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ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI
ECHIPA DE BOX A 
ROMÂNIEI A PLECAT 
IN R.F. A GERMA

NIEI
Luni și marți, în două 

grupuri, au plecat în R.F. 
a Germaniei boxerii din e- 
chipa noastră reprezentati
vă. Ei vor susține două 
întîlniri cu selecționata (fi
rii gazdă : în ziua de 9, 
la Wcsel și în xiua de 11, 
la Wiesbaden. Au făcut 
deplasarea, în ordinea cate
goriilor (cu trei „du
bluri"), Gruiescu, Gîju, 
Stanef și Iliescu, Bădoi, 
Antoniu, Ghiță, Covaci, 
Manole și Olt ea nu, Monea 
și Constantinescu, Ma- 
riuțan.

O confruntare rugbistică 
de mare interes :

LOTUL NATIONAL 
- SELECȚIONATA 

PROVINCIE
în vederea asigurării u- 

nei cît mai bune pregătiri 
pentru meciul cu Franța 
(10 decembrie, ja Nantes), 
Biroul federației române 
de rugbi a hotărît ca sîm- 
bfiță după-amiază să se 
dilute "dfi meci între Lo
tul național și o Selecțio
nata a cluburilor din pro
vincie. Cei 23 de jucători 
din care se va alcătui Se
lecționata provincială re
prezintă în campionat e- 
chipele Politehnica iași 
(9), Știința Petroșeni (5), 
Farul Constanța (4), Agro
nomia Cluj (4) și Rulmen
tul Bîrlad (1).

Sîmhâțâ tî duminica 
în Capitala

JOCURILE DC HO
CHEI ROMÂNIA - 

ELVEȚIA
ta sfîrșiCul acestei săp- 

tfimîni va avea loc, in Ga- 
pitalăț dubla întîlnire din
tre selecționatele de hochei 
pe gheață ale României și 
Elveției. Partidele sînt 
așteptate ©u interes, fiind 
cunoscută valoarea hoche
iului elvețian. Jocurile se 
dispută sîmbătă 11 noiem
brie și duminică 12 noiem
brie, începînd la ora 18 pe 
patinoarul artificial.

LOTUL DE LUPTE LIBERE A PLECAT IN INDIA LA CAMPIONATELE 
MONDIALE

Ieri la prînz, de pe aeroportul Bănoasa, lotul 
țării noastre de lupte libere a plecat în india, 
pentru a participa la întrecerile campionatelor 
mondiale de lupte libere ce se vor desfășura în 
zilele de 12, 13 și 14 noiembrie la New Delhi. 
Din lot fac parte Gh. Tăpălagă, N. Cristea, P.

Com an, I. Chirilă, Fr. Boia și Șt. Marton. Au 
mai făcut deplasarea antrenorul federal I. Cor- 
neanu, membru al Biroului F.I.L.A., I. crîsnic, 
antrenorul iotului precum și arbitrul internațio
nal V. Bați. La întreceri și-au anunțat parti
ciparea sportivi din 31 de țări.
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PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNIT1-VA !
Cu Viorica Viscopoleanu și loan Șerban pe rufa

• Gander — Fraga, 
nouă ore și jumătate de 
zbor O Fetele și mu
zica — „atu"-urile Me
xicului O O corrida cu 
6,.. victime O Amintire : 
o bucată de tartan

La plajă, pe malul 
Mării Caraibilor

Mâine, pe Republicii

SELECȚIONATA DIVIZIONARA - SAO PAULO

BUCUREȘTI-CIUDAD DE MEXICO -
HAVANA - BUCUREȘTI

Jocul internațional amical 
dintre Sel. divizionară ți 
echipa braziliană Sao Paulo 
se dispută mîine pe stadio
nul Republicii cu Începere 
de la ora 17 (nocturnă). An

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

Jucătorii noștri învinși si în meciul cu R.D.G.
> 9 9

ISTANBUL, 7 (prin tele
fon J. Continuînd să se com
porte inexplicabil de slab, se
lecționata noastră masculină a 
fost învinsă azi de reprezen
tativa R. D. Germane cu scorul 
de 3—1 (12, —10, 10, 2). 

SPORTIVI!
în curind ziarul pe care-l 

așteptat i:

trenorul ANGELO NTCU- 
LESCU ne-a comunicat lotul 
jucătorilor din core, Îm
preună cu ȘTEFAN ONISIE, 
va forma echipa : Coman, 
Răducanu, Adamache (por

în ultima zi a turneului final, 
voleibaliștii români întîlnesc e- 
cliipa Ungariei.

Rezultate : masculin, turneul 
pentru locurile 1—8: U.R.S.S. 
— Ungaria 3—0 (8, 8, 6), 
Cehoslovacia — R.D.G. 3—0 

tari), Ivăncescu, D. Niculae, 
C. Dan, Mocanu. Barbu, 
Greavu (fundați), Gher- 
gheli, Koszka, Libardi, Pes
carii (mijlocași), Năsturescu, 
Constantin, Dobrin, Ionescu, 
Soo, Codreanu (înaintași).

(13, 8, 11), Polonia — Italia 
3—0 (10, 14, 6), U.R.S.S. — 
Iugoslavia 3—0 (1, 9, 8), 
Cehoslovacia — Ungaria 3—2 
(5, •—6, 5, —12, 5) ; pen
tru locurile 9—16 : Franța
— Bulgaria 3—1 (8. 10, —8. 
9), Izrael — Belgia 3—2 
(—5, 9, —3, 12, 14). Turcia
— Olanda 3—2 (—9, 6, —9,
6, 14), Albania — Suedia
3—0 (l, 7, 6). Izrael — Sue- 

(Continuare în pag. a 4-a)

Un voiaj pe ruta Bucu
rești - Istanbul - Vlena - 
Amsterdam -Montreal -Hou
ston - Ciudad de Mexico- 
Havana - Gander - Praga- 
Budapesta - București stlr- 
nește interesul oricui. Nu 
este, deci, de mirare că
i-am  asaltat, pur și simplu, 
pe atleții reîntorși zilele tre
cute din această frumoasă 
călătorie. Aveam Îmbinate 
— la ora cînd m-am așezat 
față în față cu Viorica Vis
copoleanu și loan Șerban — 
curiozitatea gazetarului și 

nostalgia unor călătorii în
treprinse cu imaginația. Așa
dar...

— Deosebit de atrăgător, 
nn astfel de drum — început 
la Jocurile Balcanice și în
cheiat după concursul de 
la Havana — este, insă și 
foarte obositor, mi-a răs
puns Viorica Viscopoleanu 
la prima întrebare. Un sin
gur amănunt, edificator : de 
la Gander la Praga am zbu
rat nouă ore și jumătate, 
fără escală.

— Trecînd peste durita
tea călătoriei, v-aș ruga să 
ne împărtășiți citeva im
presii extrasportive. De pil
dă, părerea dv asupra ca
pitalei Mexicului.

i-j Vn oraș mare, cu un 
centru dominat de clădiri 
moderne, cu bulevarde largi 
ți frumoase, cu multă, foar
te multă verdeață — ne-a 
răspuns Viorica. O capitală 
la înălțime, la propriu și la 
figurat. Deosebit de intere
sante sînt milenarele monu
mente ale culturii aztece.

— Iar oamenii, a continuat 
Șerban, sînt foarte amabili, 
prietenoși. Fetele sînt dră
guțe și mari amatoare de 
muzică... De altfel, muzica 
mexicattă ne-a cucerit pe 
toți. La spectacolul folcloric 
la care am asistat, am cu
noscut întreaga bogăție și 
strălucire a muzicii și dan
sului mexican.

— Apropo de spectacole: 
ce ați văzut ?

HRISTACHE NAUM

(Continuare în pag. a 2-a)

TELEGRAME

în format mare
Apare zilnic în 4 pagini 
bogat ilustrate 
cu ultimele știri din țară și străinătate, 
cronici, reportaje, anchete, foiletoane etc. 
Prețul 30 de bani 
în fiecare duminică : SPORTUL-MAGAZIN

Cu prilejul celei de a 
50-a aniversări a Marii Re
voluții Socialiste din Oc
tombrie, Consiliul Național 
pentru Educație Fizică și 
Sport din Republica Socia
listă România a trimis te
legrame de felicitare Uniu
nii Asociațiilor și Organi
zațiilor Sportive și Asocia
ției Voluntare pentru Spri
jinirea Armatei, Aviației și 
Flotei (DOSAAF) din 
U.R.S.S.

Reîntilnire cu maeștrii șahului
Aceeași scenă, aceiași ac

tori (aproape), aceeași acți
une a unei piese pe care o 
vedem de obicei în stagiunea 
șahistă de toamnă. Finala...

Pentru a cita oară, nu mai 
notez, încercăm emoțiile unui 
turneu de tradiție, poate nu 
cel mai puternic din cite ne 
este dat să vedem, dar desi
gur cel mai frumos. Campio

natul țării, întrecerea care de
semnează pe liderul - elitei 
noastre șahiste, rămîne, logic 
și afectiv, în fruntea prefe
rințelor noastre.

