
Plecarea la Moscova a delegației
de partid și guvernamentale 

a Republicii Socialiste România
care va participa la manifestările prilejuite de

sărbătorirea celei de a 50-a aniversări
a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie

Miercuri dimineața, a părăsit Capitala, îndreptin- 
du-se spre Moscova, delegația de partid și guvernamen
tală a Republicii Socialiste România, care, la invitația 
Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, a Prezidiului Sovietului Suprem a1 Uniunii 
Sovietice și a Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., va 
participa la manifestările prilejuite de sărbătorirea 
celei de-a 50-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie.

Din delegație fac parte tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, conducătorul delegației, Ion Ghecr- 
ghe Maurer, membru al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, 
Leonte Râutu, membru al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., losif Banc, membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Teodor Marinescu, membru 
al C.C. al P.C.R., ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Moscova.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, au fost pie- 
zenți tovarășii Chivu Stoica, Gheorghe Apostol, Ale
xandru Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș, Alexandru Drăghici, 
Paul Niculescu-Mizil, llie Verdeț, membri și membri su- 
pleanti ai Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., se
cretari ai C.C. al P.C.R., vicepreședinți ai Consiliului 
de Stat și ai Consiliului de Miniștri, membri ai C.C. 
al P.C.R., Consiliului de Stat și ai guvernului.

Au fost de față, de asemenea, A. V. Basov, amba
sadorul Uniunii Sovietice la București și membri ai 
ambasadei.

Numeroși bucureșteni, aflați pe aeroport, au salutat 
călduros pe conducătorii de partid și de stat.

★ -
în aceeași zi, delegația de partid și guvernamentală 

a Republicii Socialiste România, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar generai al C.C. al P.C.R., a 
sosit la Moscova.

La aeroportul Vnukovo, delegația a fost întlmpina- 
tă de tovarășii L. I. Brejnev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., A. N. Kosîghin, membru al Biroului Politic 
al C.C. ol P.C.U.S., președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., N. V. Podgornîi, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S., A. I. Pefșe, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., N. Â. Tihonov, 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, miniștri, șefi 
de secție la C.C. a! P.C.U.S., generali.

Au fost prezenți Teodor Marinescu, ambasadorul 
Republicii Socialiste România la Moscova, și membrii 
ambasadei române.
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Dinamo București - AII 
Onesta Milano („Cupa 
cupelor" la baschet), la 

6 și 13 decembrie

Clubul AII Onesta Milano a 
răspuns afirmativ clubului' 
Dinamo București ca meciu
rile dintre aceste echipe, din 
cadrul „Cupei cupelor* la 
baschet masculin, să se dis
pute la 6 decembrie la Mi
lano și 13 decembrie la 
București.

PRIMELE JOCURI INTERNATIONALE DE HOCHEI

dubla intilnire

ROMÂNIA-ITALIA

• PARTIDELE AU LOC LA BOLZANO SI 
MILANO • ULTIMELE REZULTATE DIN 
TURNEUL DE PREGĂTIRE A HOCHEISTI- 
LOR ROMANI • SE VOR FACE UNELE 

SCHIMBĂRI ÎN FORMAȚIA NOASTRĂ

G. SZABO

Prin telefon, de la trimisul nostru la Budapesta, ROMEO CĂLĂRĂȘANU

început bun pentru boxerii noștri.
in „Turneul speranțelor olimpice"

hocheiștii ro- 
au disputat cîteva 
de verificare. Prima 
aceste partide a avut 
localitatea Prostejov,

Selecționata noastră de 
hochei s-a reîntors în Ca
pitală, după turneul de pre
gătire întreprins în Ceho
slovacia. Așa cum am anun
țat, în ultima parte a aces
tui turneu, 
mâni 
jocuri 
dintre 
loc în
rezultatul fiind cunoscut. în 
continuare, echipa a evo
luat la Kopsenice, termi- 
nînd la egalitate cu o se
lecționată locală (4—4), la 
Litomerice, unde a fost în
vinsă de Dukla cu 5—4 și 
și-a încheiat turneul prin
ți-un meci egal : 6—6
cu T. J. Mlada Boleslav. în 
general, toți jucătorii folo
siți au dat satisfacție, cu o 
mențiune în plus 
nerii Gheorghiu 
lescu

Antrenamentele
rile de verificare disputate

pentru ți- 
și Stoicu-

și jocv-

în Cehoslovacia au folosit 
conducerii tehnice a echi
pei (M. Flamaropol și I. Pi
ron) și în scopul unor res
tructurări ale compartimen
telor, unii înaintași fiind în
cercați ca fundași. în felul 
acesta s-a întărit apărarea, 
punctul nevralgic al repre
zentativei române.

Roadele antrenamentelor 
se vor putea vedea la sfîr- 
șitul săptămînii, cînd va fi 
inaugurată seria întrecerilor 
internaționale oficiale. Sim- 
bătă 4 XI la Bolzano și du
minică 5 XI la Milano, se
lecționata țării noastre va 
întilni reprezentativa Italiei. 
Este un examen dificil pen
tru hocheiștii români, în 
ciuda faptului că în ultimii 
ani ei au învins cu regu
laritate pe „azzuri”. Pentru 
informarea cititorilor noș
tri vom preciza că ultima 
partidă dintre cele două e-

chipe a avut loc 
la 20 martie, în 
pei B a C.M., și 
cu victoria formației roma
ne : 7—2 (4—1, 2—0, 1—1).

anul acesta, 
cadrul gru- 
s-a încheiat

Marți seara, în frumoasa 
„Sportcsarnok" din Buda
pesta, 104 speranțe olimpi
ce din 9 țări (Bulgaria, Ce
hoslovacia, Cuba, R.D. Ger
mană. Iugoslavia, Polonia, 
România, Ungaria — cu 2 
echipe — și U.R.S.S.) au în
ceput marea lor confrunta
re pugilistică.

Cei doi reprezentanți ai 
culorilor noastre care au 
urcat treptele ringului marți 
seara, „musca" Ion Nicolau 
și „semiușorul” Gheorghe 
Ene, au pășit cu dreptul. 
Primul l-a avut ca adver
sar pe sovieticul Petrov, 
care a pornit decis la atac 
și, printr-o directă de dreap
ta reușită, l-a trimis Ia po
dea pe Nicolau. Perspective 
sumbre... Imediat Insă, bo
xerul român a preluat ini
țiativa, executînd cu preci
zie upercuturi la plex și 
directe la față. Net superior 
în rundul 2, Nicolau trimite 
serii de mare efect lui 
trov (care a încercat 
contreze) nereușindu-i 
mic. Firește, victoria 
fost acordată în unanimitate 
lui Nicolau.

Și Ene a obținut o victo
rie la puncte, în dauna lui 
Hricisan (Cehoslovacia), dar 
nu a dat deplină satisfacție. 
Dacă a cîștigat, aceasta se 
datorește faptului că Hrici
san a evitat deseori lupta.

Alte rezultate din prima 
gală: semimuscă — Zaporo- 
jev (U.R.S.S.) b.p. Blum 
(R.D.G.); muscă — Kokos
chka (Pol.) b.p. Stanoevici

— Gorog (Ung.) 
(Ceh.), Sokolov 
ab. 2 Stojkovici 

(Iug.); pană — Milan (Cuba) 
b.k.o. 2 Balî (Ung.); semi- 
ușoară — Zeleszniak (Pol.) 
b.p. Fodor (Ung.); ușoară' — 
Stoicev (Bulg.) b.p. Vigh 
(Ung.); semimijlocie — Tyk- 
na (Ceh.) b.p. Willum 
(R.D.G.); mijlocie ușoară — 
Kernel (Ceh.) b.p. Nagy 
(Ung.), Kaffka (R.D.G.) b.p. 
Adamczyk (Pol.); mijlocie 
mare — Benke (Ung.) b.p. 
Filev (Bulg.); semigrea — 
Mathe (Ung.) b.ab. 2 Vega

(Iug.); cocoș 
b.p. Vereș 
(U.R.S.S.) b.

(Cuba) ; grea — Schuster 
(R.D.G.) b.p. Koch (Ung.).

Miercuri seara au boxat 
alți patru sportivi români.

„Cocoșul” Nedelcea l-a 
învins prin abandon în run
dul II, pe polonezul Morus, 
iar „ușorul” Silbcrman a 
dispus la 
(Ungaria).

