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Să asigurăm continuitatea concursurilor 
pentru insigna de polisportiv

Concursul pentru obținerea Insignei de polispor
tiv reprezintă un mijloc important și eficace de 
cuprindere a maselor de oameni ai muncii, a tine
retului mai ales, în practicarea organizată a exer- 
cițiilor fizice și sportului, potrivit cu vîrsta și do
rințele fiecăruia. Diversitatea ramurilor sportive 
incluse în regulament (atletism, gimnastică, tir, 
ciclism, turism, înot, schi) face ca întrecerile pen
tru cucerirea mult doritei insigne să se bucure 
de mult interes, să înregistreze participări însufle
țite atît la orașe cit și la sate.

Acum, la un an de la primele starturi în con
curs, pe piepturile a mii și mii de tineri și tinere 
strălucește frumoasa insignă care atestă calită
țile polisportive ale purtătorilor ei. Pretutindeni, 
organele și organizațiile UCFS sînt preocupate 
de mobilizarea unor mase tot mai largi care să 
participe la trecerea normelor. Este un prilej bine
venit ca prin concursurile pentru Insignă, tinerii,

cei care fac primii pași în sport, să devină pasio
nați ai unui sport sau altul, să îndrăgească exer
cițiile fizice.

Rezultate bune în atragerea maselor de membri 
UCFS, în obținerea Insignei de polisportiv s-au 
obținut în regiunile Argeș, Bacău, Ploiești, Brașov, 
Cluj, orașul București etc. La fel, în multe aso
ciații sportive s-a asigurat concursurilor un cadru 
sărbătoresc, la ele participînd numeroși tineri și 
chiar vîrstnici. Așa s-au petrecut lucrurile la aso
ciațiile sportive Vulcan, I.M.T., Cauciuc Jilava, 
Metalul „23 August", Școala profesională C.F., 
Flacăra roșie — toate din București, Recolta Gă
iești (raionul Tg. Mureș), Recolta Bogdănești (ra
ionul Bîrlad), C.S.O. Arad, Foresta Curtea de 
Argeș, Electroputere Craiova, Unio Satu Mare 
și altele.

Cu toate succesele obținute pe linia atragerii

Luni seara a părăsit Capitala, cu un avion special, primul grup de sportivi din delegația 
olimpică a R. P. Romîne pentru a participa la cea de a XVIII-a ediție a Jocurilor Olimpice dei 
la Tokio, Delegația sportivilor romîni este condrasă de tovarășul Aurel Duma, președintele Consiliu
lui General al UCFS și al Comite-tu-lrui Olimpic Romîn.

Primul grup de sportivi oare a plecat spre 
scrimeri, halterofili, cele două echipe de volei și 
parte sportivi de frunte ai țării, ca recordmana 
ria Diaconescu, Șerban Ciochină (atletism), Olga 
sif Mihalic^ Gh. Negrea (box), Fiți Balaș, Lazăr 
Gabriel Moiceanu (ciclism) și alții. Delegația este 
naționali.

Numeroși amatori de sport, prieteni și 
urîndu-le mult succes în marea întrecere internai 
Japoniei. j

\ Celelalte loturi: fotbal, caiac-canoe, polo pe apă și gimnastică vor pleca la Tokio în zile? 
următoare.

înainte de plecare, Iolanda Balaș, recordmană mondială la săritura în înălțime a făcut ur4 
mătoarea declarație unui corespondent al Agenției romîne de presă, .,Agerpres“ :

„Sînt foarte bucruroasă că voi putea concura la Jocurile de la Tokio. Este a treia particip 
pare a mea la Olimpiadă și sper să reeditez succesul de la Roma, aducînd o nouă medalie de 
aur. Sînt convinsă că și ceilalți sportivi ai noștri nu vor precupeți nici un efort pentru a repre-/ 
zenta cu cinste culorile R. P. Romîne la această grandioasă competiție44, ț

(Agerpres).

Tokio cuprinde atleți, cicliști, boxeri, luptători/, 
echipajele de canotaj academic. Din aceste loturi fao 
mondială lolanda Balaș, Viorica Viscopoleanu, Ma-1» 
Orhan-Szabo, Maria Viool (scrimă), Ion Monea, Io, 
Baroga (haltere), Ion Dumitrescu (tir), Ion Cosma„ 

: însoțită de antrenori, tehnicieni și arbitri inters
1 

rude au însoțit pe olimpicii noștri Ia aeroport# 
ițională care începe la 10 octombrie în capitala.

START OLIMPIC LA BĂNEASA

(Continuare în pag. a 2-a)

La ora tind apar aceste rin- 
duri, unul din uriașii zburători 
ai TAROM-ului, pilotat de fos
tul campion de schi F. Balo, 
plutește deasupra norilor, spre 
Irkutsk, punct escală in drumul 
spre Tokio. Pe bord se află pri
mul lot de olimpici romlni.

Acum citeva ore, puțin după 
miezul nopții, întregul aeroport 
Băneasa trăia marele eveni
ment al startului olimpic spre 
Tokio. A fost o veritabilă noc
turnă olimpică, în care numero
sul public venit să ureze drum 
bun „căutătorilor de 
abandonat ecranul de 
aerogării Băneasa, pe 
captivantul film al 
albe, roșii și verzi,
admira eleganța și vigoarea 
limpicilor.

Să renunț deci la film și 
mă strecor printre sacourile al
bastre, printre frumoasele ta- 
ioare olimpice, printre cravatele 
argintii cu cele cinci cercuri și 
cele cinci litere olimpice: Tokio.

Stop I Nu mai pot înainta. 
Obstacol, echipa de volei. 12 
herculi îmi barează drumul. For
midabilă impresie de forță. în
cerc să obțin două vorbe de la 
Horațiu. Căpitanul, însă, mă 
roagă din priviri să-i transcriu 
gloduri mai vechi. Mă confor
mez : „La capătul turneului o- 
litnpic, nici unul din noi nu va 
rămlne 
energie 
tot".

Dacă
bine băieți și..- dați-mi 
să mingii puțin citeva virjuri 
de floretă. In mijlocul fetelor, 
ca întotdeauna, Alexandru

aur" a 
sticlă al 

care rula 
cometelor 
pentru a 

o-

să

Mâine, la Ploiești

uÎN CADRUL „CUPEI ORAȘELOR TÎRGURÎ
...Și, acum e rîndul ploiește- 

nilor. Steaua și Dinamo au în
cheiat victorioase primul tur 
in competițiile europene în care 
sînt angrenate. Mîine pe stadio
nul 
vor 
La 
Ilie 
tul, 
interesul 
partidei. Oaspeții au un frumos 
palmares, 
pe locul 
nat, in
Beșiktas, Galata Saray și Anka- 
ragiicii. Formația vizitatoare a 
fost de 7 ori campioană a Izmi- 
rului, o dată a Turciei și o dată 
oîștigătoare a „Cupei federației 
turce" (în perioada amatorismu
lui).

Din lotul echipei oaspe re
marcăm o serie de jucători care 
se bucură de o bună reputație 
în țara lor: portarul AH Ertu- 
ner (internațional olimpie), mij
locașul sting Nevzat (A), Sera- 
celtin (A), Sahahatin (A). 
Giirsel (A) etc.

Sînt citeva „date" pentru carp 
considerăm că partida va fi in
teresantă, oferind spectatorilor 
un joc disputat. De altfel, din 
Ploiești, ni se transmite că pe
troliștii, fără să se culce pe 
laurii victoriei de Ia Izmir, și-au 
reluat pregătirile pentru partida

din orașul lor, petroliștii 
să țealizeze același lucru. 

Izmir, echipa antrenorului 
Oană a învins cu 1—0. Fap- 
însă, nu știrbește cu nimic 

manifestat în jurul

Goztepe a terminat 
5 în ultimul campio
ne in a Iui Fenerbahce,

imediat după sosi-cu Goztepe,
rea de la Arad. Sîntem convinși 
că
mulți dintre ei internațional» A, 
privesc cu toată răspunderea jo
cul de miine.

Întîlnirea va fi condusă de 
către arbitrul romîn Mihai 
Popa.

elevii" antrenorului Oană,

A început școala. Și o dată 
cu ea — orele de educație fizică 
atît de îndrăgite de toți elevii. 
Imaginea de mai sus a fost 
surprinsă de fotoreporterul nos
tru Vasile Bageac in sala de 
sport din str. Haga: elevele 
clasei a Vlll-a a Școlii medii 
nr. 35 la una din primele ore 
de educație fizică din acest an...

cu vreo picătură 
neconsumată. Asta e

de

asta e lot, vă las cu
voie
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Iată unul din costumele pe care le vor purta olimpicii noștri. 
Szabo, soțul Olgăi. Alexandru, 
după cum ați ghicit, își conduce 
soția, ca la Roma. El va pleca 
peste citeva zile, împreună cu 
fotbaliștii. „Oiga, te rog și pe 
tine două vorbe". „Visez soa
rele de la Austerlitz" (n.r. — 
după cum știți, Austerlitz-ul 
Olgăi este Buenos Aires). Mel
bourne... Buenos Aires-.. Tokio... 
Unii susțin că Olga are o predi
lecție specială pentru victoriile 
la capătul lumii.

lat-o și pe Ioli. Soeter mă 
scutește discret de întrebarea 
ultrauzată și-mi șoptește la 

ureche: „Formă de record mon
dial. Sssst 1“ Iat-o și pe Vio
rica V iscopoieanu, cu profilul ei 
delicat, de pictură bizantină. 
„Ce faci, Viorico?" „Mă gîndesc 
că dacă în acest sezon am a- 
dăugat oîțiva centimetri de la

SELECȚIONATA DE TINE
RET (FOTBAL) IN TURNEU 

ÎN AFRICA

IO AN CHIRILA

(Continuare in pag. a 4-a)
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dion. Numai popicarii nu profită de frumusețea 
acestor zile. Cum termină lucrul, intră în popică* 
ria lor de pe malul Jiului și nu-i mai scoți 
acolo, decît seara tîrziu. Și asta de cînd 
Spartachiada. N-a avut de lucru un antrenor 
la regiune și Ie-a spus câ sînt... talentați.

— Or fi, nea Șerpescule 1

— Dar fetele, nu sînt ? Sînt, însă nu se groză
vesc ca eî. Mă rog, nu spun, an cîștiga< locul 
doi pe oraș. Intreabă-i însă dumneata — că ai 
sâ-i întîinești în celelalte secții din fabrică — ce 
sînt ? Auzi î ,,vicecampioni“ ai Spartachladei 1... 
Cu pretenții, se înțelege, de viitori campioni 1

— Asta nu e rău. înseamnă că au. ambiție...
— Ii vedem noi la întrecerile campionatului aso

ciației noastre sportive 1...
De la „difuzie', sfecla — transformată în tăiței 

și opărită — merge la stația de evaporare. Totul 
este automatizat. Temperatura și debitele cazo
nelor mari cît casa sînt înregistrate automat de 
un aparat special în fața căruia îl găsim pe teh
nicianul Cezar Manole.

— Toamnă dulce 1... tovarășe Manole?
— Și frumoasa 1 — adaugă antrenorul echipei 

de volei. E o plăcere să faci sport pe un aseme
nea timp 1 Numai popicarii...

— Ce-aveți, frate, cu ei ?
— Auzi: „vicecampîoni44... Dar lasă, că nici noi 

nu stăm cu mîinile în sîn 1...

Reportajul 

nostru

TOAMNA
DULCE...

De la Segarcea, drumul spre Craiova trece 
printre vii cu rod medaliat, șerpuind domol pe 
lingă păduri înalte de porumb și floarea soare
lui, ținînd apoi drept peste cîmputi nesiîrșite 
de sfeclă. Șoseaua pare, în aceste zile de toamnă, 
o uriașă bandă transportoare. Pe panglica ei de 
asfalt alunecă zi și noapte mii de autocamioane. 
Merg încărcate cu lăzi frumos stivuite cu coarnă 
dulce, cu saci grei de fasole și coșuri înalte cu 
gogoșari. Se opresc în. fața cramelor văruite 
proaspăt în alb, la hambarele colectivelor, la 
rampele silozurilor și fabricilor ridicate de cu- 
rînd.

La Podari, bunăoară, vin în coloană nesfîrșită 
camioanele încărcate cu sfeclă și floarea soare
lui. Sosesc aici, la marele Combinat de zahăr 
și ulei „Oltenia44 și nu zăbovesc decît un minut 
două, pentru descărcare. Un jet puternic de apă, 
gros cît un tăvălug, golește platforma în citeva 
secunde, aruneînd sfecla în viitoarea uriașelor 
canale de beton șl trimițînd-o în fabrică. Înăun
tru, o iau in primire tehnologul Ion Gherghișan 
și ceilalți sportivi de la „difuzie". Lucrează re
pede atenți, urmărind continuu un cîntar auto
mat ___ L.z: i
în fabrică. Pe mulți dintre el îi cunoaștem (se
lecționata ...................
etapa pe 
că intrăm

— Merge
— După 

avem o toamna... dulce.
— Și frumoasa î - „

Șerpescu. După-masâ, tot schimbul întîi e pe sta-

care ’ înregistrează în tone sfecla intrată

de fotbal a Combinatului a cîștigat 
orașul Craiova a Spartachiadei), așa 
în vorbă.
treaba, tovarășe Gherghișan ?

cum vedeți — continuă el zîmbind —

adaugă fierbătorul Nlcolae

de 
cu 
de

V. TOFAN

Selecționata de tineret pleacă 
astăzi, pe calea aerului, în A- 
frica. După cum se știe, tinerii) 
noștri fotbaliști întreprind un: 
turneu de mai multe jocuri ta 
R.A.U., Algeria, Tunisia și Libia. 
Primele două tntîlniri sînt pro
gramate în zilele de 23 și 25 
septembrie în orașele Cairo și 
Alexandria unde fotbaliștii no-* 
ștri vor întîlni echipa olimpică', 
a R.A.U. A făcut deplasarea ur
mătorul lot de jucători : Urzi» 
ceanu, Eremia, Lupescu, D. Ni- 
colae. Nurlweiller IV, Ștefan, M. 
Georgescu, Motroc, Dinu, Ja- 
maischi, O. Popescu, Crișan,, 
Năsturescu, Frătilă, Rakși, FU 
Voinea, Nunweiller VI și Co- 
dreanu. Antrenorul echipei esta 
Bazil Marian.

LA 3 OCTOMBRIE, PRIMELE: 
MECIURI "' --------------

TUL PE
IN CAMPIONA- 

ECHIPE LA BOX
loc la sediul Iedera-Ieri a avut

ției de box tragerea la sorți a me
ciurilor din cadrul campionatului 
republican pe echipe care, după 
cum se știe, va începe la 3 octom
brie. Au tost fixate șase serii, după 
cum urmează: Seria I: ( C.S.M. Re
șița — Dinamo București; Progresul 
București — Progresul Brăila ; Se
ria a ll-a: Metalul București — 
Steaua ; Cimentul Dobrogea — Con
structorul I.C.O.R. Galați; Seria a 
III-a: U. M. Timișoara — Prahova 
1 Mai Ploiești; Dinamo Craiova —■ 
Voința București; Seria a IV-a: Mus
celul Cimpulung — Constructorul 
Hunedoara; C.S.M.S, Iași — Olimpia 
București; Seria a V-a: A S.A. Ora» 
dea — C.S.M. Cluj; Minerul Ba» 
nat — C. S. O. Baia Mare ; Seria 
a VI-a: Rapid București — Metalul 
Bocșa; Dinamo Brăila — A.S.A.
Mureș,



Concursul pentru Insigna de polisportiv
șl campionatul
117 PURTĂTORI Al INSIGNEI 

DE POLISPORTIV

asociației in raionul N. Bălcescu
concursuri

La asociația sportivă I.T.M. (între
prinderea telinico-medicală 1 concursul 
pentru Insigna de polisportiv se afță 
la loc de cinste. Consiliul asociației 
(președinte G. Toanchină) se preocupă 
intens de această activitate, progra 
mează eu regularitate îrrreceri pentru 
trecerea normelor. Nu de mult, 117 ti
neri sportivi, care au îndeplinit toate 
normele concursului, au intrat în pose
sia acestei frumoase insigne. 87 dintre 
ei au reușit să obțină Insigna de poli
sportiv — gradul II. Se mîndresc 
acum cu Insigna de polisportiv fotba
liștii și jucătorii de popice care activea
ză în campionatele orășenești, compo- 
nenții echipelor de orientare turistică 
etc. Printre cei care poartă Insigna de 
polisportiv gr. II se află I. Brutaru. 
Al, Tudor, T. Crăciun, M. Dobre șiAl. Tudor, T. Crăciun, M. Dobre 
alții.

CAMPIONATUL ASOCIAȚIEI LA 
RAMURI DE SPORT

6

Zilele trecute a fost inaugurată 
A. S. Dîmbovița, noua ediție a trad’- 
ționalfti competiții — campionatul aso
ciației sportive. întrecerile au stîrnlî 
un interes mai mare ca în trecut, și. 
după cum spunea activistul asociației, 
tov. 1. Predea, tinde să devină o com
petiție la care să particîne marea ma
joritate a membrilor UCFS de la Fa
brica de încălțăminte și pielărie Dîm
bovița. Concursurile de fotbal, volei, 
atletism, handbal, șah și tenis de masă 
vor cuprinde pină la sfirșitijl anului 
un număr de 1300 de persoane. La fot
bal unde 
desfășurat
un interes 
Meciurile 
minte 
(2-2) și 
„ștanță" 
foarte disputate, s-au ridicat la un bun 
nivel tehnic. De pregătirea jucătorilor se 
ooupâ fotbaliștii legitimați, cei care nc- 
tivează în echipa Dîmbovița, parii n- 
pantă la campionatul orășenesc, categ. 
a Il-a. Astfel, portarul S. Năstase 
instruiește pe fotbaliștii din secția „me
canic șef", I. Dumitrescu pe jucătorii 
de la secția „încălțăminte mecanică" 
Al. Nicttlescu pe cei de la „ștanță' 
etc.