Ietă-l pe doctorul Troia- 
nescu, la fel de chipeș ca 
acum 20 de ani cînd își apăra 
titlul la Brașov, încercînd să 
reînnoiască idila sa veche cu 

xeița victoriei. Firele argintii 
din păr nu-l dezavantajează 
de loc. Victor Ciocîltea, ace
lași băiat simpatic, care n. 
pregătește cu seninătate » 
nouă decepție din șirul celor 
multe. Bebe Ghițescu calcu
lează abil mutările de remiză 
care îi vor permite să treacă 
mai repede tn foaier, florin, 
ultimul din seria campionilor 
noștri, pare să fi tremurat, 
la prima rundă, tn fața unui 
sacrificiu de turn al lui Pav
lov, pe care îl obligă însă să 
cedeze după întrerupere, cu 
aceeași superioritate olimpiană 
ce-i conferă încă „în _ alb 
toate prerogativele cifrei 1. 
(In paranteză, Mircea Pavlov 
e unul și același cu micuțul 
pionier care muta piesele gro
tești pe tabla de demonstra
ție, în reportajul unui cam
pionat de mult trecut în arhi
va ziarului).

Și toți ceilalți finaliști 
vechi și noi. Reicher pregă-

RADU VOIA

(Continuare în pag. a 2-a)



GiclisîviI IgEKEEEtH ECHIPE ROMANEȘTI PESTE HOTARE
LA CICLOCROS: D. Stanca 
l-a învins pe C. Grigore
93 de concurenți au luat startul 

duminică dimineața în eea de a treia 
Competiție de ciclocros a sezonului :
1, Gupa școlii sportive nr. 2“. Desfă
șurată pe traseul de la complexul 
sportiv Metalul din șos. Pantelimon, 
competiția s-a soldat cu o surpriză. 
In proba seniorilor, favoritul indis
cutabil — dinamovistul C. Grigore
— a fost învins de juniorul Dumi
tru Stanca (Șc. sp. 2) ! Cunoscutul 
arbitru Octavian Amza explica astfel 
victoria lui D. Stanca : „Tînărul ci- 
clocrosist estet un sportiv talentat, 
ambițios, bine pregătit. El a luptat 
CU multă ardoare și a obținut o me
ritată victorie. C. Grigore a stat mult 
în espectativă. El n-a forțat — după 
părerea mea — pe măsura posibili
tăților pe care le are. Ținînd seama 
de aceste rezerve nevalorificate ii 
acord și pe viitor șanse în întrecerile 
oficiale de ciclocrosu.

Iată rezultatele înregistrate : bici
clete de turism — 1 tur— 2,2 km, 
8 concurenți — 1. A. PETRESCU 
(Olimpia) ; semicurse — 2 ture
= 4,4 km, 12 concurenți — 1 P. 
DRÂGAN (Voința) ; juniori mici — 
.3 ture — 6,6 km. 22 de concurenți
— 1. I. AJOGHIN (Șc. sp. 2) 
15:25; juniori mari — 4 ture = 8,8 
km, 22 de concurenți — 1. V. SE- 
&EJAN (Dinamo) 19:40; 2. Gli. 
Giumeti (CPB) 20:20; 3. M. loniță 
(GPB)) 21:00; seniori — 6 ture = 
13,2 km, J.9 concurenți — 1. DU
MITRU STANCA (Șc. sp. 2) 29:05;
2. G. Grigore (Dinamo) 29:28 ; 3. 
G. Negoescu (Steaua) 29:42.

Steaua, la a 9-a participare in „C.C.f.“
Steaua debutează joi (sala Flo- 

reasca, OTa 19) în cea de-a Xl-a 
ediție a .Cupei campionilor eu
ropeni' la baschet masculin, în- 
tîlnind formația Panathinaikos 
din Atena. Este a noua partici
pare a campionilor noștri la 
această competiție. Ei au absen
tat în 1964—1965, cind nu s-au 
înscris, și în 1965—1966, cînd ti
tlul de campioni naționali a fost 
cucerit de dinamoviștii bucureș- 
teni.

Team-ul prof. Herold a debutat 
în 1958. prin partida susținută 
la Atena în compania echipei 
Panelinios, de care a dispus cu 
63—60. Reprezentanta țării noas
tre a utilizat atunci următorul 
lot: Folbert, Nedef, Fodor, Ni- 
culescu, Nedelea, Pușcașu.

Maestrul sportului Emil Nicu- 
lescu este singurul baschetbalist 
care a evoluat în toate meciu
rile disputate de Steaua în ca-
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tește încăpățînat recordul national al 
participărilor la finală. Bela Soos, 
autorul neuitatei „bare" din meciul 
Dinamo~Ujpesti Dozsa. face zile grele 
tuturor. Drimer și l'artoș. ingineri 
Și în măiestria șahistâ. sînt gata 

toricînd să plaseze citate din biblio
tecă pe pătratele albe și negre. Ti
neri și intrepixi, Zara si Segal ne 
rezervă poate marea surpriză.

l-am reintîlnit pe toii aceștia, de 
la locul 1 la 20 nl tabelului, cu 
aceeași plăcere. Și aceeași admira
ție vie pentru performanța lor de a 
fi maeștri in cel mai dificil dintre 
sporturi.

*
Ieri după-amiază în rumla a 4-a a 

finalei campionatului republican de 
șah s-au înregistrat rezultatele: 
Neamțu — Ungureanu '/,—l.l2, Pav
lov — Drimer l/2—>/2, Partoș — 
Georgescu 0—1, Fischer — Ghițescu 

>/> Segal — Gheorghiu V2—x/2, 
Giocîltea — Vaisman într.. Reicher 
— Nacht */j—V,. Soos — Buză 

—l/a» Z*ra — Truianescu 0—1, 
Radovici — Demian într.

înaintea disputării partajelor între
rupte. conduce in clasament 0. Tro- 
ianescu cu 3 (1) p, urmat' de FI. 
Gheorghiu, V. Georgescu și M. Pav
lov cu 2>/j p, A. Buza 2 (i) p, D. 
Zara, T. Ghițescu Șl C. Partoș cu 
2.# atc.

încă un trofeu 
pentru C. P. B.

Duminică, în deschiderea cuplaju
lui interbucureștean de fotbal, s-a 
desfășurat finala „Gupei orașului 
București* la oină între echipele 
C.P.B. — deținătoarea titlului de 
campioană a țării — și Dinamo Bă
noasa, ocupanta locului secund în re
centul turneu final al campionatului 
național.

Manifestînd o formă bună în jo
cul la bătaia mingii și mai ales o 
deosebită siguranță în apărare (nu
mai doi jucători au fost loviți), po
ligrafii au încheiat prima repriză cu 
un avantaj de 4 puncte. Repriza ur
mătoare, aflîndu-se la prindere, ei 
și-au mărit — cum era și de aștep
tat — avantajul, datorită unei mai 
mari precizii în țintirea adversarilor, 
fapt care a dus la lovirea a 7 di- 
namoviști și la stabilirea rezultatu
lui final de 22—6 pentru C.P.B.

Dinamo, care joacă cu un inexpli
cabil trac în partidele cu campionii, 
nu a reușit nici de această dată să 
pună în valoare calitățile jucătorilor 
ei la bătaia mingii (la care au reușit 
un singur „har* și, deci, 2 puncte). 
Astfel, campionii adaugă colecției de 
trofee cucerite anul acesta și „Cupa 
orașului București**. S-au remarcat: 
D răgii ici, Dacău, Iancu și Anton 
(C.P.B.), Chițu și Marin (Dinamo). 
A condus corect C. Niță (București).

— A. B. —

drul „C.C.E.”, precum și la toate 
edițiile campionatului național 
cîștigate de această echipă (10;.

Cîteva date statistice: Steaua 
a susținut în .C.C.E.' 34 de în
tîlniri, dintre care a cîștigat 19 
și a pierdut 15. Coșaveraj gene
ral : 2 411—2 412. Cea mai mare 
diferență a avut-o de refăcut în 
fața campioanei Turciei, Galata- 
saray Istanbul (1963—1964). Steaua 
a pierdut în deplasare la 18 
puncte (51—69) și a învins la 
București la aceeași diferență 
(80—62). A fost necesar al trei
lea joc, tot la București, cîști
gat de baschetbaliștii noștri la 
limită: 57—56. O singură dată 
s-a mai întîmplat ca Steaua să 
susțină trei partide : în ediția 
1966—1967, cînd a fost eliminată 
de Slavia Praga (formația lui 
Zidek).

Echipa antrenorului emerit 
Constantin Herold a realizat cea 
mai bună performanță la ediția 
a IV-a a „C.C.E.* (1960—1961), 
cînd a eliminat echipele Virtus 
Bologna (56—70 și 7fr—54), Spar
tak Sokolovo Praga (50—60 și 
65—47), dar a cedat în fața cam
pioanei U.R.S.S.. Ț.S.K.A. Mos
cova (59—98 și 57—73), care avea 
să cîștige competiția.

Disputat în fiecare an de nu
meroase formații (anul acesta, de 
pildă, s-au înscris campioanele o 
24 de țări), trofeul a fost cucerit 
pînă acum de: A.S.K. Riga (1958, 
1958—1959, 1959—1960), Ț.S.K.A.
Moscova (1960—1961, 1962—1963), 
Dinamo Tbilisi (1961—1962), Real 
Madrid (1963—1964, 1964—1965.
1966—1967), Simmenthal Milano 
(1965—1966).

— d. st. —

Cu Viorica Viscopoleanu și
(Urmare din pag. 1)

— In afară de filme, am asistat 
la o „corrida", — ne răspunde 
loan Șerban. Alături de alți 10 000 
de spectatori, am fost martorul 
decesului in luptă a 6 fioroși tauri. 
Toreadorii, tineri curajoși, își dă
deau examenul pentru marile spec
tacole ale corridelor ce vor ur
ma. Taurii nu s-au lăsat răpuși 
cu una cu două și n-au lipsit — 
din această cauză — accidentele, 
din fericire fără urmări grave. In 
ceea ce privește filmele transmise 
la televizor, o curiozitate : în mo
mentele cele mai importante ale 
acțiunii, filmul se întrerupe pentru 
a face loc... reclamelor!

