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AU LOC ASTĂZI PRIMELE JOCURI
Ieri a început turneul preliminar de la Tg. Mureș

A venit rindul voleiului să 
ocupe „capul de afiș** în 
programul marilor com- 

etiții sportive. Începe lupta pen- 
u titlurile de campioni ai Eu- 
jpei. In grupa de la Tg. Mureș 
u și avut loc jocurile inaugu-

memorabile. Ne gîndim, de pil
dă, la nivelul tehnic pe care îl 
vor arăta echipele, la spectacu
lozitatea pe care o promit prin
cipalele partide, la dîrzenia cu 
care este de așteptat că vor fi 
disputate locurile fruntașe, la

voleibalistice mondiale, din rin
dul cărora se vor alege, fără în
doială, deținătorii mult doritelor 
medalii olimpice. Totodată, cam
pionatele vor desemna două din 
echipele care urmează să fie 
trecute pe lista participantelor 
la marea confruntare din Japo
nia. Aceasta mărește și mai mult 
interesul față de întrecere.

Vrînd parcă să fie pe... placul 
spectatorilor, sorții au stabilit și 
in grupele preliminarii un sensi
bil echilibru. Favoriții rămîn, de
sigur, favoriți. Dar calificarea o 
vor obține la capătul unor seri
oase eforturi, punînd în valoare 
toate cunoștințele și întreaga lor 
măiestrie. Clauza regulamentară 
care prevede că rezultatele di
recte din grupe contează și în 
turneele finale asigură și mai 
multă spectaculozitate competiți
ei, elimină de la început așa 
zisele „meciuri fără miză" și dă 
un caracter decisiv fiecărei in- 
tîlniri.

(Continuare în pag. a 4-a)

Cu prietenii mei din „Cupa Agriculturii” nu m-am 
mai întilnit cam de mult și revederea a fost recon
fortantă. Prospețimea acestei întreceri se perpetuează 

chiar dacă uneori protagoniștii sint „veterani”. Tinerii — 
Ion, Maria. Radu. Veronica — nu se blazează, nu canat ă 
luciul stins al vedetelor plictisite, chiar dacă devin cam
pioni pentru a treia oară consecutiv la proba in care 
concurează. Mă gindesc, de pildă, la Mariana Șețu, din 
Slmbăta de Jos, duminică dimineața ciștigăloare „cu o 
roată" a cursei cicliste a fetelor. „Anul acesta a fost mai 
greu. Și partenerele mele de concurs au fost mai bine 
pregătite decît la edițiile trecute — Galati. Dobrogea. 
Dar, sint atit de bucuroasă... I"

rinerii colectiviști aduc pe terenurile de sport vigoarea 
și dîrzenia clasei tot atit de tinere din care fac 
parte. Vrednicia și perseverența ei. Conștiința că 

fiecare lucra trebuie făcut cu rost și temeinic. Sîmbătă, 
la Baba Ana. intr-un cadru grigorescian cu cumpene de 
fintină pendulind in zarea dulce a asfințitului, cu turme 
nostalgice întorcindu-se de la păscut, pe covorul verde, 
natural al pirului, un buchet de fete de la Cobadin au 
dezvăluit frumusețile nebănuite ale unor „liber alese". 
Pe unda lină a melodiei unui acordeon Paulina Ene. F-ca- 
terina Vasiloiu. Kiubra Boșnag si Maria Dodu au exe
cutat cu grație și finețe o suită de „libere", demne de 
podiumul sălii Floreasca. Palmele s-au apropiat singure 
pentru a aplauda și juriul le-a acordat în unanimitate nota 
maximă. Și, astfel, au devenit pentru a doua oară cam
pioane de zonă la gimnastică. Primele care le-au îmbrăți
șat. au fost gălățencele, clasate pe locul doi. la o jumă
tate de punct. Kiubra, zimbind st-a împreunat și mai mult 
sorincenele migdalate de tătăroaică și i-am citit in ochii 
negri și adinei ca noaptea o bucurie nemărginită.

Duminică dimineața, la Pietroasele, pe terenul dintre vii.
Nicu Vi șan, Mircea Sting he. Eugen Oană și Nicolae 
Prună din Cristian s-au dăruit total voleiului, in dirza 

dispută cu Ionel Soare, Vladimir Țigănuș. Ionel lonașcu 
și Ionel Istrate. nepoți de-ai babei Vrincioaia. de la Vidra. 
La sflrșit vrincertii i-au sărutat pe învingători și împreună 
cu gazdele s-au „răcorit" cu o ladă ca struguri, culeși 
laolaltă, in ceasurile de muncă voluntară pe care toți 
concurența le-au făcut cu o zi înainte. O mină de ajutor 
dată la modul cel mai firesc gazdelor, in aceste zile de 
febrilă activitate a lumii satelor. A fost și in aceasta un 
gest semnificativ pentru natura acestor întreceri. Aceleași 
mîini, făurare ale atîtor bucurii ale vieții, la fel de vrednice 
in muncă și in sport.

St. pentru dîrzenia și talentul celor ce s-au întrecut 
două zile in finala de zonă a „Cupei Agriculturii", 

- din cadrul Spartachiadei de vară desfășurată in 
raionul Mizil. o ultimă subliniere — clasamentul pe re
giuni: 1. Galați, 2. Dobrogea, 3. Ploiești, 4. Brașov.

Iar pentru gazde: felicitări pentru distincția organizării.
VALENTIN PAUNESCU

La 15 noiembrie începe marea competiție de 
mase : „SPARTACHIADA DE IARNĂ A TîNERETU- 
LUI".

Publicăm în pag. a ll-a regulamentul de desfă
șurare a „Spartachiadei de iarnă", ediția 1963-64.

iDouă mari surprize în reuniunea de Box
Băieții noștri sînt gata de întrecere. Iată-i, după un antre

nament in sala Floreasca, zîmbind fotoreporterului. De la stînga 
'a dreapta — riadul I: M. Iorga și A. Drăgan; riadul II: H. Ni- 

» Iau, M. Chezan, C. Miculescu, Gh. Fieraru; rindul III: M. 
Coste, C. Ganciu, M. Grîgorovici, D. Plocon; rindul IV: N. Băr
buță, I. Soci, V. Șreiber și E. Derzei.

ale. La București, Constanța, 
îrașov. Cluj și Craiova vor por- 
i astăzi primele servicii peste 
lase.
Ediția aVI-a a tradiționalei în- 

receri stabilește un record încă 
nainte de a fi început; acela de 
articipare. 17 FORMAȚII MAS- 
iULINE ȘI 13 FEMININE, IN- 
UMIND ‘ APROAPE 500 DE 
UCATORI Șl JUCĂTOARE, ;înt prezente la start. 
'ară îndoială că pe parcurs 
ampionateie vor mai prilejui și 
ite aspecte, menite să rămină

prietenia care se va închega în
tre participant!.

In momentul de față voleiul 
european aliniază numeroase e- 
chipe de certă valoare, de forțe 
foarte apropiate, care își dispută 
de ani și ani supremația continen
tului nostru și a lumii. In plus, 
caracterul „pceolimpic** al actua
lei ediții a campionatelor îi ri
dică sensibil valoarea și semni
ficația. Exceptînd formațiile Ja
poniei, la București și Constan
ța vor fi prezente în turneele fi
nale cele mai puternice garnituri

de aseară; Badea și Lcov eliminați
Aseară, cu prilejul celei de a 

treia reuniuni, spectatorii au pă
răsit tribunele stadionului Repu
blicii mai satisfăcuți de cali
tatea meciurilor, de accentul pe 
care l-au pus unii dintre bo
xeri pe latura tehnică. Și arbi
trajele și-au adus contribuția la 
buna desfășurare a partidelor, 
majoritatea deciziilor oglindind 
cu fidelitate cele petrecute în 
ring. Dar, ceea ce a făcut în 
primul rînd ca reuniunea să fie 
„gustată1* de spectatori, au fost 
cele două surprize de proporții 
care au încurcat multe pronos
ticuri. Este vorba de victoriile 
puțin așteptate obținute de ti

nerii P. Mircescu (Buhuși) și 
I. Olteanu (București) în fața 
experimentaților component'; ai 
lotului reprezentativ, V. Badea 
și, respectiv, H. Leov.

P. Mircescu a început meciul 
timorat, lucru explicabil, ținînd 
seama de valoarea și experien
ța adversarului său, și a per
mis în acest fel lui Badea să 
conducă lupta și să acijmuleze 
avantaj. In repriza secundă 
însă, Mircescu s-a hotărît să 
abandoneze defensiva, stimulat 
de faptul că toate „dreptele** 
sale își nimereau ținta. Badea 
continuă să atace, dar unifor
mitatea boxului său îi permite

lui Mircescu să adopte o tactică 
corespunzătoare : lovește totdea
una înaintea adversarului, eschi
vează ou regularitate puter
nicele „stîngi** trimise de Ba
dea. Repriza a treia este hotă- 
rîtoare. Curios, dar adevărat, 
cel care domină este tot bo
xerul din Buhuși, care după fie
care schimb de lovituri iese în 
avantaj. Decizia de învingător 
i-a aparținut în unanimitate.

A doua surpriză a galei ne-a 
oferit-o Ion Olteanu, care dato-

M. TRANCA 
R. CALARAȘANU

IOLANDA BALAȘ DISTINSA 
DE C.I.O.

In cadrul distincțiilor C.I.O. 
pe anul 1983 „Trofeul Moha
med Taller", acordat sportivi
lor amatori pentru performan
țe excepționale, a fost atribuit 
atletei noastre, IOLANDA 
BALAȘ (citiți amănunte în 
pagina a 8-a).

JOI, „CUPA ORAȘULUI' 
BUCUREȘTI" LA IÂHTING 

începînd de joi după-amia- 
ză veliștii noștri fruntași s» 
vor întrece pe lacul Herăs
trău pentru desemnarea cam
pionilor Capitalei la iahting. 
In program sînt înscrise cile 
5 regate '(una pe zi) la cla
sele fino și snaip. Compe
tiția, organizată de comisia 
orășenească de sporturi nau
tice, este dotată cu tradițio
nala „Cupă a orașului Bucu
rești".

GH. COSTACHE — NOU 
RECORD DE JUNIORI LA 
ARUNCAREA CIOCANULUI

Duminică, cu prilejul unul 
concurs disputat pe stad'onuJ 
Tineretului, Gheorghe Cos- 
tache (Clubul sportiv școlar 
— antrenor C. Spiridon) a 
obținut un excelent rezultat 
la aruncarea ciocanului (6 
kg): 61,66 m — nou record re
publican de juniori și cea 
mai bună performantă mon
dială de juniori. Concur'tnd st 
in proba de seniori (7 kg), 
el a aruncat 55.50 m — al 
treilea rezultat de juniori din 
lume.

® Pe șoseaua București — 
Ploiești a amil loc duminică 
un concurs la proba de 50 
km mars. A clstigat Fie Popa 
(Steaua) cu 4 h 36:56.0. ur
mat de Ion Barbu (P.T.T ) 
4 h 43:040.

ANGLIA — SEL. LUMII 
LA TELEVIZOR

Miine, Ia Londra, se dis
pută mult așteptatul meci de 
fotbal dintre echipa Angiiel 
și selecționata lumii. Tele
spectatorii romîni au ocazia 
să urmărească această întii- 
nire pe micul ecran al apa
ratelor de televiziune, cu în
cepere de la ora 15.40.
STUDENȚII DIN BRAȘOV SE 
ÎNTREC PENTRU „INSIGNA 

DE POLISPORTIV"

Stadionul Tractorul a găz
duit primul concurs Ia care 
au participat peste o sură 
de studenți. S-au trecut nor
mele triatlonului. Cele mai 
bune rezultate le-au obținut 
la 100 m plat — C. Arghi- 
ropol (Facultatea des lvicul- 
tură) 12,8 sec., I. Schuster 
(mecanică) 12,8 sec. — L 
Albu (mecanică) 12,9 sec.; 
la săritura în lungime — C. 
Casper (mecanică) 5,50, m„ 
R. Balea (industria lemnu
lui) 5,40 m. și M. Tudor 
(mecanică) 5,20 m. întrece
rile continuă. (G. Diaco- 
nescu, coresp.).

Instantanee

Primele 

zile 

de 

patinaj

Iu

București

Dimineața de duminică le-a zîmbit bucureștenilor cu un soare 
atît de cald și de strălucitor îneît mulți, uitînd că octombrie a trecut 
de jumătate, au fost ademeniți să mai încerce o zi de plajă la „lacuri". 
Și s-au dus... Alții, însă, au dat curs unei invitații mult mai puțin 
estivale : aceea de a lua parte la deschiderea sezonului de patinaj.

La coborîrea din tramvaiul 23 surpriza a fost cum nu se poate 
mai plăcută. I-a întîmpinat o gheață excelentă, cu luciu ca de 
oglindă, care dădea „cu tifla" soarelui și termometrelor. Amoniacul 
împins prin tuburi de motoarele cu zeci de cai putere o menținea 
tare, îneît patinele cu lame de cuțit abia lăsau o ușoară urmă.

între orele 8 și 9 s-au antrenat patinatorii artistici fruntași 
din Capitală. De la Dinamo și Unirea, de la Știința și Steaua, de la 
Clubul sportiv școlar. Privirile sînt ațintite spre mezina grupului, 
Beatrice Hustiu, care în ciuda celor 6 ani dovedește o mare iscu
sință pe gheață. Alături, Crenguța Cumbari, Letiția Păcuraru, Nicu- 
lae Belu, v. Neaga și alții fac alunecări în față și în spate, opturi, 
pași de vals, cumpăna, sărituri de cadet. Printre cei care conduc 
pregătirile remarcăm pe campionii țării Cristina Palraulea și Radu 
Ionian, care debutează în actualul sezon și ca instructori.

La ora 9 porțile se deschid pentru vizitatori. „Publicul" este alcă
tuit în cea mai mare parte din copii. Primii pași, primele curse, și 
bineînțeles, primele... căderi spectaculoase, spre hazul general. Pă
rinții, foarte mulțumiți, fac plajă în tribune. Deși copiii se joacă, 
antrenorii și instructorii iau lucrurile foarte în serios, sînt numai 
ochi, în căutarea noilor elevi. Aici se recrutează cel mai ușor viitorii 
campioni...

Seara, la lumina reflectoarelor, animația a fost și mai mare. 
Peste 500 de copii au luat „startul", în sezonul de iarnă. Un start 
foarte reușit.

V. CH1OSE

(Cantuiiuire în pag. a 8-a)

Duminică dimineața, pe patinoar.
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^rt^Sparlachiada^eiama
tineretului

orile competiții de mase au intrat de-acum tn tradiția 
mișcării sportive din fora noastră. Printre ele, la loc de 
frunte, se situează Spartachiada de iarnă a tineretului. 

.Această întrecere mobilizează an de an la startul probelor tot 
mai multi participanți, devenind o întrecere a milioanelor de 
tineri și tinere.

Așteptată cu deosebit interes, Spartacliiada de iarnă a ti
neretului, ediția 1963/1964, va oferi iubitorilor de sport din 
întreaga țară posibilitatea de a se întrece în frumoase com- 
jieti/ii organizate la 11 ramuri sportive. Consiliile asociațiilor 
sportive — cărora le revine sarcina organizării celei mai im
portante etape — trebuie să asigure cele mai bune condiții 
de întrecere, astfel ca această mare competiție sportivă de 
vuise să devină o adevărată sărbătoare tinerească.

Succesul acestei mari întreceri trebuie asigurat printr-o 
Intensă muncă organizatorică șl de propagandă. Consiliile a- 
tociațiilor sportive — ajutate efectiv de entuziaștii activiști 
obștești din birourile secțiilor pe ramură de sport, de instruc
torii voluntari și de sportivii fruntași, de consiliile raionale 
UCFS și de cele ale cluburilor sportive vor trebui să des
fășoare o continuă muncă de organizare a întrecerilor. Preo- 
cupindu-se să găsească datele cele mai bune de desfășurare 
« concursurilor asigurtnd locul de întrecere și materialele 
sportive necesare, consiliile asociațiilor sportive vor obfine 
rezultatele dorite.

Competițiile vor trebui să fie popularizate din timp prin 
gazete de perete, afișe și fotomontaje, prin stafiile de radio
amplificare. In organizarea tehnică a întrecerilor un rol de 
teamă retine profesorilor de educație fizică, antrenorilor și 
instructorilor, membrilor comisiilor raionale pe ramură de 
sport care vor trebui să sprijine în permanentă munca con- 
etliilor asociațiilor sportive. Antrenorii și profesorii de educa
ție fizică vor trebui să contribuie și la pregătirea concuren
telor, să îndrume antrenamentele acestora, să le dea sfaturi 
si noțiuni de tehnică și tactică. In acest fel vor ajuta la creș
terea nivelului întrecerilor și la depistarea elementelor to- 
ionlate.

Consiliile asociațiilor sportive vor trebui să colaboreze 
permanent cu organizațiile de bază U.T.M. șl cu organiza-

★

țiile sindicale. Sub conducerea organizațiilor de partid, con
siliile asociațiilor sportive vor desfășura o intensă muncă 
de mobilizare a participant ii or la întreceri. Prima etapă — 
care se desfășoară de-a lungul a peste 70 de zile — pune 
la dispoziția consiliilor asociațiilor sportive suficient timp 
pentru a organiza numeroase întreceri la care să participe 
masele largi ale tineretului. Totul depinde de modul 
tn care consiliile asociațiilor sportive vor colabora cu orga
nizațiile de bază U.T.M. și sindicatele, de modul tn care vor 
fi popularizate întrecerile. Actuala ediție a Spartachiadei de 
iarnă a tineretului prezintă unele noutăți față de ediția tre
cută, care vin In ajutorul participanților. Astfel, datele de 
desfășurare stnt mai accesibile, se permite participarea spor
tivilor de categoria a IlI-a ridieîndu-se astfel nivelul între
cerilor, gimnastica și schiul au un regulament de desfășu
rare identic cu acela prevăzut în „Concursul pentru Insigna 
de Polisportiv*, la săniuțe au fost scoase categoriile de vîr
stă, la haltere a fost sporit numărul de categorii de la 4 la 
7, iar la lupte durata meciului este acum de 9 minute în loc 
de 8. Iată deci că regulamentul actualei ediții a Spartachiadei 
de iarnă a tineretului ridică această întrecere pe o treaptă 
superioară.

