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INSIGNA DE POLISPORTIV

Ce s-a făcut și... ce se va face
la clubul Olimpia

Zilele trecute am avut o dis
cuție cu secretarul -cu proble
me organizatorice al clubului 
Olimpia din Capitală, tovară
șul Savu Spătaru, privind re
zultatele obținute pînă acum 
in asociațiile raionului Tudor 
Vladimirescu pe linia atra
gerii maselor de membri 
UCFS în concursurile Insig
nei de polisportiv.

— încă de anul trecut, de 
cînd s-a introdus Insigna de 
polisportiv, atît conducerea 
clubului cît și consiliile asu- 
ciațiilor au pus în centrul 
preocupărilor lor organizarea 
în cele mai bune condițiuni 
a acestei importante acțiuni 
care asigură membrilor aso
ciațiilor o activitate organi
zată și continuă. Asociațiile 
sportive s-au angajat ca 
acest an să mobilizeze 
startul concursurilor 5000 
tineri. In prezent, în cele 
de asociații, 3127 de tineri 
și cucerit insigna iar alți peste 
3 000 figurează în foile de con
curs cu 3—4 norme îndepli
nite.

Asociații unde se muncește 
intens pentru atragerea ma
selor de membri UCFS în

concursurile insignei sînt: 
Spartac <246 de purtători), 
Flacăra roșie (452), Chimia 
(76), Aurora (77), Școala pro
fesională a uzinelor „Timpuri 
noi" (408), Inul (41) și altele. 
Sînt însă și asociații ale căror 
consilii nu se pot mîndri că 
și-au realizat angajamentele. 
Spre pildă, asociația sportivă 
Timpuri noi, unde în eviden
ța consiliului sînt doar 50—60 
de tineri cu 2—3 norme tre
cute. Nu stau pe roze nici 
asociațiile Crinul, Tehnica 
confecției, Recolta, Avîntul 
alimentar etc.

— Pe linia bunelor re
zultate, vreți să ne amin
tiți și cîteva inițiative 
din asociații ?

— în primul rind trebuie 
să vorbim de asociația spor
tivă Aurora (de pe lingă în
treprinderea „Arta mobilei"), 
unde cu toate că sînt unele 
dificultăți în mobilizarea ti
nerilor — întreprinderea are 
multe unități răspîndite în 
diferite părți ale orașului — 
un mare număr de tineri sînt 
atrași în întrecerile [pentru

(Continuare în pag. a 2-a)
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Noi întilniri internaționale 
ale fotbaliștilor noștri Clipe de destindere. în fața micului ecran : Iolanda Balaș, Viorica Visoopolearaa, Maria 

Diaconescu ți doctorița Zina Simu
Foto : „Kyodo News Service"

pleacă azi în 
va susține trei

• Jiul Petrila 
Iugoslavia unde 
meciuri, la datele de 8, 11 și 13 
octombrie.

• O combinată a echipelor 
bucureștene Dinamo — Rapid — 
Steaua participă între 16—18 oc
tombrie la un turneu internațio
nal care va avea loc la Novisad

ACTUALITATEA SPORTIVA
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(Iugoslavia), cu prilejul aniversă
rii a 60 de ani de activitate a echi
pei locale de fotbal, Vojvodina. 
Alături de combinata bucureș- 
teană și echipa sărbătorită, mai 
participă Honved Budapesta și 
formația Novisad.

• Echipa reprezentativă de 
juniori a R. P. Rcmîne va întîlni 
la 25 octombrie la Sibiu formația 
de juniori a R. P. Polone.

LA ORA 9 
redus 60 
senioare;

UN IMPORTANT CONCURS DE TIH 
PE POLIGONUL TUNARI

Incepînd de joi și pînă duminică, 
poligonul Tunari va găzdui întrece
rile din cadrul campionatului Capi
talei la arme speciale. La concurs 
participă toți trăgătorii fruntași din 
cluburile bucureșiene.

Iată programul: JOI DE 
•— armă liberă calibru 
focuri culcat seniori și
VINERI DE LA ORA 9 — pistol vi
teză și armă liberă calibru redus 
3x40 focuri seniori ; SIMBATA DE LA 
ORA 9 — talere aruncate din șanț 
(100 buc.), armă liberă calibru re
dus 3x30 focuri senioare, pistol liber; 
DUMINICA DE LA ORA 9 — pistol 
calibru mare, aima standard 3x30 
focuri seniori și senioare, talere a- 
runcate din turn (skeet).

PESTE 2 000 DE ACȚIUNI TURISTICE 
DE MASE IN REGIUNEA GALAȚI

Asociațiile sportive din regiunea 
Galați au inițiat, în primele 9 luni
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ale acestui an, un număr de 2 036 
acțiuni luristice de mase la 
au participat 207 116 oameni 
muncii, îndeosebi tineret.

La realizarea acestor cifre,, 
contribuție suostanțială și-au adus 
comisiile de turism din raioanele 
Tecuci (care au organizat un numâr 
de 386 de acțiuni turistice), Focșani 
(312) și cea a orașului Brăila (243).

POPICARI ROMINI PESTE HOTARE
Intre 23 și 25 octombrie, oampionii 

republicani la popice Cristu Vînăto- 
ru și Eoaterina Damo II vor parti
cipa la un important turneu inter
național, programat la Bautzen 
(R.D. Germană): tradiționala .Cupă 
Werner Seelenbinder".

„CUPA PROGRESUL" LA SCRIMA
Stmbătă șl duminică, în sala de 

sub tribunele stadionului Republicii, 
a avut Ioc o competiție de iloretă 
teminlnă și spadă dotată cu .Cupa 
Progresul". ,

Iată clasamentele finale: 1. Marta 
Schultz (Progresul); 2, Vlcl-ortța Pe- 
trișor (S.P.C.) ; " “ * *—
(S.P.C.); 
(S.P.C.);
(S.P.C.); _ ____
(S.P.C.); 7. Georgeta Orfanu (Știin
ța): 8. Tatiana Tăbăcaru (Progresul).

La spadă, pe locul 1 s-a clasat 
Al. Istrate (S.P.C.) urmat de Ad. 
Săvutescu (Progresul), Clement 
Tomescu șl Ion Dumitru (S P.C.).

3. Eugenia Islrate
4. Mariela Zamtirescu

5. Gheerghița Furtună
6. Liliana Dinescu

Poftiți la masă, fetelor! Meniul prînzului 
îl prezintă voleibalista Doina Popescu 

Foto : „Kyodo Netvs Service"

L' venimentul principal de 
l-t luni dimineață a fost pen
tru delegația noastră meciul 
de fotbal pe care echipa olim
pică l-a susținut în compania 
selecționatei Japoniei. Par
tida s-a desfășurat pe terenul 
de la Kemigaua. situat la 50 
km de Tokio. Victoria a re
venit fotbaliștilor noștri, cu 
scorul de 7—2 (4—0). Iată for
mația aliniată de echipa ro
mână : Datcu — Greavu. Nun

weiller III, Dan 
Coe, Hălmăgeanu 
— Petru Emil, 
Koszka 
lab, 
Ionescu 
ceanu. 
români au 
festat o 
dispoziție de joc, 
atacul fiind foar
te activ. In pri
ma repriză, Pir
călab a înscris 
trei goluri, iar 
Constantin unul 
din 11 metri. In 
partea a doua, a- 
saltul echipei noa
stre la poarta ad
versă a continuat 
in același ritm 
susținut, Pircălab, 
Creiniceanu și Pe
tru Emil înscriind 
alte trei goluri, 
în această repriză 
echipa Japoniei 
— aceeași care a 
evoluat în vara a- 
ceasta la Bucu
rești — a reușit 
să marcheze și ea

Pircă-
Constantin, 

Creini- 
Jucătorii 

mani- 
bună

de două ori. Pircălab a fost in 
in acest meci excelent, Con
stantin și Nunweiller III — 
foarte buni. Ziaristul bra
zilian Paolo Orales din Rio 
de Janeiro, prezent la meci, 
ne-a spus la sfirșit că, după 
părerea lui, echipa rornînă are 
șanse să cucerească o medalie. 
I-a plăcut jocul degajat al for
mației noastre, precizia in șu
turi a atacanților. în tribune 
erau prezenți antrenorii mai 
multor echipe de fotbal parti
cipante la turneul olimpic, 
printre care cei ai Cehoslo
vaciei, R. D. Germane, Unga
riei etc.

upă atletism, gimnastica

rile 
vărat 
cerilor olimpice. Și ce argu
mente ar putea fi mai con
vingătoare în acest sens decit 
acelea că biletele de intrare 
la concursurile de atletism și 
gimnastică au fost de mult 
epuizate și că acum au înce-

este apreciată in cercu- 
specialiștilor ca un ade- 

,cap de afiș" al între-

put... falsurile și specula în 
legătură cu biletele de intra
re. Poliția a fost pusă in stare 
de alarmă, pentru a depista 
pe falsificatori. La gimnasti- 
că-fete sînt înscrise pe listele 
de concurs echipele R. P. Ro
mine, S.U.A., Cehoslovaciei, 
U.R.S.S., Australiei, Ungariei, 
Germaniei (echipa unită), 
Poloniei și Japoniei. Selec
ționata bulgară nu va mai 
putea participa la întrecerea 
pe echipe deoarece, aici, în 
cursul antrenamentelor s-au 
accidentat Ranghelova și 
Trașlieva. Fiindcă veni vorba 
de accidente, să amintim că 
în aceste zile s-a accidentat 
și una din cele mai bune 
gimnaste japoneze, Tanaka, 
însă participarea ei este to
tuși posibilă. Latînina, Asta
hova, Muratova, Liuhina, 
Volcețkaia (U.R.S.S.), Ceas- 
lavska, Ruzicikova (Cehoslo
vacia), Fost, 
nia), Sonia

Starke (Germa-
Iovan, Elena

(Continuare în pag. 4—5)

„Introducere" în noul sezon 
de hochei pe gheată

- De vorbă cu tov. VASILE MILITARU, secretar 
general al F. R, H, P. -

«ONÂILLOR

Foto : C. Socauu

ULTIMELE NOUTĂȚI
DIN CAPITALA JAPONIEI

BULETINUL

DE HANDBAL
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ULTIMELE 
ȘTIRI EXTERNE

Octombrie s-a așezat de-a binelea...
Cifrele cu plus ale buletinului meteorologic se apropie tot mai 

mult de unitate; seara, pardesiul își reclamă drepturile; gos
podarii cluburilor și asociațiilor sportive au ajuns în stadial 
de finisare a... săniei pe care și-au pregătit-o încă din cursul 
verii.

în Parcul „23 August", activitatea febrilă de la patinoarul 
artificial (deschiderea porților: 10 octombrie), anunță mutarea 
apropiată a „centrului de greutate" al marelui complex 
intrarea din Bulevardul Muncii...

Așadar, vom trece în curînd 
pe gheață.

pragul noului sezon de

spre...

hochei

Ne-am adresat tov. V. MILI
TARII, secretarul general al 
F.R.H.P., rugîndu-1 să ne furni
zeze uneie amănunte în legătură 
cu măsurile luate în vederea 
noului sezon, cu... perspectivele 
ce stau în fața spectatorilor iu
bitori ai pucului și crosei:

— In primul rînd țin să arăt 
că patinoarului din Parcul „23 
August" i s-au adus, prin grija 
I.E.B.S.-ulut, importante amena
jări, principala noastră bază ho- 
cheistică prezentîndu-se acum ca 
o bază modernă, care asigură 
cele mai bune condiții de desfă
șurare întrecerilor. In acest 
zon, prin darea în folosință a 
renului cu gheață artificială 

i la Floreasca, unde accentul
' cădea în principal pe activita-

se- 
te- 
de 
va

de vi-tea patinajului artistic și 
teză, programul patinoarului va 
fi mult degrevat, permițînd folo
sirea lui pentru hochei mai mult 
decit în anii trecuți.

Biroul federal a luat inițiativa 
organizării unor centre de iniție
re in hochei (după modelul ce
lor deja existente la patinaj), atît 
în București cit și în provincie 
(Brașov, Suceava și probabil 
Cluj), în cadrul cărora vor fi in- 
struiți copii de 8—12 ani.

— Ce ne puteți spune des
pre programul competițional 
intern ?

— în alcătuirea calendarului, 
am ținut seama de necesitatea

(Continuare in pag. a 7-a)



In întrecere pentru cucerirea insignei de polisportiv
’ î— Vreți să prindeți o 
imagine pentru „Sportul"? 
Atunci poftiți pe stadio
nul nostru. Peste cîteva 
mîrvuto 70 de elevi ai 
școlii profesionale C. F. 
București vor încerca să 
treacă o parte din nor- 
inele „Insignei de poli
sportiv*.

Am <lat cnrs invitației 
tovarășului Ion Sfetcu, 
secretarul organizatoric al 
club ului Rapid — care, 
de altfel, funcționa ca 
„arbitru neutru44 la con
curs — și iată-ne în mij
locul tinerilor entuziaști 
și ... nerăbdători. De altfel, 
stadionul rapidiștilor tră
iește zilnic a-semenea mo- 
ișîețâte. Mii de tineri și 
tinere din asociațiile spor
tive ale raionului Grivița 
Roșie s-au întrecut pen
tru cucerirea Insignei. Azi 
este rîndul elevilor ș-colii 
profesionale. în mijlocul 
lor, profesorii de educa
ție fizică Florica Balosa- 
ehe și Gheorgbe Donciu. 
Gronometrele. ștacheta și ruleta sînt 
puse în funcție. Elevii anului II—A,
fruntași la învățătură, țin să-și dove-
dească talentul și în întrecerile spor
tive. Alexandru Ră-duță. Gheorghe Ni- 
colac, Mihai Păun, Nieolae Zânei, Pe
tre Neaoșa, Nieolae Turna (anul II), 
lancu Pîrvn, Petre Neaga, Glreorghe 
Preda (anul I) ajung primii la linia
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PARTICIPARE BOGATĂ IA CAMPIONATELE
ASOCIAȚIEI SPORTIVE CLUJEANA

Tn perioada actuală, competiția care 
suscită interesul iubitorilor ele sport 
de la asociația sportivă Clujeana este 
campionatul asociației. Din cei aproape 
4000 de membri ai UCFS 2000 sînt 
cuprinși în această interesantă compe
tiție organizată la 10 ramuri de sport. 
Succesul de care se bucură în fiecare 
ar> campionatul asociației este urma
rea firească a muncii organizatorice și 
tehnice a consiliului asociației sportive 
Clujeana și a celorlalți activiști obștești 
de aici, atît î.i perioada de pregătire 
cit și în timpul desfășurării întrecerilor. 
Tocmai de aceea cred că este nimerit 
să vorbesc despre modul cum activează 
acest consiliu, despre acțiunile pe care 
le inițiază pentru a asigura succesul 
campionatelor asociației sportive.

La începutul trimestrului III al aces
tui an a avut loc ședința consiliului aso
ciației sportive. Cu acest prilej a fost 
discutat și definitivat planul de muncă 
privind organizarea campionatelor. I’e 
baza experienței din anii trecuți și cu- 
noseîndu-se preferințele amatorilor de 
sport de la Clujeana, activiștii consi
liului asociației și-au îndreptat atenția 
spre următoarele W ramuri de sport: 
atletism, haltere, ciclism, popice, fot
bal, handbal, șah, tenis de masă, tenis 
și orientare turistică. Chiar în ședința 
de consiliu, președinții secțiilor pe ra
mură de sport și-au notat principalele 
sarcini ce le revin în organizarea com
petițiilor. Apoi, în zilele următoare, 
membrii consiliului asociației sportive 
au discutat cu fiecare birou de secție 
și au alcătuit planuri de muncă cores
punzătoare necesităților de organizare. 
Pe tot timpul competiției de fiecare ra
mură de sport se ocupă în mod special 
un membru al consiliului asociației 
sportive Clujeana, iar atunci cînd se 
simte nevoia participării la îndeplinirea 
sarcinilor și alți membri. Ce s-a pre
văzut de fapt în aceste planuri de ac
țiune ?

Tn primul rînd s-au constituit co
lective de muncă în care au intrat 
membri ai biroului secției, antrenori .și 
sportivi fruntași ai asociației. (Este 
vorba de sportivii participanți la cam
pionatele orășenești și regionale). Sar
cinile au fost împărțite pe fiecare mem
bru în directă concordanță cu cunoștin
țele acestora și cu posibilitățile de rea
lizare a acțiunilor inițiate. Au fost in
dicate terenurile pe care se vor desfă-

SPORTUL POPULAR
Pag. a 2-a Mr. 4529

Proba d& săritură în lungime a dat loc unor dispute pasionante

de sosire în cursa de 100 m plat. Ei 
uu se lasă mai prejos nici în probele 
de aruncarea greutății. In anul II-A, 
după cum ne informează tovarășa Ba- 
losache, de pe acum sînt 37 de pur
tători ai Insignei de polisportiv. Lor 
le vor urma, în ourînd, alții...

Text si foto :
K. CĂLĂRĂȘANU

șura întrecerile (au fost incluse sar
cini de reamenajare și de pregătire a 
terenurilor de sport), datele de dispu
tare a competițiilor (din iulie — după 
încheierea primei etape a Spartachiadei 
republicane și pînă în noiembrie), mij
loacele de popularizare a întrecerilor 
(•-dișe, stația de radioamplificare, ga
zetele de perete, discuțiile dintre spor
tivii fruntași și începători etc.), înscrie
rea participanților, repartizarea lor pe 
grupe, desemnarea arbitrilor, populari
zarea rezultatelor, pregătirea partici
panților de către cadrele tehnice și spor
tivii fruntași, urmărirea competițiilor 
pentru depistarea elementelor talentate 
etc. Activiștii obștești și tehnicienii a- 
sociațîei au pornit imediat la realiza
rea planului. O mare contribuție a fost 
adusă de către sportivii fruntași. Aceș
tia au explicat, alături de tehnicieni, 
regulamentul ramurilor de sport și cel 
al campionatelor, i-au ajutat pe spor
tivi în pregătire și i-au asistat în tim
pul întrecerilor.

I’e parcursul competiției sînt popu
larizate rezultatele, iar la sfîrșit în
vingătorii întrecerii primesc diplome și 
plachete. Cei mai buni dintre partici
panți sînt îndreptați către secțiile pe 
ramură de sport. Unii dintre ei devin 
instructori sportivi.