— Aveți și amintiri mai concrete 
din Mexic ?

— Da, cîteva statuete in stil 
aztec...

Întreruperea campionatului republican, pe peri
oada dintre tur și retur, nu înseamnă, pentru ma
joritatea echipelor noastre de handbal, o pauză 
totală. Acest fapt este oglindit și de numeroasele 
întîlniri internaționale perfectate de cluburile res
pective, în vederea menținerii jucătorilor în per
manentă pregătire. Iată cîteva dintre formațiile care 
susțin meciuri internaționale nu peste mult timp.

DINAMO Brașov pleacă în Polonia, în perioada 
B0.XI.—6.XII. Handbaliștii brașoveni vor juca pri
mul meci în orașul Zabrze.

Tot în Polonia, vor evolua și handbalistele de la 
I.C.F. București. Ele vor juca între 1—5 decembrie 
în orașul Glivice.

SELECȚIONATA masculină a Timișoarei va juca 
în U.R.S.S. Handbaliștii bănățeni vor susține mai 
multe partide amicale cu reprezentativa R.S.S. 
Ucrainene, între 10 și 17 decembrie.

DINAMO Bacău va participa la un turneu or
ganizat în orașul Halle (R.D.G.). Băcăuanii au pro
gramat primul joc la 12 decembrie, iar ultimul la 
17 decembrie.

în luna decembrie, cinci jocuri 

pentru echipa feminină a României
Reprezentativa de handbal feminin a ROMÂNIEI 

va susține, în cursul lunii decembrie, mai multe 
partide în compania echipelor R. D. Germane (10 
și 12.XII.}, Danemarcei (17 și 19.XII.) șl R. F. a 
Germaniei (15.XII.). Toate aceste meciuri au un 
caracter de pregătire și verificare în vederea apro
piatelor întîlniri cu Suedia pentru calificarea în 
campionatul mondial.

de I.A.A.F. pentru
Biroul F.R.A. a comunicat lista 

atleților care au îndeplinit standar
durile prevăzute de I.A.A.F. (Fede
rația Internațională de atletism ama
tor) pentru participarea la Jocurile

Fototeca ziarului ne oferă o 
imagine din meciul Steaua—Di
namo. Tbilisi, disputat la 5 de
cembrie 1961 în sala Dinamo. 
Mihai Nedef, pe atunci compo
nent de bază al campioanei 
noastre, încearcă să-l depășească 
pe celebrul Le java.

Clasamentele la A

MASCULIN

1.—2. .Steaua 2
2

2 0 155—133 4
Univ. Timișoara 2 0 151—12» 4

3. Dinamo Buc. 2 2 0 79— 74 4
4. Comerțul Tg. Mureș 2 1 1 144—125 3
5. Politehnica Buc. 2 1 1 127—114 3
(i. Polit. Galati 2 1 1 126—123 3
7. I. C. F. 2 1 1 115—130 3
8. Polit. Iași 2 1 1 133—150 3
9. Univ. Cluj 2 0 2 131—141 2

10. Farul Constanța 2 0 2 112—139 2
11. Rapid București 1 0 1 79— 92 1
12. Dinamo Oradea 1 0 1 0—2 0

FEMININ

1. Rapid București 3 3 0 170—130 6
2. Polit. București 3 3 0 133—115 6
3. Voința Brașov 3 2 1 132—112 5
4. Mureșul Tg Mureș 3 2 1 138—152 5
5. Constructorul Buc. 3 2 1 144—140 5
6. Univ. Cluj 3 1 2 141—124 4
7. I. C. F. 3 1 2 133—148 4
8. Voința București 3 1 2 143—172 4
9. Progresul Buc. 3 0 3 127—142 3

10. Crișul Oradea 3 0 3 144—175 3
în caz de egalitate de puncte, se

ține seama în ordine de : victoriile
în intilnirile directe, coșaveraj ul în
întîlnirile directe, coșaveraj ul gene-
ral.

— Iar eu, intervine Viorica, un 
lucru foarte important pentru at
leți și antrenori: o bucată de... 
tartan! (N. R. Tartanul este un 
material sintetic din care se fac 
acum pistele pentru atletism).

— Să facem un salt de la Ciu
dad de Mexico la Havana.

— Saltul acesta pe care — de 
fapt — l-am făcut in trei ore și 
jumătate de zbor cu avionul, ne-a 
dovedit că reacomodarea cu șesul 
este mai grea chiar decit acomo
darea cu altitudinea. Ajungînd de 
la 2.200 m la nivelul mării, de la 
o temperatură acceptabilă la o căl
dură sufocantă am resimțit, din plin, 
dificultățile acomodării. Camera 
mea de la hotel — ne spune loan 
Șerban — era orientată spre Ma
rea Caraibilor, dar briza nu reu
șea de loc să alunge apăsătoarea 
caniculă.

19 alieți au îndeplinii standardurile fixate 
participarea la J.O.
Olimpice din 1968. Ea cuprinde 19 
atleți: Mihaela I’eneș—60,68 la suliță 
(standard 53.00), Viorica Viscopo- 
leanu ■— 6,56 la lungime (6,25), 
Șerban Ciochină — 16.59 la triplu

Azi, Politehnica București — 

Voința București (f)

Campioana țării noastre la fete, 
Politehnica București, joacă astăzi 
la ora 18 în sala Floreasca partida 
cu Voința București, din cadrul eta
pei a IV-a a diviziei naționale A. 
întrecerea constituie ultima verifi
care a baschetbalistelor de la Poli
tehnica înaintea plecării la Ankara 
(joi), unde vor susține meciul tur 
cu campioana Turciei, Gâzi Egitim, 
din cadrul „C.C.E.“.

HÎRTOP, marea speranță 
a tinerei generații

Semnalam, cu două săptămâni în 
urmă, semnificativa victorie a lui 
Hîrtop în „Premiul Tineretului". Du
minică, mînzul antrenat de Vasile 
Gheorghe a trecut din nou victo
rios linia sosirii. Stilul victoriei este 
impresionant. Cu 500 de metri îna
inte de sosire Hîrtop se afla încă 
departe, la peste 40 de metri în urma 
plutonului; pe linia dreaptă, venit 
pe dinafară, trecea ca un bolid de 
ceilalți concurenți, între care Și co-

loan Șerban
— Dacă temperatura era atît de 

ridicată, presupun că ați folosit tim
pul liber și pentru plajă.

— De cîteva ori ne-am permis 
să stăm la soare. Dar, antrenamen
tele ne-au răpit posibilitatea de a 
ne bronza... vizibil.

— Am vizitat insă, continuă Vio
rica, fermecătoarea capitală a Cu
bei, împrejurimile ei, am făcut cu
noștință cu mulți oameni simpa
tici. Păstrăm, deci, amintiri fru
moase și din această escală.

Poate că discuția mea extraspor- 
tivă cu cei doi atleți ar mai fi con
tinuat. Dar Vloricăi i se amintea 
mereu că la ora 12,30 pleacă avio
nul de Constanța (pentru care a- 
vea biletul cumpărat), iar lui loan 
Șerban că antrenorul C. Dumitres
cu îl așteaptă nerăbdător pentru 
definitivarea planului de pregăti
re pe timpul iernii. Și am cedat... 
presiunilor.

(16,00), Marilena durea — 54,92 
la suliță (53,00), Virginia Bonei—
I, 73 la înălțime (1,71), Iosif Naghi
— 59,49 la disc (57,00), Ileana 
Silai — 2:05,6 la 800 m (2:06,0), 
Petre Astafei — 5,03 la prăjină 
(4,80), Curt Socol — 7428 p la de
catlon (7200), Valeria Bufanu — 
10,8 la 80 mg (10,8), Olimpia Ca
taramă — 54,06 la disc (52.00), 
Zoltan Vamoș — 8:43,6 la 3000 m 
obstacole (8:45,0), Vasile Dumi
trescu — 16.14 la triplu (16,00), 
Dinu Piștalu — 4,85 la prăjină 
(4,30), Ana Sălăgean — 16,03 1*
greutate (16,00), Șerban Ioan — 
2,11 la înălțime (2,09), Mihai Zaha
rin — 7,60 la lungime (7,60). Leo
nida Caraiosifoglu — 1 1: 34:29,0
la 20 km marș (fără standard), 
Vasile Mureșan — 7209 p la decat
lon (7 200).

La celelalte probe, standardurile 
sînt următoarele: BĂRBAȚI: 100 m 
10,3 ; 200 m — 21,0 ; 400 m 46,8 ; 
800 m — 1:48,0 ; 1500 m —
3:42,0; 5000 m — 13:50,0; 10 000 
m — 29:00.0; 110 mg — 14.1; 
400 mg — 51,0; greutate — 18,40; 
suliță — 77,00 ; ciocan — 64,00; 
FEMEI : 100 m — 11,6 ; 200 m — 
24,0; 400 m — 55,0; pentatlon — 
4 600 p. în afara celor 19 adeți de 
mai sus, alți 10 au realizat perfor
manțe situate tn apropierea cifrelor 
fixate: Maria Pândele și Elena Vin- 
tilă (pentatlon), Cornelia Popescu 
(înălțime), Argentina Menis (disc), 
Viorel Suciu și Nicolae Perța (110 
mg), Valeriu Răuț și Carol Corbu 
(triplu), Gheorghe Costache (ciocan) 
și Silviu Hodoș (decatlon).

