
ACTUALITATEA SPORTIVĂ
VINER! ÎN BUCUREȘTI : C.S.M. CLUJ 
— ROYAL STANDARD LIEGE ÎN 

„C.C.E." LA TENIS DE MASA

După cum s-a mai anunțat, la ediția ac
tuală a „C.C.E." s-a stabilit oa echipa 
masculina de tenis de masa CSM Cluj, 
deținătoarea trofeului, să joace direct în 
turul al doilea cu cîștigătoarea meciului 
dintre formațiils Royal Standard Lidge 
(Belgia) și Red Boys Differdange (Luxem
burg). In partida susținută cu aîtva timp 
în urmă, Royal Standard Ltege a învins cu 
scorul de 5—1, astfel că CSM Cluj va 
primi replica echrpei campioane a Belgiei. 
Meciul va avea loc vineri după-amiază, cu 
începere de la ora 18 în sala Floreasca 
din Capitală.

Clubul belgian a anunțat următoarea for
mație: Pierre Juliens, Marcel Burlet, Frans 
Lanckman.

FINALA CAMPIONATULUI REPU
BLICAN DE DIRT-TRACK

Duminică dimineață se va desfășura 
pe pista stadionului Dinamo din Capi
tală faza a IV-a — ultima — a campio
natului republican de dirt-track.

„CUPA OLIMPIA" LA CICLOCROS
Duminică dimineață va avea loc 

întrecerea de ciclocros dotata cu „Cupa 
Olimpia”. Primul start se va da la ora 
9,30 de pe stadionul clubului sportiv 
Olimpia din Capitala. Sînt programate 
probe pentru avansați (16 km), juniori 
de categoria I (10 km) și juniori de ca
tegoria a Il-a (B km}.

ȘAHIȘTII ROMÎNI ÎN PLINA 
PREGĂTIRE

în aceste zile, echipierii reprezenta
tivei de șah a R. P. Romine se pregă
tesc pentru viitoarea participare la cea 
de a X7II-a ediție a Olimpiadei șahiste. 
Din iot fac parte maeștrii internaționali 
Theodor Ghlțescu — campionul țării. 
Victor Ciocîltea, Florin Ghaorghiu, maeș
trii Corvin Radovici, Gheorghe Mltltelu 
Constantin Botez <1 Mlron Nacu.

Din nou campioni

Al. lonescu (Steaua) conducind in dribling o acțiune 
frumoasă a rugbiștilor militari

Așadar, echipa Steaua a rămas în 
posesia titlului de campioană republi
cană la rugbi. Așa cum s-a desfășurat 
ultimul meci susținut, la Iași, el n-a 
pus în nici un moment la îndoială vic
toria rugbiștilor.. militari. Pe stadionul 
din Copou a evoluat o echipă omogenă, 
«natură, bine pregătită, atribute care, 
cu mici excepții, au caracterizat forma
ția bucureșteană de-a lungul întregii 
competiții. Spectatorii veniți să-și sus
țină echipa favorită, C.S.M.S., au 
aplaudat mai mult pe oaspeți 1... O re
cunoaștere evidentă a superiorității 
rugbiștilor de la Steaua.

De altfel, 
tig(S și 
cele 22 
terminat 
făcut 4 
□ singură
Rugbiștii militari au alcătuit echipa 
cea mai constantă din campionat, care 
a acordat procesului de pregătire toată 
seriozitatea. Desigur, nu spunem un 
lucru nou. Socotim însă necesar, acum, 
la finele competiției, să subliniem o 
stare de fapt întâlnită la puține echipe 
(Dinamo. Griviția Roșie, Rulmentul).

merita să dș- 
an trofeuil. In 
susținute ea a

de 17 ori, a

Steaua 
în acest 
de jocuri 
victorioasă
meciuri nule și a pierdut 

data (la Constructorul).

(Continuare în pag. a 2-a)
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In organizarea clubului Metalul

Competiții de amploare la handbal, fotbal, volei și tir
Masele de tineri iubitori de spori 

din asociațiile sportive ale raionului 
23 August din Caipitală vor avea în 
luna care vine, un bogat program com- 
petițional. Cea mai importantă între
cere de mase organizată în luna no. 
iembrie de clubul sportiv raional Me
talul este „Cupa școlilor profesionale" 
la fotbal, handbal și volei. Competiția 
va începe pe ziua de 1 noiembrie și 
se va desfășura sistem turneu — nu
mai tur.

Pregătirile au început de mult. In 
cele 6 școli profesionale din raion au 
avut loc meciuri de verificare în vede

Și 
cu

cei 24 de jucă- 
alcătuit lotul 

1 a

Performanța meritorie a 
rugbiștilor de la Steaua 
trebuie privită numai prin 
această prismă — a unei 
munci conștiincioase și 
continue, 
pricepere 
pundere, 
modestie.

Dintre 
tori care au 
echipei, omul nr. 
fost, și în acest campio
nat, Penciu. Exemplu de 
perseverență, fundașul for
mației campioane (și al 
reprezentativei țării noas
tre) a contribuit substan
țial Ia multe din succese
le echipei sale. Avînd o 
pregătire fizică generală și 
specifică deosebită, o o- 
rientare tactică excepționa
lă și cunoștințe tehnice bine 
însușite, Penciu nu s-a re
zumat niciodată la sarci
nile stricte ale postului 
său. Prin intercalări deru
tante, el a reușit să aco
pere spații largi de teren, 
să vină în sprijinul co
echipierilor săi, în acțiuni 

și de apărare, Penciu ră

desfășurată cu 
simț de răs- 

pasiune și

de atac ca , 
mîne un jucător complet, un model pen
tru toți fundașii noștri.

O contribuție însemnată la victoriile 
echipei Steaua au adus-o și jucătorii 
din compartimentul treisferturiilor (Cio
bănel, mai ales) una din cele mai ra-

rea alcătuirii reprezentativelor care 
vor lua startul peste cîteva zile in 
această frumoasă competiție polispor
tivă. După cum ne-au relatat tova
rășii de la clubul Metalul, întrecerile 
vor fi foarte disputate, îndeosebi la 
fotbal și handbal. La aceste două ra
muri sportive vor concura, cu șanse 
mari pentru primele locuri, sportivii 
de la Centrul școlar profesional „23 
August”, Școala profesională Electro- 
aparataj și Centrul școlar auto. La vo
lei, după calculele hîrtiei, cu greu 
poate fi întrecută formația școlii „23 
August", campioană republicană șco
lară pe anul 1964.

O competiție de amploare este și 
„Cupa Metalul" pentru tineret la tir 
cu finală pe 8 noiembrie, pe poligonul 
de pe stadionul Tineretului. La această 
întrecere — la armă sport — participă

LA ÎNCHIDEREA JOCURILOR OLIMPICE
TOKIO 26 (Corespondență specială 

de la trimisul „Agerpres", IL1E GOGA). 
„C1TIUS, ALTIUS, FORTIUS" (mai 

repede, mai sus, mai puternic), deviza 
înscrisă pe toate af ișele Olimpiadei a fost 
transpusă in practică la Tokio cu mai 
mult „brio" ca întotdeauna. Pe stadioa
nele din Țara Soarelui-răsare, In acest 
început de toamnă, atleții lumii au în
scris o pagină giorioasă în istoria 
Jocurilor, care datează din 1896. A fost 
și un mare succes pentru organizatorii 
japonezi. Zecile de recorduri olimpice 
și mondiale stabilite în aceste două 
săptămlni de concursuri dovedesc că 
sportul se află într-un progres neînce
tat, că omul se perfecționează tot mai 
mult sub raportul posibilităților sale 
fizice. El este capabil astăzi de rea
lizări care cu clțiva ani in urmă nici 
na ni le puteam imagina.

Sa spus că Olimpiada de la Tokio 
va fi cea mai mare dintre toate de 
pînă acum și previziunea s-a confir
mat. La Tokio s-a alergat mai repede 
decît la Olimpiadele precedente, suli
țele și discurile au zburat mai departe, 
înotătorii au spintecat mai iute apa 
bazinului, luptătorii au fost mai puter
nici, halterofilii au arătat că mușchii 
omului pot suporta greutăți de 4 ori 
mai mari decît greutatea corpului.