Succesul acestei competiții se dato
rează și faptului că în perioada desfă
șurării campionatelor se fac săptămî- 
nal ședințe de analiză a muncii în bi
rourile secțiilor pe ramură de sport 
și în cadrul colectivelor de organizare 
a campionatelor pe asociație. De ase
menea, colaborarea cu organizația de 
bază U.T.M. asigură muncii sportive și 
în acest domeniu îndeplinirea la timp 
și în bune condițiuni a sarcinilor.

In încheierea acestor rînduri aș vrea 
să citez cîțiva dintre sportivii relevați 
cu prilejul campionatelor pe asociație 
și o serie de activiști care își aduc con
tribuția la răspîndirea sportului în rîn- 
dul muncitorilor de.la fabrica Clujea
na. Este vorba de Sever Mureșan (12,2 
la 100 m plat), Alihai Lucaci (campion 
la popice), losif Zagcmi (9,52 m la a- 
runcarea greutății) și echipa de fotbal 
a fabricii de ghete; de muncitorul Eu
gen Vrană (instructor sportiv), Melan- 
țina Muntean” (instructor sportiv — 
gimnastică), muncitorul Alexandru Ma- 
teiaș (instructor sportiv — atletism), 
Gh. Marinceanu (președintele secției de 
fotbal), loan Făgărășan (președintele 
asociației sportive Clujeana).

D. GALĂTEANU
activist al Consiliului General UCFS

Ce s-a făcut și... ce se va face
la clubul Olimpia

(Urmare din pag. 1)

obținerea Insignei de polisportiv. 
Rezultatele bune obținute de Auro
ra se datorase pe de o parte cola
borării perfecte dintre consiliul aso
ciației Și organizația U.T.M., iar pe 
de altă parte legăturii permanen
te teu organizatorii ide grupe spor
tive. în curțile unor unități s-au 
.amenajat din inițiativa consiliului 
asociației sectoare de aruncări. Ast- 

4fel, zeci de tineri au trecut chiar la 
locurile lor de muncă proba de 
aruncarea greutății, restul norme
lor îndeplinindu-le pe stadionul 
clubului.

Succesele obținute la A. S. Spar- 
tac se datoresc, în primul rînd, 
atragerii tuturor antrenorilor, in
structorilor voluntari si a organi
zatorilor de grupe sportive ai aso
ciației în organizarea întrecerilor, 
în felul acesta, la cele 2.—3 con
cursuri care se țin. săptămânal, par- 
ticipanții sînt îndrumați cu compe
tență.

Este cazul să amintim și asocia
țiile care au echipe de (fotbal în 
campionatul raional. Jucătorii aces
tor formații au devenit, cu toții 
purtători ai insignei.: în schimb, 
două echipe care activează într-o 
competiție superioară, în „oraș“ — 
Bumbacul și Timpuri noi — n-au 
nici un fotbalist care Bă poarte la 
reverul hainei Insigna de polispor
tiv. ;( :

— Ce v-ați propus pentru pe
rioada de toamnă ?

— Vom folosi din plin zilele fru
moase, organizând cît mai multe 
întreceri. Stadionul clubului stă la 
dispoziția asociațiilor de două ori 
pe Săptăimînă, miercurea și vinerea. 
Consiliile asociațiilor vor purie ac
cent, în primul rînd, pe mobilizarea 
la concursuri a acelor; tineri cane 
au deja îndeplinite 3—4 norme, ast
fel ca, pînă la venirea iernii, aceștia 
să intre în posesia insignei.

O altă acțiune este acefea a ame
najării locurilor de concurs pe mi- 
crostadionul de la Casa raională de

Numeroși tineri din orașul și raionul Caracal parti
cipă în aceste zile la concursuri de atletism, gimnasti
că, tir, ciclism etc. în cadrul cărora își trec cu succes 
probele Insignei de polisportiv. Astfel, peste 1200 de 
muncitori, colectiviști și elevi și-au îndeplinit, în ulti
ma v. me, toate normele devenind purtători ai insignei. 
Prir.lre aceștia se numără tineri de la asociațiile

sportive Răsățritul și Știința din Caracal, Armășeștii 
de Jos, Fulgerul Mărșani, Victoria Corlătești etc.

Iată în fotografie un grup de elevi din Caracal în 
timpul exercițiilor de gimnastică cerute de regulamen
tul Insignei de polisportiv.

Text și foto; N. Constantlnescu

CEA MAI TÎNĂRĂ
CAMPIOANĂ

Era ca fi acum, într-o toamnă, 
cîml am cunoscut-o. Concura pe o arenă 
dintr-un oraș de provincie, în cadrul 
fazei zonale a campionatului repu
blican de popice pe echipe. Nu pă
rea să aibă mai mult de 15 ani, dar 
lansa bila cu o precizie care entuzias
ma pe spectatori. O coechipieră mai 
în vîrstă, o urmărea însă cu o ad
mirație deosebită. Mai tirziu am aflat 
că era... mama ei și că o chema tot 
ca pe fată, Ecaterina.

— De cît timp joacă fata popice ? 

am întrebat-o într-o pauză pe mama 
Ecaterinei.

•— De vreun an. Soțul meci a în
demnat-o. El este lin , vecWj jucător.

A trecut un timp și ne-am întîlnit 
din nou, în ultimii ani, . ^plțff a Vo

ința Tg. Mureș (în care .jotfgă . cele 
două Ecaterine), nu a lipsit dP> la nici 
o finală de campionat. Pregătindu-se 
conștiincios, la finala din anul 1962,

cultură a tineretului. Aici s-a ame
najat o pistă de alergări pentru pro
ba de 100 m și, curînd, va fi -gata 
un sector pentru aruncarea greută
ții și unul pentru săritura fin lun
gime. Atît pe terenul de la Casa de 
cultură cit și pe stadionul clubului 
vor £i prezenți, ide fiecare dată, an
trenori și instructori care să acorde 
asistență tehnică sportivilor.

Revenind la inițiativele luate de 
unele asociații trebuie să amintim 
de asociațiile Spartac, dS.P.E., Pe- 
trol-chimie, Stăruința, Recolta etc. 
unde o parte dintre tinerii care au 
obținut Insigna de polisportiv sînt 
propagatori activi ai acestei acțiuni 
sportive de mase. La locurile lor de 
muncă, ei desfășoară o intensă ac
tivitate pentru mobilizarea tineri
lor la concursul pentru Insigna de 
polisportiv. Dintre aceste harnice a- 
jutoare ale consiliilor asociațiilor 
sportive vom menționa în primul 
rînd pe Gh. Botezatu, Daniela Uțu, V. 
Brezeniuc (A.S. Spartac), D. Mușetes- 
cu, Mariana Minculescu (I.S.P.E.), 
Alexandru Toma (Recolta), Dan Pre- 
lipceanu, Teodor Despinoiu (Petrol- 
chimie), C. Chicioreanu (Stăruința) 
și alții.

— Ce ajutor vor da viitorilor 
purtători ai insignei, sportivii 
fruntași ai clubului Olimpia ?

— Pînă acum am fost deficitari 
la acest capitol. Foarte puțini spor
tivi fruntași din cuprinsul raionului 
s-au deplasat în mijlocul sportivilor 
începători care se pregătesc pentru 
cucerirea Insignei. Ne vom strădui 
ca la viitoarele concursuri să fie 
prezenți o serie de sportivi fruntași 
'care, prin sfaturile lor, prin exem
plificări Concrete, să ajute tinerii 
participanți. Nu vor lipsi din mijlo
cul ''tinerilor sportivi ca Ana Goreti, 
I; Piepten —- tir, Elena ’’Nenciu — 
gimnastScrii, V. Dumftfescu,' Aurelia 
Weis, Elisabeta Bucur — atletism, 
C. Dumitrescu, Ș. Rădulescu — ci
clism și alții.

Interviu luat de T. RABȘAN 

marna a devenit recordmană a țării 
doborînd, din 100 bile mixte, 45S po
pice. Dar nici fata nu se lasă mai 

prejos. Antrenîndu-se serios ea este 
selecționată, în același an, în lotul 
republican de perspectivă iar la sfir- 
fitul lui ’63 debutează în echipa na
țională de tineret. Ea știa că de acum 
trebuie să se pregătească și mai bine. 

Și cu toate că trebuia să meargă, une
ori î-n fiecare după-amiază, la repeti
ția brigăzii artistice din care făcea 
parte, își găsea zilnic timp pentru a 
lansa cîteva... zeci de bile. într-o 

seară a venit la antrenament mai tîr- 
ziu.

•—- Tovarășe antrenor, am avuit șe
dință de U.T.M. șt de aceea am întîr- 
ziat, îi spuse ea lui Tiberiu Szemani. 
Am fost aleasă în biroul organizației. 
Sînt locți-itoarea secretarului de Ia u- 
uitatea '.înde lucrez.

Antrenorul s-a bucurat nespus. Știa 

că colegii ei de muncă, de la coope
rativa Igiena nr. 4 o apreciază, că 
are o serie de sarcini obștești și de 
aceea nu se supăra niciodată cînd în- 

tîrzia. Stătea în plus ore întregi, în- 
vățînd-o să lanseze bila cu o precizie 
matematică. Au urmat zile în care E- 
caterina nu a avut odihnă. Serviri, re
petiție, antrenament și meciuri. Echipa 
mergea din victorie în victorie, ajun- 
gînd și în acest an in finala campio

natului republican, desfășurată in 
luna mai la Brașov. Aici ne-am întii- 
nit din nou. împreună cu numeroși 

spectatori le-am aplaudat îndelung : 
la sfîrșitul competiției fetele din Tg. 

Mureș deveniseră campioane ale tării. 
Dar pentru cele două Ecaterine din 
echipa Voinței Tg. Mureș nu au ur
mat zile de destindere. Ele se califi
caseră și în finala campionatului indi
vidual. La Cîmpina, pe arena Rafi
năriei, ne am revăzut. Mama mai par
ticipase la asemenea finale dar în ie
rarhia campionatului nu reușise nici
odată să urce mai sus de locul 4. I-a 
fost dat însă fetei sale să atingă cul
mea; Ecaterina Darno II a ocupat la 
Cîmpina primul loc în campionatul pe 
anul 1964.

...Toți spectatorii au rămas pe locu
rile lor pentru a asista la festivitatea 
de premiere. Ul-măriseră o finală pa
sionantă și doreau s-o mai vadă încă 
o dată pe micuța jucătoare care în
trecute multe sportive experimentate. 
Și în timp ce Ecaterina îmbrăca tri

coul de campioană iar mama, pri
vind-o, de-abia își mai ținea lacrimile, 
arbitrul Dumitru Stoica îmi zise ușor 
emoționat.

— Știi că e cea mai tînără cam
pioană a țării ? Cînd mi-a prezentat 

carnetul de legitimare m-am uitat și 
Ia data nașterii : în ourînd împlinește 
20 de ani. E născută în ’44.

Am notat cele spuse de arbitrul D. 
Stoica, deoarece ele aveau să devină 
tema reportajului de față.

TRAIAN IOAN1ȚESCU



DINAMO

Oaspeții au fost serviți 1 
desen de Neagu Rădulescu

După 5 etape în categoria B

MAI MULT „FOTBAL “!
S-a mai consumat o etapă (desigur, 

Incompletă) din cadrul categoriei A. 
In cronicile publicate ieri în ziarul 
nostru am relatat cititorilor amănun. 
tete transmise de corespondenții noș
tri, privind desfășurarea jocurilor. A- 
runcînd o privire de ansamblu asupra 
celor petrecute pe terenurile din Arad, 
Oradea, Baia Mare și Pitești se poate 
constata — în continuare — cu părere 
de rău că nici în etapa din 4 octom
brie meciurile nu s-au ridicat ca va
loare Ia nivelul așteptat de spectatori 
și specialiști. In majoritatea întilnirilor 
s-au făcut remarcate o serie de lipsuri 
de ordin tehnic și tactic ale jucătorilor, 
individual și în ansamblu pe echipe. 
In această ordine de idei iată ce ni 
s-a transmis de la Baia Mare, 
„...s-a jucat obstructionist, au abundat 
greșelile de tehnică individuală, opriri 
defectuoase, pase la adversar etc....“. 
Pe bună dreptate se poate pune între
barea: oare fotbaliștii echipelor Petro
lul și Minerul să fi uitat că joacă 
în prima categorie î Aceleași obser
vații și de la meciul de 1a Oradea unde 
ambele formații au practicat un joc 
confuz, de uzură, de un nivel tehnic 
scăzut. In plus se poate spune că ata- 
canții Grisului — ca și cei ai echipei 
bucureștene Progresul — au dat do
vadă de o ineficacitate exasperantă 
ratînd ocazii de gol din poziții ideale, 
expediind la poartă nenumărate șuturi 
imprecise. „Văzîndu-i cum se pripesc 
în fața porții — ne scrie corespondentul 
nostru — aveam impresia că pe teren 
evoluează jucători începători care nu 
știu ce să facă cu balonul...". Inefica. 
citatea, această veche racilă a fot
baliștilor noștri, s-a făcut remarcată și 
în jocul de tla Arad, unde Floruț, Igna, 
Țîrlea, Voica, Cuperman ș.a. au ratat 
situații din cele mai clare. In ce pri
vește „eficacitatea" de care au dat do
vadă jucătorii 
partida de la 
sine rezultatul

de la Știința Cluj în 
Pitești, vorbește de la 
obținut cit mai ales

Rezultate din campionatul republican de juniori
Textila Botoșani—Dinamo Moldova 

C.F.R. Pașcani— 
Viitorul

4-0

Iași 4 ■ 3 (0——2),
Textila Buhniși 2—0 (1—0),
Suceava—Metalul Rădăuți 2—1 (1—1), 

Flamura roșie Tecuci—Siderurgistul 
Galați 0—3 (0—2), Metalosport Galați- 
Fructexport Focșani 5—0 (1—0), E- 
iectrica Constanța—Progresul Bucu
rești 1—1 (1—1), Farul Constanța— 
Știința București 3—0 (1—0), Metalul 
Tîrgoviște —- Poiana Cîmpina

(3—0), Rapid Mizil—Petrolnil Ploiești 
0—4 (0—0), Unirea Răcari—Metalul 
București 3—1, Tractorul Corabia-— 
Muscelul C. Lung 0—0, Metalul Pi
tești—Progresul Alexandria 8—1
(4—0), Dinamo Pitești—Electrica Fieni 
3—0 (neprez.), Metalul Hunedoara— 
Minerul Deva 1—1 (0—1), Vagonul
Arad—Teba Arad 2—0 (1—0), Elec

tromotor Timișoara—Minerul Anina 
5—1 (4—0), C'.S.Ș. Timișoara—Știința 
Timișoara 1—3 (l—0), C.F.R. Arad— 
C.S.M. Reșița 0—4 (0—1), U. T. Arad 
—C.F.R. Timișoara 3—0 (1—0), Meta
lurgistul Baia Mare—Minerul Baia 
Sprie 4—0 (2—0), I.R.A. 2 Tg. Mureș- 
Ind. sîrmei C. Turzii 1—1 (0—0), A. 
S. Aiud—Unirea Dej 6—2 (5—1), 
C.S.M. Sibiu—Steagul roșu Brașov 1—2 
(1—1), Faianța Sighișoara—C.S.Ș. Bra
șov 3—0 (2—0), Textila Sf. Gheorghe 
—Metrom Brașov 0—0, Chimia Făgă

raș—Tractorul Brașov 0—1 (0—1), 

faptul că primul șut spre poarta ad
versarilor, clujenii l-au expediat abia 
în minutul 25 (!).

Observații de genul acesta își fac 
loc de la o vreme din ce în ce mai 
des in relatările trimișilor și corespon
denților noștri, deoarece — în majori
tatea lor — jocurile desfășurate și în 
etapele anterioare au fost și ele de 
factură mediocră și submediocră. Tre
buie spus că în ultima vreme proble
ma calității fotbalului practicat de 
echipele rămase în cursa campionatu
lui lasă foarte mult de dorit. Poate 
constitui cumva o scuză pentru cele 
11 formații care se întrec faptul că 
lipsesc din campionat trei echipe — 
valoroase ce-i drept — și că numai în 
compania lor se pot desfășura jocuri 
de calitate ? Desigur că nu. Sîntem 
înclinați să credem că este mai curind 
vorba <de o muncă superficială de pre
gătire a fotbaliștilor și de o slăbire 
a exigenței antrenorilor în această di
recție. Ni s.a părut frumos gestul an
trenorului Andrei Șepci, care s-a dus 
la cabina piteștenilor și l-a felicitat 
pe Virgil Mărdărescu pentru victoria 
obținută de dinamoviști. Oare, pentru 
jocul clujenilor atît în meciul de la 
Pitești cât și în cel cu Vardar Skoplje 
din mijlocul săptămînii trecute n-ar 
trebui „felicitat" și antrenorul Știin
ței Cluj ? Ar trebui numai de găsit 
cine să facă acest lucru. Și nu numai 
pe el... Credem că federația de specia
litate ar fi cea mai indicată.

Publicul nostru, obiectiv și exigent, 
așteaptă întreceri de fotbal de o înaltă 
factură tehnică. Echipele au toate con
dițiile să satisfacă această cerere. Este 
de datoria jucătorilor, a antrenorilor, a 
conducerilor cluburilor să pună deci pe 
prim plan problema calității — acest 
deziderat important al 
tru. Federația trebuie 
această problemă să 
toată seriozitatea.

fotbalului nos- 
să vegheze ca 
fie privită cu

0. MANTU

C.S.M.S. Iași—Victoria P. Neamț 3—0 
(neprez.), A.S.M.D. Satu Mare — Mi
nerul Baia Mare 2—0 (1—0).

în etapa a IV-a (II octombrie) sînt 
programate următoarele meciuri :

SERIA I: Dinamo Moldova Iași— 
Suceava, Ceahlăul P. Neamț— 
Iași, Metalul Rădăuți—C.F.R. 
Foresta Fălticeni—Textila Bo- 
Textila Buhniși—Victoria P.

Viitorul 
C.S.M.S. 
Pașcani, 
toșani, 
Neamț.

SERIA A II-A : Fructexport Foc
șani—Constructorul Brăila, Știința 
Galați—Chimia Onești, RnlmentuJ Bîr- 
lad—FI. roșie Teouoi, Dinamo Bacău— 
Siderurgistul Galați, Petrolul Moinești- 
Metalosport Galați.

SERIA A III-A : Marina Mangalia— 
Electrica Constanța, Dinamo București 
—Dinamo Victoria București, Viitoral 
Electronica București—Farul Con
stanța, Portul Constanța—Flacăra ro
șie București, Progresul București— 
Știința București.