La ora 
urmează
(mijlocie-mare) eu iugosla
vul Pavlov, precum și greul 
Alexe cu un alt pugilist iu
goslav, Milenkovici.

puncte de Siit®

la care transmit 
să boxeze Ivan

RAPID-JUVENTUS: 29 noiembrie la Torino,

Fe
să 

ni- 
i-a

13 decembrie la București
Clubul Juventus Torino a confirmat telegrafic acor

dul său cu privire la datele la care se vor desfășura 
meciurile sale cu Rapid București. Adică: 29 NOIEM
BRIE LA TORINO, 13 DECEMBRIE LA BUCUREȘTI.

Portarul sovietic 
Kavazașvill a fost 
unul dintre cei 
mai buni de pe 
teren 
dintre 
tiva 
cea 
(1—0). 
marți la 
lată-1 lntr-una din 
intervențiile 
spectaculoase.

dintre 
de 

tn meciul 
reprezenta- 

U.R.S.S. și 
a Greciei 

desfășurat 
Atena.

Telefoto :
U.P.I. Agerpres

ȘTIRI EXTERNE • ȘTIRI EXTERNE
UN BOGAT PROGRAM INTER
NAȚIONAL AL BOXERILOR 

ROMÂNI

Covaci, Manole, Monea, Mariuțan. 
zilele de 9 și 13 decembrie la București 
șl Constanța echipa țării noastre va in- 
tîlni formația Angliei.

s-a mai anunțat, la ediția 
a „Cupei Europei" la box 
șl selecționata României.

Și 
cu

După cum 
din acest an 
va participa ,
Echipa noastră a fost repartizată într-o 
grupă alături de echipele Franței 
Italiei. S-e stabilit ca primul meci 
echipa Franței să aibă loc la 21 decem
brie la București, urmînd ca returul să 
se desfășoare îh martie la Paris. Nu au 
fost însă stabilite datele meciurilor cu 
Italia.

La 9 și ii noiembrie la Wesen și res
pectiv Wiesbaden va avea loc dubla în- 
tîlnlre dintre echipele de box ale Ro
mâniei și R. F. a Germaniei. Pentru 
acest meci au fost, selecționați Gruiescu, 
Gîju, Stanev, Bădoi, Antoniu, Ghiță,

FISCHER PE
12-a

PRIMUL LOC
a turneului interzo- 
Soussa (Tunisia),

In runda a 
nai de șah de Ia , .
Fischer l-a învins pe Byrne, Ghcller pe 
Meeking, Korcinoi pe Bouaziz și Stein 
pe Suttles. Portisch a remizat cu Bilek. 
în partida Întreruptă din runda a 8-a, 
Fischer 
sament, 
Fischer
Larsen 

pitnete.

a remizat cu Korcinoi. în cla
pe primul loc se află acum 
cu 8’/2 puncte (1), urmat de 
71/2 puncte (1), îlort 7*/2



Formația noastră feminină

are o misiune dificilă la Dessau
Aianasîa loncscu ne vorbește despre țjimntisîek

din echipa fi. D. germane

Comentarii • Comentarii * • Comentarii
După întrecerile de la Calați

REGRETABILE AMĂNUNTE...

opus 
echi- 
R.D. 
a ne 
arâ-

Cunoscuta gimnastă ATANASIA 
lONFJsCU, timp de multi ani com
ponentă a echipei noastre reprezen
tative, si-a făcut debutul In arbitra
jul international: ea a funcționat ca 
arbitră neutră la meciul care a 
la Sofia, simbătâ și duminică, 
pele naționale ale Bulgariei si 
Germane. Un bun prilej pentru 
interesa de evoluția si forma
tate in concurs de gimnastele din 
R.D.G., In preajma intllriirii cu se
lecționata României.

■ \ — Ce impresie v-ira lăsat gim-
r nastele din R.D. Germană ?

— M-am deplasat la Sofia la un 
meci care, apa cum reieșea din pro
tocolul initial, se intitula Bulgaria 
(B) — R.D.G. (B), dar am avut 
plăcuta surpriză să tntilnesc echipele 
A ale celor două țări. Mi se oferea 
astfel ocazia de a urmări comporta
rea gimnastelor din R.D. Germană, 
viitoare adversare ale echipei noastre 
reprezentative. Trebuie să subliniez 
din capul locului că formația R.D. 
Germane s-a dovedit foarte valoroa
să, eu multe gimnaste de mare per-

întrecerile junimilor
Iată cîteva amănunte despre 

etapa regională și pe oraș Bucu
rești a campionatului republi
can de gimnastică (juniorii, 
desfășurată recent.

BUCUREȘTI f Concursurile 
au avut loc în sala Tineretului 
și s-au bucurat de o largă par
ticipare, mai ales ta categori
ile mici de clasificare. La fe
minin, au fost consemnate ur
mătoarele rezultate: cai. maes
tre — Claudia Pandleleseu (Șe. 
sp. nr. 2) 71,75 p. Elena Popescu 
(Șc. sp. nr. 2) 86.15 pț Ana Dra- 
goșin (Șc. ap. «r. 2) 64,55 p; 
cat. 1 senioare: Elisabeta Ba
dea (Viitorul) 62,15 p; cat. I ju
nioare: Marcela Miu (Viitorul) 
56,00 p și Ia masculin: cat. mae
ștri: Mircea Gheorghiu (Steaua) 
53,40 p; cat. I seniori: Dan 
Greeu (Viitorul) 53,20 p; cat. 
II seniori: Adrian Stoica (CI. 
sp. șc.) 54,75 p; cat. 1 juniori: 
Nîcolae Oprescu (Viitorul) 
56,75 p.

spectivă. M-au impresionat plăcut, da 
la bun început, calitățile lor fizice, 
aspectul estetic deosebit. Vrmărin- 
du-le la aparate, mi-am dat seama 
că sini foarte bine pregătite si din 
punct de vedere tehnic: lucrează cu 
mare ușurință, cu o deosebită ampli
tudine, indiferent de dificultatea e- 
lementului executat. Gimnastele din 
R.D. Germană au evoluat la un nivel 
ridicat, mai ales la paralele si birtul, 
aparatele lor forte. La sărituri ele 
pun un accent deosebit pe zborul al 
doilea (in dauna primului), iar la 
sol preferă linia clasică: elemente 
de mare dificultate, combinații origi
nale, dar nu întotdeauna dublate de 
o expresivitate corespunzătoare, de 
a mișcare dinamică. Cea mai valo
roasă componentă a echipei s-a do
vedit Cristine Schmidt (in turstă de 
numai 14 ani), excelentă la birnă 
(roți arabe din săritură, cu ratarea 
brațelor, două sărituri inapoij, 
aparat la care a lucrat cu mare si
guranță si cu o deosebită itezinvol- 
litră. Mi-a plăcut, de asemenea. Mă
rită Bauerschmidt, căreia ii tutrevărl 
frumoase perspective, tn general, în
treaga echipă a R.D.G., deși alcă
tuită din gimnaste foarte tinere (cea 
mai ^virstuică" — 18 ani), a lucrat 
la un nivel ridicat, cu malta sigu
ranță, omogen.

— Ce șanse acordați echipei" 
noastre, la Dessau ?

— Cred că gazdele vor alinia, tn 
linii mari, aceeași echipă ca la So
fia, cu mențiunea că, probabil, nu vor 
lipsi din formație Barth și lanz, 
care n-a» făcut deplasarea ta Sofia 
fiind pteente ta Ciudad de Mexico. 
Gimnastele noastre vor trebui să 
lupte pentru a evolua la nivelul po- 
siLifităților lor maxime căci meciul 
R.D.G.—România se anunță dificil.

Horesc mult succes gimnastelor 
noastre in greul Ier examen de la 
Dessau. fCt. ML).