Pînă la data cînd se va da startul în prima etapă a Spar
tachiadei de iarnă a tineretului — 15 noiembrie 1963 — este 
suficient timp pentru ca întrecerile să fie bine pregătite și 
popularizate. Această perioadă trebuie să fie folosită din 
plin. Paralel cu munca de organizare și popularizare a între
cerilor, consiliile asociațiilor sportive vor trebui să folosească 
aceste zile și pentru a pune la dispoziția participanților posi
bilitatea unei temeinice pregătiri. Asigurtnd o bună organi
zare, popularizare și mobilizare — consiliile asociațiilor spor
tive vor contribui la consolidarea lor organizatorică, la creș
terea numărului de membri ai organizației noastre, la reali
zarea unei intense activități sportive de mase. URÂM TUTU
ROR PARTICIPANȚILOR LA ACTUALA EDIȚIE A SPAR
TACHIADEI DE IARNĂ SUCCES IN MUNCA DE PRE
GĂTIRE ȘI ÎN ÎNTRECERILE LA CARE VOR PARTICIPA !

★

Regulamentul competiției
11 RAMURI SPORTIVE

<■ Concursurile din cadrul Spartachia- 
'0ei de iarnă a tineretului se vor des
fășura pe baza regulamentului ediției 
anterioare (1962/1963) evîndu-se în 
vedere următoarele indicații:

în acest an participant la Sparta- 
chiada de iarnă a tineretului se vor 
întrece la următoarele ramuri sportive :

1. Gimnastică bărbați și femei
2. Patinaj bărbați și femei
3. Șah bărbați și femei
4. Săniuțe bărbați și femei
5. Schi bărbați și femei
6. Tenis de masă bărbați și

femei
7. Tir bărbați și femei
8. Cros bărbați și femei
9. Concursuri de orientare

turistică bărbați și femei
10. Trîntă
11. Haltere

LA 15 NOIEMBRIE: START!

Etapele de organizare și desfășu
rare ale întrecerilor actualei ediții a 
Spartachiadei de iarnă a tineretului au 
următorul program:

ETAPA I — pe asociații sportive: 
15.XI.I963 — 25.1.1964.

ETAPA A ll-A — pe grupe de aso
ciații sportive: 26.1.—9.11.1964.

ETAPA A III-A — raională : 10.1!.— 
1.111.1964

O COMPETIȚIE DESCHISA 
ÎNTREGULUI TINERET

La întrecerile ce se desfășoară în 
cadrul Spartachiadei de iarnă a tine
retului pot participa toți oamenii 
muncii. întregul tineret de la vîrsta de 
14 ani. Se face excepție la săniuțe 
unde participarea este admisă începînd 
de Ia vîrsta de 10 ani la schi, 
de la 12 ani și la patinaj unde
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tinerii și tinerele vor putea să 
participe începînd de la vîrsta de 13 
ani. Singura condiție impusă tuturor 
participanților este aceea de a fi ad
miși la vizita medicală.

La întrecerile Spartachiadei de iarnă 
a tineretului, ediția 1963/1964, pot par
ticipa și sportivii care au categoria a 
IlI-a de clasificare sportivă.

In competițiile din cadrul Sparta
chiadei de iarnă nici un concurent nu 
poate participa la mai mult de două 
ramuri sportiva.

INDICAȚII PRIVIND 
ORGANIZAREA COMPETI

ȚIILOR
In organizarea și desfășurarea între

cerilor pe ramuri de sport se va ține 
seamă de următoarele indicații:

GIMNASTICA

In toate etapele se vor executa exer
cițiile de gimnastică tip înviorare cu-

13 - 14 ani 15 — 16 ani de la 17 ani în sus

B F B F B F

300 rn 200 m 500 m 300 m 500 m 500 m

SANIUȚE

Concursurile vor fi organizate cu să
niuțe de una sau două persoane. În
trecerile vor avea loc pînă la etapa a 
11-a inclusiv. Nu se organizează deci 
etapă raională.

ȘAH

In etapa pe asociație, concursurile 
vor fi organizate după sistemul turneu. 

Categoria 
de vîrstă

Fond
Coborîrea cu porți (slalom)

Distanța Numărul porților

B F B F B F

12—15 ani 2 000 m 2 000 m 200 m 200 m 6 6

16—22 ani 5000 m 5000 m 300 m 300 m 15 10

23—31 ani 5 000 m 5 000 m 300 m 300 m 15 10

Peste 31 ani 2 000 m 2000 m 300 m 300 m 15 10

prinse în regulamentul „Concursului 
pentru Insigna de Polisportiv". Aso
ciațiile sportive își vor selecționa echipe 
compuse din 10 bărbați și 10 femei cu 
care vor participa la etapa a Il-a — 
pe grupe de asociații sportive și la 
etapa a IlI-a — raională (orășenească).

începînd din etapa a 11-a echipele 
de bărbați vor executa și două pira
mide la alegere, iar echipele de femei 
vor executa exerciții la alegere din 
gimnastica artistică, cu sau fără obiecte. 
Exercițiile vor fi executate în ansamblu 
după muzică sau după numărătoare.

PATINAJ

Locul de corcurs va fi ales după po
sibilitățile locale (patinoare, lacuri sau 
rîuri înghețate) traseele fiind în circuit 
sau în linie dreaptă.

Concursurile vor fi organizate pe 
categorii de vîrstă. Ele se vor desfă
șura pe următoarele distante t 

adică fiecare jucător va susține cîte 
o partidă cu ceilalți participanți. In 
etapa a ll-a șl a IlI-a concursul va 
fi organizat fie sistem turneu, fie sis
tem eliminatoriu, în funcție de numărul 
participanților.

SCHI

întrecerile de schi vor fi organizate 
în cadrul următoarelor categorii de 
vîrstă și probe:

Șahul este unul dintre sporturile care se bucură de o largă participare 
la întrecerile din cadrul Spartachiadei de iarnă a tineretului. Zeci de mii de 
tineri din întreaga țară își dispută — an de an — întlietatea în fața tablelor 
de șah. Fotografia noastră reprezintă un moment din întrecerea șahiștilor de 
la uzinele „Grivița Roșie".

TENIS DE MASA

Concursurile vor fi organizate — în 
toate etapele — la următoarele probe : 
simplu băieți, simplu fete, dublu băieți, 
dublu fete și dublu mixt. In toate 
etapele se va juca sistem eliminatoriu, 
adică un singur joc după sistemul două 
seturi din trei.

TIR

In etapa pe asociații sportive se vor 
trage 3 focuri de reglaj și 5 de efect, 
în etapa pe grupe de asociații sportive 
se vor trage 3 focuri de reglaj și 16 
de efect. In ambele etape proba se va 
desfășura la poziția culcat rezemat. 
Distanța de tragere : 50 m.

Categoria Etapa I Etapele a Il-a și a III->

junioare 400 m 500 m

juniori 800 m 1 000 m

senioare 500 m 800 m

seniori 1 000 m 1 500 m

CONCURSURI DE ORIENTARE 
TURISTICA

întrecerile vor fi organizate — în 
toate etapele — pe echipe formate din 
doi bărbați sau două femei. In etapa pe 
asociații sportive și în cea pe grupe 
de asociații sportive se organizează 
concursuri de orientare turistică de 
gradul III a, calificîndu-se pentru eta
pele superioare echipele care au acu
mulat cel mai mic număr de puncte 
de penalizare. In etapa raională se or
ganizează concursuri de gradul 111 b 
și III c, cu etape numai de zi.

TRÎNTĂ

La întrecerile de trîntă sînt admiși 
participanți numai de la vîrsta de 16 
ani. Competițiile se organizează pe 
următoarele categorii de greutate : ca
tegoria pînă la 55 kg, pînă la 61 kg, 
pînă la 68 kg, pînă Ia 76 kg, pînă la 
84 kg și categoria peste 84 kg. între
cerile se vor organiza în toate etapele 
după sistemul eliminatoriu. Durata 
unei întilniri va fi de 9 minute împăr
țite în două reprize. Prima repriză va

TINERI ȘI TINERE!
Participați cu toții la „CONCURSUL 

PEN1RU INSIGNA DE POLISPORTIV**!
întrecerile Spartachiadei de iarnă a tineretului vor constitui 

ți un excelent prilej pentru trecerea normelor „Insignei de polisportiv" !

Concurență participanți la etapa ra
ională vor trage 5 focuri dc reglaj și 
10 focuri de efect din poziția culcat 
nerezemat. La această etapă vor par
ticipa cîștigătorii etapei pe grupe de aso
ciații sportive care au totalizat cel 
puțin 65 de puncte (la băieți) și 50 
de puncte (la fete). In toate etapele 
tragerile se vor face cu arme sport pa 
ținte cu diametru de 162.4 mm.

CROS

Ordinea de desfășurare a probelor 
este următoarea : junioare, juniori, se
nioare, seniori. Va fi declarat învin
gător primul clasat la fiecare probă 
în parte.

întrecerile se organizează individual 
pe următoarele categorii de distante r 

fi de 5 minute, urmată de o pauză de 
un minut, după care va urma cea de 
a doua repriză (4 minute). învingă
tor va fi declarat concurentul care pe 
parcursul celor 9 minute va acumula 
cel mai mare număr de puncte sau care 
va fixa adversarul cu umerii pe saltea 
mai mult de 5 secunde (tuș). Prinde
rile între adversari se fac cruciș, astfel: 
corpurile sînt apropiate, în ținută a- 
proape verticală, mîna stingă peste 
umărul drept, iar mîna dreaptă pe sub 
brațul stîng în așa fel ca mîinile să 
se prindă în spate. Menținerea prizei 
după începerea luptei nu este obliga
torie.

HALTERE

Și la această întrecere vîrsta minimă 
admisă este aceea de 16 ani. Catego
riile de greutate sînt următoarele: 
56 kg, 60 kg, 67,5 kg, 75 kg, 82,5 kg, 
90 kg și categoria peste 90 kg. învin
gător va fi declarat concurentul care 
ridică greutatea cea mai mare sau de 
mai multe ori. In caz de egalitate cîș- 
tigă cel mai ușor la cîntar; dacă ega
litatea persistă cîștigă cel mai tînăr.



COMENTARII

e a arătat cencarsal atletic de Ia Constanta
tletism pe litoral, în a doua jumă- 

a lui octombrie 1 Prima finală a 
ipionaiului republican pe echipe re- 
tentative de regiuni —■ competiție 
amen" pentru 600 de atleți și atlete 

10 regiuni și 3 raioane bucu- 
ene. Finala de la Constanța a pri- 

aplauze meritate pentru perfor- 
ițele ridicate înregistrate de cîțiva 
Ire atleții fruntași, pentru nivelul 
erai al rezultatelor — în evidentă 
?tere față de anul trecut — pentru 
ranțele pe care ni le-au dat mulți 
:ri sportivi, juniori și junioare. Pre
ta masivă la startul probelor (s-au 
■gistrat numai cîteva absențe) a 
firmat faptul că atletismul „prinde" 
mai mult, că există mai multă pre
pare pentru dezvoltarea acestei im- 
tante discipline sportive, la nivelul 
dițiilor create și al sarcinilor ac- 
le. întrecerile de la Constanța n-au 
puns însă mulțumitor la toate în- 
rările cu privire la calitatea muncii 
use pentru creșterea performanțelor 
dice în regiuni.
n sprijinul concluziilor pe care, fără 
oială, comisiile regionale, tehni- 
lii și atleții le vor trage după a- 
stă finală, vom analiza — pe scurt 
cîteva din problemele care, după 

erea noastră, trebuie să rețină aten- 
specialiștilor.

lăsat „amprenta' 
și triplusalt.

REZULTATE SUB

ÎFORMANȚĂ DE CERTA VALOARE

n ziarul de ieri am publicat rezulta- 
: tehnice ale competiției. Cea mai 
oroasă performanță 
ului a
îgulescu (antrenori N. Tacorian 

C. Spiridon) care 
proba cu un rezultat

55 — nou record republican. Per- 
țjianta îl situează pe locul 17 în 
arhia celor mai buni aruncători de 
can din lume și scoate din medio- 
iate această probă, unde multă vre- 

s-a bătut pasul pe loc.
Toată lauda și celui de al doilea at- 
care a îmbunătățit, la Constanța, 

ia recordurilor tării. Confirmînd va- 
rea sa ridicată, Valeriu Jurcă (an- 
nor AL Stoenescu) a terminat proba 

110 m g cu 14,3.
9 formă bună au arătat și alți atleti 
ntași care au luptat cu centimetrii 
zecimile de secundă și au fost la 
pas de a completa lista recorduri- 
republicane. Un moment am crezut 
Zamfirescu va bate recordul la 200 
pe care-1 „încearcă" tot mai de... 

roape, dar cronometrele s-au oprit 
21,4. Aceleași „emoții" nr le-au. dat 
Aurel Stamatescu și Alexandru Tu- 
rașcu (ultimul în afară de concurs) 
re au realizat 10,5 la 100 m, pre- 
m și colegul lor mai tînăr, juniorul 
hai Izbășescu : 10,7 — record repu- 
can de juniori egalat. Poate că, dacă 

se lăsa înserarea, Cornel Porumb 
fi realizat și el mai mult decît 2,09, 

rformantă foarte bună. Participînd în 
tră de concurs, Lia Manoliu a ob- 
ut, de asemenea, un rezultat bun : 
,20 m la disc.
Din păcate, se impune un „post 
upturn". Este neîndoielnic faptul că 
proba de ștafetă 4x100 băieți rezul- 

ele ar fi fost mai- bune dacă atleții 
șr fi alergat pe,..,.întuneric De ase- 
mea, calitatea sectoarelor de arun- 
ri — în special la suliță fete — a . 
:luen{at negativ performanțele. Să 
ăugăm și un motiv obiectiv: vîntuF1 
i fată — destul de puternic — și-a

înregistrat-o
ii campio- 
Constantin

a închc- 
excelent:

la prăjină, lungime

ORICE AȘTEPTĂRI

„Furați" de spectaculozitatea unor 
probe, de disputa pasionantă pentru 
primele 2—3 locuri la o probă sau 
alta, am scăpat pe alocuri din vedere 
că în urma acestora se întindea un 
„bulevard" destul de lung. Ne-a rea
mintit-o consultarea rezultatelor tehni
ce. Și, concluziile sînt — din păcate — 
total nefavorabile. Ca o constatare ge
nerală : ultimele serii — alcătuite
după cele mai bune rezultate din acest 
an — s-au încheiat cu rezultate atît 
de slabe îneît multe dintre ele sînt 
realizate în mod obișnuit de sportivi 
începători. Vom aminti cîteva : 100 m 
plat fete —, Adi Ildico (Mureș-Autono
mă Maghiară) 14,1; 400 m plat fete 
— Geta Bulai (Iași) 69,3; 400 m 
băieți — Niri Iosif (Crișana) 59,0; 800 
m plat băieți — Vasile Dumitrescu 
(Bacău) și Ion Szasz (Mureș-Auto- 
nomă Maghiară) 2:11,0, performan
tă accesibila și..."'junioarei Viorica Ga
bor !

Multi metri și chiar... zeci de metri 
despart, de asemenea, pe aruncătorii 
fruntași de ceilalți participant! la fi
nale. Este inadmisibil ca la o compe
tiție de amploare să apară de 
exemplu rezultate sub 35 m la ciocan — 
Emil Videa (raionul V. I. I.enin), La- 
dislau Kato (Cluj), Gh. Bratu (Mureș- 
Autonomă Maghiară) sau chiar sub 
30 m, aceasta socotind că rezultatul 
lui Ion Lazăr (Cluj) de... 22,90 m ar 
fi un caz izolat deși acesta este un 
element de bază în lotul de tineret la 
greutate. La disc fete 18 concurente, 
din 26, au aruncat sub 35 m, iar la 
triplusalt au abundat săriturile de 
12 m, 11 m și chiar 10 m. Alexandru 
Bizim a cîștigat cu ușurință sulița, 
fără ca rezultatul (74,76) să constituie 
o performantă maximă. Cu toate aces
tea, el a întrecut cu 10—42 m pe cei
lalți finalrști ai probei. Nu se poate 
vorbi de progres, de rezultate pozitive 
atunci cînd sînt obținute ■— după un 
an întreg de pregătire în vederea aces
tui campionat — rezultate atît de sla
be. Am așteptat cu nerăbdare să ve
dem ce elemente tinere, talentate au 
fost pregătite la prăjină și n-am pu
tut să nu consemnăm cu regret faptul 
că 10 din cei 26 de finaliști n-au 
reușit să treacă înălțimea de... 3,051 
Tn timpul anului s-au înregistrat unele 
rezultate promițătoare .și la înălțime 
fete, dar la finala de la Constanta ma
rea majoritate a concurentelor s-au 
„învîrtit" între 1,30—1,40 m. Se va 
spune, poate, că înălțimea este o probă 
dificilă în care rezultatele vin greu... 
etc. Dar, oare, aceasta să fie cauza 
pentru care, de exemplu, regiunea Ba
nat n-a putut prezenta decît două să
ritoare de... 1,30 m?

Firește, trebuie ținut seama că 
tfncle dintre aceste rezultate au fost 
obținute de juniori și junioare care au 
completat echipele reprezentative ale 
regiunilor sau chiar au format majo
ritatea așa cum este cazul regiunilor 
Mureș-Autonomă Maghiară, Bacău etc. 
Privite și prin această prismă, rezul
tatele apar concludente pentru a putea 
trage concluzia că. schimbul de mîine 
nil este asigurat la multe probe, că di
ferența între performanțele sportivilor 
fruntași și rezultatele celorlalți

.prea mare.

toare 
cruri 

Urmărind
de la Constanta, am remarcat cu des
tulă surprindere prezenta demifondistei 
Victoria Cosa (Dobrogea) la... 200 m, 
a lui Xenofonte Boboc la lungime, Cris
ta Mesaroș la înălțime și alte ase
menea soluții „salvatoare" de ultim 
moment, cu care poate regiunile respec
tive au cîștigat un număr de puncte, 
dar în fond n-au realizat nimic. Dim
potrivă, au dăunat pregătirii atleților 
respectivi la probele unde sînt specia
lizați. Că nu a existat o preocupare 
permanentă pentru formarea unor e- 
chipe de regiuni puternice o dovedește 
nu numai faptul că s-au înregistrat 
rezultatele slabe de care aminteam.
S-a putut constata că atît la probele 
de sprint cît și la aruncări — în mod 
special la fete — antrenorii nu au res
pectat indicațiile cu privire la criteriile 
de selecție, cu privire la pregătirea spe
cializată pe probe a atletilor, nu s-au 
ocupat cu grijă 
roasele elemente 
ceputul anului.

care explică multe stări de lu- 
negative.

desfășurarea întrecerilor

și răbdare de nume- 
tinere afirmate la în-

CAMPIONAT FĂRĂ SPECTATORI

Am semnalat cele cîteva aspecte ne
gative din pregătirea acestor finale 
de către comisia regională de atletism 
care a cam lăsat pentru ultimele zile 
rezolvarea diferitelor lucruri „mărunte", 
ocupîndu-se, ce este drept cu mult suc
ces, de problemele de cazare, trans
port etc. Sînt deficiente care pot fi li
chidate dacă toți tehnicienii din Con
stanta vor fi chemați să sprijine a- 
ceastă imjxirtantă acțiune care s-a 
„consumat" doar pe jumătate (la sfîrși- 
tul săptămînii va avea loc la Constan
ta finala a Il-a a campionatului repu
blican).

