
GIMNAST) ROMÂNI 
PESTE HOTARE

• Joi a părăsit Capitala 
plecînd în R.P. Mongolă 
un grup de gimnaste ro
mânce, pentru a partici
pa la un concurs interna
țional programat la TJlan 
Bator. Au făcut depla
sarea : Felicia Domes, E- 
eaierina Varga, -Constanța 
Postolache și Iudith Fran- 
ehel. Sportivele sînt în
soțite de antrenorul bă
căuan Mircea Bibire.
• Tot joi au plecat Ia 

Sofia Anastasia Ionescu și 
Titus Isar care vor func
ționa ca arbitri neutri la 
îniîlnirea internațională 
de gimnastică Bulgaria 
— R.D. Germană (B), ce 
va avea loc azi și mîine 
în capitala Bulgariei.

MÎINE, LA CRACOVIA, TARNOBRZEG, BUCUREȘTI Șl CRAIOVA

4 intîlniri între fotbaliștii români și polonezi
® Meciul echipelor de tinerel — la ora 10,15, pe stadionul „23 August"

Ziua premergătoare ce
lor patra intîlniri ca fot
baliștii polonezi. Plecări 
sosiri, primiri, declarații de 
rigoare, ultimele știri, ul
timele însemnări de... at
mosferă. Seniorii și junio
rii noștri au ajuns la Cra
covia, polonezii de la „B" 
și „tineret" au sosit Ia 
București. Primii au avut 
o foarte scurtă ședere în 
Capitală, apoi au luat tre
nul pentru Craiova. Arbi
trii meciurilor, ce se vor 
desfășura în România, vor 
sosi miine dimineață. In 
orașul Banilor, acest meci 
internațional coincide cu 
o altă bucurie a amatori
lor de fotbal din localitate: 
darea in folosință a nou
lui stadion. E un eveni
ment marcant în viața 
sportivă a Craiovei.

Dar, despre aceasta și
despre toate celelalte „de
talii", citiți în pagina a 5-a relatările corespondenților și 
trimișilor noștri speciali.

Mihai Albu, cel mai valoros jucător al dinamoviștilor 
bucureșteni, va evolua miine dimineață în sala Floreasca.

Foto: V. Bageac

La 29 noiembrie, 
la Bucurefti 

STEAUA-VALENCIA
Cluburile Steaua și Valen

cia au hotărît ca meciul retur 
din „Cupa cupelor- (din opti
mile de finală) să aibă Ioc la 
29 noiembrie, tntîlnirea va avea 
loc la București. în privința 
datei primului meci de la 
Valencia se duc încă trata
tive (Steaua a propus 8 sau 
lâ noiembrie).

I V'
’ZLETART" DIN 70A7E ȚĂRILE, UNȚl-VĂ!

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT 
DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA
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Fotbaliștii din prima noastră selecționată ztmbesc optimiști o- 
biectivului fotografic la ‘cSteva Clipe după sosirea lor la Cracovia 

Foto : Paul Romoșan

iHp . fim

Steaua - Dinamo, derbiul sezonului
la handbal

Ca întotdeauna, meciurile 
dintre Steaua și Dinamo 
București vor decide și în acest 
an echipa campioană Ia hand
bal. în ultima etapă a turu
lui se întiliiesc, pe terenul 
Dinamo, aceste două forma
ții fruntașe ole handbalului 
românesc. Piuă acum,

Începe campionatul national 
DE BASCHET MASCULIN

Desigur, inaugurarea edi
ției 1967—1968 ■ campiona
tului național de baschet 
masculin a fost așteptată cu 
multă nerăbdare de iubitorii 
acestui frumos joc sportiv, 
precum ți de componenții ce
lor 12 echipe avîntate în în
trecerea pentru cucerirea tit
lului. Și, spre deosebire de 
anii trecuți, divizia A începe 
sub impresia favorabilă pro
dusă de clasarea selecționa
tei române pe lecui V la 
europenele din Finlanda.

în etapa inaugurală, meciu
rile cele mai importante »e 
desfășoară între echipele 
Steaua, actuala campioană 
a țării, ți Rapid București 
ICF ți Universitatea Cluj.

Echipa de floretă 
a României (t)-la Florența

Vineri dimineața a părăsit 
Capitala, pe calea aerului eu 
direcția Florența, echipa de 
floretă-tineret a României. 
Acolo tinerii scrimeri români 
vor lua parte, astăzi și miine, la 
un turneu împreună cu for
mațiile similare ale Italiei, 
Ungariei și R.F. a Germaniei. 
Au făcut deplasarea flore- 
tiștii Aurel Cioară, Cornel 
Chlșu, Traian Constantines- 
cu, Ion Neagu și Aurel Ște
fan. Echipa este condus^ de 
prof. Sorin Poenaru.

Steaua a acumulat cu patru 
pjpicte mai mult decît adver
sara sa. Handbaliștii din șo
seaua Ștefan cel Mare vor a- 
runca în luptă toate cunoștin
țele lor pentru a face ca și
rul victoriilor echipei Steaua 
să fie întrerupt. In perspecti
vă, un meci interesant.

ți Univer-

Poli tehnica

Farul Constanța 
sitatca Timișoara, Politehni
ca
București, 
programate 
Dinamo 
Oradea ți 
Comerțul Tg. Mureș.

Conform tradiției, înaintea 
uverturii, publicăm lista de o- 
noare a formațiilor care au 
cucerit pini acum campiona
tul republican: 1950 : Me
talul „23 August" București, 
1951: Locomotiva PTT Bu
curești, 1952: Metalul 
August" București, 
1954. 1955: Dinamo
vești, 1956: C.C.A.,
Dinamo 
1958, 
1960, 
1962.
1964: Steaua București, 196-1 
—1965: Dinamo București, 
1965—1966, 1966—1967:
Steaua București.

Galați ți
Celelalte partide 
pentru mîine sînt 

București—Dinamo 
Politehnica Iași—

„23
1953,
Bucu-
1957; 

1957— 
1959— 
1961— 
1963—

București, 
1958—1959, 
1960—1961, 

1962—1963.

Fază din ultima întîlnire susținută de jucătorii noștri pe teren propriu: România 
Italia 24—3

anul nai
Hr. 5423
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mîine dimineață, la ora 10.

0 însemnată confruntare rugbistică:România -R.F. a Germaniei
Mîine după-amiază, la ora 

15,15, pe stadionul Repu
blicii, echipa națională de 
rugbi a țării noastre sus
ține al 68-lea joc interna
țional, în compania „XV"- 
iui R. F. a Germaniei.

Sportul cu balonul oval 
are tradiție în R. F. a 
Germaniei, demn de amin
tit fiind faptul că primele 
formații de rugbi continen
tale au luat ființă la Hei
delberg, ca urmare a im
portării „ovalului" din An
glia. De altfel, palmaresul 
antebelic al întîlnirilor din
tre rugbiștii români și cei 
germani le este favo
rabil adversarilor noștri : 
în anul 1927, la Heidelberg, 
sportivii noștri au fost în
vinși cu 6—0; în 1936, la 
Hamburg, într-un meci con- 
tînd pentru turneul din ca
drul Jocurilor Olimpice, 
scorul le-a fost din nou fa
vorabil sportivilor germani 
— 27—9 în 1938, la

Trei evenimente 
pugilistice

București I - Dobrogea, 
meci de atracție In turneul 

final al campionatului 
S-au tras la sorți întîl- 

nirile din cadrul turneului 
final al campionatului re
publican pe echipe. Cate
goria A: București I — 
Dobrogea; Galați I —- Ba
nat ,- Oltenia — Argeș; 
Cluj — Crișana ,- Categoria 
B : Bacău — Brașov ,- Mu- 
reș-A.M. — București II ; 
Maramureș — Ploiești; Hu
nedoara -- Galați II. Pri
mele echipe sînt gazde. 
Etapa I a turneului final 
va avea loc la 4 noiembrie, 
iar cea de-a doua la 18 
noiembrie. în fiecare ca
tegorie se va stabili un 
clasament. Formația care 
va termina întrecerea pe 
primul Ioc (în categoria A, 
bineînțeles) va fi declarată 
campioană a țării pe anul 
1967. Prima echipă din „B" 
va promova în categoria A, 
iar ultima din categoria A 
va retrograda.

Voința - Start 
(Polonia] 

între 8 și 12 noiembrie 
se vor disputa la Brăila și 
Constanța întîlniri de box 
între echipele Voința și 
Start (Polonia). Pugiliștii 
noștri au început pregăti
rile sub conducerea antre
norilor Preda, Doda șl 
Zlătaru.

„Cupa Metalul"
Astă-seară, la ora 19, în 

sala Dinamo, va avea 
loc a doua reuniune de 
box pentru „Cupa Me
talul".

Ultima reuniune are loc

București, „XV"-le nostru 
n-a reușit decît să reducă 
decalajul, victoria revenin- 
du-le tot oaspeților cu sco
rul de 8—5.

Partida de mîine este a 
patra confruntare dintre 
reprezentativele României și 
R. F. a Germaniei. în 1958, 
la Bruxelles, rugbiștii noștri 
au învins cu 9—0, în 1964, 
la București, cu 19—3, iar 
în 1965, la Hanovra, cu 
9—8. Ascendența valorică 
a echipei române, este, așa
dar, confirmată și de aceste 
rezultate, pronosticurile fa
vorabile nouă avînd justi
ficare certă. Sperăm că re
zultatele bune din acest se
zon vor fi confirmate prin- 
tr-un joc de calitate, care 
să ne aducă nu numai o 
a patra victorie în fața re
prezentativei R. F. a Ger
maniei, ci și dovada unei 
munci serioase a jucători
lor, specialiștilor și tehni
cienilor „naționalei" noas
tre.



I
. U7eu' es'e og|:nda refrospecti-
L vă a omenirii. Muzeul este al-

B bumul cu cele mai prețioase
■ amintiri pe care generațiile și 

le trec una alteia. Dar muzeul 
este înainte de toate o operă 

'de istorie; și o activitate fără istorie 
es'e ca un lucru pierdut, un om fără tre
cut. Muzeul urmează, deci, și impune, 
într-un fel, legile științei : culegerea da
telor, prelucrarea lor metodică, prezen
tarea lor. Muzeul trebuie să devină nu 
numai arhivă, depozit de relicve, colecție 
sau ,,aide-memoire", ci o adevărată 
școală fără bănci, în care instruirea se face vizual. La muzeu, pe 
temeiul trecutului se poate înălța cunoașterea și mai buna înțel'e- 
gere a prezentului și viitorului. Nu este oare comparația una din 
premisele cunoașterii ?Toate aceste puncte de 
vedere ne-au îndemnat 
să p'odăm pentru înfiin- 
țareu. unui muzeu națio
nal al sportului. Succe
sele obținute de mișca
rea noastră sportivă în 
ultimele două decenii nu 
trebuie

■ uităm 
d’ a’c 
Simpla
succeselor, etapă cu eta
pă. ar constitui piese de 
trrizeu. Este îngrijorător 
să se poată pune în țara 
noastră întrebarea, fi
rească de altfel : unde 
pot fi văzute medaliile 
olimpice, trofeele cuce
rite in ultimii 20 de ani 
de sportivii români ? Din 
păcate, nu cunoaștem 
vreun resort al organi
zației noastre care să fi 
păstrat undeva, în mod 
sistematic, toate aminti
rile palpabile ale celor 
mai de seamă evenimen
te sportive din ultimii 
20 do ani: afișe, programe, 
cupe, medalii, insigne, 
diplome, documente, al
bume, cărți sportivi, e- 
chipamente purtate sau 
materiale folosite de 
sportivii fruntași, bilete 
de intrare la competițiile 
memorabile, programe, 
fotografii etc.

Cu atît mai dificilă de
vine desigur reconstitui
rea unei perioade ce se 
întinde între limitele ce
lor 9—10 decenii cît nu
mără istoria sportului în 
România. Reconstituirea 
și reconsiderarea în spi
rit științific a acestei e- 
poci este o datorie față 
de generația tînără de 
sportivi. Cultivarea tra
dițiilor valoroase — și 
în sportul nostru acestea 
nu lipsesc — este deo
potrivă și o operă edu
cativă. Fiecare sportiv 
de astăzi e bine să știe

să ne facă să 
începuturile timi- 

performanțelor. 
inventariere a

la noi aproape nici un 
efort riguros, sistematic, 
peintru punerea bazelor 
unui muzeu sportiv. Din 
cauza aceasta o mulțime 

documente, de relic- 
de testimonii sînt 
cale de a pieri sau. 
dispare.

după legile și 
greutățile vre- 
însă important 
poziții privești

Trebuie să 
majoritatea 

pieselor 
și publi ca

aici

ro- 
a- 
în

cum au făcut sport îna
intașii. Nu este normal 
să lăsăm pe cineva să 
creadă că abia ieri am 
aflat ce înseamnă spor
tul. Noi știm că de la 
23 August 1944 practicăm 
altfel sportul, că avem 
de atunci un sport nou. 
Dar și înainte in țara 
noastră oamenii au fă
cut sport, 
cu toate 
mii. Este 
de pe ce
aceste lucruri!

Se desprinde de 
ideea conjugării efortu
rilor pentru întocmirea 
istoriei sportului româ
nesc (de prea mul ți ani 
absentă și în sfîrșit pe 
curînd promisă de conf- 
univ. Emil Ghibu și a- 
sistentul său Ion Todan) 
șl pentru înființarea unui 
muzeu al sportului 
mănesc. Activitățile 
cestea merg mînă
mină pentru că strînge- 
rea și culegerea datelor 
și documentelor pentru 
una este direct folositoa
re și celeilalte.

Muzee sportive există 
în multe țări ale Euro
pei și din acest punct de 
vedere sîntem rămași 
în urmă. S-au făcut cu
noscute prin prezentarea 
loc artistică și prin efi
ciența morală: Muzeul 

. Comitetului Internațional 
Olimpic de Ia Lausanne, 
Muzeul de gimnastică și 
sport do la Basel, mu
zeele sportive de la 
Stockholm și Helsinki, 
muzeul de cultură fizică 
de la Praga, muzeul 
sportiv de Ia Varșovia, 
muzeele privind istoria 

^sporturilor de iarnă și 
in special a schiului din 
țările scandinave 
Austria.

în afara unor 
încercări, nu s-a

de
ve, 
pe 
vor 
ne gîndim că
suvenirurilor, 
rare, cărților 
țiilor sportive vechi, pla
chetelor, insignelor, cu
pelor, medalilor, diplo
melor, premiilor, adesea 
chiar majoritatea mate
rialelor sportive de altă
dată se află în proprieta
te particulară. Nu a ză
cut oare — înainte de a 
ajunge la Muzeul orașu
lui — un bătrîn veloci- 
ped, supus ruginirii și 
distrugerii, într-o curte 
din str. Dr. Felix din 
București? Medalia olim
pică de bronz, diploma 
de onoare și fotografiile 
meciurilor noastre din 
turneul olimpic de rug- 
bi de la Paris (1924) se 
află într-un scrin perso
nal. Sportivi vechi din 
țara noastră (Mircea Ico- 
namu, Virgil Ion, Octav 
Luchide, Virgil Economii, 
Felix Țopescu, D. Rai- 
ciu, N. Marinescu și 
mulți alții) posedă fără 
îndoială nenumărate măr
turii ale activității spor
tive din trecut. Toate 
amintirile trecerii prin 
viața sportivă a primu
lui nostru 
pic, Iosif 
cu cinste 
sportiv.

Prima sarcină a 
asemenea instituții 
zeologice ar fi, 
sbringerea obiectelor 
prezintă vreun 
istoric, științific
artistic. Aceasta se poate 
realiza prin daruri sau 
achiziții. Federațiile spor-

campion olim- 
Sîrbu, ar sta 
într-un muzeu

unei 
mu- 
deci, 
care

interes 
sau

timide 
făcut

tive și cluburile în pri
mul rînd trebuie să a- 
provizioneze muzeul cu 
materiale. (Unde sînt do
cumentele numeroaselor 
aniversări de cluburi sau 
federații ?). Se va re
curge bineînțeles și la 
sprijinul muzeelor exis
tente (arheologic, de ști
ințe naturale, militar, 
folcloristic etc.), ca și al 
bibliotecii, arhivei și 
magaziei Institutului de 
cultură fizică. De mult 
interes s-ar bucura, de
sigur, reconstituirea in 
machete sau în fotografii 
panoramice a vechilor 
stadioane (ONEF, Fede
rației, Romcomit).

Fără îndoială că succe
sul unei asemenea ac
țiuni nu poate fi asigu
rat decît cu participarea 
unor oameni inimoși, Iu
bitori pasionați ai spor
tului, cunoscători com- 
petenți și de bun gust. 
Printre ei, sufletul acti
vității trebuie să fie cus
todele viitorului muzeu.

Relațiile cu muzeele 
străine de specialitate 
pot fi de mare folos prin 
schimburi de exponate, 
prin schimburi regulate 
de documentație, infor
mații și materiale propa
gandistice.

Nu pretindem a fi e- 
puizat subiectul. Nu am 
făcut decît să spunem 
ceea ce credem în acest 
domeniu care lipsește 
deocamdată sportivilor 
noștri, dar care le va 
deveni desigur scump în 
curînd.