Cronicile meciurilor disputate 
duminică la Galați (în cadrul e- 
tapei a V-a, 
cuprins prea 
Ne-ar fi făcut 
să sublinieze 
lor, eforturile 
sportivi, acțiuni și procedee teh
nice în „premieră* etc. Dar. 
nici vorbă de așa ceva. în 
schimb, sîntem nevoiți să con
semnăm întîmplări regretabile, 
pe care din lipsă de spațiu nu 
le-am putut reda detaliat. Iată-le: 

întrecerile celor trei echipe de 
lupte greco-romane (A.S.M.T. lu
goj, Unio Satu Mare și Oțelul 
Galați), programate în grupa de la 
Galați, urmau să indice pe una 
dintre ele care, probabil, va re
trograda. Asistînd însă la aceste 
intîlniri, am fost nedumeriți de 
evoluțiile unor sportivi. După ce 
Oțelul a învins clar pe Unio, a 
urinat meciul dintre A.S.M.T. și 
echipa din Satu Mare. Cei de la 
A.S.M.T. știind că au „punctul" 
forte în primele patru categorii 
și-an asigurat 
slanțial (12—4). 
la categoriile 
deoarece nu

divizia Al nu au 
multe amănunte, 

plăcere ca acestea 
dîrzenia întreceri- 
epuizante ale unor

un avantaj sub- 
în continuare, 

mari de greutate, 
dispuneau de cine

știe ce valori, lugojenii au „mers* 
la descalificare. în meciul lor cn 
Otelul, mare surpriză. Deși con
duși după patru întîlnlri cu 12—4 
luptătorii de Ia A.S.M.T. au re
făcut handicapul tocmai la ca
tegoriile mari I I (Și de nu i-am 
fi văzut pe gălătenț în meciul cu 
Unio...). Subit, reprezentanții Oțe-

• NEDUMERIRI • ACCIDENTAT 
PARA ACCIDENT V UN ARBI
TRU „ASPRU SANCȚIONAI"
• ORGANIZARE... DEZORGANI

ZATA

lului de la aceste categorii au 
fost părăsiți de puteri și scorul 
s-a rotunjit după fiecare partidă. 
Ba mai mult, greul lor, Iordan 
Chirită, unul dintre cei mai huni 
luptători de la Otelul în turneul 
întreprins recent în U.R.S.S., s-a 
„accidentat" la un deget șt nu 
s-a mai prezentat la întîlnirea cu 
sportivul lugojean. Astfel, scorul 
a ajuns la... 14—14. La termina
rea acestui curios „duel* am 
constatat că, de fapt, Chirită avea 
degetul perfect valid. Apreciind 
că Oțelul nu și-a apărat șansele 
cu seriozitate, conducătorii echi
pei Unio au făcut contestație.

La grupa aceasta fusese desem
nat să arbitreze și L Geambazu 
(Tulcea). Reuniunea a început, 
s-a încheiat, și el tot n-a ajuns 
la Galațf. Poate nu l-a plăcut a- 
ceastă deplasare I î Și, drept 
„sancțiune", Colegiul centrat de 
arbitri L-a... programat pentru 
meciurile ultimei etape din Ca
pitală. Pedagogic, nu glumă !

★ ■
Organizatorii (Clubul sportiv 

orășenesc) au ținut să comple
teze aceste „amănunte*. Deși sala 
de sport a Liceului nr. 4 dispune 
de spațiu suficient pentru a putea 
găzdui — concomitent — între
ceri pe două saltele, totuși, reu
niunea echipelor de lupte libere 
a fost programată în sala de an
trenament a formației locale. 
Motivul ? N-au existat mijloace 
pentru transportul saltelelor pe 
distanta de 4(10 m care separă 
cele două săli. Apoi, în centrul 
orașului am întîlnit un singur 
afiș și acela numai pentru grupa 
de greco-romane. Un gong a fost 
înlocuit cu o țeavă, un cronome
tru cu nn ceas de mînă și un în
treg șir de alte 
Sperăm că federația 
tate nu va trece cu 
ceste „amănunte*.

C.

improvizații, 
de speciaB- 
vederea a-

CHIRI AC

campionatelor republicane de atletismCu 
de Ia 
probă 
cii a fost cea de aruncare a ciocanului. Concurenții 
au fost trimiși tocmai în celălalt capăt al Capitalei, 
lingă turnul de parașutism din parcul sportiv 
„23 August".

Recent, Ia etapa a IlI-a a campion aiului republi
can de atletism pe echipe (categoria A), corespon
dentul nostru principal Ilie Iancu, ne-a relatat că, 
la Bacău, arbitrii ®u au permis disputarea probei de 
ciocan. Motivul? Organizatorii nu au pregătit locul 
de concurs și materialele necesare, astfel îneîi. aces
tea să întrunească cerințele sfâ'pultrte în regulament.

Duminică dimineață, la Cluj, cu prilejul ultimei ' 
etape a campionatului pe echipe, s-a făcut remar
cată o nouă mostră a „grijii" pentru aruncătorii de

ocazia
București, ziarul nostru menționa că singura 
care nu s-a desfășurat pe stadionul Republi-

pnși să-ța desfășoare 
nu se deosebea cu

între- 
niiaic

cioca-

ciocan. Aceștia au tost 
cerea pe un teren care 
de un MAIDAN.

S-a creat obiceiul ca proba de aruncare a 
nulul să se desfășoare in afara stadioanelor, pe te
renuri speciale, împrejmuite. Aceasta, pentru pro>- 
tejarea terenurilor centrate (gazonate) ale stadioa
nelor și totodată pentru a se evita accidentele. 
Este foarte bine așa ! Dar, a se disputa în afara sta
dionului nu înseamnă și în afara atletismului, in 
afara preocupărilor, a atenției acordate tuturor ce
lorlalte probe.

Credem că, în. alcătuirea programului reuniunilor 
atletice, în asigurarea materială a acestora, forurile 
de resort trebuie să tisnă seama și de această 
probă, vitregită pe nedrept.

ADRIAN IONESCU

Erkadi (Șc. 
coresp.j.

Aii fast

(jASIDBAl

urmări două garnituri com
ate reprezentativelor acestei

Faptul s-a petrecut recent. In meciul 
versitatea București și Rafinăria Teleajen. 
Cristian Gațu (Universitatea București) ;

Se exersează blocarea aruncărilor de Ia 9 m. Juniorii se pregătesc 
astfel pentru apropiatul meci cu selecționata R. D. Germane 

Foto : A. Neagu

naționale, 
lișta jucăto- 

care vor re
diu Uniunea 

Iată

PLOIEȘTI: Întrecerile 
desfășurat în sala Petrolul și 
s-au încheiat cu următoarele 
rezultate: cat. 1 senioare: Vic
toria Gheorghe 58,40 p, Elena 
Fetelea 57,75 p, Rodica Ion și 
Georgeta Stan 56,80 pț cat. 
junioare I: Elisabeta Turcu 
55,80 p, Ileana Popescu 54,1® p, 
Mariana Oiței 52,40 p. (Jf. 
CrssceTOfîu — coresp.j.

PETBOȘENI: Din păcate, 
în afara gimnaștilor din orașul 
Petroșeni, la concurs au mai 
luat parte doar 6 junioare din 
Hunedoara. Celelalte raioane 
au absentat La cat I juniori, 
primul s-a clasat Augustin Be
ier (Șc. sp.), ia cat I seniori — 
Ștefan Urmanczi (Știința Pe
troșeni), fer fe cat. I 
— Maria 
Bâtot —

juaiaare 
sp.). (S.

Echipele noastre reprezentative 
de gimnastică se află în fața unui 
dificil examen — dubla intilnire 
cu selecționatele R.D. Germane, 
programată ta finele acestei săp
tămâni la Dessau. în vederea a- 
cestei confruntări au fost desem
nate să facă deplasarea în RJ3.G. 
următoarele laturi : feminin: Ele
na Ceampelea, Rozalia Fiiipescu, 
Rodica Apăteanu, Lucia Chiriță, 
Alina Goreae, Irina Sărăcuț Olga 
Ștefan ; masculin: Gh. Tohăaea- 
nu, A. Cadar, A. Silaghi. V. Co- 
șariu, A. Gruin, P. Mîhaîuc, L. 
Buh.

Juniorii inaugurează noul sezon

international
I
I

Bogata activiita- 
internațienală 

rezervată în acest 
sezon echipelor 
reprezentative și 
de club, va fi inau
gurată de noua 
promoție a speran
țelor handbalu
lui, juniorii și ju
nioarele. Este, 
deci, o inaugurare 
plină de semnifi
cații, pe care o 
dorim și încununa-

tineri- 
repre- 

este de 
Ei vor

ver a- 
zilele 

noiem- 
pentru

Ită de succes, cu 
atît mai mult, cu 
cit sarcina 
lor noștri 
zentanți nu 
loc ușoară.
intîlni în deplasa
re selecționatele 
similare ale E. D. 
Germane, țară In 
care handbalul cu
noaște o puternică 
dezvoltare.