Ceea ce nu poate avea scuză este 
însă slaba muncă de popularizare a 
acestei importante competiții atletice, 
marcată prin absența totală a specta
torilor din tribunele stadionului „1 
Mai". Trebuie să spunem deschis că 
din acest motiv, scopul propagandis
tic al campionatului nu a fosi atins. 
Și este greu de crezut că în orașul 
Constanta nu s-ar fi găsit multi iubi
tori de sport, dornici să asiste la un 
concurs în care participau Maria Dia- 
conescu, Lia Manoliu, Drăgulescu, 
Jurcă, Zamfirescu, Stamatescu, Tudo- 
rașcu, Bizim și multi alți atleți frun
tași ai tării. Așteptăm răspunsul co
misiei de propagandă și agitație și al 
comisiei regionale de atletism la sfîr- 
șitul acestei săptămîni 1

DAN GIRLEȘTEANU

Znițială șt
orășenesc

Ain

organizată de
UCFS,

mii de elevi
întrecere

ConsHud
Comitetul oră

șenesc U.T.M., Secțiunea de în- 
vățămînt a S.P.C. și ziarul „Informația 
Bucureș țiului*, prima ediție a „Cupei 
orașului București1* s-a bucurat de o 
largă popularitate în rindul elevilor din 
Capitală. încă de la primele întreceri, 
cele de atletism, s-a putut vedea amploa
rea acestei mari competiții, interesul ma
nifestat în aproape toate școlile, incepînd 
cu directorii și terminind 
elevi. Numai 
atletism au 
de școlari !

Această frumoasă 
competiție a prile
juit afirmarea mul
tor elevi cu talent 
în sport care, în
drumați de profe
sorii de specialitate 
au și făcut primii pași în sportul de 
performanță.

Față de succesul obținut anul trecut 
de această competiție de mase, s-a ho
tărî i reeditarea ei, astfel că din nou, 
pe stadioanele și în sălile de sport ale 
școlilor de 8 ani, medii și profesional^, 
zeci de mii de elevi bucureșteni vor fi 
„eroii1* unor întreceri pasionante.

Ce aduce nou ediția a Il-a a „Cu
pei orașului București11 ?
în primul rînd nu mai există limi

tă de vîrstă pentru participanți. De 
aici și numărul mai mare de elevi și 
eleve care își vor măsura forțele in 
această competiție devenită tradițio
nală.

în al doilea rînd, regulamentul ac
tualei ediții a „Cupei orașului Bucu- 
rești" prevede întreceri la atletism 
șah și gimnastică.

Prima etapă la atletism — pe clase 
și școli — a și început. Ea se va în
cheia la data de 1 noiembrie. Etapa a 
Il-a, pe raion, este programată la dala 
de 3 noiembrie. în sfîrșit, finala pe 
Capitală va avea loc în ziua de 10 
noiembrie. Probele de concurs: catego
ria 10—11 ani (clasele a V-a) — 60 m 
plat, săritura în lungime și aruncarea 
mingii de oină; categoria 12—15 ani 
(clasele de la a V-a — la a IX-a și

cu ultimii 
la startul competiției de 

fost prezenți peste 40.000

De la I. E. B. S.
Jltlmele bilete din cota repartizată publi- 
lui pentru campionatele europene de ro

din 22 X—2 XI a.c. se găsesc de vîn- 
re la casele din str. Ion Vidu, Pronosport 
l. Victoriei nr. 2 și sala Floreasca.

ir
teatru finalele campionatului republican 
liyrdua! de box ce se desfășoară în con-, 
uâre pînâ in 25 X și în ziua de 27 X pe 
idtenul Republicii, biletele se găsesc la, 
sele din str. Ion Vidu, Pronosport» cal. 
:toriei nr. 2 și stadionul Republicii.
ntrarea publicului și a posesorilor de 
rmise UCFS se face prin str. Maior Ene. 
sesorll biletelor de parter sau permise 
!FS roșii și maro în piele, ziariștii cu 
rmise verzi și cu delegație pentru masa 
>sei, in limita locurilor rezervate fiecâ- 
i ziar, au acces la stadion prin poarta 
1 str. Izvor.

PASIUNE Șl MUNCĂ, NU IMPROVI
ZAȚIE Șl CALCULE

Ziarul nostru a publicat deseori as
pecte din munca antrenorilor de atle
tism, din viata secțiilor și comisiilor 
regionale, reliefînd pasiunea care a 
început să caracterizeze activitatea 
multor tehnicieni și activiști sportivi, 
competenta cu care aceștia muncesc 
pentru folosirea cît mai deplină; a con
dițiilor care au lost create pentru dez- 

i voltarea atletismului -în toate regiunile 
tării. Se pare însă că. nu peste tot au 
fost lichidate practicile greșite, dauna-

rl
î.

★

fotbal 
R. P.

*entru jocul de 
• olimpice alo 
foslarla din 27 X do 
guși", biletele se pun 
le obișnuite incepînd din 23 X. 
tceleași case vor vinde incepînd 
X șl bilete pentru competițiile sportive 
i 26 X de pe stadionul Republicii,, prțnlre 
re și jocul de iotbal Steaua — Hapld.

dintre selecționa- 
Romîne și R.S.F. 

pe stadionul 
in vinzare la

.23
ca

din

★

Patinoarul artificial este pus la dispo- 
ia publicului astăzi marți, joi și sîmbătă 
xe orele 17 și 19 și duminică orele 10— 
și 15—17. Se închiriază ghete cu

★
La bazinul acoperit Floreasca au 
scrierile pentru cursul de inițiere . 
ntru copii, seria din luna noiembrie. Iri
gații 1a- telefonul nr. 11.64.06 și la com- 
>xul Floreasca^

patine.

început 
la înot

anul T școli profesionale) — 60 m plat, 
săritura in lungime, aruncarea greutății 
(4 kg atît pentru băieți cit și pentru 
fete); categoria 16—19 ani (clasele a 
X-a și a Xl-a și anii II și III școli 
profesionale) — 100 m plat, săritura
în lungime, aruncarea greutății (4 kg 
pentru fete, 5 kg pentru băieți). O
mențiune importantă: Pentru etapa p« 
raion se califică primul clasat în etapa I 
din fiecare an de studiu, iar pentru 
finala pe Capitală, primul clasat, din 
fiecare an de studiu, în etapa raională, 

întreceri participă numai elevi tști 
sportivi legitimați.

i sportive sînt pro
gramate la aceeași 
dată: 13 ianua
rie — 3 februarie 
1964 (după o etapă 
pregătitoare, ce se 
va desfășura între 
31 octombrie —20 
decembrie a.c.). Pro- 
de șah și gimnastă 

ulterior.

Deocamdată să ne referim la com
petiția de atletism care, așa 
cum am arătat, a șl început la 

nivelul claselor, al școlilor. în această 
privință, cei mai... vrednici au fost elevii 
de la școala de 8 ani nr. 111 din ra
ionul N. Bălcescu. Elevii tuturor clase
lor fac zilnic antrenamente sub condu
cerea profesorilor de specialitate Aure» 
lia Stoicescu, Maria Stăpînoiu și Cor
nel Oprișan. Aspiranți la titlul de cam- 
pioni pe dase sînt printre alții Moni
ca Nîsto.r (a V-a), Eugenia Iacob și 
Elena Oltcianu (a Via), Gabriela Ban* 
țaș, I. Qincă, R. Nicola e și Al. Du
mitrescu (a Vll-a). în... febra pregă
tirilor se află și elevii de la școlile dr 
8 ani nr. 150, 114, 52 și de la școlile 
medii nr. 13, 20, 29 și 34. Din rlndul 
școlilor profesionale reținem atenția a- 
cor dată pregătirilor la Grupul școlar 
„23 Augusta, „Tudor Vladirnirescuu și 
„Republica*. Este un început bun care9 
desigur, va însemna un nou succes td 
sportului nostru școlar.

La
eleve care nu sînt

CeivMle ramuri

A doua ediție

a ..Cupei orașului București"

loc o!ul întrecerilor 
că U vom publica

■ VI

Start în noul an sportiv universitar
Duminică dimineață, complexul spor-, fon și vorbește tinerilor:... „Pentru voi, 

tiv de la lacul Tei a avut ca oaspeți dragi studenți, sportul trebuie să fie
din anul I, care veneau un prieten bun, care să contribuie la 

pregătirea voastră multilaterală, să com
i pe „bobocii"
■ pentru întîia oală aici, unde 
loc festivitatea de deschidere 
an sportiv universitar.

...Dar iată că este ora 10 și _ 
tribunei trec acum sportivii centrului 
universitar din Capitală. Viitorii șluinîști,... 
matematicieni, biologi, fizicieni etc. de
filează în pas vioi, mîndri de culorile 
sportive ale facultăților din care fac 
parte. Lumea aplaudă puternic. O co
mandă scurtă și sportivii sc aliniază pe 
gazonul verde al complexului. Prezent 
ca întotdeauna în mijlocul sportivilor 
studenți, academicianul profesor i' 
Gheorghe Mihoc 
tații București :—

Să aibă 
a noului

prin fața

penseze munca intelectuală intensă pe care 
o depuneți zi de zi... Anul acesta aveți 
o datorie de onoare : cucerirea „Insignei 
de Polisportiv11, care trebuie să strălu- 

profesor dr. ceașcă pe pieptul fiecăruia dintre voi... 
— rectorul Universi- Aș vrea să aud că gimnastica zilnică de
șe apropie de micro- dimineață a devenit a deprindere igie-

nică de viață pentru fiecare student cu 
concepții socialiste 
menea, turismul — 
nat de a cunoaște 
și de a căli trupul 
parte din activitatea
Vă urez, dragi studenți, succes deplin 
atît la sport cit și la învățătură !

încep întrecerile... Pe pista de atle
tism cei mai tineri studenți își dispută 
tatîietatca în cadrul finalei „Cupa ani
lor I". „Juridicele" și „filozofia" luptă 
cu ardoare pe terenul de fotbal. La vo
lei, baschet și handbal galeria în formă 
își încurajează echipele favorite. Clubul 
e gazda frumoaselor demonstrații de gim
nastică acrobatică și artistică. Tot aici, 
evoluează și tinerii boxeri. Dar și... bă- 
trînii. Antrenorul Gim Călinescu susține

avansate... De ase- 
acOst mijloc minu- 
frumusețile patriei 
— trebuie să facă 
tuturor studenților...

Cu ocazia deschiderii festive a 
anului sportiv universitar, cei mai 
‘inert studenți din Capitală s-au în
trecut duminică dimineața in ca
drul finalei „Cupei anilor I“. TnA 
fotografie, un aspect din cursa de 
400 m. C j~, , ‘ “ *
Complexului sportiv de la lacul TeL

1I
, un aspect din ctțrsa de j 
desfășurată pe stadionul | 
'tui snnrfin de In tncrtl Tel, J

în fața publicului o partidă amicali „d® 
revanșă" în compania fostului său dev 
Mihai Stoian. „Meciul" e tare, suporterii 
se amuză copios. i

A fost o duminică frumoasă, cu între
ceri unele mai pasionante decît altele. 
Intr-un cuvînt, studenții sportivi buca- 
reșteni au luat un start bun!

▼. TOFAN
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Portrete PAUL LIBAUD: „Sînt sigur că marea 
reuniune voleibalistică din Romînia va însemna

Primele jocuri la Tg. Mureș
R. P. Bulgaria - R. r. Germană 3-0; franța-Turcia 3-2

Portrete

Gheorghe Fierctru
(R.P. Romînă)

Vojciech Rutkowski
(R.P. Polona>

Eduard Sibiriakov
(U.R.S.S.)

SHvano Mazzi
(Italia)

G. Foedhals
(Olanda)

Kop
(R.S. Cehoslovaca)

luri Cesnokov
(U.R.S.S.)

Dahl Ja;gea
(R.F.G.)

Vâzuți

Neagu Radule* cm

încă un succes pentru acest sport 
atît de frumos!"

DL. PAUL LIBAUD, PREȘEDINTE- 
LE FEDERAȚIEI INTERNAȚIONALE 
DE VOLEI, este o veche cunoștință 
a sportivilor romîni. A mai fost 
de trei ori în țara noastră. 
Era așteptat și de data aceasta, dar 
nimeni nu știa în mod precis cînd va 
sosi. A... aterizat în Capitală pe 
■neașteptate, sîmhătă scara, dintr-un 
avion de Stuttgart. Intîmpinat cu căl
dură de reprezentanții comisiei de 
organizare a campionatelor europene 
și ai Federației Romine de Volei, dl. 
l’aul Libaud a răspuns cu amabilitate 
și întrebărilor ziariștilor. Aceștia 
voiau cu deosebire să afle cauzele 
care au făcut ca la Jocurile Olimpice 
din 1968, din Mexic, voleiul să nu mai 
figureze în programul olimpic.

— A fost o surpriză neplăcută fi 
pentru mine, ne mărturisea dl. Libaud. 
In același timp a constituit o surpriză 
chiar și pentru membrii Comitetului 
Internațional Olimpic. Nimeni nu se 
aștepta ca acest sport, care cunoaște 
o dezvoltare atît de mare, să fie scos 
din program. Și totuși, la numără
toarea voturilor... Este păcat, pentru 
că voleiul și-a cucerit simpatia a mi
lioane și milioane de oameni. Notați 
numai faptul că în 1947, la Paris, la 
Congresul care a hotărît înființarea 
Federației Internaționale de Volei, 
erau înscrise în evidentele noastre nu
mai 13 federații naționale. Astăzi sînt 
841 Cred însă că situația poate fi 
remediată. Am intenția ca imediat 
după încheierea campionatelor europe
ne să alcătuiesc un dosar pe care să-l 
prezint C.I.O. Am certitudinea spri
jinului Comitetului olimpic mexican, 
pentru că și în această țară sînt foar
te mulți amatori de volei. Cred că 
dacă aș fi fost la Baden-Baden, la 
sesiunea C.I.O., aș fi putut interveni 
pentru rămînerea voleiului in progra
mul olimpic. Dar, fiind reținut la To
kio, unde am asistat la turneul pre- 
olimpic de volei din cadrul „Săptămî- 
nii sportive internaționale", am ajuns 
prea tîrziu în R.F. Germană. Vă asi
gur însă, încă o dată: Federația inter
națională va face tot ce îi stă în 
putere.

— Ce impresie v-a făcut tur
neul preolimpic de la Tokio ?

—. Din punct de vedere organizato
ric a fost perfect pus la punct. Sînt 
sigur că la Olimpiadă totul va mer
ge... și mai bine! Succesul turneului 
a întrecut toate așteptările, astfel că 
organizatorii se gindesc acum să pro
grameze meciurile de volei în alte săli, 
mai mari. Socotiți și dvs. : la turneul 
preolimpic, în sala de la Yokohama 
și cea din Tokio au asistat cite 5000 
de spectatori iar alte mii de oameni 
stăteau afară, în așteptarea „salvato
rului" bilet. Vă închipuiți ce va fi 
la turneul olimpic! înaintea începerii 
J.O. voi merge din nou la Tokio pen
tru a-mi da seama dacă turneului de 
volei îi sîut asigurate cile mai bune 
condiții de desfășurare.

— Ce ne puteți spune despre 
valoarea tehnică a turneului pre
olimpic de vilei ?

— Japonezii au prezentat șase echi
pe : 3 masculine și 3 feminine, toate

bine pregătite. Nu trebuie să judecăm 
însă totul in funcție de rezultatele 
înregistrate cu acest prilej. Au fost 
unele condiții speciale legate de călă
toria lungă cu avionul, de lipsa de 
aclimatizare etc. Dar, echipele mascu
line japoneze au făcut un mare salt 
valoric în comparație cu echipa care 
a reprezentat această țară la campiona
tul mondial masculin de la Moscova.

în încheiere președintele F.I.V. a 
menționat:

— Sînt sigur că marea reuniune 
voleibalistică din Romînia va însem
na încă un succes pentru acest sport 
atît de frumos 1

Interviu luat de 
MIRCEA TUDORAN

TG. MUREȘ, 21 (prin telefon de la 
trimișii noștri). — Prima întîlnire din 
cadrul ediției a Vl-a a Campionatelor 
europene de volei s-a desfășurat astăzi, 
în cadrul seriei a IV-a masculină, în 
sala I.M.F. La ora 17, după o fru
moasă festivitate de deschidere, s-au 
aliniat pentru întrecere echipele R.P. 
Bulgaria și R.F. Germane. In fața u- 
nui public numeros, formația bulgară a 
învins în 3 seturi și în... 35 de minute 
pe jucătorii din R.F.G. Scor: 15—2> 
15—6, 15—0. învingătorii au manifes
tat multă forță în atac și un bagaj 
bogat de execuții tehnice. De altfel, 
avînd în vedere și experiența lor mai 
îndelungată în fața fileului, ca și va
loarea net superioară, formația bulgară 
nu a folosit decît 6 jucători. Printre ei 
nu s-a aflat căpitanul echipei Boris 
Guderov, care la acest meci a fost 
spectator. învinșii au opus o oarecare 
rezistență în setul al Il-lea, cînd au a-

Un antrenament al jucătoarelor sovietice
Foto : I. Mihăică
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La București, Constanța, Brașov, Cluj și Craiova 
au loc astăzi primele jocuri

ratat, de altfel, o serie de cunoștințe 
avansate și un subtil joc la fileu.

Arbitrii Anatolii Cinilin (U.R.S.S.) 
și Z. Zwierzanski (R. P. Polonă) au 
condus foarte bine următoarele for
mații:

R. P. BULGARIA': Minev, Velev, 
Vasiliev, Konstantinov. Kraicev. Pet- 
cov.

R.F.G.: Mașanek, Meetz, Zimmer
schied, Suray, Niewert, Goeritz, Dahl, 
Herzog, Muhle.