Mărturisim că gîndu- 
rile acestea ne-au reve
nit după vizita făcută la 
Muzeul sportiv din Bra
șov; încercare foarte iz
butită, un început demn 
de toată lauda, o pildă 
pe care o dorim molip
sitoare !

1 elociped de la sfirșitul sec. XIX, rulat pe șosele de la Viena la Mediaș!

AR PUTEA FIGURA ÎN MUZEU
• Centurile de campion euro

pean și mănușile de box ale lui 
Lucian Popescu.

• Pantofii cu cuie ai recordma
nei mondiale Iolanda Balaș.

• Velocipedul lui Alois Pucher 
(aflat la Muzeul de istorie a ora
șului București).

• Revista „Radfahr-Chronik" 
din Munchen (21 august 1897) care 
publică pe prima pagină biogra
fia „ciclistului român — Alois Pu
cher".

• Afișul din 1815 anunțînd 
„fuga mare cu prinsoare" a Caro
line! Paukert pe străzile Bucureș- 
tiului (afiș aflat la Muzeul de isto
rie a orașului).

• „Statutele Societăței de dare 
la Semn, Bucuresci" (1874).

• „Capa de international de 
rugbi“ (o bonetă aflată în posesia 
unuia din primii noștri jucători, 
Mircea Iconomu).

• Bobul lui Al. Frim, și I. Du
mitrescu, campioni mondiali in 
1934.

• Tricourile fotbaliștilor celebri 
de altădată (Dobay, Sepi, Baratki, 
Humis, Cuga, Ozon, Petschowski 
etc.).

• Automobilul cu care Petre 
Cristea a repurtat succese în ra
liul Monte Carlo.

• Floreta, masca și mănușile 
campioanei mondiale Olga Orban- 
Szabo.

• Amintirile hoherului și pilo
tului Alexandru Papană.

• Paleta campioanei mondiale 
de tenis de masă Ella Constanti- 
nescu.

• Canoea dublului campion o- 
limpic Leon Rotman.

• Parașuta recordmanei mon
diale Elena Băcăoanu.

Medalia olimpică de argint (1936) 
a călărețului român Henri Rang

• Prima bicicletă din „Turul 
României" a Iui Nicolae Ion Țapu.

• Vechile haltere ale tipogra
fului de altădată, ale antrenoru
lui emerit de azi Ștefan Petrescu.
• Fotografiile fostului campion 

european de box Toma Aurel.
• Una dintre garniturile de șah 

ale lui Mihail Sadoveanu.

ARGUMENTUL 
BRAȘOVULUI

O casă roșie, din cărămizi aparente, placate 
pe alocuri cu elemente decorative din lemn, 
o clădire zveltă, cu foișoare parcă traforate 
sub umbra blîndă a Tîmpei. O fotografie în 
sepia, îngălbenită de vreme, ne-o recomandă 
drept sediul clubului brașovean de patinaj din 
1910. Dar casa e mult mai veche : în altă foto
grafie i se străvede conturul pe fundalul tere
nului de gimnastică șl sport unde brașovenii 
au înălțat aparate complicate de acrobație șl 
la poalele cărora făceau exerciții de scrimă pe 
la i860. Terenul acesta este cel pe care, azt, 
în lumina filtrată a toamnei, Nonei Racoviță 
își muștrululește ciracii intru tenis...

Am urcat treptele casei pe care o evocăm 
cu firească emoție. Pfentru un muzeu, vecinăta
tea e potrivită : alături tronează resturi din 
cetatea Brașovului, din fortificațiile Tării Bîr- 
sei. far în sala lungă în care intrăm, silențioa
să,- invittnd la meditație, se află încercarea 
pastilată de a retrasa istoria sportului din re
giunea Brașovului. încercare plină de afecțiune 
pentru trecut, demnă de admirație în nobila el 

'intenție. Vechile tradiții sportive din această 
țparte a țării — unde s-au practicat pentru 
ppnma oară gimnastica, handbalut, alpinismul, 
schiul — pot contribui substanțial la istoria 
sportului românesc. Un memento simbolic îl o- 
feră chiar primul exponat de lingă intrare,- 
steagul junilor din Scheil Brașovului (1929), pe 
care se citește deviza, o inscripție în fir de mă
tase : ^Păstrați obloeiurile strămoșești t“. Evo
luția modernă a sporturilor, cu tehnica lor 
înaintată, ne împiedică să credem că vom re
peta (in afara unor împrejurări festive) jocu
rile Junilor schelenl, dar mărturisim un sincer 
fior Ia vederea micilor buzdugane, ornate cu 
tricolor, pe care le mînuiau pe tăpșanele Bîrsel 
în întreceri adolescentine. Un fior egal cu cel 
pe care ni-1 stîrnește, la muzeul din Constanța, 
vederea anticelor sttigilU (răzuitoare folosite 
după luptă în palestre)...

Vitrinele șl obiectele direct expuse secție- 
nează sala după criteriul disciplinelor sportive. 
Nu pentru că vine vremea gerului, ci penf.ru 

I. amintksc copilăria omenirii, ne oprim
Intii la etala jele sporturilor de iarnă. Cită 
istorie umană e oomprimată în patinele din os, 
lemn sau metal, datind d-e Ia sfîrșitul secolu

lui XIX, păstrate la Sighișoara ? Cîtă temeri
tate la cei ce au pornit întâia dată pe pantele 
înzăpezite cu tălpice la picioare ? Primii 
schiori au parcurs în grup muntele Clăbucet 
prin 1892. Schiurilo sînt cele vechi, de pe vre
mea lui Zdarski, cu legături simple șl bilgeri 
cu băț de bambus. Dacă la 12 februarie 1909 
sînt semnalați primii zece coneurenți pe un 
traseu de 7,5 km, între Poiana Mică și Livada 
Poștei, apoi cu atât mai mult ne impresionează 
fotografia cu doi ani mai târziu (1911) prezentînd 
schioare în fuste lungi, cu număr de concurs, 
sprijinlndu-se în unicul băț lung, pe pîrtitle din 
Poiana Postăvarului.

Steagurile vechilor societăți sportive ardele
nești, cu numele membrilor bătute în argint 
pe bastonul portdrapel, sînt printre elementele 
cele mai prețioase ale muzeului. Asociația gim- 
naștilor din Agnita (1893) etalează pe stindard 
efigia „părintelui gimnasticii",’ Jahn. Echipa 
sportivă de popice din cartierul românesc BIu- 
măna—Brașov (1922) șl-a împodobit drapelul cu 
o strașnică deviză popicărească : >,Bate mult 
Deși au trecut exact o sută de ani do Ia în
ființarea ei, Asociația de tir din Sighișoara o 
prezentă, în afara steagului, cu o colecție de 
insigne, sigiliul societății, o armă de epocă, o 
fotografie de grup după un concurs din 1870 (!) 
și statutul asociației tipărit la 1866 „cu aproba
rea reprezentantului guvernatorial, Poruțiu". 
(Poate ar fi cazul, Ia acest inedit centenar, ca 
Federația de tir să sprijine organizarea unei 
serbări cîmpeneștl, cu demonstrații și întreceri 
populare, la Sighișoara).

Sportul cu cele mai variate mărturii (de I» 
curiozități pînă Ia obiecte de mare valoare) ră- 
mîne ciclismul. Bicicleta din lemn, „cu sistem 
Michaux" (adică dotată cu pedale Ia roata din 
față) după cum precizează prospectul vienez 
din 1869, stă alături de velocipedul (sfîrșitul sec. 
XIX) cu care se presupune că a fost efectuată 
o cursă Viena — Mediaș, dar care ne duce ne
mijlocit cu ghidul la „aventura velocipedică" 
București — Brașov (1894) a scriitorului Alexan
dru Macedonschi șl a dascălului său sportiv 
Constantin Cantillî (cartea, relatînd odiseea ci- 
clistă, se află în muzeu). După testimoniile ma
teriale, Mediașul pare să fi fost un extraordi
nar centru ciclist : la 1894 avea nu numai un 
club al bicicliștilor (potrivit steagului), ci și un 
velodrom (potrivit unei fotografii de epocă) ! 
Figura proeminentă a fiefului ciclist de pe 
Tîmava Mare a fost Adolf Haltrich, participant 
la multe concursuri pînă și în Germania, po
sesor al unei diplome care-1 proclamă : „cam
pion ciclist al Ardealului, în proba de coastă 
(50 km), pe 1898/99“. Tradiția de ad, care merge 
— după. moda vieneză — pînă Ia „balul mas
cat al bieicliștilor — sîmbătă 15 februarie 1908“ 
(conform unui placat original), i-a contaminat 
probabil și pe vecinii din Agnita, unde tăbă- 
carul W. Schnabl concura încă din 1907 si se 
antrena în urma motocicletei în 1910 (devansînd 

astfel cursele cu antrenament mecanic) ! șl 
istoria continuă, pînă la brașovenii mai apro- 
plați de noi : Nae și Traian Chicomban.

Cu toată parțialitatea inerentă, atletismul a 
concentrat, sentimental, toată pasiunea bra
șovenilor de azi. Simți — ca în tot muzeul de 
altfel — dăruirea pentru sport, atașamentul 
romanțios șl tonic, cu care ne-a obișnuit, ne-a 
copleșit adesea și ne-a încurajat, Virgil Ludu. 
în orașul în care, la 1898, se desfășurau prime
le întreceri de alergări, sărituri și aruncarea 
pietrei, este firească venerația pentru colecția 
de trofee a maratonistulul balcanic Ludovic 
Găl (dar unde sînt amintirile maratonistului 
olimpic Vintilă Cristescu ?), trofeele atleților 
Emil pandrea, lonescu Crum, ion Babole, Vic
tor Pop, Aurel Coman, cărora, în cartea de 
impresii, Constantin Herold a promis să le a- 
dauge pe ale sale. Tot așa, în vitrina alăturată, 
dedicată voleiului, se străvede nu numai pa
siunea jucătorului de renume, ci și rigoarea mu
zeografului de dată mai recentă, Nicolae Băr
buță.

Sînt prezentate și vitrinele turismului, hand
balului (destul de văduvită în raport cu tradi
ția locală), fotbalului (unde zac amintirile de 
la „Colțea" ?), precum șl o importantă colecție 
de peste 1 soo de insigne sportive aparținînd 
prof, tuliu Beke. Dar pentru a nu concura 
viitorul catalog al muzeului, nici registrul-in- 
ventar (inexistent !), să spunem cîteva cuvinte 
în final despre inestimabila valoare a unor 
cărți expuse. în primul rînd despre cartea de 
șah în limba latină tipărită în sec. XVIII la 
Oradea de un anume Ignat loan, care poartă 
pe frontispiciu textul înflorit după uzul vremii: 
„Tnformationes speculativa© et practica©, de 
ingfanioso let artificiali scruporum Busu 

SCHACH«. Acesteia 1 se alătură cartea, în 
limba germană, „indicații pentru învățarea că- 
lări©i“, tipărită în 1761 la Frankfurt pe Oder 
și aflată la ediția a doua ? Și pentru că e vorba 
de profesiunea noastră, să ne fie Iertată slă
biciunea de a adăuga o interesantă revistă 
sportivă trilingvă (în română, germană, ma
ghiară) al cărei prim număr, apărut la Brașov 
Ia 1 august 1921, își explica titlul : „Goal !“, 
prin dubla semnificație a cuvîntului englezesc 
în oare intră și conceptul ele poartă șl înțe
lesul scop ; același număr cuprinde un articol, 
a cărui actualitate nu s-a stins după aproape 
o jumătate de secol : „Să ne ocupăm mai mult 
cu atletica !“

★
Muzeil) sportiv din Brașov este deschis zME- 

nic (eu excepția zilei de luni) între orele 10—13 
și 15—18. Un custode stă la dispoziția vizita
torilor. Pentru grupuri, metodiști, specialiști, 
reoomandăm competența unuia din neobo<siții 
realizatori ai muzeului, tov. Vasile Ristach© 
(C.R.E.F.S.).

• Pioletul alpinistului Emilia» 
Cristea.

• Medaliile vechiului luptător 
Jean Chirtop.

• Prăjina de bambus a Iui Zeno 
Dragomir.

Prima carie românească de gimnas
tică (1869) a profesorului 

G. Moceanu

• Unul dintre bastoanele de 
drumeție ale lui Calistrat Hogaș.
• Un număr al primei reviste ro

mânești de șah, editată în 1916 de 
maestrul Ion Gudju.

(Lista rămîne deschisa. Vom in
sera cu plăcere noile sugestii ale 
cititorilor noștri, în așa fel îneît 
custodele viitorului muzeu să aibă 
de unde alege...).

Pagină realizată de
VICTOR BĂNCIULESCU

penf.ru


Din activitatea cluburilor universitar®

MEDICINA 

TG. MURES Paradoxuri! ?
' De aproape doi ani, sportivii 
i de la I.M.F. Tg. Mureș activează 
i sub insemnele clubului universi- 
țtar Medicina. Ei au obținut re
zultate bune îndeosebi la scrimă 
:<un campion mondial de tineret 
[la spadă, Anton Pongraț, și un 
'ioc II în campionatul diviziei A 
la aceeași probă), baschet (două 

: echipe în „B“, una de băieți și 
^alta de fete), handbal (locul 2 în 
! campionatul masculin al diviziei 
iB),volei (fetele locul''II în ,,B“) 
fși fotbal (locul II în „C", neîn- 
' vinsă). Mai departe...
i Cunoscînd condițiile excelente 
f de care beneficiază sportivii aces- 
; tui club (o sală și o hală de sport, 
: terenuri de volei, de baschet, de 
fotbal, de handbal și de tenis, 
pistă și sectoare pentru atletism 
etc.) ne-a surprins absența din 
activitatea de performanță a unor 
ramuri sportive cu tradiții în 
oraș. De pildă — atletismul. La 
Tg. Mureș s-au format cițiva 
atleți de bună reputație ca Andrei 
Demeter (campion al țării la su
liță), Andrei Barabaș (printre 
ir untași în probele de 5 000 și 
10 000 m) și, mai recent, Iosif 
Naghi, campion la disc. La Medi
cina Tg. Mureș, însă, atletismul 
este ca și inexistent: doar 14 
legitimați și nici un sportiv cu 
clasificare superioară (nici măcar 
«ie categoria a Il-a 1 ?).

11 rugăm pe secretarul clubului, 
prof. Borbeli, să ne explice acest 
fenomen:

— Ce-aș putea să vă spun ?— 
Atletism s-ar putea face și la noi 
ta club, dar nu ne vin elemente. 
Iată: de cind a luat ființă clu
bul, încă n-a apărut nici un atlet 
•te categoria I.

— Deci, dv. așteptați atleți de-a 
gata. Dacă nu se ivesc, renunțați 
la ideea de a avea și o secție 
de atletism puternică ?

Secretarul clubului nu ne-a răs
puns.

— Aveți chiar sub ochii dv. 
nn exemplu foarte bun, care ar 
fi rezolvat problema atletismului.

VA FI ÎNVINS CERRO TORRE ?
0 interesantă expediție 

a alpiniștilor englezi 
în Anzii Patagoniei

Acesta est. temutul pisc al „t'ortli 
Cerului*

4

Cel al antrenorului de scrimă, 
prof. Andrei Cacuci... Anton Pon
graț, Suzana Saplontai și mulți 
dintre șerimerii fruntași ai clu
bului au activat la IM.F. înainte 
de a deveni studenți.

— Da, intr-adevăr, este un 
exemplu bine ales. Din păcate, 
nu ne-am gîndit la el. Nici noi 
și nici antrenorul de atletism, 
asistentul Joszef Zoldes.

Am analizat împreună cu secre
tarul clubului și activitatea sec
ției de gimnastică. Situația este 
asemănătoare cu cea de la atle
tism. Reprezentanții „Medicinei" 
nu prea se văd. Numele lor nu 
apar nici măcar printre finaliștii 
campionatelor republicane univer
sitare.

— Cine se ocupă de gimnas
tică ?

— Tot asistentul Zoldes...
— Atletism și gimnastică cu 

un singur antrenor ?
— Ca să vă spun sincer, asis

tentul Zoldes mai răspunde și 
de • altă secție, cea de schi. 
Aproape toți campionii regionali 
sint pregătiți de eL Sint studenți 
la noi. Ia Medicina. Ce vreți, 
Zoldes este un pasionat!

— Aici nu-i vorba numai de 
pasiune. Și, Ia urma urmei, în ce 
ramură de sport este specializat 
tovarășul Zoldes ?

Secretarul clubului întîrzie cu 
răspunsul.

— In haltere...
Din surpriză în surpriză ! Parcă 

ne e teamă să mai formulăm 
o ncuă întrebare. Ii împărtășim 
tovarășului Borbeli concluzia fi
rească la care ar fi ajuns oricine 
lua cunoștință de situația prezen
tată mai sus: Cu un asemenea 
sistem paradoxal de organizare a 
muncii, clubul universitar Medi
cina Tg. Mureș nu va ajunge 
niciodată să aibă atletism sau 
gimnastică de performanță. Or
ganele de resort din Ministerul 
Învățămîntului ce părere au ?