Lupta pentru medalii a fost aprigă, 
și marii favoriți ai Jocurilor au con
firmai 
Bikila 
Snell, 

le puteam imagina.

speranțele. Eroii de la Tokio, 
Abebe, Iolanda Balaș, Peter 
Tamara Press. Dawn Fraser,
(Continuare în pag. a 4-a)

juniori invitați de comisia raională de 
tir din cluburile și asociațiile sportive 
precum și din toate școlile profesionale 
din București.

O altă acțiune întreprinsă în ultimul 
timp de activul clubului Metalul și 
care va fi intensificată în luna vii
toare, este aceea a acordării unui aju
tor eficient asociațiilor din raion pe 
linia Insignei de polisportiv. Cadrele 
tehnice, antrenorii și instructorii spor
tivi ai clubului vor fi prezenți la ma
rile asociații sportive ca Metalul—23 
August, Gloria, Sirena, F.R.B. etc. ale 
căror consilii și-au fixat ca obiectiv 
(nr. 1) in planurile lor de muncă pe 
noiembrie, mărirea numărului purtăto
rilor de insignă, mobilizarea la con
cursuri, îndeosebi a tinerilor care și-au 
trecut o parte din normele Insignei de 
polisportiv.

Iolanda Balaș pe podiumul învingătoarelor

sezonul
... i pregătiți?

Raid-anchefă

suni om odasui onești
• Concursurile pentru trecerea pro

belor Insignei de polisportiv se bucură 
de o largă popularitate în orașul O- 
nești. Astfel, sute de tineri și vîrst- 
nici participă, în aceste zile, la diferite 
întreceri în cadrul cărora își îndepli*. 
nesc cu succes normele cerute de re
gulamentul insignei, Pînă în prezent 
și-au trecut toate probele 2758 de 
muncitori, funcționari și elevi. Dintre 
noii purtători ai insignei, 546 sînt fe- 
mei.

^Pentru intensa muncă de pregătiră 
a viitorilor purtători ai Insignei de 
polisportiv, se cuvine să evidențiem 
asociațiile sportive Chimia, Energia* 
Dinamo, Cauciucul, Rapid și Victoria^ 
Conducerile acestor asociații au ren- 
șit să atragă în concursuri numeroși 
membri UCFS, avînd la ora actuală 
cel mai mare număr de purtători ai 
insignei.

• Unul dintre sporturile -care au 
luat în ultima vreme o mare amploare 
în orașul nostru este și tirul. Peste 
1700 de tineri și tinere și-au înde
plinit cu succes norma de tir din 
cadrul Insignei de polisportiv.

Dornici de a practica sportul pre
ferat în bune conidițiuni, iubitorii ti-i 
rului diin Onești și-au amenajat, în 
orele lor libere, un poligon simplu. 
Au fost efectuate peste 400 de ore 
muncă patriotică. Toți participanții la. 
lucrările de amenajare a noului po
ligon au muncit cu rîvnă, dar parcă 
ing. Virgil Tămășescu, maistrul 1* 
Gheorghiu, ing. Vlădescu ș.a. au mun
cit în mod deosebit.

GH. GRUNZU - coresp.

sporturilor de iarnă
Faptul că ne apropiem de sezonul 

sporturilor de iarnă ne-a determinat 
să solicităm unor corespondenți vești, 
despre activitatea schiorilor, patina
torilor și a hocheiștilor în această pe
rioadă. Tn general, știrile parvenita 
ne anunță că secțiile respective din 
cluburi și asociații sportive au luat 
din vreme o serie de măsuri menite 
să asigure condiții cit mai bune de 
desfășurare a activității de iarnă.

Să dăm cuvînt corespondenților :

SCHIORII BRAȘOVENI SE ANTRE* 
NEAZA PE „USCAT"

Sportivii din Brașov se pregătesc cu 
multă conștiinciozitate pentru apropiatul 
sezon,

La clubul Dinamo, care are una din 
cele mai puternice secții de schi din 
țară, pregătirile sînt în toi. Deocam
dată se fac numai pregătiri pe uscat. 
Colectivul de antrenori și-a încheiat — 
pe specialități — încă d.e la jumătatea 
lunii trecute pregătirile etapei de vară 
și acum a trecut la sarcinile perioadei de 
toamnă. Se lucrează intens pentru pre
gătirea fizică generală cu metode speci
fice schiului. De pildă, fondiștii de 
care se ocupă antrenorii D. Frățilă șl 
Gh Olteanu lucrează pe patine cu ro
tile și bețe pentru îmbunătățirea teh
nicii. Cei de la alpine, sub conduce
rea antrenorului Gh. Roșculeț, fac sla
lom printre fanioane, exersează diferite 
poziții de echilibru pe cumpăna special 
amenajată în parcul clubului, precum 
și coborîri pe bîrna elastică de metal» 
Săritorii efectuează sub conducerea an
trenorului I. Bîrlă, diferite exerciții de 
tehnică, lucrînd îndeosebi pentru îm
bunătățirea desprinderii din săritură.

în lotul dinamoviștilor brașoveni în- 
tîlnim, alături de nume mai vechi ca 
Ilona Miclosy, Marcela Leampă. Kurt 
Gohn, Petre Dinu, Gheorghe Vilmoș și 
Florea Voinea, cîteva nume noi printre 
care Mihaela Casapu, Georgeta Moldo-

(Continuare In pag. a 2-a)
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AMĂNUNTE DE LA MECIURILE SERIEI A ll-a
AURUL BRAD — SIDERURGIS- 

TUL GALAȚI (79—60). Derbiul seriei 
a ll-a .a campionatului republican mas
culin a oferit un spectacol frumos. 
Localnicii au început partida cu multă 
hotărîre și și-au asigurat victoria încă 
din prima repriză cind au realizat sco. 
rut de 36—19. Cele mai multe puncte 
au fost înscrise de Nosievici (27). (M. 
SUSAN-coresp.).

PETROLUL PLOIEȘTI — I.C.F. 
(60—77). A treia infrîngere consecu
tivă a baschetbali.știlor din Ploiești s-a 
datorat slabei precizii în aruncările la 
coș de la semidistanță și chiar de sub 
panou. Studenții au avut o comportare 
remarcabilă. (ST. lONESCU-coresp,).

‘VOINȚA TG. MUREȘ — PROGRE
SUL BUCUREȘTI (69—67). A fost 
un joc extrem de disputat, dar de slabă 
valoare tehnică. S-a jucat în forță, de 
multe ori chiar dur. Coșgeteri: Hejas 
24. Mitelman 15, Baj 12 pentru Voința; 
ITorescu 21, Gorbacevsclii 21 pentru 
Progresul. (C. ALBU -coresp.).

.ȘTIINȚA CRAIOVA — VOINȚA 
SATU MARE (71—63). Meciul a fost 
cîștigat pe merit de studenții craioveni, 
care au condus majoritatea timpului. 
Cei mai buni marcatori: Stoica 22, 
Teodorii 21, Dragoș 18, de la Știinta; 
H. Pop 18 de la Voința. (ST. GUR- 
GUI-coresp.).

CRIȘUL ORADEA—SPARTAC SA- 
LONTA (50—49). Tinerele baschetba
liste din Salonta au avut inițiativa în 
prima repriză, datorită în primul rînd 
acțiunilor ' eficace ale jucătoarelor I. 
Naghi și Cociș. Gazdele și-au organi.

Din nou campioni
(Urmare din pag. 1)

pide „aripi” de la noi; în ansamblu, 
linia de treisferturi militară a mani
festat multă mobilitate. Ea și-a surprins 
deseori adversarele prîntr-un joc foarte 
precis la mînă, cu schimbări de ritm 
și de direcție care au dezorganizat și 
cele mai ferme apărări. Perechea de 
mijlocași (o mențiune pentru Chiriac) 
a fost de asemenea la înălțime. Ea a 
reușit să creeze o foarte bună legă
tură între compartimente.