Trebuie menționat însă că standar
durile notate reprezintă doar cerin
țele federației internaționale. Federa
ția noastră, în dorința asigurării 
unei reprezentări cît mai onorabile la
J. O. a stabilit alte norme, mult mai 
ridicate. Numai atleții care le vor 
îndeplini pe acestea din urmă își vor 
cîștiga biletul de avion pentru Ciu
dad de Mexico.

legui lui de grajd, Fănișor. Pentru 
ca driverul său să-și poată permite 
de a aștepta două treimi din tra
seu, înainte de a începe refacerea 
terenului, trebuie ca rezervele a- 
cestui mînz să fie încă departe de 
epuizare. In primăvara viitoare, vom 
cunoaște mai bine valoarea acestui, 
poate, viitor „colecționar" de pre
mii mari.

Cu „Premiul 7 Noiembrie", tradi
ționalul handicap pe 2 200 metri, s-a 
încheiat seria curselor clasice și se- 
miclasice din acest an. Scăpat, de 
data aceasta, de prezenta „fatală** 
a lui Titirez, Varder a reușit să 
cîștige, și încă destul de comod. Pe 
locurile doi și trei, in puternice 
finișuri după ce greșiseră în galo
puri pe prima partea a cursei 
Frivola și Mesteacăn. Mult timp a 
figurat pe primul plan Orja pentru 
care distanța s-a arătat însă a fi 
prea lungă.

Rezultate tehnice : alergarea I : 
Rumba (Simion), Zănatec (1:40,3). 
Cîștigător 4, ordinea 10 ; alergarea 
a H-a : Elicea (Toderaș), Tuța, Ner
val (1:36.3). Cîștigător 3. ordinea 20, 
event 17, ordinea triplă 88 ; aler
garea a Ul-a : Hîrtop (Vasile), Ram
pa, Glod (1:31). Cîștigător 5, ordinea 
81, event 53, ordinea triplă 215 ; a- 
lergarea a IV-a : Sienca (Olteanu), 
Soia, (1:35,9). Cîștigător 10, ordinea 
20, event 181 ; alergarea a V-a : Ric- 
șa (Tănase), Claca, Vrăjitor (1:30,4). 
Cîștigător 7, ordinea 55, event 102, 
ordinea triplă 1058 ; alergarea a Vl-a: 
Hindus (Radu), Firida (1:30,6). Cîști
gător 18, ordinea 407, event 406 ; aler
garea a VH-a : Vardar (Avram), Fri
vola, Mesteacăn (1:26,2), cîștigător 1 
ordinea 25, event 40, ordinea triplă 
102 ; alergarea a VllI-a : Lupan 
(Szabo), Homer (1:38,8). Cîștigător 3, 
ordinea 30, event 5.

Premiul austriac închis la suma 
de 88 087 iei.



FOTBAL COMUNICAT

Farul - Selecționata olimpică 
Sao Paulo

> , CONSTANȚA, 7 (prin telefon 
de la trimisul nostru). Cînd sutele 
Re mii de wați (250 de luxi pe me- 
iru pătrat) au scăldat în lumină 
imensul indl de beton, alungind 
■Ceața deasă, venită dinspre Siut- 
ghiol, ub stadion arhiplin a salu
tat evenimentul cu ropote de a- 
jplauze; apoi ovații entuziaste au 
marcat intrarea echipelor pe teren 
și jocul a început, în ton cu splen•• 
idida ambianță: atacuri purtate în 
.viteză de la o poartă la alta, dar 
Cu un piua de claritate din par
tea localnicilor, care, foarte re
pede, reușesc să deschidă scorul, 
în min. 7 Kallo centrează înalt 
spre punctul de 11 m, de unde 
Mantii ache reia cu capul, trimi- 
țînd balonul în plasă După gol, 
oaspeții construiesc mai atent la 
mijlocul terenului, căutînd breșe 
prin pase trimise în adîncime. Ei 
dovedesc suplețe tactică, schimbă 
frecvent „schema" puni nd deseori 
lin cursă pe impetuoasa aripă dreap
tă Edu, care produce panică în 
careul advers. Din scurta perioa
dă de anonimat, constăntenii ies 
printr-un șut bombă, expediat de 

i-la distantă de către Zamfir în min. 
t|L5, și portarul brazilian este obli- 
țgat să se întindă serios. Acum Fa
rul atacă, dar o face confuz, în- 

f igEesuit, permițînd jucătorilor de ’.a 
:Sao Paulo să respingă fără dîfi- 
i cultele. In min. 35 Antonescu este 
‘mai clar, șutează formidabil în 
i afara careului de 16 m, și Getu- 
jjlio respinge în corner. în replică, 
-■fotbaliștii de la Sao Paula îșî cre- 

' oază o serie de situații, dintre care 
cele din min. 39 și 44 mari cit 
roata carului, sînt ratate însă de 
Bene și Gessc.

După reluare oaspeții au iniția
tiva un timp, obligundu-i pe cons- 
.tănțeni să acorde trei lovituri de 
Colț, una după alta. Apoi gazdele 
îți revin, atacurile lor se întețesc 
și în min. 73 Sasu face o cursă ire- 
izistibilă pe aripa dreaptă, trece și 
<le Getulio, care se ' vede nevoit 
jsă-1 „agațe“. Fault clar în careu, 
ratat de același Sasu. care fen- 
tcază înainte de a șuta. însă in- 
Jenția sa este sesizată și portarul 
respinge. Mai sînt de notat situa
țiile favorabile ratate de Mano- 
lanbe în min. 76 și 78, la ultima, 
mijlocașul constănțean trimițînd 
mingea cu capul în bară. O vic
torie meritată în fața unei echipe, 
pe cîf de tînără, pe atît de dotată. 
Ne-au impresionat la fotbaliștii bra
zilieni execuțiile tehnice aproape 
dexăvîrșite, tempoul accelerat în 
fazele de finalizare. Totuși lipsa 
lor de rutină i-a împiedicat să fruc
tifice o serie de ocazii extrem de 
favorabile. S-au remarcat Piesa, 
Sasu, Măreț și Manolache, respectiv 
Claudio, Almeida, Edu și Tiae.

1-0 (1-0)
Arbitrul Gh. Popovici a condus 

corect formațiile:
FARUL: Uțu — Georgescu, Ple

șa, Mareș, Dumbravă — Antonescu 
(min. 46 Zamfir), Manolache — 
Sasu, Zamfir (min. 46 Unguroiu), 
Tuf an, Kallo.

SEL. SAO PAULO: Getulio — 
Claudio, Almeida, Guassi, Arnal
do, (min. 
Gesse 
China, 
ninho.

Biroul Federației Române de Fot- 
bal a satisfăcut cererea repetată a 
tovarășului Constantin Teașcă, eli- 
berîndu-1 din funcția de selecționer 
unic.

Tinind seama de răspunderea pe 
care o implică selecționarea și pregă
tirea echipelor reprezentative, de sta
diul dezvoltării actuale a fotbalului 
nostru. Biroul Federației Române de 
Fotbal consideră necesar ca de în
deplinirea aeestei sarcini să se ocupe 
o comisie de seleeție, a cărei activi
tate să fie coordonată de directorul 
tehnic al Federației Române de Fot
bal.

77 Jorgc) — Tiao, 
(min. 66 Moreno) — Edu, 
Bene (min. 57 Jiba), To-

AZI, IN CIULEȘTI
Stadionul Giulești găzduiește as

tăzi, cu începere de la ora 14,30, 
jocul amical Rapid — Electronica 
Obor. Antrenorul Valentin Stă- 
nescu va folosi cea mai bună for
mație, din care nu vor lipsi Dan, 
Dumitriu, Ionescu, Năsturescu, 
Răducanu.GH. NICOLAESCU

Nimic despre fotbal!
Meciul de la Petroșani (Jiul— 

Steagul roșu) ne-a lăsat un gust 
amar. Nu numai datorită slabu
lui nivel tehnico-tactic, dar si din 
alte motive. Cu ocazia acestui joe, 
am fost martorii unor aspecte 
care nu fac cinste celor în cauză. 
Dar, despre ce este vorba ? (Pen
tru că despre fotbal în nici un 
caz nu poate fi I).

Mai întîi, despre atitudinea ne
sportivă a unora dintre jucătorii 
celor două echipe. Au abundat 
lovirile intenționate, insultele, si
mulările, văicărelile. Momentul e- 
liminării lui Aleou și Ionescu a 
fost de-a dreptul penibil. Au a- 
vut loc discuții interminabile^ 
bruscări între jucători, atitudini 
ireverențioase față de arbitri. A- 
ceștia au întrerupt jocul și numai 
după scurgerea celor trei minute 
prevăzute de regulament, meciul 
a fost reluat. Am apreciat pozi
ția celor doi antrenori — Ploieș- 
teanu și, mai ales, Coidtrm care, 
chemați la pauză în cabina arbi
trilor, au dezaprobat comporta
rea jucătorilor lor. Dar această al
titudine trebuie susținută de mă
suri disciplinare. Antrenorul 
Coidum ne-a asigurat că le va 
lua negreșit. Ne întrebăm însă, 
cum au fost pregătite cele două 
formații pentru acest joc. Se în- 
tîlneau două echipe de la peri
feria clasamentului (locurile 13— 
14) care, aproape sigur, se gîn- 
deau mai mult Ia cele două punc
te decât la fotbalul de calitate, 
sau la comportarea sportivă. Or, 
maj ales în asemenea situații an
trenorii trebuie să se ocupe din 
timp de pregătirea morală a ju-

cătorilor. După cele întâmplate, 
se pune pe bună dreptate între
barea : sau antrenorii n-au tăcut 
acest lucru, la vreme, sau jucă
torii n-au Înțeles nimic...