Cel de al doilea meci al „europe
nelor" care a opus selecționatele Fran
ței și Turciei a fost foarte disputat. 
Pentru desemnarea învingătorului au 
fost necesare cinci seturi.

Francezii au cîștigat pe merit dar 
au trebuit să depună mari eforturi. Și 
n-au fost scutiți de emoții... Jocul lor 
a fost variat, cu unele subtilități în 
atac, cu o apărare mai pe fază. Fără 
să aducă ceva nou ei au aplicat cîteva 
scheme bine puse la punct, au scos 
maximum de foloase din servicii.

Echipa Turciei s-a prezentat în evi
dent progres, adăugind jocului în forță 
— caracteristic formației — tendința 
spre un joc tehnic. Și voleibaliștii turci 
s-au evidențiat prin jocul apărării. 
Ceea ce a contribuit la înfrîngcrea e- 
chipei a fost inconstanța, pe alocuri 
lipsa de omogenitate și desele greșeli 
la fileu ale lui Ender Kurt.

După un set cîștigat la limită (15-13) 
echipa Turciei, are o scădere în setul al 
doilea pe care îl pierde la 8. Al treilea 
set a ridicat tribunele în picioare: 
9—2 pentru francezi, apoi 11—9 pentru 
turci, egalitate la 13 și la 14, pentru 
ca după un final puternic, Turcia să 
cîștige cu 16—14. Ultimele două seturi 
sînt cîștigate mai ușor decît ne aștep
tam de echipa franceză la 5 și la 9.

A condus cu competență Ion Ar
meana (R.P.R.), ajutat la tușă de Karl 
Heinz Schuster (R.D.G.),

Au jucat formațiile: FRANȚA: 
Arroyo, Carlier, Rpssard, Bonnier, 
Duca, Cotsaftis, Garau, Chamouleaud 
Sanchez.

TURCIA : Eraybar, Onder, Sarisozen, 
Ui;ak. Erie, Ender Furt, Dutjal, Unlii- 
bayan. Kurboke, Gordiirur.

M. RAHOVEANU 
N. MARDAN

Lia Vanea
(R.P. Romînâ)

Antonina RIzova
(U.R.S.S.)

Canei Konvur
(Turcia)

Monica Loest
(R.D. Germană)

(Urmare din pag. 1)

Privirile iubitorilor voleiului 
din țara noastră sînt, firește, în
dreptate spre cele două echipe 
romînesti. AVEM ÎNCREDEREA 
FERMA CA LA ACEASTA EDI
ȚIE A MARII ÎNTRECERI 
SPORTIVII NOȘTRI VOR REU
ȘI SA FIE PRIMII. NE DA 
DREPTUL SA SPERĂM VA
LOAREA RIDICATA A ECHI
PEI, PREGĂTIREA MINUȚI
OASA PE CARE A FACUT-O, 
FAPTUL CA, IN MOMENTUL 
DE FATA, VOLEIBALIST II 
NOȘTRI FRUNTAȘI DEȚIN O 
ÎNĂLȚA MĂIESTRIE, Dar, în- 
tr-o companie atît de selectă 
drumul spre victorie nu va fi u- 
șor. Va trebui maximum de con
centrare, vor trebui folosite toa
te resursele, de care reprezen
tativa noastră nu duce lipsă, va

trebui să nu se precupețească 
nici un efort pentru a aduce noi 
victorii culorilor patriei noastre 
dragi.

FETELE NOASTRE AU SI 
ELE PRILEJUL SA REPURTE
ZE UN FRUMOS SUCCES. CA
LIFICAREA IN TURNEUL O- 
L1MP1C DE LA TOKIO TRE
BUIE SA CONSTITUIE, DUPĂ 
PAREREA NOASTRĂ, „PRO
GRAMUL MINIMAL" AL E- 
CHIPE1 ROMINE, CARE A 
ARĂTAT IN REPETATE RIN- 
DURI CA ESTE CAPABILA DE 
REZULTATE MARI, DE VIC
TORII RĂSUNĂTOARE.

Astăzi după-amiază va avea 
loc deschiderea oficială a cam
pionatelor europene de volei. 
DIN TOATA INIMA — SUCCES 
DEPLIN ECHIPELOR NOAS
TRE!
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Programul Jocurilor de marți și miercuri

Ultimele pregătiri 
la Brașov...

BRAȘOV, 21 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — In așteptarea 
viitorilor adversari cu care își vor dis
puta întîietatea în cadrul seriei I, vo
leibaliștii maghiari au făcut luni dimi
neața un ușor antrenament, iar după- 
amiaza și-au petrecut-o vizitind fru
moasa stațiune Poiana Brașov.

Intre timp au sosit de la București 
— cu autocarele — și reprezentativele 
Cehoslovaciei, Belgiei și Italiei.

Cu multe speranțe au sosit volei
baliștii italieni, care promit spectatori
lor brașoveni jocuri cit mai frumoase.

Prin grija organizatorilor, la Brașov 
totul este gata pentru începerea între
cerilor. Marele interes în rîndul spec
tatorilor este marcat prin numeroase 
cereri de bilete în orașul gazdă și în 
alte localități.

A. VASILIU

vrerirude Rundei
(Austria)

A van Beelen
(Olanda)

Ieri în sala Institutului Medico-Far- 
maceutic din Tg. Mureș s-a dat „star
tul" în cea de a Vl-a ediție a cam
pionatelor europene de volei. Așadar, 
primele rezultate din cadrul califică
rilor ne sînt cunoscute. De azi intră 
în întrecere toate echipele participante.

Iată programul jocurilor din zilei» 
de marți și miercuri:

MARȚI

BUCUREȘTI (sala Floreasca, mas
culin seria a II, feminin seria I).

Ora 16,00 Polonia — Olanda (m.)
Ora 17,00 Festivitatea de deschidere
Ora 17,30 Bulgaria — Turcia (f)
Ora 18,30 Romînia — Finlanda (m) 
BRAȘOV (sala Armatei, masculin 

seria I)
Ora 16,00 Festivitatea de deschidere
Ora 16,30 Cehoslovacia — Belgia
Ora 17,30 Ungaria — Italia
CLUJ (sala Armatei, masculin, scria 

a lila)

Ora 16,00 Festivitatea de deschidere
Ora 16,30 U.R.S.S: — Austria
Ora 17,30 Iugoslavia — R. D. Ger

mană
TG. MUREȘ (sala I.M.F., masculin, 

seria a IV a)
Ora 17,00 Danemarca — Turcia
Ora 18,00 Bulgaria — Franța
CRAIOVA (Sala UCFS, feminin 

seria a II-a)
Ora 16,00 Festivitatea de deschidere
Ora 16,30 Cehoslovacia — Dane

marca
Ora 17,30 Ungaria — Olanda
CONSTANȚA (sala Palatul sporturi

lor, feminin, seriile a Ill-a și a IV-a).
Ora 16.00 Festivitatea de deschidere
Ora 16,30 R. F. Germană — Polonia
Ora 17,30 Austria — Romînia

MIERCURI

BUCUREȘTI (sala Floreasca, mas
culin, scria a H-a, feminin seria 1).

Ora 15,30 Finlanda — Olanda (m)

Ora 16,30 U.R.S.S. — Bulgaria (f)
Ora 18,00 Romînia — Polonia (in)
BRAȘOV (sala Armatei, masculin, 

seria 1)
Ora 17,00 Belgia — Italia
Ora 18,00 Cehoslovacia — Ungaria
CLUJ (sala Armatei, masculin, se

ria a lll-a)
Ora 17,0(5 Austria — R. D. Germană
Ora 18,00 U.R.S.S. — Iugoslavia
TG. MUREȘ (sala I.M.F., masculin, 

seria a IV-a)
Ora 17,00 R. F. Germană — Dane

marca
Ora 18,00 Turcia — Bulgaria
CRAIOVA (sala UCFS, feminin, 

seria a 11-a)
Ora 17,00 Danemarca -- Olanda
Ora 18,00 Cehoslovacia — Ungaria
CONSTANȚA (sala Palatul sporturi

lor, feminin, seriile a lll-a și a IV-a)
Ora 17,00 Polonia — Iugoslavia
Ora 18,00 Romînia — R. D. Ger

mană.

...la Cluj
CLUJ. 21 (prin telefon de la trimisul 

nostru). — Și Clujul este pregătit 
pentru a găzdui întrecerile campiona
telor europene de volei. De acest fapt 
ne am convins luni, din primul ceas 
cînd am ajuns în oraș. Afișele vesteau 
programul întrecerilor, iar sala Arma
tei, renovată și gătită sărbătorește, 
găzduise antrenamente. Primii au fost 
voleibaliștii din R.D. Germană, sosiți 
duminică la prim în orașul de pe ma
lul Someșului. Tn continuare s-au pre
gătit sportivii iugoslavi. Voleibaliștii 
austrieci au făcut primul antrenament 
luni dimineață.

Ultimii sosiți la Cluj au fost mem
brii echipei Uniunii Sovietice. După o 
scurtă odihnă, ei au făcut un antrena
ment de acomodare in vederea jocului 
inaugural de marți cu Austria.

D. STANCULESCU

Mihailova
(R.P. Bulgaria)

Danuta Kordaczuk
(R.P. Polonă)

Văzute

de Neagu Rădulescu
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Înaintea dublei întîlniri 
romîno - iugoslave

Campionatul categoriei A la fotbal 
se întrerupe timp de două săptă- 
mîni, pentru pregătirile selecționa
tei olimpice care va tntilni la 3 
noiembrie, la București, In i 
retur, selecționata Danemarcei.

In cadrul acestor pregătiri, un 
loc important îl ocupă meciul de 
verificare de duminică 27 octom
brie, pe care „olimpicii" noștri ll 
vor susține, pe stadionul „23 Au
gust", în compania selecționatei 
olimpice a iugoslaviei.

Oaspe/iî au anun/at următorul lot 
de jucători: Curcovici, V. Radovici, 
Belni, Vujovici, Lanu, Fazlagici, 
Bran, Vasovici, L. Radovici, Peru- 
sici, Copan, Smardzici, Zambata, 
Smajlovici, Naumov, Lamza, Ko- 
bescak, Pavlic, Lukarici, Banovici și 
Panldici. Din acest lot fac parte nu 
mai puțin de cinci dintre jucătorii 
care, recent, au jucat în echipa na- 
țiorurlă A a Iugoslaviei, învingă
toare cu 2—0 asupra reprezentati
vei A a R.P. Ungare. Aceștia slnt: 
stoperul Vasovici, fundașul Fazlagici, 
mijlocașul stingă Perusici, extremul 
dreapta Smardzici și centrul ata
cant Zambata. In afara lor, alți 
cîțiva jucători din lotul care so
sește vineri la prinz în București, 
fac parte din lotul echipei naționale 
iugoslave. Selecționata olimpică iu
goslavă (antrenată de Hugo Rusevl- 
janin și Milan Anlolkoiici) va fi, 
așadar, un adversar deosebit de 
.dificil pentru fotbaliștii noștri.

Lotul nostru cuprinde pe: Datcu, 
Suciu (portari), Popa, Nunweiller
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meci-

SERIA I

METALUL BUC.—DINAMO BACĂU 
— 1). Gazdele puteau cîșliga acest 
ci dacă acționau tot timpul ca în 
ma repriză, cînd atacul a periclitat 
teori poarta apărată de Ghiță prin 
imburi de locuri și combinații în vi- 
ă. Scorul a fost deschis în min. 27 : 

Lazăr se infiltrează pe centru, dri- 
ază doi apărători și pasează lui Ni- 
escu care reia cu capul în plasă, line- 
t (min. 30) oaspeții au ocazia să e- 
eze, dar portarul Șerban respinge 
ctaculos un șut al lui Public, care 
)i reia în bată. Băeăoanii obțin ega
la în min. 75 prin Vătafu, care a 
nsformat o lovitură de la 11 m acor- 
ă de arbitru în urma unui fault în 
eu comis de Stere asupra lui Gram, 
țamo — pe linia ultimelor sale evo- 
îi a acționat slab. Cu a apărare gre- 
e, cu un atac în care doar Public știe 
vrea, nu poate spera la mai mult.

4 condus satisfăcător C. Zaharia—• 
ișov.

formațiile:
Metalul ; Șerban—Badea, Tudor, Sle- 
-Sabi, Protopopescu—Buzatu, Radu, 
'ulescu (min. 73 Coteț), Dumitriu I, 
Lazăr.

)inamo Bacău: Ghiță—Gross, I. La- 
, Cincu—Nedelcu (min. 61 Rădules- 
I, Vătafu—Radulescu (min. 61 Ilar
ii), Eftimie, Gram, Pașcanu, Pu-

A. Zamfirescu—coresp.

7EAHLÂUL P. NEAMȚ—ȘTIINȚA 
A1OVA (2—2). A fost un joc fru- 
s, mai mult prin contribuția echipei 
iouene care putea pleca cu o victo- 

de la P. Neamț. Formația gazdă 
prezentat sub posibilități. Punctele 
fost înscrise de Mihăescu (min. 24 

60) pentru Știința Craiova și de Man- 
agiu (min. 47 și 81) pentru Ceah- 
l P. Neamț.

G. Nemteanu—coresp.

METALUL TIRGOVIȘTE-TRACTO- 
L BRAȘOV (1—0). Metalurgiștii au 
L superiori în prima repriză, cînd au 
cat insistent. Dintre multele ocazii ei 
înscris un singur gol prin Păun în 

i. 15. După reluare inițiativa aparți- 
farmației brașovene, dar gazdele se 

iră organizat stăvilind toate atacurile, 
fost un joc dinamic, spectaculos. Bra- 
'enii au manifestat multă dirzenie. A 
itrat bine C. Petrea—Buc.

M. Avanu—coresp.

7TIINȚA GALAȚI—ȘTIINȚA BUCU- 
Ș1T (1—2). Meciul u-a corespuns aș- 

Ill, Ivan, Greavu, Petescu (fundași), 
Petru, Nunweiller IV, Koszka (mij
locași), Plrcălab, Constantin, Dridea, 
Manolache, Țtrcovnicu, Rakst, Ilaidu, 
Crăiniceami (înaintași). Pregătirile 
lotului vor începe de azi iar joi se- 
lecfionabilii vor susline un meci de 
antrenament cu o echipă de catego
rie B.

Tot duminică se dispută la Bel
grad o altă tntilnire intre fotbaliștii 
celor două (âri: meciul Iugoslavia B 
— Romtnia B. în vederea acestui 
joc, federația noastră a alcătuit ur
mătorul lot B: Ionescu, Adamache 
(portari), Georgescu, D. Nicolae, 
Marin Marcel, C. Dan, Cimpeanu, 
Cojocaru (fundași), Jenei, Ștejan, 
D. Popescu, (mijlocași), Badea, Ne
grea, Georgescu, Frăfilă, FI. Voinea, 
line II, Năftănăilâ, Moldoveana. Go- 
dreanu (înaintași)

Pregătirile selecționatei noastre 
olimpice se desfășoară sub condu
cerea antrenorilor S. Ploeșteanu și Gh. 
Ola iar cele ale echipei B sub con
ducerea lui Ilie Oană și Traian Io
nescu. Antrenor coordonator al pre
gătirilor ambelor loturi este prof. 
Angelo Niculescu, antrenor federal.

Echipa B va părăsi /ara în cursul 
zilei de vineri.

înlllnirea dintre selecționatele 
olimpice ale Romîniei și Iugoslaviei 
este programată pentru duminică 27 
octombrie, pe stadionul „23 August", 
Cu începere de la ora 15, și va fi 
condusă de o brigadă de arbitri po
lonezi. In deschidere se va juca un 
meci de categoria C.

teptărilor. Gălățenii au jucat slab, fiind 
complet lipsiți de eficacitate. Deși au 
dominat mult timp ci nu au putut trece de 
apărarea organizată a oaspeților. Pune 
tele au fost înscrise de Popescu (min 
55) și Ciornoavă (min. 69) pentru oas
peți și de Neagu (min. 73) din poziție 
de ofsaid pentru gazde
Gh. Arsene și Șt. Constantincscu—coresp

FLACÂRA MORENI—UNIREA RM 
V1LCEA (3—0). Superioritatea forma
ției gazdă în prima repriză se accentuea
ză și mai mult după pauză. Punctele au 
fost înscrise de Motoroiu (min. 66), 
Frățilă (min. 68 și 88). Dominarea gaz
delor se reflectă și în raportul șuturilor 
de poartă: 29 față de numai 5 cîte au 
realizat oaspeții. Raport de cornere: 
11—0 pentru Flacăra

R. Săvulescu—coresp:

POIANA C1MPINA—FOREST4 FĂL
TICENI (2—0). Gazdele au obținut o 
victorie meritată. Scorul putea fi mai 
mare, dar înaintașii formației din Cîm- 
pina au ratat multe ocazii. Foresta a ju
cat pentru un rezultat cit mai strîns în 
care scop ea s-a apărat supranumeric. 
In general, meciul a fost de bună fac
tură tehnică.

Punctele învingătorilor au fost înscri
se de Nanu (min. 52 și 62).

A arbitrat bine Gh. Smeureanu—Rm. 
VUcea.

E. Stroie—coresp.

Observatorii federali despre meciurile din categoria A
ANGELO NICULESCU (meciul Ra

pid — Dinamo Pitești). Deși învingă
tori, rapidiștii s-au comportat în ge
neral slab. Ei au jucat confuz, încîlcit, 
fără orientare tactică. Apărarea con
tinuă să joace destructiv, iar mijloca
șii încearcă prea mult „pase decisive". 
Feroviarii au greșit, de asemenea, folo
sind prea des pasele cu oprire, ceea 
ce a frinat jocul. Echipa nu are pre
ocupare pentru un joc desfășurat pe 
front larg. Piteștenii au jucat lent, cu 
pase scurte și multe opriri. Apărarea 
s-a organizat bine, în general, dar ata
cul a acționat slab. Nu au fost folosite 
suficient extremele, deși ele practică 
un joc mai bun decît înaintașii cen
trali.

Referitor la partida „vedetă" dintre 
Progresul și C.S.M.S. lași, antrenorul 
federal Angelo Niculescu apreciază jo
cul mult schimbat în bine, modern, 
practicat de formația oaspe.