La volei se întrec opt formații de 
- băieți și tot atîtea de fete. Numărul 
lor este de două ori mai mare ca în 
campionatul de anul trecut. La atletism, 
pentru început, tinerii se întrec Ia triat- 
lon. In curind mulți dintre ei vor de
veni purtători ai Insignei de polispor
tiv.

1»

participă 16 eehioe s-a și 
prima etapă, care a st;mit 
deosebit în secțiile fabricii, 
grupelor sportive ,,'ncălță- 

marHtață" — „mecanic
„mcSițăminie mecanică'

(2—l) pe lîngă că au fost

lucrarile s-au schimbat mult în bine. 
Consiliul asociației se ocupă în egală 
măsură atit de echipele care joacă în 
„oraș" și „.raion" cît și de organizarea 
competițiilor pentru masa membrilor 
UCFS. ’

Recent a început la „Cauciuc" cam
pionatul asociației. Primul start l-au 
luat posesorii de biciclete. In prima 
cursă au alergat 45 de tineri, l-au u"- 
mat fotbaliștii — 8 echipe, handbaliștii 
— 8 formații (dintre care 6 de fete), 
popicarii și trăgătorii — 65 de țintași 
la prima confruntare. In curînd vor fi 
văzuți în întreceri voleibaliștii, atleții 
și șahiștii.

Un fap£ pozitiv este acela că toți 
membrii consiliului împreună cu birou- 

,rile secțiilor răspund în această acți
une de cite o ramură sportivă.

Da pildă, președintele asociației, tov. 
D. Constantinescu, se ocupă de între
cerile de atletism, secretarul, C. Co
bre, de fotbal ș.a.m.d. Deci, un motiv 
în plus care ne face să credem că în
trecerile se vor desfășura in bune con- 
dtțiutiL

Tot aci sînt în curs de încheiere lu
crările de amenajare a unui teren de 
sport. Pîtiă acum sportivii au depus 
peste 1500 de ore de muncă voluntară 
la amenajarea terenurilor de fotbal, vo
lei, handbal și baschet. Printre 
care s-au evidențiat se numără 
lurgică" — organizator sportiv 
ttinlci, secția I — organizator 
I. Haîbădă ete.

0 altă acțiune la fel de frumoasă 
este organizarea concursului pentru 
Insigna de polisportiv. In prezent 165 
de tineri din combinat sînt purători ai 
insignei. Printre cei c;re au obținut 
printre primii Insigna de polisportiv 
sînt sportivii din campionatele orășe
nești și raionale Iată cîțiva dintre ei' 
fotbaliștii Gh. Marinescu — matrițer, 
I. Ion — strungar, FI Rădoi — mun
citor la secția încălțăminte, handbaliștii 
T. Bădiniei — lăcătuș, V. Mălăieru — 
mecanic, I. Barbu — frezor, Nina Cru- 
ceru — muncitoare etc.

REDRESARE LA A.S. CAUCIUC

ASOCIAȚII RAMASE TN URMĂ...

secțiile 
„meta- 
T. Bă- 
sportiv

În raionul N. Bălceso< sînt însă și 
unele asociații sportive ale căror con
silii n-au mișcat nici uh deget pentru 
începerea campionatului. Ele nu stau 
prea strălucit nici tn cee« ee prives’e 
atragerea tinerilor pentru obținerea In
signei de polisportiv Să amintim doar 
cîteva : Energo-reparații. Autobaza 3 
călători, Ronitrans (— nici un purtă
tor de insignă). N-a început campiona
tul la asociațiile A.M.D., T.U.G.,
l.R.A.G, Abatorul, Butoiul și ațtele. 
Ar fi de dorit, ca și consiliile acestor 
asociații (ca și altele rămase în urmă) 
să profite de aceste zile frumoase de 
toamnă și să treacă neîntîrz.iat la or
ganizarea acestor competiții, așteptate 
cu mult interes de tineri și tinere 1 I

ÎNTRECERI ATRACTIVE PENTRU CUCERIREA „INSIGNEI 
DE POLISPORTIV"

T. RĂBȘAN

Terenurile de sport din orașul și raionul Arad găzduiesc, în fiecare 
săptămînă, concursuri atractive pentru cucerirea „insignei de polisportiv", 
la care participă un număr tot mai mare de tineri și tinere. In ultimele 

succes toate

Cu cîtva timp în urmă, asociația 
sportivă de pe lîngă Combinatul de 
cauciuc Jilava era printre codașe în 
raion. Activitatea de mase era lăsată 
mereu pe plana’ al doilea. Acum însă

dnuă luni, circa 5.000 de concurenți au reușit să treacă cu
normele prevăzute în regulamentul acestei populare competiții. Printre noii 
purtători ai Insignei de polisportiv întîlnim numeroși țineri de la asociațiile 
sportive V.T.A., Vagonul Arad, Foresta, C.F.R. Arad, Stăruința Dorobanți, 
Șoimii Pîncota, Știința Nădlac și altele. 11

In fotografie vă prezentăm un aspect din proba de 1000 m din cadrul 
concursului pentru Insigna de polisportiv ce s-a desfășurat zilele trecute pe 
stadionul Vagonul din Arad.

N. Conslanlinescu — coresp.

tru trecerea norm 
lor insignei un c 
racter permaner 
In multe asocia

AUGUSTIN BRTNDUȘE 
președintele consiliului regîonl 

Oltenia
mari, ca de pildă, la Combinatul cl 
mic, la Termocentrala și la „Electr 
putere" — toate din Craiova — Metal 
Tr. Severin, Pandurii Tg. Jiu, Unir 
Caracal s-a stabilit să se organize 
săptămînai concursuri speciale pent 
cucerirea Insignei de polisportiv.

Pentru reușita concursurilor, ast 
ca acestea să fie bine organizate si 
raport tehnic tar pe rubricile foilor 
întrecere să fie cît mai multe calific 
live de „reușit", comisiile pe ramu 
de sport vor avea și ele un cuvînt 
spus. De pildă, comisiile regionale i 
atletism și tir s-au angajat ca să ti 
mită cadre tehnice la aceste concurși 
la fel și la antrenamentele pregătito 
re la care iau parte viitorii purfăft 
de insignă.

De asemenea ș-au luat măsuri 
sprijinire a asociațiilor care nu di 
pun de terenuri sportive. Astfel, a 
în Craiova cît și în centrele de raîo 
terenurile de spart vor sta la disp 
ziția celor care vor să-și treacă nr 
mele Insignei. La aceste terenuri v- 
fi prezenți, bineînțeles, cadre lehni 
de specialitate, profesori de educai 
fizică, antrenori, instructori sporii 
și chiar sportivi fruntași.

Cît privește asociațiile sportive de 
sate trebuie arătat că aici acestea r 
se vor lăsa mai prejos. In cadrul „d 
minicHor cuiteral-sportive", manife 
târî sportive devenite deja tradițional 
intr-o serie de raioane, se vor organi: 
întreceri la triatten, cros, ciclism, ci 
țărări, ftotări care vor conta dre 
norme pentru acordarea dreptului de 
intra în posesia Insignei de polispo 
tiv. De altfel. într.o serie de comur 
cum 
Jiu), 
cal), 
fele, 
regularitate.

Bazîndu-ne pe aportul permanent 
valoros al cadrelor tehnice cit și 1 
pasiunea pentru sport a miilor de ai 
tiviști din asociații, concursurile pet 
tru obținerea Insignei de polisporti 
vor cunoaște, desigur, succesul sconta

UCFS

Și în regiunea 
noastră, ca de alt
fel în toată țara, în
trecerile pentru cu
cerirea Insignei de polisportiv se bucu
ră de o largă popularitate. în fiecare 
întreprindere, școală, comună, au apă
rut zeci de tineri care poartă pe piept 
frumoasa insignă de polisportiv. Con
siliile asociațiilor sportive, sprijinite 
de organizațiile de mase, de organiza, 
țiile U.T.M. îndeosebi, acordă atenția 
cuvenită acestei importante 
de cuprindere a maselor largi 
în practicarea organizată a 
ilor fizice și sportului.

Recenta plenară a consiliului 
UCFS Oltenia a1’ trecut in 
rezultatele obținute pe fărîmul activi
tății sportive de mase și a stabilit noi 
jaloane menite să asigure pe mai de
parte dezvoltarea continuă a acestei 
activități. In centrul preocupărilor a 
stat, printre altele, problema intensi
ficării activității pe linia organizării 
concursurilor pentru trecerea normelor 
Insignei de polisportiv.

In acest sens trebuie arătat că în 
regiunea noastră cifra celor care au 
trecut toate normele este aproape 
23 000, cu peste 1000 față de angaja
mentul luat de asociațiile sportive pen
tru tot anul. La susținerea acestei ac
țiuni și-au adus contribuția raioanele 
Tg. Jiu. Tr. Severin. Calafat, Caracal, 
orașul Craiova în care a fost atras 
un mare număr de participant!. La a- 
cest capitol, al bunei organizări a 
concursului cit și al numărului mare 
de tineri care au intrat in posesia In
signei, trebuie să amintim asociațiile 
soortiie „Electroputere" și Grupul șco
lar ..Electropuiere" din Craiosa, C.l.L. 
și Metalurgistul din Tg. Jiu, 
și Metalul din Tr. Severin etc.

Cum pină la sfîrșitul anului 
să mărim numărul purtătorilor 
nei de polisportiv cu încă 3000, 
nul regional și-a'propus să impulsione
ze această activitate stabilind, în co
laborare cu organele raionale UCFS și 
comisii pe ramură de sport, o serie de 
măsuri.

Prima și cea mai importantă sarci
nă ce revine asociațiilor sportive este 
aceea a asigurării concursurilor pen-

(Urmare din pag. 1)

acțiuni 
de tineri 
exerciți-

regional 
revistă

Voința

dorim 
lnsig- 
orga-

sînt Peștișani, Roșia (raionul T, 
Izbiceni (Corabia), Dioști (Car: 
Boicea Mică (Segarcea) și a 
asemenea concursuri se țin c

tinerilor în acțiunea de trecere a nor
melor Insignei de" polisportiv', sînt de 
semnalat și o serie de neajunsuri care 
fac ca în multe «asociații sportive re
zultatele să nu fie la nivelul posibili
tăților. în principal fete vorba de lipsa

SE APROPIE NOUL AN UNIVERSITAR!
Aspecte din pregătirile pe plan
N-au mai rămas nici două săptămini pină Ia deschiderea noului an uni

versitar. In toate centrele universitare, pregătirile in vederea acestui impor
tant eveniment se desfășoară in ritm susținut. Simți, parcurgind culoarele 
institutelor sau facultăților, miros de vopsea proaspătă, intîlnești pe schele 
echipe de muncitori care se străduiesc să schimbe înfățișarea exterioară a 
clădirilor. Alte echipe lucrează de zor in iaboratoare, în amfiteatre și săli de 
curs. La 1 octombrie, totul va fi pus la punct. Bineînțeles și terenurile de 
sport. Pe această temă am întreprins un raid-anchetă. Și iată constatările:
...Bazele sportive ale 

ne-au lăsat impresia că 
deschide mai 
xat... Terenurile de la „Piratul", sălile 
de la „Carpăți" și „Juridice". comple
xul de la lacul tei slut aproape gata 
pentru a primi amatori de sport. Cei 
aproape 9W0 de stuclenți de aici vor 
putea folosi însă, :a și in anii prece- 
âenți, și o parte din terenurile de la 
I.M.F.. sala mare a Politehnicii, poligo- 
mtl l.C.F.-ului, cltvva -culoare ale ba
zinului Ftoreasca.
....... v>i la „Politehnică". febra pregă
tirilor se face simțită. Hala mare din 
„Ștefan Furtună" este in curs de ceruire 
aparatele de gimnastică au fost sor
tate cu grijă. Tn același loc. terenul 
cu zgură din curtea ulterioară va fi 
adus in... actualitate. Viitorii ingineri 
— iu număr aproape egal cu acela al 
studenților de la U niversiiaie — vor 
putea utiliza, in continuare, stadionul

Universității 
noul an se 

ne.ie decit termenul fi-

SPORTUL POPULAR
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„Politehnica" din spatele Fabricii de 
țigarete. Acolo se vor antrena in con
diții optime amatorii de atletism, fot
bal. rugbi. handbal, baschet, tenis etc.

...Complexul sportiv de la „Mediană" 
— unul din cele mai frumoase din Ca
pitală — este șl el gata să răspundă 
nevoii de mișcare, de destindere, de 
activitate sportivă organizată a celor 
peste 3000 de studenți mediciniști. în
săși simpla enumerare a terenurilor 
care compun complexul iți slirnește ad
mirația : 4 pentru volei și tenis (su
prapuse), 2 pentru baschet (tenis), 
cite unul pentru handbal (baschet) și 
fotbal (rugbi), pistă de dimensiuni 
olimpice, 3 „evantaie" pentru sărituri 
și aruncări, portic de gimnastică. In 
perspectivă — încă un teren de tenis 
și un zid-panou pentru antrenamentul 
handbaliștitor și fotbaliștilor. Pe dea
supra. pardosirea tuturor terenurilor și 
a pistei cu un strat proaspăt de zgură.

...Studenții de la „Construcții" (cir
ca 4000) vor avea la dispoziție două 
terenuri de volei, cite unul de baschet 
și handbal precum și 2 săli de sport:

sportiv din institute și facultăți
la căminul „Matei Voivod" și in clădi
rea rectoratului. Față de numărul mare 
al studenților care studiază aici, se 
preconizează și folosirea complexului 
de la lacul Tei. aflat m custodia Uni
versității.

Așadar, studenții din centrul univer
sitar București vor avea toate condi
țiile pentru practicarea activității spor
tive. pentru a activa cu bune rezultate 
in ramura sportivă preferată.

• In Institutul politehnic din Bra
șov — ne comunică corespondentul 
nostru regional C. GRUIA, totul este 
gata pentru noul an universitar. Ame
najările sportive de la corpul „B“ au 
jost puse la punct, iar studenții vor 
avea acces pe stadionul Tineretului, 
în sălile Dinamo și Armata. Inventarul 
sportiv a fost completed cu mingi, ex- 
tensoare etc.

Preocupări asemănătoare există și la 
Institutul pedagogic.

• Și la Timișoara, așa cum rezultă 
din relatarea corespondentului nostru 
regional AL. GROSS, pregătirile sînt 
pe terminate. La Institutul politehnic, 
de pildă, s-au reamenajat sala de sport 
și poligonul și s-a procurat aparatură 
pentru gimnastică, haltere etc. La 
Universitate sini in curs de finisare 
terenurile de volei, baschet și hand
bal. Tot acolo utt lua jimță și un ea-

de continuitate în organizarea concui 
surilor pentru trecerea normelor In^ij 
nei. Multe asociații sportive nu pr< 
gramează decît sporadic asemenea îr 
treceri rezumîndu-se, în cele mai mult 
cazuri, la îndeplinirea normelor în ca 
drul unor competiții raionale, orSșeneș 

, sau în campionatele pe asociație. Evi 
dent că acest lucru nu este rău. Da 
este de dorit ca organizațiile UCE 
să programeze concursuri speciale pen 
tru trecerea normelor Insignei de poli 
sportiv. Aceste concursuri să fie cît ma 
bine pregătite, iar de la ele să nu lip 
sească antrenorii, instructorii sportiv

binet metodic dotat cu kinograme. 
planșe, filme și literatură de speciali
tate. La Institutul pedagogic (făcui- Sprofesorii de educație fizică, sportivi 
tatea de educație fizică) ca intra tr. - 
funcțiune un laborator de biomecanică 
și fiziologie înzestrat cu utilaj co- .
respunzător precum și o sală pentru) reușita acțiunii. In toate cazurile tre 
cultură fizică medicală. S buie să se manifeste multă exigent;

rși pe linia organizării tehnice și pe ce; 
la bunelor rezultate. In acest sens, vii 
l torii purtători ai Insignei trebuie șă fi; 
, sprijaîți de consiliile asociațiilor,, di
► secțiile pe ramură de sport, astfel, ca e 
I să participe la concurs după efectuare;

unor antrenamente pregătitoare, Aș;
* se procedează, de exemplu, la A, S 
.Gloria, Școala profesională „Iosif Ran 
gheț", la Institutul de științe econo 

1 mice — toate din Capitală, la Tinere- 
jțea Cîmpulung Muscel, Oltul C.l.L. Rm 
Vîlcea, Portul Constanța, Școala me

► die nr. 2 Iași ele. ' ■> ,,
i Consiliile asociațiilor sportive trebui; 
să privească cu toată seriozitatea aceas
tă acțiune, să răspundă dorinței mase- 

(lor de tineri și tinere care vor să de
vină purtători ai Insignei <fe polispor
tiv, organiâfid în acest scop concursuri

icu caracter permanent pentru trecerea 
REP. % normelor.

va intra in

utila) co-
fruntași care, cu vasta lor experiență 
pot aduce o contribuție Însemnată 1;

• Tn centrul universitar Iași, insă, 
perioada de vacanță n-a prea fost fo
losită și pentru pregătirea bazelor spor-, 
live. Această este concluzia ce se 
desprinde din informarea coresponden-' 
tului nostru regional. D. DIACONES- 
CU. La căminul studențesc nr. 2 al 
Institutului politehnic, de pildă, unde* 
urma să fie amenajat un teren de 
handbal, bălăriile cresc in voie. O si
tuație de neințeles se petrece la cănii-' 
nul studențesc nr. 1 al Universității t 
„A. I. Cuza"-lași, unde terenul de sport 
amenajat aci a fost transformat int 
loc de parcare a mașinilor 1 ? Intr-o 
Stare necorespunzătoare se prezintă 
și terenurile care deservesc Institutul 
pedagogic (facultatea de educație fi
zică). Și noul an universitar... bate' 
la ușă I I



O carte foarte utila în biblioteca dv.:

„Amenajarea și întreținerea bazelor sportive" „COPIII" LUI NEA TUDOR

în Editura UCFS a apănut nu de 
mult volumul „Amenajarea șî întreți
nerea bazelor sportive". Este una 
dintre cele mai ample lucrări din acest 
domeniu, care abordează o problemă 
centrală în preocuparea cluburilor și 
asociațiilor noastre sportive.