SERIA A IV-A : Ș. S. E. Ploiești— 
Rapid București, Unirea Răcari—Pe
trolul Ploiești, Metal/ul București— 
Metalul Tîrgoviște, Rapid Mizil—Steaua 
București, Tehuometal București—Fla
căra Moreni, Poiana Cimpina—C.S.Ș. 
București.

SERIA A V-A: Dinamo Pitești— 
C.F.R. Roșiori, Tractorul Corabia—Mi
nerul Cimpulung, Electrica l'ieui—U-

întrecerea echipelor din categoria B — urmărită cu un interes 
care crește de la etapă la etapă (dovadă grăitoare fiind miile 
de spectatori prezenți la marea majoritate a jocurilor) — a pro
gramat duminică o serie de partide interesante, multe dintre 
ele de o bună factură tehnică. Trebuie remarcat astfel spectaco
lul de calitate din meciurile Metalul Tîrgoviște — Poiana Cîmpina 
(1—0), Jiul Petrila — Recolta Cărei (5—1), Gaz metan Mediaș — 
C.S.M. Reșița (3—0) ca și jocul bun practicat de fotbaliștii de la 
C.S.M. Sibiu în partida cu Minerul Lupeni (3—1). Este îmbucu
rător faptul că tot mai multe echipe dovedesc o preocupare 
mai frumoasă ca în trecut pentru practicarea unui fotbal de ca
litate superioară.

In același timp etapa a mai scos în evidență și o serie de 
aspecte negative. Este vorba de jocul dur pe care-1 mai prac
tică încă unele echipe (A.S. Cugir în meciul cu Clujeana ca și

CIMPINA (1—0).Seria I
ȘTIINȚA BUCUREȘTI — DINA

MO BACĂU (0—1). Stadionul Poli
tehnica a fost populat pînă la re
fuz duminică dimineața. Disputat 
sub semnul dîrzeniei, mai ales du
pă înscrierea golului, în min. 11, 
de către fundașul Rădulescu care 
a degajat balonul în spatele lui 
Gram și de acolo mingea a ricoșat 
în gol, meciul a dat — în prima 
repriză — mult de lucru arbitrului 
Zaharia Drăghici-Constanța. El a 
trebuit să intervină deseori ca să 
tempereze jucătorii ambelor echi
pe, care au comis numeroase ob
strucții și intervenții neregulamen
tare. în această parte a jocu’ui 
studenții au pus la grea încercare 
apărarea dinamovistă care, însă, a 
rezolvat totul cu succes.

Portarul băcăoan Chită a avut de lucru in prima repriză. Iată-l, într-una 
din intervențiile sale, reținînd mingea trimisă cu capul de Păiț (Știința).

(Fază din meciul Știința București—Dinamo Bacău 0—1)
Foto : St. Petre

în partea a doua, jocul a scăzut 
din intensitate pînă în minutul 80. 
în ultimele 10 minute studenții au 
forțat egalarea. Ei au avut două 
ocazii dare de a înscrie (pe care 
însă le-au ratat) și au trimis o dată 
balonul în bară.

METALUL TÎRGOVIȘTE—POIANA

nirea Rm. Vîlcea, Progresul Alexandria 
—Victoria Giurgiu, Muscelul Cîmpu- 
lung—Metalul Pitești.

SERIA A VI-A : A. S. C'ugir—Jiul 
Petrila, Metalul Tr. Severin—Pandurii 
Tg. Jiu, Minerul Deva—Electroputere 
Craiova, Victoria Călan—Minerul Lu- 
peni, Știința 
doara.

Craiova—Metalul Ilune-

SERIA A
Electromotor .____ , __
mișoara—Vagonul Arad, Mineral Ani
na—Teba Arad, U.T. Arad—C.S.Ș. Ti. 
mișoara, Știința Timișoara—C.F.R. A- 
rad.

VII-A : C.S.M. Reșița—-
Timișoara, C. F. R. Ti-

SERIA A VIII-A: Flamura roșie 
Oradea—Minerul Bihor, Metalurgistul 
Baia Mare—Forestiera Sighct, Crișul 
Oradea—Recolta Cărei, Steaua roșie 
Salonta—Minerul Baia Mare, Minerul 
Baia Sprie—A.S.M.D. Satu Mare.

SERIA A IX-A : Clujeana—C.S.Ș. 
Cluj, Soda Ocna Mureș—Arieșul Tur
da, Știința Cluj—Unirea Dej, Ind. 
sîrmei C. Turzii—A. S. Aiud, Gloria 
Bistrița—Chimica Tîrnăveni, A.S.A. Tg. 
Mureș—I.R.A. 2. Tg, Mureș.

SERIA A X-A : Metrom Brașov— 
Tractorul Brașov, Steagul roșu Brașov 

Rulmentul 
C.S.M. Si- 
Sf. Gheor-

— Gaz metan Mediaș, 
Brașov—Faianța Sighișoara, 
biu—C.S.Ș. Brașov, Textila 
ghe—Chimia Făgăraș.

Minorul Lupeni în partida cu C.S.M. Sibiu; minerii au avat șt 
un jucător eliminat pentru atitudine nesportivă față de arbitru), 
de faptul că o serie de echipe care emit pretenții chiar pentru 
categoria A (Siderurgistul Galați, Flacăra Moreni) realizează 
meciuri de slabă calitate etc.

Dintre rezultate trebuie menționat meciul egal reușit de C.F.R. 
Roșiori la Rm. Vîlcea în compania formației locale Unirea, echipă 
care ne obișnuise cu jocuri frumoase. Se pare însă că succesele 
i-au .îmbătat** pe vîlceni...

Aruncînd o privire asupra clasamentelor celor două serii se 
poate constata că doar trei echipe, toate din seria a Ii-a, nu 
au cunoscut încă înirîngerea: Jiul Petrila, Ind. sîrmei C. Turzii 
și Știința Timișoara. In același timp, se remarcă startul slab 
luat de formații cu vechi state de serviciu în 
mia Făgăraș, Metalul București, A.S. Cugir și

Derbiul seriei a 
prilejuit un spectacol de calitate. Lo
calnicii au avut mai mult timp iniția
tiva în prima repriză, au insistat în 
ofensivă pentru a străpunge apărarea 
ermetică a oaspeților și au reușii ast
fel să înscrie golul victoriei, în min. 
38, prin Chiriță. La reluare jocul se 
echilibrează pentru o perioadă scurtă, 
apoi Metalul începe să preseze din 
nou, dar ratează prin Constantin și 
Lovin. Cîmpinenii au avut și ei cîteva 
ocazii de a înscrie, dar portarul tîr- 
goviștean Stănescu, în formă, a reți
nui tot. (Mișu Avanu-wresp.).

CONSTRUCTORUL BRAILA—ȘTI
INȚA GALAȚI (2—0). O partidă care 
a avut două aspecte diferite. In prima 
repriză am asistat la o dominare ca
tegorică a fotbaliștilor de ia Con-

structorul, care au și înscris de două 
ori prin Adam (min. 7 și 34), este 
drept însă și cu concursul... portaru
lui gălățean. în repriza secundă am
bele linii ofensive sînt lipsite de vita
litate și nu realizează nici o acțiune 
periculoasă. (N. Costin-consp.).

C.F.R. PAȘCANI — METALUL 
BUCUREȘTI (2—0). Joc viu dispu
tat. Feroviarii au fost mai periculoși 
în atac și au cîștigat pe merit. Tre
buie spus că oaspeții au greșit punînd 
accentul de la început numai pe apă
rare. Cele două goluri au fost înscrise 
de Rozorea (min. 15 și 69). (C. Enea- 
coresp.).

SIDERURGISTUL GALAȚI—FLA- 
CARA MORENI (ff— 0). O dispută de 
slabă factură tehnică. Gălățenii au do
minat în oarecare măsură, dar nu au 
fructificat din cauza nervozității. Fot
baliștii din Moreni s-au apărat bine; 
în schimb nu au reușit să închege nici 
un contraatac periculos. (S. Constan- 
tinescu-coresp.).

UNIREA RM. VILCEA—C.F.R. RO
ȘIORI (0—0). Apărîndu-se în perma
nență cu 7—8 jucători, feroviarii au 
„smuls" un nesperat 
sare. Jucătorii de la 
aglomerind jocul pe 
menea, trebuie spus 
sul clar obținut duminica trecută, e- 
chipa gazdă a început meciul prea 
sigură de victorie. (R. Alexandru-co- 
resp.).

CHIMIA FAGARAȘ—TRACTORUL 
BRAȘOV (1—0). Primele 45 de mi
nute s-au caracterizat printr-un joc 
lent, lipsit de perspective. După pauză 
localnicii acționează mai decis și în
scriu astfel golul victoriei, în min. 67, 
prin Feher. După aceasta Tractorul 
inițiază cîteva contraatacuri pericu
loase, respinse prompt de apărarea 
Chimiei. (B. Stoiciu și T. Lancea-co- 
resp.).

punct în depla- 
Unirea au greșit 
centru. De ase- 
că, după succe-

categoria B: Chi- 
C.F.R. Timișoara.

Seria a Il-a
CLUJEANA—A.S. CUGIR (4—1). 

Echipa locală a dominat tot timpul. 
Spre sfirșitul meciului oaspeții s-au 
dedat la durități accidentîndu-l pe 
atacantul clujean Toma. Au marcat 
pentru Clujeana Toma (min. 8 și 49) 
și Chirner (min. 20 și 78 din ii m), 
iar pentru oaspeți Udroaicâ in min. 
59. (V. Morea și T. Bara-coresp.).

C.S.M. SIBIU—MINERUL LUPENI 
(3—1). Sibienii au practicat un joc 
de calitate, cu pase în adîncime, 
schimburi de locuri și șuturi puter
nice. Timp de peste o oră au dominat 
localnicii și dacă nu se pripeau in fi
nalizarea unor acțiuni scorul putea 
fi și mai categoric. Golurile le-au rea
lizat: Laufceag (min. 8 și 35), Vă- 
caru (min. 12 din lovitură de la 11 
m.), respectiv Cărare (min. 90). In 
min. 57 jucătorul Seneș (Minerul) a 
fost eliminat de pe teren pentru ati
tudine nesportivă față de arbitru 
(M. Lwpuțiu-coresp.).

INDUSTRIA SÎRMEI CIMPIA 
TURZII—C.F.R. TIMIȘOARA (4—0). 
Peste 5 000 de spectatori au urmărit 
această partidă în care localnicii, după 
o repriză egală și ca joc și ca rezul
tai — 0—0, au obținut o victorie ca
tegorică. Au înscris: Mureșan (min. 
49), Vegh (min. 55 și 74) și Treabă 
(min. 82). Scorul putea fi și mai mare 
dacă înaintașii Raab, Chețan și Mu
reșan ar fi șutat mai precis la poartă. 
Ceferiștii, după un joc cit de cit ac
ceptabil in prima repriză, nu au mai 
putut face față In cea de a doua iure
șului impus de gazde. (P. Țonea-co- 
resp.).

JIUL 
(5-1). 
plin de 
eficace, 
învinși 
teren și au practicat un joc 
N-au putut marca mai mult 
gol, deoarece apărarea gazdelor a res
pins prompt contraatacurile 
Punctele aparțin lui 
4), Farcaș 
(min. 60), 
tiv Hauler 
doxal, dar 
s-a remarcat in mod deosebit. El a 
apărat multe șuturi periculoase. (I. 
Zamora și Șt. Băloi-coresp.).

ȘTIINȚA TIMIȘOARA—A.S. A. TG. 
MUREȘ (4—1). Echipa care a domi
nat in prima jumătate de oră și chiar 
a deschis scorul in min. 14
Gydrfi) a fost... A.S.A. Tg. Mureș.
După golul primit, gazdele se mobi
lizează mai mult și reușesc să ega- • 
leze in min. 30 prin Cucu. De . 
încolo inițiativa trece de partea 
intei care mărește scorul prin 
trei puncte înscrise de Lereter în 
34, 83 și 89. (P. Arcan-coresp.).

VAGONUL ARAD—A.S.M.D. SATU 
MARE (2—1). Victoria echipei ară- 
dene este deosebit de valoroasă de
oarece gazdele au învins o formație 
care practică un joc de bună calitate. 
Ambele goluri ale 
lui Schweilînger 
Oaspeții au înscris 
(Șt. lacob-coresp.).

GAZ METAN MED!AȘ—C.S.M. RE
ȘIȚA (3—0). Partida a fost viu dis
putată, spectaculoasă, desfășurată In
tr-un ritm susținut. De la început e- 
chipa locală a dominat teritorial, dar 
de-abia în repriza a doua atacanții 
medieșeni și-au făcut datoria, asiga 
rînd —• în cele din urmă — victoria 
prin golurile marcate de Săndulescu 
(min. 50 și 69). Scorul este stabilit 
în min. 83 de Pascal. De semnalat că 
învingătorii au ratat o lovitură de la 
11 m in min. 43. (Z. Rîșnoveanu-co 
resp.).

PETRI LA-RECOLTA CĂREI 
Jiul a practicat un joc bun, 
fantezie și, ce este important, 
Oaspeții, cu toate că 
la scor, s-au mișcat

au fost 
bine pe 
deschis, 
de un

lor.
Ciutac (min. 

(min. 22 și 52), Peteanu 
Libardi (min. 69), respec- 
I (min. 20). Pare para- 
Erdely, portarul oaspeților.

(prin

acum
Ști 
cele 
min

gazdelor aparțin 
(min. 29 și 77). 

prin Tiron (63).
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Ultimele știri din capitala Japoniei
la tri- 

ILIE
TOKIO 5 (Corespondență de 

mistil special „Agerpres", 
GOGA):

• La Tokio, orașul celei de 
Olimpiadei de vară, timpul se

a 18-a
ediții a
menține în general favorabil. Luni, un 
vînt de
nori deasupra cerului capitalei japo
neze, care în ultimele 4 zile a fost 
totdeauna albastru. Serviciul meteoro
logic japonez a anunțat că este posibil 
ca marți să plouă și temperatura să 
scadă cu 3-4 grade. Pînă în prezent, 
la Tokio au sosit 6 533 de sportivi și 
sportive din toate colțurile lumii. în 
satul olimpic, luni au fost înălțate 
alte 12 drapele ale țărilor participante 
la marea întrecere internațională care 
începe sîmbătă. Acum, pe suporturile 
metalice din „cartierul sportivilor" 
flutură itn bătaia viatului 64 de dra- 
pele

„sud-est“ a adus însă cîțiva

sport cu tocul „jos", care sînt mai 
practici în astfel de ocazii... aglome
rate. De asemenea, serviciul de pom
pieri a verificat cele 80 de camere 
pentru fumători, amenajate special la 
stadion și a — ---- '.— 2 J-
fotografii 
trepiede.

să
stabilit ca amatorii de 

nu utilizeze aparate

activitatea competițională. El va 
transmite sîmbătă deschiderea festi
vă a celei de-a 18-a ediții a J. O. și 
desigur va comenta proba de decat
lon în care cu ani în urmă a fost 
cel mai bun atlet din lume.

cu...

de stat.

Dintre toate ceie 20 de sporturi 
figurează pe lista Jocurilor (Uitu
cele mai multe înscrieri de par-

care 
pice, 
ticipare au fost înregistrate la atle
tism : 614 sportivi și sportive din 55 
de țări ale lumii. Urmează în clasa
ment natația și canotajul academic cu 
cite 322 înscriși.

• Spectatoarele care vor asista 
sîmbătă la deschiderea festivă a celei 
de-a 18-a ediții a Jocurilor Olimpice 
programată pe stadionul „Național" 
din Tokio li s-au dat „indicații" să nu 
poarte pantofi cu tocuri înalte gen... 
„cui", pentru a evita accidentele. Li 
s-a recomandat să poarte pantofi de

octombrie, în sala>5
„Șankei" din Tokio, se

de
vor 

lucrările congresului federa- 
 ...... 2_ ‘..J/_________ Oscar 

State (Anglia), secretarul torului de 
specialitate, a declarat ziariștilor că . ............ . ț________________ țț
constituie discuția pe marginea... „a- 
nulării la viitoarele competiții interna
ționale a stilului împins". Dacă se va

@ La 
conferințe 
desfășura 
ției internaționale de haltere.

la ordinea de zi punctul principal

lua o astfel de hotărîre, înseamnă că 
in viitor halterofilii își vor disputa 
intîietatea la stilurile „smuls" și „a- 
runcat". Specialiștii au declarat aici 
că stilul „împins" a provocat multe 
discuții și în același timp contestații 
la edițiile trecute ale marilor compe
tiții și că ar fi mai bine dacă forul 
internațional l-ar anula. Tot în ca
drul lucrărilor se va realege președin
tele federației internaționale de halte
re. Actualul președinte, Clarence John
son, are doi „rivali", în francezul Jean 
Dame și finlandezul Bruno Nyberg.

• Celebrul deoationist american 
Rafer Johnson, campion al Jocurilor 
Olimpice de la Roma, a sosit Ia To
kio, în calitate de... comentator al 
postului de radio New York. Johnson 
a declarat ziariștilor că s-a retras din

® Federația japoneză de canotaj a- 
cademic a anunțat oficial că 30 de 
țări s-au înscris la probele competi
ției olimpice. Echipajele Japoniei, 
Australiei, U.R.S.S. și echipei unite a 
Germaniei vor lua parte la toate cele 
7 probe incluse în program. Cele mai 
multe echipaje — 18 — vor lua parte 
la proba de 4 plus 1. La probele de 
2 fără cîrmaci și 2 plus 1 vor evolua 
cite 16 echipaje. Nu sînt prevăzute 
semifinale. După calificări și recalifi
cări se vor disputa direct finalele. 
Tragerea la sorți pentru stabilirea se
riilor va avea ioc la 6 octombrie.

• O delegațiie a „olimpicilor' 
vietici a făcut o vizită de 
în satul olimpic, delegației 
Sportivii celor două țări au 
insigne și buchete de flori, 
delegației sportive sovietice 

î;n frunte pe cunoscutul specialist în 
medicină sportivă, N. Ozolin. Sporti
vii sovietici au discutat cu gazdele 
lor și au făcut un schimb de expe
riență cu foștii recordmani mondiali, 
afleții japonezi Tashima, Mikoda și 
Nambu, în prezent antrenori de atle
tism. Intîlnirea a luat sfîrșit prin 
tradiționala „fotografie familiară" 
făcută în grup în fața blocului unde 
locuiesc sportivii japonezi.

so- 
curtoazie 
Japoniei, 
schimbat 

Grupul 
a avut

ȘTIAȚI CĂ...
...Bil Hardin, unul din cei trei re

prezentanți ai S.U.A. în proba de 400 
m garduri, este fiul lui Glenn Hardin, 
fost recordman mondial și cîștigător 
al acestei probe la Olimpiada de la 
Berlin (1936) ?