TIBERIU STAMA

Patru cunoscuți alpiniști en
glezi, însoțiți de un ziarist, fac 
ultimele pregătiri în vederea unei 
ascensiuni ce se anunță de pe 
acum pasionantă: atacul piscului 
Cerro Torre, considerat de specia
liști ca fiind unul dintre cei mai 
dificili munți din lume. „Turnul 
cerului" — cum i se spune în 
Argentina — înalt de peste 5 000 
m și situat la 250 mile nord de 
Capul Horn, este supus acelorași 
furtuni crîncene despre care s-a 
mai scris cu prilejul trecerii na
vigatorului solitar Chichester pe 
la sudul continentului latino-ame- 
rican.

Marile dificultăți pe care Ie ri
dică ascensiunea pe Cerro Torre 
au îndemnat în decursul anilor 
pe mai mulți maeștri ai cățăratu
lui să încerce cucerirea muntelui. 
Dar, în cele mai multe cazuri, 
lupta a fost inegală. Chiar și Wal
ter Bonatti, marele alpinist italian, 
cunoscut pentru realizarea unor 
valoroase premiere alpine, a eșuat 
In experiența sa din anul 1958. 
Furtunile care bîntuie muntele 
strat teribile, mărturisea el ziariș
tilor. Cîteodată, rafalele de vînt, 
piirtînd grindină și pulbere de 
gheață, ating viteze fantastice și 
formează în permanență cruste 
glaciare...

Numai doi din temerarii munți
lor au reușit să răzbată piuă la 
pisc, în 1959. Dar victoria lor s-a 
încheiat tragic. Unul dintre ei a 
fost „măturat" de o rafală și, 
prins într-o avalanșă, și-a pierdut 
viața. Al doilea, a fost descoperit 
de echipele de salvare după trei 
zile, pe jumătate îngropat de ză
padă. Zguduit de încercările prin 
care trecuse, el nu a reușit nici
odată să dea amănunte privind 
cucerirea piscului. Cerro Torre 
se răzbunase pe învingătorii săi 
și își păstra mai departe taina...

Noii șalengeri ai muntelui sint 
alpiniști reputați. Peter Crew, un 
programator de mașini electro
nice, în vârstă de 25 de ani, și 
Dougal Hasten (26 ani), în pre
zent director al unei școli elve
țiene de alpinism, sînț cunoscuți 
publicului larg din Anglia, mai 
aleg in urma unei ascensiuni ne-

armonioasă sînț atribute ale celor ce au practicat de mici exercițiile 
fizice Foto: V. Bageao

Frumusețea, grația și dezvoltarea

SCRISOARE
Dragi părinți,

Emoțiile începutului de an șco
lar au trecut. Viața în clasele, pe 
coridoarele fi în curțile școlilor a 
intrat pe făgașul obișnuit. Știți 
fi dumneavoastră... Acasă, căpșoa- 
rele blonde sau brune ale copiilor 
stau aplecate asupra caietelor sau 
cărților, urcind treptele cunoaște
rii. In catalog au început să ți
pară primele note. Și, zilnic, la a- 
miază sau seara, în poarta școlii 
unde îi așteptați pe cei mai mici, 
sau acasă unde sosesc cei mai 
mari, repetați invariabil „Ce notă 
ai luat azi ?“ O, cifre miraculoase! 
Un 10 sau un 9 vă descrețesc frun
tea, vă umplu inima de bucurie, 
vă fac să uitați de oboseală. Un 
4 sau un 5 vă îngrijorează, vă 
supără și — vai ! — mina o ia îna
intea gîndului... De cite ori nu vă 
aplecați asupra problemelor, nu le 
conduceți mina la primele litere, 
îi ascultați la istorie sau apelați 
pentru asta la un meditator ? Pen-

obișrauite întreprinse în scopuri 
publicitare. La începutul lunii iu
lie, ei au participat Ia o escala
dare televizată în direct a stîncii 
•The Old Man of Hoy" din nor
dul insulei britanice, transmisie 
urmărită cu interes de milioane 
de telespectatori. Anul trecut, 
Hasten a cucerit pe ruta directă 
Eigerul într-o ascensiune drama
tică de 30 de zile, iar anul acesta, 
în februarie, împreună cu Mike 
Burke, în vîrstă de 26 ani, alt 
membru al expediției Cerro Torre, 
a reușit să escaladeze în timp de 
iarnă versantul nordic al Matter- 
hornului elvețian. Mike Burke a 
devenit celebru anul trecut, cu 
prilejul unei operațiuni montane 
de salvare la oare a luat parte, în 
Elveția. Al patrulea membru al 
echipei este Martin Boysen, un 
profesor de științe naturale, de 25 
de ani, care a realizat anul acesta 
două importante premiere alpine. 
Grupul va fi însoțit de Peter 
GiHman, reporter al săptămînalu- 
lui londonez „Sunday Times", 
care va relata pe larg etapele as
censiunii

Expediția este patronată de 
Eric Shipton, unul din veteranii 
luptei care a dus la cucerirea 
Everestului în 1953 și bun cunos
cător al munților Patagoniei. Fa
brici producătoare de echipament 
alpin au furnizat gratuit, în sco
puri de reclamă, materialele ne
cesare. Pentru a-și procura restul 
banilor necesari călătoriei și pre
gătirii ascensiunii, alpiniștii au 
recurs la o soluție ingenioasă: 
toți donatorii vor primi cite o 
carte poștală ilustrată a muntelui, 
cu autografele cățărătorilor și 
marcată cu un timbru festiv emis 
de autoritățile argentiniene. For
țele navale și aeriene ale Argen
tinei au promis de altfel să asi
gure transportul alpiniștilor pînă 
la o stație meteorologică situată 
la cîteva mile de poalele munte
lui. De la această stație vor fi 
transmise și corespondențele lui 
Peter Giilman pentru presă.

Expediția va părăsi Anglia, ple
când spre Buenos Aires, la începu
tul lunii noiembrie.

CĂTRE CÎȚIVA PĂRINȚI
tru matematică, română, ori fran
ceză... Dar la educația fizică cum 
îi ajutați, cum îi pregătiți ? Ce im
portanță dați acestui obiect de 
învățămint, in ce fel înțelegeți ac
tivitatea fizică a copiilor dv. ?

Sint profesor de educație fizi
că in Capitală, la o școală gene
rală, la ciclul I, și aș vrea să vă 
vorbesc despre ciieva intîmplări 
de început de an, petrecute aie
vea. La educația fizică, de altfel 
ca și la celelalte materii, copiii 
au început să primească note. Și 
in cataloage și în carnetele de 
elev, pentru probele de control pe 
care le-am repetat timp de 4 săp- 
tămîni — și „10” și „8“ și „6“. 
Unii dintre părinți s-au supărat. 
Corina a fost bătută de mama ei 
pentru că a luat numai 9 la edu
cația fizică, deși anul trecut a avut 
10 „pe linie". Și pe Monica au 
certat-o. A fost premiantă și acum 
a venit acasă cu un 7 ! Bunica lui 
Nicușor, din clasa I, s-a supărat 
pentru 8-ul primit. Mama Sorinei 
a venit la școală și mi-a povestit 
că anul trecut fetița ei a avut 
10 și zilnic se plimbă 2 ore cu bi
cicleta. Cum de a luat acum nu
mai 8 ! Și tatăl lui Daniel era in
dignat. Abia intrat in școală, fiul 
său are 10 la 3 materii și tocmai 
la educație fizică a primit doar 
8 1

Să vorbim puțin despre aceste 
exemple. Despre premianți care la 
sport au obținut o notă mai mică. 
Dar, oare, educația fizică nu este 
(și nu trebuie să fie) o tfiaterie ca 
oricare alta ? Nota 7 i-a folosit, 
intr-un fel, Monicăi. De atunci nu 
mai uită care-i stingă și care-i 
dreapta, iar întoarcerile le exe
cută cu precizie... aritmetică. Și 
Daniel a învățat (datorită notei) 
si țină spatele drept și capul sus 
la comanda „drepți”. Atitudinea 
mamei Corinei m-a întristat insă 
mult. Bătaia pentru 9 ? Chiar la 
un 4 sau un 5 asta nu constituie 
o soluționare a cazului. Nu cumva, 
cîteodată, unii părinți ar merita, 
mai degrabă decit copiii,' să ră- 
mină corigenți la „purtare” in via
ță ?

Mulți dintre părinți ca cei ai 
Corinei, Monicăi sau ai lui Da
niel, sint supărați pentru că nota 
de ia educația fizică strică media 
copiilor lor. încercați să înțelegeți, 
dragi părinți, că și la această 
materie, ca și la celelalte, elevii 
trebuie să-și însușească anumite 
cunoștințe. Lecția de sport nu este 
numai o joacă, o destindere. Aici 
copiii trebuie să învețe să meargă 
frumos, să alerge, să sară, să a- 
runce corect. Mișcările acestea poa
te (?i trebuie) să le execute fru
mos orice copil sănătos, eu puțină 
strădanie și puțin interes, in fo

Darul lor...
Start în turneul final 

al „Cupei României” la 
baschet. Sub panouri 
se aliniază Steaua, Di
namo București, Poli
tehnica și l.C.F. Doi 
favoriți — Steaua și 
Dinamo — și doi out
sider! — Politehnica 
fi l.C.F.

Va cîștiga din nou 
Steaua ? Dan Nieules- 
cu, antrenorul lui Di
namo, este convins că 
întrecerea va avea alt 
deznodămînt. Crede în 

băieții săi. ?i băieții 
cred în el. Dan rămîne 
mereu tînăr, pasionat, 
în ciuda vîrstei care 
l-a scos din rlndul ju
cătorilor, trecîndu-1 
printre antrenori.

Și iată „meciul cel 
mare”; Dinamo — 
Steaua.

Coșuri, coșuri, co
șuri...

Emoții, emoții, e- 
moții.»

Și-apoi, în tabăra di- 
namovistă, explozia de

losul său, pentru dezvoltarea și 
sănătatea lui. Vor avea mare ne
voie de aceste bune deprinderi.

Poate că Nicușor va deveni un 
înotător sau un gimnast de per
formanță, poate că Sorina merge 
foarte frumos pe bicicletă și, fără 
îndoială, îi și folosește. Dar trebuie 
să învețe să nu stea cu spatele 
îndoit, să alerge corect, să nu-i fie 
frică să se rostogolească pe saltea.

Ar mai fi multe de spui despre 
concepția altor părinți ca tatăl lui 
Crișu, de pildă, care în urma unei 
operații de amigdalită efectuată a- 
cum 4 săptămîni vroia să-l scu
tească pe fiul său de educație fi
zică pentru tot restul anului șco
lar, despre Mariana, Ionel. Miha- 
ela sau Bogdan, care vin la înce
putul lecției și-mi șoptesc : „Mama 
mi-a spus să nu fac azi sport, 
că sint puțin răcit". Oare Crișu 
trebuie să explice tatălui său că 
el este micuț și slab, și dacă va 
face educație fizică va crește și se 
va întări ? Oare ceilalți vor ști 
să spună acasă că mișcările pe 
care le execută, potrivit cu w/sto 
și posibilitățile lor, nu le jac nici 
un rău și nu-i pot îmbolnăvi ? Că 
in recreații ei aleargă mai mult 
(și dezorganizat, pe deasupra), de
cit la lecțiile de sport 2

Dragi părinți, nu ați văzut ce 
ochi triști au copiii voștri cind fi 
obligați, fără temeiuri serioase, să 
stea pe un colț de bancă in timp 
ce ceilalți se zbenguie, se joacă. 
N-ați observat, probabil, bucuria 
lui Crișu sau a Marilenei cind, în 
sfîrșit, li s-a dat voie să alerge 
cot la cot cu prietenii și colegii 
lor. Nu-i privați de un drept și 
— totodată — de o bucurie .' Și 
gindiți-vă la sănătatea lor nu nur 
mai cind vegheați cu inima strînsă 
și ochii încercănați lingă patul 

celui bolnav, ci și atunci cind ma
ladia poate fi prevenită cu ajuto
rul educației fizice și sportului. Miș
carea este vaccinul împotriva bă- 
trîneții timpurii, împotriva defec
telor de ținută sau de dezvoltare 
fizică din cauza cărora se poate 
suferi, pe tăcute, și nu rareori eu 
disperare mută, toată viața. Aju- 
tați-ne și ajutați-i să crească nu 
numai cu mintea sănătoasă, ci și 
cu trupul sănătos...

Un profesor de educație fizică.

bucurie a victoriei. Di
namo va juca în ,,Cuj>a 
cupelor”.

Victoria fusese obți
nută în ziua de naștere 
a „meșterului”, a lui 
Dan Nieuleseu.

Simplă coincidență? 
Poate că nu. Băieții 
săi i-au făcut, înain
tea altor cadouri, cel 
mai prețios dar spor
tiv : victoria.

J. N.
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UNDE MERGEM?
Simbata
• SCRIMA. Sala Steaua, de la 

ora 14.30 : etapa a TV-a a cam
pionatului diviziei A p© echipe.
• BOX. Sala Dinamo, de la ora 

19 ; a doua reuniune din cadrul 
„Cupei Metalul".• GIMNASTICA. Sala Tineretu
lui, de la ora 18 : Campionatul re
publican de juniori, etapa pe o- 
rașul București.
• BASCHET. Sala Floreasca, de 

la ora 17 : Voința — ICHF (mase, 
cat B), ICF — Voința București 
(fem. cat. A), Rapid — Steaua 
(mase. cat. A) ; sala Constructo
rul, de la ora 17 : Construcțu — 
A.S.A. Bacău (mase. cat. B), Con
structorul — Progresul (fem. cat. 
A), Academia Militară — univer
sitatea București (mase, cat. B).
• TENIS. Terenurile centrului 

de antrenament nr. 2, de la ora
15.30 : întreceri în cadrul compe
tiției dotate cu „Cupa de toam
nă,".

duminică
• ATLETISM. Stadionul Tine

retului, de la ora 9.30 : Campio
natul universitar (pe echipe) al 
Capitalei,

e HANDBAL. Teren Dinamo, de 
la ora 10 : Confecția București — 
Universitatea Timișoara (A f) ; 
Dinamo București — Steaua (A 
m) : Universitatea București — 
Rafinăria Teleajen (A m) ; teren 
Progresul, ora 9 : Progresul Bucu
rești — Mureșul Tg. Mureș (A f)î 
teren Tineretului, de la ora 9 : 
Universitatea II București — Șc. 
sportivă petrojșeni (B f), Științe 
economice București — Universi
tatea II Timișoara (B f), Politeh
nica București — Agronomia iași 
(B m).

$ LUPTE. Sala Steaua, de la 
ora 10 : Steaua — Rapid — Stea
gul roșu Brașov ; sala Casei de 
cultură a tineretului a raionului 
23 August (str. Vergului — tram
vai 23 sau 24) de la ora 10 : Me
talul București — Electroputere 
Craiova — Dinamo București — 
ambele reuniuni au loc în cadrul 
campionatullui diviziei A pe echi
pe la lupte greco-romane.
• FOTBAL. Stadionul „23 Au

gust", de la ora 10.15: România 
(tineret) — Polonia (tineret) ; te
ren Avîntul 9 Mai, ora 10.30 : A- 
vintul 9 Mai — Metalul Tirgoviș- 
te ; stadion Dinamo, terenul II, 
ora 10.30 : Dinamo Obor — Rapid 
Plopeni ; teren Constructorul, ora
12.30 : TUG București — Metrom 
Brașov — toate trei jocuri în ca
drul „Cupei României".

© SCRIMA. Sala Steaua, de ia 
ora 8.30 • etapa a IV-a a cam
pionatului diviziei A pe echipe.

© VOLET, Sala Ciulești, de 1» 
ora 8 : Flacăra roșie — Șc. sp. 
Constanța (f), Universitatea Buicu- 
rești — Politehnica Brașov (m), 
Progresul București — Dacia 
Brăila (m), Semănătoarea Bucu
rești — Construcții București (m); 
sala Constructorul, de la ora 8 : 
Științe economice —• Ceahlăul P. 
Neamț (f), Universitatea Bucu
rești — Universitatea Iași (f). Me
dicina București — Politehnica 
Iași (m), Viitorul București — 
Progresul București (f), meciuri 
în cadrul etapei a în-a a cam
pionatului diviziei B.
• BASCHET. Sala Floreasca, 

de la ora. 9 : Dinamo București — 
Dinamo Oradea (mase. cat. A)» 
ICF — Universitatea Cluj (mase, 
cat. A), Rapid — Mureșul Tg. Mu
reș (fem. cat. A).
• TENIS. Terenurile centrului 

de antrenament nr. 2, de la ora
8.30 : întreceri în cadrul compe
tiției dotate cu „Cupa de toamnă“.