Lucrarea sintetizează un vast mate
rial și pune la îndemîna tuturor celor 
interesați o documentare largă. Vom 
întîlni în paginile cărții numeroase date 
despre dimensiunile, amplasarea și o- 
rientarea terenurilor de sport, îndru
mări cu privire la calitățile elemente
lor specifice, amănunte despre insta
lațiile sportive și auxiliare care, toate, 
au menirea să ajute la amenajarea, ex

tinderea și întreținerea terenurilor de 
sport, folosindu-se în mare măsură 
resursele locale.

Autorii, arh. J. Făinaru și ing. L. 
Cotanu, au dezvoltat în cele aproape 
300 de pagini ale cărții doină mari ca
pitole. Primul și cel mai important 
tratează despre amenajarea feluritelor 
terenuri și baze sportive, de la cele 
mai simple pînă la cele mai complexe. 
Sînt trecute în revistă atît terenurile 
pentru pregătirea fizică generală cît 
și cele de concurs, terenurile de joc 
pentru copii etc. Aproape toate ramu
rile sportive își găsesc loc între co- 
perțile cărții. Partea a doua a lucrării 
este dedicată întreținerii bazelor spor
tive de toate feliirile. Numeroase 
schițe de terenuri, multe desene în
soțesc textul, clarificînd o serie de 
probleme ridicate de această vastă 
temă.

Cartea este de mare actualitate. 
Dezvoltarea continuă a educației fi
zice și sportului în țara noastră face 
ca amenajarea de noi terenuri de sport 
să stea permanent în atenția organe
lor și organizațiilor UCFS. De ase
menea, îngrijirea și utilizarea cît mai 
rațională a terenurilor, a sălilor de 
sport și a altor amenajări condițio
nează în mare măsură desfășurarea 
normală a activității sportive, progre
sul ei. De aceea, sîntem convinși că 
acest nou volum apărut în Editura 
UCFS își va găsi locul bine meritat nm 
numai în bibliotecile constructorilor 
propriu-ziși, ci, deopotrivă, în acelea 
ale antrenorilor, profesorilor de edu
cație fizica, tehnicienilor, sportivilor. 
(C. M.).

Pe ecrane ?

„20 de ani de sport" și 
„SPARTACHIADA REPUBLICANĂ"

Azi jocurile-s programate la Progresul. Dar pînă să 
înceapă mai e timp berechet ca să mă pot desfăta cu 
o plimbare de unul singur prin aerul pur al dimineții, 
pe aleile cochetului parc sportiv din Dr. Staicovici.

...Sclipind în săgetarea razelor de soare, îmi dau bi
nețe, cele dinții, terenurile de tenis, de baschet și de vo
lei. Cu zgura roșie proaspăt stropită, cu tușele per
fect marcate, cu „firele" plaselor întinse ca strunele 
viorii, toate îmbietoare și gata pentru un nou concert 
sportiv.

Le admir și, cugetînd cu laudă la adresa mîinilor 
harnice care-au rostuit lucrurile cum se vede, mă-ndrept 
agale spre o tribună aflată mai în bătaia soarelui unde, 
surprins, bag de seamă că nu-s singur. Cineva și mai 
matinal decît mine mi-a luat-o înainte. Mă apropii și 
constat că „spectatorul" de-acolo, care-și „bea" tih
nit tutunul, nu-i altul decît gospodarul locurilor aces
tea. Tudor Ionescu. „

Ne știm de mult de tot. Iacă, fără doi, sînt 30 de 
ani de-atunci. „Nea Tudor", la vremea ceea om deja cu 
vechime de-un deceniu și mai bine în treaba asta, scli- 
visea terenurile din groapa de-odinioară de pe Ștefan 
cel Mare. Iar subsemnatul — unul dintre cei (destui) 
ce l mai necăjeau cîteodată dînd buzna prea devreme 
cu mingea și cu călcătură stricătoare pe pămîntul moale 
încă, neuscat atît cit se cerea și nemarcat așa cum 
se cuvine...

— Cu noaptea-n cap, tovarășe Tudor?
— Păi 7 Ai uitat pesemne cum îmi place: mai bine 

s-aștept eu sportivii, cu toate cele puse la punct, decît 
să m-aștepte ei pe mine pînă termin de tăvălugit, de 
udat ori de marcat. îmi crapă obrazul de rușine de 
se-ntimplă asta, înțălegi ?

Fostul îngrijitor de terenuri, astăzi tehnician amena- 
jator. cu două cursuri de specializare la activ („ținute 
la I.C.F., înțălegi?") și cu ajutoare destule, care-nvață 
de la el meserie temeinică, are multe amintiri din vre
murile de-odinioară.

— Zile amare, neică, amare rău! Un slugărit din 
zori și piriă-n noapte pentru cheful boierilor, prinților, 
moșierilor și bancherilor, că mai mult de-ăștia erau 
membri la T.C.R., înțălegi ? Iar unuia-i- era prea-ntins 
fileul, altuia prea moale, unul răcnea că terenu-i fleaș- 
că. altul zbiera că-i ca betonul, deși toate, te rog să 
mă crezi, erau taman așa cum trebuia. Da’nicipdată 
nu-i mulțumeai, cit ai fi muncit și-ai fi gonit de dimi
neață pînă pe-nserat cu treburi de-astea și-n plus să 
le aduni și mingile! Și pe deasupra faptului că go
neai lnlr-una, pentru o leafă de mizerie, mai era și 
blestematul ăla de ocol...

— Ntt-nțeleg...
— Păi da. că prin fața pavilionului, noi ăștia, în

grijitorii. servitori, ce mai încolo-ncoace, n-aveam voie 

să trecem: să nu spurcăm cumva locul cu soiul nostra 
fără noblețe, înțălegi? Și, pe urntă, vezi dumneata, 
trebuia liniște, că în pavilion făceau „sportivii" treabă 
serioasă: se juca bridge, care-i sport greu, nu glu
mă! Vezi dară că acela dintre noi pe care-l punea 
dracu’ să calce pe-acolo se curăța îndată de slujbă t 
La fel și cel care s-ar fi lăsat biruit de oboseală și. 
ca să și-o învingă, s-ar fi .așezat pe vreunul din șez
longurile pregătite de noi sub nuci ca să se poată 
odihni in ele domnii osteniți de sforțările „sportive" 
de la cărți... Iar angajarea — numai pe sezon, vezi 

bine: te privea cum te descurcai și dacă te descwcai 
iarna, înțălegi ?

— Azi, în schimb...
— Las-că știi dumneata cum e azi: am casă asi

gurată, aici la teren, am salaru’ bun tot anul; citul 
muncesc mai bine slnt premiat și m-am văzut și 
evidențiat la panou; nu mă mai jignește nimeni și 
află dumneata că iarna, după ce pun ia punct pati
noarul, să-l las ajutoarelor mele barem cu prima 
gheață bună pe el, plec la munte, in concediu. Ca bo
ierii de la T.C.R. odinioară!

— Zi, gata cu supărările, tovarășe Ionescu ?
— Ei, chiar gata nu, că mă mai supără unii din 

tind In cind, stricîndu-mi munca. De-o pildă, cină 
brazda de gazon e pusă proaspăt, cum ar fi azi să 
zicem, de-abia a dat tăvălugul peste ea și-i udă inia, 
iar sportivii se și zoresc, tot azi. s-o calce in picioare... 
Știi dumneata I Vezi, antrenorii strică, atunci cind 
nu-și învață sportivii cum trebuie, să respecte munca 
altuia și să aibă grijă de terenuri și de materialele pe 
care le folosesc. Să scrii acolo la z ar, să ia toți exem
plu bun intr-asta de la tovarășii lordache, antrenorul 
fotbaliștilor pitici, Avachian, cel de la baschet, si Geor
gescu. cel care-i cu copiii la volei.

— Am să scriu, nea Tudore, desigur c am să scriu I
-- Asta-i. Și-acum, gata cu vorba, că trea'bă-i cit 

poftești! 19 terenuri am cu toate. 16 roșii: 8 de tenis. 
2 de baschet, 4 de volei, 2 de handbal. Apoi 3 de 
fotbal: 1 gazonat, 2 de zgură. Plus o pistă de atle
tism... Aici, acuși vin echipele. Stau numai cit s-aud mă
car pe unul că-i place cum arată astăzi la chip „basche
tul" sau „voleiul" și mă duc în fund, cu toți oamenii, 
să-mi văd „fotbalul". O minune facem „fotbalul" 
m-auzi 7 Să vii să-l vezi numaiI

Cind tehnicianul Tttdor Ionescu spune voleiul, bas
chetul, tenisul sau fotbalul, are glas mîngiietor ca al 
unui părinte care rostește numele odraslelor scumpe. 
Pentru că aceștia-s de fapt „copiii" lui nea Tudor: tere- 
nuriie-acestea, cărora drept ca unor copii dragi le poartă 
de grijă. Dacă nu-1 țin de vorbă reporterii...

CONSTANTIN FAUR
Tot mai mult prezenți în mijlocul 

sportivilor, operatorii studioului „ALE
XANDRU SAHIA" îmbogățesc — canti
tativ și calitativ —secvențele sportive 
ale jurnalelor de actualități, aducînd pe 
ecrane imagini vii, interesante, reali
zate cu pricepere, din viața stadioane
lor. Uneori — tot mai des în ultima 

“vreme — spectatorilor și, în primul 
rînd, iubitorilor de sport le sînt oferite 
și... surprize: documentare mai am
ple, metraje speciale care prin bogăția 
imaginilor te fac să retrăiești atmos
fera marilor competiții, bucuria și emo
țiile diferitelor întreceri spcrtife.

tn această săptămină, studioul 
, Alexandru Sahia“ prezintă pe ecrane 
două asemenea producții care vor fi 
primite cu mult interes de numeroșii 
spectatori. Este vorba de documenta

rul despre dezvoltarea sportului în cele 
două decenii care au trecut de la eli
berarea țării (regia Ion Visu) și de 
„Spartachiada republicană" (regia Oc- 
tav loniță). Ambele producții întrunesc 
evidente calități regizorale, preocuparea 
pentru frumusețea imaginilor, ceea ce 
probează nu numai conștiinciozitatea 
ci și ... pasiunea pentru sport a opera
torilor A. Placsintar, V. Nițu și T. 
Bosco.

O emoționantă șî inedită incursiune 
în istoria nouă a sportului 
mînesc din
Jurnalul 
(regia 

nouă 
ultimii 
4 penr.

ro-
20 de ani, 
luna august 

Ion Visu) este o remar
cabilă producție cinematografică pe 
temă sportivă în care dorința de a prin
de în obiectiv cele mai importante eve
nimente din viața sportivă a țării este 
bine realizată. Și aceasta, cu multă 
fantezie, cu exigență pentru calitate. 
Este, de fapt, transpunerea pe peliculă 
a drumului parcurs în cei 20 de ani de 
mișcarea noastră de cultură fizică și 
sport, de Ia primele întreceri sportive 
de rnase la marile competiții care an
grenează acum milioane de tineri și 
tinere, de Ia modestele prezențe în spor
tul de performanță la afirmarea și con
sacrarea mondială a sportivilor romîni. 
La realizarea acestei suite de imagini 
si-a adus contribuția, în special, co
lectivul de operatori compus din Kia- 
mil Kiamil, Andrei Placsintar, Nicolae 
Oprișan, Nicolae Marinescu, Jean Mi
chel. Mihai Dimitriu etc., care au reu
nit intr-un valoros ansamblu cele mai 
reușite secvențe din filmele realizate 
încă in urmă cu 10—15 ani.

„Spartachiada republicană" — cea 
de a doua pioducție cinematografică 

pe care o putem urmări în această 
Băptămînă pe ecrane — este nu numai 
o fideță oglindire a entuziastelor între
ceri care au angrenat peste 4 700 000 
de participanți, ci și un mobilizator 
îndemn la practicarea exercițiilor fizi
ce și sportului. Alternarea imaginilor 
„culese" pe diferitele baze sportive, 
care au găzduit finalele, cu cele din 
tribune, realizează o firească legătură 
între sportiv și spectator, tovarăș de 
muncă sau de învățătură. Finalul do
cumentarului readuce pe ecran neuita
tele imagini ale grandiosului spectacol 
cultural-sportiv desfășurat seara, la lu
mina reflectoarelor, pe stadionul Repu
blicii.

Prin tematica lor, prin succesiunea 
antrenantă a imaginilor, prin puterea 
de redare a principalelor momente spor
tive și ale atmosferei care domnește 
pe stadioanele și terenurile de sport 
din țara noastră, cele două producții 
cinematografice se recomandă cu pri 
sosință și ne fac să așteptăm cu încre
dere noi prezențe sportive pe ecrane.

DAN GIRLEȘTEANU

în excursie... Popasul este folosit pentru angajarea unei scurte partide de fotbal pe... gazonul din poiană. Odihnă 
activă f

VINE IARNA, LAS-
Adepți ai proverbului „gospodarul 

își face vara sanie și iarna car", bra
șovenii au început din plină vară pre
gătirile în vederea sezonului de iarnă

Este binecunoscută activitatea mul
tiplă și variată ce se desfășoară în 
orașul Brașov în sezonul de iarnă. 
Pe lîngă schi, patinaj și hochei, hand
balul, voleiul, baschetul cunosc o fe
brilă activitate. Tocmai de aceea este 
meritorie atitudinea adoptată din timp 
de conducerile cluburilor și asociațiilor 
sportive din Brașov pentru asigurarea 
programului bogat care urmează a se 
desfășura și în actualul sezon de iarnă.

O scurtă vizită făcută la cîteva baze 
sportive este edificatoare. Iată-ne, de 
pildă, Ia Școala medie nr. 2 — școală 
cu program special de educație fizică 
— situată chiar în centrul orașului. 
Pentru asigurarea activității în sală a 
elevilor și a sportivilor din secțiile de 
performanță ale asociației Cetatea, încă 
din ziua deschiderii cursurilor lucră

rile pregătitoare au fost terminate. Să
lile de gimnastică și jocuri au fost 
complet reamenajate, zugrăvite, insta
lațiile și mobilierul vopsite. Peste tot 
domnesc ordinea și curățenia.

Sîntem acum prezenți în sala de 
sport a asociației Armata. Tocmai se 
string ultimele schele care au aju
tat la zugrăvirea întregii hale. Așa
dar și aici pregătirile pentru sezonul 
de iarnă, care nu va întîrzia să vină, 
sînt în toi. In afara curățeniei (zu
grăvit și vopsit), sala va fi încălzită, 
prin procurarea a încă 6 sobe. Paralel 
cu pregătirea sălii, conducerea asocia
ției Armata a luat din timp măsuri 
și pentru pregătirea schiorilor, procu- 
rînd material și echipament în vederea 
desfășurării normale a activității. Tn 
plus, se cuvine a fi menționat faptul 
că au fost luate măsuri pentru dotarea 
centrului de schi pentru copii de ia 
Rîșnov cu o serie de noi materiale și 
echipamente.

SĂ VIE!
Despre pregătirile de iarnă ale clu

bului Dinamo Brașov ne-a vorbit ma
estrul sportului, profesorul loan Donca. 
Sala de sport, în care-și desfășoară 
pregătirile sportivii clubului și o bună 
parte din studenții și sportivii asocia
ției Știința, este acum pusă la punct 
și pentru iarnă, reușindu-se a se rezol
va problema încălzirii. In cadrul sec
ției de schi a clubului sînt începute 
pregătiri serioase în vederea sezonului 
care se apropie. Materialul și echipa
mentul au fost revizuite, completîn- 
du-se cu cele necesare.

în aceste zile se fac finisările șî 
ta sala de sport a clubului Tractorul. 
Pînă^ în prezent întreaga sală a fost 
zugrăvită și au început lucrările da 
vopsitorie. Urmează a se rezolva în ur
mătoarele zile repararea sobelor si a 
băii.

ff. GRUIA — coresp. reg.

Pregătirile în vederea sezonului 
sportiv de Iarnă au început și în orașul 
Sibiu. I se face minuțios toaleta sălii 
Clubului sportiv muncitoresc, căreia îi 
sînt aduse în completarea dotării apa
ratele corespunzătoare și materialele 
necesare concursurilor de gimnastică 
și întrecerilor de volei care se desfă
șoară mai mult aici. Concomitent este 
pusja punct șî utila iul d;n sala mane
jului, care iarna găzduiește antrena
mentele și manifestările oficiale ale 
echipelor de handbal.
Intens se pregătesc schiorii de ta aso

ciația sportivă Voința, deocamdată... 
pe uscat, fie afară, fie în sală, hotărîți 
ca la căderea zăpezii să atingă o formă 
înaltă. Șî sportivii din secțiile de tu
rism și alpinism, cum este cea de la 
Electrica, se pregătesc cu sîrguință 
pentru activitatea din cursul iernii, 
făcînd antrenamente cu etape de zi și 
de noapte. Cei de la Electrica au de 
apărat un bun renume, materializat în 
cupele, cinci la număr, cucerite anul 
acesta în cîteva concursuri cu caracter 
republican și regional.

Tn sfîrșit, sînt luate toate măsurile 
utile traducerii în fapt a proiectului 
ca în timpul iernii care se apropie, la 
Sibiu să funcționeze două patinoare« 
unul destinat activității la patinaj vi
teză, celălalt pentru patinatorii artistici 
și pentru începători.