Partidde 
vea loc în 
de 10 și 12 
brie, motiv
care cefe două e- 
chipe și-au și în
ceput pregătirile, 
juniorii sub condu
cerea 
lor loan 
Dumitru 
eu, iar
îndrumate de Ioan 
Schuster și Simi- 
on Pompiliu.

antrenori- 
Donca. și 

Lupes- 
junio&rete

I
I
I
I

FIȘIER»

I

în agenda întrecerilor interna
ționale din Iun» noiembrie, cele 
două turnee de handbal, dotate cu 
„Cupa orașelor", se înscriu, in 
mod cert, la loc de frunte, printre 
eele mai interesante. Motivul ? La 
startul lor se prezintă cîteva re
dutabile selecționate

Recent, s-a primit 
rilor și jucătoarelor 
prezenta handbalul 
Sovietică' la aceste turnee, 
componența celor două selecționa
te : MASCULIN: Țapenko, Seme
nov, Șolamko, Zdorenka, Zelenov, 
Riazanov, Țerțvadze, Phakadze, 
Mahorin, Taranenko, Klimov, Gul
ins; FEMININ: Kamișkova, Hudeș- 
kova, Jivih, Tuliakova, Șabanova, 
Turcina, Omelciuc, Ocetinskaia, 
Kanfa-San, Sevcenko, Janileunite. 
Bobrus. După cam se vede, spec
tatorii din București și Cluj vor

putea 
plete 
țări. Nu lipsește nici unul din așii 
handbalului sovietic, ceea ce ne 
determină să apreciem că aceste 
două formații se vor număra prin
tre principalele pretendente la pri
mele locuri.

• Tradiționalele cumpetițli de
iarna, „Cupa F.R.H." la seniori 
șl „Cupa Sportul------- ' ' ’ *“
niort. trebuie să 
de 19 noiembrie, 
dată urmează să 
rite pe eenire. ___ ________
acest lucru comisiilor locale pen
tru ca nu cumva sâ uite. Să uite 
șl să se trezească în ultimul mo
ment, orsanizînd în pripă un 
turneu a cărui desfășurare să în
semne doar Irideplimrea unei 
sarcini.
• tn partida, feminină de cate

goria A Politehnica Galați — Ei- 
cevO nr. 4 Timișoara s-a bătut 
un „record", care nu face cinste 
nici jucătoarelor respective și, cu 
atît mai puțin, antrenorilor lor. 
Despre ce este, vorba ? In acest 
joc ‘ L.
(83 Politehnica Galați și 57 Liceul 
tir. 4 Timișoara) ! Tot meeîOT a

minute. Atunci, cînd
I

popuiar" la Ju- 
înceapă în ziua 
De la această 

se disputa jocu-
Am reamintit

s-au comis 140 de faultări.

Un gest care cinstește!
dintre echapete masculine Unl- 

. Pornit pe contraatac, jucătorul 
. -------------------- -------------T—, s-a arlat singur cu portarul. A

tras, plonjmd pe semicerc. Mingea a lovit bara, a ricoșat în spațiul porții, 
unde se afla căzut Gațu și de aci in gol» Totul a durat eSteva fracțiuni de 
secundă. Arbitrai Gh. Lungu neatent,, a acordat punctul, dar ptoieștenil 
au protestat, susțiaînd că balonul l-a lovit intii pe Gațu (care fiind in 
semicerc, era in poziție aeregutemeaoară) șl apoi a sărit dincolo de linia 
porții.

Conducâleeul jocului a fost însă, intransigent. Șl atunci. Cristian Gața 
s-a apropiat de ei șl i-a spus : js-a fort gol. Mingea m-a atins pe nune 
și apoi a intrat in poartă !“ Puțin surprins, arbitru! Gh. fiungu a ezitat o 
clipă, după care însă a dictat repunerea mingii în joc, priatr-o ar uncare 
liberă de la semicercul formației Rafinăria Teleajen.

Meciul s-a încheiat la egalitate : 15—15. Goiul în diseuție conta enorm. 
Dar mai mult a contat pentru Cristian Gațu, cinstea !

durat 50 de 
a-a mai jucat și handbal T
• La tradiționalul turneu femi

nin de handbal dotat cu „Cupa 
Purtării", care are loc la Bratis
lava, a fost Invitată și e echipă 
din tara noastră. Biroul federal 
a decis ca la această competiție 
să participe selecționata școlilor 
sportive din București. Turneul 
are loc în zilele de 2 șl 3 decem
brie.

• Un 
pionilor 
meciul 
Dynamo 
penhaga 
va avea 
brie la Copenhaga.

rezultat din „Cupa cam- 
europerri" : la Berlin, în 
tur, echipa masculină 
a întrecut pe H.G. Co- 
cu 29—22 (13—9). Returul 
loc în ziua de 8 rwsiem-

Arbitri romani
peste hotare

„Cupei campio- 
au delegat doi 

------- din

Orgauizatoril 
nilor europeni" .......... _
arbitri români ta partidele 
primul tur al competiției. Astfel, 
V ASIDE SIDEA va conduce la 
Budapesta în ziua de 8 noiem
brie jocul dintre echipele mas
culine Honved Budapesta și Vi- 
kfngarnas Hrafslngfrorg, campioa
nele Ungariei și, respectiv, Kue- 
chei. De asemenea, tot La Buda
pesta a fost delegat șl CONSTAN
TIN CAPAȚIMA, care va arbitra 
îruîlnirva efintee formațiile femi
nine Ferencvaros și Empor Hos- 
toek, ce va avea loc în ztua de 
5 noiembrie.

»

I
I
I
I
I
I



După meciul de la Cracovia

Dincolo de rezultatul de pe tabelă
• Apărarea noastră impenetrabilă? • O zonă mare neacoperită: mijlocul terenului © Pe 

Germanieicine contăm pentru meciul cu R. F. a

„Totul e bine cînd se termină 
cu bine", spune o veche zicală 
pe care am auzit-o în cabină la 
finele meciului România — Po
lonia, rostită de către unii ju
cători ai primei noastre forma
ții, mulțumiți de rezultatul egal; 
cîțiva dintre ei nu făceau decît 
să repete verbal satisfacția pe 
care și-o arătaseră cu citeva cli
pe înainte, cînd, imediat după 
ultimul fluier al arbitrului, ridi
caseră brațele spre teleobiectivul 

ultimele

menținîn- 
ai fotba

lul

venea 
0—6, 

impli-

ce transmitea acasă 
sale imagini.

Sincer vorbind și 
du-ne în contextul real 
lului nostru la ora actuală.
0—0 în deplasare cu recenta în
vingătoare a Belgiei, pe Heysel, 
nu poate constitui motiv de in
satisfacție ,• mai ales că 
după „neuitatele* 1—7 și 
două rezultate cu mari 
cații de ordin psihologic.

Ce voiau, însă, să însemne cele 
rostite de jucători la cabine ? 
Ceea ce zicala pare să... ascun
dă: satisfacția că „băieții" lui 
Teașcă și Onisie scăpaseră cu 
fața (a se citi, mai bine, tabela) 
curată ; sau, bucuria naufragia
tului care, cum necum, ajunge La 
țărm.

Faptele petrecute în teren și 
consemnate de noi în carnet 
hermit comparația. Datele statistice 
— în cazul meciului de la Cra
covia — stat cit se poate de eloc
vente : doar cinci șuturi pe spa
țiul porții (3 în repriza I, 2 în 
cea de-a doua), doar o lovitură 
de colt (în min. 631) lată de 
cele 16 ale adversarului. Un 
meci La o 
aceasta :nu 
renți. Nu 
tul că un 
te constitui

pregătindu-i pe celălalt, 
echipei noastre natio- 

cel cu puternica repre- 
a R. F. a Germaniei, 

(în min. 631) lată
ale
poartă, nu glumă, și 
ne poate lăsa indii e- 

trebuie omis fap- 
joc amical mi poa- 
an simplu scop în

sine, el 
în cazul 
riale, pe 
zentativâ
finalistă la ultima ediție a cam
pionatului mondial.