Derbiul campionatului pe echipe: STEAUA- DINAMO j

Un punct de atracție al meciului de la Cluj va fi săritură cu 
prăjina, in care campionul republican Dinu Piștalu (in foto) 

se va intîlni cu recordmanul probei, Petre Astafei

Steaua — I, Dinamo — II, Cluj 
— IV... Acestea sînt — după e- 
tapa a III-a a campionatului pe 
echipe — locurile în clasamentul 
general al echipelor care se întîl- 
nesc azi și miine la Cluj. Duelul 
direct dintre Steaua și Dinamo 
decide echipa campioană a 
țării pe anul 1967. Cele două for-

TURISM

„Cupa raionului Leninți

la orientare turistică

Lenin“. La întrecerile 
de clubul sportiv al 

Lenin din București a 
un mare număr de tu-

Recent a avut loc în masivul 
Gîrbova, lingă Predeal, cea de 
a V-a ediție a competiției de o- 
rientare turistică dotată cu „Cupa 
raionului 
organizate 
raionului 
participat 
riști din asociațiile sportive Au
rora, Tinăra gardă, I.C.P.E., Jus
tiția, I.C.A.R., Vulcan și altele. 
La fete, locul I a fost cîștigat de 
maestra sportului MARIA ABRU- 
DAN, igr la băieți de TIBERIU 
CONDREICH.

Mîine dimineață, la Pantelimon

„Cupa Metalul” la motocros, ultimul concurs al anului
Tradiționalul concurs de închi

dere a sezonului de motocros se 
va desfășura duminică dimineața 
de la ora 10,30 pe traseul Com
plexului sportiv de la Pantelimon. 
La apelul clubului organizator — 
Metalul București — vor răs
punde „prezent' aproape toți 
motocrosiștii din Capitală și din 
provincie. Se vor alerga cîte două 
manșe a cîte 10 ture fiecare la 
clasicele probe de 250 și 500 
cmc. învingătorii celor două clase 
(după adiționarea punctelor obți- 

mații ocupă primele locuri atît 
în clasamentul general cît și în 
cel pe echipe, la egalitate de 
puncte (12).

Meciul direct se anunță foarte 
echilibrat, reunind pe stadionul 
orășenesc din Cluj aproape tot 
ce are mai bun atletismul nostru 
la ora actuală, majoritatea cam
pionilor țării în probele mascu
line. Solicitați telefonic, antre
norii coordonatori ai celor două 
pretendente la titlu ne-au decla
rat următoarele: loan Soeter — 
Steaua: „Avem de apărat titlul 
cucerit anul trecut. Componenții 
garniturii noastre, în frunte cu 
Gh. Zamfirescu, N. Perța, P. As
tafei, I. Naghi, Gh. Ene, V. Ca- 
ramihai. O. Lupu, W. Socol s-au 
pregătit fizic și... psihic pentru 
confruntare, lntilnirea cu Dinamo 
va fi disputată pină la ultima 
probă sub semnul echilibrului. 
Nouă ne lipsesc cîțiva oameni 
de bază ai formației, care s-au 
transferat la alte cluburi sau au 
abandonat atletismul. De aseme
nea, Viorica Viscopoleanu, care 
ne putea aduce multe puncte, 
după „Săptămina preolimpică" a 

nute pe manșă) vor primi trofeul 
pus în joc, „Cupa Metalul".

Principalii competitori sînt: 
Petre Paxino, Cristian Dovids, 
Ștefan Chițu, Otto Stephani, Traian 
Macarie, Cicerone Coman, Con
stantin Goran, Eduard Huszar, 
Francisc Szlnte (250 CMC), Ervin 
Seiler, Ovidiu Puiu, Florian Ște
fan. Alexandru Ionescu-Cristea, 
Aurel Ionescu, Ion Bobîlneanu 
(500 CMC). Antrenamentul ofi
cial va avea loc duminică di
mineața la ora 9 pe traseul con
cursului.

La Cluj în ultima etapă |

totuși că cred că, ,I
nouă". Alexandru Stoenes-

- Dinamo : „Anul trecut am

Gh 
ai 

aș-

ui

plecat in Cuba și nu s-a întors 
încă. înclin
pînă la urmă, victoria ne va su- 
rîde 
cu - 
fost învinși și dorim foarte mult 
să ne revanșăm. Fiecare membru 
al echipei este decis să lupte 
pentru obținerea primului loc. 
V. Jurcă, Z. Vamoș, A. Barabaș, 
L. Caraiosifoglu, D. Piștalu, 
Costache și ceilalți atleți 
noștri sînt gata pentru mult 
teptatul eveniment".

Bineînțeles, nu trebuie să 
tăm că întrecerea este triunghiu
lară. Gazdele, echipa regiunii 
Cluj, chiar dacă nu emit pretenții 
la locul de onoare al campiona
tului, au cîțiva oameni care me 
rită a fi notați : campioana și re
cordmana probei de 800 m, Ileana 
Silai, campionul de decatlon Curt 
Socol, recordmanii de juniori An
drei Șepci (decatlon) și Radu 
Rusu (obstacole). întrecerea de la 
Cluj va încheia actuala ediție a 
campionatului republican pe e- 
chipe. Sperăm că din întîlnirea 
lor vor rezulta și performanțe 
bune. (a. i.J.

Celelalte 
etape : Banat 
la Timișoara 
șov — Rapid

meciuri ale ultimei
— I.C.F. — Bacău 

și Argeș — Bra- 
la Pitești.

LUPTE

Mîine - penultima I 
etapă a diviziei Al

IDuminlică, cele mai bune for
mații de lupte greco-romane și 
libere care activează în campio
natul pe echipe — divizia A — 
se vor întrece în penultima etapă 
(a V-a) a competiției. Reuniunile, 
programate în șapte orașe, vor 
oferi iubitorilor atletidii grele 
meciuri viu disputate, dată fiind 
importanța acestor întîlniri în 
stabilirea ierarhiei în clasamente.

Cele mai interesante partide 
se dispută la București, Galați 
(„greco-romane"), Brașov și Plo
iești („libere"). La București, la 
greco-romane de pildă, Steaua 
va primi replica formațiilor Ra
pid București și Steagul roșu 
Brașov. In caz de Victorie în am
bele partide, Steaua va întîlni — 
peste o săptămînă — pe Dinamo, 
multipla campioană a țării. Cele
lalte meciuri sînt următoarele: 
„greco-romane" — la BUCU
REȘTI (grupa I) Dinamo Bucu
rești — Electroputere Craiova — 
Metalul București ; LA GALAȚI : 
Oțelul Galați — Unio Satu Mare 
— A.S.M.T. Lugoj ; la MANGA
LIA : A. S. Marina Mangalia — 
C.F.R. Timișoara — A.S.A. 
Cluj. „Libere' : la HUNEDOARA t 
Constructorul Hunedoara — 
Steaua — Victoria Buzău; la 
PLOIEȘTI: Petrolul Ploiești — 
Dinamo București — A.S.M.T. Lu
goj ; la BRAȘOV: Steagul roșu 
Brașov — C.S.M. Cluj — Progre
sul București ; la GALAȚI : O- 
țelul Galați — Mureșul Tg. Mu
reș — A.S.A. Brașov.

C/asamenfe... |
întrecerile Divizei B ale campio- B 

natului republican de lupte greco- I 
romane pe echipe au luat sfîrșit. ■

Iată clasamentele finale :
seria sud

1. Prog. Buc. 8 8 0 0 152 : 80 24
2. C.S.O. Pitești 8 6 1 1 159 : 89 21
3. Tract. Răd. 8 5 0 3 165 : 87 18
4. Nicol, teși 8 4 1 3 116 :120 17
5. Carpați Sinaia 8 3 1 4 115 :121 15
6. FI. r. Tulcea 8 3 1 4 117,5:134,5 13*)
7. Petrolul PI. 8 2 0 6 102,5:125,5 12
8. C.S.M. Reșița 8 3 0 5 100,5:139.5 12*)
9. Mușc. C. Lg. 8 0 0 8 56,5:187,5 6*)

• CAIAC-CANOE. Lacul He
răstrău, de la ora 8 ; concurs 
de închidere a sezonului.
• CANOTAJ ACADEMIC. La- 

cul Herăstrău, de la ora 9 : „Cupa 
anilor I" (concurs studențesc cu 
sosirea în dreptul pavilionului ex
poziției) • de la ora 10: concurs 
de închidere a sezonului (sosiri
le — în dreptul debarcaderului 
Bordei).

* Neprezentări la două meciuri.
SERIA NORD

1. Met. Marghita 8 7 0 1 158,5: 93,5 22
2. Mureșul Tg. M. 8 6 1 1 150 : 94 21 1
3. Vagonul Arad 8 5 0 3 117 :135 18 I
4. C.S.M. Cluj 8 4 0 4 116,5:123,5 16 ■
5. A.S.A. Oradea 8 4 0 4 119 :129 16 ■6. Chimist. B. M. 8 3 1 4 114 :U0- 15 1
7. I.G.O. B.M. 8 3 0 5 130 :102 14 1
8. Crișul Oradea 8 2 0 5 119 :133 12 B
9. Construct. Hd. 8 1 0 7 92 ;1M 18

4 ÎNTiLNIRI !h
De

Va fi respe
• „CRED CĂ DA'', RĂSPUNDE COf
• LUBANSKI, CEL MAI ÎN FORMĂ J

Diminețile cețoase ale acestui oc
tombrie au produs serioase pertur- 
bații în graficul orar al curselor ae
riene, făcînd incerte decolările.

în sfîrșit, ni se anunță că aero
portul din Cracovia „primește". Ple
căm,. cu o întîrzierc de cîteva ore, 
recuperată parțial de măiestria pilo- 
ților și calitățile de viteză ale apa
ratului de zbor. Pentru că așteptarea 
a fost lungă, drumul a părut scurt 
și a trecut repede, pe nesimțite. Ia- 
tă-ne la porțile străvechiului oraș, 
fostă capitală poloneză, localitate 
cu rezonanțe adinei în istoria țării 
prietene.

Pe aeroport, delegația noasnă este 
întîmpinată cu cordialitate de repre
zentanți ai Federației poloneze de 
fotbal. Sînt prezenți numeroși zia-

Do la ora 13.30 partida va fi 
transmisă la posturile noastre 
de radio și televiziune.

riști. în discuții se subliniază fap
tul că pu’.’hs-es^i întîlnirilor dintre 
fotbaliștii celor două țări, a dat, 
din 1932, un singur cîștig de cauză 
polonezilor.*  Bilanțul net favorabil 
nouă, nu Ie împiedică pe gazde 
să-și manifeste — totuși — optimis
mul în privința rezultatului general 
al partidelor de duminică și, mai 
ales, al meciului „clou“, dintre pri
mele reprezentative.

La intrarea în oraș, pe un deal, 
pe malul Vistulei, vedem crenelu
rile severe ale cetății Wawel. ve
chea reședință a regilor polonezi. 
Aici, într-o criptă, se află mormîn- 
tul legendarului Sobieski, cel care a 
despresurat Viena. Wawelul, astăzi un 
faimos muzeu, deține, din cîte aflăm, 
o colecție de goblinuri unică în 
lume. II vom vizita fără îndoială.

Dar discuția revine inevitabil ia 
domeniul mult mai actual al fotbalu
lui. Polonezii își pun cele mai mari 
speranțe în echipa A, autoarea acelei 
victorii surpriză de la Bruxelles, a- 
supra Belgiei.

„Cu dv. 
te greu să 
Michel Mal 
un „comple 
baliștii pol 
însă, sinter

Cronicarii 
towy“, Gre 
bora tor ono 
furnizează 
ultimele an

Firește, î 
timul joc 
na tei polor 
11-Ie noștri 
vers arii de 
mâni au îr 
care activea 
pionatului j 
reprezenta ti 
Dar nu rez 
important, 
mod deose! 
comportat 
prilej de a 
Dintre ei, 
Wlodimirz 
fotbalului j 
mai 20 de 
pentru a... 
reprezentări 
Lubanski a 
Juri ale se 
alături de 
autorul uni 
(omul care 
lor!) ca 
ale echipei

Dar să 
cui fothaliș 
tat bine • 
discuțiile 1< 
meciul de < 
dată n-am 
pe un tere 
cota de Inc 
fost căpița 
disputată î 
nifestă opti 
va fi respei

Antrenori 
felul cum

FAȚĂ ÎN F/
CRACOVIA : POLONIA A — ROMANIA A

ROMÂNIA: Răducanu (Coman) — Sătn 
Dan, Mocanu — Koszka, Libardi — Năsturesi 
(Ionescu), Kalio.

POLONIA: Kostka (Brol) — Piechniczek, 
Szefer — Brychczy, Gomolucb, Bula — Ji 
larosik.

Arbitru : Tibor WOTAWA — R. P. Ungai

CRAIOVA : ROMÂNIA B — POLONIA B

ROMÂNIA: M. Ionescu — Ivăncescu, 
Deliu — Pescaru, Negrea — Sfîrlogea, Tufan,

POLONIA (tineret) : Matysek — Lesz.cz yr 
lok, Musiaz — Maszczyk, Janik — Koz« 
Rudnow.

Arbitru: D. RUMIANȚEV — R. P. Bulga

BUCUREȘTI : ROMÂNIA (tineret) — POLONI

ROMÂNIA: Constantinescu — Kls, B< 
Deselnicu, Vigu — Lucescu, Grozea, Dumitrac

POLONIA B : Bialek (Maseli) — Kowalsl 
Sinoradzki — Sarna, Myga, Krajozy — Musial

Arbitru: K. STAVREV — R. P. Bulgaria.

TARNOBRZEG : POLONIA (juniori) — ROM

ROMÂ.NIA: Vidac — Tănăsache, Ciuge 
Rizea, Ciutac — Caniaro, Iordănescu, Ștefăni

POLONIA: Klos (Draus) — Rachwalski, 
Wirobek — Machtaler, Wawrodski — Walk< 
salik, Soha.

Arbitru : Todor BETCHIROV — R. P, Bul

Lesz.cz


FOTBALIȘTII ROMÂNI Șl POLONEZI
o

I nostru special, C. MANTU

tradiția?

ONEZ
na foar- 
itrenorui 

aproape 
Iru fot- 
aceasta, 

epășim". 
ad Spor- 
•z, cola- 
istre, ne 
frați —

es pînă la 
va putea juca, 
dreapta va fi 
Kallo, iar pe 
introdus Voi-

tare. în eventualitatea 
urmă Năsturescu nu 
pe postul de extrem 
trecut constănțeanul 
partea stingă va fi 
nea.

La ora cînd transmit 
duri, întregul nostru lot 
stadionul IPisla pentru 
cu terenul dc joc. Aici, 
miine de la ora 12.30 (13.30 
României) cea de a 46-a ' 
dintre fotbaliștii români și 
lonezi

aceste rin
se află pe 
acomodarea 

va Începe 
1 — ora
Întâlnire 
cei po-

Selecționatele secundă și de tineret ale Poloniei, surprinse de 
fotoreporterul nostru V. Bageac pe aeroportul Băneasa, puțin 

timp după sosirea lor la București

MEMENTO
NOUĂ ETĂPÂ 
ÎN „CUPA

ROMÂNIEI"

va începe la ora
10,30.

•spre ul- 
selecțio- 

iniriî cti
idă, ad- 
lilor ro- 
Sibnicza

a cam-

„u
•

t revenit t»
le 5—1.
cel mai

sați, in 0

■m s-au
?u acest A
Mathias.

tînărul PE

ORA“ A MECIURILOR DE LA BUCUREȘTI SI CRAIOVA
■o ■»

POLONEZII AU SOSIT VINERI DUPA-AMIAZA

LA CRAIOVA : FESTIVITATE DE INAUGURARE A NOULUI 
STADION

W. PEGZA (ANTRENORUL „TINERETULUI" POLONEZ): „UN 
PRONOSTIC? MĂ ABȚIN".

UN AMANUNT VECHI DE... 32 DE AN!, DAR UTIL.

AEROPORTUL BĂNEASA

conversația 
spre centrul 

o escala 
despărțirea 

Jucătorii

conți- 
orașu- 
pentru 
Iotului 
de la

•ranță »• ' 
are nu- 
îmbrăca 

. echipei 
libnicza, 
le 5 go- 

anunță, 
y (și el 
mijcwski 
belgieni- 

atu-uri

a mijlo- 
u supor- 
loriei și 
(firesc) 

că nicio- 
ionala") 
mărește 

, care a 
partida 

aw, ma- 
tradifia 

ă data*.
încă la 

e lnain-

Dimineața, am fost pe aeroportul 
Băneasa pentru a ura drum bun 
și succes fotbaliștilor noștri din e- 
chipcle naționale A și de juniori , 
dupâ-amiază, pentru a primi formația 
„B" a polonezilor și „tineretul". A- 
celași avion care a făcut cursa 
București — Cracovia, înainte de 
masă, i-a adus pe oaspeți. „Specia
lizare fotbal", glumea unul dintre 
piloți. Da, am răspuns, spunîndu-i 
bun sosit, cuvinte repetate citeva 
secunde mai tirziu; întîmpinînd nu 
meroasa delegație poloneză — peste 
40 de persoane. Și, după citeva 
minute rezervate primirii oficiale — 
pe aeroport oaspeții au fost salutați 
de către reprezentanți ai F. R. Fot
bal, au urmat obișnuitele întrebări 
și răspunsuri în legătură cu meciu
rile de duminică, de la București și 
Craiova. Oaspeți și gazde, același 
interes.