La sporirea tensiunii de pe teren 
au contribuit și unii spectatori. 
O parte, precizăm. In min. 55 
conducătorul jocului a anulat un 
gol înscris de LibardL EI a pe
nalizat poziția de ofsaid a lui Pe- 
ronescu. Și tușierul Mogoroașe si 
arbitrul de eentru — C. Petrea 
— au semnalizat în aceeași frac
țiune de secundă poziția afară 
din joc a lui Peronescu (după 
meci, acesta a recunoscut față de 
observatorul federal justețea de
ciziei arbitrilor). Anularea golului 
i-a făcut pe câțiva spectatori să-1 
ameninț© pe arbitri, să-i insulte, 
să arunce în ei cu castane și pie
tre. Datorită acestor incidente, jo
cul a fost din nou oprit. Faptele 
petrecute trebuie să dea de gân
dit conducerii echipei Jiul. De un 
asemenea... ajutor formația din 
Valea Jiului nu are nevoie.

Și încă un lucru ce trebuie con
semnat. Ora oficială de începere 
a meciului a fost 14,36, Organiza
torii au trecut, însă, pe afișe ora 
15 (! ?). Datorită acestei superfi
cialități, cea mai mare parte din 
public a venit la stadion după o 
jumătate de oră de joc. Oare con
ducerea asociației Jiul, în cali
tate de organizatoare, nu putea 
să dea un telefon Ia federație ri 
să întrebe care este ora oficială ? 
Totufl se lasă la latitudinea celui 
car© răspunde de afiș ?

CONSTANTIN ALEXE

DAN ANCA E OPTIMIST!
Dan Anca urmărește prin presă, radio și... prieteni finalul' acestei 

toamne fotbalistice, destul de dificilă pentru 'formația sa, din. punct de 
vedere al efectivului. Anca era, mai ales în condițiile indisponibilității lui 
Pexa 0 „bejeniei" ciudate a lui Solomon, cheia de boltă a apărării, dacă 
nu chiar a întregii echipe. Anca este optimist, convins câ va juoa la pri
măvară.

L-am vizitat Ia clinica chirurgicală H (prof. unrv. Eugen Cosma), 
cerîndu-i o scurtă declarație : Am intervenit la minge, am degajat și-., 
nu mai știu nimic... (Diagnostic : fractură transversală eu fragment eo-mi- 
nutiv, fără deplasare). E adevărat, nu aveam apărătoare. Altfel, poate că 
accidentul nu se întâmpla. De aici înainte nu voi mai j-uca fără apără- 

Acum învăț pentru examenele de iarnă.
V. CACOVEANU

Cluj

AMĂNUNTE DIN ETAPA A X-a A DIVIZIEI C
SERIA EST SERIA SUD SERIA VEST SERIA NORD

TEXTILA BUHUȘI — S.U.T. 
GALAȚI (4-0). Localnicii ș-au de
pășit net adversarii. Au marcat: 
Scânteie (min. 7 și 43), Toma (min. 
50) și Alexandrescu (min. 68). Bun, 
arbitrajul lui V. Buimistriuc — Iași. 
(I. Vieru, coresp.).

DU NARE A GIURGIU-PROGRE
SUL BRĂILA (1-0). 
fost marcat de Ilie, 
arbitrat N. Dima — 
Grjgorescu, coresp.).

Unicul gol a 
în min. 2. A 
București. (N.

S. N. OL-

(0-4). Liderul seriei a evoluat 
Autorii golurilor: Vasilache 
8), Pîrvu (min. 53), Trăznea 
55) și Tacaci (min. 84). C.

ȘOIMII BUZĂU-GLORIA BÎR- 
LAD 
bine.
(min.
(min.
Țonea — Constanța a condus bine. 
(M. Dumitru, coresp.).

ANCORA GALAȚI — MINOB- 
RAD VATRA DORNEI (2-0). Au în
scris : Iorga (min. 70) și Udriș (min. 
70). A arbitrat bine V. Lupu — Ro
man. (T. Siriopol, coresp.).

700 DE AUTOTURISME 
LA LOTO

Luni 6 noiembrie a.e. a avut Ioc 
tragerea la sorti a autoturismelor a- 
tribuite la tragerea speeialft LOTO 
din 27 octombrie 1967. La aceasta 
tragere au. fost obținute 32.500 de pre
mii, dintre care 20 de autoturisme, 
5 câștiguri x cite 31.384 lei, 20 a cft® 
13.636 lei, 19 a cite 10.000 lei ș»a.

Cu autoturismele ciștigafre la aceas
tă tragere, numărul celor atribuite 
de la începutul anului a ajuns la 
jroo.

Dăm mai jos lista câștigătorilor de 
autoturisme de la tragerea specială 
JjOTO din 27 octombrie.
, Categoria I (7 autoturisme) 2 „Re
nault 10 Major* ? Radu Ion din Lu
goj și Năsta&e Marin din Mamaia— 
Sat; 4 „Skoda 1000 M.B.“ : Vasile 
Stelian din Borzești — Tg. Ocna, Cos- 
tin Bujor Mihail din București, Că- 
lătău Vasile din Brăila, Amarie 
Gheorghe din Vulcan— Petroșeui ; 1 
sFiat 850“ : Gănescu Florian din A- 
lexandria, regiunea București.

Categoria a Il-a. (13 autoturisme) 
1 „Fiat 859“ : Simagustin Nicolae din 
Babadag ; 2 „Renault Gordini‘e : Chi- 
rilă Mihai din Brăila, Cantor Laslo 
din Tg. Secuiesc, regiunea Brașov ; 
10 ^Trabant 601“ : Lazăr Gbeorghe 
din Călieni regiunea Galați, GaJi- 
gher loan din Cluj, Dorneanu Glieor- 
ghe din Biriad, Proca Nicoiae din 
Brașov, Felecan Octavian din Cluj, 
Cazacliu Ekaterina din București, 
Cristea Spiridon din Tușnad Băi, 
Dinu Constantin din Ploiești, Frincu 
Agafia din. București și Radu Maria 
«diu. Buzău.

Tot la categoria a II-a au fost a- 
tribuite și 19 câștiguri a cite 10.000 
led.

Un prilej de a obțăne autoturisme 
;-Vi-l oferă și tragerea autoturismelor 
?JfcOTO din 14 noiembrie 1967.
.-.Luni 13 noiembrie, ultima zi pen
tru cumpărarea biletelor.

Rubrică redactată de Adminis
trația de stat Luto-Pro no sport.

PETROLUL MOINEȘTI - META
LUL BUZĂU (1-0). După o lungă 
perioadă de dominare, în min. 75, 
Dumilricâ a marcat unicul gol al 
partidei. P. Popovici — Botoșani 
a condus bine. (A. Stoianovici, co
resp.).

FORESTA FĂLTICENI - UNI
REA FOCȘANI (2-0). Au marcat: 
Fodoreanu (min. 10, autogol) și 
Lontcovschi (min. 70). (Negru, La- 
zăr, coresp.).

RAPID PLOPENI
TEN1ȚA (2-1). Au înscris : Florea 
și Spiridon pentru Rapid, Eftimes- 
cu (din penalti) pentru S.N.O. A 
condus Ene Stelian — București. 
(I. Tănăsescu, coresp.).

FLACĂRA ROȘIE BUCUREȘTI- 
T.U.G. BUCUREȘTI (2-0). Flacăra 
roșie a dominat mai mult. Golurile 
au Jost realizate de Lalu (min. 7) și 
de Avramescu (min. 5). Jucătorul 
Matache (T.U.G.) a avut o atitudi
ne nesportivă față de adversari și 
public. A condus satisfăcător M. So- 
ceanu-Brâila. (A. Păpădie, co- 
resp.J.

STUFUL TULCEA - VIITORUL 
FIENI (1-0). Autorul golului: Ti- 
hodaru (min. ^l). Bun, arbitrajul 
lui N. Suciu — București. (I. Tur- 
șie, coresp.fr

I. M. U. MEDG1DIA-METALUL 
TIRGOV1ȘTE (1-1). Au marcat: 
Gheorghe (min. 18) pentru I.M.U., 
Chiriță (min. 78 din 11 m). G. 
gomir — București a arbitrat 
(Radu Avram, coresp.).

OLTUL SF. GHEORGHE —
MIA TR. MĂGURELE (0-0). Joc 
de slab nivel, rezultatul este echi
tabil. A condus corect N. Tătaru — 
București. (Gh. Briotă, coresp.).

ELECTRICA CONSTANTA - RA
PID C. F. BUCUREȘTI (0-0). In 
min. S3 jucătorul Giovani (Elec
trica) a ratat un penalti. Sub orice 
critică, arbitrajul lui O. Flondor 
— Slobozia. (C. Popa, coresp. prin
cipal).

Dra- 
bine.

CHI-
MEDICINA IAȘI—GLORIA C.F.R. 
GALAȚI (4-1). Victorie meritată a 
gazdelor. Gălățenii au acționat 
greoi. Golurile au fost înscrise de 
Toma (min. 11), Popovici (min. 44 
și 46), Mărculescu (min. 49), res
pectiv Perianu (min. 27). A arbitrat 
P. Căpățină — Buzău. (D. Diaco- 
nescu, coresp. principal).

MUREȘUL DEVA - ELECTRO- 
PUTERE CRAIOVA (2-1). Au mar
cat : Onea (min. 2), Cergă (min. 
11) pentru Mureșul, Lovin (min. 
79) pentru Electroputere. în min. 
73, jucătorii lancu (Mureșul) și Re- 
sciuc (Electroputere) au fost eli
minați pentru lovire reciprocă. A 
condus cu scăpări Gh. Opriță —■ 
Arad. (I. Simian, coresp.).