în ce au constat, așadar, de
ficiențele jocului practicat la 
Cracovia de formația noastră ?

In așteptarea unui
meciul 
cadrul 

atbi- 
.și-a

s -
Conducînd, Fecewt, 

Grecia — Austria, din 
campionatului Europei, 
trul Vasile Dumitrescu 
îndeplinit baremul cerut. pen
tru titlul de arbitru interna
țional, el fiind cel de al 7-lea 
arbitru român care primește 
ecusonul F.I.F.A.

Fost jucător al Unirii Trico
lor, V. Dumitrescu iși începe 
cariera „dtrijaralâ* în 1949, 
conductori pînă în prezent -600 
de tneciuii interne și 53 de 
partide internaționale din ca
drul diferitelor competiții: 
„■Cupa cupelor**. „Cițpa cam
pionilor europeni", „Cupa ora
șelor tîrguri*, jocuri U£d-.A„ 
întîlniri amicale inter-cluburi 

Să ne oprim, pe scurt, mai tatii 
la greșelile făcute în FAZA DE 
APĂRARE, deoarece rezultatul 
consemnat la sfîrșii a lăsat, se 
pare, iluzia că la acest capitol 
totul a mers ca pe roate. în pri
mul rînd, regruparea liniilor s-a 
efectuat fără oportunitatea dori
tă, oferind spații largi de mane
vră jucătorilor polonezi. Voinea 
s-a izolat undeva pe aripa stingă 
(deși și el avea sarcini de efec
tuare a presingului, de închidere 
— împreună cu coechipierii ve
cini de zonă — a unghiurilor), 
mijlocașii s-au repliat și ei de-

echipei poloneze, care este apăratăȘoo (in aer) șutează spre poarta

special 
rolului

seori cu întîrziere. tn 
Koszka, care, prin natura 
(mijlocaș defensiv) trebuia să se 
afle ta timp util in apropierea 
fundașilor centrali, D. Nicolae și 
C. Dan, pentru a le înlesni aces
tora poziția de „acoperitori*. Sînt 
lipsuri care au scos și mai mult 
în evidentă plasamentul delectuos 
al fundașilor laterali Sătmăreanu 
și Mocan u, ambii depășiți de ac
țiunile individuale și (cu atît mai 
mult) cu superioritate numerică 
purtate pe partea lor. A lost 
plăcut pentru noi să-i vedem pe 
Năslurescti și Constantin (cit su
flet a pus decanul de vîrstă al 
formației noastre l) venind în 
sprijinul apărării, contribuind Se
care la stăvilirea atacurilor de
clanșate de polonezi.

In cîteva rînduri însă, întrea- 

ecuson F.I.F. A
și inter-țări. Debutul interna
tional -și-l face în 1956, cu o- 
cazia întîlnirii dintre C.CA și 
echipa belgiană -Charleroys, 
ieșirea în arena internațională 
avind loc în '59, cînd arbitrea
ză la Belgrad, partida Iugosla
via — Bulgaria. Calitatea ar
bitrajelor sale — competență, 
clarviziune, obiectivitate — 
l-au impus cutînd printre cei 
mai prestigioși cavaleri ai flu
ierului.

în fotografie J V, Dumitres
cu cm atena dipe înaintea 
începerii meciului Galatasa- 
ray — Polonia Bytom din 
cadrul „Cupei campionilor 
europeni".

fost de- 
iminent.

ga noastră defensivă a 
pășită și golul a părut 
Ne-au salvat însă Coman, barele 
porții sale și, de ce să nu re
cunoaștem?, zeița Fortuna...

In FAZA DE ATAC, lucrurile 
au stat și mai slab; din cauza 
insuficientei mișcări în teren (a 
existat o inexplicabilă teamă de 
a ataca), din pricina numeroase
lor execuții tehnice defectuoase. 
A fost uneori 
majoritatea 
degajind 
și atunci 
stînjenea 

jenant să vedem 
fundașilor noștri 

la întîmplare, chiar 
cînd adversarul nu-i 

cîtuși puțin. Cît

Koszka, că- 
pre- 

I, a- 
au 

s-au

despre Libardi și 
rora le revenea sarcina să 
lucreze mingi pentru linia 
ceștia (Libardi, îndeosebi) 
greșit la preluare, la pase, 
orientat defectuos, efectuând 
transmiteri (cînd reușeau) la 
partenerul mai puțin indicat.

în aceste condiții. puținele 
mingi care au ajuns la vîrfurile 
noastre de atac n-au constituit 
decît arareori un pericol pentru 
poarta adversă.

Lipsurile de care vorbim au a- 
părut și mai vizibile, prin con
trast cu ceea ce a demonstrat 
formația poloneză: acțiuni pur
tate rapid, cu dezinvoltură, pe 
un tront larg. Brycbczy, mijlocaș 
ofensiv, și Piechniczek, jucătorul 
cu nr. 2, s-au intercalat deseori 
(după o schemă bine învățată) 
printre coechipierii din prima 
linie, creind derută în apărarea 
noastră.

★
Fiecare partidă este importan

tă și prin învățămintele pe care 
le prilejuiește. Desigur, la proxi
ma Hitîlnire, aceea de la 22 no
iembrie cu R. F. a Germaniei, 
reprezentativa noastră va aborda 
jocul înti-o altă concepție decît 
a făcut-o duminică. Sprijinită de 
public și jucînd pe propriul te
ren, ea va fi aceea care, spe
răm, va da tonul ofensiv. în 
ceastă haină, mai aproape 
spiritul adevărat al jocului și 
gustul iubitorului de fotbal, 
simt mai în largul lor și fotba
liștii români. Ne-au demonstrat-o 
în repetate rînduri împotriva u- 
nor formații tot de primă mărime 
în ierarhia fotbalului mondial: 
Spania, Portugalia, Uruguay. Dar 
despre aceasta mai e timp de

a- 
de 
de 
se

la 14 noiembrie, o nouă tragere a autoturismelor LOTO
La 14 noiembrie, A. S. LOTO- organjzeazg 0

tragere a autoturismelor 
la care se atribuie auto- 
de diferite mărci și ca- 
în număr NELIMITAT: 

16“, „Skoda 1 000 
,Fiat 850* și „Trabant

număr NELIMITAT se

PRONOSPORT 
nouă
LOTO, 
turisme 
parități 
„Renault
M. B.*, 
601*.

Tot în
mai atribuie premii de cîte 
75.000 de lei (un autoturism la 
alegere dintre cele 4 tipuri a- 
cordate la categoriile I — a IV-a 
și diferența în numerar), premii 
fixe în bani de 300 de lei, pre
mii de valoare variabilă ș. a. 

vorbit. Azi, mîine, se va stabili 
lotul pentru meciul cu R. F. a 
Germaniei. Citi oprim din „ll*-le 
care a evoluat la Cracovia ? La 
cine să mai apelăm, tinîndu-se 
cont și de experiențele anterioa
re, jocurile cu Berlinul oc
cidental, Izrael, Budapesta, Polonia. 
Cunoaștem criteriile (valoare, 
formă, cupluri sau chiar compar
timente de joc) care trebuie să 
conducă la stabilirea celei mai 
bune formații. Un singur lucru 
e cert: la Cracovia pragul exa
menului l-au trecut prea puțini, 

Coman, N&sturescu,

de doi fundași plus portarul. 
Foto : T. Roibu

Constantin, Dobrin (atît cit a 
jucat). Unii datorită îndeosebi 
dăruirii cu care au apărat culo
rile tricoului național, alții dato
rită clasei lor de joc. Dintre a- 
ceștia din urmă va trebui să a- 
vem cit mai multi cînd este vor
ba de alcătuirea unei echipe re
prezentative.