De obicei, pc antrenori îi recunoști 
după rețeaua fină de riduri din ju
rul ochilor, după rezerva pe care o

simți in declarațiile lor. Iată-1, de 
pildă, pe fostul internațional polo
nez WACLAW PEGZA, acum antre
norul echipei de tineret a Poloniei. 
E reticent. „Echipa mea nu cuprinde 
vedete in liniile sale, dar fiecare 
dintre jucători vrea să parvină. Sînt 
ambițioși! Și asta cu atit mai mult 
cu cit ei știu că intilnesc duminică, 
o echipă cu prestigiu. „Tineretul" 
fotbalului românesc a ohtinut multe 
succese internaționale. Mă gîndesc, 
de exemplu, la meciurile cu repre
zentativele similare ale R. F. a Ger
maniei și R. P. Ungare pe care ro
mânii le-au ciștigat. Un pronostic 
pentru partida de duminică ? Mă ab
țin. Cred că o viată mai ușoară va 
avea colegul meu Kazimir Gurski. 
antrenorul echipei „B", care prezintă 
o formație foarte puternică. La „tine
ret" nu joacă decit un singur inter
national A — Domarski. In rest, așa 
cum spuneam, băieți tineri — medie 
de vîrstă 23 de ani — dornici de 
afirmare. Acum, dati-mi si dv. citeva 
amănunte, de ultimă oră, despre 
viitorii mei adversari".

Și le-am dat, 
nuind in drumul 
lui. 
masă, 
„B“, 
„B" i 
iova, 
planificat pentru simbătă dimineață 
un antrenament pe stadionul „23 Au
gust" un fel de primă cunoștință cu 
locul viitoarei dispute

Aici, după
, a urmat

de „tineret44.
au plecat cu trenul spre Cra- 
„Bucureștenii44 (polonezi) și-au

ANTRENORII DINCĂ SCHILERU 
ȘI GH. NUȚESCU — MUL

ȚUMIȚI

, Tineretul" nostru a trăit o săp
tămână agitată, dar, să sperăm, rod
nică. Randamentul din antrenamente, 
unele ușoare accidentări, precum și 
datele auxiliare ale controalelor me
dicale au stabilit, treptat, formula 
echipei. Antrenorii DINGÂ SCHILE
RU și GH. NUȚESCU s-au declarat 
mulțumiți de capacitatea jucătorilor 
de a construi faze eficace și specta
culoase, de gustul lor pentru ofen
sivă.

Si 
1935, 
lonia 
gat i 
Dincă Schileru, actualul antrenor al 
tineretului, marca primul gol după 
numai 12 secunde. Readucem In ac
tualitate amănuntul, cu intenția de 
a-l sugera elevilor de azi ai antreno
rului Schileru.

acurn. un amănunt inedit. în 
, într-un meci România — Po

diș putat la București și cîști- 
de fotbaliștii noștri cu 4—1,

ÎNAINTEA PREMIEREI DE LA 
CRAt OV A

Ce a fost
ECHIPELE

acum ?
DE JUNIORI

Miine, va avea 
loc o nouă etapă în 
„Cupa României". 
Alături de echipele 
din divizia C și din 
campionatele regio
nale, intră in com
petiție și formațiile 
din divizia B, Cele 
36 de echipe, ce se 
vor califica în etapa 
de miine, vor susține 
un nou examen, la 
data de 19 noiem
brie. Atunci se va 
disputa ultima etapă 
înaintea fazei finale, 
în care vor 
cele 14 formații 
divizia A.

ARBITRII BULGARI 
SOSESC AZI

Cel doi 
bulgari, D. 
țev și K. A. Stavrev 
delegați să conducă 
partidele România— 
Polonia (tineret) și 
respectiv România— 
Polonia (B) sosesc 
astăzi în Capitală, 
venind cu trenul de 
la Sofia.

arbitri 
Rumian-

MECI OMOLOGAT 
CU 3—0

intra 
din

DUMINICĂ, 
ÎN „GIULEȘTI

Miine 
este programat, 
„Giulești", un 
amical între 
București și 
rea Giurgiu.

dimineață 
, în 

meci 
Rapid 
Dună- 

Partida

Partida Metalul 
Rădăuți — Textila 
Buhuși, din divizia 
C seria Est, dis
putată la 15 octom
brie, a fost omolo
gată de Federația ro
mână de fotbal cu 
scorul de 3—0 ÎN 
FAVOAREA ECHI
PEI TEXTILA BU- 
HUȘI. Cauza ? Fede
rația română de fot- 
fotbal a admis con
testația Textilei Bu-

huși în care se arăta 
că jucătorul Ștefan 
Chelaru, de la 
talul Rădăuți, 
legitimat și Ia 
restierul Falcău.
asemenea, JUCĂTO-

CHELARU A 
SUSPENDAT 

TIMP DE DOI
PENTRU DU- 
LEGITIMARE.

Me- 
este
Fo-
De

RUL 
FOST
PE ' 
ANI

BLÂ

DIN NOU, LIPSEȘTE 
ARBITRUL

meciul de „cu- 
Medicina Iași— 

Pașcani.
joi

La 
pă“, 1
C.F.R. Pașcani, des
fășurat joi după-a- 
miază și încheiat cu 
rezultatul de 
(0—0.
voarea 
lipsit 
centru 
cui a fost condus de 
un arbitru ieșean — 
Valentin Buimistriuc 
-f găsit la noroc. 
Și. el a condus tot 
la... noroc.

Comentariile s,înt 
inutile, mai ales că 
povestea nu-i nici 
măcar inedită.

1—0
0—0), în fa- 

ieșenilor, ~ a 
arbitrul de 
delegat. Jo

Dialog cu cititorii

din 
face 

De 
unui 
pre-

AECHIPELE
3.IX.1922: România-Polonia 1-1 (1-0)
2.IX.1923: Polonia-România l-l (1-1)

19.VU.1927: România-Polonia 3-3 (2-0)
23. VIU. 1931:: Polonia-România 2-3 (0-2)

:olaef 2.X.1932: România-Polonia 0-5 (0-4)
Soo 14.X.1934: Polonia-România 3-3 (1-1)

3.XI.1935: România-Polonia 4-1 (S-l)
liszlo, 
inski, 5.VII.1937: Polonia-România 2-4 (2-3)

19.VU.1947: Polonia-România 1-2 (0-1)
26.X. 1947: România-Polonia 0-0
10. X. 1948 Polonia-România 0-0
8.V.1949: România-Poțlonia 2-1 (2-0)

arcei, 14.V.1950: Polonia-România 3-3 (2-1)
u- 25.V.1952 România-Polonia 1-0 (0-0)
Pie- 29.V.1955: România-Polonia 2-2 (1-0)

arski, 30.VUI.1959:: Polonia-România 2-3 (1-2)
2.VI.1963: Polonia-România 1-1 (0-0)

17.XI.1966 România-Polonia 4-3 (2-0)

ECHIPELE B

î — 8.V.1949: Polonia-România 1-2 (1-2)
29.V.1955: Polonia-România 0-1 (0-0)

ejza, 19.V.1957: România-Polonia 1-1 (1-1)
rzyk. 20.VIU.1959: România-Polonia 5-1 (2-0)

ECHIPELE DE TINERET
22.VH.1957 Polonia-România 1-1 (1-0)
30.VIII.1959: Polonia-România 1-1 (1-D
22.X.1961: România-Polonia 2-1 (1-1)i —
24. VI. 1962 Polonia-România 0-1 (o-o)

i
adek, 26.IX.1963: România-Polonia 0-3 (0-2)

Ka- 25.X.1964: Polonia-România 1-1 (1-D
3.XI.1965: România-Polonia 2-1 (0-1)

16.X.1966: Polonia-România 3-3 (1-2)

8. IX.1953:
5. IX. 1954:
3.VII.1955:

31.III.1956:

România-Polonia
Polonia-România

România-Polonia
România-Polonia

1. VU.1956: Polonia-România

22.IX.1957: România-Polonia
5.X.1958: Polonia-România

30.VIU.1959: România-Polonia
22. X.1961:

1.XI.1962;
2.VI.1963:

25.X.1964:

24.X.1965:
16.X.1966:

2.IX.1967;

Polonia- România

România-Polonia
Polonia-România

România-Polonia
Polonia-România
România-Polonia
România-Polonia

1-0
1-0
8-0
1-0
3-3
1-1
3-2
2-0
2-1

2-1
0-1
1-0

0-1
2-2
2-1

(1-0)
(0-0)

(4-0)
(1-0)
(1-2)
(1-0)
(2-1)
(1-0)
(2-0)

(1-0)
(0-1)
(1-0)
(0-1)
(3-0)
(0-1)

Au mai rămas puține ore pînă la 
tăierea panglicii inaugurale a noului 
stadion din Craiova. Echipele secun
de ale României și Poloniei, preenm 
și publicul din capitala Olteniei (de 
la care și 
vă(at cite 
rii), vor 
veniment.

Corespondentul nostru 
GURGUI, ne relatează că 
români și-au încheiat pregătirile, ju- 
cînd cu Universitatea Craiova. Re
zultat 4—3 (I—I) pentru selecțio
nată. Au marcat Iancu (de două 
ori), Negrea și Sfîrlogea, iar pentru 
sparing-parteneri Strfmbeanu, Ad. 
Popescu și Kraus (împrumutat de la 
lot). Antrenorul ȘTEFAN GOIDUM, 
mulțumit de forța de realizare a 
înaintașilor, e totuși circumspect fată 
de rezistența apărării. EI speră că 
retușurile efectuate vor avea urmări 
favorabile.

napolitanii ar avea de în- 
ceva despre arta tncurajâ- 
fi protagoniștii acestui e-

ȘTEFAN 
fotbaliștii

eferindu-se la faptul că, u- 
neorl, în presă, aceeași în
trecere sportivă este văzută 

în chip diferit, un cititor 
București, tov. R. T. RONDA, 
o serie de considerații juste, 
pildă, în aprecierea jocului 
fotbalist, neexistînd unități
cise de măsură, este normal să 
apară păreri diferite, exprimate 
prin notele respective. Un cronicar 
consideră că jucătorul X merită 
nota 10, iar altul, satisfăcut, de a- 
serrtenea, de jocul prestat de acel 
fotbalist, nu-i acordă totuși decît 
nota 8 sau chiar 7. Totul este ca 
părerile să nu se excludă una pe 
alta și mai ales să nu i se prezinte 
cititorului o opinie în total deza
cord cu cea a majorității.

Și aici, tov. Ronda își exprimă 
nedumerirea — ne-am exprimat-o 
și noi, la timpul potrivit — în le
gătură cu faptul că jocul lui Nun- 
weiller IV în meciul dintre echi
pele secunde ale României și Un
gariei a fost apreciat de ziarul 
„România Liberă” ca foarte slab, 
în timp ce restul presei l-a consi
derat foarte 
pe care nici 
dezlegăm !

În
ține 
tură 
„Nu
să fi luat serios in considerație 
posibilitatea unei victorii sau a 
unui joc egal. Am sperat insă cu 
toții intr-o comportare onorabilă a 
echipei noastre. Speranțele s-au 
dovedit premature. Slaba calitate 
a meciurilor din campionat, cu pu
ține, foarte puține excepții, ar fi 
trebuit să fie considerată ca un 
indiciu că „momentul elvețian" nu 
fusese nici pe departe 
Din păcate, aceasta a fost 
ta este încă trista 
Dacă au existat visători
crezut că am depășit momentul 
critic din primăvară, acest 0—6

le-a dovedit că, de fapt, am bătut 
pasul pe loc. Un „acar Păun" ? 
Haida-de ! Să fim rezonabili, să nu 
pierdem măsura. Ne trebuie ones
titate și curaj in aprecieri, la care 
să adăugăm un enorm volum de 
muncă, adică să facem cit mai cu- 
rînd și cit mai bine ceea ce n-am 
făcut pe parcursul multor ani".

Nu putem decît să subscriem la 
aceste rânduri, considerînd aceasta, 
în același timp, ca o invitație a- 
dresată tov. Ronda de a ne mai 
scrie.

D

bun. Este o enigmă, 
noi n-am reușit s-o

scrisoare, tov. Rondaaceeași
să-și spună părerea în legă- 
cu eșecul de la Budapesta: 

cred să fi existat cineva care

lichidat, 
și aceas- 
realitate. 
care au

eschizînd un alt plic, n-am 
avut de ce să ne bucurăm. 
TEOETL BABA, din Mediaș, 

ne semnalează unele greșeli din 
transmisiile radiofonice și din zia
rul nostru. în ceea ce ne privește, 
nu vrem să căutăm circumstanțe 
atenuante, arătînd că aceste 
șeii s-au strecurat din „fuga < 
deiului". Ne vom strădui ca < 
ratlvitatea să meargă mină 
mînă cu precizia informației, 
rectificăm, în orice caz, știrea 
rezultatul meciului Bulgaria 
U.R.S.S. : 1—2 (1-0, la pauză, 
nu 0—1, cum a apărut la noi).

gre-
con-
ope- 

in 
Să 
cu

șl

I de

Universitatea 
destule. Ade- 
singur: acci-

n încheierea „dialogului11 
astăzi, un răspuns cititorilor 
care, în ultimele zile, ne-au 

întrebat ce se aude cu Oblemenco, 
„tunarul" echipei 
Craiova. Zvonuri sint 
vărul este însă unul
dentul suferit in meciul cu Dinamo 
București a fost mai grav decît 
s-a crezut in primul moment. A- 
cesta este motivul pentru care 
Oblemenco absentează încă din 
formația craioveană. Și nici nu 
trebuie să ne așteptăm, pe curind. 
la reapariția sa in teren, abia zi- 
la reapariția sa in teren, deoarece 
zilele trecute Oblemenco a fost 
supus unei intervenții chirurgicale.

J. BERARIU

Azi ultima zi pentru concursul Pronosport de miine
O în atenția ciștigătorilor

biletelor cîștigătoare se va face 
LOTO-PRONOSPORT pînă marți

Depunerea 
la agențiile
31 octombrie a.c., la ora 13,00, în orașele de 
reședință regională, iar în celelalte localități 
pînă luni 30 octombrie a.c., la ora 13,00.

• Plata premiilor în bani de Ia tragerea 
specială LOTO din 27 octombrie 1967 se va 
face astfel:

— In Capitală, începînd de marți 7 noiem
brie 1967 prin casieriile LOTO-PRONOSPORT.

— în țară, începînd aproximativ de joi 9 
noiembrie 1967, prin casieriile proprii LOTO-

de la tragerea specială Loto din 27 octombrie

PRONOSPORT și aproximativ de vineri 10 
noiembrie 1967 prin mandate poștale.

PREMIILE CONCURSULUI PRONOSPORT 
NR. 42 DIN 22 OCTOMBRIE 1967

Premiul excepțional: 1 variantă a 75.000
Iei (un autoturism Skoda 1000 MB plus 26.500 
lei în numerar); categoria a II-a : 3 variante 
a 0,50% a 43.577 lei; categoria a IlI-a : 39 
variante a 5.028 lei.

Report categoria I: 209.845 lei.
Premiul excepțional a revenit participan

tului Cîmpeanu Constantin din București, 
lotalizînd suma de 118.577 lei.

1967

TRAGEREA SPECIALĂ LOTO
OCTOMBRIE 1967

EXTRAGEREA OBIȘNUITĂ :

64 46 79 8 38 84 75 51 77 54 11

EXTRAGERI SUPLIMENTARE :

Faza 
Faza 
Faza 
Fond

DIN 27

68

I : 35 6 84 52 46 3 17 40 62 19 83 8 
a II-a : 28 57
a Ill-a : 39 10
de premii : 2.590.934 lei.

Rubrică redactată de Adminstrația de stat 
Loto-Pronosport.
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AL CUI ESTE VELODROMUL:
Un nou aparat pentru perfecționarea 

tehnicii aruncătorilor
N-am spune nimic nou infățișînd 

■— pentru a cita oară? — starea 
jalnică în care se află ciclismul 
nostru de pistă. Dacă își mai trage 
sufletul este exclusiv pentru faptul 
că un număr de entuziaști îi fac 
cu încăpățînate, an de an, mișcări 
de respirație artificială...

Am încercat, cu ajutorul unor ma
teriale critice, apărute in ziarul nos
tru, să alungăm nepăsarea care-l 
învăluie de ani de zile. Am orga
nizat $i o masă rotundă pentru a 
oferi forului in drept soluții de sub
stanțială îmbunătățire a activității 
pe velodrom. Prea puține au fost 
însă semnele bune care au urmat. 
Aș putea spune că, dimpotrivă, s-a 
înmulțit numărul celor ce le bagă 
bețe în roate pistarzilor. Și, în ul 
timid timp, cel care și-a asumat sar
cina de loc nobilă de a-i cînta pro 
hodul este clubul sportiv Dinamo. 
Iată cum.

Cu un deceniu și jumătate în ur 
mă s-a construit — din investițiile 
afectate mișcării sportive de către 
stat — în parcul sportiv Dinamo un 
velodrom cu pistă de beton. Singu
rul din țară. Gospodarii de atunci 
l-au îngrijit bine. Se organizau și 
multe concursuri, tribunele fiind a 
proape în permanență pline. Au tre 
cut însă anii, au venit alți gospo - 
dări. Federația a început să negli
jeze această ramură a ciclismului. 
Cluburile sportive s-au grăbit să-i 
urmeze.., exemplul. Nu veți crede, 
dur in fruntea lor s-a aflat tocmai 
„proprietarul*  singurului velodrom

G L AC
Poftiți la patinaj. ..
Avem gheață artificială, compre- 

soarele merg în plin. Oglinda lucie 
dintre mantinele n-are nici o pată, 
te îmbie să-ți pui cît mai repede 
patinele în picioare, să fii primul 
pe portița deschisă publicului ama
tor de lunecuș în viteză, la tur
nantele luate în „tăiere", la pirue
tele in stil de campion.