Evidențiind „treisferturile“ nu tre
buie desigur scăpat din vedere aportul 
Înaintării. Pe grămezi și la jocul în 
margine, în acțiunile de cîmp, pretu
tindeni unde a fost solicitată, înainta
rea echipei Steaua și-a făcut totdeauna 
datoria, pnntr-un joc ferm, bine orien
tat tactic îndeosebi. Pachetul de înain
tași al rugbiștilor de la Steaua, prin
tre cele mai bune din tară, s.a impus 
în special prin Biegescu, un excelent 
coordonator, Preda și Al. lonescu, ju
cători cu multă putere de luptă, mai 
recent prin Serbau și Băltărețu, spor
tivi de mare perspectivă.

, Avînd o concepție de joc mult îmbu
nătățită, echipa Steaua a făcut aproape 
totdeauna meciuri de certă calitate 
ceea ce a contribuit substantial la 
popularizarea rugbiului, la atragerea 
de noi practicanți în sportul cu balo
nul oval. Este, firește, meritul jucăto
rilor care s-au străduit să învețe și să 
aplice tot ce este nou în acest spori 
al curajului și bărbăției, dar și al con
ducerii secjiei, al antrenorului Petre 
Cosmănescu, care au creat în rîndtrf 
echipei o atmosferă sănătoasă, de mun
că; și condiții propice bunelor perfor
manțe.

„ T. ST.AMA

Buni gospodari
Folosind din plin timpul încă priel

nic, consiliul asociației sportive Firul 
roșu Tîlmaci, raionul Sibiu, a organi. 
zat un campionat de volei, tenis de 
masă, popice, șah, tir. și fotbal. Mai 
în fiecare după-amiază întîlnești, pe 
terenurile de sport ale fabricii, zeci de 
tineri și virsinici, întrecîndu^se cu în
suflețire. Pînă în prezent și-au disputat 
întiietatea aproape 500 de membri ai 
UCFS din secțiile Filatură, Finisaj, 
întreținere, Răsucit etc. întrecerile con
tinuă.

Ca niște buni gospodari, membrii 

zat însă mai bine jocul în repriza se
cundă și au reușit ca în min. 32 să con
ducă cu 44—33. In continuare orăden- 
cele slăbesc alura și permit echipei 
Spartac să se apropie pînă la un 
punct: 44—43. Intr-un final dramatic, 
Crișul Oradea cîștigă la limită. Cele 
mai bune: Mihuț 13, I. Naghi 15, Fir- 
linger și Zima cîte 10 de la Crișul; I. 
Naghi 17, Cociș 17, Varga 7 de la 
Spartac. (I. BOITOȘ-corcsp.).

OLIMPIA BUCUREȘTI — VOINȚA 
TG. MUREȘ (54—45). Partida a avut 
o desfășurare echilibrată doar în pri
ma repriză. In cea de a doua, bucu- 
reștencele și-au organizat mai bine jo
cul și s-au distanțat, cîștigînd fără e- 
moții. Cele mai multe puncte: Talpe- 
ghin 22, Dinescu 18 pentru Olimpia; 
Demeter 19, I. Balaș și Tanko cîte 12 
pentru Voința.

CLASAMENTE LA ZI:

FEMININ, SERIA I

MASCULIN, SERIA I

1. Steaua 3 3 0 287—138 6
2. Dinamo Buc. 3 3 0 165—104 6
3. Rapid 3 3 0 243—185 6
4. Știința Buc. 3 2 1 190—208 5
5. Polii. Cluj 3 2 1 179—212 5
6. Știința Cluj 3 2 1 200—181 5
7. Știința Timișoara 3 1 2 209—207 4
8. St. roșu Brașov 3 1 2 199—217 4
9. Dinamo Oradea 3 1 2 150—147 3

10. C.S.M.S. Iași 3 0 3 199—238 3
11. Farul Constanța 3 0 3 158—245 3
12. Știința Tg. Mureș 3 0 3 175—272 3

SERIA A II-A

1. Aurul Brad 3 3 0 250—183 6
2. Siderurgistul Galați 3 2 1 245—182 5
3. Olimpia București 3 2 1 207—179 5
4. Știința Craiova 3 2 1 219—200 5
5. Voința Satu Mare 3 2 1 220—209 5
6. Voința Tg. Mureș 3 2 1 172—187 5
7. I.C.F. 3 1 2 201—197 4
8. Progresul Buc. 3 1 2 228—256 4
9. Petrolul Ploiești 3 0 3 180—243 3

10. A.S.A. Bacău 3 0 3 148—229 3

2. Olimpia Buc.
3. Spartac Salonta
4. Voința Tg. Mureș
5. C.S.M.S.
6. Crișul Oradea
7. A.S.A. Cluj
8. S.S.E. R. Vîlcea
9. Știința Timișoara

1. Rapid 2 2 0 168— 64 4
2. Știința Buc. 2 2 0 138— 87 4
3. Voința Buc. 2 2 0 134— 86 4
4. Mureșul Tg. Mureș 2 2 0 119—106 4
5. Constructorul Buc. 2 1 1 117—110 3
6. Știința Cluj 2 1 1 109—117 3
7. Voința Brașov 2 0 2 100—118 2
8. Progresul Buc. 2 0 2 92—140 2
9. Voința Oradea 2 0 2 86—135 2

10. Știința Constanța 2 0 2 58—158 2

SERIA A II-A

1. I.C.F. 2 2 0 139— 90 4

Se apropie sezonul
(Urmare din pag. 1) 

veanu, precum și pe dublul campion 
republican la sărituri pentru juniori și 
seniori Iosif Eroș. Pregătiri asemănă
toare am putut constata și la alte sec
ții ale cluburilor și asociațiilor din 
localitate.

PATINATORII ARTISTICI NU 
ȘI-AU ÎNTRERUPT PREGĂTIRILE
Patinatorii artistici de la Steagul roșu 

și Voința sînt în continuă pregătire. De 
altfel, ei nici nu și-au întrerupt antre
namentele după încheierea sezonului tre
cut. Antrenorul Roman Turușanco de 
la Steagul roșu experimentează în a- 
ceste zile o patină pe patru rotile cu 
o singură lamă, al cărei prototip se 
execută chiar în uzină. La Steagul roșu 
există o grupă de patinatori de perfor
manță și două grupe de începători. A- 
ceeași situație o întîlnim și la Voința, 
unde antrenorul B. Heuchfilt. pregătește 
pe cei 35 de patinatori (avansați și 
începători), deocamdată în sala cu o- 
glinzi a Școlii Medii nr. 2.
LA HOCHEI, O SITUAȚIE PRECARA

Pregătirile ce se fac pentru deschiderea 
centrului de antrenament constituie un fapt 
îmbucurător. Nu același lucru se poate 
spune despre soarta echipei de hochei a 
clubului Steagul roșu. Ne amintim câ în 
sezonul trecut ea a fost încropită în pripă 
și, ca urmare, rezultatele au fost slabe, 
în acest sezon se pare că echipa Steagul 
roșu va dispare cu desăvîrșire din acti
vitatea compeîițională. Fiind întrebai, se
cretarul cu probleme tehnice Teodor Verteș 
ne-a declarat că echipa nu poale fi or
ganizată deoarece „nu mai avem jucă- 
tori“l? De fapt, jucători există, dar nu 
există preocupare din partea clubului pen
tru organizarea activității acestora. Fiind 
vorba de o secție cu o frumoasă tradiție, 
socotim că atît consiliul clubului Steagul 
roșu, cît și comisia regională de hochei pe 
gheață au datoria să se ocupe din vreme 
de asigurarea condițiilor de pregătire 
pentru echipa de hochei.

CAROL GRUIA - coresp. reg.
NICI SCHIORII SIBIENI NU AU 

AȘTEPTAT ZĂPADA
Deși zăpada nu a sosit decît pe crestele 

masivului Făgăraș, toți schiorii din ora
șul Sibiu se pregătesc intens. Asociația 
sportivă Voința, car.e are una din cele

conducerii asociației sportive an luat 
de pe acum o serie de măsuri pentru 
sezonul de iarnă. Au fost recondițio
nate echipamentul și materialele nece
sare practicării sporturilor de iarnă, 
s-au pregătit mesele la care se vor 
iniilni jucătorii de șah, iar pe fundul 
bazinului de înot se va amenaja, cind 
timpul va permite, un patinoar. în 
preocupările consiliului asociației spor
tive Firul roșu Tîlmaci se atlă și or
ganizarea unor excursii în sezonul dc 
iarnă.