...recordul mondial al Iolandei Balaș 
(1,91 m) este superior cifrelor cu care 
a fost câștigată proba masculină res
pectivă la primele 5 ediții ale J.O.?

...primele probe atletice rezervate 
femeilor au avut loe în 1928 la Am
sterdam? Probele de săritură în lun
gime, 200 m. și aruncarea greutății 
au fost introduse în 1948 la Londra, 
iar probele de 400 m și pentatlon se 
vor desfășura pentru prima oară la 
Tokio.

...toate cele șase ediții ale turneului 
olimpic de baschet au fost câștigate 
de echipa S.U.A.?

...singurul boxer care a cucerit de 
trei ori consecutiv medalia de arar 
(1948, 1952 și 1956) este maghiarul 
Laszlo Papp?

• PROFILURI® PR
Fred Hansen

CE TREBUIE SJ
DESPRE CONCURSUL DE ÎNOT...

• înotul a figurat în programul 
Olimpiadelor moderne încă din anul 
1896. Primele probe au fost masculine : 
100 m liber, 400 m liber și 1500 m

BILANȚ MONDIAL 1964

armă liberă calibru redus

N. Rotaru în timpul concursului în care a realizat cea mai bună performanță 

mondială a anului: 598 p. din 600 posibile la

4 60 focuri culcat
f

1

rabil interesul întrecerilor respective 
de la Tokio. Franțuzoaica Christine 
Caron, olandeza Ada Kok sau sovie
ticele Galina Prozumencicova și Svet
lana Babanina — pentru a nu vorbi 

decît de marile favorite — pot aduce 
mai multe medalii de la Tokio decît 
au adus reprezentantele continentului 
nostru la ultimele ediții ale J.O.

FEMININ — 100 m liber

• 58,9 D
60.4 H Stouder

60.5 K. -----
60.6 J.

61.7 E.
62.4 L.
62.5 M.
62.5 A.
62.6 Thorne
02,6 D. Lay

Fraser — A.ustralia 
Ș.U.A. 

Ellis — S.U.A. 
Hollock — S.U.A. 
Terpstra — Olanda 
Bell — Australia
Grunnert — R.D.G. 

C. Hagberg — Suedia 
Australia 

Canada

400 m liber

• 4:39,5 M Ramenofski 
4:41.5 T ----------
4:43,7 G
4:50.5 E.
4:50,6 D.
4:50,7 E.
4:51,0 J Cedergvist
4:51,7 I. Konrads -
4:51,9 K. ”
4:52,7 M.

Foto : V. Godeseu

TIR
' Prezentăm mai jos cele mai bune 
‘performanțe ale anului. Din acest ta
tei rezultă că trăgătorii noștri au ob
ținut în acest an rezultate de valoa
re, care îi situează printre cei mai 
tuni din lume, și totodată printre can
didați! ia medaliile olimpice.

Pistol liber

2:48,8 M. Hoffmann
2:49,2 B. Grimmer — R.D.G.
2:49,8 C. ~ “-----
2:50,5 W.

R.F.G.
kolb —’ S.U.A. 
Urselmann _ R.F.G.

100 m spate

• 1:08,3 G.
8 • 1:08.6 C. --------- ----------

1:08,6 K. Fergusson — S.U.A. 
1:09,4 S.
1:09,4 C
1:09,5 N
1:09,8 J.
1:09,9 I.
1:09,9 E.
1:09,9 L.

Duenkell — S.U.A. 
Caron — Franța

Tanaka — Japonia 
Wlnkel • ----------
Harmar
Norfolk
Schmidt
Weir — _______
Ludgrove — Anglia

- Olanda
— S.U.A. 
_ Anglia
— R.D.G. 
Canada

400 m mixt

• 5:14,9 D.
■-----M Randalls --------------

B, 
M
A
V. 
M.

■JArmă liberă, calibru redus 60 focuri 
l
I

/

570
568
SS4
563 
561
561
561
561

Stolpin 
Razkazov

V. 
E.
Sangor 
Y. Kudrna 
Blakenschipp 
Burchett 
Larsson 
Yoshikawa

U.R.S.S.
U.R S.S.

R. D.G. 
Cehoslovacia

S. U.A.
S.U.A. 
Suedia

Japonia

Pistol vitezăculcat

598 N. ROTARU ROMÎNIA 594 A. Zabelin U.R.S.S.
597 R. Bortz R.F.G. 593 I. TRIPȘA ROMÎNIA
596 KendalȚ S.U A. 593 I. Bakalov U.R.S.S.
596 K. Wenck R.F.G. 593 Zapeckj Polonia
596 Gerasimenko U.R.S.S. 592 M. ROȘCA ROMINIA
595 T. COGUT ROMINIA 592 Nacovski Cehoslovacia
595 Manthos Grecia 590 Falta Cehoslovacia
595 Hasselqulst Suedia

TalereArmă liberă, calibru redus 3x4
Focuri 198 G. Horner S.U.A.

1161 G. Anderson 
1159 K. Zahringer 
1156 I OLĂRESCU
1155 Krilling
1154 V. Samburkin
1153 K. M. Muh:er
1152 Kendall
1152 Iakosits

S U.A.
R. F.G.

ROMTNIA
S. U.A. 

U.R.S.S.
Elveția 
S.U.A.

Ungaria

197 R. Baldouin
197 G. Asmus
196 Mattarelli
196 J. Marscheider
196 M. Prevost
196 A. Ambreck
196 Lira
196 Bikaner

S.U.A
r.d.g:

Italia 
R.D.G. 
Franța

Italia
Chile 
India

1152 V. Borisov
1152 Hammerl

U.R.S.S. 
Ungaria N. MĂRĂȘESCU

N AT AȚIE
Spre deosebire de 

line unde înotătorii 
q •uperioritate categorică, în cele fe-

probeie mascu- 
americani dețin

Europei atacăminine reprezentantele
cu hotărîre supremația sportivelor de 
peste ocean, fapt care ridică conside-* *

S.U.A. 
Stickles — S.U.A. 
Duenkell — S.U.A. 
Ljunggren — Suedia 
Fraser — Australia 
Long — Anglia 

" * ' - Suedia
Australia 

Hayakawa — Japonia 
Grunnert — R.D.G.

Da Varona — S.U.A. 
- - S.U.A.

Finneran — S.U.A.
Heuke’s — Olanda 
Heemskerk — Olanda

Lonsbrough — Anglia 
Holletz — R.D.G.
Egervary — R.P.U.

Australia

5:17,9
5:22,2
5:29,8
5:31,0
5:33.6
5:33,6
5:34,1 __
5:34,2 A Lasterie — Olanda
8:36,4 L Me Gill — Accto-l:

liber. Apoi, succesiv, au fost introdi 
100 m spate (1900), 200 m bra: 
ștafeta 4x200 m liber (1908). Ști 
4x100 m mixt și-a făcut apariții 
program în 1960, iar 4x100 in iii 
debutează anul acesta.

• Probele de sărituri datează 
ediția 1904 (sărituri de la platforme 
1908 (de la trambulină).

• Primele probe feminine au Ios‘
citise în anul 1912: 100 ni J
4x100 m liber și sărituri de la t

• Întrecerile de la Tokio se vor 
fășura inire 11 și 18 octombrie.

• Numărul maxim de concurenți 
scriși: cite 3 de țară pentru fie 
proba individuală ; la ștafetele 4x2( 
liber (masculin) și 4x100 m liber 
minin) : cite o echipă, compusă 
4 sportivi plus o rezervă ; la ștafi 
4x100 m mixt (masculin și femin' 
cite o echipă, din 4 sportivi, pit 
rezerve; la ștafeta 4x100 m Iii 
c'rte o echipă de țară, alcătuită 
numai din concurenți deja înscriș 
alte probe individuale de înot.

• Orice concurent care participi 
o probă de înot, de sărituri sau la 
poate completa echipa țării sale 
probele de ștafete sau la polo.

...TURNEUL DE SCRIMA...
• Două probe au existat în prog 

din prima ediție (1896): sabi: 
spada, cărora în 1900 li s-a adăi

100 m fluture

Kok — Olanda
Stouder — S.U.A 
Ellis — S.U.A.
Da Varona — S.U.A 

R.F.G,

4 x 100 m liber CU±

• 1:05,1 A. 
1:85,4 H. 
1:06.0 K. 
1:06,4 D.
1:07,8 H. Hustede .... 
1:08,1 E. Pyrhonen — Finlanda 
1:08,5 U. Noack _ R.D.G. 
1:08.8 M. Stewart — Canada 
1:09,4 A. Cotterln — Anglia 
1:09,7 M. Phillips — Anglia 
1:09,7 V. Iakovleva — U.R.S S.

• 4:07,6 s.u A. 
4:10,6 Australia 

• • 4:12.3 Olanda 
4:12,6 R.P.U. 
4:14.4 Suedia 
4:15.5 Anglia 
4:16,5 R.D.G. 
4:17.6 U.R.S S. 
4:19,5 Italia

4 x 100 mixt

200 m bras

Prozumencicova — U.RS.S
Babanina — U.R.S.S.
Blemolt — Olanda 

Mittchell — Anglia
Slattery — Anglia
Ruygrok — Australia

• 4:34,6 S.U.A.
• • 4:39,1 Olanda

4:43,4 Anglia 
4:43,5 U.R.S.S.

4:45,9 R.D.G.
4:46,5 R.P.U.
4:47,6 Suedia
4:50,8 Australia
4:53,2 Italia

• = record mondial
• • — record europeanu

Ginny Duenkel, noua recordmană a lumii (în prim plan) și Katty Fergusson 
tint principalele adversare ale Christinei Caron în cursa de 100 m spate

(Urmare din pag. 1)
Leușteanu-Popescu (Romînia) — 
tă competitoarele cele mai indre 
țite la locurile fruntașe. Firește 
trebuie neglijate șansele gazdt 
Concursurile de gimnastică din 
drul J. O. stirnesc un interes atî 
mare incit și la antrenamente as 
un public foarte numeros. Pri>, 
spectatori se află de fiecare , 
mulți specialiști japonezi ți stri 
arbitri internaționali, între care 
ria Buzea, Adina Stroescu și N 
lae Vieru, solicitați de Federația 
ternațională pentru a arbitra 
Tokio.
J a bazinul de înot am întîln 

zilele trecute pe cunoscuta 
tătoarea franceză Christine Ca 
însoțită de antrenoarea ei, Suza 
Berlioux, cu care locuiește în i 
eași cameră. In scurta discuție 
care am angajat-o cu sportiva fi 
ceză, ea ne-a mărturisit că speri 
cîștige medalia olimpică de i 
„Am fost puțin gripată, dar a< 
mă simt bine. Japoneza Satoko 
naka este, desigur, cea mai pu 
nică adversară a mea. Pentru 
tot mă obsedează, acest nume, c 
cidența a făcut ca femeia care 
face curățenie în cameră să se 
mească tot... Tanaka. Cel mai n 
însă mă deranjează... ziariștii, < 
mă pîndesc de pretutindeni, so 
tîndu-mi interviuri". Cu aseme 
apropouri la adresa gazetarilor, 
înțeles că trebuie să fiu cit 
scurt și am lăsat-o pe Christine 
ron să-și continue pregătirea.
/'rasa presei a fost inaugurate 

mod oficial sîmbătă, în j 
zența a numeroase oficialități ji 
neze și a peste 1 000 de ziariști
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7 metri la săritura cu prăjina, 
zați de Cornelius Warmerdam încă 
tea celui de al doilea război mon- 
s-au înscris printre „recordurile 

rănit" ale atletismului, alături de 
lui Harbig pe 800 m, a lui Jesse 

is la lungime sau a lut Guilder 
,r pe 1500 m.
cu toate că astăzi ștacheta a ur- 

5U aproape o jumătate de metru 
sus, se poate afirma că recordul 
Warmerdam trăiește. Stabilit cu o 
nă clasică de bambus el a fost 
cut abia o dată cu apariția pra
de metal, iar apoi spulberat în 

entul cînd masele plastice au ve- 
n ajutorul săritorului. Cifrele au 
ut vertiginos, marii campioni au 
>ut să apară peste noapte și a- 
oe am pierdut socoteala tuturor 

care au deținut, în ultimii doi 
recordul mondial. Proba, însă, 

rans format înlr-un număr de veri- 
i acrobație...
I mai recent dintre recordmanii 
âali este Fred Hansen, autorul 
performanțe de 5,28 m. America- 
face parte din săritorii de cate- 
i grea : 79 kg — 1,83 m înălțime.

Se pare că ar avea calități fizice idea
le. pentru prăjina din fibre supraelas- 
tice. De altfel, progresia sa demon
strează aceasta. Născut la 29 decem
brie 1940 în Texas, în orășelul Cuero, 
Hansen a debutat cu o performantă 
de 2,44 m, pe care — fiind încă 
copil — a urcat-o aproape de 3 m. 
l-a priit extraordinar această „zodie a 
sticlei". In 1961 sare 4,57 m. anul 
următor urcă ștacheta cu aproape 20 
de cm, în 1963 încheie sezonul cu 4.90 
m, iar în anul olimpic realizează per
formanța record de 5,28 m.

La startul J. O., studentul universi
tății din Iloutson se anunță favorit. 
Bineînțeles dacă poate fi cineva fa
vorit într-o probă atît de capricioasă, 
cu alîția candidați la primul loc ți 
care, în ultima vreme, furnizează nu
mai surprize de la un concurs la 
altul...

TIM...
a. Probele masculine pe echipe 
făcut... intrarea în 1904 (la flo- 
și la spadă; la sabie abia în 

I.
Primele întreceri feminine la fio- 
s-au disputat in 1924, la Paris; 
ba de cele individuale, pentru că 
chipe proba este de dată foarte 
tă: din 1960.
La Tokio, concursul de scrimă se 
esfășura — fără întrerupere — de 
I la 23 octombrie.
La probele individuale fiecare 
a tivul dreptul să înscrie cile trei 
ireriți de armă, iar la cele pe 
e cite o formație compusă din 
num 4 si maximum 5 sportivi.
Secare țară nu poate în nici un 
ă înscrie mai mult de 20 de coti
ți, în total, pentru probele indi- 
le și pe echipe.
Sistemul de disputare a concursu
lui probele individuale: sistemul 
erii, in două tururi eliminatorii; 
eliminare directă pînă la finală, 
chipe: sistem pe serii, cu cel 
un tur eliminatoriu; apoi elimi- 

directă.
lumărul de tușuri și durata me- 
or. La bărbați, în serii: 5 tușuri 
minute; la eliminare directă 10 

' în 12 minute. La femei, în serii; 
uri în 5 minute; la eliminare di-

8 tușuri în 10 minute.

Ireneusz Palinski
Halterofilul polonez Ireneusz Palinski 

a debutat în marile concursuri în 1957, 
cînd s-a clasat pe locul IV la campio
natele mondiale de la Teheran. Un an 
mai tîrziu, tot la „mondiale** el cuce
rește la Stockholm medalia de bronz, 
iar în 1950, la Varșovia devine al doi
lea halterofil al lumii la. categoria mij
locie. Urmează marele succes repurtat 

la Roma; cucerirea medaliei de aur. 
Apoi. Palinski trece de la categoria 
mijlocie la categoria semigrea. Prima 
evoluție în noua categorie de greutate 
este strălucită. La „mondialele" de la 
Viena, Palinski devine campion cu o 
performanță excelentă (475 kg.), luîn- 
du-și revanșa în fața englezii1 ut de cu
loare Louis Martin, care-l învinsese cu 
doi ani în urmă la Varșovia. Locul II ob
ținut apoi la campionatele lumii de la 
Budapesta (1962) și la Stockholm (1963), 
completează, bogata sa carte de vizită.

Acum, la 27 de ani, Palinski este ală
turi de Louis Martin unui din princi
palii candidați la medalia olimpică de 
aur. La această categorie, așteptăm o 
performanță de valoare și din partea 
reprezentantului nostru Lazăr Baroga, 
care nu de mult a obținut în afară de 
concurs un rezultat bine cotat în 
ierarhia mondială: 465 kg.

E LA TOKIO...
e țări sosiți pină atunci. Aici 

mult comentată „isprava" 
ivei mexicane Eliza Fernan- 
In vîrstă de 18 ani, ea este 
Un cele mai tinere participante 
trecerile olimpice de la Tokio 
. concura în proba de dresaj, 

prima sportivă care a intrat 
tul olimpic, ea a fost — cum 
ne de înțeles — „ținta" unui 
număr de ziariști, dornici de 

>a în ziarul lor cîteva cuvinte 
tartea primului locuitor al sa- 
olimpic. Eliza Fernandez a ți- 

insă să le joace gazetarilor o 
; la ora cînd trebuia să fie 
•ntă în sat ea s-a îndreptat 
. salonul de coafură, unde a 
s mai mult de două ore, lă- 
.-i pe ziariștii sportivi s-o aș- 
!...
ariștii italieni prezenți la ba
zinul unde vor avea loc între- 
• de polo sînt nemulțumiți de 
l că acesta e prea puțin adine, 
irii mai înalți — spun ei — 
xr putea odihni cu picioarele 
fundul bazinului, fiind astfel 
‘ajați față de adversarii lor. 
teva rezultate înregistrate la 
antrenamentele atleților. Ce- 
vacul Danek a obținut la a- 
irea discului un rezultat de 

65 de metri, fiind considerat 
ipalul favorit al probei. La să- 
i în lungime, Boston a reali- 
insecutiv nouă sărituri de peste 
tri 1
ața afluxului de ziariști la an- 
enamentele sportivilor, Comi- 
de organizare a J. O. a fost 

it să stabilească unele reguli 
rebuie respectate cu strictețe. 
I, s-a precizat că coresponden

ții de presă trebuie să obțină per
misiunea antrenorilor, echipelor 
respective pentru a asista la pregă
tirile boxerilor, gimnaștilor și lup
tătorilor de judo. S-a interzis cu 
desăvârșire folosirea „blițurilor" la 
fotografierea antrenamentelor de 
tir precum și fotografierea din eli
coptere a întrecerilor de tir, 
deoarece se apreciază că undele ae
riene provocate de elice pot influ
ența traiectoria gloanțelor.
7\7 umeroase obiecte au fost con- 

*■ ’ fecționate pentru a aminti celor 
peste 10 milioane de locuitori ai 
capitalei Japoniei — ți oaspeților 
ei — evenimentul major pe care-l 
constituie Jocurile Olimpice. Ast
fel, la 2 octombrie a intrat aici în 
circulație o nouă monedă de argint, 
în valoare de 1 000 yeni. Pe o 
parte a monedei este înscris „1964. 
Tokio. 1000 yeni" si sînt gravate 
cele cinci cercuri olimpice. Pe re
versul monedei este gravat vîrful 
muntelui Fujiama. încadrat de ra
muri înflorite. In total au fost 
emise 15 milioane de astfel de mo
nezi.

