

nu se mâi pune în discuție... viteza jucătorilor

îmbunătățească recordul t ei 
mondial și olimpic la săritura 
în lungime. „M-am îngrășat 
puțin în ultima vreme și a 
sosit timpul să. încerc altce
va14 — a spus ea. Mary Rand,;. 
a anunțat că la viitoarele' 
Jocuri Olimpice va participa 
la proba de pentatlon sau la 
400 metri.

COPIL MINUNE?
Suedia va avea, probabil, 

în cUrînd pe cel mai tînăr

campion la vele. Este vorba 
de Oile Johansson, care nu 
a împlinit nici zece ani, cla- 
sîndu-se la ultimele campio
nate ale Suediei printre prt- 
mii zece. Tînărul Oile este 
copilul unei familii de mun
citori din Cristinenhamm, unde 
tatăl său lucrează la un șan
tier naval. Dorința tatălui este 
ca Oile să participe la viitoa
rei© campionate mondiale pe 
un yacht construit în... fami
lie. !
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