ION PlETRARU-coresp.

Lupta sub panou s-a încheiat în favoarea dinamoviștilor. Fază din meciul 
Știința București — Dinamo Oradea

2 2 0 113— 80 4
2 1 1 106— 85 3
2 1 1 109— 95 3
2 1 1 118—134 3
2 1 1 85—108 3
2 0 2 125—155 1
1 0 1 41— 64 l
1 0 1 42— 66 1

sporturilor de iarnă
mai puternice secții de schi din oraș, 
a început pregătirile de la 1 septembrie 
sub conducerea instructorului voluntar 
H. Gerhard, pentru probele alpine (25 
de schiori) și a instructoarei Hermina 
Herbert pentru fond (10 schiori). Antre
namentele se desfășoară de două ori pe 
săptămînă pe terenul Voința și în par
cul de „sub arini**. Ele au drept scop 
îmbunătățirea pregătirii fizice prin di
ferite exerciții, alergări și jocuri va
riate. Conducerea asociației a luat mă
suri pentru a pune la punct din timp 
materialul și echipamentul necesar 
schiorilor.

O altă secție care se pregătește este 
cea o Școlii medii nr, 2. Sub condu
cerea profesoarei Christa Kwanca 20 
de schiori se antrenează de două ori 
pe săptămînă în parcul de „sub arini** 
și în sală.

Pregătiri asemănătoare se desfășoară 
la lhdepedența, Grupul școlar Inde
pendența și Școala medie nr. 3

1LIE IONESCU — coresp.

PATLNATORII VITEZIȘTI DIN TG. 
MUREȘ SE ANTRENEAZĂ INTENS
Pregătirile viteziștilor din Tg. Mureș 

nu au fost întrerupte nici un moment 
în cursul acestui an. In prezent, cei 30 
de sportivi fruntași, încadrați în secția 
clubului Mureșul, își continuă antrena
mentele pe uscat de cinci ori pe săptă
mînă. Patinatorii începători își desăvîr- 
șesc pregătirea participind la trei șe
dințe săptămînale. Antrenamentele au 
loc pe stadionul „23 August*4 din loca
litate și sînt conduse de Carol Gall. 
La ora actuala se pune accent pe pregă
tirea fizică multilaterală și pe însușirea 
corectă a execuțiilor tehnice, limitîndu-se 
mersul pe patine. Pe lîngă acestea, pe 
pista de beton amenajată în interiorul 
stadionului, se face patinaj pe rotile 
și se practică o serie de ramuri de sport 
ajutătoare ca atletismul, gimnastica, 
handbalul, tenisul de cîmp etc. Printre 
sportivii fruntași care participă cu re
gularitate la ședințele de antrenament 
se numără Eva Far caș (de 8 ori cam
pioană absolută a țării), Eleonora Lau- 
rențiu, Eva Szas, Ștefan Pap, Dumitru 
Ciuchină ș.a.

O mare atenție se acordă creșterii 
viitoarelor cadre. în secția clubului Mu
reșul din Tg. Mureș, au fost angrenați 
mulți copii între 14—16 ani care sînt 
supuși unei atente pregătiri.

De la 1 octombrie s_a deschis un cen
tru de inițiere pe lîngă asociația spor
tivă Comerțul, pe care îl frecventează 
29 de copii. Lecțiile au loc de trei ori 
pe săptămînă și sînt conduse de cam
pioana țării Eva Farcaș.

Materialele și echipamentul) pentru 
viitoarele întreceri sînt în curs de veri
ficare și reparare. Se constată însă că 
în magazia clubului Mureșul se găsesc 
insuficiente patine pentru numeroșii 
practicanți ai acestui sport. Nici patine
le cu rotile nu satisfac cerințele și se 
simte mai ales o lipsă acută a patinelor 
de viteză cu număr mic.

Comisia de specialitate a orașului Tg. 
Mureș și-a propus să amenajeze, cînd 
timpul va deveni prielnic, un patinoar 
pentru public, în parcul, „23 August*. 
Păcat însă că activiștii din Tg. Mureș 
nu s-au gîndit să amenajeze și o pistă 
de patinaj viteză atît de mult necesară 
celor care au îndrăgit acest sport.

ION PĂUȘ — coresp. regional

Foto: P. Romoșan

Schimbare de lider
ORADEA 26 (prin telefon). — După 

un start relativ modest, cu două re
mize, Rodica Reicher a obținut patru 
victorii consecutive, ceea ce o situează 
în fruntea clasamentului după 6 runde. 
Ea a remizat (după întrerupere) cu 
Suzana Makai și a cîștigat pe rînd la 
Pia Brînzeu, Marieta lonescu, Victo
ria Vidrașcu și Emilia Chiș Dima. 
Surpriza rundei a 3-a a fost înfrîn- 
gerea Elisabetei Polihroniade la Su
zana Makai. De notat apoi remiza din
tre Alexandra Nicolau și Margareta 
Teodorescu, din runda a 5-a, surve
nită după o Apărare Rusă în care ul
tima avusese un ușor avantaj pozițio
nal din deschidere.

Rezultate: lonescu — Desmireanu 
1—0, Vidrașcu—M. Teodorescu %—*4, 
Dima — A. Teodorescu % — */2, Nico
lau — Stolnicu 1—0, Pogorevici — 
Brantsch 1—0, Baumstarck — Mano
lescu 
1/_ î//2 /2 
datină

*4—N. Sutiman — Rădăcină 
(runda 3); Polihroniade — Ră- 
1—0, Manolescu — Sutiman 

Brantsch — Baumstarck 
Stolnicu — Pogorevici 

A. Teodorescu — Nicolau 0—1, 
M. Teodorescu — Dima 1—0, Desmi- T. NICOARA

A ÎNCEPUT sezonul de ciclocros,

Din nou absențe!
După ce în concursul în augur al și-au dis

putai întiietatea în jurul stadionului Steaua, 
ciclocrosiștii bucureșteni s-au întrecut du
minică pe potecile și dealurile din împre
jurimile G.A.S. Roșia. în programul compe
tiției inițiate de clubul sportiv Voința au 
figurat probe pentru toate categoriile do 
alergători.

Vremea a fost admirabilă, traseul bine 
ales și organizarea întrecerilor ireproșa
bilă. Un singur lucru a lăsat de dorit: nu
mărul redus de concurenți. Astfel, în cea 
mai importantă probă, cursa seniorilor, 
alergătorii puteau fi numărați pe degete. 
De la start au lipsit sportivii dinamoviști 
iar alte cluburi au înscris în competiție 
doar cîte unul sau doi cicliști. Și acestea 
nu sînt primele absențe. Oare concursurile 
de ciclocros nu mai au utilitate ? Dacă a$a 
stau lucrurile, atunci n-are rost să se mai 
organizeze concursuri pentru cîțiva alergă
tori. Antrenorii și F.R.C. trebuie șă-și 
spună cuvîntul. . ; j

Seniorii s-au întrecut de-a lungul ă ÎS 
km (4 ture) pe un traseu în care au avut 
de parcurs puțin teren accidentat. După 
două ture, se cunosc animatorii cursei. în 
frunte pedalează Gh. Radu, urmat, în 
dine, de D. Panaitescu, C. Ciobanu, P. 
Neacșu, P. Simion, I. Braharu, Gh. Neagoe 
și C. Popescu, înșiruiți la intervale de 
20—30 de metri. In acest tur abandonează, 
din cauza unei defecțiuni mecanice, I. Bra
haru, unul din favoriții întrecerii. în turul 
următor distanțele între concurenți se mă
resc considerabil, iar Ciobanu reușește să 
treacă pe poziția a doua în cursă. în ulti
mul tur nu se produce nici o schimbare. 
Iată ordinea sosirii: Gh. Radu (Steaua), 
urmat la 25 de secunde de C. Ciobanu 
(Voința Ploiești), la 1:20 de D. Panaitescu 
(Steaua), la 2:00 de Gh. Neagoe (Steaua) 
etc.