Cum se vede, sportivii sibienî nu aș
teaptă cu mîinile în sîn iarna. Ea 
poate veni 1

ION PIETRARU. 
corespondezi y
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Meciuri amicale internaționale
STIINTA TIMISOARA — SLIEMA 

WANDERERS (MALTA) 2—0 (0—0)

TIMIȘOARA 21 (prin telefon). La o 
zi după meciul susținut în deplasare, 
la Oluj, formația studenților timișoreni 
a făcut o partidă bună azi, în meciul 
cu Sliema Wanderers, campioana Mal
tei, pe care a întrecut-o cu scorul de 
2—0 (0—0).

Echipa gazdă a avut aproape toi 
timpul inițiativa. Punctele au fo6t mar
cate de Lereter, în minukd 63 și Mi- 
hăilă, în minutul 72. De reținut însă 
faptul că formația studenților timișo
reni a ratat cîteva mari ocazii (au 
fost și două „bare". Autori: Manolache 
și CuCH...).

Oaspeții au făcut un joc frumo6 în 
cîmp, dar au acționat relativ puțin pe 
spațiul porții și atunci doar prinir-un 
singur atacant, Micallef, un jucător 
subtrl, cu un deosebit simț al porții. 
Bine s-a comportat și portarul Debono, 
k) ciuda celor două goluri primite.

Meciul a fost condus foarte bine de 
a-rbitruil 1. David din Lugoj.

SLIEMA : Debono — Falzon, Aqui- 
lina 1, Spied, Bonnici, Buttgieb, Cocks, 
Micallef, Cini, Aquilina E, Vassallo.

ION IOANA, corespondent

TURNEUL ECHIPEI POLESIE

Brașov (prin telefon). _ Echipa Pole- 
sie din Jitomir (R.S.S. Ucraineană) a 
susținut joi în localitate primul joc din 
cadrul turneului pe care îl întreprinde 
în țara noastră. Parteneră : formația 
Tractorul. Tocul a fost de bună calitate 
și s-a încheiat cu victoria gazdelor : 2—1 
(2—1). Au marcat Mareș și Marin pen
tru Tractorul, respectiv Voșniuk.

Ieri, Polesie Jitomir a susținut un nou 
joc la Sighișoara, cu Faianța. Meciul s-a 
terminat la egalitate 1—1. Au marcat 
Korelov și Sîntion. Miercuri formația 
din Jitomir își încheie turneul evoluînd 
la Mediaș în compania formației Gaz 
metan.

C. GRUIA — coresp. regional 
1. TURJAN — coresp.

SELECȚIONATA REG. SUCEAVA - 
AVANGARD CERNĂUȚI 4—0 (2—0)

Seria I
METALUL BUCUREȘTI — SIDERUR

GISTUL GALAȚI (2—0). în avancro
nica noastră de sîmbătă scriam că fosta 
participantă la campionatul categoriei 
A, Siderurgistul Galați, va trebui să 
demonstreze — în meciul cu Metalul 
București — poziția fruntașă pe care o 
deține. Dar... în meciul de duminică 
atît jocul cît și comportarea pe teren 
a gălățenilor a lăsat mult de dorit. 
Fotbaliștii de la Siderurgistul au făcut 
numeroase greșeli atît în apărare cît 
și în atac. în ceea ce privește compor
tarea. ei au dat mult de furcă arbi
trului C. Dragu-PIoiești. Conducătorul 
jocului a fost nevoit să-i sancționeze 
deseori pe gălățeni pentru faulturile și 
obstrucțiile comise.

Spre deosebire de oaspeți. Metalul a 
prestat un fotbal de calitate de la în
ceput și pînă la sfîrșit, cu toate că au 
avut trei jucători accidentați (Szabo, 
Stere și Botescu) în timpul meciului. 
Victoria lor este meritată, și a fost ob
ținută prin golurile înscrise de Roman 
(min. 18) și Buzatu (min. 56). De re
marcat că Paul Popescu (Metalul) a 
ratat în min. 43 o lovitură de la 11 m.

METALUL : Niculescu I—Szabo, Tu
dor, Stere, Malschi—P. Popescu. Nicu- 
lescu H—Buzatu. Dobre, Roman, 
tescu (Petrescu).

nărui Manta, proaspăt promovat în 
echipă. Oaspeții au jucat dur repriza 
a doua. Arbitrul C. Marin (Buc.) a 
condus foarte bine. Au marcat Tischler 
(min. 48) și Cepolschi (min. 50). (Gh, 
/linca și R. Săvulescu-coresp,).

DINAMO BACĂU—C.FR. PAȘCANI 
(1—0). După modul hotărît în care au 
început jocul, se părea că dinamoviștii 
și-au găsit cadența. Dar impresia ini
țială s-a stins aproape imediat după 
marcarea unicului gol de către Ungu- 
roiu (min. 5), gazdele „încadrîndu-se“ 
în jocul încîlcit și dur al oaspeților. 
Trebuie spus, totuși, că Dinamo Bacău 
a dominat categoric. Raport de cor- 
nere: 16—1 în favoarea învingătorilor. 
Slab arbitrajul lui Corneliu Preliei 
(Buc.). (Jlie lancu-coresp. reg.).

C.F-R. ROȘIORI—ȘTIINȚA BUCU
REȘTI (2—0)................ " “
obțină primele 
fost interesant 
ambele echipe

Localnicii au reușit să 
două puncte. Jocul a 
prin dîrzenia cu care 
și-au apărat șansele.

Formații i

ȘTIINȚA: P. Popa — Surdan, Pe- 
trovici, Răcelescu, Hîrșova — Remus 
Lazăr, Koformani (Mihăilă) — Gucu, 
Manolache, Lereter, Mițaru.

Suceava (prin telefon). Jucînd la Su
ceava. echipa sovietică Avangard din 
Cernăuți a intilnit selecționata regiunii 
Suceava. Gazdele au jucat mai bine și 
au obținut victoria cu 4—0, prin golu
rile înscrise de : Altan (3) și Lavrig.

C. ALEXE și R. MUNTEANU —
coresp.

dar nu pot trece de apărarea ermetică 
a oaspeților decît in min. 901 Golul a 
fost înscris de Nemeth. (A. Gros-co- 
resp. reg.).

RECOLTA CĂREI—A.S.M.D. SATU 
MARE (3—0). Au asistat peste 5 0(Ă 
de spectatori, printre care mulți turiști 
veniți de la Satu Mare. In prima re
priză jocul a pierdut mult din specia^ 
culozitate datorită nervozității de cari, 
au dat dovadă majoritatea jucătorilor^ 
In partea a doua a partidei publicul 
a asistat la un fotbal acceptabil, dar 
numai din parte Recoltei. Oaspeții au 
practicat un joc de apărare și rareori 
au ieșit la atac. Au marcat: Petz 
(min. 13) cu largul concurs al porta
rului Pop, Koch — din lovitură de la 
11 m (min. 16) și Haulier (min. 79). 
(Tr. Silaghi-coresp.).

SERIA I: Textila Botoșani—Viitorul 
Suceava 5—2 (3—1), Foresta Fălticeni 
—Metalul Rădăuți 2—3 (0—3), Cea
hlăul P. Neamț—Textila Buhusi 3—0 
(0-0).

zil ; Tehnometal 
București; Poiana 
București.

București—Metalul
Cîmpina—Steaua

SERIA A II-a: Dinamo Bacău — 
Fructexport Focșani 3—1 (1—0), Rul
mentul Bîrlad—Chimia Onești 8—0 
(1—0), Știinta Galati—Petrolul Moi- 
nești 6—3 (2—3).

SERIA A V-a : Progresul Alexandria
— Unirea Rm. Vîlcea; Muscelul 
C. Lung—Minerul C. Lung; Victoria 
Giurgiu—Dinamo Pitești ; C.F.R. Ro
șiori—Metalul Pitești; Electrica Fieni
— Tractorul Corabia.

Luptă acerbă pentru balon în partida Metalul București—Siderurgistul Galați 
(2-0)

GAZ METAN MEDIAȘ—IND. SIR-. 
MEI C. TURZII (2—2). După o repriy 
ză albă în care s-a practicul un joat 
de uzură, aspectul partidei se schimba 
după reluare. Ambele formații atacă 
susținut și gazdele reușesc să deschidă 
scorul în min- 58 prin Zanca și măresc 
diferența după numai 5 minute prin 
Noian. In final, oaspeții au o puter
nică revenire și reduc din scor în min 
70 prin Mureșan, apoi tot 
lește egalitatea în min. 77. 
varm-coresp.).

el restabi 
(Z. Rîșno<

PETR1LA

SERIA A IV-a : Flacăra Moreni—
Metalul Tîrgoviște 2—2 (1—0), Metalul 
București—Rapid Mizil 0—0. Poiana 
Cîmpina—Ș.S.E. Ploiești 6—1 (2—0).

SERIA A Vl-a : Minerul Deva—Știin
ța Craiova ; A. S. Cugir — Metalul 
T. Severin; Victoria Călan—Metalul 
1 lunedoara ; Jiul Petrila—Minerul Lu- 
peni; Pandurii Tg. Jiu—Electroputere 
Craiova.

SIDERURGISTUL : Cîmpeanu—Tomes- 
eu. Hulea, Florescu, Voicu — FiUmon. 
R. Matei—Bolovan, Daraban, C. Matei, 
Stătescu.

C. DUMITRIU

SERIA A V-a : Tractorul Corabia— 
C.F.R. Roșiori 9—0 (3—0), Victoria 
Giurgiu—Muscelul Cîmpulung 3—0, 
neprezentare, Unirea Rm. Vîlcea—Di
namo Pitești 1—2 (1—0).

SERIA A Vl-a : Minerul Deva—Vic
toria Călan 3—0 (1—0), Minerul Lu- 
peni—A.S. Cugir 4—0 (î—0), Știința 
Craiova—Metalul - - -
(2-0).

SERIA A Vll-a : Știința Timișoara— 
C.F.R. Timișoara ; Teba Arad—C.F.R. 
Arad ; Electromotor Timișoara—Vago
nul Arad ; Minerul Anina—U.T.A. Arad; 
C.S.Ș. Timișoara—C.S.M. Reșița.

T. Severin 4—0

SERIA A Vll-a: Vagonul Arad—
Științe-,Timișoara 0—0, U.T. Arad— 
Electr-?hotor Timișoara 0—0.

SERIA A VlII-a : Minerul Baia Sprie 
—Flamura Roșie Oradea ; Minerul Bi
hor—Metalurgistul Baia Mare ; Crișul 
Oradea—Steaua roșie Salonta ; Minerul 
Baia Mare—Recolta Cărei; Forestiera 
Sighet—A.S.M.D. Satu Atare.

ȘTIINȚA GALAȚI—UNIREA RM- 
VÎLCEA (2—1). Meci foarte disputat, 
dar de slabă factură tehnică (pase la 
adversar, imprecizie în șuturi, foarte 
multe faulturi). Studenții au fost mai 
insistenți în fața porții adverse și au 
obținut, astfel, victoria. Punctele au 
fost înscrise de : Ionescu (min. 11) și 
Coman (min. 68) pentru Știința, res
pectiv Ânescu (min. 67). (T. Siriopol 
și V. Ștefănescu-coresp.).

Foto î V. Bageac

Mai hotărîți în fazele de finalizare fe
roviarii au obținut o meritată victorie. 
Au marcat: Leahevici (min. 15) și 
Copil 111 (min. 87). Slab arbitrajul 
prestat de Stelian Mataizer (Craiova). 
(T. Negulescu și N. lscru — coresp.).

CONSTRUCTORUL BRAILA — 
TRACTORUL BRAȘOV (3—0). Supe
rioritate evidentă în toate comparti
mentele, victorie clară. Au înscris : 
Adam (min. 37), Dudaș (min. 39) și 
Panciu (min. 49). (I. Baltag-coresp.).

SERIA A VIII-a : Steaua roșie Sa
lonta—Minerul Bihor 2—0 (0—0), Mi
nerul Baia Sprie—Forestiera Sighet 
2—4 (1—3), Recolta Cărei—A.S.M.D. 
Satu Atare 7—0 (3—0), Minerul Baia 
Mare—Metalurgistul Baia Mare 1—0 
(0—0), FI. roșie Oradea—Crișul Ora
dea 0—3 (FI. roșie nu a prezentat le
gitimațiile).

SERIA A IX-a : Unirea Dej—Gloria 
Bistrița ; Arieșul Turda—A.S.A. Tg. 
Mureș; Soda Ocna Mures-^A.S. Aiud ; 
Știința Cluj—C.S.Ș. Cluj; I.R.A. 2 Tg. 
Mureș—Chimica Tîrnăveni; Ind. Sîrmei 
C. Turzii—Clujeana.

SERIA A
Unirea Dej

IX-a : Soda Ocna Mureș— 
5—1 (2—1).

SERIA A X-a: Faianța Sighișoara 
•—Gaz Metan Mediaș; Rulmentul Bra
șov—Metrom Brașov; Tractorul Brașov 

C.S.Ș. Brașov 
Chimia Făgă-

POIANA CÎMPINA—CHIMIA FĂ
GĂRAȘ (5—2). Joc de bună calitate, 
spectaculos, desfășurat într-un ritm 
susținut. Mai activi, înaintașii cîmpi- 
neni au asigurat victoria echipei lor 
la un scor concludent- O slabă com
portare a avut portarul oaspeților, Be
rechet. Au înscris lordache (min. 4 și 
74), Matei (min. 19), Zamfir (min. 68) 
și Silaghi (min. 84) pentru Poiana, 
respectiv Feher (min. 10) și Nițu 
(min. 72). (St. Constantinescu-coresp.).

Seria a II-a
CLUJEANA—ȘTIINȚA TIMIȘOARA 

(1—1). Ambele echipe au prestat un 
joc bun. Oaspeții au înscris în min. 9 
prin fundașul Surdan. Egalarea a sur
venit în min. 74 prin golul înscris de 
Cuncuii- (V. Morea și N. Todoran- 
coresp.).

—Steagul roșu Brașov ; 
—Textila St. Gheorghe ; 
raș—C.S.M. Sibiu.

SERIA A 
—Rulmentul 
from Brașov-—Chimia Făgăraș 
(0—0), Tractorul Brașov—C.S.M. Si
biu 2—2 (1—2), C.S.Ș. Brașov—Gaz 
Metan Mediaș 0—5 (0—1), Steagul 
roșu Brasov—Faianța Sighișoara I—1 
(1-1).

X-a : Textila Sf. Gheorghe
Brașov 2—1 (1—0), Me- 

~ ~ ' 1—1

comunicat că• F. R. Fotbal ne-a 
meciurile din campionatul republican 
de juniori se dispută în două reprize 
a cite 40 de minute.

FLACĂRA MORENI — METALUL 
TÎRGOVIȘTE (2—0). Dominare netă 
a gazdelor. Scorul putea fi și mai 
mare dacă portarul Stănescu (Metalul) 
n-ar fi apărat excepțional. Flacăra s-a 
remarcat în întregime, în frunte cu tî-

MINERUL LUPENI—A. S. CUGIR 
(4—0). Scorul putea fi și mai mare. 
Golurile au fost înscrise de Mihai 
(min. 27, autogol), Ciurdărescu (min. 
30 și 72), Turcan (min. 66). (S. Bă- 
loi șz I. Cotescu-coresp.).

C-F.R. TIMIȘOARA—C.S.M. SIBIU 
(1—0). După o repriză echilibrată, 
fotbaliștii timișoreni preiau inițiativa

Observatorii federali au cuvîntul
Iată 

sept.) !
programul etapei a II-a (27

I: Dinamo Moldova Iași — 
Pașcani ; Textila Buhuși —

Seria
C.F.R.
C.S.M.S. Iași; Viitorul Suceava—Fo
resta Fălticeni: Metalul Rădăuți—Tex
tila Botoșani; Victoria P. Neamț—Cea
hlăul P. Neamț.

SERIA A II-a : Siderurgistul Galați 
—Știința Galați; Metalosport Galați 
—Rulmentul Bîrlad; Fructexport Foc
șani—Flamura roșie Tecuci; Construc
torul Brăila—Chimia Onești; Dinamo 
Bacău—Petrolul Momești.

SERIA A IlI-a : Știința București— 
Viitorul Electronica București; Farul 
Constanța—Dinamo București; Fla

căra roșie București—Dinamo Victoria 
București; Portul Constanța—Electrica 
Constanța ; Progresul București—Ma
rina Mangalia.

SERIA A IV-a: C.S.Ș. București— 
Unirea Răcari : Flacăra Moreni—Rapid 
București; Petrolul Ploiești—Ș.S.E. 

Ploiești; Metalul Tîrgoviște—Rapid Mi

ȘTEFAN COVACI — observator fe
deral la meciul Crișul—Minerul Baia 
Mare: „A fost un joc al ardoarei, al 
combativității. In ce privește aspectele 
tehnico-tactice, echipele au rămas da
toare, jocul practicat în ansamblu nu 
s-a ridicat la valoarea pe care o pre
tindem unor formații ce activează în 
prima categorie a țării. Spun aceasta 
deoarece în fazele de finalizare jucă
torii din atac au ratat în mod neper- 
mis ocazii clare de gol- In partida de 
duminică ambele echipe au aplicat va
rianta 4—2—4, deosebindu-se însă în 
concepția lor în ceea ce privește jocul 
ofensiv. Crișul a folosit mai bine ex
tremele în timp ce Minerul a rezumat 
ofensiva sa prin pătrunderi individuale 
(Sasu și Drăgan). Din punct de vedere 
al pregătirii, Crișul merge pe o linie 
ascendentă, jucătorii mișcindu-se bine 
în teren, suplinind chiar lipsa unor ti
tulari accidentați (Vlad, Tomeș, 
Sziics). Fotbaliștii de la Baia Mare, 
după un început promițător, au dat 
semne de oboseală. In joc le lipsește 
acea prospețime caracteristică unei for- 
mații nou promovată dornică să se 
mențină în categoria A. Echipa ma-

nifesfă lacune și în jocul de apărare, 
unde, deși foarte talentat, fundașul 
central Szekely își permite să joace 
hazardat, cu puțin simț de răspun
dere. In meciul cu Crișul el a încer
cat să rezolve riscant o serie de situa
ții prin driblinguri și preluări spec
taculoase dar inutile.