A.S.A SIBIU — PROGRESUL 
CORABIA (2-0). An înscris: Bin
der (min. 38) și Oteanu (min. 68 
din penalti). în min. 68, jucătorul 
Cazacu (Progresul) a fost eliminat 
pentru atitudine nesportivă. Gh. 
Vasilescu — București a arbitrat 
bine. (I. Boțocan, coresp.).

CHIMIA FĂGĂRAȘ - MINE
RUL ANINA (6-0). Autorii golu
rilor : Feher (min. 21 și 27), Nițu 
(min. 60), Boantă (min. 72), Drăgoi 
(min. 80 și 87). Bun arbitrajul 
lui A. Anescu — Deva. (T. Lan
cea ți B. Stoiciu, eoresp.).

U.M. TIMTȘOARA-VICTORIA 
CĂLAN (3—0). Au marcat : Peria- 
tu (min. 14), Bilă (min. 57) și Popa 
(min. 90). O. Uleidi — Oradea a 
condus bine. (Ion Stan, coresp.).

VICTORIA TG. JIU — TRACTO
RUL BRAȘOV (3-0). Golurile au 
fost realizate de Pătrat (min. 23), 
Macovei (min. 54) și Stănescu (min. 
85). (N. Chivulescu, coresp.).

MINERUL LUPENI-METALUL 
TR. SEVERIN (1-0). Unicul gol a 
fost realizat de Pal, în min. 69, 
din lovitură liberă de la 20 m. 
(I. Cotescu, coresp.).

C.F.R. CARANSEBEȘ-PROGRE- 
SUL STREHAIA (6-0). Au înscris: 
Novacovici (min. 54 și 67), Cara 
(min. 65 și 86), Bilă (min. 75Î și 
Șarpe (min. 77, autogol). (M. fdu- 
tașcu, coresp).

CLASAMENT CLASAMENT CLASAMENT

MINERUL BAIA SPRIE-MEDl- 
CINA CLUJ (2-0). Au marcat : Cu- 
fuianu (min. 65) și Sulioe (min. 71). 
Corect și autoritar, arbitrajul lui 
A. Lueaci — Tg. Mureș. (A. Domo- 
ță, coresp.).

SODA OCNA MVREȘ-STEAUA 
ROȘIE SALONTA (2-1). Au în
scris: Suciu (min. 64), Vasile (min. 
75) pentru Soda, Boghi (min. 45) 
pentru Steaua roșie. Viorel Cioc
— Mediaș a arbitrat bine. (N. Tău- 
tan, coresp.).

CHIMICA TIRNAVENI - META
LUL SATU MARE (1-0). Meciul 
s-a disputat la Mediaș deoarece te- 
remil din Tirnăveni. este suspen
dat. Unicul gol a fost marcat de 
Ceașcă (min. 18). în mm. 38, jucă
torul Anisia (Metalul Saiu Mar») 
a fost eliminat pentru lovirea 
verzarntui. (Z. Rîșnoveanu și L 
can, coresp.).

FAIANȚA SIGHIȘOARA - 
COLTA CĂREI (3-2). Autorii 
larilor: Postoiu (min. 7, 14 și 
respectiv Petea (min. 18) și Hauler 
(mirt. 85). A arbitrat bine P. Sat»
— Cluj. (C. Moldovan, coresp.).

UNIREA DEJ - METALUL COP- 
ȘA MICĂ (Z-l). Au marcat: BaneU 
(min.. 43), Popa (min. 89) pentru 
Unirea, NfțS (min. 60) pentru Me
talul. Bun arbitrajul lui A. Siho - 
Oradea. (T. Prodan, coresp.).

UNIO SATU MARE - MINERUL 
BIHOR (2-1). Golurile au fost rea
lizate de Erdell (min. 5), Silaghi 
(min. 74), respectiv Teodorescu (min. 
24). (A. Verba, coresp.).

MEDICINA TG. MUREȘ - ME
TALUL AIUD (5—1). In prima re
priză, oaspeții au marcat prin Ra- 
tani (min. 191. După pauză, Medi
cina a înscris de 5 ori : Macai (min. 
50), Lupii (min. 63) și Balint (min. 
65, 72 și 87). I. Ispas — Mediaș a 
condus bine. (N. Stănescu, coresp.).

ad- 
Dlb

RE-
go-nx

1. Gloria Birlad 
Anoora Galați 
Medicina Iasi 
Textila Boliușl 
Foresta Fălticeni 
Unirea Focșani 
Oțelul Galați 
Șoimii Buzău 
G tarla CIBG-a

10. Metalul Buzău
11. Petrolul Moin.
12. Mlnobrad V. D. 
1». S.U.T. Galați
14. Met. HAdăuți

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2
3
3

18— 5 15
19— 11 13 
17—12 12 
14—10 12

io 4 2 4 13—11 10 6.
9 4 2 3 9— 8 10 7.

10 4 2 4 17—16 10 a.
LB 5 0 5 13—15 10 9.
10 3 3 4 10—10 9 10.
10 4 1 5 13—14 9 11.
10 4 1 5 10-12 9 12»
!• 1 3 6 6—22 5 13.
9 0 2 7 Gr—22 2 IA

1. Dunărea Giurgiu
2. -3. Met. Tirgoviște 
2.-3. Flacăra r. Buc.
4. Stuful Tulcea
5. Rapid plopeni 

Electrica C-ța 
Progresul Brăila 
Chimia Tr. Mag. 
T.U.Cr. București 
I.M.U. Medgidia 
S.N. Ortenîța 
Olt. Sf. Gheorghe 
Rapid C.F. Buc.
Viitorul Fieni

ETAPA vitTOARE : Gloria Bîrlad 
—Unirea Focșani, Oțelul Găleți— 
Ancora Galați, Gloria C.F.R. Galați— 
S.U.T. Galați, Medicina Lași—Șoimii 
Buzău, Minobrad Vatra Dornei — 
Textila Buhuși, Metalul Rădăuți— 
Petrolul Moinești, Metalul Buzău— 
Foresta Fălticeni.

Z 2 20— 6 14
3 2 22—11 13
2 3 19—12 12

17— 6 17
22— 8- 14
18— 4 14

1
2

_____ 2
16 & 0 4 16—16 12
10 5 1 4 19—14 11
1Q 5 1 4 12— 9 11
10 4 3 3 11— 8 11
10 3 5 2 » 11
B>
10
10
10
10

10

10 8 
io 6 
ir 6

1
2
2

1.
2.
X
4.
5.
6.
7.

2 4 4 12—11 9.
244 6—8 8 10.
2 3 5 13—18 7 11.
2 3 5 9—16 7 12.
1 3 6 6—24 5- IX
12 7 4—19 4 14.

Electroputere CV. 
Chimia Făgăraș 
Met. Tr. Severin 
Mureșul Deva 
Victoria Călan 
Minerul Anina
A.S.A. Sibiu 

S. Victoria Tg. Jiu
Minerul Lupeni 
Tractorul Brașov 
LT. M. Timișoara 
CFR Caransebeș 
Progr. Strehaia 
Progr. Corabia

3 4 14—17
3 4 14—17

10 6 
10 5 
lt> 5
W H 3 19—11 îl
Ift 4 1 3 17—13 U 
10 4 3 3 12—15 II 
10-3 -----
10 4
10 3
10 3
10 3 2 5 14—1» 
10 3 2 5 17—21
10 3 2 5 13—22 
10 2. ? 6 11—25

L Chim. Tîrnăfvewf 
X Medic. Tg. Mureș
3. Medicina Cluj
4. Recofta Cărei
5. Fbianța Sigbiș.

Gw Steaua, r. Salpntai
7. Uni® Satu Mare
8. MinerirF Bihor
9. Metalul Aiud)

16. Soda Ocna Mureș
11. Unirea Dej
1£. Met. Satu Mare
13. Minerul Sprie 
14» Met. Copșa, Mică.

24—15 12
17— 6 11 
13—15- H 
13—15 11 
12—10. 10
13—12 10
15—15' 10
20—21
13—18
15—16

10
10

9
8
8
7

ETAPA VIITOARE : Metalul Tir
goviște—Electrica Constanța, Chimia 
Tr. Măgurele—Stuful Tulcea, Rapid. 
Plopeni—Dunărea Giurgiu, Flacăra 
roșie Buc.—S.N. Oltenița. Viitorul 
Fieni—Oltul Sf. Gheorghe, Rapid 
C.F. Buc.—I.M.U. Medgidia, Progre
sul Brăila—T.U.G. Buc.

ETAPA VIITOARE : Minorul Anina 
—Electroputere Craiova, U. M. Timi
șoara—Minerul Lupenl, A.S.A, Sibiu. 
—C.F.R. Caransebeș, Progresul Cora
bia—Tractorul Brașov, Progresul Stre
haia—Chimia Făgăraș, Victoria Călan 
—Victoria Tg. Jiu, Metalul Tr. Se
verin—Mureșul Deva.