învingătorii în celelalte probe: juniori
cat. I (12 km) — C. Grigore (Voința); ju
niori cat. a II-a (8 km) — Ștefan Cernea 
(S.S.E. Nr. 1); biciclete de semicurse (4 
km) — George Negoescu (Steaua); biciclete 
de turism 4 km) — Lambru De acu (VoințaX

TR. IOANIȚESCU

5 AH
în finala feminină

reanu — Vidrașcu 1—0, Makai 
Brînzeu 0—1 (runda 4); Brînzeu 
Polihroniade 0—1, lonescu 
*4—*4, Dima 
Pogorevici —

’Ă—

1—0 (runda 6).
clasamentul finalei feminine,

Makai 
Desmireanu 0—1, 

A. Teodorescu 1—0, 
Baumstarck — Stolnicu 1—0, Sutiman
— Brantsch 0—1, Rădăcină — Mano
lescu % — % (runda 5); Polihroniade
— Manolescu 1—0. Brantsch — Ră
dăcină 1—0, Stolnicu — Sutiman % — *4 
A. Teodorescu — Baumstarck % — % 
M. Teodorescu — Pogorevici %—; 
Desmireanu — Nicolau 
Makai — Vidrașcu 1—0, Brînzeu — 
lonescu

Iată 
după 6 runde: Rodica Reicher 5, Alei1 
xandra ‘ ~
de și Margareta Teodorescu 4%, Ma
ria Desmireanu, Gertrude Baumstarck 
și Maria Pogorevici 4, He id run
Brantsch și Suzana Makai 3*4, Rodica 
Manolescu 21/,, Catalina Stolnicu, Aura 
Teodorescu, Emilia Chiș Dima și Piă 
Brînzeu 2, Marieta lonescu, Domnița 
Sutiman, Elena Rădăcină și Victoria 
Vidrașcu 1%.

Nicolau, Elisabeta Polihronia-



A L
Pînă în fața porții!... BULETINUL CATEGORIEI B

„Echipa Romîniei mi-a lăsat o foarte 
una impresie", ne spunea ziaristul 
erzy Lechowski de la Przeglad Spor- 
îwy-Varșovia, după meciul de juniori 
isputat duminică la Sibiu. Și, dorind 
ă întărească cele spuse, a continuat : 
Ea a jucat mult mai organizat și 
lai tehnic decît formația Poloniei. In 
lus, romînii alcătuiesc de pe acum 

echipă omogenă, în care partea 
reâpta, de la fundaș și pînă la ex- 
remă, merită a fi evidențiată în mod 
eosebit. Noi nu avem în echipă jucă- 
ori, ca Banu, Grancea, Oiteanu sau 
îrpzea". De aceeași părere s-a arătat

ii și arbitrul bulgar Șt. Konstanti- 
iov : „In prima repriză juniorii ro- 
nîni au realizat un bun joc de an- 
aniblu și trebuiau să termine cu un 
văntaj de cinci goluri".
Fără îndoială, astfel de cuvinte sînt 

năgulitoare pentru cei mai tineri fot- 
lafiști romîni și pun într-o lumină fru- 
noasă pregătirile efectuate sub condu- 
erea antrenorilor Ion Bălănescu și 
itefan Stănculescu.

Aprecierilor de mai sus, trebuie să 
e ad-Gigăm însă și o serie de consi- 
ierațiuni critice care privesc în exclu
sivitate jocul liniei de atac. De-a lun- 
;ul celor 90 de minute, Banu, Grozea, 
Szabo, Moldoveanu și mijlocașii au

Cum a cîștigat Progresul?
învingând pe Farul cu 1—0, echipa 

Progresul a realizat prima victorie in 
icest campionat, furnizînd totodată și 
surpriza etapei. Iată de ce am conside
ri util să ne adresăm antrenorului 
ederal Nicolae Petrescu (observator la 
iceastă partidă) cu următoarea între
bare I

— Cum a cîștigat Progresul meciul
le la Constanța?

. — Am asistat la un joc în care fazele 
au fost des întrerupte din ...firul lor

ȘTIRI...
NOI MECIURI ALE REPREZENTA

TIVELOR DE JUNIORI ȘI DE 
TINERET

Reprezentativele de juniori și de ti
neret ale Romîniei vor susține in cursul 
lunii noiembrie noi întîlniri internațio
nale. Astfel, echipa de juniori va primi 
replica selecționatei similare a R. D. 
Germane. Meciul se dispută In ziua de 
8 noiembrie la Craiova.

Formația de tineret a țării noastre va 
întîlni echipa corespunzătoare a Angliei.

4 PREMII ÎN OBIECTE ÎN VALOARE DE 60000 LEI
PE UN BULETIN ZECIMAL LA PRONOEXPRES
La concursul special Pronoexpres 

din 14 octombrie, participantul Bu- 
deanu George din Brăila, strada Va- 
porului nr. 2, a obținut patru premii 
in obiecte în valoare de 60 000 lei. 
fîl a jucat un buletin zecimal de 8 
numere (84 variante =ss 252 lei), 
însemnînd cu „X“ următoarele nume
re : 12—21—24—27—31—33—42—44. 
Achitînd suma de 25,20 lei (10% din 
valoarea buletinului întreg) el a obți
nut, la categoria a Il-a, un număr de 
palm premii în obiecte (două de cîte 
20 000 lei și două de cîte 10 000 lei). 

în ultima perioadă de timp, pe 
buletinele-abonament s-au înregistrat 
multe cîștiguri de ridicată valoare.

creat nenumărate faze, care mai de care 
mai spectaculoase. Și totuși, acel 1—0 a 
rămas neclintit pe tabela de marcaj. 
De ce ? Pentru că aceiași atacanți care 
au jucat balonul atît de frumos, atră- 
gîndu-și pe merit aplauzele publicului, 
s-au arătat complet lipsiți de efica
citate. Pe bună dreptate spunea și Pil
ea, portarul echipei, în pauza dintre 
reprize: „Dacă se juca cu mai multă 
atenție la înaintare era cel puțin 5—0 
pentru noi". Avea perfectă dreptate. Și 
să nu uităm, nici cele 18 comere pe 
care le-au executat juniorii noștri dar... 
NICI UNUL FRUCTIFICAT!'O lipsă 
de eficacitate supărătoare pe care cei 
doi antrenori trebuie s-o remedieze 
neapărat, deoarece formația noastră de 
juniori va întîlni la 8 noiembrie re
prezentativa de juniori a R. D. Ger
mane.

Nu putem încheia aceste rînduri fără 
a aminti, măcar pe scurt, de unele 
lipsuri remarcate în ceea ce privește 
organizarea acestei întîlniri la Sibiu. 
Prin nimic n-a reieșit că se dispută un 
meci internațional. Nici un fel de pa
voazare la stadion. Păcat.

M. TUDORAN

spre poartă, datorită dîrzeniei celor 
două apărări. Mai promptă a fost a- 
ceea a Progresului, care a format un zid 
de netrecut în fața celor două aripi ale 
Farului.

S-ar putea crede că a fost un mi
racol faptul că Progresul n-a părăsit 
terenul învinsă și totuși rezultatul de 
1—-0 în favoarea bucureștenilor repre-
zintă fructul unei voințe colective și al 
unui spirit de luptă rar întîlnit al ce
lor 11 jucători.

ȘTIRI...9

Partida se va desfășura în ziua de 25 
noiembrie, la Londra.

MECIURI AMINATE

Două meciuri care trebuiau să se 
desfășoare duminica trecută, în etapa a 
VIjl-a a campionatului categoriei C, 
au fost reprogramate după cum urmea
ză: miercuri 4 noiembrie: Textila Bu- 
huși — Flamura roșie Tecuci (seria 
Est); miercuri 11 noiembrie: Chimica 
Tlrnăveni — Unirea Dej (seria Nord).

Premiile obținute de participantul 
Budeanu George din Brăila urmează 
după alte premii mari înregistrate de 
participant din frumosul nostru port 
dunărean. Ele se explică, în bună 
măsură, prin perseverența în joc și 
prin aceea că joacă mai multe va
riante.