N. PETRESCU — observator fede
ral la jocul C.S.M.S- lași—Progre
sul: „Am văzut un meci interesant prin 
contrast. Pe deoparte echipa C.S.M.S. 
practicînd un joc modern, constructiv, 
colectiv, cu acțiuni rapide și variate, 
in care efortul tuturor jucătorilor țin
tește un scop precis: golul. Și dimpo
trivă jocul echipei Progresul ai cărei 
fotbaliști au „excelat" prin acțiuni indi
viduale lipsite de legătură, epuizîn- 
du-și vigoarea și calitățile în execu
tarea unor fantezii tehnice. In timp ce 
ieșenii au însumai efortul comun pen
tru obținerea victoriei, bucureșienii 
și-au jărîmițat forțele printr-un joc 
lipsit de eficacitate. Trebuie remarcat 
în mod deosebit jocul fundașilor de 
la C.S-M.S., deosebit de prudent în 
apărare și foarte eficace în atac. Ei

au participat la opt acțiuni ofensive 
care s-au încheiat cu puțuri la poarta 
adversă. Aceasta se datorește în pri
mul rind bunei pregătiri fizice a lui 
Deleanu și V. Popescu. Dacă și du
minica viitoare în meciul cu Crișul 
aceștia doi vor da același randament, 
se poate spune că una din probleme 
care a dat mult de furcă în trecut este 
pe cale de a fi rezolvată.

ION BALANESCU — observator 
federal la partida Știința Craiova — 
Steagul roșu: „Prea puține de spus. 
A fost un joc de 
S-a 
maturitatea 
jocul de 
marcată 
celor 
văzut prin felul cum au acționai cele 
două formații. In timp ce Știința Cra
iova a exercitat o puternică presiune 
asupra porții lui Haidu, jucătorii de 
la Steagul roșu, au rezistai cu succes, 
și au ieșit organizat și periculos în 
atac- Tot datorită bunei pregătiri fi
zice, ritmul de joc a fost susținut pe 
aproape întreg parcursul meciului"-

un joc
.ciocnit" elanul craiovenilor cu 

jucătorilor brașoveni. In 
duminică

buna
două ,

mare luptă.

s-a făcut re-
1 pregătire fizică 
echipe. Aceasta

a
s-a

VAGONUL ARAD—JIUL
(1—1). Ioc viu disputat dar presărat 
cu multe neregularități de ambele 
părți. La început fotbaliștii din Valea 
Jiului domină și reușesc în min. 10 să 
înscrie prin Casandra. Cu 5 minute, 
înainte de pauză Nicoară (Jiul) și 
Macovei (Vagonul) sini eliminați dirt 
joc pentru lovire reciprocă. După re< 
luare inițiativa trece de partea gaz
delor. Vagonul egalează in min- 74 
prin Petschovschi III. A arbitrat slab 
R. Pop—Oradea. (P. Arcan și Șt. Ia- 
cob-coresp.).

AS.A. TG. MUREȘ—C.S.M. REȘI
ȚA (4—2). Peste 8000 de spectatori 
au aplaudat victoria echipei locale șC 
totodată jocul bun al ambelor forma
ții. Mureșenii au meritat victoria. Celi 
6 goluri le-au marcat Mako (min. 2), 
Sardi (min. 47), Gardner (min. 75). 
Goran — din lovitură de la 11 m 
(min. 85), respectiv Pătrașcu (min. 56) 
și Varga (min- 63). S-au remarcat!!, 
Zavoda II — cel mai bun de pe teren, 
Balaș și Siko, de la gazde, Poale și 
Pătrașcu de la reșițeni. A condus bine 
arbitrul bucureștean Popovici,',
(I. Piuș-coresp. reg ).

APRECIERI
DINTRE CELE MAI FRUMOASB 

PENTRU ARBITRII ROMINI
Aibitiii romîni au o tot mai vie activi^ 

tate internațională. Astfel, !n ultima vre« 
me, mai multe biigâzi au condus partida 
internaționale în Polonia, Grecia, Ungaria 
etc. de unde s-au înapoiat cu o serie de 
aprecieri dintre cele mai inimoase

lata de pildă ce scrie ziarul „NepspoxW 
din Budapesta după jocul Gyoi—Chemie 
Leipzig (4—2), disputat la Gydr în cadrul 
„Cupei campionilor euiopeni“ : „Aibitniț. 
rom tn N. Mihăilescu a condus foarte bine* 
și cu mult calm", în timp ce aprecierea 
cronicarului de specialitate de la ziarul 
„Kisalf&ld“ din Gyor suna astiel : „N<
Mihăilescu — la centru. Marin Nițâ și Gh/ 
Popovici — la tușă, au arbitrat foarte bind 
fâxâ nici o greșeală/*

Cîteva zile mai tîiziu, tot N. Mihăiles^ 
cu, ajutat de astă dată de Al. Pîrvu și V« 
Dumitrescu la tușă, au asigurat buna des
fășurare a jocului internațional Polonia 
(A)—Cehoslovacia (A) 2—1. Ziarul de spe
cialitate „Sport" din Katowice scrie : „CeJ 
70 000 de spectatori prezențl pe stadionul 
din Varșovia la acest meci îi mulțumesc 
arbitrului romîn N. Mihăilescu pentru mo
dul în care a condus. El a dat o lecție de 
arbitraj". Cuvinte la fel de frumoase a 
avut și „Przeglad Sportowi“ din Varșovia.

Aprecieri ca cele de mai sus se iâsfiîng. 
asupra întregului corp de „cavaleri ai 
fluierului" din țara noastră. Și le dorin*, 
cit mai des".

□ral
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IN LOC DE CRONICĂ Motocrosul are nevoie de mai multă atenție!
Sîmbătă seara s-a disputat, pe are

na Voința, cca de a doua reuniune 
de box din cadrul „Cupei orașului 
București". în general, meciurile s-au 
ridicat la un bun nivel tehnic. Iată re
zultatele tehnice: Gh. Morcov (Olim
pia) b.p. I. Grăjdeanu (Metalul); S. 
Hirșu (Metalul) b. dese. 1 N. Sulger 
(Olimpia); Șt. Ispas (Rapid) b.p. C. 

?Popa (Metalul); I. Alexandru (Meta- 
'lul) b.p. I. Tănase (Olimpia); N. Si- 
mion (Dinamo) b.p. N. Coman (SPC); 
'A. Zaharia (Metalul) b.p. M- Boteanu 
(Grivifa Roșie); Gh. Voicu (Dinamo) 
b.p. I. Trandafir (Rapid); M. Dumi
trescu (Dinamo) b.p. I. Baciu 
(Steaua).

Din păcate, organizarea reuniunii nu 
a reușit să... {ină pasul cu calitatea 
meciurilor. Gala a început cu o iritlr- 
ziere de aproape o jumătate de oră, 
deoarece clubul organizator (Voinfa) 
nu s-a îngrijit să asigure din timp 
funcționarea normală a iluminației și 
a stafiei de amplificare. Aceasta s-a 
făcut in prezenfa spectatorilor, oferind 
un aspect neplăcut. Organizarea 
necorespunzătoare a galei a surprins, 
deoarece clubul Voinfa a reușit — de 
regulă — să asigure reuniunilor pu- 
gîlistice un cadru cit mai plăcut.

Mărfi, de la ora 19 va avea loc pe 
aceeași arenă o nouă reuniune de box 
la organizarea căreia, sperăm că clu
bul Voinfa Iși va aduce o contribuție 
mai eficientă.

• Zilele trecute a avwt loc pe sta- 
îdionul Metalul din Tîrgoviște o reu
șită gală de box, in cadrul căreia 
echipa locală Metalul o întilnit for
mația Dinamo Pitești. Boxerii piteș- 
teni au manifestat o formă sportivă 
hună ți au cîștigat cu scorul de de 
12—6.

La cîteva zile după disputarea aces
tui meci formația Metalul Tîrgoviște 
a întors vizita dinamoviștilor piteș- 
teni. Întîlnirea, disputată pe arena de 
vară din parcul din localitate a fost 
de hună factură tehnică și a dat din 
nou ciștig de cauză echipei Dinamo 
Pitești, cu 14—4. Cei mai în formă 
pugiliști piteșteni au fost tinerii Op- 
tășeanu. Soare, Gărdescu, Buchete, 
Bengpie, Bălan, Iancu. De Ia oaspeți 
au lăsat o bună impresie boxerii Bar- 
teș și Zamfir.

AL Avanu, M. Șerbănoiu. I. 
Udrescu — coresp,

Rezultatele tragerii concursului suplimentar

Sportexpres din 18
UN AUTOTURISM „FIAT—600“ : 

Chirică Hristaclie, Galați (pe bilet 
cumpărat la Bacău).

CÎTE DOUĂ EXCURSII PE DU
NĂRE CU VIZITAREA ORAȘELOR 
BELGRAD ȘI BUDAPESTA:

Anghel I., Pitești; Predescu Ion, 
Pitești ; Szasz loan, Curtea de Argeș ; 
Dobre Ion, com. Pănșești—Argeș ; Bu- 
hulici Nicolae, Roman; Ban Andrei, 
Tg. Ocna ; Stanic loan, Piatra Neamț; 

jVraciu Mihai, Bacău ; Mărciuc loan. 
Bacău ; Morozov Viorica, Arad ; G«i- 
ran Gheorghe, Arad ; Raevschi Teo
dor, Arad ; Gheorghe Viorica, Reșița; 
Cavaropol Nicolae, Timișoara ; Nivără- 
teanu Petre, Făgăraș ; Stănuț Alecu, 
Făgăraș ; Popa Dumitru, Mediaș ; Bu- 
nea Vasile, Brașov ; Nițoiu Gheorghe, 
București ; Chiriță Gheorghe, Brașov ; 
Schlesinger Gerhard, Sibiu ; Iordache 
Nicolae. Brașov; loan Vlădăreanu, Fe
tești; Dițu Medeea, Videle; Banyai 
Maria, Cluj; Răchiță Teodor. Cluj; 
Aida Victor, Cluj; Gergely Marghit, 
Clmj; Antal Petru, Cluj; Pușcaș Ludo
vic, Jibou; Tamaga Ștefan, Turda; 
Mora Tiberiu, Cluj; Pop Gavril, Cluj; 
Costăchină Oprea, Cluj; Pataki Mihai, 
Cluj; Szilagy Margareta, Oradea; luga 
Arlette, Oradea; .Bochiș Ion, Nucet — 
raion Beiuș; Cristea Ion, Medgidia ; 
Bobeș Aurelia, Constanța; Fengheu 
Vasile, Medgidia ; Dan Gheorghe, com. 
Ovidiu, reg. Dobrogea; Rauțchi Con
stantin, Mangalia; Badiu Nicolae, com. 
C. A. Rosettî — Galați; Vasile Geor
geta. com. Ianca, reg. Galați; Rus-u 
M. Gheorghe, corn. Ivești—Galați;
Popescu Beniamin, Focșani : Stoicu 
II ie. Focșani; Voiculeț Gheorghe. Brăi
la; Coman Costache, Brăila; David Mi
tică, Brăila; Martoe Nicolae, Chișcani- 
îeg. Galați; Dima Paul, Galați; Furtună 
Ion, Galați; Ionescu C. A.. Galați; 
Leibovici Aurora, Galați; Rotariu Ilie, 
Focșani; Ghica Gheorghe, Galați ; Bă- 
diri Evdochia. Galați; Stoica Tosif. 
Galați; Zolta Rov,, Galați; Munteanu 
Aurel, Galați; Drăgan Sabin, Cugir; 
Anton Dumitnu, Cugir; Burcă Du
mitru. Hunedoara; Borobei Ioan. Ga
lan; Dohrei Ion, Hunedoara ; Burz 
Ki-colae, Hunedoara ; Mureșan Radu, 

încheierea campionatului republican 
de motocros ne permite cîteva reflec
ții pe marginea desfășurării activită
ții sportului nostru cu motor. Feliei- 
tîndu-i pe cei 4 campioni republicani 
(Tr. Macarie, Mihai Pop, Mihai Dă- 
nescu și Gh. Ion), trebuie să spunem 
însă că lanțul neîntrerupt al victoriilor

Campionii pe anul 1964 la motocros. De la stingă la dreapta : Traian Macarie 
(Dinamo), Mihai Pop (Dinamo), Mihai Dănescu (Steaua) și Gh. Ion (Steaua) 

acestor veterani ai sportului nostru cu 
motor trebuie să dea de gîndit forului 
de specialitate. De ani de zile nu se 
ridică în motociclism elemente tinere 
care să atace cu fermitate pozițiile ac
tualilor membri ai reprezentativei na
ționale. In afara unor palide prezente 
(P- Paxino, V. Savin) lupta pentru pri
mele locuri se dispută între aceiași 
și aceiași oameni, lucru care generea
ză și o accentuată rămînere ta urmă 
a sportivilor noștri față de valoarea 
mereu crescîndă pe plan internațional. 
La acest lucru contribuie și faptul că 
majoritatea concursurilor internaționale 
la care participăm (ta țară și peste 
hotare) ne pun ta fața unor adversari 
mai slabi, fără valoare în arena inter
națională. Inctattadu-ne cu succesele 
obținute ta fața lor nu vom putea ni. 
ciodată să ne prezentăm cu fruntea sus 
la competiții de amploare cum stat

septembrie 1964
com. Cîrjiții—Hunedoara; Nechifor 
Dumitru, Bîrlad; Radulescu I. Dumi
tru, Iași; Ionașcu Constantin, Iași; 
Vasiliu Nicolae, Iași; Sipoș Ernest, 
Satu Mare; Andrioțchi Viorel, Baia 
Mare; Nagy Sandor, Odorliei; Deac 
Petre, corn. Căpuș de Cîmp-Luduș; 
Moldovan Ioan, Tg. Mureș; Mathe 
Francisc, Tg. Mureș; Mathe loan, 
Tg. Mureș ; Both Arpad, Tușnad- 
sat; Marin Ștefan, Craiova; Stilos Zi- 
sis, Craiova; Ionete Samoiel. Craiova: 
Simion Alexandru, corn. Lipăn-Plo- 
iești; Ionescu E. loan, Mărăcineni- 
raion Buzău ; Constantin Ana, Ploiești; 
Manzalas St. Costache. Buzău: Diaco- 
nescu Geo, Brăneștî-Tîrgoviște; Bu- 
cioveanu Tasu, corn. Pantelimon-Bucu- 
rești; Tacea Sevastița, Rîmnicu Sărat; 
Gorneanu Georgeta, Poi. Vărb.-Telea- 
jen; Pană Constantin, Pătîrlagele-Cis- 
lău; Pascu N. Vasile. Moreni ; Popescu 
Ovidiu, Ploiești ; luhas Gheorghe, Plo
iești ; Jianu Julieta, Ploiești; Ziucă 
Gheorghe, Ploiești; Dinu Alexandru, 
Ploiești; Olaru V. Dumitru, corn. Ior- 
dăc.-Ploiești; Casandra Silvia, Fălti
ceni; Tiprigan David, Suceava; Șandor 
Roman, București; Iosif Gheorghe, 
București; Simionescu Teodor, Bucu
rești; Boilă Ion. București; Bucur G. 
Mihai, București; Gălățan Leonora, 
București; Toma Gheorghița, Bucu
rești; Ion Mihai, București; Minteanu 
Elena, ~ 
rești;
ceaun 
Maria, 
rești; Stoian Gabriel, București; Ghe- 
berdic Emil, București; Boroens Cor
nel, București; Iancu Ion, București; 
Radu Salentin, com. Pantelimon-Bucu- 
rești; Scăriălescu Victor, București; 
Ivancea Gheorghe, București; Solomon 
Gheorghe. București; Dumitru Ion. 
București.
PREMIILE CONCURSULUI PRCMOEXPHES 

NR. 33 DIN 16 SEPTEMBRIE 1964
Categoria I 3 variante a 26.256 lei. Cate

goria a H-a 25 8 votanta a 2.598 lei. Cate
goria a til-a ;oo,l variante a 721 lei Ca
tegoria a ----- - 
tegoria a 
tegoria a

Premiile 
de tav Perganczy V. 
din Slatina și Băducanu D. din București. 

București; Părvănel loan, Bucu- 
Matei Ștefan, București; Vrîn- 
Dumitru, București ; Molnar 
București; Onisie Ion, Bucu-

IV- a 554,9 variante a 167 lei, Ca-
V- a 1528,7 variante a 60 lei, Ca- 
Vl-a 7018,7 variante a 18 lei.

de categoria I au fost obținute 
din Cluj, Marin lor

fazele campionatului mondial. Se pune 
deci problema ca antrenorii să mun
cească mai mult în perspectivă, să ri
dice și să promoveze cadre tinere chiar 
dacă ' pentru a obține rezultate vor 
trebui să mai aștepte o perioadă de 
timp. De asemenea, federația de mo-to- 
ciclism trebuie să studieze posibilita-

(Steaua) și Gh. Ion (Steaua) 

asigura sportivilor noștri un 
internațional de dificultate 
în care aceștia să se rodeze

tea de a 
program 
crescîndă 
pentru marile -întreceri programate a-
nual de F.I.M.