C. MANTU
G. NIGOLAESCU

NU VOR MAI ARBITRA 0 PERIOADĂ
Colegiul central 

arbitrilor de fotbal, 
ultima sa ședință.

al 
la

■ 
luat în discuție unde 
arbitraj’e slabe, precum 
și neprezentări la me
ciuri. Cu acest prilej 
a luat următoarele mă
suri :

— arbitrul Ion Cîm- 
peanu (Cluj) — pen
tru că a condus neco
respunzător jocul Olim
pia Oradea — Vago
nul Arad, care a dus 
la incidente nesemna
late în foaia de arbi
traj, a fost suspendat 
pe trei luni;

— arbitrul Gavrila 
Busch (Cluj) — pen
tru arbitraje slabe a 
fost sens din lotul 
republican de arbitri;

— arbitrul Mircea 
Bică (București) — 
pentru arbitraj neco- 
respuuzătOT la meciul 
Siderurgia tul — C.F.R. 
Pașcani a fost suspen
dat pe două săptămâni;

— arbitrul Valentin 
Riva (București) — 
pentru 
l>o rare 
centru 
rurgistul 
Pașcani 
pendat 
ufi ;

lipsă de cola- 
cu arbitrul de 
la meciul Side- 
l — C.F.R.

a fost sus- 
pe o săptămî-

arbitrii losif 
și lufiu Boroș 
din Timișoara), 
că nu s-au pre
ia meciul Pro- 

Bucurcșli —

Ritter
(ambii 
pentru 
zeMat 
greșul
Universitatea Cluj au 
fost suspendat! pe cile 
o lună ■

In una» incidente
lor petrecute la meciul 
Chimica Tirnăveai — 
Medicina Cluj’, divizia 
C seria Nord, Federa
ția română de fotbal a 
hotărât suspendarea te
renului echipei Chimica

Se efectuează 21 de extrageri 
cu 85 de numere în total.

Cu biletele J de 60 de lei pu
teți participa la toate cele 21 
extrageri.

Luni 13 noiembrie este 
zi de vînzare a biletelor.

ultima

mîine 
ia str.

la

• Tragerea LOTO de 
va avea lac la București 
Doamnei nr. 2 cu începere de 
ora 18,00.
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EXTRAGEREA I
17, 48, 87, 28, 2J. 49 — 19, 31

Meciurile de cupă
sînt o corvoadă?

Competiția 
zi. așa cum

rezultatelor snrpri- 
mai este denumită 

.Cupa României*, nu ae dezmin
te. Și în etapa de duminica au 
fost consemnate multe rezultate 
care merită a fi discutate. Ne 
referim la faptul ca din compe
tiție au ieșit 11 (!) echipe care 
activează in divizia B: C.F.R. 
Pașcani, Siderargisud, Electroni
ca Obor, Portul Constanta, Me
troul Brașov, Politehnica Bucu
rești, Chimia Rm. Pilcea, C.S.M. 
Reșița, ,1.S. Cu gir, Olimpia
Oradea și Gaz metan Medias.

La prima vedere, eliminarea 
acestor formații constituie o sur
priză. Dar, după relatările cores
pondenților noștri, Infringerea 
lor de către echipe de categorii 
inferioare este normală De ce 7 
Echipele sns-amintile au evoluat 
slab, jucătorii au comis greșeli 
elementare și prin comportarea 
lor au arătat că nu vor altceva 
decît sa se termine jocu! și în 
acest fel să scape de... corvoa
dă. Se observă că pentru unele 
echipe „Gupa României** nu pre
zintă nici un interes. Nu este 
oare cazul ca Federația română 
de fotbal să atragă atenția con
ducerilor acestor echipe și, even
tual. s3 aplice unele sancțiuni ?

Să menționăm că, pentru etapa 
următoare — care va avea loc 
la 19 noiembrie — s-au calificat1 
36 echipe. Federația româna de 
fotbal a stabilit următorul pro
gram : Medicina lași—Chimia , 
Suceava, Gloria Birlad—C.S.M.S. 
lași, Ancora Galați—Ceahlăul P. 
Neamț, Progresul Brăila—Preto
ria Roman, Marina Mangalia —: 
S.N. Oltenița, Cimentul Medgidia i 
— Metalul București, Dinamo 
Obor—Poiana Cimpina, Chimia 
Tr. Măgurele—T.U.G. București, 
Metalul Tirgoviște—Flacăra Mo
rțiu, Dunărea Calafat—C.F.R. 
Timișoara, Victoria Tg. Jiu— 
Metalul Hunedoara, Minerul 
Ghelur—Vagonul Arad, Politeh
nica Timișoara — C.F.R.I.Il.T, 
Arad, Bihoreana Marghita—Cri- 
șui Oradea, C.I.L, Gherla-Mine-' 
rul Buia Mare, Lemnarul Odor- ‘ 
hei—C.F.R. Cluj, Oltul Sf. 
Gheorghe—C.S.M. Sibiu, Chimia 
Făgăraș — lnd. sirmei C. Turzii.;

— arbitrul Eugen 
Bălăucă (Oltenița) 
pentru lipsă de cola
borare cu arbitrul de 
centru la meciul Șoi
mii Buzău—S.U.f Ga
lati a fost suspendat 
pe o sBptămînă;

— arbitrul Ion Uri- 
safi (București) — 
pentru eă nu a trecut 
pe foaia de arbitraj re
zultatul partidei Ceah
lăul P. 
mia fim. 
suspendat 
mină.

Neam)—Chi- 
Vilcea a fost 
pe o săptS-

TEREN SUSPENDAT
pe o etapă. Diu aceas
tă cauză. partida Chi
mica Tîmăveni—Me
talul Satu Mare, din 5 
noiembrie, «e va dispu
ta la Mediaș, dumini
că cu începere de la 
ora 11.

FOND DE PREMII : 516948 
din care 32 066 Lei report la 
tegoria I.

EXTRAGEREA A II-A
24, 45, 13, 20, 28, 38 — 7,

FOND DE PREMII: 342 189

lei 
ca-

40 
Ici.

Tragerea următoare va avea loc 
miercuri 8 noiembrie în BucurcșC.

Premiul de 25 000 lei de la ca
tegoria a Il-a, extragerea I, con
curși»! nr. 43 a revenit participan
tei Bănită Victoria din București.

Rubrică redactată de Administra
ția de stat Loto-Pronasport.



Trimisul nostru special la Istanbul, (. fair ne comunică:

Echipa României inlilnește selecționata 
Uniunii Sovietice în primul joc din turneul final

ISTANBUL, 1 (prin telefor). In
tre lupta dim serii, încheiată luni, și 
marea încercare dc forțe din turneul 
final, în care se dă startul mîine 
(n.r. azi) — două zile de pauză. 
De fapt, două zile de extremă încor
dare nervoasă pentru Jucătorii și 
antrenorii celor opt echipe masculine, 
angajate în disputa pentru titlul de 
campioană europeană, deținut din 
1963 de reprezentativa României și 
pentru ultimul loc vacant, rezervat 
unei formații continentale, pe tabloul 
de participare la turneul 
1068.

Destule și destul de 
mize îneît acestea să 
starea psihologică a voleibaliștilor. 
Așteptarea startului, nesfîrșitele cal
cule pe marginea comportării de pe 
acum, confruntările palmareselor și 
analiza din toate unghiurile posi
bile a programului — iată ce gene
rează, în plus, tensiunea despre care 
vorbeam, tensiune ce va crește, 
mod cert, o dată cu disputarea 
melor partide din turneul final.

Aminteam mai înainte despre 
gram. Acesta a fost stabilit 
tragere Ia sorti. Zice o vorbă 
bătrîni că un necaz nu vine niciodată 
singur... In ceea ce ne privește, zi
cala s-a confirmat o dată în plus. 
Ga și cînd nu ne ajungeau intrarea 
în grupa cea mai tare a campiona
tului european masculin și forma ne
corespunzătoare a voleibaliștilor 
noștri, sorții ne-au dezavantajat din 
nou, urmînd să Jucăm meciurile cele 
mai grele, cu echipele Uniunii So
vietice și Cehoslovaciei, unul după 
altul, în primele două etape I

în sfîrșit, să nădăjduim c3 echipa

olimpic din

importante 
influențeze

în 
pri-

pro- 
prin 
din

Actualități din sportul sovietic

va 
forța 
brio

Recent, pc muntele Elbrus 
(5633 ni) sa desfășurat o ascen
siune nemaiîntîlnită încă în isto
ria alpinismului. 2 000 de sportivi 
din toate republicile sovietice au 
urcat pe ceil mai înalt pisc din 
Caucaz, supranumit „uriașul cu 
două capete". Aici a fost fixat un 
bust al lui Lenin și o casetă con- 
ținînd semnăturile tuturor celor 
care au participat la ascensiune. 
Deasupra ei se află inscripția : 
„Să fie deschisă în anul 
la aniversarea a 100 
Marelui Octombrie".
• Iubitorii sportului 

din capitala Ucrainei, 
mese un dar minunat.