NU UITAȚI ABONAMENTELE! 
FE LUNA NOIEMBRIE

• Unirea Rm. Vllcea și Industria slrmei C. Turzii conduc mai departe In clasamentul celor două 
serii © C.F.R. Roșiori a realizat scorul etapei • Știința Timișoara a pierdut „acasă" un punct, Jiul le-a cîștigat 

pe amlndouă in deplasare • In nouă jocuri oaspeții n-au marcat nici un gol

Seria I
DERBIUL SERIEI

POIANA CIMPINA — DINAMO 
BACĂU (2—1). Publicul prezent la 
med a plecat mulțumit de jocul pres
tat de ambele formații. Băcăoanii au 
încercat mai des poarta, dar șuturile 
lor au fost apărate de portarul gazdă. 
Fotbaliștii din Cîmpina au acționat 

Fază din meciul Metalul București — Tractorul Brașov (1—0) Foto: I. Mihăică
mai mult pe contraatac. Localnicii reu
șesc să deschidă scorul în min. 24, prin 
Șovăială, care transformă un penalti în 
urma hențului comis de Pașcanu. In 
repriza a doua Nanu înscrie, în min. 
67, mărind avantajul echipei sale. 
Dinamoviștii reduc din handicap în 
min. 72, prin Harșani. In continuare 
ei forțează egalarea dar apărarea Po
ienii respinge totul. Arbitrul Emil Mar
tin a condus cu competență acest meci, 
contribuind la reușita- ’-spectacolului. 
(Eugen Stroe — coresp.).

METALUL TIRGOVIȘTE — CONS
TRUCTORUL BRAILA (1—0). Meci 
de mare luptă. Aletalurgiștii au domi
nat mult, dar atacurile lor s-au oprit 
în fața apărării supranumerice a oas
peților. De remarcat, de asemenea, 
forma bună a portarului brăilean Ur- 
sache. Singurul gol a fost înscris în 
min. 5 de Chiriță. A arbitrat corectN. 
Mogoroașe (Craiova). (Mișu Avanu — 
coresp.).

Amintim premiul maxim de 100 000 
lei obținut de participantul Ilie Gocio- 
ba din Timișoara pe un buletin abo
nament.

Pînă la 3 noiembrie, deci pînă 
marțea viitoare, mai puteți să vă pro
curați buletine abonament Prono- 
expres.

De asemenea pînă joi 5 noiembrie 
vă puteți cumpăra abonamente la 
LOTO CENTRAL. Cu ele puteți par
ticipa la toate tragerile din luna no
iembrie.

Duminica au plecat în excursie pe 
Dunăre un grup de premiați ai tra
gerii suplimentare SPORTEXPRES 
trimestrul III. Mîi-ne câștigătorii aces
tei frumoase excursii vor fi la Bel
grad. iar în ziua de 30 octombrie 
vor sosi la Budapesta.

Fotografia îi reprezintă înainte de 
plecare spre Giurgiu în momentul 
îmbarcării în elegantele autocare 
ule O.N.T.-uIui.

PRONOEXPRES
Premiile concursului Pronoexpres nr. 43 

din 21 octombrie 1964. Categoria a Il-a 1 
variantă a 91.337 lei. Categoria a III-a 36,3 
variante a 1.S68 lei. Categoria a IV-a 156,6 
variante a 586 Iei. Categoria a V-a 1.148,0 
variante a 80 lei. Categoria a Vl-a 4.154,4 
variante a 30 lei.

REPORT Categoria Is 36.235 lei
Premiul de categoria a Il-a a fost obți

nut de participantul Hoard Mircea din 
Craiova. Pe lingă premiul de categoria a 
Il-a a mai obținui și o suită de premii 
constînd din 2 premii de categoria a IV-a; 
2 premii de categoria a V-a, 1 premiu de 
categoria a Vl-a însumând în total 92.699 
lei.

Tragerea următoare va avea loc miercuri 
28 octombrie la Roșiori.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.

FLACĂRA MORENI — ȘTIINȚA 
GALAȚI (1—0). O partidă echilibrată, 
care s-a încheiat cu victoria gazdelor. 
Golul victoriei a fost înscris în min. 
24 de Drăgan. (Gh. Ilinca — coresp.).

SIDERURGISTUL GALAȚI - ȘTI
INȚA BUCUREȘTI (2—0). Linia o- 
fensivă a echipei gălățene a fost foarte 
activă. Au înscris Daraban (min. 33) 
și R. Matei (min. 62). Studenții au ju
cat bine în cîmp dar în fata porții au 

dat dovadă de ineficacitate. A arbi
trat corect N. Rainer (Bîrlad). (St. 
Constantinescu și Gh. Arsene — co
resp.).

C.F.R. ROȘIORI — CHIMIA FĂ
GĂRAȘ (5—1). Atacul feroviar a de
pășit cu ușurință apărarea Chimiei. Au 
marcat Leahevici (min. 16) și Chiru 
(min. 24 — din 11 m și min. 35, 75, 
81), respectiv Vatani (din 11 m, în 
min. 32). A condus bine Cornel Nicu- 
lescu (Buc.). (T. Negulescu — co
resp.).

UNIREA RM. VILCEA — C.F.R. 
PAȘCANI (3—0). Gazdele au obținut 
0 victorie comodă în fața unui adver
sar care a surprins neplăcut atît prin 
pregătirea tehnică cît și comportarea 
sa nesportivă. Au înscris Marinescu 
(min. 7 și 50) și Mihăiiescu (min. 35). 
(Ion Predișor — coresp.).

METALUL BUCUREȘTI — TRAC
TORUL BRAȘOV (1—0). Metalurgiș- 
tii bucureșteni au trebuit să faoâ e- 
forturi deosebite pentru a cîștiga în 
fața echipei brașovene. înaintașii s-au 
căutat prea mult unui pe altul, au gre
șit dînd pase la adversar și în plus nu 
au tras decît foarte puțin la poartă. 
Oaspeții, cu o formație remaniată față 
de edițiile trecute ale campionatului 
(șapte jucători tineri), au lăsat o im
presie frumoasă prin jocul lor clar în 
cîmp. Din păcate, acțiunile lor n-au 
avut finalitate. Singurul punct al me
ciului a fost înscris în min. 73 de Bu
zatu, care a reluat cu capul o minge 
revenită din bară. In min. 86, același 
Buzatu a fost eliminat de pe teren, 
pentru lovirea intenționată a adversa
rului.

A condus bine în prima repriză, dar 
slab în cea de a doua, arbitrul FI. Du- 
mîtriu-Craiova.

METALUL: Niculescu I — P. Po
pescu, Tudor, Malschi, Stere — Pe
trescu, Anton — Niculescu II, Buzatu, 
Roman (Dobre), Botescu.

TRACTORUL : Daisa — Păun, Roș
ea, Chimina (Romanov), Enășoaie — 
Popeț, Ferenț — Marin, Ciripoi, Vă- 
tafu, Popescu

C. DUMITRIU

miAUlt DIN CAMPIONATUL REPUBLICAM Df JUMIORI
C.S.M.S. Iași — C.F.R. Pașcani 

4—0 (1—0), Dinamo Moldova Iași — 
Foresta Fălticeni 6—0 (0—0), Viito
rul Suceava — Victoria P. Neamț 3—0 
(neprezentare), Siderurgistul Galați — 
Fructexport Focșani 3—1 (0—1), Pe
trolul Moinești — Constructorul Brăila 
0—3 (0—1), Metalul București —
Steaua București 0—0, Rapid Mizil — 
C.S.Ș. Bucureșli 0—1 (0—1), Unirea 
Rm. Vîlcea — Tractorul Corabia 3—1 
(2—0), A. S. Cugir — Electroputere 
Craiova 3—0 (neprezentare), Știința 
Timișoara — U. T. Arad 0—0, Mine
rul Bihor — Recolta Cărei 0—4 (0—3),

Seria a Il-a
INDUSTRIA SIRMEI CIMPIA 

TURZII — C.S.M. REȘIȚA (2—0). 
Peste 4000 de spectatori au urmărit 
această partidă încheiată cu victoria 
meritată a echipei gazdă. Oaspeții s-au 
apărat supranumeric, în timp ce înain
tarea gazdelor, deși a dominat cu au
toritate (raport de cornere 12—2 pen
tru „Sîrma") nu a reușit să înscrie 

cele două goluri decît spre sfîrșitu’l 
meciului prin Mureșan în min. 72 și 
87. (P. Tonea — coresp.).