Za stadionul național va fi în 
curînd dezvelită o placă come

morativă în memoria lui Pierre de 
Coubertin. Străzile orașului au un 
aspect sărbătoresc. Steaguri ale ță
rilor participante, afișe și embleme 
Olimpice, stegulețe cu răsăritul de 
soare și cele cinci cercuri colorate 
— iată decorul obișnuit al orașului 
Tokio. La acestea aș putea să mai 
adaug că în vitrinele magazinelor 
te întîmpină un mare număr de 
juc*rii, evantaie, păpuși japoneze 
îmbrăcate în chimonouri — cu sem
nele Olimpiadei de la Tokio.

HANDBALL 7

SERIA ll-A

cunos-

o LA FETE :
• RAPID ÎNVINGĂTOR LA 
REȘTI — STIINTA TIMIȘOARA 

RILOR DIN

O SINGURA VICTORIE PE TEREN PROPRKJ! 
CLUJ • AZI — STIINTA BUCU- 
• amănunte'asupra jocu- 

A

Campionatele republicane au 
cut duminică o etapă extrem de inte
resantă ca desfășurare. Meciurile au 
prilejuit jocuri disputate, chiar și în 
cele încheiate pînă la urmă eu dife
rențe de scor concludente. Dar, în 
timp ce la băieți echipele gazdă au 
învins în opt din cele zece partide, la 
fete n-au cîștigat decît o singură în
tîlnire 1 Deci, o etapă foarte agitată, 
dominată de succesul oaspctelor, în 
campionatul feminin și foarte calmă 
în cel masculin, unde și singurele vic
torii în deplasare au fost obținute, în 
fond, de echipe favorite (Dinamo Bucu
rești la Copșa ‘ ”
la Timișoara), 
caracteristică a 
nică.

Mică și -C.S.M. Reșița 
Aceasta a fost nota 
programului de dumi-

RAPID LA CLUJ: VICTORIE 
CU 14-9

Handbalistele bucureștene au obținut 
un succes meritat în partida cu Știin
ța Cluj, eu scorul de 14—9 (&—3). 
După relatările primite de la Cluj re
zultă că întîlnirea, așteptată cu mult 
interes, a fost de slab nivel tehui». 
Rapid a jucat bine, dar studentele s-au 
prezentat sub așteptări. Principalele 
realizatoare: Boțan (R) 6 și Floroia- 
nu (S) 5.

AZI: ȘTIINȚA BUCUREȘTI— 
ȘTIINȚA TIMIȘOARA

Jocul feminin, restanță, dintre Ști
ința București și Știința Timișoara se 
dispută azi pe terenul de la Stadionul 
Tineretului. Ora de începere: 16,33.
In perspectivă un spectacol atractiv.

IN SERIA A II-A

MASCULIN : Știința București—Vo
ința Sibiu (33—12). Joc la discreția 
studenților bucureșteni, care au mar
cat cu acest prilej o accentuată ascen
siune de formă și au practicat un joc 
în mare viteză și cu multă precizie, 
sili-ndu-și adversarul să cedeze la di
ferență. Realizatori principali : Goran 
(Sj 10, Messe (V) 3. Tehnometal Tim. 
— C.S.M. Reșița (17-19). Partidă viu 
disputată, în care gazdele au condus 
la un moment dat cu 15—12. Reșițe- 
nii au obținut victoria în ultimele pa-

Etapa de duminică a demonstrat 
încă o dată că surprizele nu aparțin 
în exclusivitate balonului... rotund. 
Steaua a snferit prima înfrîngere din 
acest campionat și s-a aflat — cîteva 
ore — pe planul secund al baptei pen
tru titlu. Victoria dinamoviștilor asu
pra Griviței Roșii a redat însă mili
tarilor (dar după cîte emoții!) prima 
șansă de a intra în posesia titlului.

Revenind la partida Constructorul— 
Steaua, să dăm cuvîntul antrenorului 
echipei Steaua, P. Cosmănescu: „Adver
sarii noștri au luptat mult pentru vic
torie. Trebuie, desigur, remarcat jocul 
lor bun pe înaintare. Noi am fost evi
dent incomodați de tendința jucători
lor de la Constructorul de a închide 
jocul. In plus, echipa noastră — cu 
absența unor titulari de bază — a 
manifestat oboseală și insuficiență forță 
in atac“. Și acum, iată părerea cunos
cutului internațional A. Teofilovici 
(Constructorul): „întotdeauna echipa 
noastră a căutat să joace cit mai bine 
cu formațiile fruntașe. Sintem bucuroși 
că acum am reușit să învingem. Este, 
în primul rînd, meritul înaintării, dar 
la obținerea victoriei și-a adus con
tribuția întreaga echipă".

Așadar, după prima mare surpriză 
— înfrîngerea dinamoviștilor de către 
Gloria —- a urmat cea de duminică. 
Un rezultat care, mai ales după des
fășurarea derbiului etapei între Dinamo 
și Grivița Roșie, a complicat lupta 
pentru titlu. Cine va cîștiga? Greu de 
spus.

Lupta pentru titlu continuă deosebit 
de pasionant, mai ales că întrecerea 
pentru evitarea retrogradării nu mai 
reține prea mult atenția, deoarece 
Știința Timișoara și Ancora Galați, nu 
au teorelie, șanse de a se clasa pe 
locuri superioare.

Firește, ne bucură această lsiplă 
strânsă, echilibrată, pentru cucerirea 
titlului de campioană pe anul 1964. 
Ea reflectă valoarea ridicată a echipe
lor fruntașe, dar și a celor care deși 
ocupă .mijlocul" clasamentului au reu- 

tru minute. (Em. Gro
ze seu, coresp.). Raț. Te- 
leajcn — C.S.M.S. Iași 
(22—14). Gazdele și-au 
asigurat victoria în pri
mele 15 minute. în rest, 
jocul a lost echilibrat. 
S-au remarcat: Neusatz 
(R) 8și Badea (C.S.M.S.) 
5. (/I. VlăsceanuL co
resp.). Recolta tlălchiu— 
Știința Cluj (17—15). Vic
torie meritată,
în urma unui joc 
insistent în

realizată 
ffiai 

repriza a 
doua. Tn prima, inițiativa
au avut-o' clujenii (E. Ti
les, coresp.). Cauciucul 
Onești—Rapid București
(11—7). 2 000 de spec
tatori au asistat la un meci disputat 
cu multă ardoare. Tn min. 15 scorul 
era încă alb. Pînă Ia urmă jocul a dat 
cîștig de cauză gazdelor. Principalii 
realizatori: Hollerbach (C) 4 și Haus- 
ner (R) 2. (O. Grunzu și Al. Andro- 
nescu, coresp.)'.

Grunzu și Al. Andro-

DE CE?...
meciurile de campio-La două din

nat programate duminică în Bucu
rești mi s-au prezentat arbitrii de
legați : M. Pașec — Craiova la 
Confecția — Știința Timișoara și C. 
Șenchca — Ploiești la Progresul — 
Voința Sighișoara. Absența lor a 
provocat încurcături șl... goană după 
înlocuitori.

De ce au lipsit cei doi arbitri ? 
Dacă nu puteau face deplasarea, de 
ce nu au anunțat din timp federa
ția ? Așteptăm răspuns. Colegiul 
central ai arbitrilor are cuvîntul.

FEMININ : Rulmentul Brașov—E- 
lectromagnetica București (5—5). Sur
prinse de replica dală de bucureșience, 
gazdele au acționat crispat, nereușind 
să-și pună în valoare contraatacul. 
Oaspetele au condus cu 3—1, 3—2

in campionatul republican

• • •

șit să obțină rezultate excelente. Aș
teptăm ea etapele viitoare să confirme 
acest progres, oferind spectatorilor 
jocuri de calitate.

D. G.

ETAPA VIITOARE

Grivița Roșie—Progresul; Ancora Ga
lați—Constructorul; Steaua—Știința
Petroșeni; CSMS Iași—Rulmentul Bîr- 
Jad; Dinamo—Știința Timișoara; Glo
ria— Știința Cluj.

Mîine se dispută meciul restanță 
dintre Știința Petroșeni și CSMS Iași.

IN COMPLETAREA CRONICILOR 
ETAPEI

TTMIȘOARA (prin telefon). — Stu
denții an evoluat sub orice critică. E- 
ehilibrul a fost menținut nntmai în 
prima repriză, in cea de a doua ie
șenii impunîndn-și cu autoritate supe
rioritatea. CSMS Iași a obținut o vic
torie meritată : 11—3 (0—0). Au mar
cat: Cetea (lovitură de pedeapsă) pen
tru gazde și Matievschi (lovitură de 
pedeapsă și două încercări dintre care 
una transformată). Partida nu s-a ri
dicat la nivelul așteptărilor. (Ion Ioa
na, coresp.).

CLUJ (prin telefon). — Gazdele au 
realizat o frumoasă victorie în fața 
studenților din Petroșeni. Meciul a 
fost însă de slab nivel tehnic. Scor: 
6—3 (0—3) pentru Știința Cluj. Au 
marcat: Chifti și Cordoș (cîte o încer
care) și, respectiv, Ipsilanti (lovitură 
de pedeapsă), (Ion Brătan, coresp.).

B1RLAD (prin telefon). —- Deși au 
dominat majoritatea timpului, în par
tida cu formația Gloria, gazdele au 
reușit Ba înscrie numai de două ori 
prin Rainea (min. 15 — încercare) și 
Șlefaniu (min. 59 — încercare). Oas
peții au jucat bine la grămadă, dar 
au fost deficitari la margine. Ei au 
redus scorul prin Marinescu (min. 80 
— lovitură de pedeapsă). Rezultat : 
6—3 (3—0) pentru Rulmentul Birlad.

Imagine din derbiul feminin Știința București—Mu
reșul Tg. Mureș (8—8). Bota (S) a pătruns la semi

cerc dar aruncarea nn și-a atins ținta

Foto : V. Bageao

(rafînd la fiecare scor cîte un 7 m.!) 
și 4—3, apoi Rulmentul cu 5—4. (C. 
Gruia, coresp. reg.). Progresul Buc.— 
Voința Sighișoara (10—11). Tinăra 
formație din Sighișoara (medie: 17,4 
ani) a constituit o surpriză plăcută 
prin jocul prestat. Progresul a acțio-, 
nat lent și uneori fără prea multă' 
convingere; în plus, a primit goluri 
parabile. S.S.E. Petroșeni—Construc
torul Tim. (7—9). Gazelele au jucat 
sub posibilități, dînd pFilcj timișoren- 
cetor (din rîndul cărora Ciutac a fost 
eliminată definitiv) să obțină o vic
torie nesperată. (7. Zamora și St. BS- 
loi, coresp.). Favorit Oradea—Voința 
Odorhei (7—8). Joc spectaculos, vic
torie meritată, public numeros. S-au 
remarcat: Dalia (F) 4 și Rign (V) 3. 
(I. Boitoș, coresp.). Record Mediaș— 
Știința Galați (12—8) și-a
asigurat victoria în prima repriză 
(7—1). Revenirea gălățencefor — 
după pauză — n-a avut ca efect de
cît reducerea scorului. (Z. Rișnoeeanu, 
coresp.).

CLASAMENTELE

MASCULIN—SERIA A II-A

1. C.S.M. Reșița 5—5—0—0—105:64 :10
2. Raf. Teleajen 5_5—o—o— 76:43 10
3. Știința Buc. 5—4—0—1—103:57 a
4. Cauciucul 5—4—0—1— 40:34 a.
5. Voința Sibiu 5—3—0—2— 60:85 6
6 Recolta 5—1—0—4— 46:64 2
7. Știința Cluj 5—1—0—4— 63:82
8. C.S.M.S. lași 5—1—C—4— 66:91 >
9. Tehnometal 5—0—1—4— 74:93 1

10. Rapid. Buc. 5—0—1—4— 4G:G6

FEMININ — SERIA A II-A
1. Rulmentul 5—4—1—0—37:28 »
2. Voința Odorhei 5—3—1—1—40:38 7
3. Constructorul 5—3—0—2—43:41 •:
4. Electromagnetica 5—2—1—2—37:34 5
5. Voința Sighiș. 5-2—1—2—31:31 3
6. S.S.E. Petroșeni 5—2—0—3—30:30 4
7. Favorit Oradea 5—2—0—3—45:47 4
8. Știința Galați 5_g—0—3—38:41 *
9. Record Media® 5_2—0—3—38:45 •

io. Progresul Buc. 5—1—0—4—37:41 1

Spicuiri din calendarul 
international

Handbaliștii noștri vor participa în 
acest sezon ia cîteva importante între
ceri internaționale. Spicuim din calen
dar :

• Turneul-fulger de la Essen 
(R.F.G.) — participă o echipa selec
ționată. Turneul va avea loc Ia finele 
lui noiembrie.

• „Cupa campionilor europeni". Di
namo București va susține prima par-j 
tidă, la București cu Vorwaerts Berlin* i 
tot la sfîrșitul lunii noiembrie.

• Meciul Iugoslavia — Romînia, fi
xat în localitatea Zrenjanin, între 1—5 
decembrie.

• Partida R.F.G. — Romînia, la 16 
decembrie la Dortmund.

• Dubla întîlnire Romînia — Celio- 
slovacia, la 20 și 22 decembrie, la 
București.

o Turneul-fulger de la Miinchen 
(R.F.G.), la 27 decembrie (participă se
lecționatele orașelor București, Plzen, 
Zagreb și Miinchen).

• Turneul de Anul Nou de la Ber
lin, după care selecționata noastră va 
mai lua parte la alte 2—3 întîlniri.

In ce privește handbalistele, pe a- 
cestea le așteaptă tradiționala compe
tiție „Cupa orașului București", inițial 
programată în luna noiembrie.

Deci, prilej de afirmare pentru ju
cătorii și jucătoarele noastre. Motiv 
în plus să se pregătească temeinic. ;
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Prima etapă a campionatului republican pe echipe
;• METALUL BOCȘA ROMTNĂ Șl C.S.M.S. IAȘI, PERFORMERELE ETAPEI

• LA CRAIOVA, CEL MAI MĂRE SCOR

Concursul de triatlon s-a bucurat de un frumos succes Modificări In regulamentul

Cuplajul din București, disputat du
minică dimineața, în grădina Progre
sul, a constituit pentru spectatorii pre- 
zenti la această reuniune o adevărata 
surpriză. Aceasta, datorită replicii vi
guroase pe care echipele oaspe au 
aat-o gazdelor.

In primul meci, Progresul Brăila a 
scăpat printre degete victoria în fața 
Progresului București. După cel de al 
7-lea meci, Brăila, cu punctele acumu
late, nu mai putea pierde întîlnirea. 
Numai descalificarea lui V. Perianu 
(care n.a adus nici un punct echipei) 
a făcut ca meciul să se termine la ega
litate: 19—19. Altfel, Progresul Brăila 
pleca victorioasă de la București. In 
cea de a doua partidă Metalul Bocșa 
Romtaă (antrenor Geza Toth) a pre
zentat o echipă omogenă, foarte bine 
pregătită din punct de vedere fizic și 
a cîștigat clar întrecerea cu Rapid. 
Scor final 25—15. Iată rezultatele în
registrate în întîlnirea Progresul — 
Progresul Brăila, în ordinea catego
riilor: N. Tudor (Br) b.p. C. Simion 
(B), N. Mîndreanu (B) b.p. P. Cova- 
liov (Br.) — în cel mai frumos meci 
al galei, N. Deicu (Br.) b.p. I. Sabău 
(B), A. Zaibel (Br.) b. dese. III M. 
Dincă (B). D. Roman (Br.) b.p. S. Ba
nca (B), I. Marin (B) b.p. I. Covaci
Dincă (B). D. Roman (Br.) b.p. S. Ba
nca (B), 1. Marin (B) b.<p. 1. Covaci 
(Br.), Gr. Enache (Br.) b.p. I. Grosu 
(B), M. Mariuțan (B) b. dese. II V. Pe- 
rianu (Br.), E. Schnap (B) b.ab. II A. 
Stănculescu (Br.), Gh. Rosier (B) 
b.ab. II N. Stoian (Br.).

Rezultatele în ordinea categoriilor, 
din meciul Rapid — Metalul Bocșa 
Romtnă: C. Gruiescu (M), b.ab. III
l. Dobre (R), M. Surdu (M) b.ab. III 
D. Mușat (R), R. Șerban (R) b.p. 
A. Coman (M), A. Naghi (M), b.k.o. I 
R. Alexiu (R), P. Radu (R) b.p. L. 
Csehi (M), N. Cîmpeanu (M) b.p. 
Gh. Vlad (R), I. Gheorghe (M) b.ab. II 
N. Paraschiv (R), O. Urlățeanu (R)
m. n. Șt. Gheorghe (M), P. Curunți 
(M) b.p. N. Ghibu (R), M. Panait 
(M) b.p. I. Leov (R).

(B), M. Mariuțan

Stănculescu (Br.),

C.S.M.S. IAȘI — OLIMPIA BUC.: 
20—19

La Iași, CSMS din localitate a reu
șit o frumoasă performanță, întrecînd 
Olimpia București cu scorul de 20—19. 
Pentru această victorie merită felici
tată întreaga echipă, cât și noul an
trenor al CSMS-ului — Ludovic Am- 
br.uș. Cele mai frumoase meciuri au 
fost: C. Bulgaru (CSMS) — G. Marcov 
(Ol.) și P. Onofrei (C.S.M.S.) — A. 
Constantin (Ol.). Iată rezulta
tele în ordinea categoriilor: C. 
Bulgaru (C.S.M.S.) b. p. G. Marcov 
(Ol.), P. Onofrei (C.S.M.S.) tn. n. 
A. Constantin (Ol.), C. Negoes- 
cu (Ol.) b.ab. II I. Cojocaru (CSMS), 
G. Burdujan (CSMS) b.p. I. Luca (Ol.), 
V. Ionescu (Ol.) b.p. Gh. Mihalciuc 
(CSMS), N. Ionescu (CSMS) m.n. M. 
Bălan (Ol.), St. Comaroni (Ol.) b.ab. I 

'V. Corpaci (CSMS), M. Onteanu 
(CSMS) b. dese. I M. Staicti (Ol.), 
I. Șerban (Ol.) b.ab. I V. Stratulat 
(CSMS),T. Dumitroaie (CSMS) b.abl 
F. Preoțesctr (Ol.).