PROGRAMUL RETURULUI CAMPIONATULUI REPUBLICAN SERIA A
S-a reluat campionatul republican de 

lupte pe echipe seria 
vor desfășura după 
gram :

A. întrecerile se 
următorul pro-

LUPTE LIBERE — Etapa a Il-a —
duminică 4 octombrie

Grupa I la București (Steaua, Pro
gresul, Rapid); grupa a Il-a la Timi
șoara (C.F.R. Timișoara, Mureșul Tg. 
Mureș, Steagul roșu Brașov): grupa 
a 111-a la Galafi (Dinamo, Rulmentul 
Brașov, C.S-O. Galați); grupa a IV-a 
la Reșița (A.S.M. Lugoj, Vagonul 
Arad, C.S.A1. Reșița).

ETAPA A III-A — SIMBATA
14 NOIEMBRIE

Grupa a Il-a la Brașov (C.F.R. Ti
mișoara, Rulmentul Brașov, Rapid).

IH-A — DUMINICA
NOIEMBRIE

ETAPA A
15

Sibiu 
roșu

Grupa I la 
Arad, Steagul
III- a la Tg. Mureș 
Tg. Alureș, C-S.M.
IV- a la Galafi (A.S.M. Lugoj, Progre
sul, C.S.O. Galați).

(Steaua, Vagonul 
Brașov); grupa a 
(Dinamo, Mureșul 
Reșița); grupa a

ETAPA A IV-A — SIMBATA
28 NOIEMBRIE

Grupa I la Reșifa (Steaua, Rulmen
tul Brașov, C.S.M. Reșița); grupa a
II- a la Arad (C.F.R- Timișoara, Va
gonul Arad, C.S.O. Galafi); grupa a
III- a la Odorhei (Dinamo. Progresul, 
Steagul roșu Brașov); grupa a IV-a

INCEPE CAMPIONATUL REPUBLICAN PENTRU JUNIORI
Cei mai tineri trăgători și trăgătoa

re din toate regiunile țării se vor în- 
tîlni sîmbătă și duminică pe poligonul 
Tunari în cea mai mare competiție in
ternă a anului rezervată juniorilor: 
campionatele republicane. Ne-am obiș
nuit, ca la fiecare ediție a acestui im
portant concurs, să consemnăm rezul
tate de valoare, iar antrenorii și fede
rația de specialitate să......pună ochii"
pe elemente talentate care în cel mai 
scurt timp să completeze loturile repu
blicane. De altfel, 
mănătoare au fost 
valoroase printre 
(C.S.M.S. Iași), M. 
Olărescu (Știința), 
mo), Margareta Enache (Steaua), M.

in concursuri ase- 
depistate elemente 
care Tr. Cogut 
Lazăr (Știința), I. 
St. Caban (Dina-

O altă cauză a stagnării o constituie 
faptul că puținii motocioliști pe care-i 
avem sînt răspîndiți în campionat la 
4 clase. Actuala dezvoltare a motoci- 
clismului nostru nu permite acest lu
cru. Ar fi necesar ca forul nostru de 
specialitate să discute posibilitatea res
trângerii probelor la două, firește la 
acele clasice la care sînt programate în
trecerile campionatului mondial. Tn 
ceea ce privește participarea sportivii 
lor la campionatul republican de moto- 
cros ar mai trebui arătat și modul ne
corespunzător în care o serie de clu
buri sportive au privit prezentarea 
concurenților lor Ia startul întrecerilor. 
Dacă la prima fază au fost prezenți 
100 de concurenți, la ultima — desfășu. 
rată duminică la Cîmpina — arbitrii au 
consemnat doar 40 de concurenți. Nu 
este permis ca de-a lungul unui cam
pionat să abandoneze 60 la sută din 
numărul participanților I Vina — așa 
cum am spus — o poartă o serie de 
asociații și cluburi sportive (Voința 
Pitești, Farul Constanța, Voința Sibiu, 
C.S.M. Reșița, Dinamo București, E- 
nergia Cîmpina, Poiana Cîmpina, Stea
ua, Locomotiva Ploiești, Metalul Bucu
rești) care nu s-au îngrijit de pregă
tirea concurenților și de prezentarea 
lor la concurs. Ar fi de dorit ca aces
te cluburi și asociații sportive să ur
meze exemplul Steagului roșu din Bra
șov care a participat la toate fazele 
campionatului cu întregul efectiv. Toate 
aceste lucruri trebuie să formeze obiec
tul unei analize temeinice cu prilejul 
căreia să se găsească cele 
merite căi de, dezvoltare a 
nostru cu motor.

mai ni- 
sportului

NAUMHRISTACHE
ION DUMITRESCU

la Lugoj (Rapid, Mureșul Tg. Mureș, 
A.S.M. Lugoj).

ETAPA A V-A — SIMBATA
5 DECEMBRIE

Grupa I la București (Steaua, 
C.F.R. Timișoara, Dinamo, A-S.M. Lu
goj); grupa a Il-a la București (Mu
reșul Tg. Mureș, Progresul, Vagonul 
Arad, Rulmentul Brașov); grupa a 
Ill-a la București (C.S.O. Galați, 
C.S.M. Reșița, Rapid, Steagul roșu 
Brașov).

LUPTE CLASICE : Etapa I — 
sîmbătă 26 septembrie

Grupa I la București (Dinamo, 
talul, Unio Satu Mare):

ETAPA I — DUMINICA
27 SEPTEMBIE

Grupa a Il-a la București (C.S.M- 
Reșița, Progresul, Rapid); grupa a 
lll-a la București (Steaua, C.S.O. Ga
lați, C.F.R. Timișoara); grupa a IV-a 
la Lugoj (A.S.M. Lugoj, Chimistul 
Baia Mare, Steagul roșu Brașov).

Me-

ETAPA A II-A - DUMINICA
11 OCTOMBRIE

Grupa I la București (Dinamo, Pro
gresul, C.F-R. Timișoara); grupa a 
Il-a la Brașov (C.S.M. Reșița, Metalul 
Steagul roșu Brașov); grupa a IlI-a 
la Baia Mare (Steaua, Chimistul Baia 
Mare, Unio Satu Mare); grupa a IV-a 
la Galati (A.S.M. Lugoj, C.S.O. Ga
lați, Rapid).

ETAPA A
15

Grupa I la 
Galați, Steagul roșu Brașov), grupa a 
Il-a la Timișoara (C.S.M. Reșița, Chi
mistul Baia Mare, C.F.R. Timișoara); 
grupa a Ill-a la București (Steaua,

III-A — DUMINICA
NOIEMBRIE
Onești (Dinamo, C.S.O-

Roșea (Dinamo), Georgeta Șerban 
Eugenia Ghiban (C.S.M.S. Iași), 
Tripșa (Dinamo), Gh. Sicorschi (Stea
gul roșu Brașov), M. Ferecatu (Dina
mo), Eva Hudema (C.F.R. Arad), Bog
dan Marinescu și Gh. Sencovici (S.S.E. 
1 Buc.) și alții.

Iată programul întrecerilor: SIM
BATA 26 SEPTEMBRIE armă li
beră calibru redus 3x30 focuri juniori, 
talere aruncate din șanț 100 buc., armă 
liberă calibru redus 60 focuri culcat 
junioare; DUMINICA 27 SEPTEM
BRIE armă liberă 
3x30 focuri junioare, 
cate din turn 100 buc., 
niori, armă liberă calibru redus 60 
focuri culcat juniori.

calibru redus 
talere arun- 

pistol sport ju-

Un concurs reușit 
„Cupa steaua

Mult tineret a participat Ia tradi*-- 
ționalul concura „Cupa Steaua" oare a 
încheiat duminica dimineața, sezonul 
de caiac-canoe pe lacul Snagov. Pesto 
100 de participanți și participante, cu
loare de concura pline, luptă strînsă 
pentru victorie, iată atributele com
petiției la care și-au dat contribuția 
din plin și organizatorii. Cele mai bune 
rezultate : BĂIEȚI caiac simplu. 1000 
m : 1. Ștefan Pocora (Steaua) 4:13,0;
2. I. Coslov (Steaua) 4:25,0; 3. Gh. 
Radu (Dinamo) 4:26,0; 4. R. Pantea 
(C.S.S.) 4:35,0; 5. M. Doară (Olimpia) 
4:37,0; caiac dublu 1000 m: I. Steaua 
(N. Artimov, A. Conțolenco) 3:51,0;
2. Dinamo (Butuaru, Pogăceș) 3:54,0;
3. Steaua (Poenaru, Simionov) 3:55,0;
caiac 4 — 1000 m; 1. Steaua (Slcurca, 
Ilievici, Feher, Corneea) 3:25,0; 2.
Dinamo (Galenic, Tercnte, Zana, Toa- 
der) 3:27,0 ; canoe simplu 1000 m : 1. 
A. Trofimov (Steaua) 4:54,0 ; 2. A.
Galabiciov (Dinamo) 5:21,0; 3. F.
Serghei (Steaua) 5:23,0; 4. G. Sidorov 
(Dinamo) 5:25,0; canoe dublu 1000 m:
1. Steaua (Galabiciov, Moisei) 4:33,0;
2. Steaua (Dilcov, Grigorov) 4:37,0;
FETE : caiac simplu 500 m : 1. Va
lentina Serghei (Steaua) 2:20,0; 2. Lu
cia Spiridon (Dinamo) 2:25,0; 3. Ma
ria Domo-coș (C.S.S.) 2:25,0 ; caiac
dublu 500 m : I. Steaua (Eme Mihăi- 
lescu, Victoria Gheorghe) 2:10,0 ; 2. 
Steaua (Conțolenco, Artimov) 2:16,0 ; 
caiac 4; 1. Steaua (Mihăilescu, Gheor
ghe, Serghei, Conțolenco) 1:59,0; 2. 
C.S.S. (Dina, Domocoș, Berbecel, Moi
se) 2:04,0. în proba de caiac simplu 
(500 m.) junioare victoria a revenit 
Eănicăi Riuleț (Steaua) cei 2:37,0. Ea 
a fost urmată de Gherghița Niculescu 
(C.S.S.) — 2:43,0. în clasamentul pe 
echipe: 1. Steaua 135 p; 2. Clubul 
sportiv școlar 81 p ; 3. Dinamo 58 p;
4. Olimpia 56 p; 5. Știința 2 p,

Metalul, Rapid); grupa a IV-a la Sala 
Mare (A.S.M,
Satu Mare).

Lugoj, Progresul, Unio

ETAPA A
29

IV-A — DUMINICA
NOIEMBRIE

Grupa I la P " '
Chimistul Baia Mare. Rapid);' 
a Il-a la Reșița (C.S-O. Galați, C'S.M. 
Reșița, Unio Satu Mare); grupa a
III- a la Tîrgoviște (Steaua, Progre
sul, Steagul roșu Brașov): grupa a
IV- a ta Lugoj (A.S.M. Lugoj, Metalul, 
C.F.R. Timișoara).

Baia Mare (Dinamo, 
grupa

ETAPA A V-A - DUMINICA
6 DECEMBRIE

Grupa I la București (Dinamo, 
C.S.M. Reșița, Steaua, A.S.M- Lugoj); 
grupa a Il-a la București (Metalul, 
Progresul, C.S.O. Galați, Chimistul 
Baia Mare): grupa a Ill-a la Bucu
rești (Unio Satu Mare, Rapid, C.F.R. 
Timișoara, Steagul roșu Brașov).

ANUNȚ
Unităfile poștale nu admit la 

expediere trimiteri adresate ins
tituțiilor, întreprinderilor și organi
zațiilor, la care denumirea aces
tora este scrisă prescurtat sau 
prin inițiale, fără stradă, număr 
și oficiu poștal de distribuire.

Pentru a se evita asemenea si
tuații, Direcția Generală a Poște
lor și Telecomunicațiilor recoman
dă unităților expeditoare să-și 
confecționeze ștampile pe care să 
le aplice pe scrisori, mandate și 
buletine de expediție, la locul re
zervat pentru înscrierea denumirii 
și adresei.

în acest fel se dă posibilitatea 
corespondenților să întocmească o 
adresă completă și să primească 
răspuns la timp.

Datele de pe ștampilă trebuie 
redactate în ordinea următoare :

— Denumirea unității
— Strada, numărul, blocul etc.
— Localitatea
— Raionul
— Regiunea
— Oficiul Poștal de distribuire.



BULETINUL CAMPIONATULUI
• ECHIPELE FAVORITE AU CONFIRMAT ÎN SERIA I «JOCURILE SE MENȚIN LA UN NIVEL SATISFĂCĂTOR

• RELATĂRILE CORESPONDENȚILOR NOȘTRI ASUPRA ETAPEI

ÎN COMPLETAREA
CRONICILOR ETAPEI...

Cele opt partide disputate sîmbătă și 
duminică în seria I a campionatelor 
republicane au prilejuit constatarea că 
echipele se prezintă cu o pregătire mai 
bună decît în primele două etape. In 
consecință și nivelul de joc a crescut, 
în special la meciurile echipelor mas
culine. Desigur că este loc și de mai 
mult si mai bine și acest lucru aștep
tăm să se realizeze în viitoarele eia- 
pe. Mai cu seamă la formațiile femi
nine, dat fiind că gradul Ier de pregă
tire nu se ridică încă la nivelul cerin
țelor categoriei republicane și al nece
sităților lotului reprezentativ. în aceas
tă direcție se cere și mai multă insis
tență din partea antrenorilor.

Rezultatele înregistrate au fost cele 
așteptate. Echipele favorite au cîștigat, 
chiar dacă au jucat în deplasare. Li
derul, Dinamo București, a întîmpinat 
o vie rezistență la Brașov ; în schimb, 
Steaua — mareînd o revenire în

Trei echipe neînvinse in seria a ll-a:
C. S. M. Reșița, Rafinăria Teleajen și Rulmentul Brașov
Iată scurte relatări asupra meciurilor 

de duminică :
MASCULIN. Cauciucul Onești — Raf. 

Teleajen (16—18). Joc dinamic, care a 
satisfăcut publicul. In ce privește insuc
cesul echipei gazdă, el se datorește lip
sei de orientare tactică. (Gh. Grunzu, 
coresp.). Tehnometal Tim. — Rapid Buc. 
(16—16). Partida a avut un final dra
matic. Rapid a condus permanent cu 
3—4 puncte, dar fa ultimul mta-ut. gaz
dele au înscris trai goluri și au egalat! 
C.S.M. Reșița — Voința Sibiu (25—12). 
Gazdele au desfășurat un joc rapid, cu 
numeroase faze spectaculoase, remar- 
cîndu-se în mod special Ioehman. (I. 
Plăvițu, coresp.). C.S.M.S. lași —Re
colta Hălchiu (20—15). Ambele echipe 
au jucat pînă la epuizare, și scorul a 
allernat în prima repriză. La reluare, 
gazdele își impun ritmul și se deta
șează. (I. Baciu, coresp.). Știința Buc. 
— Știința Cluj (22-m8). Fără să se 
ridice ,1a valoarea sa, echipa bucureș- 
teană a dominat jocul și a cîștigat 
sigur.

FEMININ. Rulmentul Bv; —S.S.E. 
Petroșani (7—5). Gazdele au obținut a

Aspect din timpul meciului international Dinamo București—Gtvnrdia Gdansk 
(26—17). Mingea se află la Ivănescu, care se pregătește să-și fenteze adver

sarul și țăpoi să paseze

CICLISM

Foto : P. Romoșan

Campionatele Capitalei la pistă
Duminică dimineața au început pe 

velodromul Dinamo din Capitală cam
pionatele orășenești de ciclism pe 
pietă. Această competiție constituie o 
veritabilă avanpremieră a „naționale
lor* la startul cărora se vor prezenta 
în fapt aceiași concurenți. Prima zi 
a fost dominată de performanța dilia- 
movistului Mircea Popescu. Tunarul 
vitezist antrenat de Ștefan Lemîndroiu 
este în permanentă ascendență. De la 
«in concurs la altul Mircea Popescu 
realizează performanțe tot mai hune 
și se poate spune — fără teama de a 
greși — că în momentul de fața el 
este cel mai bun vitezist al țării noas
tre. în plus sînt îmbucurătoare șansele 
pe care le are de a afirma ciclismul 
nostru de pistă pe plan internațional. 
Duminică, el a realizat în serii timpul 
de 11,7 secunde — cea mai bună per
formanță realizată de un pistard ro- 
mm în cadrul unmi concurs de viteză. 
El a cucerit și primul loc în această 
probe fiind urmat de E. Bărbulescu 
(Dinamo), Dan Popovici (Dinamo) și 
Constantin Voicu (Steaua). lata alte 
rezultate din prima zi : viteză juniori 
cat, o ll-a — C. Paladc (Olimpia) ; 

formă ■— a Cîștigat detașat la Reghin. 
Remarcabil este succesul echipei femi
nine Mureșul la Timișoara, ca și vic
toria, la Ploiești, a Rapidului, la care 
reintrarea Anei Boțan s-a făcut simțită. 
Din rest, reținem comportarea bună a 
echipelor Știința Galați, Voința Sighi
șoara, la băieți. Știința Cluj și C.S.M. 
Sibiu, la fete.