Poftiți la patinaj...
Cu biletul în mină, te înghesui 

în mulțimea purtătorilor de pulo
vere in multe culori, ești nerăbdă
tor să patinezi. „Lăsați copiii in 
față !“.

Curios, făcînd primul pas pe 
dreptunghiul alb, îți dai seama că 
in urma tinerilor hocheiști pe care 
i-ai văzut antrenîndu-se cînd ai 
intrat pe poarta patinoarului, ghea
ța a rămas nemăturată, este tăiată 
în mii de șanțuri de patinele pre
decesorilor tăi, pretutindeni s-a 
adunat o pojghiță deasă de zăpadă. 
Păcat, dedesubt gheața e bună, e 
tare. Dar. -.

Un tur și încă unul. Te convingi 
că suprafața gheții este departe de 
a fi nivelată cum se cere „la car
te". Are hopuri, cite o vale și cîte 
un deal, mai mic sau mai mare. 
Nu-i nimic, înveți mai repede „pa
sul de vals" și apoi treci — invo
luntar — la săritura „kadet". Iar 
dacă așchiile de gheață și pulbe
rea de zăpadă îți frînează cîteoda- 
tă alunecarea, să știi că e de vină 
muchea patinei, care se tocește 
mai repede așa. Remediul e sim
plu : poftiți la atelierul de ascuțit 
patine mai des ; și pină la sfîrșitul 
sezonului faceți rost de altă pere
che că pe asta o terminați sigur... 

din țară. Anul acesta Dinamo a st 
vrut să desființeze (!!) seefia de 
pistă. Numai insistentele C.N.E.F.S.i 
ului au pus stavilă acestei năstruș
nice idei. Dar, conducerea clubului 
sportiv Dinamo găsise mai de mult 
modalitatea de a-i determina pe pis- 
tarzi să-și schimbe pasiunea. Mai 
întîi, ca proprietar ce este a luat 
cabana anexă a velodromului (con
struită tot din banii mișcării spor
tive, cu scopul precis de a fi folo
sită de cicliști) dlndu-i alte între
buințări. Apoi a... atacat vestiarele 
de sub virajul pistei. Dacă vefi avea 
curiozitatea să faceți o vizită la ve
lodrom vefi guși în vestiare fotba
liști (camerele 5, 6, 7), halterofili 
(camera 10), arbitri de fotbal (ca
mera 12), boxeri (camerele 13, 14, 
15) și rugbiști (camera 16). Pe ci
cliști (in afara celor de la Dinamo) 
va fi greu să-i găsiți. Au un singur 
vestiar (pentru lot) și altul pentru 
juniorii de la Steaua. Acesta din 
urmă a fost complet reamenajat de 
antrenorul C. Voicu, dar acum tre
buie să-l părăsească, fiindcă în noile 
condiții vestiarul este bun pentru 
echipa de baschet (probabil). Și cei 
de la lot trebuie să-și ia bagajele... 
Așa vrea... proprietarul! Așa a vrut 
și cu clubul sportiv Olimpia anul 
acesta cînd nu i-a repartizat nici un 
vestiar. Băieții lui Marin Niculescu 
au pierdut un sezon, dar asta nu-i 
interesează pe „gospodarii" de la 
Dinamo. Nu i-a interesat nici atunci

IARĂ
Poftiți la patinaj-..
Iată, la un „mers înapoi" patina 

întîlnește un obstacol neprevăzut 
și te trezești întins pe spate. Ce 
era ? O mică bandă de pînză ră
masă de la vreo crosă, care frînea
ză puternic pe oricine trece peste 
ea. Ghinion ! O contuzie, cumva ? 
Avem punct sanitar, special pentru 
așa ceva.

Dacă la contactul cu gheața te-a 
luat cu frig, nu-i nimic ! Bufetul de 
la terasă oferă tuturor nu numai 
ceai, ci și coniac, rom, șliboviță. 
Chiar și patinatorilor sub 16 ani. 
căci aceștia sînt cei mai numeroși.

Poftiți la patinaj...
Să vedem. Razuri de curățat 

gheața sînt destule, electrocar pen
tru turnaț apă așișderea. Salariați 
sînt- Dar — așa-i programul — 
pentru patinajul public, acolo unde 
se fac încasările cele mai multe, 
gheața nu este pregătită special. 
O lăsăm așa...

Poftiți la patinaj. ..
RADU VOIA

P.S. Cele văzute și scrise sînt 
experiența unei după-amieze pe
trecută la patinoarul „23 August". 
I’rimul nostru stadion de iarnă 
este — se știe — o bază sportivă 
frumoasă, cu care ar trebui să ne 
mîndrim. Dar, cîteodată, cei care o 
au in grijă ne oferă impresii situa
te Ia polul opus, cel al nemulțumi
rilor îndreptățite. Le-am consemnat 
la orele de patinaj public din ziua 
de 26 octombrie. Spre justificare, 
putem prezenta biletul de intrare.

RD. V. 

cînd bicicletele de la Olimpia au 
ruginit în JV.C.-ul igrasios oferit 
drept vestiar... Și nici atunci cînd 
călăreții, handbaliștii și fotbaliștii 
erait gata să-i alunge pe cicliști de 
la velodrom

Așadar, o dată împroprietărit, clu
bul Dinamo se comportă ca un oare ■ 
care particular, uitind că are în păs
trare singurul velodrom din tară 
(construit din banii tuturor). Fe 
rească dumnezeu de cine știe ce idei 
noi care l-ar putea transforma în.., 
plaje.

Federația și forul său tutelar var 
sta cu mîinile în sin pînă atunci ? 
Se vor mărgini oare doar la inter 
minabilele discuții cu „gospodarii" 
actuali ?

A venit credem timpul să se pună 
capăt acestei inadmisibile situații. 
Velodromul a fost construit pentru 
ciclism și trebuie să rămînă al ci ■ 
clismului. Atît el cit fi clădirile 
anexă. Celelalte cluburi trebuie să 
aibă acces aici (pe bază de con
tract, firește), să-și desfășoare fn 
cele mai bune conditiuni activitatea. 
Și, dacă clubul sportiv Dinamo nu 
poate suporta in calitate de proprie
tar această coabitare, velodromul să 
fie dat in custodie altui club. Ori
cum, însă, trebuie curmată situația 
actuală !

HRISTACHE NAUM

Tînărul parașutist Mircea Taflan a fost revelația acestui sezon 
aviatic. Printre alte succese înregistrate de el. amintim locul I 
ocupat în dificila întrecere din cadrul „Cupei Mării Negre". Iată-l 
in proba de „salt individual de la 1 000 m“, aterizind cu parașuta 
la punctul fix: 0,00 metri ! Imagine de la compionatele republicane 
de parașutism.

Foto : Șt. Ciotloș

Intrlnd tn sala de forță de Ia 
stadionul Tineretului, privirile 
sînt atrase de o ciudată schelărie 
metalică, implantată pe un po
dium de lemn. Un neinițiat ar 
crede că-i vorba despre o mostră 
a artei suprarealiste. Pentru in
timii atletismului, însă, șina insta
lată pe trei picioare reprezintă 
eforturile de luni de zile ale an
trenorului Teodor Ionescu și ale 
colaboratorilor acestuia, care au 
reușit să realizeze un aparat a- 
jutător, de mare folos în pregă
tirea discobolilor.

Tînărul antrenor pregătește de 
trei ani pe aruncătorii Școlii 
sportive nr. 2 București. Atras 
în special de disc, și-a transmis 
pasiunea și elevilor săi, care au 
realizat la această probă o serie 
de rezultate promițătoare: Car
men Ionescu (n. 1951) 46,24 m — 
record republican de junioare 
mici, Florica Barto (n. 1949)
43,34 m, Vlad Hodoș (n. 1950) 
43,54 m și Nicolae Gagea (n. 
1949) 43,06 m. Toți sînt compo
nent ai lotului național de ju
niori și au frumoase perspective.

Totuși, Teodor Ionescu nu era 
mulțumit de modul în care elevii 
tși însușeau execuția tehnică ; cu 
greșeli și într-un timp prea înde
lungat. „Doream foarte mult să 
fac ceva pentru a le corecta de
fecțiunile și a scurta perioada de 
învățare. Vara trecută, mi-a venit 
pentru prima dată ideea unui a- 
parat ajutător și, după putină 

vreme, am trecut la transpunerea 
ei în practică. Nicu Gagea, stu
dent la Arhitectură, a făcut schi
țele după care un mecanic ne-a 
construit aparatul, terminîndu-I < 
în luna iunie a. c. Cu ajutorul 
tov. Albon, directorul A.B.S.S., 
am obținut și podiumul pe care 
să-l montăm, astfel că de trei 
săptămîni, l-am pus în funcțiune".- -

Să facem o sumară descriere 
a aparatului. Pe trei suporți este 
fixată o șină de formă parabo
lică, pe care circulă un cursor 
mobil bazat pe un sistem de rul
menți. Pe cursor se fixează 
discuri de diferite mărimi (1 kg, 
1,5 kg, 2 kg), sau discurile barei 
de haltere, în funcție de necesi
tățile antrenamentului. Înălțimea 
suporților, ca și înclinația șinei 
(în limitele unghiului optim de 
lansare de 30—40 grade) sînt re
glabile, în funcție de particulari
tățile fizice și tehnice ale fiecă
rui aruncător. Așezat lingă apa
rat, atletul execută finalul arun
cării ; ajuns la capătul șinei în
clinate, discul întîlnește un amor
tizor de șoc și zgomot, după 
care revine la punctul inițial, 
exercițiul puțind fi reluat numai- 
decit.

Avantajele aparatului sînt nu
meroase : 1. Permite automatiza
rea în timp scurt a finalului a- 
runcărli; 2. scurtează procesul 
de dezvoltare a musculaturii spe
cifice ; 3. dă posibilitatea îmbu
nătățirii vitezei aruncării ; 4.
permite efectuarea efortului final 
cu îngreuieri diferite ; 5. mărește 
densitatea antrenamentului, prin 
creșterea numărului de repetări 
(într-un minut se pot executa 
20—25 de aruncări) ; 6. oferă 
posibilitatea efectuării aruncări
lor în tot cursul anului, în aer 
liber sau în sală ; 7. permite ve
rificarea permanentă a indicilor 
forței specifice, prin atașarea 
unui dinamometru.

Bineînțeles că aparatului i se 
mai pot aduce îmbunătățiri, dar 
și așa realizatorul speră că la 
primele concursuri din primăvara 
viitoare va putea face dovada 
utilității Iui. După cum afirmă, 
atleții pe care îi antrenează vor 
arunca cu mulți metri peste ac
tualele lor rezultate.

Intrucît pregătește și aruncă
tori de greutate șî suliță, antre
norul Teodor Ionescu nu putea 
să-i nedreptățească: a conceput 
aparate ajutătoare și pentru pro
bele lor. Schițele acestora sînt 
în lucru, pe planșeta viitorului 
arhitect Nicolae Gagea...

I. ADRIAN

CLASAMENTE LA ZI
După întrecerile de scrimă de la 

Tg. Mureș, clasamentele campiona
tului diviziei A arată astfel :

floreta băieți

Pe urmele materialelor publicate
Dezgheț la... 
„Antrefrig"

Tn ziarul nostru nr. 
5363, din 19 septem
brie, a fost publicat 
articolul „La Antrefrig 
se congelează spor
tul" în care era cri
ticată slaba activitate 
a asociației sportive 
(Frigul București), 
care dispunea de e 
frumoasă bază spor
tivă : terenuri de vo
lei și handbal, arenă 
de popice și, pînă nu 
de mult, de un ring 
de box.

th răspunsul pri
mit la redacție ni se 
conpmică : „La sfîrși

tul lunii septembrie 
a fost organizat 
campionatul asocia
ției (ia nivelul sec
țiilor de producție) 
Ia popice și handbal. 
O atenție sporită se 
va acorda în viitor 
îmbunătățirii stilului 
și metodelor de mun
că. Toate obiectivele 
activității sportive 
din acest an — se 
menționează în scri
soare — vor fl rea
lizate prfntr-o mai 
strictă evidență a 
repartizării sarcini
lor, prin dezvoltarea 
răspunderii persona
le, printr-un control 
permanent*.

S-a înseninat 
la Cavnic

La rubrica „Alb și 
negru" a putut fi ci
tită, nu de mult, nota 
„N-a fost cutremur 
la Cavnic". Era vor
ba despre tribuna 
stadionului din loca
litate, aflată într-o 
stare deplorabilă de 
parcă ar fi trecut pe 
acolo un cutremur 
sau un taifun. Consi
liul regional pentru 
educație fizică și 
sport Maramureș ne-a 
răspuns: „în anul
1966 a început con
strucția unei tribune 
la terenul sportiv

din Cavnic. După un 
început bun, lucrările 
au fost părăsite... Cu 
mai multă inițiativă 
din partea organelor 
locale și a asociației 
sportive (n.n.. Mine
rul Cavnic), ș-ar fi 
înlăturat această sta
re de lucruri. în urma 
sesizării apărute în 
„Sportul popular".
Consiliul asociației 
sportive a luat mă
suri în vederea ter
minării tribunei, ves
tiarelor și împrejmui
rii terenului*.  Să spe
răm...

Un angajament

Printre însemnările 
rubricii „De pe foile 
de arbitraj, cu și 

fără comentarii", din 
ziarul nostru nr. 5378, 
se sublinia faptul că 
6 jucători de la UM 
Timișoara, echipă care 
activează în catego
ria C, seria Vest, au 
fost avertizați —- în 
meciul cu Chimia Fă
găraș — pentru joc 
periculos și proteste 
la deciziile arbitrului.

în răspunsul trimis 
redacției, asociația 
sportivă U.M. Timi
șoara precizează: 
„Cele semnalate co
respund întrutotul 
realității. După acest 
meci a avut loc o 
ședință a secției de 
fotbal în care s-a 
analizat comportarea 
echipei și, îndeosebi, 
a celor 6 jucători 

care au protestat la 
deciziile dictate de 
arbitru, fapt pentru 
care au fost averti
zați. Nu este mai 
puțin adevărat că 
protestele fotbaliștilor 
noștri au fost cauzate 
de arbitrajul slab 
prestat de clujeanul 
Aurel Pop. Conside
răm că, prin publi
carea celor cîteva 
rînduri, ați ajutat 
secția de fotbal și ne 
angajăm, pe această 
cale, ca astfel de fap
te să nu se mai re
pete".

Așteptăm...

C. D.

J I.OKETA FETE

1. Steaua 5 5 0 0 64 45:356 10
2. Unio S. Mare 7 5 0 2 52 404:393 10
3. Medic. T. M. 8 4 0 4 59 485:460 8
4. Univ. Buc. 5 3 0 2 47 259:343 6
5. C.S.M. Cluj 7 2 0 5 50 430:390 4
6. Progresul 8 1 0 7 48 507:39« 2

1. Progresul 7 7 o 0 89 190:401 14
2. Unlo S. Mare 8 4 0 4 62 354:462 8*)
3. Steaua 5 4 0 1 57 170:286 8
4. Univ. Buc. 5 3 0 2 40 231:237 6
5. Șc. sp. Satu M. 8 2 0 6 44 417:301 4
6. S.P.O.B. 7 0 0 7 28 438:213 0

») Unlo Satu Mare—S.P.O.B. 13—3.
SPADA »

1. Medicina Tg. M. 8 6 0 2 66 452:577 12
2. Electropt. Cv. 7 5 0 2 59 410:441 10
3. Steaua 5 5 0 0 58 219:358 10
4. C.s.M. Cluj 7 3 0 4 54 419:400 6
5. Univ. Buc. 5 1 0 4 28 318:261 2
6- Crișul Oradea 8 0 0 8 39 558:475 0

SABIE

1. Steaua 5 5 0 0 57 246:338 10
2. Scena Brașov 1 4 0 3 58 422:430 8
3. Univ. Buc. 5 4 0 1 39 320:300 8
4. Unio S. Mare 8 3 0 5 55 494:444 6
5. Agron. Iași 7 3 0 4 52 420:403 6
6. S.P.O.B. 8 1 0 7 50 525:401 2
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FOTBALUL Șl ESCHIMOȘII
Pasiunea pentru jocul 

cu balonul rotund nu cu
noaște limite pe planeta 
noastră. De la Ecuator 
la Pol acest joc magic 
cucerește pe an ce 
noi și noi ădepji.

Printre cei ce | 
din plăcerile ce le < 
miraculoasa minge 
și eschimoșii. In J 
cu vitregiile naturii 
găsesc timp pentru 
disputa cu ardoare ade
vărate meciuri.

Faptul 
bal aici 
mire pe 
că după 
eschimoșii 
tatorii acestui sport. Ex
ploratorul danez Knud 
Rasmussen a descoperit 
printre obiectele unei a-

trece

gustă 
oferă 

sint 
luptă 

i ei 
a

că se joacă fot- 
nu trebuie să 
nimeni, pentru 

unii cercetători, 
ar fi inven-

domi-
în orașul Saint 
este singura fe- 

Franța și, pro- 
lume, care s-a 
în organizarea 
box.