I. BALANESCU (meciul Petrolul - 
Steaua). Petrolul a obținut o victorie 
meritată. Echipa a demonstrat o bună 
pregătire fizică, acționînd într-un ritm 
ridicat în special în repriza secundă. 
Circulația mingii s-a făcut într-un ritm 
viu și la distanțe variabile. Petrolul a 
jucat corect cu patru fundași, avînd 
permanent acoperită zona centrală de 
apărare. Toți jucătorii au luptat cu 
multă însuflețire pe. parcursul jocului. 
De asemenea, învingătorii s-au remar
cat prin execuții tehnice corecte, în 
viteză.

Steaua a răspuns la ritmul impus 
de adversari, încercînd să tempereze 
impetuozitatea formației gazdă prin 
scăderea ritmului în perioadele de ini
țiativă. Potențialul echipei a scăzut în 
repriza a H-a din cauza insuficientei 
combativități a unor jucători din linia 
de atac (Constantin, Raksi, Tătaru)
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INDUSTRIA SIRMEI C. TURZII— 
FLAMURA ROȘIE ORADEA (3-1). 
Partida nu s-a ridicat la nivelul tehnic 
așteptat, ambele formații jucînd cu mult 
sub posibilitățile lor. In prima parle 
a întîlnirii, gazdele atacă susținut. în
scriu de două ori prin Mureșan (min. 
40 și 43), dar și ratează ocazii bune 
de a marca prin Drăghici și Dudaș.

Oaspeții dau o replică dîrză în repriza 
a doua și reduc din scor prin Sziics, 
care în min. 54 transformă o lovitură 
de pedeapsă. Al treilea gol al localni
cilor îl înscrie Dărăban, din penalti 
în min. 57.

Trebuie să semnalăm atitudinea lip
sită de sportivitate a jucătorilor oră- 
deni Boroș și Bodo care l-au bruscat 
pe arbitrul C. Niculescu (București). 
Acesta a greșit că nu i-a eliminat din 
joc pe acești fotbaliști certați cu dis
ciplina.

Au jucat formațiile: INDUSTRIA 
SIRMEI: Poghuță — Timpănaru. 
Chiorean, Bîndean — Raab, Chețan 
— Dudaș (Dărăban), Mureșan. Ma- 
teescu, Drăghici, Constantin. FLAMU
RA ROȘIE : Szilagyi — Manioc, Szat 
mari, Boroș— Bodo, Lenart — Szues> 
Arnoțchi, Dulgheru> Vigh, Pugna. (P, 
Țonea — coresp.).

C.S.M. REȘIȚA-A.S. CUGIR (5-1.) 
Reșițenii au prestat un fotbal specta
culos și eficace. în ciuda scorului mare, 
oaspeții au jucat și ei destul de bine, 
au contraatacat periculos dar nu au 
marcat nici un gol datorită impreciziei 
în șuturi. Golurile au fost înscrise de: 

In apărare, Koszka a depus principalul 
efort la mijlocul terenului, neglijînd 
sarcina de a-1 dubla la timp pe Pe- 
tescu. Militarii au greșit în atac, nefo
losind intens si variat extremele.

ȘT. COVACI (meciul Farul - Ști- 
infa Cluj). Meci de factură mediocră. 
Farul a jucat în prima repriză cu vîn- 
tul în spate, dar nu s-a priceput să 
beneficieze de acest avantaj. Echipa nu 
a fost pregătită (mai precis comparti
mentul ofensiv) pentru un joc împo
triva unei apărări aglomerate.

Știința Cluj a acționat diferit: defen
siv (1—6—4) în prima repriză și o- 
fensiv în cea de a doua, cînd studen
ții au ieșit la atac desfășurînd un joc 
frumos, combînativ. înaintașii au încer
cat însă poarta de la distanțe prea 
mari.

. Unicul gol al partidei, înscris în min. 
81, este discutabil: o lovitură de colț, 
urmată de o centrare, Ringheanu a fost 
accidentat (se pare de Bibere și Dinii- 
lescu) și la această fază Tîlvescu a re
luat cu capul în plasă.

MIRCEA DAVID (meciul Crișul — 
Dinamo Buc.). A fost un meci de bun 
nivel tehnic, ambele echipe jucînd ba 
Ionul pe jos, ceea ce a făcut ca meciul 
sa fie plăcut, cu continuitate În acțiuni. 
Dinamo a avut superioritate teritoria
lă În prima repriză, cedînd pasul după 
reluare, cînd echipa a părut obosită 
Formația gazdă a avut suficiente re
surse pentru a termina meciul în forță. 
Tactic, echipele s-au așezat și acționai 
după sistemul 1—4—2—4. Din min. 81, 
cînd Frățilă a fost schimbat cu Ștefan, 
Dinamo și-a schimbat tactica. Au jucat 
bine Sacaci III și Vlad de la gazde, 
Datcu, Nunweiller III, Popa și Frățilă 
de la oaspeți.

I. LUPAȘ (meciul U.T.A. — Știința 
Timișoara). Jocul s-a desfășurat intr-o

Scînteie (min. 20, 55, 71), Pătrașcu 
(15), Varga (50), respectiv Apro II 
(48) în propria poartă. A condus cu 
unele greșeli Șt. Patcoș (Oradea) 
(7. Plăvifii — coresp.).

C.S.M. SIBIU —MINERUL BAIA 
A4ARE (2—0). Peste 10.000 de specta 
tori au urmărit partida cu fruntașa se 
riei. Minerul Baia Mare, care le-a adus 
o dublă satisfacție: joc bun și rezultat 
favorabil echipei locale. In repriza I, 
deși scorul a fost alb, inițiativa a apar
ținut echipei gazde care a ratat multe 
ocazii de gol. Au înscris Nunu (min. 
82) și Popa (87). A arbitrat foarte 
bine N. Chelemen (București). S-au 
remarcat Nacu, Recer, Cherciu, Văcarii
— de la gazde, respectiv Szekely și 
Sasu (/. Ionescu — coresp.).

GAZ METAN MEDIAȘ—MUREȘUL 
TG. MUREȘ (1—1) In prima repriză, 
cînd echipele au jucat deschis, meciul 
a fost interesant și de un bun nivel 
tehnic. De altfel, în această parte a 
întîlnirii s-au și marcat golurile (Da
mian — min. 7 — pentru gazde și Vegh
— min. 30 — pentru oaspeți). In par
tea a doua a meciului, mureșenii s-au 
retras în apărare și nu acționau decîl 
prin contraatacuri rare. Ambele înain
tări au pierdut bune ocazii de a înscrie, 
în ultimele minute de joc. (D. Vintilă
— coresp.).

C.F.R. TIMIȘOARA—A.S.M.D. SA- 
TU MARE (2—1). Meci de mare luptă, 
încheiat cu victoria meritată a ceferiș
tilor. Timișorenii au atacat viguros, tot 
timpul jocului, dar numai de două ori 
au putut străpunge apărarea aglomera
tă a sătmărenilor. Golurile le-au reali
zat : Maha — cu capul — în min. 83, 
Samson (85) pentru C.F.R., respectiv 
Szilaghi (63). (P. Velțan — coresp.).

MINERUL LUPENI — ARIEȘUL 
TURDA (4—0). Minerii par în revenire 
Au înscris: Staudt (min. 51), Ion C. 
Ion (56), Stanciu (62) și Băluțiu (74). 
(7. Ciortea — coresp.).

C.S.M. CLUJ—JIUL PETR1LA (0-0). 
Ambele formații au jucat bine în cimp 
dar s-au întrecut în ... ratări. Clujenii 
au tras în min. 87 în bară. Fotbaliștii 
oaspeți s-au apărat organizat, au avut 
cîteva acțiuni periculoase la poarta 
clujenilor. S-au remarcat: Miiller, 
Chilin și Nicorttț de la C.S.M., respec
tiv Zamfir, Cazan și Peronescu de la 
Jiul. (V. Morea — coresp). 

notă de accentuată combativitate dar 
în același timp în limitele unei deplin, 
sportivități. Ambele echipe au jucat 
spectaculos, cu manevre largi, cu o- 
remarcabilă continuitate a acțiunilor o- 
fensive. Atît U.T.A. cit și Știința Timi
șoara au arătat preocupare pentru pu
nerea in practică a indicațiilor de joc- 
date de F.R.F. prin colegiul centra! ai 
antrenorilor. U.T.A. a cîștigat pentru, 
că atacanții săi au conlucrat mai bine 
în fazele de finalizare. Foarte bine au- 
jucat cei doi portari (Coman și Urzi- 
ceanu), Comisar, Floruț, Țîrlea de la- 
învingători, Manolaclie și parțial I.e- 
reter de la învinși.

Rezultate
din campionatul

de juniori
In campionatul republican de juniori- 

s-au desfășurat duminică meciurile eta
pei a patra

Iată o parte din rezultatele înregis
trate: Flacăra Moreni—Școala sportivă 
de elevi Ploiești 1—0 (0—0), Știința 
Timișoara — CFR Timișoara 2—2' 
(1—1), Electromotor Timișoara — CFR- 
Arad 1—1 (1—1), Minerul Baia Sprie- 
— Unirea Dej 2—1 (1—0), Steagul 
roșu Brașov — Textila Sf. Gheo-rglie 
4—0 (2—0), Rapid Tg. Mureș — 
Arieșul Turda 1—3 (0—2), Gaz Metan 
Mediaș — Tractorul Brașov 1—1 (0—0), 
Unirea Răcari — Știința București 0—1 
(0—0), Rulmentul Bîrlad — Știința 
Galați 2—3 (1—1), Moldova Iași----
Forcsta Fălticeni 6—1 (4—0), CFR Ro
șiori — Electrica Fieni 1—2 (0—2),
A.S. Cugir — Chimia Făgăraș 3—0'
(neprezentare), CFR 
Iași 1—2 (1—0),

Pașcani — GSMS- 
Recolta Cărei —

Minerul Bihor 5—1 (2—0), Industria- 
Sînnei Cîmpia Turzii — CSS Tg. Mureș-
2— 1 (0—1), CSM Reșița — GS Ba
natul Timișoara 5—1 (3—1), Steaua- 
roșie Salonta — ASMD Satu Mare 2—1,. 
Teba Arad — Crișul Oradea 0—0, Va
gonul Arad — Metalul Tr, Severin-
3— 0 (3—0), UTA — Flamura roșie
Oradea 4—0 (0—0), Metalurgistul-
Baia Mare — CSS Cluj 2—2 (2—1), 
Poiana Cîmpina — Petrolul Ploieștii 
0—3 (0—1), Electroputere Craiova — 
Minerul Deva 5—0 (1—0), Soda Ocna- 
Mureș — Mureșul Tg. Mureș 1—1- 
(0—1), Portul Constanța — Tehnome- 
tal București 4—0 (3—0), Metalul Tir- 
goviște — Rapid Mizil 5—1 (5—0).

Știri
JOCURILE DE DUMINICĂ 

DIN CAPITALA

In Capitală sînt programate dumi
nică numai jocuri de categoria B și C. 
Pe terenul Politehnica, cu începere de- 
la ora 10, se dispută meciul Știința 
București — Ceahlăul Piatra Neamț, 
(cat. B). La aceeași oră, pe terenul 
Timpuri Noi-Dudești va avea loc par
tida de categoria C dintre Flacăra ro
șie și Electrica Fieni. Duminică, la ora 
13, pe stadionul 23 August, în deschi
dere la partida dintre selecționatele o 
limpice ale Romîniei și Iugoslaviei, se 
întîlnesc echipele bucureștene de ca
tegoria C. Dinamo Victoria și Tehno- 
inefal.

ALTE MECIURI INTERNAȚIONALE

în această săptămînă își încep tur
neul în țara noastră două echipe bul
gare din’ prima categorie. Lokomotiv 
SofL joacă la 24 octombrie la Cons
tanța, la 27 octombrie la Galați iar la 
29 octombrie la Iași. Gorna Oreahovița 
va evolua la Cluj (24 octombrie). Ora
dea (27 octombrie) și Timișoara (36 
octombrie).

CONCURS DE SELECȚIE 
PENTRU COPII

Școala sportivă de elevi nr. 1 din> 
București organizează un concurs de 
selecție’ pentru copiii care doresc să 
practice fotbalul. Concu sul va avea loc 
pe stadionul Tineretului, după următo
rul program : miercuri, joi și vineri în
tre orele 8,30 și 11, miercuri și vineri 
între orele 15 și 17,30. Se pot prezenta 
copii născuți în anii 1949—1953.
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Primele surprize in semifinalele 
campionatului republican

După un început oarecum calm, în 
semifinalele bucureșiene și-au făcut loc 
primele întîlniri decisive, cu reper
cusiuni directe asupra șanselor la ca
lificare,

în grupa întîi, Gliițescu l-a învins pe 
G. Alexandrescu, iar Georgescu pe Bo
tez, amîndoi menținîndu-se la egalitate 
în fruntea clasamentului după 6 runde, 
cu 4’/2 puncte. Urmează: G. Alexan
drescu și Stancîu 3l/2 (1) ultimul cu 
o partidă mai puțin, Sutiman 3 (2), 
Voiculescu 3 (1). Suta 3 (din 5). Bo
tez 2'/2 (1). Cîteva rezultate mai im
portante : Alexandrescu —1 Suta 1—0 
(r 1); Coculcanu — Bozdoghină 1—0, 
Botez — Alexandrescu */2—*/2 (r. 4): 
Voiculescu — Ghitescu */2—'/2 (r. 5); 
Coculeanu — Voiculescu */2—*/2, Macri 
— Suta */2—‘/2. Sutiman — Georges
cu */2—*/2 (r- 6)-

Surprize în grupa a doua I Troianes- 
cu a fost învins de Gh. Rotaru iar

Nacu de Buzoianu. Alte rezultate: 
Ciocîltea — Dănet ’/2—V2. Troianescu 
—- Pogorevici 1—0 (r. 4); Nacu — 
Gavrilă */2—*/,, Crețulescu — Troia
nescu */2—’/j.’Țucă — Ciocîltea 0—1 
(r. 5), Radovici — Crețulescu */2—*/2 
(r. 6). In clasament: Radovici 5*/2, 
Ciocîltea 4*/2 (și o întreruptă cu avan
taj la Seimeanu), Troianescu 4*/2, Ga
vrilă și Crețulescu 4, Nacu, Rotaru și 
Dăneț 3'/2 etc.

★

SUCEAVA 21 (prin telefon). — In 
primele 6 runde. V. Vaisman a obținut 
numai victorii și conduce în cla
sament, urmat de Soos 5 (1), C. Ro
taru 4, Mititelu 3*/2 (1), Șuteu 3 (3), 
Pușcașu, Bondoc, Duță și Stănculescu 
3 (I). O surpriză o constituie faptul 
că maestrul M. Rădulescu are doar 
*/2 punct pînă acum. (C. Alexa-coresp.).
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Un concurs reușit „Cupa
Malurile lacului Herăstrău au fost 

transformate în adevărate tribune, du
minică dimineața, cînd s-au desfășu
rat întrecerile competiției dotate cu 
..Cupa Steaua*. Aproape toate startu
rile au fost bogate :n participant, 
cele mai. numeroase ambarcațiuni fiind 
prezente în probele masculine și femi
nine de caiac 4. unde cîte 10 echipaje 
și-au încercat șansa. Cele mai fru
moase rezultate le-au obținut repre
zentanții clubului organizator care, de 
altfel, s-au situat pe primul loc atît 
în clasamentul general la canotaj aca
demic cit și cel de la caiac-canoe. J-au 
urmat reprezentanții cluburilor Știința, 
Metalul, respectiv Dinamo și Olimpia. 
N-au lipsit nici unele mici surprize 
cum ar fi acelea furnizate de Eugen 
Pctrache, care l-a învins pe Gh. Zem-

ba în schif simplu sau de Elena Li- 
palit învingătoare asupra IIUdei Lauer 
în proba de caiac simplu. Iată cele 
mai bune rezultate înregistrate: 
Masculin. Schif simplu : 1. E. Petra
che (Știința) 3:13,4, 2. Gh. Zemba
(Steaua) 3:20,4, 3. 7. Lâncrăjan (Ști
ința) 3:30,0: Scliif 2 rame: 1. Steaua 
(Bogdaniuc-Megheri), 2. Metalul (Toa- 
cler-Constantinescu) : Schif 2 vîsle : 
1. Steaua (Cliirș, Orșagher) 3:11.3. 2.
Metalul (Gate seu, Panait) 3:18.3; 
Schif 2-{-l : 1. Steaua (Pufu, Bod-
rogeanu -|- Pomachian) .3:18,4, 2.
Steaua (1. Lupu, Abrudean-\-S. Lupu) 
3:25,0, 3. Știința (Lambru, Federberg-f- 
Ciobanu) 3:31,0; S. 4-f-l : 1. Steaua 
(Vereș. T avara Kiss, Jiva-\-Lupu)
2:52.4, 2. Dinamo Obor (Suva. Chir- 
lac ov schi, Vintilă, Năstase-\-TurcHu)

Pe scurt despre comportarea selecționabililor
Marea majoritate a jucătorilor selec

ționați pentru meciul cu Franța au pu
tut fi urmăriți sîmbătă și duminică, cu 
prilejul intîlnirilor din cadrul etapei a 
XlX-a. Ce se poate spune despre com
portarea lor ?

In general, rugbiștii susceptibili să 
apere la Toulouse culorile țării s-au 
prezentat satisfăcător. Ei au dovedit 
interes și preocupare pentru pregătire, 
multă poftă de joc.

La meciul Gloria—Griuița Roșie, de 
pildă, s-a evidențiat în mod special 
Teodorescit, o aripă care se impune de 
la meci la meci, printr-un joc tehnic, 
constructiv. Bine s-a comportat și 
Wttsek, care s-a remarcat prin pătrun
dere și clarviziune. I':rnescu, de ase
menea, s-a făcut simțit în jocul li
niei de treisferturi grivițene. Ne-am fi 
așteptat la ceva mai mult de la Mor ar u, 
care a practicat un joc prudent.

In partida Steaua—Dinamo, Penciu 
a strălucit din nou. Duminică, el a trans
format, în stilul său personal, aproape 
toate baloanele. Totodată, s-a făcut 
remarcat printr-o serie de impetuoase 
intercalări, frumoase ca spectacol, dar 
și foarte utile. O siguranță sporită ia 
joc a dovedit și Ciobănel, de data 
aceasta cu un plus de combativitate. 
Mult îmbunătățit jocul lui Preda, care.

alături de Al. lonescu, au făcut imba
tabilă înaintarea militară in „duelul" 
cu cea dinamovistă. In vădit progres, 
Zlătoianu, s-a „bătut" mult, s-a plasat 
bine, a știut totdeauna să-și ajute coe
chipierii. Muncitor, util și excelent co
ordonator — lordăchescu. In nota sa 
obișnuită, V. Rusu. In această partidă- 
un joc excelent a făcut Rahtopol. El se 
anunță un centru cu frumoase posibi
lități. Este un jucător tehnic, cu mari 
resurse fizice, totodată un jucător tactic 
inspirat. Convingător a fost și Nica, 
mai mult în acțiunile de ansamblu și 
mai puțin în ce privește precizia in 
transformări. Giugiuc (care inițial fu
sese anunțat bolnav) a făcut eforturi 
deosebite pentru a lega jocul apărării.