★
In cele ce urmează vom reda cîteva 

aspecte de la meciuri.
MASCULIN.
Dinamo Brașov — Dinarno București 

(14—17). Brașovenii au .avut mult timp 
inițiativa și au condus (min. 51 : 13— 
12). dar s-au pripit în atac. Bucureș- 
tenii (fără Mozer, Covaci și Costache 
II) și-au depășit adversarul abia în fi
nal, ' prin acțiuni organizate calm, 
contraatacuri rapide și aruncări puter
nice. Merită de subliniat forma foarte

3-a victorie consecutivă, datorită efica
cității atacului. în care s-a remarcat 
mai ales Thiess. Ciă mai bună jucă
toare de la S.S.E. a fost Pușcașu. (C. 
Gruia, coresp. reg.). Voința Sigh.— 
Voința Odorhei (6—6), Joc echilibrat 
si disputat, în care echipele și-au îm
părțit perioadele de dominare. In min. 
45 gazdele conduceau cu 6—5, dar au 
fost egalate fa mi«. 49 după o greșeală 
de apărare. (1. Turjari coresp.). Re
cord Mediaș — Electromagnetica Buc. 
(3—6). Echipele și-au disputat cu ar
doare șansele. Record s-a impus după 
pauză, ciad a și obținut victoria, prima 
din acest campionat. (Z. Rîșnoveanu. 
coresp.). Progresul Buc. — Știința Ga
lați (5—3). Oaspetele au fost mai bune 
în prima repriză, bucureștencele în a 
doua, cînd și-au și asigurat succesul. 
Favorit Oradea Constructorul Timiș. 
(14—10). Victorie meritată ; echipa Fa
vorit a arătat mai multă claritate în 
acțiuni și o mai bună precizie în arun
cări. (Gh. Lorincz, coresp.).

urmărire pe echipe juniori cat. I — 
Steaua 2:33,4 (echipa formată din P. 
Soare, G. Negoescu, M. Gociman, D. 
Radu) ; semi fond seniori 75 de ture 
— 1. I. Ardelcanu (Steaua) 60 p ; 2. 
C. Dumitrescu (Olimpia) 34 p ; 3. E. 
Bărbulescu (Dinamo) 31 p ; 4. D.
Mărgărit (Steaua) 25 p ; 5. V. Bur- 
lâcu (Steaua) 19 p.

★

întrecerile pistarzilor vor continua 
marți după-a miază pe velodromul Di
namo cu desfășurarea probelor de 
1000 m cu start de pe loc (seniori), 
urmărire individuală (juniori de cate
goria 1) și semifond cu adițiune de 
puncte (juniori cat a Il-a). Miercuri 
după-amiază — în ziua a IlI-a a 
campionatelor — vor avea loc probele 
de urmărire individuală (seniori), 
viteză (juniori de categoria 1) și 
500 m cu start de pe loc (juniori 
cat a ll-a). 

bună a portarului Tdrok (Brașov). (V. 
Popovici, coresp.).

Știința Tg. Alureș — Steaua (11—21). 
Meciul a atras la Reghin peste 1000 de 
spectatori, care au rămas satisfăcut: 
de nivelul tehnic bun, de fazele specta
culoase Ia ambele porți. In prima re
priză Știința a jucat aproape la valoa
rea bucureștenilor, dar după pauză n-a 
mai putut face față ritmului impus de. 
Steaua, de la care am reținut tehnica și 
buna pregătire fizică. (A. Szabo, .co
resp. ).

Știința Galați — Știința Timișoara 
(18—15). Partidă viu disputata, în 
care gazdele s-au distanțat fa ultima 
parte a jocului, datorită unor reușite 
contraatacuri. (A. Schenfcman. coresp.).

Voința Sighișoara — Tractorut Bra
șov (22—16). Intîlnirea s-a desfășurat 
la Copșa Alică și a prilejuit un joc. 
foarte animat. Sighișorenii au avut ini
țiativa mai mult timp și au cîștigat pe 
merit. Ia o diferență concludentă. 
(V. Crăciun, coresp.).

• Golgeterii etapei: Bulgaru (Steaua) 
10 goluri ; Weber (Tractorul) și. Gu- 
nescli (Șt. Tim.) 8; Pacșa (Voința 
Sigh.) 7; Opriș (Știința Galați) 6; 
Ivănescu și Nica (Din. Buc.) 5; Mis- 
ches și Radu (Din. Brașov), Fabian 
(Știința Tg. Mureș) 3 goluri.

FEMININ.
S.S.E. Timișoara — Mureșul Tg. Mu

reș (8—9). Aîureșul a practicat un 
handbal curat, dovedind claritate, ma
turitate și omogenitate fa joc, grație 
cărora a obținut a treia victorie conse
cutivă. Gazdele au jucat timid și, in 
plus, Maria Socol a primit goiuri pa- 
rabiie. (Al. Gross, coresp.).

S.S.E. Ploiești — Rapid București 
(4-25). Joc frumos din partea echipei I 
bpeureștene. In schimb, formația gazdă 
(fa cea mai mare parte schimbată prin 
introducerea unor noi jucătoare) s-a 
comportat slab. Corect arbitrajul lut A. 
Albu — Brașov. (Ion Ion și A. Cristea, 
coresp.).

Știința Cluj — Tractorul Brașov 
(7—3). După o repriză de jos anost, 
în partea a doua partida a devenit mai 
plăcută. Cele mai bune jucătoare: 
vigh, Fioroianu, Nemeș (Șt), Naoo ' 
(Tr.). (Șt. Tamaș, coresp.).

C.S.M. Sibiu — Confecția (6—5). 
Victoria gazdelor se datorește atacului 
care a acționat mai bine la semicerc. 
Jocul în ansamblu nu a corespuns. 
(I. Pietraru și G. Topirceanu, coresp.).

ACTIVITATEA LA ZI
Desfășurate vreme de frei zile la 

Pitești, Hunedoara, Tg. Mureș și Pia
tra Neamț, finalele campionatelor de 
calificare su luat sffrșit duwiriieă: fată 
mai jos clasamentele întrecerilor îm
preună cu unele amănunte comunicate 
de corespondenții, noștri.

PITEȘTI. — Partidele uneia din 
cele două serii: ale finalelor campiona
tului masculin de, calificare, găzduite 
de stadionul Voința, au fost viu dis
putate și au luat sfirșit cu victoria e- 
chipei locale, Metalul, care nu a pier
dut nici un meci. Pe locurile urmă
toare în clasamentul final: 2. Celuloza 
Brăila ; 3. Creația Brașov: 4- Rulmen
tul Birlad. Este pentru prima oară 
cînd o echipă de volei din regiunea 
Argeș intră în prima categorie a cam
pionatului țării.

HUNEDOARA. — 4.500 de specta
tori au asistat în total la jocurile mas
culine susținute vineri, sîmbătă șl du
minică pc terenul Constructorul de 
echipele Semănătoarea București, Me
talul Hunedoara, C.F.R. Tg. Mureș și 
Progresul Șorncuța Mare pentru califi
carea în categoria A (seria a II-a) a 
campionatului republican. Rezultatele 
meciurilor : Semănătoarea București— 
Progresul Șorncuța Mare 3—0, Semă
nătoarea—Metalul Hunedoara 3—0. 
Semănătoarea—C .F .R. Tg- Mureș 3—2, 
Metalul—C.F.R. 3—2, Metalul—Pro
gresul 3:—0, C.F.R.-—Progresul. 3—1. 
Clasamentul final, care ar putea 
suferi modificări în urma judecării 
contestațiilor introduse de unele echipe, 
se prezintă astfel în baza rezultatelor 
obținute pe teren: 1. Semănătoarea 
București; 2. Metalul Hunedoara; 3. 
C-F.R. Tg. Mureș; 4. Progresul Șom- 
cuța Mare. (VOICU ALBU-coresp.).

TG. MUREȘ. — înfîlnirile feminine 
în vederea calificării în „A“ au dat 
cîștig de cauză formației Sanitarul Tg. 
Mureș, care a învins în toate meciu
rile jucate. Locul 2 — Sănătatea Arad; 
locul 3 — Arta Baia Mare; locul 4 — 
Elevul Tg. Jiu. Scorurile celor șase 
partide care au determinat clasamentul 
final de mai sus: Arta Baia Mare—Ele

DESPRE 
„PRIMII CINCI*..

Jocurile etajai de dumi
nică au prilejuit cîteva 
comentarii interesante care 
se referă în special la 
echipele care ocupă pri
mele cinci locuri în cla
samentul categoriei A. 
Păstrînd... ordinea din plu
tonul fruntaș, vom remar
ca jocul bun prestat de 
Steaua și această apre
ciere nu are în vedere ex
clusiv scorul realizat în 
fața formației gălățene. ct 
varietatea tactică a ata
cului, buna pregătire fi
zică și seriozitatea cu care 
militarii au privit meciul 
de la primul pînă la ul
timul minut. Foarte bună 
și evoluția Griviței Roșii 
la Cluj. In special după 
pauză, grivițenii și-au im
pus autoritar jocul, au do
minat și au creat faze de
osebit de spectaculoase. 
De data aceasta, legătura 
dintre compartimente a 
funcționat mai bine și, fa 
general, echipa bucureș
teană a dovedit omoge
nitate.

Despre înfrîagerea di na mov iști lor 
am scris în . cronica noastră 
de ieri. Dacă revenim, o facem 
pentru a insista asupra unui aspect 
care depășește, după părerea noastră, 
ca importanță declinul — să sperăm, 
temporar — manifestat de această va
loroasă echipă. Este vorba de faptul că 
în rfaduriie formației Dinamo activea
ză numeroși jucători talentați, suscep
tibili de selecționare, că — privită din 
acest punct de vedere — evoluția di- 
namoviștilor în meciul cu Gloria se 
cere atent analizată atît în cadrul clu
bului, cit și de către federația de spe
cialitate. Să nu uităm că în luna noiem
brie rugbiul romînesc va susține două 
importante examene (partidele cu for
mațiile reprezentative ale R. F. Ger
mane și Franței) și că la obținerea 
unui rezultat cit mai bun sînt chemați 
să-și aducă aportul și o serie de rug- 
biști ai echipei Dinamo. Firește, este 
prematur să se tragă concluzii defini
tive după ultimele două jocuri ale echi
pei Dinamo, după comportarea unora

vul Tg. Jiu 3—2, Sanitarul Tg. Mu
reș—Sănătatea Arad 3—0, Sănătatea— 
Elevul 3—1, Sanitarul—Arta 3—0, Să
nătatea—Arta 3—1, Sanitarul—Elevul 
3—0.

întrecerile au avut loc pe . terenul 
din parcul Voința. (C. ALBU-coresp.).

PIATRA NEAMȚ. — Cea de a doua 
echipă feminină promovată în catego
ria A a campionatului republican este 
Flacăra roșie București, care în clasa
mentul final al turneului (disputat pe 
terenul școlii medii Petru Rareș din 
localitate) s-a situat pe primul loc. 
Formația bucureșteană este succedată 
în ordine de Drapelul roșa Sibiu, Țe
sătura Piatra Neamț și Voința Boto
șani.

FAZA DE ZONA A CAMPIONATE
LOR COOPERAȚIEI MEȘTEȘUGĂ
REȘTI.

ORADEA. —< în întrecerile fa
zei de zonă a campionatelor coopera
ției meșteșugărești, la care au partici
pat campioanele regiunilor Banat, Cri- 
șana, Aîaramureș și Suceava, au în
vins echipele Voința Beiuș la băieți 
și Voința Botoșani la fete. Formațiile 
cîștigătoare s-au calificat pentru finala 
competiției. (ILIE GHIȘA-coresp. re
gional).

CONSTANȚA- — La Mamaia, faza 
de zonă a campionatului feminin al 
cooperației meșteșugărești a pus față 
în față echipele asociațiilor Voința din 
Iași, Bacău, Sinaia și Constanța. Re
zultatele înregistrate: Iași—Bacău 
3—/ Constanța—Sinaia 3—0, Con
stanța—Iași 3—1, Bacău—Sinaia 3—2, 
Constanța—Bacău 3—0, Iași—Sinaia 
3—0. Clasamentul în urma acestor re
zultate: 1. Constanța, 2. Iași, 3. Ba
cău, 4. Sinaia. La competiția masculină 
au luat parte echipele asociațiilor 
Voința din orașele Roman, Ploiești, 
Vaslui și Constanța. Rezultate tehnice: 
Roman—Ploiești 3—2, Vaslui—Con
stanța 3—1, Roman—Constanța 3—G, 
Ploiești—Vaslui 3—0, Roman—Vas
lui 3—0, Ploiești—Constanța 3—0. 
Clasament: 1. Roman, 2. Ploiești, 3. 
Vaslui, 4. Constanța- (CORNEL POPA- 
coresp.).

Fază din meciul Gloria—Dinamo
Foto : T. Chioreana

dintre selecționabili; dar nici nu tre
buie să așteptăm apropierea celor două 
partide internaționale...

Oarecum așteptată, înfrîngerea jucă
torilor de la Progresul confirmă saltul 
valoric înregistrat de Rulmentul Bîr
lad, care a devenit un adversar redu
tabil pentru orice echipă. Și — să reți
nem — aceasta în special prin jocul 
deschis pe care îl practică în ultima 
vreme. Oare, n-ar trebui urmat acest 
exemplu ?

— d. g. —>
STEAUA — ANCORA GALAȚI: 

31—6 (22—0). Meciul a fost — cum 
se spune — fără istoric. Militarii au 
dominat net în toate compartimentele, 
și-au impus jocul încă din primele mi
nute și au realizat scorul etapei. După 
un avantaj copios realizat în prima re
priză, Steaua a slăbit alura , jocului, 
dar nici așa Ancora n-a reușit să echi
libreze disputa. In ansamblu, evoluția 
gălățenilor a fost nesatisfăcătoare.

RULMENTUL BÎRLAD — PRO
GRESUL: 8—3 (5—3). Foarte puține 
acțiuni spectaculoase în această partidă 
de uzură, în care „XV“-le bîrlădean a 
obținut victoria datorită jocului mai 
bun prestat în atac. Au înscris: Rai- 
nea (încercare transformată de Călin I) 
și Sabău (încercare) pentru Rulmen
tul și Craioveanu (lovitură de pedeap
să) pentru Progresul. (E. Solomon și 
N. Ciuraru, coresp.).

ȘTIINȚA CLUJ — GRIVIȚA ROȘIE 
3—14 (0—3). Bucureștenii au repur
tat o victorie pe deplin meritată, după 
un joc frumos în care plusul de ma
turitate și experiență al oaspeților și-a 
spus cuvîntul. Studenții au luptat cu 
dîrzenie. Au marcat: Demian, Mihai 
și Balcan cîte o încercare (una trans
formată de Balcan) și Vusec (lovitură 
de picior căzută) pentru Grivița și Că- 
lian (lovitură de pedeapsă) pentru Ști
ința. (V. Cacoveanu, coresp.).

ETAPA VIITOARE : Grivița Roșie -. 
Steaua; C.S.M.S. Iași — Gloria; An
cora Galați — Dinamo; Știința Ti mi- 
șoara — Știința Petroșeni; Construc
torul — Rulmentul Bîrlad; Progresul 
— Știința Cluj.

Se redeschide

Cursul de înot 
dc la Florcasca

Incepînd de la 1 octombrie se redes
chide cursul de inițiere la înot pentru 
copii de la bazinul acoperit Floreasca.*

Lecțiile se predau de două ori pe 
săptămînă, dimineața sau după-amia-j 
ză, în zile și la ore convenabilei 
cursanților.

înscrieri și informații la complexul 
Floreasca, telefon 11.64.06.



Balcaniada de baschet LA HANDBAL

s-a bucurat de un succes deplin
Cel de al 6-lea campionat balcanic de baschet masculin s-a încheiat duminică seară la „Floreasca" într-o 

atmosferă sărbătorească, de caldă prietenie între sportivii celor 5 țări participante. Rezultatele se cunosc; Iugoslavia 
a cucerit pentru a patra oară consecutiv titlul de campioană balcanică, iar formația țării noastre s-a clasat pentru prima 
oară în istoria competiției pe locul secund, obținînd în același timp și calificarea pentru viitorul campionat european.

Timp de 5 zile am asistat la o frumoasă competiție baschetbalistică, de un foarte bun nivel tehnic, fapt subliniat 
de altfel de toți specialiștii prezenți la întreceri. Aceasta se datorește faptului că majoritatea echipelor s-au prezentat 
la București în evident progres față de edițiile precedente și chiar de ultimul campionat european, dovedind, o dată în 
plus, saltul calitativ înregistrat în ultimul timp de acest sport în Balcani.

Vicecampionii lumii, baschetbaliștii iugoslavi, au aliniat o formație bine pregătită care emite pretenții justi
ficate la una din medaliile olimpice. Plin valoarea tehnică ridicată și avantajul taliei superioare, echipa iugoslavă a fost 
evident mai bună, cîstigind toate cele 5 meciuri susținute la Floreasca. Exceptînd jocul cu Iugoslavia, echipa Romîniei 
a avut o comportare generală bună, cucerind aplauze nu numai pentru cele 4 victorii, dar și pentru jocul prestat, 
în net progres s-a arătat formația Greciei — o adevărată surpriză la prima ei evoluție în țara noastră —, ceea ce a 
confirmat succesul obținut la ediția de la Atena. Cît despre, formațiile Bulgariei și Turciei, acestea au realizat și partide 
bune, dar în general au avut comportări inegale pe parcursul Balcaniadei 1964.

Dinamo București a întrecut pe Gwardia Gdansk 
și la Buzău: 17-12(10-6)

BALCANIADA ÎN CIFRE
• In cele 5 zile ale turneului s-au desfășurat 15 partide, 

în care s-au marcat 2198 de puncte (cifră -record) ceea ce 
revine — în medie — câte 73 de puncte de echipă la fie
care joc.

• în cele 600 de minute de joc s-au dictat 41 descalifi
cări pentru 5 greșeli personale. Cele mai multe descalificări 
(12) le-a avut echipa Bulgariei, iar cele mai puține forma
țiile Iugoslaviei și Romîniei (cîte trei). Recordul în această 
materie îl deține jucătorul turc Poyrazoglu, descalificat în 
patru partide.

• Cei mai înalți jucători care au evoluat la această Bal
caniadă sînt Huseyn Alp (Turcia) 2,18 m, Georges Trontzos 
(Grecia) 2,16 m și Zvonimir Petricevici (Iugoslavia) 2,10 m, 
iar cel mai scund — Apostolos Tsavas (Grecia) 1,75 m.

• Cel mai complet jucător al turneului — Ivo Daneu 
(Iugoslavia).