MINERUL LUPENI — C.F.R. TI- 
MIȘOARA (2—0). Minerii au cîștigat 
după un joc relaxat. Oaspeții s-au pre
zentat neașteptat de slab. A marcat j 
Cotroază în min. 15 și 37. (1. Ciortea 
și I. Cotescu — coresp.).

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — RECOLTA' 
CĂREI (1—1). Oaspeții au luptat cu 
multă dîrzenie pentru fiecare balon. 
La pauză au condus cu 1—0. Golurile 
aparțin lui Vasiu (min. 12) și Mano- 
lache (53). A arbitrat corect și auto
ritar A. Pop (Oradea). (Al. Gross — 
coresp.).

GAZ METAN MEDIAȘ — C.S.M. 
SIBIU (1—0). Mcdieșenii au realizat 
cel mai bun joc din acest campionar. 
După aspectul general al partidei ei 
trebuiau să obțină victoria la o dife
rență mai mare de goluri. Forma bună 
a jucătorilor din apărare și îndeosebi 
a portarului Coinan, de la C.S.M. Si
biu, i-a împiedicat să majoreze scorii!. 
Unicul gol al meciului a fost înscris 
în min. 65 de Păcuraru. (P. Popescu și 
I. Alihai — coresp.).

A. S. CUGIR — A.S.A. TG. MUREȘ 
(3—0). Cu toate că au avut de luptat 
cu o apărare fermă (cel mai bun de 
la mureșeni fundașul Zavoda II), gaz
dele au obținut victoria la o diferență 
apreciabilă. Au înscris: I. Gheorghe, 
Boroș I (dintr-o lovitură de la 11 m)| 
și Udroaică. (M. Vîlceanu — coresp.).

A.S.M.D. SATU MARE — JIUL' 
PETRILA (1—3). Nesiguri în apărare 
și fără eficacitate în atac, gazdele au 
cedat în fața fotbaliștilor din Petrila 
care au avut o comportare foarte bună. 
Pentru Jiul au marcat Martinovici (min. 
33), Ciutac Ț69) și Peronescu (89) și 
Tiron în min. 52 pentru localnici. A' 
arbitrat corect N. Mihăiiescu, Bucu
rești. (A. Verba — coresp.).

VAGONUL ARAD — CLUJEANA’ 
(3—1). Arădenii au jticat cu multă 
ambiție reușind să termine învingători 
în fața unei echipe care a lăsat o bună 
impresie. Golurile echipei locale au fost 
marcate de Toma în min. 48, 84 și 89, 
Tot un... Toma a înscris în min. 58 go
lul oaspeților. (St. lacob — coresp.)»

Steaua roșie Salonta — Metalurgistul 
Baia Alare 2—4 (0—2), Forestiera Si- 
ghet — Flamura roșie Oradea 2—5 
(1—2), A.S.M.D. Satu Mare — Gri
sul Oradea 0—4 (0—3), C.S.Ș. Cluj 
— A.S.A. Tg. M-ureș 2—1 (1—1), Glo
ria Bistrița — Arieșul Turda 1—1», 
I.R.A. 2 Tg. Mureș — Soda Ocna Mu
reș 3—0 (1—0), înd. sîrmei C. Tttrziîl 
—- Știința Cluj 0—2 (0—2), Steagul 
roșu Brașov — Textila Sf. Gheorghe 
3—1 (2—0), Rulmentul Brașov —
Tractorul Brașov 0—5 (0—2). Un re
zultat din etapa trecută : Petrolul Plo-e 
ieșli — Metalul Bucureșli 0—2 (0—l).o



WIENER SPORT-KLUB IN FRUNTE

ST. ETIENNE ÎNVINGĂTOR 
LA SCOR

BORUSSIA DORTMUND PE PRIMUL 
LOC

INTERNAȚIONALE AMENINȚA 
LIDERUL

Rouen 1—2, Lille — Lens 4—0, Stade 
Francais — Strasbourg 2—2, Valen
ciennes — Sedan 3—1, Monaco — 
Toulouse 2—1, Toulon — Nîmes 1—2. 
în clasament conduce Nantes cu 12 p.

Samungi (Știința București) a ajuns într-o poziție ideală, dar aruncarea lui 
nu-și va atinge ținta (jază din partida Știința București — C.S.M.S. Iași)

Foto: T. Roibu

JOCURI BUNE IN SERIA A ll-a A CAMPIONATULUI DE HANDBAL
Meciurile disputate duminică în seria 

a Il-a a campionatului s-au caracterizat 
printr-un nivel tehnic general satisfă
cător.

în ce privește rezultatele, acestea ca
racterizează în mod diferit etapa. In 
întrecerea echipelor masculine în ge
neral avantajul a fost de partea echipe
lor oaspe, în cea feminină de partea 
gazdelor.

3 VICTORII „AFARA" LA BĂIEȚI...

RAFINARIA TELEAJEN a cîștigat 
în ultimele minute meciul de la Sibiu, 
după un joc disputat, confirmînd com
portarea constant bună din acest sezon. 
Echipa din Teleajen a practicat un joc 
tehnic, cu faze rapide. Sibienii s-au 
comportat foarte bine, dar au și greșit, 
în special la scorul de 11‘—11; cu 5 
minute înainte de sfîrșit ei au ratat 3 
lovituri de la 7 m. (Ilie lonescu — 
coresp.).

LA CLUJ, Rapid București a obținut 
prima victorie în deplasare și a doua 
din acest sezon, după un meci cu o in
teresantă evoluție a scorului t 3—1 
min. 21, 3—€ min. 30, 8—7 min. 52 și 
12—9 în final. în repriza secundă, gaz
dele au înscris un singur gol din ac
țiune, restul fiind marcate din 7 m. 
(P. Radvani — coresp.).

TEHNOMETAL TIMIȘOARA a pier
dut din nou pe teren propriu, de data 
aceasta în fața echipei Cauciucul O- 
nești, al cărei portar a apărat foarte 
bine (și două lovituri de la 7 m). (A. 
Gros — coresp.).

JOC DE NIVEL TEHNIC BUN, cu 
faze spectaculoase, a prilejuit întilnirea 
C.S.M. Reșița — Recolta Hălchiu 
(18—10). Rapiditatea și promptitudi
nea contraatacurilor reșițenilor au con
stituit principala „armă" cu care au 
înfrînt rezistența oaspeților. (I. Plăvițu 
— coresp.).

ȘTIINȚA BUCUREȘTI (cu o forma
ție incompletă) a prestat un joc mo
dest, cu greșeli în apărare, șl a cîștigat 
greu (17—16) în fața echipei C.S.M.S. 
lași, care a făcut o partidă bună și a 
avut în Tăbăcaru și Badea cei mai 
buni jucători.

...Șl 4 „ACASĂ" LA FETE

Totuși, în primul rînd se cuvine sub
liniată victoria echipei S.S.E. Petroșeni 
la Sighișoara, după un joc disputat, dar 
de factură modestă, la care a contri
buit în special formația gazdă, Voința. 
Jucătoarele acestei echipe s-au compor
tat slab, făcînd greșeli de care a pro
fitat S.S.E. (C. Moldovan — coresp.).

în etapa a Vil-a a campionatului ita- 
li<an, Internazionale Milano a învins în 
deplasare pe Cagliari cu 2—0 și ocupă 
în prezent locul al doilea, la numai un 
punct de lider. Milan, actuala fruntașă, 
a învins cu 2—9 pe Atalanta. Alte re
zultate : Roma—Catania 2—0, Torino 

Fiorentina 3—1, Bologna—Lazio
2—0, Lanerossi — Mantova 1—0, Va
rese — Sampdoria 2—0, Foggia — 
Messina 1—0, Juventus — Genoa
1—0. Clasament: Milan 12 p, Inter- 
nazionale 11 p, Sampdoria 10 p.