E. Ursu-coresp.
DINAMO CRAIOVA — VOINȚA 

BUCUREȘTI 29—11
Peste 3.000 de spectatori au aplau

dat, la Craiova, succesul categoric al 
pugiliștilor localnici în fața celor de la 
Voința București, în fața cărora, craio. 
venii’ n-au cedat decît un singur punct. 
Iată rezultatele: S. Costescu b.ab. I 
F. Bondoc, 1. Manea m.n. D. Miron, 
C. Buzuliuc b.ab.ll C. Georgescu, M. 
Goanță b.p. M. Stingă, I. Enache b.p. 
L. Chiriță, C. Mihai b.p. " 
decizie eronată, N. Moț 
Stoian, E. Constantinescu 
goi, St. Panduru b.ab. I 
T. Basarab b.p. N. Motoc.

V. Popovici și St. Gurgui-coresp.
In celelalte partide s-au înregistrat 

următoarele rezultate: Reșița, Dinamo 
București a întrecut CSM cu scorul de 
24—16; la Ploiești, Prahova din locali
tate a întrecut CFR Timișoara cu sco
rul de 23—16; la Oradea, A.S. Armata 
a reușit să obțină victoria în fața pu
giliștilor de la CSM Cluj cu scorul de

Organizat în Capitală — la baza 
sportivă de la stadionul Tineretului — 
sîmbătă și duminică, concursul de triat
lon, cu caracter de selecție pentru ti
nerii viitori pentatloniști s-a bucurat 
de un frumos succes. Deși organizatorii 
programaseră ca întrecerea să se des
fășoare pentru două categorii de spor
tivi — sub și peste 16 ani — ei au 
fost nevoiți în cele din urmă să alcă
tuiască încă o grupă, pentru concu- 
renții sub 12 ani.

Cum era șl firesc, cei mai multi par- 
ticipanți au fost la categoria peste 16 
ani, îndeosebi numeroși sportivi de la 
cluburile Steaua și Știința București. 
Cel mai bun, cu rezultate valoroase la 
toate cele trei probe, a fost Emil Io-

nescu(Steaua), care a acumulat 2 444p 
(620 p la tir, 950 p la înot și 874 p la 
cros). Pe locurile următoare s-au clasat 
Viorel Raba (Steaua) cu 2 430 p 
(860 + 750.+820), Paul Tătaru (Steaua) 
2 420 p (660+865 + 895), Alexandru 
Croitoru (Știința) 2 228 p (720 + 640+ 
868), Mihai Fota (Uzinele Grivita Ro
șie) 2136 p (780+590 + 766), Mihai 
Ioniță (Steaua) 1 980 p (600 + 695+ 
685). La grupa sub 16 ani primii s-au 
clasat Ion Constantin (Șc. med. mixtă 
nr. 28) 2 836 p, Adrian David (Șc. 
med. Gh. Coșbuc) 2 679 p, Ion Bătrî- 
neanu (Șc. med. nr. 1) 2 648 p. La 
grupa sub 12 ani s-au clasat în ordine: 
Cristian Ene 2 546 p, Mihai Movanu 
2 465 p și Victor Monea 1 395 p.

campionatului

C. Ghită — 
b.ab. II G. 
b.p. I. Piți-
G. Tudos’e,

GALAȚI (prin telefon). — După 40 
de minute de așteptare a cronometru- 
lui (uitat de organizatori), în sala de 
sport a Școlii medii nr. 4 din locali
tate, luptătorii gălăteni au început 
primii disputa cu dinamoviștii bncu- 
reșteni. Ej n-au reușit să realizeze o- 
biectivul propus — să obțină victoria 
— cu toate că aveau șanse teoretice, 
mai ales dacă ținem seamă de faptul 
că luptătorul dinamovist de Ia cate
goria grea n-a reușit să îndeplinească 
categoria (îi mai lipseau 6 kg). în 
cele din urmă, gălățenii au pierdut 
cu 6—10, la capătul unor întreceri viu 
disputate. Ei am cîștigat însă urmă
toarea întîlnire cu cei de la Rulmen
tul Brașov, pe care i-au întrecut cu 
același scor cu care ei cedaseră în pri
ma partidă ; 10—6.

Ultima dispută dintre Dinamo Bucu
rești și Rulmentul Brașov a SC03 în 
evidentă faptul că dinamoviștii dețin 
o formă bună. Ei n-au pierdmt de cit 
două puncte. Scor final 14—2.

Costin Chiriac

la Steagul roșu Brașov, oare au 
tigat amîndouă întâlnirile: 12—4 cu 
CFR Timișoara și 14—0 cu Mureșul 
Tg. Mureș. Mureșul Tg. Mureș a cedat 
și în fata formației timișorene cu 5—9.

A. Groși — coresp.

Olț-

în cadrul grupei a IV-a, luptătorii 

lugojeni au prezentat o echipă omo
genă, bine pregătită 
dere tehnic și tactic 
bele întîlniri : 10—4 
și 10—4 cu C.S.M.
au îutrecnit pe .Vagonul Arad cu sco
rul de 10—6.

din punct de ve- 
și au cîștigat am
en Vagonul Arad 
Reșița. Reșițenii

Arenele de popice cunosc din nou 
freamătul activității competiționale. în 
întreaga tară au început întrecerile 
campionatului republican pe echipe, 
faza raional-orășenească, iar în unele 
părți faza direct regională.

Un fapt îmbucurător, demn de sub
liniat, este înființarea unor noi secții 
și afilierea lor, ca urmare mai ales 
a întrecerilor organizate în prima fa
ză a Spartachiadei republicane.

Un alt aspect interesant îl consti
tuie îmbunătățirea regulamentului 
campionatului. Toate schimbările au 
intrat în vigoare din acest sezon. Ia
tă-le pe cele mai importante i

• Paralel cu campionatul seniorilor 
se desfășoară, pe scară locală, o com
petiție pentru echipe de tineret (for
mate din cite doi băieți și două fete). 
Sistemul de disputare este identic cu 
cel al turneelor finale de seniori (3 
etape tur și 3 retur). Se efectuează 
100 de lovituri mixte. Scopul: pregă
tirea elementelor tinere în cadrul unei 
activități competiționale regulate.

• Numărul echipelor calificate în 
etapa interregională a fost mărit la 
20; regiunile Ploiești și Banat și ora
șul București vor fi reprezentate per
manent de cite 2 echipe. Cele 20 de 
formații vor fi împărțite în 5 serii a 4 
(înainte erau 6 serii a 3).

• Etapa interregională se va dis
puta după sistemul turneu (și nu eli
minatoriu, ca pînă acum), cu jocuri 
simple, pe teren neutru.

• în turneul final se vor califica 
cele 5 echipe ciștigătoare la băieți și 
fete. în această ultimă fază se va 
trage de două ori în loc de o dată 
(cum se proceda în trecut) și se va 
face o medie, în baza căreia va fi 
alcătuit clasamentul final.Iancu Plăvilu ■—< coresp.

întrecerile din cadrul grupei a II-a 

au avut loc la Timișoara. Cea mai 
bună formă au dovedit-o luptătorii de

pronoexpres

TOKIO PENTRU CONCURSUL

FO EA B D

1X2X1X21

Tn dorința de a veni în sprijinul par- 
ticipanților la concursul Pronosport 
olimpic, Loto-Pronosport a solicitat 
duminică trimisului special al 
ziarului „Sportul popular" la Tokio, 
Romeo Vilara, să comunice cîteva pro
nosticuri de la specialiști.

Ieri la amiază, prin cablu, ne-au 
fost transmise pronosticurile de mai 
jos, care sînt trecute în următoarea or
dine: A. MAURICE VIDAL (FRAN
ȚA), B. SEIFERT (R. D. GERMA
NA), C. SILVIU PLO1EȘTEANU, 
D. GH. OLA, E. NUNWEILLER III 

F PAVLOVICI.

I.
II.

III.
IV.
V. Romînia — R. D. Germană

VI. Maroc — Iugoslavia
VIL Mexic — R. D. Germană 

VIII.
IX.
X.

XL
XII.

Romînia — Mexic 
Maroc— Ungaria 
R.A.U. — Brazilia 
Iran — Mexic

Argentina — Japonia
Romînia — Iran 
Iugoslavia — Ungaria 
Brazilia — Cehoslovacia
Ghana — Japonia

★

acum vă facem cunoștință cu pro
gramul concursului Pronosport obiș
nuit din această săptămînă (nr. 41 
11 octombrie).

1. Petrolul — C.S.M.S.
2. Știința Craiova — Farul
3.. Steagul roșu — Crișul
4. Știința Cluj — U.T.Ă.

Dinamo Pitești — Minerul B.M. 
6. Dinamo Bacău — Siderurg. G. 

A.S.M.D. S. M. — Știința Tim.
8. Minerul Lupeni — C.SJVL Reșița 

Atalanta — Juventus
Genoa — Internazionale

Lazio
Fiorentina

Și

5.

7.

9.
10.
11. Milan
12. Roma

De la I. E. B. S

din

La bazinul acoperit Floreasca a-a 
redeschis cursul de inițiere la înot 
pentru copii.

înscrieri și informații la complexul 
Floreasca, telefon 11.64.06.

SPORTUL POPULAR
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PRONOEXPRES
Premiile concursului Pronoexpres

40 din 30 septembrie 1964.
Categoria 11 2 variante a 44.424

lei. Categoria a II-a: 8,4 variante a
7.550 lei. Categoria a IlI-a: 66,3 va
riante a 1.030 lei. Categoria a IV-a: 
354,3 variante a 247 lei; Categoria a 
V-a : 1.250,2 variante a 70 lei. Ca
tegoria a Vl-a : 5.363,8 variante a 22 
lei.

Cîștigători la categoria 11 Hanke
Bernhard din Moreni și Popa Victor
din Timișoara.

Rubrică redactată de Loto-Prono
sport.
H.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimtuiiiiiiuuii!tiiuiiiimiimiimmiiimimiiiiiimimimii!iiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiimiuiuimmiimmimimiiiiimiiiimiimmiiimmif

*
A apărut broșura 

pionatului de fotbal 
tată de Loto-Pronosport, care cuprinde:

— Etapele campionatului de fotbal.
— Extrase din regulamentul de fot

bal și al competițiilor interne și inter
naționale.

— Programul meciurilor din marile 
competiții (campionat mondial, jocuri 
olimpice, Cupa campionilor europeni 
etc.).

— Rezultate din marile competiții 
internaționale.

— Clasamentul golgeterilor.
— Tabel sinoptic etc.
Broșura este utilă pentru toți iubi

torii fotbalului. Ea se va pune în vîn- 
zare la agențiile Loto-Pronosport.

IN ATENȚIA PART1C1PANȚ1LOR!
La rezultatele tragerii concursu

lui Sportexpres trim. Ill apărute în 
numărul de sînibătă 3 octombrie 
a.c., după extragerea a Xl-a se va 
r’ti : extragerea a Xll-a: 006.139 
(obiecte).

„Programul 1
1964—1965“

Cam- 
edi-

k PREMIUL
MAMAIA

Jiului Vla f festivalul J filmului | romine^Oe^
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Stefon lordache Irino .Pelratcp, Serbon Contocuzino. -Ciubo

I6ra$u, George Colborconu, Fory fterle, George Mâruiă. Gheorghe 

Dmicâ, Corina Constontinescu, Costache Anfoniu, Nat Roman

--- . W'..-,-------taM+r.+.•'
> .. ÎUl'S POPDVICf



ÎN PREAJMA NOULUI CAMPIONAT...
S^ptămîna aceasta în Capitală, două turnee interesante
Au mai rămas doar cîteva zile pînă 

la premiera oficială a sezonului intern 
de baschet. Mai precis, la sfîrșitul a- 
cesteȚ săptămâni, cei mai buni arbitri 
din țară vor da semnalul de începere 
a celui de al 16-le-a campionat mascu
lin al țării. în linii mari, cele 22 de 
echipe participante în seria I și a II-a 
și-au încheiat pregătirile și sînt gata 
de începerea întrecerilor.

& La București, toți jucătorii și 
jucătoarele din categoria A și-au dat 
duminică dimineața, la Institutul de 
Cultură Fizică, normele de control 
obligatorii, care au cuprins probe de 
60‘ifa. 800 m, săritură în lungime de 
pe The și tracțiuni în brațe sau llo- 
tari'-iffotefe). în decursul acestei săp* 
tăniani, ' echipele masculine Steaua, 
Diiismo, Rapid și Știința vor fi anga- 
jdtă^îfiir-o competiție dotată cu „Cupa 
Diii^hio**. Primele meciuri se dispută 
asttfâ (ora 19 în sala Dinamo) după 
următorul program ;■ Rapid—Steaua și 
Dinum-o^Știința.

„Cupa Voința", o altă competiție 
în -actualitate, este rezervată echipelor 
cminine din Capitală. Olimpia, Pro
gresul; Știința șt I.C.F. vor juca îngreșul; Știința și I.C.F.

seria I (sala Floreasca, între 6 și 9 
octombrie), iar Voința, Constructorul 
și Țesătoriile Reunite în seria a II-a 
(sală Recolta, între 7 și 9 octombrie).

• La Oradea, după cum ne in-for-
tmează corespondentul nostru Paul Lbrincz, a avut loc un 
turneu de verificare la care ara participat echipele femi
nine Voința și Crișul din localitate, AS.A. Cluj și Spartac 
Stdonta, noua promovată în categoria A. Voința Oradea a 
câștigat toate partidele, ocupînd primuil loc în clasament. 
Iată cîteva rezultate: Voința—A.S.A. 43—38 ; Voința— 
Spartac 44—36; Spartac—A.S.A. 66—44; Spartac—Crișul 
40 —37.

• De la Brașov, corespondentul nostru P. Dumitrescu 
ne comunică ultimele amănunte despre Steagul roșu. For
mația a început antrenamentele de sală doar de 14 zile. 
Lotul de jucători nu a suferit modificări față de campio
natul trecut. Un singur „recrut**: juniorul Bodeanu de la 
C1S:S. Luceafărul.

De duminică, iubitorii baschetului vor avea din nou prilejul să urmărească 
spectaculoasele dispute din cadrul campionatelor republicane. Fotografia de 
mai sus ilustrează din plin frumusețea acestui joc, mult apreciat de amatorii 

de sport din țara noastră
Foto î T. Roibu

• Și lia Rapid București se anunță oameni noj în 
mație : Vasilescu și Cimpoiaș, cărora antrenorul Al. 
pescu le-a mai adăugat și doi juniori de la C. S. Șccjlar, 
Bîrsan și Lungeanu (ambii de 1,90 m).

• Puternica formație masculină Dinamo Oradea va be
neficia în acest sezon de aportul lui Gh. Hofman, care, 
după încheierea studiilor, revine în orașul său natal. Este 
probabilă și venirea jucătorilor Mazilu (2,04 m) și Stru- 
garu de la Dinamo București.

• „Cupa Țesătoriile Reunite", la care au participat 
cîteva echipe feminine «din Capitală, s-a încheiat cu vic
toria formației Voința. Aceasta a dispus în meciul final 
<le Progresul cu 53—42 (17—22).

for- 
Po-

Programul turului campionatelor republicane
MASCULIN — SERIA I

Eitapa I — 11 octombrie

București — Dinamo Oradea 
ptiinja București — Știința Timișoaia 
’arul Constanța — Steaua Buouiești 
’olitehnica Cluj — Știința Ciuj 
ptiința Tg. Mureș — Rapid București
7.5. M.S. Iași — Steagul roșu Brașov

Etapa a II-a — 18 octombrie 
)inamo București — Știința București 
Steaua București — Politehnica Cluj 
lăpid București — C.S.M.S. Iași 
Jiinamo Oradea — Steagul roșu Brașov 
pțiin^a. Timișoara — Farul Constanța 
știința Cluj — Știința Tg. Mureș

Eiapa a II!-a — 25 octombrie 
îtlința București — Dinamo Oradea 
'arul Constanța — Dinamo București 
’olitehnica Cluj — Știința Timișoara 
Știința Tg. Mureș — Steaua București 
;.S.M.S. Iași — Știința Cluj 
it^agul roșu Brașov — Rapid București 

! Etapa a IV-a — 1 noiembrie
Jtpaua Bucureș’ti — C.S.M.S. Iași 
)ijnamo București — Politehnica Cluj 
Știința București — Farul Constanța 
tfința Cluj — Steagul roșu Brașov 
>îtaa?no Oradea — ” ’ *'
tiin|a Timișoara — 
ț C Etapa a V-a 

:gpi<|l București — 
teagiil roșu Brașov 
I.jS.M.S. Iași — F*’1 
ființa Tg. Mureș 
olitehnica Cluj - 
arul Constanța — Dinamo Oiade-a

Etapa a Vl-a — 12 noiembrie 
t eaua București — Rapid București 
ingmo București — C.S.M.S. Iași 
tiința București — Știința Tg. Mureș 
'inămo Oradea — Știința Cluj 
arul Constanța — Politehnica Cluj 
tiința Timișoara — Steagul roșu Brașov

Etapa a Vll-a — 15 noiembrie 
apid București — Știința Timișoara 
olitehnica Cluj — Dinamo Oradea 
tiința Cluj — Steaua București 
tiința Tg. Mureș — Farul Constanța 
LS.M.S. Iași — Știința București 
teâgul roșu Brașov — Dinamo București

Etapa a VIII-a — 22 noiembrie 
■intrmo București — Rapid București 
tiința București — Steagul roșu Brașov 
»inamo Oradea — Steaua București 
ființa Timișoara 
arul Constanța 
olitehnica Cluj — Știința

Etapa a IX-a — 26
;teaua București — Știința 
Ldpid București — Știința 
ființa Cluj ■— Dinamo București 
Veagul roșu Brașov — Farul Constanța 
r;S.M-S. Iași — Politehnica Cluj 
tiința Tg. Mureș — Dinamo Oradea

Etapa a X-a — 29 noiembrie 
)inamo-București — Steaua București . 
îțiința București — Știința Cluj 
îinamo Oradea — Știința Timișoara 
’arul Constanța — Rapid București 
Itnnțd Tg. Mureș — C.S.M.S. Iași 
•olitehnipa Cluj — Steagul roșu Brașov