ETAPA VIITOARE : Minerul Bihor 
—Chimica Tîrnăveni, Metalul Aiud— 
Minerul Baia Sprie. Steaua roșie Sa- 
lonta—Faianța Sighișoara, Metalul 
Satu Mare — Unirea Dej, Medicina 
Tg. Mureș—Unio Satu Mare. Medi
cina Cluj—Recolta Qarei. Metalul 
Copșa Ocna Mureș.

coresp.fr


Europenele de volei
(Vrmare din pag. 1)

dia 3—0 (3, 3, 5), Bulgaria — Bel
gia 3-—0 (5, 12, 9), Albania — O- 
landa 3—2 (10, —5, 10, —6, 9) ; 
feminin, locurile 1—8: Polonia — 
Bulgaria 3—0 (6, 10, 9), Ceho
slovacia — R. D. 6. 3—0 (9, 
13, V), Ungaria — Olanda 3—1
(2, 4, —12, 5), R.D.G. — Izrael 
3—0 (2, 2, 2), Bulgaria — Olanda 
3—1 (8, —11, 4, 10), Cehoslovacia

Ungaria 3—1 (II, 8, —9, 6), la 
ora cînd închidem ediția în finala fe
minină U.R.S.S. conduce cu 2—0 
In fața Poloniei ; locurile 9—15 : 
Elveția — Belgia 3—2 (8, —6, —5, 
6, V), R.F.G. — Turcia 3—2 (8, 7, 
—9, —12, 12), Italia — Elveția 
3—1 (11, 6, -—15. 3), Turcia — Bel
gia 3—0 (9, 9, 8).

Reprezentativa noastră feminină, 
participantă la turneul pentru locu
rile 9—15, a întrecut la Izmir echipa 
R.F.G. cu 3—0 (1, 2. 4).

lloliirîri ale F. I. V. D.
• In ședința Consiliului admi

nistrativ al F.I.V.B., ținută la ls-

Palme pe obrazul fotbalului
S-a consumat încă o săptămînă 

din calendarul fotbalistic inter
național. Iubitorii sportului cu 
balonul rotund au aflat cine este 
a opta câștigătoare a „Culpei 
intercontinentale" și care au fost 
meciurile oficiale cele mai im
portante din ultimele șapte zile. 
Fără îndoială, cititorii au reți
nut totodată, din relatările pu
blicate, că o serie de partide nu 
s-au desfășurat în condiții nor
male, ba mai mult, una dintre 
ele (Austria—Grecia) s-a între
rupt în urma unor incidente pe
trecute pe teren.

Tonul unor întîmplări fără prece
dent a fost dat la Buenos Aires, 
înaintea revanșei dintre Racing 
șl Celtic cînd, la ieșirea pe teren 
a echipelor, o piatră aruncată de 
un spectator din tribună l-a ră
nit în cap pe portarul scoțian

Comentariu

Simpson. Acest act de huliga
nism a creat o mare nervozitate 
atât în rîndul jucătorilor, cît și 
printre spectatori. Au urmat zeci 
de faulturi grosolane, meciul 
transformîndu-se într-o luptă 
acerbă, sălbatică aproape, pentru 
victorie.

Al treilea joc, la Montevideo... 
Aici, ce-i drept, nu s-a mai re
petat prologul de la Buenos Ai
res, dar desfășurarea partidei a 
avut puține puncte comune cu 
fotbalul. Antrenorul scoțienilor, 
Jock Stein, declara după joc : 
„Acesta nu a fost un meci de 
fotbal, ci un masacru. Nu-mi a- 
mintesc să fi văzut atitea bruta
lități în cursul unei singure par
tide" ; iar jucătorul Gemmel spu
nea la rîndul său : „Prefer să uit 
această lamentabilă întîlnire. Să 
termini un meci numai în 8 oa
meni este ceva ele neînchipuit 
mai ales într-o finală interconti
nentală".

★
Și acum, cîteva amănunte des

pre meciul de la Viena (am cam 
rămas datori cititorilor noștri...). 
O corespondență transmisă de a- 
genția U.P.I. ne informează că 
la meciul Austria — Grecia, des
fășurat pe stadionul Prater,

NAR
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Un pretendent mai puțin la titlul mondial
Vn lider se retrage din concurs... Iată 

un fapt despre care nu putem spune că 
ar fi de toate zilele. Mai ales cînd retra
gerea nu este motivată de accident, boală 
sau vreun alt caz de forță majoră.

Autorul acestei performanțe sui-generis, 
se știe, cochetează de mult cu semnele 
de exclamare în rubricile de specialitate 
ale ziarelor. Bobby Fis.Jr.er — v-ați dat 
poate seama că despre el este vorba — 
a încercat, de la primele sale apariții în 
arena șahistă, să uimească, să epateze, 
să zdruncine armoniile legiferate. Au fost 
atribute ale „copilului-mimine" al șahului 
american, care i-au adus deopotrivă sim
patii și antipatii, după ochii spectatorilor 
ce-l priveau.

Să nu uităm ! pe lingă declarații-bombă 
sau atitudini de frondă nejustificată, Fi
scher este cel care a impulsionat reforme 
importante iii șah; cum a fost transfor
marea turneului candidaților la titlul.

mondial intr-o suită de meciuri bilaterale 
— se zice — mai aproape de principiile 
echității, mai conforme interesului mani
festat de publicul larg.

Dar Bobby încearcă să fie mereu con
secvent „pozei" sale de rebel cu orice 
preț. Este una din interpretările ce se 
pot da deselor sale incidente cu orga
nizatorii de turnee, în privința progra
mării partidelor pe care le are de sus
ținut.

Să vedem faptele. Sînt zile din săptă
mînă în care Fischer nu joacă. Din mo
tive religioase — se afirmă. A mai exis
tat un precedent în istoria competițiilor 
șahiste, acela al lui Sammy Reshevsky. 
Curios, cu marele său rival, Bobby are 
doar acest punct de total acord. Res
hevsky făcea într-o vreme greutăți arbi
trilor și adversarilor, conflictele sale se 
rezolvau însă pe cale amiabilă.

Lată. insă, că la interzonalul de ta Tunis

doi dintre adversarii lui Fischer — este 
vorba de Gipslis și Hort — n-au mai 
vrut să amine partidele de vineri, pen
tru a le juca dimineața sau în timpul lor 
liber. Dreptul unui sportiv care se su
pune disciplinei de concurs nu poate fi 
ușor înlăturat. Și iată pe arbitri în 
dificultate extremă... Poate că ea putea 
fi evitată prin măsuri de prevenire, prîn- 
tr-un consult prealabil cu toți cei in 
cauză.

Lipsa de prevedere a unora, încăpățî- 
narea altora au dus la acest epilog sen
zațional și profund neplăcut. Liderul, un 
lider autoritar și — în perspectivă — 
pretendent direct la titlul mondial, pără
sește turneul, lasă neîncheiată o perfor
manță care se anunța strălucită.

Lumea șahistă îl regretă, desigur, pe 
Bobby Fischer. Sau poate, regretă mai 
mult intransigentele sale extrasportive.

RD. V.

tanbul, a fost stabilită, prin tra
gere la sorți, ordinea echipelor 
(după tabela Berger) participante 
la turneele din cadrul Jocurilor 
Olimpice de la Ciudad de Me
xico. La băieți: 1. R.D.G., 2. Ja
ponia, 3. Mexic, 4. ROMÂNIA, 
5. U.R.S.S., 6. S.U.A., 7. Brazilia, 
8. Tunisia, 9. echipa calificată la 
campionatul european din Tur
cia, 10. Cehoslovacia. România va 
juca în ordine cu : Brazilia (15.X. 
1968), Tunisia (16.X.), echipa ca
lificată la C.E. (17.X.), R.D.G. 
(19.X.), Japonia (20.X.), Mexic 
(21.X.), Cehoslovacia (23.X.), 
U.R.S.S. (24.X.), S.U.A. (25.X.).

• Comisia Internațională de 
arbitraj a limitat vîrsta maximă 
a arbitrilor la 50 de ani; nu se 
vor mai admite la cursurile in
ternaționale de arbitri decît per
soane care cunosc bine una din
tre cele patru limbi oficiale ale 
F.I.V.B. : franceza, engleza, rusa 
și spaniola.

s-au petrecut, de asemenea, fapte 
reprobabile. O parte din respon
sabilitate, pentru cele petrecute 
pe teren, o poartă arbitrul ma
ghiar Gere, care nu a fost su
ficient de autoritar față de jucă
torii ambelor formații, care s-au 
lovit intenționat în repetate rân
duri. Jucătorul grec Lukanidis 
l-a lovit cu pumnul pe Kolesnik, 
apoi unul din spectatori a intrat 
pe teren, încăierîndu-se cu un 
fotbalist al formației oaspe. A 
Intervenit poliția, care nu a pu
tut tempera însă spiritele înfier
bântate. S-a produs o busculadă 
de nedescris (publicul a invadat 
terenul) astfel că meciul nu a 
mai putut fi reluat. Epilogul: 
în urma loviturilor primite, arbi
trul Gere și jucătorul Kolesnik 
au fost internați în spital; jucă
torii greci nu au putut părăsi 
vestiarele decît după cîteva ore, 
sub o puternică escortă a poliției.

„îmi este rușine să relatez des
pre asemenea acte de-a dreptul 
huliganice și-mi pare rău că sînt 
crainic sportiv" — își încheia 
transmisia de pe „Prater" crai
nicul postului de radio Viena, 
ing. Edy Finger.

Se pune în mod necesar între
barea : ce este de făcut pentru 
a pune capăt unor asemenea acte 
reprobabile, ce măsuri trebuiesc 
luate pentru a stăvilii ieșirile ne
controlate ale unor oamenj cer
tați cu disciplina, corectitudinea 
și în ultimă instanță chiar eu 
fotbalul ?