Odette Mercier, 
cil iată 
Quăntin, 
meie din 
bobii, din 
specializat 
galelor de

Cu ocazia ultimei reuni
uni pugilistice, organizate 
de ea la Paris, Odette 
Mercier a anunțat că a- 
cordă accesul grai uit tutu
ror femeilor care își înso
țesc soții la această gală.

S-a precizat insă că fe
meile sînt obligate să pre
zinte, la intrare, actul de 
cununie...

File din istoria sportului nostru

1896: întrecerea pe jos
Poșta magazin

București - Pitești - București
7 7 7

șezări vechi de 2 000 de 
ani din Groenlanda de 
nord-vest și o minge 
confecționată din craniul 
unei foci, umplută 
resturi de curele.

Se crede că acest 
a fost îndrăgit de 
cuitorii de 
glezi, care 
lanticul de 
în Anglia
secolului XIX, unde 
cunoscut o adevărată 
doua naștere.

balene 
vînau în 
nord, și
la începutul 

a

cu

joc 
pes- 
en- 
At- 
dus

FLOREA ILIE

a

Facultatea de Geologic-
Geografie București

3 din 17 martie 
„REVISTA SPORTI- 

de sub direcția lui 
Davilla, anunța „o în

trecere pe fos“ 
cursul București
— București.

Era vorba de 
mare competiție _ 
început de activitate atle
tică din țara noasbră și
— cum era și normal — cu 
peste 70 de ani în urmă 
o asemenea inițiativă a 
trezit nu numai interes, ci 
și multe. . . pasiuni. S-au 
găsit bineînțeles și adver
sari, pe care revista citata 
nu-i cruță în numerele 
următoare, fie că este vor
ba de Clubul tinerimii, 
Clubul agricol, sau chiar 
de guvernul țării :

„Mai zice lumea că gu
vernul este dator de a nu 
neglija partea fizică a edu- 
cațiunii copiilor și că nu 
ar fi rău să se creeze jocu
rile școlare ca în alte 
țări (...). Este și altceva 
de făcut în țara asta de- 
cît a fabrica agenți electo
rali care să fabrice depu- 
tați, care să fabr/ce mi
niștrii, oare să-și fabrice 
majorități" !

Concretizînd diferite ati
tudini potrivnice organi
zării cursei, revista ironi-

pe par-
— Pitești

cea mai 
a acelui

zează printre alții și pe 
directorul liceului Mihai 
Bravul care interzice ele
vilor să participe la com
petiție, caracterizindu-l. . 
„zaharisit" l

Cu toate adversitățile, 
numărul celor înscriși este 
din ce în ce mai mare, 
atingînd în final cifra de 
913, dintre care insă nu
mai 335 concurenți vor lua 
la 12 mai startul cursei, 
de la rondul al doilea de 
la Șosea.

Regulamentul competiției 
prevedea că participant^ 
„pot umbla cum vor voi. 
adică ziua și noaptea, la 
pas sau alergi nd. Pot de 
asemenea să se oprească 
pentru a se odihni, a dor 
mi sau a mînca oriunde 
și cît timp vor voi‘“. Nu 
le era însă permis „de a 
primi pe drum nici un fel 
de ajutor de la nimeni, 
adică de a se pune în car 
trăsură sau pe cal“. „Cei 
dintîi zece care atingeau 
cu mîna prăjina ridicată 
pe Șoseaua Kisseleff" ur
mau să primească premii 
în bani (între 26 și 400 lei). 
Pe întreg traseul activau 
„posturi de control volante 
compuse din velocipediști, . 
călăreți și trăsuri (. . .) 
pentru a împiedica orice

veni în aju- 
obosiți sau

fraudă și a 
torul celor 
bolnavi44.

Confirmînd 
organizatorilor, 335 
curenți au luat 
aproape o sută au ajuns 
la Pitești (primul clasat -■ 
la jumătatea cursei — a 
fost alergătorul Radu Ma
rin, care ulterior a aban
donat, primind totuși un 
premiu de consolare 
tru performanța sa), 
22 au terminat cursa 
termenul regulamentar

Victoria a revenit lui llie 
Gheorghe, trompet major 
la Batalionul III Vînători 
(în 41 ore șl 4 minute), ur
mat de Secară Ion, foca*  
la Uzinele de gaz, plugari» 
Stan Aleonte și Ion Preda, 
tâmplarul G. Panaschi- 

vescu, tăbăcarul Toma Năs 
tase etc.

Numărul mare de aban
donuri a dat prilej adver
sarilor întrecerii să cea
ră. . . pedepsirea organi
zatorilor, acuzați de; . . in
tenții criminale !

Dar, atletismul își croia 
drum, trecînd peste inevi
tabilele greșeli ale. începu
tului. . .

pronosticurile 
con- 

startul.

pen
ta^ 
în

DORIN ȘTEFLEA

MARATONISTELE

To-

aveau s-o 
Mau- 

aveau 
facă, 
ani),

Spectatorii au făcut 
haz cind au văzut o fată 
în mijlocul participanți- 
lor la o cursă de mara
ton desfășurată la
ronto (Canada). Mai târ
ziu însă, ei 
sărbătorească pe 
reen Wilton. Și 
toate motivele s-o 
Tinăra atletă (13
care măsoară 1,20 m î- 
nălțime și are o greutate 
de 38 de kilograme, 
parcursese cei 42,195 km 
in 3 ore, 15 minute și 
22 de secunde, ceea ce 
constituia un 
mondial feminin
această probă. Și încă un 
amănunt : din cei 28 de

record 
pentru

concurenți care luaseră 
startul, ea sosise a șa
sea !.

Medicii, care au con
sultat-o imediat după 
cursă, au fost uimiți con
statând că organismul ei 
manifesta o oboseală 
mult mai mică decît cea 
pe care o resimțeau 
bații participanți la 
cest maraton.

Primul gînd al 
Maureen, după ce a 
cut linia de sosire, a 
să-l îmbrățișeze pe 
trenorul ei, Sy Mah, 
o însoțise pe primii 
de kilometri, pentru ca 
apoi, la capătul puteri
lor, să abandoneze.

Trebuie să știți însă 
că „recordul mondial**  
al lui Maureen n-a re
zistat mult timp. O en
glezoaică, Ann Pede, in 
etate de 28 de ani, pe 
care gloria tinerei spor
tive din Canada nu o lă-

acord, considerind că o 
asemenea manifestare 
nu șade bine unei mame, 
cu un copil de 5 ani.

Și iată că Ann Pede a 
bătut recordul lui Mau
reen, acoperind distanta

băr-
a-

lui 
tre- 
fost 
an- 

care
28

-/

LA FOTBAL

LA RUGBI

V. D- POPA

— E voleibalist de clasă ! 
Trage bine peste plasă!.
— Natural să tragă-așa 
C-a fost fotbalist cindvai

— Ce spui de Marinescu, dragă? 
Cu dreptul știe doar să tragă!
— Așa e el! N-ai ce să-i faci, 
Dacă in fotbal e stângaci!

— Cinci se-acordă
Cel mai bun e tot
— E normal dacă 
Merge cu tramvaiul 2!

vreun „meleu* 
Mitroif
mereu

LA VOLEI

golul

M. N.

loc 
ex-

membru 
clubului 

să

se cere 
document, 

făcut-o 
trei

MICRO-DISCUTII j

sa, pare-se, să doarmă, 
s-a prezentat și ea la 
startul unui maraton, 
la Waldniel. Un lucru cu 
care soțul ei n-a fost de

în 3 ore, 7 minute și 26 
de secunde. „Mister**  
Pede se laudă acum pre
tutindeni cu calitățile 
sportive ale soției sale...

J. G. DEJ — 1. Mircea 
Sasu a jucat la Dinamo 
București. 2. In meciurile 
Real Madrid-Dinamo Bucu
rești, disputate acum cîți- 
va ani în cadrul „Cupei 
Campionilor Europeni", 
s-au înregistrat următoa
rele rezultate : 3—1 (la
București) și 5—3 (la Ma
drid). Evoluția scorului în 
partida de la Madrid a 
fost următoarea : 2—0, 
2—2, 5—2. 5—3. 3. Bilanțul 
boxerilor noștri la J.O. de 
la Melbourne 1956 : Nicolae 
Linca — medalie de aur, 
Mircea Dobre’scu și Gheor-

VELCU DUMITRU, BAl- 
LEȘTI. — Tîlvescu, de la 
Farul, a moi jucat în di
vizia A la Politehnica Ti
mișoara și la Jiul Petro- 
șeni.

ghe Negrea — medalii 
argint. Ti ti Dumitrescu 
medalie de bronz.

BĂDIȚĂ FILEA, TURNU 
MĂGURELE. Trebuie sa 
vă dau... meci pierdut atît 

cît .și prietenului cu 
ați făcut rămășag : 

meci de fotbal 
dis- 
1958 
în- 

victoria echipei 
2—1. Pin,ă a- 

de final noi am 
cu 1—0, prin

de Dinu-

dv.
care 
ultimul meci de i 
România-Ungaria s-a 
putat în octombrie 
în București și s-a 
cheiat cu 
maghiare : 
proape 
condus 
punctul înscris 
lescu. Este vorba de meciul 
în care, în repriza a H-a, 
am jucat în 10 oameni 
prin eliminarea lui Dinu- 
lescu.

IOAN CRĂCIUN, TURNU 
MĂGURELE. — Tirnăvenil 
n-au avut niciodată echipă 
de fotbal în divizia A. 
Mediașul, da. Echipa Gaz 
metan Mediaș avea însă 
să retrogradeze la sfîrșitul 
ediției 1948—1949.

de

vasile tudoran, plo
iești. Ați cîștigat pe toată 
linia : 1. înainte de a veni 
la Steaua, Rotaru a jucat 
la A.S.A. București. 2. Ca- 
ricaș a jucat și sub culorile 
echipei Progresul Oradea. 
3. în ediția 1959—1960 a 
campionatului diviziei A 
la fotbal, Steagul roșu s-a 
clasat pe locul al doilea. 
Brașovenii — 
acum dacă 
cineva, locul al 12-lea !

CORNEL COSO1ANU, 
CONSTANȚA — Ciți „Nun- 
weiller" actlveăza în mo
mentul de față ? Nunweil- 
ler III, NunweiUer IV și 

. NunweiUer VI. NunweiUer

ar
le-ar garanta

moșneagu,PAVEL
BUCUREȘTI. — Trimiterile 
la podea — knock-down- 
urile — nu se punctează, 
dar nici nu trec neobser
vate de judecători ! Ca 
atare, este bine să-i lăsați 
adversarului plăcerea 
a se odihni la podea.

MITICA CUREA, RADO- 
MIREȘTI. — Fotbalistul 
Gheorghe Constantin, de 
la Steaua, a fost selecțio
nat de 35 
națională. Meciul cu 
garia B 
socoteală.

de ori în echipa
Un- 

pune la

fi fericiți

a jucat

nu se

portarul, care
Dinamo Victoria, s-a re- 

din activitatea com- 
însă

la
tras din activitatea 
petițională. Urmează 
NunweiUer... VII !

Victoria Rapidului a- 
supra ,,Trakiei“ a stîrnit 
un nou val de simpatii 
pentru 
Ui tima 
șament 
trecute, 
linești, 
de la un... 
tor, care se 
ocamdată, 
lui... tăticu. 
soarea lui :
Dan Popescu (tăticu m-a 
botezat după nenea Dan 
Coe), am un an și șase 
luni, vă iubesc nespus 
și vreau să devin, ca și 
părinții mei, 
susținător al 
Rapid. Mă angajez 
cotizez lunar cu cite 10 
lei; asta, pînă mai cresc! 
Fotografia alăturată o 
trimit pentru carnet. Nu 

sobră cum
un

PATINELE LUI
clubul giuleștean. 
adeziune de ata- 
a sosit, zilele 
din comuna Me- 
regiunea Oltenia, 

mini-admira- 
exprimă, de- 
cu ajutorul 
Iată scri- 

„Mă numesc

e... 
pentru 
pentru că am 
imediat după 
al Rapidului".

Cererea a fost pe 
ratificată și carnetul 
podiat. Prin intermediul 
nostru, jucătorii rapidiști 
mulțumesc călduros mi
cului lor susținător și îi 
promit satisfacții asemă
nătoare și luna viitoare, 
în meciurile cu Juventus.

Serghei Rahmaninov (1873 
—1943), genialul muzician, 
avea în programul orelor 
sale libere două puncte 
principale : vara — cano
tajul, iar iarna — patina
jul. Pasiunea lui Rahmani
nov pentru sportul pe pa
tine data încă din copilă
rie. Edificator în această 
privință este următorul 
pasaj din biografia roman
țată a marelui compozitor, 
apărută recent sub semnă
tura lui N. D. Bajanov :

„...Bunica îi dăruise de 
Crăciun o pereche de pa
tine. Serghei învățase să 
patineze încă de pe cînd 
era la Novgorod. Dar par
că se putea numi patinoar 
băltoaca aceea zgrunțuroa- 
să de la capătul din vale 
al străzii Andreevskaia ? 
Pe cînd aici, la Petersburg, 
chiar după colț seînteia 
o oglindă de argint, înca
drată de brazi de un ver
de întunecat. La intrare, 
ziua și noaptea ardeau fe
linare și fluturau steaguri, 
iar duminica răsuna vesel 
fanfara regimentului Iz- 
mailovski. Ce să mai vor
bim, era strașnic !

în fiecare dimineață, 
„băiețelul cel cuminte" 
pleca la conservator cu 
ghiozdanul doldora de cărți 
și caiete de note. De unde 
să-i treacă prin minte bu
nicii că între cărți, ascun
se cu iscusință, *se  află și 
patinele ! Bunica își făcu
se obiceiul să-i dea dimi
neața zece copeici pentru 
tramvaiul cu cai și o mieă 
gustare. îndată ce primea

moneda, nepoțelul își zi
cea : cinci copeici pentjru 
un bilet la patinaj și 
cinci copeici pentru două 
pateuri cu pește.

Pe la două și oeva se 
întorcea acasă și începea 
să povestească bunicii pe 
un ton liniștit, privind-o 
drept în ochi, despre suc
cesele lui de la conserva
tor. Antrenat de propriile 
lui născociri îi venea și 
lui a crede că sînt adevă
rate. îl credea și bunica, 
numai că nu se putea du
meri de ce-i ard băiatului 
atît de tare obrajii ?“

marica,
In gene- 

la tur-
GHEORCHE 

BUCUREȘTI, 
ral. participarea 
neele de tenis se face pe 
bază de invitații din par
tea organizatorilor. Iar a- 
ceștia, firește, fac apel la 
jucătorii cu ,,firmă“, care 
pot da greutate turneului 
respectiv. 2. în meciul 
Petrolul-Gremio (Brazilia), 
rămas în amintirea supor
terilor echipei ploieștex>e 

•prin jocul excelent al Pe
trolului, scorul a evoluat 
astfel : 0—1, 4—1, 4—3. Bu- 
ne-s și amintirile. Dar 'ce 
facem cu jocul de astăzi 
al Petrolului ?...

1. ION POȘTAȘU
Ilustrații: N. CLAUDIU

ȘTIAȚI CA
MR

AUREL PREDESCU, MA
CIN. — Teoretic, un jucă
tor poate avea 9 regine 
pe tabla de șah : cea ini
țială (dacă n-a pus-o în 
priză !) și încă 8 realizate 
prin transformarea pioni
lor. în practică însă, o 
astfel de situație nu se 
produce niciodată, 
lucru trebuie să
neți : „e voie” de jucat cu 
mai multe regine. De ase
menea, este bine să știți 
că pionul se poate trans
forma și în altă piesă

...Avery Brundage, pre
ședintele C.I.O. a împlinit 
80 de ani? Cu prilejul 
sărbătoririi acestei vîrste 
venerabile, Avery Brundage 
a donat suma de 430 000 
de dolari pentru construi
rea unui bazin olimpic Ia 
Chicago.

RAHMANIN9V

...un statistician britanic 
a făcut? socoteala că, din 
1946, 642 de antrenori en
glezi și-au pierdut postul, 
ca urmare a insucceselor 
echipelor de care răspun
deau ? Este evident, deci, 
că dincolo de Canalul Mî- 
necii — și nu numai
colo ! — meseria de antre
nor nu este recomandabilă 
celor care doresc să aibă 

serviciu sigur...

a-

(burth . nebun), 
toare sau nu pe tablă în 
momentul acela, în afară 
de rege.
„calf

_ Și, uneori, un 
sosit la timp, poate 

decide soarta unei partide 
mai repede decît o regină.

Sșssst ’ Am culcat-o!
Desen de Ion Dogaru — Marinescu

...fotbalistul iugoslav 
Peter Radenkovici, care 
apără în prezent poarta 
echipei vest-germane Mun- 
chen 1860, a fost amen
dat de echipa sa cu im
portanta sumă de 5 000 de 
mărci? Această sancțiune 
aspră este urmarea faptu
lui 
l-a

că Peter Radenkovici 
lovit pe coechipierul 

său Jimmy Schmidt în 
momentul cînd acesta, 
yrînd să respingă mingea, 
a trimis-o... imparabil în 
poarta proprie.