Etapa a Xl-a — S decembrie
■ teaua București — Știința București 
.apid București — Politehnica Cluj 
.tiința Timișoara — Dinamo București
1.5. M.S. Iași — Dinamo Oradea 
Iteagul roșu Brașov — Știința Tg. Mureș 
.tiinia Cluj — Farul Constanta

Rapid Buourești 
Știința Tg. Mureș
— 8 noiembrie
Știința Cluj
— Steaua Buourești 

Știința Timișoara 
i — Dinamo București 
— Știința Eucurești

Știința Cluj
C.S.M.S. Iași 

Tg. Mureș 
noiembrie 
Timișoara 
București

MASCULIN — SERIA A H-A 
EI ap a 1 —

,C;F. • — Voința Tg. Mureș
Zoința Satu Mare — Progresul București

11 octombrie

>TtiI5wNA5Ă
Radu Negulescu nu mai poate pierde titlul de campion

Știința Craiova — Olimpia București 
Petrolul Ploiești — Siderurgistul Galati 
A.S.A. Bacău — Aurul Brad

Etana a II-a — 18 octombrie
Progresul București — Aurul Brad 
Olimpia București — Petrolul Plo-iești 
I.C.F. 7" ~ ‘
Siderurgistul Galați
Vo-inta

Știința Craiova
- - A.S.A. Bacău

S-atu Mare — Voința Tg. Mureș 
Etapa a IlI-a — 25 octombrie 
Tg. Mureș — Progresul Eucurești 
Craiova — Voința Satu Mare 

I.C.F.
— Olimpia București 
Siderurgistul Galati

1 noiembrie
Progresul București — Siderurgistul Galați 
Olimpia București
I.C.F. - - - '
Voința 
Voința

Voința
Știința
Petrolul Ploiești — 
A-S.A. Bacău
Aurul Brad —

Etapa a IV-a

Aurul Brad
— A.S.A. Bacău
Satu Mare — Petrolul Ploiești 
Tg. Mureș — Știința Craiova
Etapa a V-a — 8 noiembrie
Craiova — Progresul BucureștiȘtiința

Petrolul Ploiești — Voința Tg. Mureș 
A.S.A. Bacău — Voința Satu Mare 
Aurul Brad — I.C.F.
Siderurgistul Galați —

Etapa a Vl-a —
Progresul București —■ 
I.C.F. — Siderurgistul Galați
Voința Satu Mare — Aurul Brad-y 
Voința Tg. Mureș — A.S.A. Bacău 
Știința Craiova — Petrolul Ploiești

Etapa a VII-a — 22 noiembrie .
Olimpia București — I.C.F. ’
Siderurgistul Galați — Voința Satu Mare 
Aurul Brad — Voința Tg. Mureș 
A.S.A. Bacău — Știința Craiova 
Petrolul Ploiești — Progresul București

Etapa a VIII-a — 29 noiembrie
Progresul București — I.C.F.
Voința Satu Mare — Olimpia București 
Voința Tg. Mureș — Siderurgistul Galați 
Știința Craiova — Aurul Brad
Petrolul Ploiești — A.S.A. Bacău

vEtapa a IX-a — G decembrie
I.C.F. — Voința Satu Mare
Olimpia București — Voința Tg. Mureș 
Siderurgistul Galați — Știința Craiovâ 
Aurul Brad — Petrolul Ploiești
A.S.A. " " “ ’ “

El<q>a <r Vl-a 22 noiembrie
București —- Unirea 
București — Progresul 
Cluj — S.S.E. 
Brașov — Rapid 
Oradea — Mureșul

Etapa a VII-a 29 noiembrie
Rapid -- Voința Oradea 
Progresul — Știința Cluj . 
Unirea — Voința București 
S.S.E. — Voința Brașov 
Mureșul — Știința București

Etapa a VIII-a 6 decembrie
București — Voința București 
Cluj — Unirea 
Brașov — Progresul 
Oradea — S.S.E.

I — Rapid

Etapa a IX-a 13 decembrie
Rapid — Știința București 
Progresul — Voința Oradea 
Unirea — Voința Brașov 
Voința București — Știința Ciuj 
S.S.E. — Mureșul

Știința 
Voința 
Știința 
Voința 
Voința

Știinfa 
Știința < 
Voința 
Voința < 
Mureșul

Olimpia București
15 noiembrie
Olimpia Biicurești

Bacău — Progresul București

FEMININ — SERIA I
Etapa I 18 octombrie

Silința
Voința
Voința __
Mureșul Tg. Mureș
S.S.E. “

(Urmare din pag,. 1)

Cluj — Știința București 
Brașov — Voința București 
Oradea — Unirea București

” .Progresul București
Constanța — Rapid București ■

Etapa a II-a 25 octombrie
■ Știința București — S.S.E. j.

Progresul 
Unirea 
Voința 
Știința

Rapid
Mureșul

București — Voința Oradea 
Cluj — Voința Brașov
Etapa a III-a 1 noiembrie

— Unirea
Brașov — Știința București 

Oradea — Știința Cluj

Rapid
Voința 
Voința , .
Mureșul — Voința București 
S.S.E. — Progresul

Etapa a IV-a 8 noiembrie
București — Progresul
— S.S.E.
București — Rapid 
Cluj — Mureșul 
Brașov — Voința Oradea
Etapa a V-a 15 noiembrie

— Știința Cluj 
Oradea — Știința București

- Voința Brașov 
Voința București

Știința 
Unirea 
Voința 
Știința 
Voința

Rapid 
Voința 
Mureșul 
S.S.E. -
Progresul — Unirea

într-o 
rată de 
rare cu 
ta te, la 
patrulea 
pei finale a campionatului republican 
individual de tenis de masă. Ca și în 
competiția precedentă, de la Craiova, 
probele de simplu femei și simplu 
bărbați au revenit Filei Constantinescu 
și lui Radu Negulescu. Ultimul poate 

fi considerat virtual campion republi
can, deoarece, datorită punctajului a- 
cumulat pînă acum, el nu mai poate fi 
egalat de nici un alt jucător, indife
rent de rezultatele pe care le va ob- 

ne în ultimul concurs.
Cei doi câștigători 

formă satisfăcătoare, 
de luptă și o bran^

Pe. lîngă meciurile
blicul sucevean a putut urmări și evo
luția celor mai buni juniori (învin
gători au ieșit Carmen Crișan și Silviu 
Dumitriu) care au oferit multe parti

de spectaculoase, răsplătite cu nume
roase aplauze.

Tata rezultatele tehnice mai impor
tante, clasamentele turneelor și cele 
generale înaintea 
etapei finale a 
bliean :

Simplu femei,
E. Constantinescu—V. Jandrescu 3—0, 
C. Folea—G. Pitică 3—2, E. Mihalca—■ 
M. Tompa 3—1, M. Alexandru—I. Cre

jec 3—1, 
cu cu M. Alexandru 3—1 (—15, 9,
19, 18), C. Folea 3-—0, E. Mihalca 3-1 ; 
2, M. Alexandru cu C. Folea 3-—2 
(—19, —’19, 12, 13, 12), E. Mihalca 
3—0 ; 3. C. Folea—E. Mihalca 
eJas. gen. 1. E. Constantinescu 
2^ M. Alexandru 24 p., 3. C.
12 p., 4. M. Tompa 10 p., 5. E 
ca 8 p., 6. G. Pitică 8 p.

Simplu bărbați, sferturi de finală: 
Negulescu—Botner 3—0, Bodea—lo- 
neseu Soare 3—0, Cobîrzan—Popescu 
3—2, Reti—Suba 3—1 ; turneu 
Negulescu cu Reti 3—2, Cobîrzan 
Bodea 3—-2 ; 2. Reti cu Cobîrzan 
Bodea 3—0 ; 3. Cobîrzan—Bodea 
clas. gen. : 1. Negulescu 30 p., 2 Reti 
19 p., 3. Cobîrzan 16 p., 4. Giurgiucă 
9 p. (jucătorul 
pat la Suceava 
Bodea 8 p., 6.

Dublu femei,
dru, E. Constantinescu cu C. Folea, E. 
Mihalca 3—2, G. Pitică, M. Tompa 3— 
1, I. Crejec, L. Sălăgeanu 3—0 ; 2. 
C. Folea, E. Mihalca cu G. Pitică, M. 
Tompa 3—1, I. Crejec, L. Sălăgeanu

1 ; 3. G. Pitică, M. Tompa—I. Cre-

organizare excelentă asigu- 
consiliuil regional în colabo- 

comisia respectivă de speciali- 
Suceava a avut loc cel de al 
(penultimul) concurs al eta-

au manifestat o 
au arătat putere 
mobilitate.
celor „mari", pu-

Și
ultimului concurs al 
campionatului repu-

sferturi de finală :

turneu : 1. E, Constantiries-

3-1;
27 p„
Folea

Mi hal-

.• 1.
3—2,
1—3.
1—3;

clujean nu a partici- 
fiind în examene), 5. 
Ionescu Soare 5 p. 
turneu: 1. M. Alexan-

jec, L. Sălăgeanu 3—1 ; clas, gen. : l.; 
M. Alexandru, E. Constantinescu 48 p.t
2. C. Folea, E. Mihalca 32 p., 3. G^ 1 
Pitică, M. Tompa 28 p., 4. I. Crejec, î 
L. Sălăgeanu 18 p.

Dublu bărbați, turneu : 1. Negul es
eu, Reti cu Bodea, Hidveghi 3—2, Co- 
bîrzan, Botner 3—2, Trupei, Trupei 
3—0* 2. Bodea, Hidveghi cu Cobîr- 
zan, Botner 3—2, Trupei, Trupei 3—0;
3. Cobîrzan, Botner—Trupei, Trupei 
3—0; clas. gen. 1. Negulescu, Reti 44 
p., 2. Giurgiucă, Sentivani 28 p., 3. Co
bîrzan, Botner 24 p., 4. Gantner, Sîn- 
deanu 14 p.

Dublu mixt, turneu; 1. M. Alexan

dru, Negulescu cu C. Folea, Reti 3—0, 
I. Crejec, Cobîrzan 3—0, E. Mihalca, j 
Gantner 3’—0 ; 2. C. Folea, Roti eu I. 
Crejec, Cobîrzan 3—2, E. Mihalca, 
Gantner 3—0 ; 3. I. Crejec, Cobîrzan 

Mihalca, Gantner 3—2 ; clas.
1. M. Alexandru, Negulescu 36 
E. ConsLantinescu, Giurgiucă, 32 
E. Mihalca, Gantner 26 p.,, 4.

—E.

p., 2. 
p., 3.
C. Folea, Reti 20 p., 5. I. Crejec, Co
bîrzan 16 p.

Clasamentele „Cupei FRTMlt arată 
astfel: concursul al IV-lea : 1. CSJf r
CZwj 88 p., 2. Progresul București 61 
p., 3. Voința București 42 p., 4. Vo
ința Arad 17 p. ; general: 1. CSM Cluj 
271 p., 2. Progrestul București 184 p^ 
3. Voința București 154 p., 4. Voința 
Arad 43 p.

RADU NEGULESCU

Iată și clasamentele turneelor de ju
niori : fete: 1. C. Crișan, 2. L. Sălă
geanu, 3. V. Ivan, 4. R. Toma ; băieți: 
1. Dumitriu, 2. Păun, 3. Ion Iulian, 
4. Cărmăzan, 5. Simin, 6. L. Siman- 
dan, 7. Bled ea, 8. Tudor Pavel, 9. 
Roth, 10. A. Simandan.

INTRODUCERE" ÎN NOUL SEZON
ca în planificarea competițiilor să exis
te o continuitate, să eliminăm perioa
dele de stagnare a activității, îmbinînd 
armonios calendarul intern cu cel in
ternațional. De altfel, calendarul com- 
petiționa! aii acestui sezon vine cu 
unele noutăți. Astfel, în afara campio
natului republican (start în etapa re
gională la 20 decembrie) echipele noa
stre de club vor lua parte și la Cupa 
R.P.R., . .............................

r^nartfei-. _ ____ , ____  „ .
acorda un plus de grijă față de anii 
frecați, * ‘ ~ ~
campionatul republican (1 decembrie 
1964 — tO februarie 1965), o Cupa 

.a F.R.H.P., competiție care va avea loc 
în martie.

programată la sfîrșitul lui 
Pentru juniori, cărora li se va

a fost prevăzută, în , afară de

— Dar despre cel internațional ?

— întâlniri 
stau în fața 
tași. Echipa noastră, campioană, Steaua, 
deschide „bătălia", susiinînd peste 3 
săptămâni un dublu meci, la Varșo
via, ctt echipa poloneză Legia. Primul 
joc internațional în Capitală va fi cel 
de îa 9 noiembrie, cînd selecționata 
Bucureștiului va primi vizita hocheiș- 
tâlor din Kiev, după care, la 21 și 22 
noiembrie, reprezentativa R. P. Române 
va juca cu cea a R.D.G. la Crim
mitschau și Erfurth. în ultimele zile ale 
lunii viitoare, primim vizita unei echi-

internaționale importante 
hocheiștilor noștri frun-

pe cehoslovace, probabil reprezenta
tiva B.

în continuare, programul internațio
nal hocheistic mai prevede vizita la 
București a echipei poloneze Legia, a 
unei echipe de club din R. F. Germană 
(este vorba de Bad Toltz), un meci in- 
terțări cu Austria sau Elveția și —- 
bineînțeles —■ tradiționala Cupă a 
Bucureștiului (17—22 februarie) la care 
vor fi invitate echipe din U.R.S.S., Ce
hoslovacia, Polonia și, probabil, Sue
dia. Toate acestea vor permite — spe
răm o bună pregătire echipei noa
stre reprezentative care va participa, in 
prima decadă a lui 
natele mondiale de 
landa.

Vom asigura un 
zător și lotului de tineret (antrenori I. 
Petrovici, G. Cosman și N. Zografi) 
care cuprinde elemente talentate, de 
perspectivă, ca Radu Șerban, Gheor
ghiu, Barbu, L. Petrescu, Cicu, Szi- 
laghi, Jere și alții. Ei vor susține o se
rie de jocuri internaționale (în R. P. 
Ungară, participare la „Liga Dunării" 
la Sofia, cu echipa de tineret a Polo
niei, la București etc.).

martie, la campîo- 
la Lahti, în Fin-

calendar corespun-

— Despre pregătirile lotului ?

— Components lotului reprezentativ, 
după obișnuita pregătire de vară, se 
află Ia ora actuală în Cehoslovacia 
unde -întreprind un turneu de pregătire 
care va dura pînă Ia 22 octombrie. Ju
cătorii noștri fruntași, cărora ii s-au

adăugat numeroși tineri remarcați anul 
trecut (este vorba de un lot de pers
pectivă, pentru ediția viitoare a Jocu
rilor Olimpice), fac antrenamente șî 
susțin jocuri amicale de omogenizare 
cu diverse echipe de club cehoslovace. 
Cuplul de antrenori M. Flamaropol — 
I. Tiron conduce un lot din care fac 
parte portarii Crișan, Dumitraș si 
Stoiculescu, fundașii Varga, L. Vacar. 
Corduban, Tudor și Făgăraș, atacantii’ 
Szabo II, Ferenczi, Szabo I, Mihăi- 
lescu, Florescu, Pană, Bi-ro, Calamar, 
Bașa, Ștefanov, Moiș, Țexe și Consian- 
tinescu. Alături de cei doi antrenori ro- 
mîni, contribuie la pregătirea lotului 
și antrenorul cehoslovac Vaclav Fri- 
zek care, după turneul în Cehoslovacia 
va veni în țară cu echipa.

Obișnuiții hocheiului pe gheață re
marcă absența din lotul publicat mai 
sus a unor nume binecunoscute ca 
Ionescu, Czaka, Andrei, Sofian ș.a. 
Precizăm ca ei răinin, în continuare, 
în vederile selecționerilor, pentru cam
pionatele mondiale. în principiu însă, 
porțile lotului republican ramîn me
reu deschise și pentru a trece prin ele 
nu e nevoie decît de... muncă temei
nică, de pregătire șî.„ afirmare.

Intervfu luat de
RADU URZIC.EANU
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Au fost desemnați
P. Mărmureanu

întrecerile pentru titlurile de cam
pioni ai tării la tenis au avut ieri 
drept „cap de afiș" meciul dintre P. 
Mărmureanu și G. Bosch. Deși prece
dat de o serie favorabilă primului, me
ciul se anunța echilibrat și deschis 
oricărui rezultat. Ceea ce s-a și con
firmat de-a lungul a patru seturi 
luptă, în care Bosch a încercat să 
losească la maximum arma sa 
mai eficace — pasingurile la fileu, 
aceasta el a oprit de mai multe 
atacurile adversarului său, 
primul set. Mărmureanu a trebuit să

de 
to

cea 
Cu 
ori 

cîștigînd 
’ ' ■> 

se întrebuințeze serios pentru a trece 
de momentele grele ale meciului. Setu
rile doi și trei i-au revenit, în special 
datorită forței loviturilor sale, dar și 
unei bune alternanțe între jocul la fi
leu și cel. de pe fundul terenului. In 
setul patru, Mărmureanu reface un 
handicap de 2—4, ia conducerea și are 
două meciboluri... Dar Bosch rezistă, 
egalează și apoi pierde în prelungiri 
după alte schimburi de mingi specta
culoase. Rezultat: Mărmureanu—
Bosch 4—6, 6—3, 6—1, 9—7.

Celălalt meci din sferturi de finală 
încheiat ieri a fost mai puțin spectacu
los, dar tot atît de disputat. C. Năsta- 
se La ținut departe de fileu pe V. Se- 
rester, care n-a reușit să se impună de- 
cît In setul trei, deși a luptat pentru 
fiecare minge. Năstase câștigă cu 6—3, 
6—2. 2—6, 6—2.

S-au întrerupt meciurile Tiriac — 
B Viziru și Bardan—Popovici. In pri
mul. campionul țării a făcut o con
cludentă demonstrație de forță și Con
duce cu 6—0. 6—0, 3—0. Bardan are 
5—4 în primul set în fața lui Popovici. 
In semifinale, Tiriac (învingător pro-

M0T0CICLI5M

Marginalii la dirt-track
Dirt-track-ul se afla în 

plină actualitate. Iubito
rilor acestui sport le 
«sie asigurat un bogat 
program competițional. 
Aproape în fiecare dumi
nică au loc întreceri ale 
•campionatului republican 
și —■ cum este căznii aces
tui sfîrșit de săptămînă 
— concursuri internațio
nale. Așa cum remarcam 
în cronica din ziarul de 
luni, sportul vitezei pe 
zgură înregistrează o ac
centuată creștere a nive
lului tehnic oferindu-ne, 
de la un concurs la al
tul, «un spectacol sportiv 
tot mai plăcut, mai atrac
tiv. Acest lucru este fi
resc dacă ținem seama de 
faptul că alergătorii au 
căpătat mai multă expe
riență. că ei se află la al 
treilea sezon oficial și că 
au participat la cîteva u- 
~tile întîlniri internațio- 
Jiale.