celei dea 50-a aniversări a 
Octombrie Roșu. Este vorba 
un nou motodrom, conținînd 
complex de construcții și in- 

«necesare marilor compe-

iul 
lui 
de 
un 
stalații necesare marilor 
tiții motocraliste, printre care o 
pistă de dirt-track de 400 m (10 m 
lățime) și un teren pentru moto- 
bal (60x 100 m).
• Leningradul se poate mîndri 

cu o bogată tradiție în domeniul 
sportului. Aici, încă în ultimul 
deceniu al veacului trecut, aveau 
loc primele meciuri de fotbal și 
întreceri de atletism, se practicau 
patinajul, ciclismul și schiul. Re- 
ferindu-ne la vremuri mai apro
piate, vom aminti că reprezentanții

sportivi 
cerit 88 
ediții ale Jocurilor Olimpice.
• Sportivii de la uzina de au

tomobile „Lihaciov" din Moscova 
organizează în fiecare an o Spar- 
tachiadă, în care se întrec com
petitori în cadrul a trei categorii 
de vîrsță. Anul acesta întrecerile " 
Sparrtîțchiadei ZIL-ului s-au 'bucu- J^ 
rat de o participare record : 25 060 
co«

ai Leningradului au cu- 
de medalii la ultimele

noastră se va redresa și, deci, 
izbuti reeditarea turului de 
din alți ani, dc a termina cu 
după un debut slab.
■ Să sperăm...

Iată acum ordinea Jocurilor 
pei noastre, în turneul final: joi cu 
Uniunea Sovietică, vineri cu Ceho
slovacia, sîmbătă cu Iugoslavia, du
minică pauză, luni cu Italia, marți 
cu R.D.G. și miercuri cu Ungaria.

Tot mîine (n.r azi) se dă startul 
la Ankara în turneul final feminin 
pentru locurile 9—15,
parte și reprezentativa țării noastre, 
în primul Joc ea întîlnește echipa 
Belgiei, într-o partidă în care, în 
mod normal, nu trebuie să aibă pro
bleme, ca și în celelalte meciuri de 
altfel: cu Elveția (sîmbătă)t Suedia 
(luni), R.F. a Germaniei (marți) și 
Turcia (miercuri).

Miercuri, la Izmir, a început tur
neul final feminin pentru locurile 
1-8, la capWul căruia va fi cunos
cută noua echipă campioană 
Europei.

în meciurile inaugurale ale turneu
lui feminin pentru locurile 1—8, re
prezentativele Ungariei și Cehoslova
ciei au repurtai' victorii categorice. 
Prima a întrecut Izraelul cu 3—0 
(7, 5, 4), într-un joc care a fost ar
bitrat bine de M. Albuț (România) 
și T. Sar (Turcia), iar a doua a dis
pus. de Olanda tot cu 3—0 (1,6,8).

La ora închiderii ediției, se dis
pută celelalte partide ale acestui 
turneu

motor 
pri- 

prile-la care ia

2 017,. 
ni ai

Pină nu de mult, numele lui Semen Boicenko figura pe tabela 
recordurilor unionale de natație. Acum, maestrul emerit al sportului 
Boicenko este antrenor principal la „Palatul sporturilor de apa* din 
Moscova. Iată-1, în fotografie, împreună cu cițiva entuziaști elevi ai 
săi, urmărind o cursă în bazinul de 50 m.

Exact in ziua de 7 Noiembrie tre
buie să sosească la Moscova aler
gătorul maghiar Gyorgy Shirila, 
care parcurge pe jos distanța ce se
pară Budapesta de capitala Uniunii 
Sovietice. Iată-l pe întrepridul spor
tiv, fotografiat în timp ce părăsea 
Kievul, îndreptîndti-se spre Mosco
va.

JUVENTUS TORINO LA A PATRA TENTATIVA IN „(CE. de fotbal
După cucerirea campionatului Ita- 

llei în sezonul 1960—1961, se părea 
că pentru Juventus Torino va urma 
perioada biblicelor vaci slabe, în- 
trucît chiar în campionatul următor 
laureații au fost pe punctul de a 
retrograda, terminînd pe locul 12, 
la un pas de locurile fatale. Tn 
anii care au urmat, „bătrîna doam
nă» a fotbalului italian părea că 
se va apropia totuși de valoarea 
perioadei de glorie, fără a da însă 
semne că ar putea atinge culmea 
randamentului și succesele cu care 
exaltase mai înainte întreaga Ita
lie. Dar, apele Padului au adus la 
Torino corabia lui Heriberto Herre
ra. Urcarea paraguayanului pe tro
nul - ■ - 
dem 
inte 
tule 
raj. . ...... . . _ _
jucători, poziții în total contrast cu 
principiile sale. Așa-numițli idoli ai

echipei și ai publicului au coborît, 
de pe piedestalul pe care fuseseră 
înalț ați, printre ceilalți... muritori 
de rînd. Cine a mai rămas cKn ve
chea gardă a echipei campioane ? 
Omar Sivori. cel care domina fără 
discuție cercul „alb-negrilor", jucă-

zon. Neacceptînd însă programul 
intens impus de antrenor, încercînd 
să sădească spiritul de frondă prin
tre jucători, Sivori a fost cedat 
formației Napoli. Astfel, că dintr-o 
echipă compusă din cîteva somități 
și rnulți „salahori", H.H.2 a făcut
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lui Juventus a însemnat — cre- 
— începutul unei noi ere. Ina- 

de toate H.H.2 a demolat, cu des- 
riscuri, dar cu foarte mult cu- 
pozițiile privilegiate ale unor

torul în fața căruia se închinau toți 
antrenorii dinaintea lui H.H.2, care 
dicta chiar și alcătuirea echipei 
pentru fiecare meci, singurul jucă
tor al cărui cuvînt era literă de 
lege pentru toți. Conviețuirea între 
Paraguayan și Sivori a durat, în 
aceste condiții, mai mult de un se-

închegată, ca 
care moto-ul 
toți pentru

F. BrackeDaler
zile în urmă, pe 

de la Ciu-

/. / . z..

'i 1

Cu cîteva 
„pista miraculoasă' 
dad de Mexico, ciclistul ceho
slovac JIRI DALER a realizat 
un nou record al lumii în pro
ba de 5 000 m cu timpul de 
0:05,64 (vechiul record mondial 
aparținea lui Giorgio Vrsl cu 
timpul de 6:11,07). Pentru ama
torii de ciclism Jiri Daler 
este un nume cunoscut. La To
kio el a devenit campion olim
pic în proba de urmărire indi
viduală (4 000 m). întrecîndu-l 
în finală pe marele favorit, ita
lianul Giorgio Ursi. Așadar, 
este vorba de o personalitate a 
ovalului de beton. Jiri Daler 
are 27 de ani (s-a născut la 8 
martie 1940 la Brno) și — după 
cum se exprimă cunoscutul co
mentator Marcel Hansenne — 
o statură de atlet: 184 cm înăl
țime și 83 kg.

Jiri Daler este ofițer. El 
vorbește trei limbi străine (en
gleza, spaniola și germana), 
aici aflindu-se și secretul marii 
sale popularități printre... zia
riști. Acum se pregătește să d- 
tace recordul mondial la 10 km.

.lovitură 
numită 

FERDI- 
a pulve- 
luni sea-

adevărată „i 
teatru”, așa poate fi 
isprava belgianului 
NAND BRACKE, care 
rizat pur și simplu — 
ra pe velodromul olimpic din 
Roma — vechiul record al orei. 
Rezultatul său: 48,093 km con
stituie nu numai 
cord profesionist 
cord ii aparținea 
Riviere cu 47,347 
„clou”-ul 
încercat 
recordul 
Vigorelli 
nefavorabil 
să-și oprească tentativa 
26 de ture. Un telefon la Roma 
și serviciul meteorologic al 
aeroportului din capitala Ita
liei l-a informat că acolo vre
mea este bună (18 grade) și că 
sînt previziuni ca ea să se 
mențină așa încă 48 de ore. 
Plecat la Roma, Bracke a rea
lizat luni seara marele său re
cord.