La Constanta, Drobotă s-a arătat a 
fi din nou inepuizabil. Scorul strins 
cu care a cedat C.S.M.S. Iași în fața 
Farului se datorește în parte și contri
buției sale.

Lotul republican susține azi un nou 
meci de verificare. Parteneră: echipa 
Progresul. Loc de desfășurare — sta 
dionul din str. Dr. Staicovici. Oră de 
începere; 14,30. In continuare va avea 
loc întîinirea dintre selecționata 
R.P. Pomină ( juniori) și Lokomotiv 
Leipzig (ora 16,00).

(T. ȘT.)

Na uitați c* de la 21 no
iembrie devine obligatorie 
purtarea căștilor de protec
ție.

Procurați-vâ din timp căști 
de protecție de la magazine
le și raioanele cu articole de 
sport din Capitală șl pro
vincie. Se găsesc toate mă
rimile de căști de protecție, 
cu cozoroc și fără.

Un meci se joacă pînă în ultima secundă.
Surpriza etapei s-a produs la Ploiești, 

unde echipa feminină S.S.E. a reușit o 
frumoasă performanță, dispunind de u- 
na din favoritele campionatului — 
Știința București. Deși din punct de 
vedere tehnic partida nu a strălucit, 
totuși — ne relatează corespondenții 
noștri M. Popescu și Gh. Apostolescu 
— jocul a plăcut muit numeroșilor 
spectatori prin elanul cu care au jucat 
cele două formații și prin cele-mai ne
așteptate modificări de scor înregistrate 
de tabela de marcaj. Astfel, în prima 
repriză la un moment dat era ... 4—0 
pentru S.S.E. (I), deși în această par
te a meciului bucureștencele au avut 
cinci bare (una dintr-o lovitură de la 
7 m...). Gazdele au slăbit alura după 
pauză, ceea ce a permis Științei să re
ducă din handicap și să ajungă la 
6—6, in ultimele minute. Dar, cu cîteva 
secunde înainte de sfîrșit. Zoe Zamfi- 
rescti a înscris golul victoriei și al.... 
surprizei.

Un aspect asemănător, mai ales în 
finalul jocului, a avut și întîinirea din
tre Progresul și Tractorul Brașov. 
Progresul a condus cu 2—0, apoi cu
3— 1, dar Tractorul a avut resurse su
ficiente pentru a reveni puternic, pentru 
a egala în două rînduri (la 3—3 și
4— 4) și chiar să preia conducerea cu
5— 4, creîndu-și perspective de cel pu
țin un meci nul, la care ar fi avui 
dreptul, după jocul prestat. Dar Pro
gresul contraatacă în ultimele minute, 
egalează (5—5) și obține și un 7 ni- 
pe care însă Ghiță îl ratează (ca și 
Tractorul, la situația de 4—4). Mai e 
rau doar 20—30 secunde și Progresul 
era in atac. Mingea ajunge la V. 
Dumitrescu, scorerii se pregătesc să 
fluiere sfîrșitul meciului, dar o inspira 
ție a antrenorului Progresului (care-i 
strigă jucătoarei să tragă), un șut la 
„păianjen" — printr-un culoar din blo
cajul advers — și... 6—5 pentru
Progresul. O victorie pe care multi n-o 
mai credeau posibilă.

în rest...
Dintre celelalte rezultate din campio 

natid feminin, puțin scontate au fost 
victoriile obținute de Confecția Bucu
rești în jocul cu Faianța Sighișoara 
(disputat la Mediaș), Constructorul Ti
mișoara asupra Electromagneticei 
București și Știința Cluj în fața echi
pei Banatul Timișoara. Campioana 
Rapid a cîștigat detașat și spectaculos 
ia Brașov.

In întrecerea echipelor masculine. 
Tractorul a întrerupt seria succeselor 
dinamoviștiior băcăoanî, după un joo 
dinamic, spectaculos și cu multe bare 
(15 1). C.S.M. Reșița a reușit la Sibiu 
o victorie pe cit de neașteptată pe atît 
de meritată, iar Știința Timișoara —. 
făcînd o partidă excelentă — a realizat 
cei mai mare scor al etapei, surclasind 
pe fostul lider. Voința Sighișoara, cu 
care însă, se afiă la egalitate de puncte.

Campionatele vor fi reluate la primă- 
vară. Pînă atunci, echipele își vor con
tinua activitatea în sală, în care scop 
nu-și întrerup pregătirile.

Steaua “
2:57,8, 3 Steaua 2:59,2; S. 8+1 : 
/. Steaua 2:33,0, 2. Steaua 2:35,8, 3. 
Dinamo Obor 2:45,0; Caiac simplu :
1. H. hanov (Steaua) 3:36.8, 2. S.
Pocora (Steaua) 3:38,0, 3. Sciotnic
(Dinamo) 3:43.4; Caiac dublu: 1.
Steaua (Artimov, Conțolenco) 3:18,0,
2. Dinamo (Husarenco, Timnfun)
3:21.7, 3. Dinamo (Vornbiov, Zaha- 
renco) 3:21,9; Caiac 4: 1 Steaua 
(Scurta, Corneei', Ilievici, Toncu) 
2:51,0, 2. Steaua (Crăciunescu, Cos
im', Terente, Glieorghe) 2.54,7, 3. Di
namo (Frumușanu. Ivanov, Sidcrî, Ti- 
mofan) 2:58,4; Canoe simplu: 1 A. 
Igorov (Steaua) 4:03.1. 2. M. lonescu 
(C.S.S.) 4:09.0, 3. P. Somovschi (Di
namo) 4:18,0 ; Canoe dublu : 1. Di
namo (Alexe, Lipalit) 4:08,0, 2.
Steaua (Ceicu, Ivanov) 4:12,5: Femi
nin. Scliif dublu: 1. Știința (Halberg, 
Varga) 3:36.0, 2. Metalul (Kuzmin, 
Ignat) 3:38,0; Caiac simplu: 1. E. 
Lipalit (Olimpia) 2:23,8, 2. II. Lauer 
(Steaua) 2:24.8, 3. V. Glieorghe
(Steaua) 2:37,0; Caiac dublu: 1.
Steaua (Sideri, M’hăilescu) 2:08,0, 2. 
Olimpia (Calinin, Hirsănescu) 2:11,6: 
Caiac 4: 1. Steaua (Lauer, Serghei,
Sideri, Mihăilcscu) 1:53,7, 2. C.S.S. 
(Iorgulescu, Olivier, Popescu, Sersea) 
2:01,3, 3. Comb. Steaua—Olimpia Re
șița 2:05,0. înaintea acestui concurs 
s-au desfășurat întrecerile „Cupei 
Olimpia" la juniori, despre care vom 
relata tntr-un număr viitor.

N. M.
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Pronosport® Pronoexpres «Pronosport
157.818 lei report la concursul Pronoexpres din 23 octombrie

ULTIMA ZI
PENTRU CONCURSUL SUPLIMEN
TAR DE VOLEI !

NUMAI ASTĂZI se mai poate juca 
Ia concursul SUPLIMENTAR organi
zat cu prilejul campionatelor europene 
dc volei. După cum se știe, mai toate 
concursurile suplimentare au furnizat 
surprize și deci, premii importante.

Dar, interesul pentru acest concurs 
este mult mai țnare decît la . celelalte, 
Motivele? în primul rînd, prin cele 
trei semne 1, x 2 nu se indică echi
pele învingătoare ci scorurile. în aL 
doilea rînd se poate .cîștiga și cu. 9 
și 8 rezultate dacă nu apar variante; 
cu 12, 11 sau 10 rezultate exacte

Interesul stîrriit de campionatele eu
ropene, popularitatea de care se bucură 
voleiul la noi în țară și avantajele 
oferite, de acest concurs suplimentar 
nc îndreptățesc să credem că el se va 
bucura de o largă participare.

Ar fi păcat, deci, să răinîncți în 
afara acestui interesant concurs supli-- 
mentar. Și acest lucru nu se va în- 
tîmpla dacă veți ține cont de faptul 
că AZI este ULTIMA ZI în care vă 
mai puteți depune buletinele.

Așadar, grăbiți-v# I

★

Modificări în programul concursului 
Pronosport.! ,

După cum s-a mai anunțat, în pro
gramul concursului Pronosport din 
această săpțămîiiă (nr, 4^ din 27 oc
tombrie 1063) intervin următoarele 
modificări față de afișele și fluturași! 
de concurs î

8. Bari T-. Catania
9. Juventus — Torino

10. Messina —■ Lazio
11. Roma — Internazionale
12. Spal — Bologna

— meciul 1. — R. P. Ungară— 
Austria, devină meciul 3 al programu
lui in locul întîlnirii Dinamo Bacău-t- 
Metalul Tlrgoviște.

— meciurile 1 și 2 ale programu
lui : R. P. Ungară—Austria și Știința 
Craiova—C.F.R. Pașcani se înlocuiesc 
cu meciurile R. P. Romînă—R
Iugoslavia (selecționatele olimpice) și 
R.S.F; Iugoslavia B.—R.P. Romînă B.

In ■■ consecință, programul concursu- 
Ipi Pronosport . din . această săptămîuă 
esțe următorul ;

1. R. P. Romînd — R.S.F. Iugoslavia (se!, 
olimpice)

2. R.S.F.. Iugoslavia B — R. P. Romînă B
3. R. P. Ungară — Austria
4. Foresta Fălticeni — Metalul București
5. Arieșul Turda — C.S.M. Reșița
6. Mureșul. Țg. Mureș — C.F.R. Timișoara
7. A, S. Cugir — Ind. Sîrmei Cîmpia Turzii

PREMIILE CONCUR'.Vi Vi PRONO
EXPRES NR. 42

Categoria a Il-a : 2 variante a 27.178 
lei ; Categoria a Ill-a : 31 variante a 
1.888 iei; Categoria a IV-a 171 va
riante a 440 lei; Categoria a V-a: 592 
variante a 127. lei; Categoria a Vl-a 
3.128 variante a 33 lei.

Report la categoria I lei 137.818, pen
tru concursul următor.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.



LA CAPATUL SEZONULUI Rezultate slabe la finalele
-track-ul a dobîndit la noi anul 

„certificatul de maturitate". I 
onferit performanțele realizate de 
torii noștri și publicul spectator 
-a dăruit — cu generozitate —■ 
simpatia sa. Bilanțul activității 
i anul 1963 este pozitiv și merită 
rievat: doi alergători au obținut 
le de maestru al sportului, a fost 
t un important concurs interna
și au fost descoperite elemente 

ite capabile să asigure dirt-track- 
rogresul dorit.
ipionatul republican — deși des- 
t în... grabă — a scos în evi- 
talentul și pregătirea celor 7 a- 
>ri calificați în etapele finale. Cu- 
— singura armă pe care o pose- 
nă nu de mult sportivii noștri —- 
dublat de o tehnică din ce în ce 
ună, grație căreia am reușit să 
mnem în întrecerea cu valoroșii 
erimentații oaspeți de peste ho- 
leea ce le lipsește încă alergăto- 
oștri este un antrenament conti- 
susținut, lucru de care ar trebui 

ă seama atit cluburile sportive 
1, Steaua, Unirea și Voința, cît 
ing. Șerbănescu — coordonato- 

isteî activității. Sînt mașini, exîs- 
pistă adecvată pentru pregătiri, 
că lipsește doar o preocupare 
îai intensă pentru programarea 
ășurarea antrenamentelor. După 
m chiar alergătorii manifestă de 
uită vreme această dorință.
re dirt-track și despre activita- 
se desfășoară am solicitat păre- 
orva specialiști aî sportului cu

Foto : T. Chioreanu

Aspect din ultima etapă a campionatului republican de dirt-track desfășurată 
duminică la Sibiu

campionatelor individuale

ÎORMOCEA — secretar general 
M. Ținînd seama de popularita- 
care dirt-track-ul și-a cucerit-o 

astă perioadă relativ scurtă și 
spectivele dintre cele mai bune 
■ le avem in arena internaționa- 
firesc să dăm amploare acestei 
Firește, va trebui să asigurăm 
probe tot mai multe cadre ti- 

atentate, să creăm o mai mare 
e in rîndul specialiștilor acestei 
Și prima îndatorire revine chiar 
'lor ion Cucu și Al. Sinea care 
eplitiit anul acesta normele de 
i al sportului.

MIHAI DANESCU — maestru al 
sportului la motociclism. Dirt-track-ul 
este fermecător. Deși sînt specializat 
în celelalte probe ale motociclismului 
trebuie să recunosc acest lucru. Ion 
Cucu poate fi asemuit cu un adevărat 
artist. De altfel, publicul îl răsplătește 
de fiecare dată pentru înalta sa măies
trie. Socotesc însă că pentru anii viitori 
va trebui să se mărească exigența în 
ceea ce privește clasificarea sportivă. 
Acest lucru îi va stimula pe alergători 
pentru o pregătire mai bună care să le 
permită realizarea unor performanțe 
superioare.

ANDREI 1LIAȘCU — arbitru. La fel 
de frumoasă ca și viteza pe circuit, 
proba de viteză pe zgură are Insă a- 
vantajul că oferă spectatorilor posibili
tatea de a viziona in condiții optime 
întreaga desfășurare a întrecerilor. Va 
trebui insă să îmbunătățim arbitrajul. 
Startul 
trie — 
care se 
voltării
trebui să se îmbunătățească și formula 
de desfășurare a întrecerilor.

Iată deci cîteva păreri, propuneri 
soluții care vor ajuta dirt-track-ului 
se dezvolte pe măsura condițiilor asi
gurate

Și 
să

Timp de trei zile s-au desfășurat la 
Sibiu campionatele republicane indivi
duale de haltere, la care au participat 
aproape 100 de halterofili.

Majoritatea concurenților s-au pre
zentat sub valoarea lor obișnuită. Cau
zele ? în timpul verii halterofilii au 
neglijat pregătirea, iar motivele invo
cate de unii antrenori — căldura din 
lunile dc vară, pregătiri pentru exame
ne etc. — nu constituie o scuză.

O dovadă a nepregătirii halterofililor 
o constituie procentul extrem de ridi
cat al ratărilor. La categoria cocoș am 
înregistrat 32 de ratări, la pană 49, la 
ușoară 58, la semi-mijlocie 53, etc. etc. 
în plus, o serie de halterofili fruntași 
și candidați la titlurile de campioni au 
ieșit din concurs, în urma a 3 ratări 
consecutive (A. Zakarias la cocoș, A. 
Toma la pană, Mdiai Șerbu la semimij- 
locie etc. etc.). Și al ți halterofili cu- 
noscuți (unii dintre ei campioni) au 
avut foarte multe ratări. Din cele 9 în
cercări de concurs, Balaș Fiți a ratat 
4, Lisias Ionescu și Cornel Clici cin ev. 
cîte 5 etc.

Unii concurenți și unii antrenori se 
plîng că arbitrajele au fost prea seve-

H. NAUM
I. DUMITRESCU

cu bandă, cronometrajul elec- 
iată numai două din cerințele 
impun in actuala etapă a dez- 
dirt-track-ului la noi. Apoi, va

ia Alexandru și Gheorghe Cobîrzan 
iu ciștigat concursul de la Iași

treilea concurs al etapei fi-Ie al
campionatului republican indi

te tenis de masă s-a încheiat 
a, la Iași, cu victoriile Măriei 
ru (simplu femei), a lui Glieor- 
bîrzan (simplu bSrbați), Maria 
ru — Ella Constantinescu (dublu 
Negulescu—Ret! (dublu bărbați) 
Constantinescu—Dorin Ciurgiucă 
mixt).
:erile an produs și cîteva surpri- 
Ișoreanul Șuba l-a eliminat pe clu- 
Ilidveghi, Gheorghiu (București) 
Trupei (Petroșeni), iar cuplul 

i Mihalca—Iudit Crejec a învins 
i Catrinel Folea—Geta Pitică, 
rezultatele tehnice mai impor- 
clasamentele concursului și cele

u femei, turul I: Mariana Jan-
— Luci Slăvescu 3—2, sferturi: 
tlexandru — Mariana Jandrcscu 
Iudit Crejec — Marta Tompa 
atrinel Folea — Eleonora Mihai- 
!, Ella Constantinescu — Geta 
—1, turneu: 1. Maria Alexandru 
Constantinescu 3—2 (—19, 18, 
2, 13), 6. Folea 3—0 (13, 14, 
Crejec 3—1 (—15, 18, 17, 12); 
Constantinescu cu C. Folea 3—2 
5, 18, —17, 17), I. Crejec 3—0
16); Catrinel Folea — Iudit 

3—1 (18, 15, —19, 12). 
nent general: 1. Maria Alexandru 
2. Ella Constantinescu 14 p., 3.

Folea 10 p., 4. Iudit Crejec 
. Marta Tompa 6 p., 6—7. Geta 
i Eleonora Mihalca cu cîte 4 p., 
iana Jandrescu 3 p., 9. Luci

3. p.
i bărbați, turul 7: Gantner—Bot- 
2, Demian—S. Dumitriu 3—2, 
:u—M. Antonescu 3—1, optimi: 
—Șuba 3—2, Sîndeanu—Bodea 
Reti — Sentivani 3—0, Po-
- Demian 3—0, Cobîrzan — 
Soare 3—1, Luchian — Cheor- 

—1, Giurgiucă—Angelescu 3—0.
Negulescu — Cantner 3—0, 
Sîndeanu 3—0, Cobîrzan — 
3—1, Giurgiucă — Luchian 

irneu: 1. Cobirzan cu Reti 2—3 
13, —7, 16, —17), Giurgiucă 
4, 15, 19), Negulescu 3—1 
17. 18, 17); 2. Reti cu Giur- 
-3 (—18. —15. 15, —15),
m 3—2 (15, —9, 18, —17, 14);

3. Giurgiucă — Negulescu 3—2. Clas, 
gen.: 1. Negulescu 14 p., 2. Cobîrzan 
12 p., 3. Reti 12 p., 4. Giurgiucă 12 p.,
5. Popescu 5 p., 6—7. Sîndeanu și 
Luchian cu cîte 3 p., 8. Bodea 3 p.