• Cu prilejul acestei ediții Mihai Nedef și Atanas Ata
nasov (Bulgaria) au susținut cel de al 155-lea meci interna
țional.

• Mihai Nedef a fost și. decanul de vîrsfă al partici- 
panților la turneu (33 ani), iar mezinii — Boicio Branzov (Bul
garia) și Antoine Lanthymos (Grecia) : 18 ani.

• în cele 15 partide s-au executat 608 aruncări libere 
din care s-au realizat 424 (procentaj 69%).

• Cele mai multe puncte s-au marcat în meciul Romî
nia— Bulgaria (91—80), iar cele mai puține în partida Bul
garia—Turcia (58—55).

Irt desen? de Ia stingă: Voraci (Iugoslavia), Ame- 
rikanos (Grecia) și Nooac-ec (Romînia) văzuți de 
, Neagu Rădulescu.

„S-a jucat an baschet de cea mai bună calitateti

BUZĂU 21 (prin telefon). Intîlnirea 
internațională de handbal în 7 dintre 
echipele Dinamo București și Gwardia 
Gdansk a atras pe terenul Școlii medii 
nr. 1 din localitate peste 3500 de spec
tatori, dintre care aproape 1000 veni ți 
din comunele și orașele învecinate.

In partida de deschidere s-au întâl
nit echipa de tineret Dinamo București 
și S.S.E. Buzău. Jocul s-a încheiat cu 
scorul de 18—12 (10—6) pentru oas
peți. Meciul a fost frumos, elevii buzo- 
ieni oomportîndu-se la înălțimea ad
versarilor. A urmat întîlnirea Dinamo 
București — Gwardia Gdansk, care a

fost aprig disputată, jucătorii polonezi 
luptînd din toate puterile pentru a reuși 
un rezultat favorabil. După un început 
egal, bucureștenii joacă mai organizat, 
treptat se distanțează și câștigă cu 
17—12 (10—6). întrecerea a plăcut 
foarte mult publicului. Au înscris i 
Ivănescu 3, Costache I 2, Nica 5, L. 
Popescu 2, Ionescu 3, Covaci 1, Schu
man 1 pentru Dinamo; Czoska 1, Ja- 
godzinski 3, Ruszkiewicz 1, Steinka 3, 
Zavada 3, Zachawuk 1 pentru Gwardia. 
Meciul a fost arbitrat bine de C. Că- 
pățîna (Buzău).

MARIN DUMITRU — coresp.

Revista presei de peste hotare

„la Tribune de Lausanne”: 
„FOTBALUL PROFESIONIST FRANCEZ ÎN PERICOL”
Situația și problemele cărora trebu

ie să le facă față în prezent fotbalul 
profesionist din Franța au fost anali
zate recent de ziarul elvețian „La TRI
BUNE DE LAUSANNE"' din care ex
tragem următoarele:

Declarații despre a Vl-a ediție a Balcaniadei
ION TULPAN, președintele F. R- la Balcaniada de lupte, la cea de at- 

Baschet: „Campionatul balcanic în
cheiat duminică seară a. fost cea. mai 
reușită competiție baschetbalistică or
ganizată la noi tn țară. Succesul a 
fost deplin. Cele mai multe jocuri s-au 
desfășwat la un înalt nivel tehnic., 
constituind o excelentă . propagandă 
pentru acest sport. La aceasta a con
tribuit in mod deosebit prezența echi
pei iugoslave, care prin evoluția ei a 
demonstrat că merită cu prisosință 
locul doi In ierarhia mondială. Țin să 
subliniez că spiritul de prietenie intre 
sportivii țărilor participante a triumfat, 
contribuind in mod eficient la succesul 
competiției".

PHEDON MATHEU, antrenorul e- 
chipei Greciei: „Im această Balcaniadă 
s-a jucat un baschet de cea mai bună 
calitate, astfel -că mă pot declara pe 
deplin mulțumit cu locul Ill cucerit 
de echipa mea. Echipa Romîniei m-a 
impresionat îndeosebi in ultimul joc 
(n.n. in partida cu Grecia) cind, după 
părerea mea, a demonstrat adevăratele 
ei calități".

VI.AST1MIR IGNATOV1CI, trimisul 
special al ziarului SPORT Belgrad: 
„Părăsesc Bucareștiul cu carnetul de 
însemnări plin pînă la ultima filă- A 
fost cea mai frumoasă Balcaniadă din 
toate la care am asistat. Organizarea 
competiției a fost foarte bună, mult 
superioară celei de la campionatul 
mondial feminin din Peru, la care am 
fost prezent in primăvara acestui an. 
La echipa Romîniei țin să remarc in 
special frumusețea acțiunilor ofensive. 
Cind jocul formației, va avea și 
multă eficacitate, Romînia va i 
în riadul liderilor baschetului 
pean”.

GIORGIOS LIVERIS, ziarist 
„Atlilefiki Echo" din Atena:

„Sînt oaspete al țării' dv. de trei 
Săptămîni împlinite. Am asistat, prin 
natura obligațiilor mele profesionale.

letism și la cea de baschet. Plec acasă 
cit impresii dintre cele mai frumoase 
ai.lt ca ziarist, cit și ca simplu turist. 
Spun aceasta, deoarece intervalul din
tre Balcaniade mi-a dat fericitul pri
lej de a cunoaște destul de bine oame
nii și locurile. Din punct de vedere 
sportiv propriu-zis, am fost de-a drep
tul surprins de răspindlrea in adin- 
cime; dacă pot să spun așa, a sportu
lui. Competența cu adevărat surprin
zătoare a publicului este cea care mi-a 
relevat acest lucru, iar afirmația este 
valabilă pentru toate aceste trei com
petiții. Un alt punct comun al Balca
niadelor la care am asistat — exce-

lenta organizare. Iar dacă vă voi măr
turisi și impresia frumoasă pe care 
mi-au făcut-o țara și oamenii, a căror 
ospitalitate a devenit proverbială, veți 
înțelege mai bine pentru ce nici nu 
știu cirul s-au scurs aceste trei săp- 
tămini „balcanice" pe care le-am pe
trecut aici".

ILHAN UYGUC (Turcia), arbitru 
internațional: „Sind bucuros, să re
marc progresul echipei gazdă, ' mai 
ales in raport cu Balcaniada de la 
Istanbul (1962), Ca nivel tehnic, ex
ceptînd formația iugoslavă, echipele 
balcanice sînt foarte apropiate ca va
loare și, in general, această notă de 
echilibru este caracteristică, după mine, 
tuturor echipelor europene. Cit despre 
organizare și ospitalitate, in nota re
putației de care se bucură țara dv.“.

„Sezonul fotbalistic francez a debu
tat oficial la 1 august cu desfășurarea 
meciurilor din „Cupa Ligii", dar se 
poate afirma că nu a început cu ade
vărat decît o dată cu prima etapă a 
campionatului, la sfîrșitul lunii august. 
Acest nou sezon va fi, fără îndoială, 
decisiv pentru viitorul fotbalului pro
fesionist din Franța, care a fost supus 
unor încercări grele ta timpul vacan
ței. In structura actuală a fotbalului 
francez, cheltuielile cluburilor depășesc 
cu mult încasările, echipele nu pot să 
reziste decît cu ajutorul subvențiilor 
sau al vreunui mecena. Două cluburi. 
Nancy și Le Havre (cel mai vechi 
club francez), au dispărui. Federa
ția, profund afectată, a considerat că 
este necesar să fie adoptate reforme 
înainte de sfîrșitul anului, care să fie 
aplicate în sezonul 1965—1966.

Pentru moment, campionatul conser
vă bazele sezonului trecut: 18 echipe 
în prima divizie, dar numai 16 în di
vizia secundă, ca urmare a retragerii 
echipelor Nancy și Le Havre. In a- 
ceastă grupă se găsesc și trei dintre 
cele mai mari cluburi franceze: Reims,

Nice și Racing, retrogradate ta iunie 
din prima categorie și înlocuite cu 
Lille, Sochaux și Toulon. Pentru toa
te cluburile din această grupă, cu rare 
excepții, situația este dificilă și acesta 
este motivul pentru care în timpul va
canței nu s-au înregistrat decit puține 
transferuri.

Cele mai importante au fost acelea 
ale internaționalilor Wisnieski și 
Heutte la Saint Etienne (care a în
cercat să șe întărească pentru 
menține titlul național, dar 
pentru a face o figură bună 
campionilor europeni", a Iui 
(Reims) la Valenciennes, a
ghiero (Red Star) la Rennes, a

a-și 
mai ales 
în „Cupa 
Sauvage 

lui Rodi- 
lui

Largotin. (Lens) la Lyon, care a 
pierdut pe vedeta sa Nestor Combin, 
trecută la Juventus Torino pentru o 
sumă care se apropie de 900 000 franci 
noi".

PE SCURT
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Cu balonul rotund în jurul lumii

Partida amicală de tenis de masă
(feminin) Progresul București 

La Palette Bruxelles
_ Astăzi, formația campioană 

nină de tenis de masă a Belgiei, ■.> 
Pălette Bruxelles, va susține in R. P. 
Bulgaria un meci In cadrul primului 
tur al C.C E. La înapoiere, în .tre
cere prin București, echipa belgiană va 
juca joi o partidă amicală in compania 
echipei de tineret a Progresului.

femi-
La

Sfîrșitul verii și începutul toamnei 
consemnează întotdeauna o intensă ac
tivitate fotbalistică internațională. In 
timp ce echipele participante la turneul 
olimpic ' ' — ■ •
plecare, 
în plină 
mai la 
de club 
reprezentativele naționale, 

la Belgrad, s-a desfășurat prima par
tidă din preliminariile campionatului 
mondial (viitoarea ediție se dispută 
în Anglia în 1966), dintre echipele Iu
goslaviei. și Luxemburgului. Avînd în 
vedere valoarea fotbalului iugoslav, re
zultatul de 3—1 în favoarea gazdelor 
poate fi considerat în oarecare măsură 
o surpriză. Se pare însă că iugoslavii 
s-au menajat în vederea partidei de 
mîine pe care o susțin cu selecționata 
Europei. Meciul acesta este așteptat 
cu un viu interes pentru că în cele două 
formații evoluează mulți dintre cei mai 
buni fotbaliști de pe continent. Din 
echipa iugoslavă nu vor lipsi portarul 
Șoskici, fundașii Djurkovici și Iusufi. 
înaintașii Kovacevici, Galici, Jerkovici 
(autorii celor trei goluri în partida cu 
Luxemburg), în timp ce în selecționata 
europeană vor evolua jucători de prima 
mină ca Iașin, Schnelinger, Masopust, 
Gento ș.a.

Țot mîine, la Milano, Internazionale 
întîlnește în meci revanșă pe Indepen- 
diente din Buenos Aires pentru „Cupa 
intercontinentală". Acest meci este so
cotit o finală neoficială a campionatu
lui mondial rezervat echipelor de club 
„Inter" are ocazia să intre în posesia

de la Tokio se pregătesc de 
alte formații din Europa sînt 
activitate. Nu ne referim nu- 

întrecerile rezervate echipelor 
ci și la cele care angrenează 

Duminică,

trofeului, deoarece primul meci l-a 
pierdut la limită (0—1).

In competițiile europene, în prezent, 
situația calificărilor se. prezintă astfel: 
în „C.C.E." s-au calificat în „optimi" 
Dinamo București, Gyori Vasas, Chaux 
de Fonds și Liverpool, iar Dukla Praga 
— Gornik Zabrze și Steaua roșie Bel
grad — Glasgow Rangers vor susține 
un al treilea meci pe teren neutru.

Tn „Cupa cupelor", în turul al doilea 
s-au calificat Steaua București, Dinamo 
Zagreb, Munchen 1860 și Lausanne. 
Mîine în aceste competiții ca și în 
„Cupa orașelor tîrguri" se dispută nu
meroase întâlniri care vor aduce alte 
calificări în optimile de finală.

CAMPIONATE IN DIFERITE ȚARI

ITALIA: (etapa a doua) Manțova
— Milan 0—4 1, Atalanta — Roma 1—0, 
Bologna — Lanerossi 3—0, Internazio
nale — Foggia 2—0, Juventus — Caglia
ri 0—0, Lazip — Catania 2—2, Messina
— Genoa 1—0, Sampdoria—Fiorenti
na 3—0, Varese — Torino 2—0, Clasa
ment : Atalanta 4 p, Sampdoria, Va
rese, Internazionale și Messina cite 3 p.

FRANȚA: (etapa a IV-a) Rennes- 
Angers 2—1, Lille — Nantes 2—2, St. 
Franțais —St. Etienne 2—3, Bordeaux
— Monaco 2—0, Rouen — Toulon 1—0, 
Strasbourg — Sochaux 1—0, Nîmes — 
Lens 2—2, Toulouse — Valenciennes 
2—0, Lyon — Sedan 2—0. Clasament: 
Sochaux 7 p, Bordeaux, Toulouse cite 
6 p, Lyon 5 p etc.

ANGLIA : (etapa a IX-a) Aston Villa
— Sheffield Wednesday 2—0, Burnley
— Westham United 3—2, Chelsea —

Leeds United 2—0, Arsenal — Leicester 
3—2, Everton— Liverpool 4—0, Ful
ham — Nothingham Forest 3—2, Shef
field United — Birmingham 3—1, Man
chester United —Stoke City 2—1, Sun
derland— Blackburn 1—0, Tottenham
— West Bromwich Albion 1—0, Black
pool— Wolverhampton Wanderers 3—1. 
Clasament: Chelsea 15 p, Sheffield 
United. Arsenal și Blackburn cîte 12 p.

AUSTRIA: (etapa a V-a) Grazer 
A. C. — Wacker Innsbruck 0—2, Vien
na— W.A.C. 4—1, Rapid Viena—Sturm 
Graz 3—0, Wacker — Schwechat 0—2, 
Austria Viena — Wiener Sport Klub
1— 1, Admira — Wiener Neustadt 4—2, 
L.A.S.K.— Kapfenberg 3—1. Clasa
ment : Wacker Innsbruck, Austria Vie
na și Wiener Sport Klub cîte 8 p.

SPANIA: (etapa a II-a) Saragosa
— Murchia 5—1, Sevilla — Elche 1—0, 
Atletico Madrid — Barcelona 3—2, Rea' 
Madrid — Palmas 6—0, Bettis Sevilla
— Corogna 4—0, Valencia — Levante
2— 0, Cordoba — Espagnol 2—0, Oviedo
— Atletico Bilbao 1—0. Clasament: 
Saragosa, Real Madrid, Atletico Ma
drid și Cordoba cite 4 p.

R. F. GERMANA: (etapa a V-a) 
F. C. Kaiserslautern — Hanover 1—0, 
Stuttgart — Hertha 1 — 1, Eintracht 
Braunschweig — Borussia Neunkirchen 
1—0, F. C. Niirnberg — Schalke 04
3— 2, Borussia Dortmund — Munchen 
1860 1—1, Hamburg — Meiderich 3—0. 
Eintracht Frankfurt — S. C. Karlsruhe 
0—7 ! Clasament: F. C. Kaiserslautern, 
F, C.. Niirnberg cite 7 p., Hamburg, 
Werder Bremen, Borussia Dortmund 
cite 6 p.

• Turneul internațional de tenis de 
la Split a fost cîștigat de iugoslavu» 
Nicola Pilici. El l-a învins Onală 
după un meci dramatic cu 6—v-6—2. 
1—6, 3—6, 6—2 pi 
Ion Țiriac. Meciul

i rare pasionanta și s-a ridicat la un 
înalt nivel tehnic. Țiriac a constituit 
revelația concursului. în cursul ulti
melor două turnee desfășurate în Iu- 

j goslavia el a avut o comportare re- 
. marcabilă, obținînd și o victorie in 
| fața cunoscutului jucător australian 
|Jery Mulligan. Acesta l-a învins pe 

P. Mărmureanu cu 2—6, 7—5, 6—0.
La feminin primul loc a fost ocu

pat de cehoslovaca Lendova. în fi
nala probei de dublu mixt Korda, 
Lendova (R.S.C.) au învins cu 6—3, 
6—3, 6—4 perechea Schacht —
Tiriac.

• La Paris s-a disputat duminică 
tradiționala corn,petiție internațională 
de ciclism „Marele Premiu al Națiu
nilor" (100 lan contra-cronometrului). 
Victoria a revenit belgianului Walter 
Boucquet care a realizat timpul de 
2h 22:49,0 (medie orară 42,007 km). 
El a fost urmat în clasament de olan
dezul Den Hartog 2h 24:56,0, Valdois 
(Franța) 2h 25:14,9 Bossche (Belgia) 
2h 25:46,0 și Janssens (Belgia) 2h 
25:53,3.

• Ajungînd la Chișinău, canadia
nul Conrad Dube și-a încheiat călăto
ria pe bicicletă prin Uniunea Sovietică.

Ciclistul canadian a început în urmă 
cu treisprezece ani o călătorie pe bici
cletă în jurul lumii. Uniunea Sovietică 
fiind a 49-a țară vizitată de el. In a- 
cest timp el a parcurs 187 000 de mile 
și a învățat patru limbi.

Conrad Dube, în vîrstă de 35 de ani, 
are o sănătate robustă, deși în copilă
rie a fost bolnav de poliomielită.

• După 9 runde, în turneul candi
datelor la titlul mondial de șah de la 
Suhumi conduce maestra iugoslavă 
Milunka Lazarevici cu 7 puncte și 
două partide întrerupte, urmată de 
Zatulovskaia (U.R.S.S.) — 6,5 pune- 
te, o partidă amînată. In runda a 9-a 
Lazarevici a cîștigat la Teodorescu, 
Karakas la Moscini, Kusnir a învins-o 
pe Borisenko și Erefova pe Lane.

•e campionul romîr, 
a avut o desfâșu-
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