Duminică, reprezentau- 

•ții noștri vor evolua din 
nou în compania unor va
loroși sportivi de peste 
hotare. Este vorba de a- 
lergătorii din R. D. Ger- 
<nană, R.S.F. Iugoslavia

R. P. Ungară. Majoritatea sportivi
lor care ne vor fi oaspeți au o bo
gată experiență a concursurilor inter
naționale. Parlicipanți la campionatele 
■mondiale și la marile mitinguri in
ternaționale devenite tradiționale în 
activitatea dirt-track-ului, acești spor
tivi ne vor pune în fața ultimelor 
noutăți în materie de tehnică și tac
tică. Confruntarea cu ei constituie pen
tru reprezentanții noștri o utilă veri
ficare a potențialului lor.

La întrebarea „Ce așteptăm de la 
sportivii noștri in aceste condiții ?“ 
trebuie date două răspunsuri. Primul 
«e refera la Ion Cucu. De la acest 
▼aloros reprezentant al motociclismu- 
lui nostru așteptam o comportare la 
nivelul oaspeților. Cunoștințele pe care 
le posedă, măiestri-a la care a ajuns 
$i curajul care-1 caracterizează sînt 
atu-nri în favoarea campionului nos
tru. Al doilea răspuns se referă la cei
lalți alergători din lotul republican, 
între ei și Ion Cucu este diferență de 
o clasă, poale chiar de mai mult. 
Acest decalaj s-a creat nu numai pen
tru că ei nu sînt atît de dotați pentru 
«ceasta probă, ci mai ales pentru că 
nu s-au pregătit cu maximum de serio
zitate, n-au învățat mai nimic din corn-

primii semifinaliști 
si C. Năstase->

Viziru) întîlnește pe C. 
Mărmureanu pe învingă-

babil al lui 
Năstase, iar 
torul meciului Bardan—Popovici.

Spectaculoase, și adesea disputate 
cu dîrzenie, sînt întrecerile de dublu.
5- au disputat pînă acum optimile de 
finală la dublu bărbați: C. Năstase, 
Mărmureanu — Spătaru, Naghi 6—3,
6— 1, 6—1 ; Baia, Kerekes—Albert, 
Komoroczi 7—5, 6—3, 6—2; Bardan, 
D. Viziru—Dumitrescu, Marcu 7—5, 
6—2, 6—4 ; Popovici, I. Năstase—Cris- 
tea, Iuhas 6—4, 6—1, 4—6, 6—4 ; 
Burciu, Basarab—Mita, Cruceanu 7-5, 
6—4, 6—1; Moraru, Ghidirnîc— Belțic, 
Savin 6—3, 6—2, 6—0 ; Tiriac, Seres- 
ter—Negru, Tîlpeanu 6-3, 6-4, 6-0.
5- a întrerupt partida Boaghe, Dron—
Caralulis, Bosch (5—7, 6—1, 4—4). 
lată cîteva rezultate de la dublu mixt : 
Eleonora Roșianu, I. Năstase—Iudita 
Dibar, C. Ionescu 1—6, 7—5, 6—2;
Sanda Ciogolea, S. Dron—Lucia Tă- 
năsescu, Țereanu 6-4, 6-3; Ecaterina 
Horsa, V. Serester—Maria Bauer, Saiti
6- 0, 6—1.

La categoria juniori, • ultimii opt la 
simplu masculin sînt Kerekes, Komo- 

- roezi, Dumitrescu, Mocanu, Negru, 
Greabu, Marcu și 1. Năstase, jar la fe
minin — Agneta Kun. Gabriela V<oi- 
nescu, Letiția Man, Daniela. Sotiriu, 
Florica Butoi, Marta Sarkadi, Vera 
Rado și învingătoarea dintre 
Tănăsescu și Caria Klahre.

întrecerile continuă pe terenurile 
Progresul și Știința de la orele 8,30 
și 14,30. Azi sînt programate sferturile 
de finală la simplu feminin, iar mîine 
semifinalele la băieți.

Vera 
Lucia

i

RADU VOIA

Imaginea de mai sus vorbește de Ia sine despre 
spectaculozitatea dirt-track-ului .Iată-i (de la stingă 
la dreapta) pe R. Jurcă, AL Pop, Al. Datcu și I. 
Cucu ataci nd cu brio prima turnantă în concursul 

de duminică
Foto : T. Chioreanu

petițiile interne și din cele interna
ționale. Al. Pop continniă să se com
porte mediocru, Gh. Voiculescu este 
depășit în momentul de față atît în 
ceea ce privește tehnica cît și forța, 
Al. Datcu nu lucrează cu convingerea 
și seriozitatea necesară, iar M. Alexan- 
drescu și R. Jurcă sînt la limita for
țelor <>e care le au. în această situa
ție precară Ion Cucu nu are o echipă 
pe care să se sprijine, care să-i fa
vorizeze în anumite momente ascen
siunea în clasament. Pentru moment 
de la ei așteptăm doar o concentrare 
la nivelul înalt al competiției care 
are loc, o depășire a limitelor cu 
care ne-au obișnuit. în viitor este însă 
necesar ca atît cluburile sportive cît 
și federația de specialitate să lărgească 
baza de selecție a dirt-track-ului, să 
asigure înnoirea cadrelor cu tineri ta- 
lentați care să ducă și mai departe ni
velul la care a ajuns astăzi Ion Cucu. 
Sînt probleme pe care am găsit nime

rit să le discutăm acum în preajma 
acestui concurs internațional și asupra 
cărora socotim că este bine să reflecte 
și forul de specialitate.

HRISTACHE NAUM 

a tinerilor fotbaliști romîni
in R. A. U.

CAIRO (Agerpres). — Echipa de 
fotbal (tineret) a RP. Române și-a 
încheiat turneul în R.A.U, întâlnind 
duminică la Cairo pe stadionul clu
bului „Zamalek" echipa Sporting 
Club. Fotbaliștii romîni au terminat 
învingători cu scorul de 2—1. Acea
sta a fost cea de-a 5-a victorie con
secutivă realizată de echipa noastră 
în cadrul turneului. Fotbaliștii noș
tri au învins de dană ori echipa o- 
limpică a R.A.U, o selecționată a 
orașului Alexandria, echipa selec
ționată a Deltei Nilului și în ulti
mul meci pe Sporting Club.

------- ©-------

CONFfRINTĂ INHRNAIIONALĂ

DtDICATĂ SPORTULUI UNIVERSITAR
Ea Londra s-a desfășurat zilele tre

cute o conferință Întitulată „Săptămâna 
internațională a sportului universitar", 
organizată de Federația internațională 
a sportului universitar (F.I.S.U.). La 
lucrări au participat peste 100 de re
prezentanți ai organizațiilor sportive 
din 17 țări.

Printre problemele discutate s-au 
aflat: dezvoltarea sportului studențesc 
în diferite țări, relațiile dintre sportul 
studențesc și sportul internațional, rolul 
cercetărilor științifice în sportul mo
dern.

Participant» ău vizitat o serie de noi 
centre sportive din Anglia și au fost 
oaspeții studenților universității Cam
bridge.

--------©--------

Turneul internațional de tenis 
de masă de la Budapesta
BUDAPESTA, 5 (Agerpres). — 

Peste 2 000 de spectatori au urmă
rit duminică seara la „Sportcsar- 
nok“ din Budapesta finalele ’ tur
neului internațional de tenis de 
masă, organizate de federația ma
ghiară de specialitate. în proba de 
simplu masculin, fostul campion eu
ropean Zoltan Berczik (R.P. Unga
ră) l-a învins cu 3—1 (19—21; 21— 
Hi 21—16; 21—19) pe Stanek (R.S. 
Cehoslovacă). La feminin, s-au în
tâlnit în finală două jucătoare ma
ghiare. Eva Foeldy-Koczian a în
trecut-o cu 3—0 (21—14; 21—15; 
21—14) pe Lukacs. Iată învingătorii 
la probele de dublu : femei : Foeldy, 
Jurik (R. P. Ungară) ; bărbați : Sta
nek, Miko (R. S. Cehoslovacă) ; mixt: 
Eva Foeldy, Berczik (R. P. Ungară). 
La acest turneu au participat jucă
tori și jucătoare din R. D. Germană, 
R. P. Polonă, R. S. Cehoslovacă. 
R. P. Bulgaria și R. P. Ungară.

FOTBAL PE GLOB
LOTURILE OLIMPICE

ALE BRAZILIEI ȘI ARGENTINEI

Iată loturile olimpice ale Braziliei 
și Argentinei care se află în prezent 
la Tokio.

BRAZILIA: portari: Antonio (Fiu 
minense), Florisvaldo (Botafogo), He
lio (Botafogo); fundași: Mura (Bota
fogo), Lauricio (Fluminense), Ze Luis 
(Fluminense), Valdez (Fluminense)j 
mijlocași: Riva (Fluminense), Ade- 
valdo (Botafogo), Dimas (Botafogo), 
Iris (Fluminense); înaintași: Elizeu 
(F.C. Santos), Ivo (Bonsucesso), Tito 
(Fluminense), Edinho (Fluminense), 
Nelio (Fluminense), Ze Roberto (Sao 
Paolo), Evaldo (Fluminense), Roberto 
(Botafogo), Oton (Botafogo), Gilson 
(Fluminense). Cel mai în vârstă jucă
tor este Ivo (25 ani). Ceilalți nu au 
împlinit încă 20 de ani!

ARGENTINA: portari: Cejas (Ra
cing), Marin (Velez Searsfield); fun
dași: Beriolotti (Chacarita juniors), 
Pazos (Deportivo Espanol), Sesana 
(Rosario Central), Sconfianza (San 
Lorenzo); mijlocași: Morales (Velez 
Searsfield), Mori (Independiente), 
Perfume (Racing), Brandan (Tucu- 
man); înaintași: Perez (Argentines 
juniors), Malleo, Bulla, Manfredi (toți 
de la Rosario Central), Ochoa, Cabrera 
(ambii de la Atlanta), Risso (Gim- 
nasia). Patru jucători sînt de 21 de 
ani, ceilalți au între 18 și 20 ani.

CAMPIONATE IN DIFERITE ȚĂRI

ANGLIA s Chelsea—Blackbourne Ro
wers 5—1, Everton—Westham 1—1, 
Shefield United'—West Bromwich
1— 1, Stoke—Nothingham 1—1. Cla
sament i Chelsea 19 p, Manchester
United șt Blackpool cîte 15 p.

ITALIA (etapa a IV-a): Bologna—
Messina 3—0. Cagliari—Lanerossi
2— 1, Catania—Genoa 3—2, Foggia—

A PROCLAMĂRII R. D. GERMANE
La 7 octombrie se împlinesc 15 ani de cînd a fost proclamata 

Republica Democrată Germană. Tn acești ani, o dată cu celelalte domenij 
de activitate, și sportul a luat un avînt remarcabil. Cîteva cifre ilustrează 
în mod elocvent dezvoltarea sportului din R.D. Germană.

Exercifiile fizice și sportul nu lipsesc din educația tinerei generații a R. D. 
Germane. In fotografie, un grup de copii în timpul lecției de gimnastică

• Dacă in 1950 au existat 690 000 
sportivi activi, astăzi, numărul lor a 
ajuns la 1 764 000.

• Printre marile construcții reali
zate In acești 15 ani enumerăm cîteva : 
Stadionul central din Leipzig (100 000 
de locuri). Stadionul „Walter Ulbrichi“ 
din Berlin (cu o capacitate de 65 000 
locuri), stadionul nautic de la Leipzig 
și Rostock, bazele sportive și clădirile 
din cadrul Institutului de educație fi
zică din Leipzig etc.

• Din 1949 și pînă azi în R.D.G. 
au avut loc numeroase campionate și 
concursuri internaționale de mare am
ploare: campionate mondiale de moto- 
ciclism, „europene" de natație, canotaj

ACTUALITATEA ȘAHISTĂ
• LAZAREVICI ÎNVINSĂ TN ULTIMA RUNDĂ • TURNEELE 

DE LA BELGRAD Șl BERLIN
SUHUMI 5 (Agerpres). — în ora

șul Suhumi a luat sfîrșit turneul pre
tendentelor la titlul mondial de șah. 
în ultima rundă s-a înregistrat o 
mare surpriză. Fruntașa clasamentu
lui, iugoslava Lazarevici, a fost învin
să de jnicătoarea americană Gresser.

Atalanta 1—1, Juventus—Mantova 
1—0, Lazio—Internazionale 1’—1, Mi
lan-Torino 1—1, Sampdoria—Roma
1— 0, Varese—Fiorentina 1—1. Clasa
ment: Milan, Atalanta, Catania și 
Sampdoria cite 6 p.

SPANIA : Saragosa—Atletico Bil
bao 4—1, Oviedo—Espanol 3—1, Pal
ma—Cordoba 1—0, Barcelona—Mur - 
chia 8—1, Elche—Real Madrid T—1, 
Atletico Madrid—Coruna 1—0, Betis— 
Levante 1—®. Valencia—Sevilla 3—1. 
Clasament: Saragosa și Atletico Ma
drid cîte 8 p, Real 7 p, Betis, Valeu 
cia si Oviedo cîte 5 p.

AUSTRIA (etapa a Vl-a): Sturm 
Graz— L.A.S.K. 2—1, W.A.C.—Grazer 
A.C. 1—0, Kapfenberg—Vienna 2—5, 
Wiener Sportklub—Wiener Neustadt
2— 1, Austria—Wacker 3—0, Schwe- 
chat—Rapid 1—1, Wacker Innsbruck 
—Admira Viena 1—1. Clasament: Aus
tria și Wiener Sportklub cite 10 p., 
Wacker Innsbruck și Vienna cite 9 p.

PROGRAMUL SĂPTĂM1NII

In această săptămînă se dispută nu
meroase întîlniri. Iată programul: în 
„Cupa campionilor europeni": Miercuri 
Lyn Oslo—Lahti Reipas (1—2), Bo
logna—Anderlecht (0—1), Fenerbahce 
—D.W.S. Amsterdam (1—3); în „Cupa 
cupelor": Cork Celtic—Slavia Sofia 
(1—1); în „Cupa orașelor tirguri": 
Celtic Glasgow—Leixoes (1—1), Ser- 
vette—Atletico Madrid (2—2), Ber- 
schoot—Hertha (1—2). foi (în C.O.T.): 
Spora Luxemburg—F.C. Basel (0—2) 
și Valencia—Liege (1—1). Vineri: 
Shelburn—Belenenses (1—1). Dumi
nică. La Copenhaga : Danemarca 
—Norvegia; la Viena: Austria— 
U.R.S.S.; la Budapesta: Ungaria—Ce
hoslovacia (toate meciuri amicale) 
In paranteze, rezultatele din primele 
meciuri. 

etc. Anul viitor, R.D.G. va găzdui cam
pionatele europene de box și, probabil, 
„mondialele" de pentatlon modern.

• De-a lungul acestor 15 ani spor
tivii R.D. Germane au cucerit numeroase 
titluri olimpice, mondiale și europene. 
Printre aceștia se află Helga Haase, 
Ingrid Rrâmer, Helmut Recknagel, 
Wolfgang Behrend, Bernhard Eckstein 
ș.a. In 1962, la „europenele" de nata
ție de la Leipzig, sportivii din R.D.G. 
au obținut 5 locuri I.

• La J.O. de la Tokio, echipa unită 
a Germaniei cuprinde mai mulți spor
tivi din R.D.G. (194) față de cei din 
R.F.G. 4182).

Celelalte două pretendente la primul 
loe — Zatnlovskaia și Kușnir — au 
câștigat la Teodoresctt și respectiv la 
Ivanova, astfel că la sfîrșitul turneu
lui trei jucătoare — Lazarevici, Za- 
tulovskaia și Kușnir — se află la ega
litate de puncte: 12,5 fiecare.

Pentru desemnarea adyeraurei ac
tualei campioane a lumii, Nona Ga- 
prindașvili, se va desfășura un tur
neu de baraj cu participarea celor 
trei jucătoare.

Iată celelalte rezultate din ultima 
rundă: Ranikni a cîștigat la Karakaș, 
Konarkovska la Lein, Ivanovici la 
Tend, Borisenko la Moșcini. Bîkova 
la Erelova, Zvorîkina Ia Nedelkovici.

Clasament final: locul 1—3 Lazare
vici (Iugoslavia), Zatulovskaia (URSS), 
Kușnir (URSS) — cîte 12,5 puncte. 
Urmează Zvorîkina (URSS), Ivanovici 
(Iugoslavia) cîte 11 puncte; Raniku 
(URSS) 10,5; Borisenko (URSS) și 
Konarkovska (R.P. Polonă) cîte 10 
puncte; Nedelkovici (Iugoslavia) 9 
puncte; Eretova (R.S. Cehoslovacă) 
8,5 puncte; Bîkova (URSS) 8 puncte; 
Lein (SUA) 7 puncte; Gresser (SUA), 
Karakaș (R.P. Ungară) și Teodore»- 
cu (R.P. Rornînă) cîte 6,5 puncte; 
Ivanova (R.P. Bulgaria) 6 puncte; 
Tend (R.P. Mongolă) 4 puncte; Muș- 
cini (Argentina) 1 punct.

• Liderul turneralui internațional de 
șah de la Belgrad este acum marele 
maestru internațional Boris Spasski 
(URSS) care totalizează 7,5 puncte. 
El este urmat în clasament de Mata- 
novici (Iugoslavia) — 7 puncte, Kor- 
cinoi (L’RSS) — 6,5 (1) și Gligorici 
(Iugoslavia) —- 6 puncte. în princi

pala partidă a rundei Gligorici a fă
cut remiză cu Szabo. Korcinoi a în

trerupt partida cu Ivkov.
© în prima randă a turneului in

ternațional de șah de la Zinnowitz, 
T. Ghițescu a făcut remiză cu iiigosla- 
vul Bogdanovici. Alte două partide 
s-au încheiat cu același rezultat: Po
pov (R.P. Bulgaria) — Dely (R.P. 
Ung ară) și Golz (RDG) — Jansa 
(R.S. Cehoslovacă). Reâttll partidelor 

au fost întrerupte.
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