Dublu femei, turneu : 1. Maria Alexan
dru — E. Constantinescu cu E. Mihalca 
-— I. Crejec 3—1, G. Folea — G. Pitică 
3—0, V. Ivan — D. Zaharia 3—0; 2. 
E .Mihalca — I. Crejec cu G. Folea— 
G. Pitică 3—1, V. Ivan — D. Zaharia 
3—0; 3. C. Folea, G. Pitică — V. Ivan,
D. Zaharia 3—0. Clas. gen. 1. M. Ale
xandru — E. Constantinescu 32 p., 2.
E. Mihalca — I. Crejec 20 p., 3. G. 
Folea — G. Pitică 20 p., 4. V. Ivan—
D. Zaharia 12 p.

Dublu bărbați, turneu: 1. Negulescu— 
Reti cu Giurgiucă—Cobîrzan 3—0, 
Sîndeanu — Gantner 3—1, Bodea — 
Sentivani 3—1; 2. Giurgiucă — Cobir- 
ran cu Sîndeanu — Gantner 3—1, Bo
dea—Sentivani 3—0; 3. Sîndeanu, Gant
ner — Bodea, Sentivani 3—2. clas. gen. 
1. Negulescu—Reti 32 p., 2. Giurgiucă— 
Cobîrzan 24 p., 3. Bodea—Sentivani 14 
p., 4. Sîndeanu—Cantncr 10 p., 5. 
Ionescu Soare — Demian 8 p.

Dublu mixt, turneu: l. E. Constanti
nescu—Giurgiucă cu M. Alexandru— 
Negulescu 3—2, G. Folea — Reti 3—1,
E. Mihalca ■— Gantner 3—0; 2. M. Ale
xandru — Negulescu cu C. Folea — 
Reti 3—0, E. Mihalca — Gantner 3—2; 
3. C. Folea, Reti — E. Mihalca, Gant
ner 3—1. Clas gen. 1. E. Constantinescu 
Giurgiucă 32 p., 2. M. Alexandru — 
Negulescu 24 p., 3. G. Folea—Reti 14 
p., 4. E. Mihalca — Gantner 14 p.

Clasamentele „Cupei FRTM", concursul 
al Ill-lea: 1. C.S.M. Cluj 97 p„ 2. Pro
gresul București 69 p., 3. Voința Bucu
rești 47 p., 4. Voința Arad 13 p., 5. 
înfrățirea Oradea 2 p., 6. Izvorul Bocșa 
Vasiovei 2 p.; general: 1. CSM Cluj 
189 p., 2. Progresul București 130 p., 
3. Voința București 103 p., 4. Voința 
Arad 28 p., 5. înfrățirea Oradea 6 p.,
6. Izvorul Bocșa Vasiovei 4 p.

Clasamentele turneelor de juniori 
sînt următoarele: 1. Iovan, 2. Dumitriu, 3. 
Pasternac, 4. Păun, 5. Bledea, 6. Simin,
7. Tudor Pavel, 8. Donenfeld; junioare: 
1. L. Sălăgeanu, 2. C. Crișan, 3. A. 
Ehrenfeld, 4. V. Ivan, 5, D. Zaharia, 
6. V. Vcis.

Sprint final în campionatul republican 
întrecerea de lungă durată a echi

pelor de categorie republicană s-a a- 
propiat de sfîrșit. Astăzi este progra
mată o partidă restanță din etapa I a 
returului (Rapid —C. S. Mureșul), joi 
se dispută alte două meciuri (Steaua 
— Știința Buc. și Dinamo — C.S. Mu
reșul), după care toate formațiile se 
vor afla la egalitate de jocuri (lucru 
foarte rar, la polo) gata pentru sprin
tul final.

Ca și în anii trecuți, acestei etape fi
nale îi revine sarcina să ne arate cine 
rupe primul firul de ață. Dinamo sau 
Steaua ? Acum, cînd competitorii au in
trat în turnantă, Dinamo are avantaj 
„un scurt cap" față de Steaua, singu
rul și veșnicul rival.

Cît de interesant se anunță acest ve
ritabil derbi, nu mai e nevoie să argu
mentăm. Iubitorii poloului (și nu nu
mai ei) cunosc bine valoarea celor 
două formații, în rîndul cărora activea
ză numeroși jucători internaționali. In 
aceste zile, amîndouă echipele acordă 
pregătirii lor o atenție deosebită, iar 
joi ele vor susține întîlniri oficiale (u- 
tile verificări) la ștrandul Tineretului.

Meciul Dinamo — Steaua va fi con
dus de arbitrul sovietic Arhipov. Mai 
răinîne acestor ultime jocuri să rezolve 
probleme neesențiale (locuri la mijlo-

cui clasamentului) întrucît în zona in
ferioară apele s-au limpezit. Cele trei 
meciuri desfășurate duminică au luat 
sfîrșit cu următoarele rezultate: Ra
pid — I. C. Arad 1—1, C.S.M. Cluj — 
Crîșul 0—0, Ind. Lînii — Știința Cluj 

prezintă clasamen- 
republican;

3—5. Iată cum se 
tul campionatului

iuta după următorul program : azi, 
16: Rapid — C.S. Mureșul; joi, 

la ora 16: Dinamo — C.S. Mure- 
și Steaua — Știința București.

1. Dinamo ie ÎS 1 0 108: 24 31
2. Steaua 16 14 2 0 113: 17 30
3. Știința Cluj 17 8 3 6 65: 50 19
4. Crîșul Oradea 17 8 3 6 59: 48 19
5. Știința Buc. 16 7 2 7 62: 62 16
6. Industria Lînii 17 5 3 9 66:102 13
7. I. C. Arad 17 4 4 9 40: 81 12
8. C.S.M. Cluj 17 3 4 10 43: 69 10
9. C. S. Mureșul 15 4 1 10 29: 76 9

10. Rapid Buc. 16 1 3 12 31: 87 5

Jocurile de la ștrandul Tineretului se

re. La aceasta am avea de adăugat că 
toate arbitrajele (G. Apostol, C. Tabar- 
cea, G. Purcărea) au fost foarte co
recte și că în viitor așteptăm aceeași 
exigenjă d- partea acelora cărora li 
se încredințează conducerea concursu
lui. Ce vină au arbitrii dacă o serie 
de sportivi nu acordă suficientă im- ■ 
portanțâ corectitudinii executării miș
cărilor ?

Trebuie să mai spunem că din cei; 
aproape 100 de halterofili numai doi* 
au reab’zat norma olimpică prevăzută 
centru acest an. Lazăr Baroga (440 j 
kg.) și Balaș Fiți (367,5 kg.) Mențiuni 
merită totuși proaspătul campion Emil 
Rațiu care s-a rproapiat la 5 kg dej 
norma olimpică și a obținut în afară dej 
concurs 390 kg performanță c-’ care] 
și-a realizat norma de maestru al spor-l 
tului.

îmbucurător este faptul că acest con-j 
curs bine organizat a adus pe podium, 
o serie de halterofili tineri. Acest lucru] 
nu este însă suficient. Din partea tine- ’ 
rilor așteptăm progrese cu mrit mai 
mari.

Iată rezultatele primilor clasați:
CAT. PANĂ. 1. Ion Birău (Electro-, 

putere Craiova) 295 kg ; 2. Iosif Pili' 
(Steaua) 267,5 kg; 3. Valeriu Grigore 
(Steaua) 265 kg; 4. Dan Stoica (Pro-] 
greșul) 262,5 kg; 5. 1. Dumitrescu, 
(C.S.O. Galați) 260 kg; 6. C. Istrate 
(C.S.M.S. lași) 252,5 kg; CAT. UȘOA
RĂ: 1. Balaș Fiți (Steaua) 357,5 kg; 
2. N. Amzuică (Viitorul) 317,5 kg; 3.j 
Gh. Ienciu (Olimpia) 305 kg; 4. VJ 
Adler (Metalul Timișoara) 305 kg ; 5.; 
G. Cristca (Petrolul PI.) 295 kg; 6. D. 
Leica (Dinamo Obor) 285 kg; CAT. 
SEMIMIJLOCIE : 1. L. Icn-scu (Olim-, 
pia) 357,5 kg; 2. N Pană (Steaua) 337,5', 
kg; 3 .F. Marton (C.S.M. Cluj) 337,S' 
kg; 4. O. Cristescu (Sirena) 320 kg-
5. M. Cristca (C.S.O. Galați) 315 kg;
6. G. Iavorec (C.S.M. Cluj) 307,5 kg. 
CAT. MIJLOCIE: 1. E. Rația (Știința 
I.C.F.) 375 kg; (390 kg în afară de 
concurs — a smuls 122,5 kg 
cord R.P.R.) 2. C. Cholemcn i 
Obor)
327.5 
Obor)
317.5 
kgi

ora 
de 
șui

MECI INTERNAȚLONAL, 
MI1NE LA ARAD

Bazinul întreprinderilor comunale din 
Arad găzduiește miine de la ora 18.30 
întîlnirea internațională de polo din
tre echipele I. C. Arad și Ruda Hvezda 
Praga.

; — re- 
(Dinamo 
(Sirena) 
(Dinamo 
(Știin|a)

347.5 kg; 3. V. Olteanu 
kg; 4. Gh. Moldovea. u
322.5 kg; 5. A. Brana 

kg; 6. I. Teleman (Rapid) 315
CAT. SEMIGREA: 1. L. Baroga 

(Steaua) 440 kg (reco.d republican 
egalat); 2. T. Roman (C.S.ăl. Clu j) 380 
kg; 3. A. Ang! ' (Steaua) 355 
G. Tofan (Rapid) 335 kg; 5. S. P nyai 
(G.S.M. Cluj) 322,5 kg; 6. C. Bucur. 
(Olimpia) 307,5 kg; CAT. GREA > 
1. S. Cazan (Steaua) 425 kg; 2. O. 
Mir u (Dinamo Obor) 395 kg; 3. G. Vil- 
dăreanu (Olimpia) 352,5 kg.

5.

kg; 4._

ION OCHSENFELD

După „europenele" de la Wroclaw

Un clasament final care ridică
multe semne de întrebare

Campionatul european masculin, des
fășurat recent la Wroclaw, încheie șirul 
marilor competiții baschetbalistice ale 
anului. A fost o competiție foarte tare, 
care a prilejuit celor 16 finaliste o ex
celentă verificare a forțelor de care 
dispun cu un an înaintea J.O. de la 
Tokio, iar nouă, celor care am urmărit 
întregul maraton al celor 72 de par
tide (cu noianul lor de surprize), bo
gate însemnări.

O primă concluzie este aceea că în
tre majoritatea formațiilor prezente la 
această ediție există un real echilibru. 
Exceptînd echipa Uniunii Sovietice, 
care continuă să se impună datorită 
imensului avantaj al unor pivoți de 
talie superioară și selecționatele Olandei 
și Turciei cărora le lipsește încă matu
ritatea necesară participării la o ase
menea competiție, în rest, echipele sînt 
de forțe extrem de apropiate. Cîteva 
exemple pot fi convingătoare în acest 
sens. Echipa Finlandei (locul 14) a 
învins formația Spaniei (locul 7), Ita
lia (locul 12) a întrecut R. P. Ungară 
(locul 4), sau selecționata R. S. Ceho
slovace (locul 10) a cîștigat în fața 
R. D. Germane (locul 6).

In al doilea rînd, întrecerile acestui 
campionat ne-au pus în față două sti
luri de joc total diferite. Pe de o parte, 
o serie de echipe (Iugoslavia, Italia, 
Spania) neglijînd total problemele jo
cului în apărare și-au axat întregul 
bagaj de cunoștințe (la care adaugă și

multă imaginație) în acțiunile ofen
sive, duse într-un ritm extrem de sus
ținut. In cealaltă categorie (U.R.S.S., 
R. P. Romînă, R. P. Bulgaria, R. D. 
Germană) se situează formațiile care 
au pus accent pe o apărare colectivă și 
un joc organizat în atac. Stilul care a 
triumfat de cele mai multe ori a fost 
acesta din urmă.

Pentru cei care nu au asistat la în
trecerile de la Wroclaw, clasamentul 
final suscită desigur numeroase semne 
de întrebare. R. P. Polonă (locul 2), 
R. P. Ungară (4) și R. D. Germană 
(6) au ocupat poziții la care puțini se 
așteptau. In schimb, Franța (13), Ita
lia (12) clasate pe locurile 5 și respec
tiv 7 la ultimul campionat mondial de 
la Rio de Janeiro, sau R. P. Romînă 
(11) și R. S. Cehoslovacă (10) au 
obținut în clasamentul general locuri 
care nu reflectă valoarea lor reală.

Echipa poloneză își datorează titlul 
de vicecampioană mai mult faptului că 
a evoluat... pe teren propriu, ca și 
unor arbitraje extrem de favorabile 
(să nu uităm de meciul cu R. P. Ro
mînă, despre care însuși antrenorul 
W. Zagorski ne-a declarat că dacă jo
cul ar fi avut loc pe teren neutru 
echipa sa nu l-ar fi putut cîștiga I). 
Cît privește selecționatele R. P. Ungare 
și R. D. Germane, acestea au luptat cu 
o deosebită dîrzenie de-a lungul între
gului turneu și, în plus, ambele for
mații au dovedit mai multă maturitate

și stăpînire de sine în jocurile decisive. 
(R.P. Ungară împotriva R.P. Bul-* 
garia, iar R. D. 
R. P. Romîne).

Așa după cum 
cu alt prilej, 
și-a 'xat întregul 
care au înscris împreună 387 de puncte 
(peste 60% din cele marcate de în
treaga echipă), întrucît ceilalți jucă
tori au manifestat adesea ineficacitate 
în aruncările de la semîdistanță. In 
ceea ce privește selecționata iugoslavă, 
aceasta nu a trăit decît prin doi ju
cători, Koraci (coșgeterul campiona
tului) și Daneu, un baschetbalist com
plet dir toate punctele de vedere. 
Ceilalți jucători nu depășesc un nivel 
mediu, iar apărarea echipei a fost din
tre cele mai slabe ale acestei între
ceri. Am mai putea aminti, de ase
menea, despre echipa R. S. Cehoslovace, 
care a mizat prea mult pe jucătorii săi 
înalți, dar care s-a prezentat cu 
tem defensiv vulnerabil.

Despre comportarea echipei 
ne vom ocupa cu prilejul unui 
special.

Germană împotriva

arătat și 
sovietică

am mai 
formația 
joc pe cei 5 pivoți,

un sis-

romîne 
articol
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Două mari surprize în reuniunea de box
tie aseară: Badea și Leov eliminați

lolanda Balaș distinsă de C. I. O.
BADEN-BADEN 21 (Agerpres). —
Cea de a 60-a sesiune a Comitetului internațional olim

pic (C.LO.) și-a încheiat lucrările duminică după-amiază 
la Baden-Baden (R.F. Germană). In cadrul ultimei șe
dințe, la care au asistat toți delegații, au fost atribuite 
distincțiile C.LO. pe anul 1963. „Trofeul Mohammed Ta
ller" (creat în anul 1950 de Mohammed Taher, membru 
din partea Egiptului al C.I.O., pentru sportivii amatori care 
s-au distins prin performanțe excepționale) a fost acordat 
atletei romîne lolanda Balaș, recordmană mondială la 
săritură în înălțime și olandezei Skoukje Djikastra, cam
pioană mondială de patinaj artistic. Diploma olimpică de 
merit a fost acordată lui Victor Boin, președintele comi
tetului olimpic belgian, iar „Trofeul Bonacossa" Comite
tului olimpic al Australiei.

Recenta sesiune a C.LO. a fost după părerea președin
telui A. Brundage, foarte importantă. La lucrări au par
ticipat reprezentanții a 75 comitete naționale printre care 
58 de delegați, membri ai C.LO.

Iată principalele hotărîri luate la Baden-Baden de con 
greșul C.I.O.: — orașul Mexico a fost desemnat să orga 
nizeze Jocurile Olimpice 
noscut oficial comitetul 
va putea participa astfel 
cea a Coreei de sud; — 
turilor la J.O. din 1968;
de Sud va trebui în decurs de două luni să lichideze dis 
criminarea rasială, care este contrară cu principiile olim 
pice, în caz contrar sportivii din Africa de Sud neputîn 
participa la J.O. de la Tokio; — Indonezia, suspendat 
după Jocurile Asiatice, va putea fi reintegrată în mișcare 
olimpică; — orașele Sapporo (Japonia), Calgary (Cana 
da), Lahfî (Finlanda), Grenoble (Franța), Lake-Placi 
(S.U.A.) și Sion (Elveția) sînt recunoscute oficial can 

didați (la organizarea Jocurilor Olimpice de iarnă di; 
1968).

Scrisoare din Londra

din 1968; — congresul a recii 
olimpic al R.P.D. Coreene car 
la J.O. cu o echipă separată d 
a fost fixat la 18 numărul spot
— comitetul olimpic din Afric

la centenarul fotbalului britanic

Emil Schnapp „contrează'’ cu o directă de dreapta unul din atacurile 
dezlănțuite ale lui Th. Felea. Meci disputat simbătă seara și terminat cu 
victoria lui Felea. Foto: P. Stan
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(Urmare din pag. 1) rel (Cîmpina). El a boxat de la egal 
la egal cu învingătorul său. O clipă 
de neatenție l-a costat scump pe brăi- 
leanul Gr. 
la sfîrșitul 
croșeu de 
Gh. Ionel 
fost făcut
muscă: S. Costescu (Buc.) b.p. 
Alexandru (Buc.) ;
Băloiu (Buc.) b. p. V. Tudose (B.ia.); 
mijlocie mică: I. Pițigoi (Buc.) b. p. 
Q Stănescu (Buc.).

de ideile sportului amator au consideri 
prezenta profesionismului ca un fenome 
inevitabil în dezvoltarea istorică a fotb: 
lului într-o țară cu regim capitalist, 
dată fotbalul profesionist legalizat, s- 
ivit cerința unor competiții și mai larg 
de durată. De aci pînă la crearea Lig 
de fotbal nu mai era decît un pas. I 
1388 s-a dat startul în primul campioni 
al ligii profesioniste.

Adevărul este că prin aceasta cluburi! 
amatoare au primit o serioasă lovituri 
Lipsa de interes în jurul activității k 
nu putea fi suplinită prin prezența Ct 
pei, capabilă să adune spectatori num1 
în fazele sale finale. O serie întrea^ 
de cluburi se declarau nemulțumite d 
activitatea federației șl în 1907 ele fo 
mară un organism aparte „Ay- '» 
Foot-ball Alliance”, pus imediat kau 
ra legii. „Rebelii" nu s-au putut mențin 
prea multă vreme mai ales că intraser 
în conflict cu noul for internaționa 
F.I.F.A., înființat în 1904. Revolta lu 
sfîrșit cu o totală supunere, cluburile î 
cauză revenind la federație în 1914.