Există, credem, un repertoriu 
complet și amplu de pedepse la' 
îndemîna arbitrilor, și mai ales 
a forurilor superioare ale fotba
lului internațional. Dacă unele 
federații naționale procedează cu 
multă exigență față de abaterile 
săvîrșite (în Anglia, de pildă, 
Denis Law a fost suspendat pe 
6 săptămâni pentru că a insultat 
un arbitru), de ce U.E.F.A., și 
chiar F.I.F.A., privesc cu îngă
duință tabloul întunecat pe care 
ni-1 oferă unele meciuri oficiale 
și chiar amicale ?

Se impune o radicală cotitură, 
pentru ca fotbalul să nu mai 
ofere astfel de spectacole care a- 
duc enorme prejudicii acestui 
sport atît de iubit.

ION OCHSENFELD

LIESEL WESTERMANN - CEA MAI CONSTANTĂ ARUNCĂTOARE
DE DISC DIN TOATE TIMPURILE

Luni seara, agențiile de presă au 
transmis întregii lumi vestea noului 
record mondial la aruncarea discului: 
61,26 m — realizat la Sao Paulo 
de atleta vest-germană: Liesel IFester- 
mann.

Iubitorii sportului sînt probabil 
interesat! să afle unele date în le
gătură cu noua recordmană mondi
ală. Tînăra sportivă, în vîrstă de 23 
de ani (născută la 2 XI 1944), 
poate fi considerată: cea mai con
stantă aruncătoare de disc n tuturor 
timpurilor; numai in acest sezon ea 
a aruncat de șapte ori dincolo de 
granifa celor 58 de metri! De-a 
lungul anilor performanțele sole au 
evoluat astfel: 1963 — 51,70; 
7964 — 52.70; 7965 — 55,81 ;
1966 — 57,38. Cu acest ultim re
zultat a cucerit medalia de argint 
la campionatele europene de la Bu
dapesta, fiind clasată la sfîrșitul a- 
nului trecut pe locul 4 printre arun
cătoarele lumii.

FOTBAL PE GLOB: Campionate... Campionate
Iată cîteva rezultate înregis

trate în unele campionate de fot
bal din țările europene :

FRANȚA (etapa a XIII-a): Aix
— Nice 3—1 ; Sedan — St. Etien
ne 5—2 ; Ajaccio — Nantes 5—3; 
Lyon — Bordeaux 2—0; Rennes
— Monaco 1—1 ; Angers — 
Strasbourg 1—0; Sochaux — 
Lens 4—1 ; Metz — Marseille 
8—0 ; Valenciennes —■ Rougn
2—1 ; Lille — Red Star 1—1. Cla
sament : Nice 18 p, St. Etienne 
17 p, Red Star și Sochaux 17 p 
(cu un joc mai puțin).

UNGARIA (etapa a 27-a): 
Eger — Ferencvaros 0—1, Pecs
— Szombathely 2—2, Csepel — 
Szeged 4—1, etc. Clasament: 
Ferencvaros 51 p, Ujpesti Dozsa 
40 p, GySr 36 p, Vasas 34 p etc.

Tn 1967, Liesel ITestermann și-a 
îmbunătățit de cinci ori succesiv 
recordul său, de la 57,98 la 59,30.

Iat-o în fotografia alăturată pe 
noua recordmană mondială, în tim
pul unei aruncări.

Boxerii englezi fac pregătiri 
pentru meciurile din România

LONDRA 7 (Agerpres). — E- 
chipa de box a Angliei se pre
gătește intens în vederea dublei 
întîlniri pe care o va susține In 
compania reprezentativei Româ
niei, la București și Constanța, 
în zilele de 13 și, respectiv, 16 
decembrie. înaintea acestor întîl
niri, ‘pugiiiștii englezi vor primi 
la 16 noiembrie, la Londra, într-un 
meci amical, replica echipei Da
nemarcei. în vederea meciurilor

PORTUGALIA (etapa a Vll-a): 
Benlica Lisabona — Tirsense 0-0, 
Sporting — F. C. Porto 0—0, 
Academica — Varzțm 5—0, Lei- 
xoes — Setubal 0—1, Braga — 
Belenenses 1—0. Clasament: 
F. C. Porto și Benfica cite 12 p, 
Setubal și Academica cîte 11 p, 
Sporting 10 p etc.

IUGOSLAVIA : Partizan —
Olimpia 3—2, Vardar — Dinamo 
Zagreb 1—1, O.F.K. Beograd — 
Hajduk Split 2—0, Maribor — 
Steaua roșie 2—2, Sarajevo — 
Vojvodina 0—1, etc. Clasament: 
Partizan 16 p, Zelejnicear și Di
namo Zagreb cîte 15 p etc.
• în preliminariile olimpice: 

Austria — Elveția 4—1 — după 
prelungiri (în tur 0—1); Maroc 
— Tunisia 1—1 (returul la 26 
noiembrie).

5 minute cii Alin Savu 
despre festivalul baschetbalist ic ; 

de la Anvers !
0 scurtă vizită făcută redacției 

noastre de către maestrul sportului 
Alin Savu, ne-a dat posibilitatea de 
* vă oferi unele amănunte asupra 
desfășurării tradiționalului festival 
baschetbalistice de la Anvers.

„Întrecerea, ne-a declarat echipierul 
Stelei selecționat în reprezentativa 
Europei, s-a bucurat de un mare 
succes, fiind urmărită de peste 3 000 
de spectatori (în ultima zi, peste 
4 000). Cele trei participante, echipa 
Europei, Real Madrid (cîștigătoarea 
ultimei ediții a „C.C.E.") și~ Racing 
Malines (campioana Belgiei), nu 
excelat în ofensivă, folosind contra
atacuri, aruncări de la distantă și 
semidistanță și voleibolări. De alt
fel, cele 594 de puncte înscrise în 
trei meciuri sînt semnificative. Se
lecționata europeană a avut în „5“-ul 
de bază pe Zidek, Zednicek, Ruzicka, 
Daneu și Massini, ceilalți jucători, 
printre care și eu, fiind utilizați în 
funcție de necesități. Dintre tofi 
baschetbaliștii prezent! la Anvers, ' 
cel mai mult m-a impresionat Clark 
(jucător de culoare din S.U.A., acum 
la Racing), cu excepționale calități 
fizice. La 2,01 m, era primul în atac 
și în apărare, primul la recuperări 
și la voleibolări. La o săritură de
monstrativă, el a luat o monedă de 
un franc așezată pe marginea de sus 
a panoului! In clasamentul final, 
primul loc a fost ocupat de Selec
ționata Europei, urmată de Racing 
Malines (91—69 cu Real) și de Real 
Madrid, ai cărei jucători au părui 
obosifi".

cu România a fost alcătuită ur
mătoarea formație : Wenton, Ta- 
berner, Heshire, Waller, McCor
mack, Totoh, Blake, Finnegan, 
Sany și Wells.

PE SCURT
UN NOU RECORD EUROPEAN 

în proba de 200 m mixt a fost 
stabilit de înotătorul Frank Wie
gand (R. D. Germană), la Leip
zig. El a parcurs distanța în 
2:13,5 ameliorînd cu 2,8 sec. per
formanța lui Alain Mosconi.

AMERICANUL CLIFF RICHEY 
a cîștigat proba de simplu a tur
neului de tenis de la Buenos 
Aires, întrecînd cu 7—5, 6—8,
6—3, 6—3 pe Joșe Mandaiino 
(Brazilia).

NOUA RECORDMANĂ MON
DIALĂ LA ARUNCAREA DISCU
LUI, atleta vest-germană Liesel 
Westerroann a cîștigat și arun
carea greutății în cadrul con-' 
cursului atletic de Ia Sao Paulo, 
cu performanța de 14,33 m. în 
alte probe: 100 m — Nerlich
(R.F.G.) 10,6; înălțime — Splel- 
vogel (R.F.G.) 2,10 m ; disc — 
Neu (R.F.G.) 59,28 m ; 110 mg — 
Mossa (Brazilia) 14,9; 100 m ie- 
mei — Becker (R.F.G.) 12,2.

IN CAMPIONATUL UNIONAL’ 
DE HOCHEI s-au disputat două 
noi întîlniri: Spartak Moscova —- 
Avtomobilist Sverdlovsk 6—3 
(3—1, 0—1, 3—1); Lokomotiv
Moscova — Sibir Novosibirsk
3—1 (2—0. 1—0, 0—1).

SELECȚIONATA DE BOX A 
VARȘOVIEI și-a continuat tur
neul în R. F. a Germaniei înlii- 
nind la Bremen o selecționată lo
cală, pe care a învins-o cu 18—2.

O COMPETIȚIE DE TENIS 
1NTER-ȚÂRI eliminatorie se des
fășoară în prezent, în Europa. 
La Geneva echipa Iugoslaviei s-a 
calificat la limită în fața Elve
ției : 3—2. De notat că Franu- 
lovici a. pierdut ambele meciurj 
de simplu. în alte întîlniri : Po
lonia — Finlanda 4—1, Danemar
ca — Franța 4—1, Anglia — 
R. F. a Germaniei 0—2. Echi
pele învingătoare își dispută se
mifinalele competiției.

ATLETUL ITALIAN GIUSEPPE 
GENTILE a stabilit un nou re
cord al țării sale în proba de 
triplu salt cu o performanță de 
16,32 m. Vechiul record era de 
16.31 m și aparținea aceluiași 
atlet.

Redacția ți administrația C str. Vaslte Conta or. 16 telefon II 1005 Interurban 72 ți 236 Telex: sportrom buc. 180 Tiparul: I. P. „Intormalia" str. Brezoianu 23—25. 40 365
PREȚUL ABONAMENTULUI i 1 lună i 6,50 iei I 3 luni: 19,50 lei; 6 luni: 39 lei; 1 an : 78 lei.