...Cene Tunney, fostul 
campion mondial de box la 
toate categoriile (învingă
torul lui Jack Dempsey), 
este profesor universitar? 
Recent, el a făcut’ urmă
toarea declarație; „Dacă 
voi deveni președintele 
S.U.A,., toi dispune 
introducă boxul, ca 
rie obligatorie, in 
universitățile'1.

să se
mate-
țoale



4 1 
I

VUKADIN MH.ETKI (A.F.P.)
COMENTEAZĂ: DESPRE AFIRMĂRILE

Trimisul nostru special la C.E. de volei, C. FAUR, transmite: |

Echipa noastră feminină a pierdut partida cu Ungaria I
1

RECENTE ALE FOTBALULUI SOVIETIC
ANKARA, 27 (prin telefon). — 

în cea de a doua zi a camipfona- 
' teloT europene de volei, echipa 
noastră feminină a întilnit repre
zentativa Ungariei, de care a fost 
întrecută cu scorul de 3-0 (12, 10, 
6) după 90 de minute de joc. For
mația română a început partida în 
alcătuirea : Căunei, Florescu, Ivă- 
nescu, Bogdan, Baga, Cbezan, iar 
pe parcursul îirtîlnirij au mai fost 
folosite și celelalte cinci jucătoare 
de rezervă. Deși în primul setau 
evoluat cele mai experimentate 
ridicătoare - coordonatoare (Ivă- 
nescu și Cbezan,), care au asigu
rat nn blocaj foarte bun, pase 
utilizabile, din care s-au construit 
atacuri puternice, totuși apărarea 
tn linia a doua și dublajele la blo
caj au funcționat defectuos. Din 
acest motiv antrenorii au încercat 
apoi diferite formule, înlocuind pe 
Ivănescu cu Rebac și pe Chezan 
cu Constantinescu. Schimbările 
au mai înviorat puțin jocul, dar ,

greșelile din finalul setului I și, 
în special, din setul UI an făcut oa 
victoria să revină adversarelor 
noastre. De menționat că toată 
echipa s-a zbătut pentru un re
zultat bun dar, din păcate, valoa
rea selecționatei noastre, este, la 
ora actuală sub cea a formației 
maghiare, pe care, de altfel, n-a 
mai învins-o din 1964. Partida a 
fost condusă bine de arbitrii 
Prusa (Cehoslovacia) și Moerruan 
(Olanda).

Ca urmare a acestui rezultat, 
echipa feminină a tării noastre a 
pierdut practic șansele de a mai 
participa la turneul pentru locu
rile 1-8.

Alte rezultate: masculin: 
U.R.S.S. — R.D.G. 8—2, Olanda 
— Austria 3—0, Italia

landa 3—1, Cehoslovacia — Tur
cia 3—O, Polonia — Bulgaria 3—2 
țjoi); Iugoslavia — Grecia 8—0, 
Cehoslovacia — Izrael 3—O, Bul
garia — Albania 8—1 (vineri); 
feminin: Polonia — Cehoslova
cia 8—2, U.R.S.S. — Elveția 3—0, 
Bulgaria — Turcia 3—0, R. F. a 
Germaniei — Belgia 3—0, Izrael 
— Suedia 3—0, R.D.G. — Italia 
8—0 (vinerii

I

Cu spectaculoasa performanță a dinamoviștilor din Kiev, c< 
eliminat din primul tur pe deținătorii „Cupei campionilor eu:au

peni', se întregește o suită de noi afirmări ale fotbaliștilor sovieti 
în actualul sezon. Iată un articol retrospectiv pe această tei 
transmis de Vukadin Miletici, comentatorul de fotbal al Agent 
„FRANCE PRESSE' :

Austria - Cehoslovacia
1-4 la tenis

Intîlnirea internațională de 
nis disputată la Viena între 
lecționatele Austriei șl — 
slovaciei s-a încheiat cu victoria 
sportivilor cehoslovaci, învingă
tori cu 4—1. Cîteva rezultate : 
Kodes—Blanke 6—4, 6—4 ;

Koukal—Herdy 6—3, 6—2. Proba 
de dublu a revenit cuplului aus
triac Blanke—Herdy învingător 
cu 6—4, 11—9 în fața perechii
cehoslovace Holecek—Kodes.

te- 
se- 

Ceho-

La Chișinău s-a desfășurat o 
dublă întâlnire prietenească de 
lupte între echipele orașelor Chi- 
șinău și Galați. La lupte greco- 
romane, sportivii din Chișinău 
au obținut victoria în ambele 
meciuri: în primul cu 10—6, iar 
în cel de ăl doilea cu 10—4. 
Gazdele au terminat învingătoare 
șl în cele două întîlniri de lupte 
libere, eîștigînd cu 9—7 și 11—5.

La închiderea ediției : Româ
nia — R.F.G. 3—0 (4, 6, 6).

Chîșinău—Galați la lupte
D. Germană

Ungaria la fotbal

AMINE, LA LEIPZIG:

In preliminariile turneului
U.E.F.A.

Aclimatizarea la aititk
DIN NOU IN DISCUȚIE

La Graz, în preliminariile tur
neului U.E.F.A., selecționata de 
fotbal (juniori) a Austriei a în
vins cu scorul de 1—0 (1—©) 
echipa Iugoslaviei.

Intîlnirea <je 
zentativele R.___________
gârlei, din cadrul campionatului eu
ropean, care are loc mline la Leip
zig este așteptată cu mult interes 
de iubitorii fotbalului din „orașul 
tîrgurilor**.  Gazdele doresc neapărat 
o primă victorie în fața fotbaliști
lor unguri. în plus, antrenorul e- 
ehipei R. D. Germane, Karoly Soos, 
își poate verifica formația înaintea 
meciurilor din preliminariile olim
pice pe care le susține în compania 
selecționatei olimpice a României. 
(Primul joc are loc la 11 noiem
brie, la Berlin). Antrenorii celor 
două echipe au anunțat următoa
rele formații : R. D. GeRMANA- 
Blochwttz-Vrbanctcpk, Walter, Wruck 
Bransch-Pankau, Erler, Hoge-Nold- 
ner, Frenzel. Lâwe. UNGARIA. 
Tamas-Kaposzta, Matral, Szfics, 
liiasz-Gărăcs, Albert, Rakosi-Bene, 
Varga, Farkas.

De menționat că acest joc este , 
ultimul din grupa a Va a campiona - | 
tului europan și că, indiferent de 
rezultat, echipa Ungariei ocupă lo- I 
cui I în grapă, califieîndu-se în 
sferturile de finală.

fotbal dintre repre- 
D. Germane și Un- I

I
1
I
I
t

I
I 
I

Fundașul sovietic Țhovrebov (dreapta), oprindu-l din cursă 
Bernasconi, în meciul U.B.S.S. — Elveția disputat în această lu 

pe stadionul „V. I. Lenin" din Moscova
Foto : TA

CIUDAD DE MEXICO, 27 (Ager- 
pres). — Specialiștii în medicină 
sportivă, întruniți la Ciudad de 
Mexico cu prilejul întrecerilor 
preolimpice, consideră în gene
ral că altitudinea nu constituie 
o problemă de nerezolvat. Dar 
părerile diferă în ce privește du
rata aclimatizării. Teza generală 
subliniază că una sau două săp- 
tămîni de adaptare (la altitudinea 
de peste 2 000 m) este o perioa
dă suficientă pentru sportivii 
care vor veni anul viitor tn 
Mexic, la Jocurile Olimpice de 
vară. Medicul austriac Prokop 
apreciază că 10—12 zile ar fi 
de ajuns, medicul francez Jacques 
Thiebault recomandă o perioadă 
prealabilă de 15 zile, Iar. alții 
20 de zile și chiar mai mult pen
tru maratoniști. Unele dificultăți 
s-au ivit totuși în fața atleților 
prezenți în aceste zile în Mexic. 
Din -cauza umidității mari au fost 
înregistrate cazuri de răceli, iar 
la cîtiva sportivi s-au constatat 
dereglări neurovegetative.

Medicul nigerian Sofolowe a 
semnalat că unii dintre sportivii 
țării sale au sosit în Mexic ațît 
de impresionați de tot ce auzi
seră despre efectele dăunătoare 
ale altitudinii, îneît au suferit 
cîteva zile de tulburări respira
torii. In realitate este vorba de 
o stare psihică specială, pe care 
cîteva exerciții adecvate au re
mediat-o. în sfîrșit, medicul Ita
lian Michele Montanero susține 
că adaptarea este o problemă ex
clusiv Individuală, care depinde 
de vîrstă, de greutate, de tempe
ramentul fiecărui sportiv, ca șl 
de sportul practicat.

tie hochei pe gheață I

L TURNEE
TUNIS. — După 8 runde, 

; în turneul interzonal de șah 
-de la Soussa conduce marele 
maestru american Fischer cu 
6 (1) puncte, urmat de Por- 
tisch (Ungaria) 5’/» puncte, 
Hort (Cehoslovacia) și Larsen 
(Danemarca) 5 (1) puncte. în 
runda a 8-a, Mecking a cîști- 
gat la Sharap, Gheller la 
Byrne și Ivkov la Barczay.

Comitetul tehnic al LJ.H.G. 
(Federația internațională de ho
chei pe gheață) a stabilit de 
curînd lista celor 20 de arbitri 
Invitați la turneul olimpic. Iată-i 
pe „cavalerii fluierului”, care vor 
asigura la Grenoble buna desfă
șurare a partidelor din grupele 
A și B : C. Pianfetti, P. Prevot, 
A. Fiquet, P. Eymar (Franța), J. 
Kubenic, J. Mc Evoy (Canada), 
D. Korinek, M. Bucala (Cehoslo
vacia), O. Viking, O. Dahlberg 
(Suedia), A. Seglin, N. Snetkov

(U.R.S.S.), S. Sirrankorva (Finlan
da), H. Perkuhn (R.F.G.), F. Gross 
(R.D.G.), 3. Wicisk (Polonia), H. 
Trumble (S.U.A.), H. Ehrenșper- 
<er (Elveția), T. Johannesen (Nor
vegia) și B. Cebulj (Iugoslavia). 
După cum se vede, arbitrii ro
mâni au fost... uitați, deși echipa 
țării noastre se numără printre 
fruntașele seriei Bl Nu este oare 
cazul ca forul nostru de specia
litate să intervină în acest sens ? 
Timp a mai rămas destul...

I
I
I
I
I

Toamna lui 1967 a fost deosebit 
de fructuoasă pentru fotbalul sovie
tic: echipa reprezentativă este prac
tic calificată pentru sferturile de 
finală ale campionatului Europei, 
dinamo oiștii din Kiev au trecut, 
poate, peste cel mai dificil obstacol 
tn „C.C.E.", elimirând pe Celtic, 
iar la rîndul său Torpedo Moscova 
a trecut de primul său adversar din 
„Cupa Cupelor", Motor Zwickau 
(R. D. Germană).

Pînă acum, misiunea echipei Uni
unii Sovietice în Campionatul Euro
pei n-a fost prea dificilă. Prezenta 
în grupă a -unor adversari considerați 
în regres, austriecii, ea și a două 
formații cu mai puține pretenții, 
Grecia și Finlanda, n eliminat de 
la început pericolele. Un complex de 
împrejurări care i-a dat posibilitate 
antrenorului să încerce o serie în
treagă de jucători, selecționați și tn 
trecut, dar nenvînd încă șansa să se 
afirme în meciuri internaționale. 
Este vorba de Anicikin, Logofet, 
Maslov, Pcenicinikov. Eskov, Țho- 
vrebov și alții. El a apelat de 
două ori și la veteranul Strelțov, 
care a dat deplină satisfacție.

Pe planul metodelor de pregătire 
este de refinut că Jakușin, spre de
osebire de 
zov, Beskov 
că să facă 
de chib“.

predecesorii tăi Moro- 
și Kacialin, nu Incear- 

din națională o „echipă

Să amintim că 
prima deținătoare a 
pean, în I960, disputînd apoi și 
doua finală cu Spania, victorioasa 
1964. Din echipa prezentată la J 
ma ediție, doar Iașin a supravie.t 
și el are șansa — în caz 
ces — să joace și finala.

Cîteva cuvinte și despre 
Kiev, performera primului 
„C.C.E.*  Senzația stîmitâ de vie 
ria asupra scoțienilor provine 
special din faptul că această eclu 
a jucat un rol șters la prima 
participare la o competiție contim 
tală, „Cupa Cupelor'' — 1965. Pre 
zăm că este vorba totuși de cea n 
bună echipă sovietică de dub, dt 
nătoare a campionatului și a Cuj. 
Pentru a ne convinge, este sufici, 
si aruncăm o privire pe lista ce 
mai buni 33 fotbaliști sovietici 
1966, publicată de federația un 
nală de specialitate. Printre aceș 
se numără nu mai puțin de 10 
catari de la Kiev. Iată-i: Ostrovs 
Sabo, Biba, Ilmelnitki, 
Sosnikin. Bîșeveț. Medved, 
ți Parkuian.

Echipa antrenată de 
specialist V. Maslov este 
șir de alte rezultate mari în 
nala competiție a campionilor.

U.R.S.S. a f 
trofelului eu

âe si
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. Munți
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Imagine din meciul de polo Italia — Iugoslavia
Telefoto: UPI/Agerpres

DE LA CIUDAD DE MEXICO
• Constantin Ciucă In finală la categoria muscă
• Schollander și Ada Kok — la a doua victorie
• Echipa U.R.S.S. a cîștigat turneul de polo

DE ȘAH
a remizat cu Kavalek. 
I-a învins pe Stein în 
întreruptă din runda

șapte runde, în tur-

Larsen 
Fischer 
partida 
a 7-a.

După
neul internațional de șah de 
la Veneția conduce marele 
maestru olandez Donner cu 5 
puncte, urmat de Janosevici, 
Evans 4'A (1) p. Petrosian 4 
(1) p., Robatsch 3 (1) p.

CIUDAD DE MEXICO 27 (Agerpres). 
— Peste 10000 de spectatori au asis
tat la semifinalele turneului de box 
din cadrul Întrecerilor preolimpice, des
fășurate la Arena Mexico, în care spor
tivul român Constantin Cineă a obți
nut o nouă victorie, învingîndu-1 la 
puncte pe mexicanul Roberto Cervantes. 
Ca și în meciul cu campionul european 
Skrzypczak, pugilistul român și-a con
firmat valoarea, practicînd un box 
tehnic, cu lovituri variat'e și precise, 
în finala categoriei muscă. Constantin 
Ciucă îl va întîlni pe Ricardo Delgado 
(Mexic).

In concursul de natație, Don Sdial-

lander (S.U.A.) a obținut cea de-a dona 
victorie, eîștigînd proba de 200 m li
ber cu timpul de 1:59,0 Și înofătoarea 
olandeză Ada Kok a cîștigat -a dona 
medalie de aur, victorioasă în cursa 
de 200 m fluture, în care a fost cro
nometrată cu timpul de 2:2441. Finala 
probei de 200 m spate femei a revenit 
Sabinei Steinbach (R.D. Germană) cu 
2:32,8. Proba de 100 m fluture mas
culin a fost cîștigat de americanul Cari 
Robie cu timpul de 58,9. în proba de 
100 m liber femei, pe primul loc e-a 
clasat Jane Barkman (S.U.A.) cu 
1:01,0, iar cea de 200 m mixt mas
culin, victoria a revenit Ini Frank 
Wiegand (R. D. Germană), care a rea
lizat performanța de 2:18,1.

Turneul de polo s-a încheiat eu vic
toria reprezenta ti vei U.R.S.S. la egali
tate de puncte (9) cu Iugoslavia, iar 
pe locul 3 s-a clasat Ungaria cu 6 p. 
în ultima zi a turneului, U.R.S.S. a 
învins cu scorul de 
goslavia a întrecut 
iar Italia a terminat 
cu R.D. Germană.

3—1 Ungaria, în
că 15—3 Meseni, 
la egalitate (2—2)

Prima victorie în concursul de că 
rie a fost obținută de cunoscutul ca 
pion francez Pierre D'Oriola, învingă 
in „Cupa Națiunilor". D’Oriola 
învins în baraj pe Carillo (Mexic), 
focul trei s-a clasat călărețul vest'-g 
man Jarasinski.

Competiția de tir a programat pre 
de armă liberă calibru mare, de la d 
tanța de 300 m. A cîștigat clvețiai 
I'rwin Vogt, care la totalul celor t 
poziții a realizat 1 147 puncte. Alexar 
Cherasimencko (U.R.S.S.) a ocupat 
cril doi cu 1 137 puncte, iar I.ippo 
Werner (R.D. Germană) locul trei, 
1128 puncte.

La scrimă, proba de sabie pe ech 
s-a Încheiat cu succesul echipei l 
gariei (Bakony, Meszena, Pezsa) c. 
sată pe primul loc fără nici o 
frângere.

★
în turneul de lupte greco-ramane, 

«St. 57 kg Ion Baciu (România) 
învins la puncte pe fostul campi 
mondial Varga (Ungaria) iar la e 
63 kg Simian Popescu (România) 
terminat la egalitate cu filande 
Laski.
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