De fapt, federația engleză nu văzus 
cu ochi buni înființarea federației Intel 
naționale de fotbal. întrucît i se păre 
că îi știrbește autoritatea. Totuși, în faț 
situației precare din interior, ea a accei 
tat să se afilieze. în 1306. Au urmat îns 
numeroase conflicte, care au dus la 
ruptură imediat după primul răzbi 
mondial, cînd, federația engleză s-a r( 
tras din F.I F.A. In 1924 s-a produs în 
păcarea pentru ca o nouă retragere - 
de mai lungă durată — să aibă loc patr 
ani mai tîrziu.

In 1946 federația engleză a revenit î 
F.I.F.A. Lunga ei izolare a fost în detr 
mentui fotbalului insular. Anglia a foi 
absentă la primele trei Cupe Mondiali 
iar la debutul ei în cea de-a patra ediții 
a trebuit să suporte o dureroasă înfrîr 
gere din partea echipei Statelor Uniți 
care n-a pretins niciodată 
în fotbal.

O altă dată memorabilă 
torle a federației engleze 
ziua de 25 noiembrie 1053. _____ _.___
spulberat mitul de invincibilitate al fo1 
balului englez pe teren propriu : 1 
Wembley, Anglia—Ungaria 3—6 ! Prim 
înfrîngere suferită în cei 90 de ani d 
istorie fotbalistică a avut darul să tr< 
zeaseă la realitate pe conducători, antri 
nori, jucători și pe spectatori. Toți și-a 
dat seama că iluzia unei supremații cat 
nu mai exista de mult nu avea dări 
sâ contribuie la progresul fotr 
englez. Și totodată reieșea limr 
jocul, născut cîndva în insula britanici 
ajunsese în alte țări la un grad îna 
de dezvoltare devenind o adevărată act; 
vitate de cultură.

Infrîngerea de la Wembley precum 
altele au determinat pe fotbaliștii inși 
lari să renunțe la multe din ideile le 
demodate, adoptînd pe cele noi, provi 
nite de pe continentul european și di 
America de S-ud. Aceasta spre folosul a 
numai al englezilor, ci si al fotbalul: 
în general.

DESMOND BUCKLE

asupra principiilor de joc. Fiindcă deși 
exista un singur joc de fotbal, metodele 
sale de practicare erau mai multe, tn 
unele cluburi se admitea conducerea ba
lonului deopotrivă cu piciorul șl cu mî
na. Nu era „fault”, pentru unii, ținerea 
jucătorului cu balonul, placarea șa șl 
chiar lovirea intenționată cu piciorul. 
Toate aceste practici nelegiferate trebu
iau să fie luate în considerație la acea 
primă adunare din care urma să la ființă 
federația engleză de fotbal (Foot-ball 
Association).

La ședința din taverna Freemason, me
morabilă a fost discuția purtată în con
tradictoriu între reprezentanții clubului 
Blackheath, dintr-un cartier sudic al 
Londrei și cei ai Universității Cam
bridge. Primii doreau păstrarea regulilor 
permițînd jucarea balonului cu mîna. 
Ceilalți erau împotrivă, susțlnînd că 
numai portarului trebuie să i se permită 
folosirea mîinilor. A fost greu să se gă
sească puncte comune de acord în dis
cuțiile aprinse care au urmat. Propune
rile au fost puse la vot și cei de la Cam
bridge au ieșit biruitori. Ca urmare, 
fracțiunea de la Blackheath s-a retras 
din federație. Sciziunea a căpătat ca
racter oficial în 1871, cînd s-a constituit 
Federația engleză de rugbi (P.ugby 11- 
nion) în care jocul urma sâ fie purtat 
după regulile în vigoare la școala din 
orașul Rugby.

Chiar și după constituirea celor două 
organizații au mai existat fricțiuni și di
ferențe între regulile admise de uneia 
cluburi și altele

□ar fotbalul continua să se dispute cu 
caracter „amical”, ceea ce nu era pe 
placul suporterilor săi tot mai numeroși. 
Curînd s-a simțit nevoia unei competiții 
adevărate, reunind mai multe echipe. 
Astfel în 1871, secretarul federal C. W. 
Alcock a propus disputarea unei „Cupe 
Challenge”, la care să fie invitate toate 
cluburile afiliate la federația engleză. 
Așa a fost inițiată prima ediție a „Cupei 
Angliei”, competiție care a stîrnit un in
teres crescînd din partea, publicului.

Nu mult după aceasta apăru fotbalul 
profesionist. Deși numărul cluburilor 
amatoare era predominant, multe dintre 
ele începuseră să angajeze jucători pro
fesioniști, oameni dispuși să se dedice 
exclusiv practicării fotbalului. Profesio
nismul a fost legalizat în 1885.

Au fost însă l-n zorul de conducere și 
oameni cu vederi înaintate, ca C. W. Al- 
eock și Lord Kinnaird care, deși legați

La 23 octombrie, federația de fotbal 
din Anglia sărbătorește 100 de ani de la 
fondarea sa. Era exact cu un secol u» 
urmă. în 1363 cînd un grup de tineri 
englezi s-au întîlnlt la taverna Freema
son din Great Queen Street, Londra, 
pentru a stabili un ansamblu de reguli, 
după care să se desfășoare „jocul de 
foot-ball"*. Problema principală pe care 
o aveau de rezolvat cei convocați la 
această istorică adunare nu era lipsa 
unor reguli ale jocului, ci prea marele 
lor număr ...

In acea epocă, fotbalul tocmai începea 
să dezbrace haina sa primitivă de joc 
aproape sălbatic, nedisciplinat, practicat 
după bunul plac în stradă sau pe locuri 
virane. Introducerea primelor reguli fu
sese opera școlilor publice, aceste instl- 
tuții de învățămînt cu caracter semi-ofl- 
cial, în care își făceau educația fiii cla
selor avute. Fiecare școală își avea pro
priile reguli de joc. dependente de di
mensiunile terenului și de faptul dacă 
se juca pe gazon sau într-o curte pavată. 
□ in școli, fotbalul a pășit în universitate, 
iar de aci foștii studenți l-au luat cu 
sine, practioîndu-1 apoi în cadrul clubu
rilor proaspăt înființate pretutindeni în 
țară.

Cînd urma să se dispute un meci între 
două asemenea cluburi era necesară o 
prealabilă luare de contact în jurul me
sei rotunde pentru a se cădea de acord

rilă boxului tehnic a reușit să elimine 
din competiție pe unul dintre favoriții 
categoriei mijlocie mică: H. Leov.

Deși a exagerat și de data aceasta 
în ceea ce privește deplasările în ring, 
totuși D. Davidescu (București) a 
punctat mai mult și mai clar 
decît adversarul său. Șt. Constan
tin (București). Boxerul de la 
Semănătoarea s-a agitat prea 
mult, fără să concretizeze, și în 
aceste condiții, firește, a pierdut par
tida. Boxînd mai corect și mai dar, 
I. Otvoș (C. Turzii) l-a depășit clar 
pe constănțeanul A. Nuri. Neașteptat 
de combativ s-a dovedit brăileanul P. 
Govaliov (18 ani) în partida cu C. 
Buzuliuc (Reșița). Tehnica mai bună 
a acestuia din urmă și-a spus cuvin- 
tul: învingător Buzuliuc. Intr-un meci 
palpitant, D. Minea (Buc.) l-a învins 
pe Gh. Anton (C-ța). Numărat de 
două ori (a doua numărătoare greșită
— după părerea noastră) Gh. Roșea
— Brașov — a fost declarat învins 
în meciul ou Gh. Stăncuț (Buc.). O 
surpriză plăcută, deși a fost învins de 
G. Rusu (Bfăila) a produs S. Bucu-

sorți și partidele din aceeași fază a 
celeilalte competiții — „Cupa cupelor". 
Sortii au decis următoarele jocuri: Mo
tor Zwickau (R.D.G.) — M.T.K. Buda
pesta ; Tottenham Londra — Manches
ter United; Fenerbahce Istanbul — 
Linfield (Irlanda de Nord) ; F .C. 
Barcelona — S. V. Hamburg (R.F.G.) ; 
Celtic Glasgow — Dynamo Zagreb sau 
Linzer ASK ; Slovan Bratislava — Bo
rough United (Țara Galilor) ; Spor
ting Lisabona — Hapoel Nicosia (Ci
pru) ; Olympique Lyon — Zagtebie 
Sosnowiec (Polonia) sau Olitnpiakos 
Pireu.

De remarcat că „sorții" au dus la 
un derbi englez, opuuînd pe Manchester 
United actualei deținătoare a Cupei, 
Tottenham.

Enache. El a recepționat, 
primei reprize, un puternic 
stingă la față, trimis de 

(Bocșa), în urma căruii a 
K.O. ALTE REZULTATE, 

G.
semiușoară : M.

Gimnastele noastre victorioase in R.P. Polonă
Sala sporturilor din Krakoma a găz

duit simbătă și duminică iniîlnirea 
prietenească de gimnastică dintre se
lecționatele masculine și feminine ale 
R. P. Polone și R. P. Romine. Evo- 
lulnd foarte bine la exercițiile liber 
alese, gimnastele romîne au învins 
echipa R. P. Polone cu scorul de 372,95- 
371,30 puncte. In clasamentul indivi
dual compus primul loc a revenit gim
nastei noastre Aianasia Ionescu cu 
75.79 puncte. Ea a fost urmată de

Nedurna (R.P.P.) 74,70, Sonia lovan 
(R.P.R.) 74,65. EuStahemcz (R.P.P.) 
74,55, Emilia Liță (R.P.R.) 74.40, E- 
lena Leuștean (R.P.R.) 73-95 puncte.

La masculin echipa poloneză a ter
minat învingătoare cu 562.60—540.30 
puncte. Clasament la individual: 1. Ro- 
kosa (R.P.P.) 113,20; 2. Kubica
(R.P.P.) 112,70...! 5; Radar (R.P.R.) 
111,05 puncte; 6. Orendi 110,35 puncte.

(Agerpres)

a fi o puiet 
din lunga li 
este, desigu 
Atunci a foi

PRIVIRILE SPRE MECIUL 
ANGLIA — SEL. LUMII

vaDupă cum se știe, miercuri se 
disputa la Londra meciul care concen
trează în prezent atenția iubitorilor de 
fotbal de pe întregul glob : Anglia — 
Sel. Lumii.

Biletele puse îa vînzare s-au epuizat 
de mult și acum selecționerii celor 
două formații fac ultimele retușări. 
Fernando Riera, antrenorul echipei 
lumii, a anunțat că selecționata va 
intra pe teren în următoarea formație : 
Iașin (U.R.S.S.) — D. Santos (Bra
zilia), Popluhar (Cehoslovacia), Sch- 
nellinger (R.F.G.) — Pluskal, Maso- 
pust (Cehoslovacia) — Kopa (Fran
ța), Law (Scoția). Di Stefano (Spa
nia), Eusebio (Portugalia), Gen to 
(Spania)

In ce privește echipa Angliei, ea a fost 
anunțată : Banks (Blackpool) — Arm
field (Blackpool), Norman (Tottenham), 
Wilson (Huddersfield) — Milne (Li
verpool), Moore (Westham) — Fines 
(Southampton), Greaves (Tottenham). 
Smith (Tottenham), Eastman (Arse
nal), Charlton (Manchester United).

Messina — Bari 1—1. în clasament, 
trei echipe la egalitate de puncte (9) 
în frunte: Juventus, Bologna și La- 
nerossi.

SPANIA : Real Madrid — Betis 1—1, 
Cordoba — Espanol 3—O, Barcelona 
— Valladolid 2—1, Sevilla — Sara
gossa 1—0, Levante — Atletico Madrid 
2—1, Oviedo — Murcha 0—1, Atletico 
Bilbao — Pontevedra 3—1, Elche — 
Valencia 2—1. Betis conduce în clasa
ment cu 10 puncte, urmată de Sara
gossa cu 10 p. Real Madrid se află pe 
locul 5 cu 7 puncte.

CEHOSLOVACIA: Trencin — Dukla 
Praga 0—1, Spartak Sokolovo Praga —

ANGLIA: Aston Villa —- Arsenal 
2—1, ■ Blackburn — Burnley 1—2, 
Blackpool — Ipswich 2—2, Chelsea — 
Sheffield United 1—2, Liverpool — 
Bromwich 1—0, Sheffield Wednesday 
— Birmingham 3—0, Stoke City — 
Fulham 1—1, Wolverhampton — Bol
ton 2—2, West Ham — Everton 4—2. 
Manchester United conduce cu 19 p, 
la egalitate cu Tottenham.

PREGĂTIRI PENTRU VIITOARELE 
CAMPIONATE MONDIALE

Deși mai sînt aproape trei ani pînă 
—1 T—1 C La campionat mondialla cel de al 8-lea

„Cupa orașului Belgrad' 
la scrimă

i«

PROGRAMUL SAPTĂMÎNII

CAMPIONATUL IN EUROPA
P-
! IUGOSLAVIA: Rijeka — Voivodina 
2—I, Jelezniciar — OFK Beograd 1—0, 
Haiduk — Partizan 0—0, Treșnjevka 
Zagreb — Dinamo Zagreb 0—2, St. ro
șie Belgrad — Vardar Skoplje 3—1, 
Radnicki Niș — Velej Mostar 1-—1, 
Novisad— Sarajevo 1—1. In clasament 
conduce St. roșie cu 13 p. urmată de 
Dinamo Zagreb și OFK Beograd cu 
cîte 12 p.

ITALIA: Bologna — Milan 2—2, 
Catania — Torino 1—0, Fiorentina — 
Spăl 1—0, Genua — AAodena 2—2, 
Internazionale — Sampdoria 1—0, Ju
ventus — Roma 3—1, Lanerossi — La
zio 1—0, Mantua — Atalanta 1—1,

Trnava 4—1, Tatran Preșov — Spartak 
Motorlet 1—0, CKD Praga — Kosice 
0—1, Spartak Hradec Kratove —SONP 
Kladno 1—0, Spartak Brtio — Batiik 
Ostrava 0—0. Liderul clasamentului 
este Oukla cu 16 p, urmat de Tatran 
Preșov cu 12 p.

FRANȚA: Nantes — Angers >1—0, 
Racing Club Paris — Toulouse 1 — 1, 
St. Etienne — Reims 1 — 1, Nice — St. 
Franjais 3—1, Sedan — Monaco 4—0. 
Toulouse conduce în clasament cu 10 
puncte.

AUSTRIA: Rapid Viena — Wiener 
S.K. 3—1, Linzer ASK — Schwechat 
1—0, Admira — SVS Linz 1—0, Dorn
birn — Kapfenberg 2—0, Vienna — 
Wiener Neustadt 3—1, WAC — Graz 
A.K. 1 — 1, Simmering — Austria Viena 
3—2. Rapid conduce cu 3 puncte avans 
asupra celei de a doua clasate, 
Schwechat.

engleză, de comunde fotbal, Federația 
acord cu F.I.F.A., a fixat de pe acum 
datele și stadioanele unde vor avea loc 
meciurile turneului final.

Acest turneu se va desfășura între 
12 și 30 iulie 1966 pe 8 stadioane dife
rite, dintre care două londoneze. Sta
dionul principal va fi Empire Stadium 
Wembley din Londra, cu o capacitate 
de 100 000 de locuri. Aici se vor dis
puta 9 meciuri, inclusiv un joc din sfer
turile de finală, o semifinală, meciul 
pentru locul trei și finala. Al doilea 
stadion londonez va fi White City cu 
o capacitate de 75 000 de locuri. Cele
lalte meciuri se vor disputa în orașele 
Newcastle, Sunderland, Liverpool, Man
chester, Sheffield, Birmingham.

.OPTIMILE" «CUPEI CUPELOR»
O dată cu jocurile optimilor „Cupei 

campionilor europeni" au fost trase la

Desigur că săptămîna aceasta este 
dominată de partida de miercuri de la 
Londra : Anglia — Sel. Lumii. Pro
gramul însă, cuprinde și alte întilniri, 
oficiale și amicale:

„Cupa orașelor tîrguri": Arsenal 
Londra — Kopenhagen, azi la Londra 
(în primul joc 7—1).

„Cupa Europei" interțări: Irlanda de 
Nord — Spania, simbătă la Belfast (în 
prima întîlnire 1 — 1); Franța — Bul
garia, duminică la Paris (în tur 0—l).

Preliminariile turneului olimpic: 
Franța — Cehoslovacia, sîmbătă în 
Franța (în primul meci 0—4) ; Suedia 
— Ungaria, duminică la Goteborg (în 
prima partidă 0—4).

Amicale: Ungaria — Austria 
Budapesta (A și juniori) și Austria 
Ungaria tineret la Linz, duminică,
acestea adăugăm și meciurile .dintre 
echipele olimpice ale Romîuiei și Iu
goslaviei și dintre reprezentativele B 
ale acelorași țări, programate dumi
nică Ia București și respectiv Belgrad.

în finala probei de floretă fete di 
cadrul „Cupei orașului Belgrad" s-a 
calificat Gorohova (U.R.S.S.) și G 
lombetti (Italia). Trăgătoarea italianc 
a cîștigat cu 8—4.

In această probă au participat . 
reprezentantele noastre. Marina Stane 
și Suzana Tasi. Ele s-au comport 
bine în primele tururi ale întreceri 
dar au „rămas" apoi, în sferturi, I 
confruntarea cu trăgătoare mai exp< 
rimentate.

Proba de spadă a fost cî.știgată C 
reprezentantul U.R.S.S., Kostava,

»» CUPA EOBOPII" IA 80

la

La

• In cea de a doua semifinală 
„Cupei Europei" la box, R. P. Polor 
a învins cu 7—3 echipa R. D. Ge 
mane. Iată rezultatele înregistra 
(primii sînt boxerii polonezi); Ole< 
b.p. Babiasch; Bendig b.p. Pozer 
Guttmati b.p. Drgale; Grudzien b. 
Bitman; Kulej b. ab. Gusse; Gaev 
ski b.p. Lechman; Slominski b. 
Wensierski; Pletrzykowski b. p. Brâu 
ke.; Jendrejewski b. p. Deghengatd 
Meciul retur va avea loc la 8 febra: 
rie la Schwerin.
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