Ferdinand Bracke are 
ani și face parte din 
Peugeot—BP, avîndu-l 
rector sportiv pe Gaston 
Inițial, el dorea să doboare re
cordul Belgiei, deținut de Gil
lard cu... 45,042 km.

un nou re- 
(vechiul re- 
lui Roger 

km), ci și
sezonului. Bracke a 

mai întii să doboare 
pe cunoscuta pistă 
din Milano. Timpul 

l-a obligat, însă, 
după

28 de 
echipa 
ca di- 
Plaud.

o formație uniformă, 
un bloc de piatră în 
„unul pentru toți și 
unul" a devenit lege.

Ideile lui Herrera au dat roade. 
Poate prea tîrziu pentru fanaticii 
cuprinși de nostalgie, dar au dat. 
Anul acesta, după un sezon fără 
sclipiri formidabile, dar cu un o- 
biectiv foarte precis, Juventus și-a 
împodobit vitrina cu cel de-al 13- 
lea titlu de campioană.

Și iată-ne ajunși la ceea ce ne 
interesează : „C.C.E.". Juventus a
reprezentat de trei ori Italia la
cea mai mare competiție europeană 
rezervată echipelor de club, 
de fiecare dată a părăsit-o 
glorie. La prima participare, 
1959, torinezii au fost eliminați din 
primul tur de Wiener Sport Club. 
A rămas vie în amintirea noastră, 
și mai ales a susținătorilor acestei 
echipe, catastrofala și rușinoasa în- - 
frîngere suferită în capitala Aus
triei de campionii noștri. Scor; 7—0, 
cea mai tristă înfrîngere din isto
ria acestui club.

Nici în 1961, la a doua tentativă, 
juventinii nu au avut mai mult suc
ces. Chiar din primul tur ei au fost 
eliminați de T-D.N.A. Sofia. Așa
dar. „Cupa campionilor" nu a fost 
o... hrană digerabilă pentru această 
echipă. Poate că rezultatele neaștep
tat de slabe obținute de campioni 
în „C.C.E." se datoresc și faptului 
că, la început, ei au acordat puțin 
credit acestei competiții, devenită 
apoi de interes mondial. La cea de 
a treia tentativă, torinezii au luat

însă 
fără 

în

lucrurile mai în 
„Juve" elimină 
(1—1 la Torino, 
pe Partizan Belgrad (2—1 
și 5—0 la Belgrad). Apoi, 
din sferturile de finală cu 
au rămas în istorie prin 
cele două echipe au cîștigat în... 
deplasare, cu același scor : 1—0.
Real s-a calificat după cel de-al 
treilea meci jucat la Paris (3—1).

După aceasta, cîștigînd numai tit
lul, Juventus a participat, ““ “ 
reuși performanțe 
seamă, în „Cupa 
orașelor tîrguri". 
cesta este cea de 
a lui Juventus în 
dul lui Rapid București să găzdu
iască și să viziteze una dintre cele 
mai populare, mai cunoscute și iu
bite echipe din Italia.

Nu putem ascunde faptul că a- 
tunci cînd s-a aflat că Rapid va fi 
adversarul campionilor noștri, s-au 
găsit mulți „tifosi" incompetenți 
care au dat sentința : Juventus are 
o misiune ușoară. Dar noi știm că 
nu este așa și, mai mult ca oricine, 
o știe antrenorul lui Juventus, care 
nu consideră de loc ușoare meciu
rile cu campioana României. Pentru 
Herrera, totul este dificil, toți ad
versarii trebuie priviți cu maximă 
seriozitate, nu cu iluziile unor plă
cute plimbări.

„Numai așa — spune el — nu vom 
avea surprize : a considera adversa
rul puternic, chiar mai puternic 
decît noi, este mai mult \ L 
măsură de prudență, o datorie".

De fapt, în Italia există 
cedent ce pledează pentru 
întîlnirea dintre Inter și 
București din 1965, tot în 
Vă amintiți, desigur, și dv. 
bea de o misiune ușoară a milane
zilor. Dar, dacă la Milano, Facchetti 
nu ar fi înscris golul din ultimele 
minute și dinamoviștii nu ar fi ra
tat un gol cît roata carului, sur
priza cea mare s-ar fi petrecut.

A fost o lecție care trebuie memo
rată și de juventini înainte de con
fruntările cu rapidiștii bucureșteni.

CESARE TRENTINI

serios. Ca urmare, 
pe Panathinaikos 

2—1 la
ITALIA — CIPRU 5-0 (2-0)

Atena) și 
la Torino 
meciurile 

Real, care 
faptul că

dintre
Cipru-

. . fără a
demne de luat în 
cupelor" și „Cupa 
Cea de anul a- 
a patra tentativă 

„C.C.E.". Este rîn-

decît o

un pre- 
aceasta: 
Dinamo 

„C.C.E.".
Se vor-

COSENZA. Meciul 
selecționatele Italiei și 
lui din cadrul campionatului 
european (grupa a Vl-a) nu 
a pus probleme echipei gazdă, 
învingătoare cu 5-0 (2-0). Go
lurile au fost marcate de Maz
zola 
Riva

(în min. 12 și 22) și 
(în min. 46, 55 și 59).

★
„Cupa orașelor tîrguri* 
desfășurat mai multe me- 
din cadrul celei de a 
etape.

F.C.

în
s-au 
ciuri 
doua

Nottingham Forest
Zurich 2-1 (2-0).

Real Saragossa — Ferenc- 
varos Budapesta 2-1 (0-0). Re
turul la 15 noiembrie.

Vojvodina Novisad — Loko
motive Leipzig 0-0.

MECIURI AMICALE
La Rotterdam : Olanda 

Iugoslavia 1-2 (0-0).
La Madrid : Atletico

Beniica Lisabona 0-2.

F. C. Argeș Învingătoare
in R. D Germană

F. C. Argeș aBERLIN. Echipa 
susținut a doua partidă în K. D. Ger
mană. Jucînd Ia Hoyerswerda, cu echi
pa zlktivist „Schwarze Pumpc“, care 
activează în liga a doua. F. C. Ar
geș a obținut victoria cu 3—0 
(2—0). Au marcat Kraus (min. 9) 
și Jercan (21 și 73).

ȘTIRI, REZULTATE • ȘTIRI, REZULTATE
ROMA. — După 12 runde în turneul de șah de 

la Veneția, în clasament conduce Donner cu 81/» p 
urmat de Evans 7,'/3 p, Petrosian 61/» p (1), Jano- 
sevici 6*/î p etc,

loniei. Pugiliștii din R. D. Germană au obținut vic
toria cu 14—6.

LONDRA.
nai de tenis 
rea ediție — cea din 1968 — a 
petiții se va desfășura între 24

Organizatorii turneului internațio- 
anunțat că viitoa- 
tradiționalei com- 
iulie și 6 august

de la Wimbledon au

KOLN. — Boxerul vest-germah
tegorie mijlocie l-a întîlnit la __
Jordan (S.U.A.), pe care l-a învins prin k.o. în 
rundul 4. De remarcat că anul trecut Jordan cîș- 
tigase prin k.o. în repriza a 8-a.

Jupp Elze de ca- 
Koln pe Charlet

VARȘOVIA. — La Varșovia s-a disputat întîlni- 
rea internațională amicală de box dintre reprezen
tativa R. D. Germane și selecționata secundă a Pe-

VANCOUVER. — La Vancouver s-â disputat me
ciul internațional de hochei pe iarbă dintre echipa 
Australiei și o selecționată locală. Hocheiștii aus
tralieni au obținut victoria cu scorul de 5—2.

BUENOS 
Jean King 
calificat în 
cadrul turneului internațional de 
Aires.

în sferturile de finală, Billie 
vins-o cu 7—5, 6—0 pe Graciela 
iar Francoise Durr a dispus cu 
bel Bove (Argentina). Mai sînt 
finale jucătoarele Rosemary 
Norma Baylon (Argentina).

AIRES. — Cunoscutele jucătoare Billie 
(S.U.A.) și Francoise Durr (Franța) s-au 
semifinalele probei de simplu femei din 

tenis de la Buenos

Jean King a în- 
Moran (Argentina), 
6—1, 6—2 de Ma- 
calificate în semi

Casals (S.U.A.) șl