în etapa de duminică a campionatu
lui francez, cea mai categorică vic
torie a fost realizată de echipa St. 
Etienne, care a învins cu 6—0 pe Lyon, 
Alte rezultate: Nantes — Angers 2—I, 
Sochaux —Rennes 3—0, Bordeaux —

Duminică, în etapa a VIII-a a cam
pionatului austriac, Wiener Sport-Klub, 
liderul clasamentului, a învins cu 3—2 
pe Wacker Innsbruck. Celelalte rezul
tate: Rapid — Wacker 1—1, W.A.C.— 
Wiener Neustadt 0—0, Sturm Graz—■ 
Grazer A.C. 2—0, Kapfenberg — Ad
mira 2—2, Vienna — Schwechat 5—1, 
Austria — L.A.S.K. 0—0. In clasa
ment conduce Wiener Sport-Klub cu 14 
p, urmată de Vienna 13 p, Rapid, Aus
tria și Wacker Innsbruck cu cîte 11 p.

Dintre gazdele învingătoare, Progre
sul București a realizat cel mai net 
scor: 9—1 cu Record Mediaș, ca ur
mare a unui joc tehnic și spectaculos. 
Oaspetele au comis greșeli în apărare 
si au ratat trei lovituri de la 7 m. 
(Gh. Cioranu — coresp.).

Victorii Ia scorun concludente au 
obținut și Voința Odorhei, Rulmentul 
Brașov și Știința Galați, după jocuri 
bune, în care și-au impus superiorita
tea. Calitatea partidelor a satisfăcut 
spectatorii. (B. și I. Barta, T. Maniu și 
T. Siriopol — corespondenți).

Și acum, iată cum se prezintă cla
samentele acestei serii:

MASCULIN

1. Rafinăria Teleajen 1 8 0 0 125: 77 18
2. Știința Buc. 8811 149: 97 13
3. C.S.M. Reșița 8 8 1 1 141: 95 13
4. Cauciucul Onești 8802 75: 65 12
5. Voința Sibiu 8 4 0 4 90:122 8
6. CJ5.M.S. laș! 8305 122:134 B
7. Rapid Buc. 8 2 1 5 81:104 5
8. Recolta Hălchiu 8 2 0 6 82:103 4
9. Știința Cluj 8107 96:130 2

10. Tehnometal Timiș. 8 0 1 7 115:149 1

FEMININ

1. Voința Odorhei 8811 72:58 13
2. Rulmentul Brașov 8 5 2 1 59:49 12
3. Știința Galați 8503 63:60 10
4. Progresul Buc. 8404 65:52 8
5. Constr. Timișoara 8 3 2 3 62:64 8
8. S.S.E. Petroșeni 8305 52:50 6
7. Electromagnetica 8 2 2 4 57:61 6
8. Favorit Oradea 8305 59:69 6
9. Record Mediaș 8 3 0 5 57:74 8

10. Voința Sighișoara 8215 46:55 5

UN FRUMOS SUCCES INTERNATIONAL AL ATLEȚILOR ȘCOLARI

Clubul sportiv școlar București-Selecționata 
școlilor medii din Ungaria 124-99

Întreceri viu disputate in concursul motociclist 
de viteză pe circuit de la PloieșfT

Numeroși spectatori din Ploiești an 
asistat duminică la concursul interna
țional de viteză pe circuit organizat de 
asociația sportivă Locomotiva cu par
ticiparea alergătorilor romîni și italieni.

Cursele au dat loc Ia dispute palpi
tante și s-au încheiat cu victoria scon
tată a sportivilor italieni L. Garagnani 
(250, 350 și 500 cmc ) și F. Fame (125, 
175 cmc).

Concursul a început cu alergarea mo
toretelor „Carpați". Lupta pentru pri
mul loo s-a dat între E. Brassai și FI. 
Sărățeanu (Loc. Ploiești) și s-a înche
iat cu victoria primului. Clasament t 1. 
E. Brassai (Arad), 2. FI. Sărățeanu, 3. 
L. Boerescu (Loc. PI.). La clasa 125 
cmc sportivul italian Fame a condus 
de la start la sosire. Clasament: 1. F. 
Farne, 2. L. Garagnani, 3. I. Popa (Di
namo), 4. Gh. Dragotă (Steaua), 5. G. 
Pescaru (St. r. Brașov), 6. N. Negulei 
(Dinamo). Alergarea de la clasa 259 
cmc a fost dominată pe prima parte 
de dinamovistul V. Solomon și ploieș
teanul FI. Ștefan. Ei au condus au 
schimbul pînă în turul 7 cînd au ce-

»

dat atacului dezlănțuit de Garagnani. 
Clasament: 1. L. Garagnani, 2. V. So
lomon, 3. Fl. Ștefan, 4. F. Fame, 5. I. 
Pasat (Dinamo), 6. N. Ciolpan (Ra
pid Pitești). Și la clasa 350 cmc. V. 
Solomon a plecat „tare" și a condus 
trei ture talonat de L. Sabo (Dinamo), 
dar în turul patru a căzut și practic a 
ieșit din lupta pentru primul loc. în tu
rul șapte Garagnani preia conducerea 
urmat de L. Sabo și Gh. Voiculescu. 
Clasament: 1. L. Garagnani, 2. L. 
Sabo, 3. Gh. Voiculescu (Steaua). Cursa 
clasei 175 cmc, a fost la discreția oas
peților. Fame a condus tot timpul fiind 
urmat mai întîi de I. Pasat (Dinamo) 
și apoi de Garagnani. Clasament: 1. F. 
Fame, 2. L. Garagnani, 3. I. Pasat. La 
clasa 509 cmc L. Sabo a luat un start 
bun și a condus pînă în turul cinci cînd 
a fost întrecut de Garagnani. în turul 
opt el este depășit și de M. Cernescu 
(Dinamo). Clasament: 1. L. Garag
nani, 2. M. Cernescu, 3. L. Sabo.

După opt etape, în campionatul R.F. 
Germane conduce Borussia Dorî.-.iund 
cu 12 p, urmată de Koln, Bremen și 
Kaiserslautern cu cîte lip. In etapa a 
VIII-a Borussia Dortmund a învins în 
deplasare cu 1—0 pe Eintracht 
schweig, F.C. Koln, a întrecut 
deplasare cu 1—0 pe Eintracht 
furt cu 4—1, Bremen a dispus
russia Neunkirchen cu 2—0, iar Kai
serslautern a învins pe F.C. Nurn- 
berg cu 3—2.

Braun- 
tot în 

Frank- 
de Bo-

CAMPIONATE IN ALTE ȚARI

I. DUMITRESCU

U.R.S.S.: Spartak Moscova a fost 
învinsă la Donețk de Șahtior cu 3—01 
Moldova Chișinău a pierdut pe teren 
propriu cu 1—0 în fața echipei S.K.A. 
Rostov.

BELGIA: Anderlecht, care conduce 
în campionat cu 12 p, după șase etape, 
a învins duminică pe La Gantoise cu 
3—2. Standard Lîege (aflată pe lociil 
2 cu 11 p.) a învins pe Daring-Klub 
cu 3—1.

SPANIA! în clasament conduce 
Real Madrid cu 10 p, urmată cu ace
lași număr de puncte de Atletico Ma
drid și Saragossa.

la Închiderea jocurilor olimpice

Sîmbătă și duminică, orașul Gyula 
ii găzduit meciul atletic dintre selecțio
natele școlilor medii din Ungaria și Clu
bului sportiv școlar din București. în
trecerea a fost cîștigată de a deții ro- 
tnîni cu 124 p — 99 p.

Pentru a afla unele amănunte, am a- 
Tut o convorbire telefonică cu tovară
șul Teodor Bolea, șeful delegației 
noastre.

— Punctajul general este favorabil 
atleților bucureșteni. Am vrea însă să 
știm cum s-au comportat — pe probe,
— tinerii noștri sportivi...

— Sportivii Clubului sportiv școlar au 
fost la înălțime, băieții ca și 
fetele. Băieții de pildă, s-au im
pus, în primul rind prin Gheorghe 
Costache. Acesta a cîștigat proba de 
ciocan (6 kg) cu o aruncare de 65,58 
m. Performanțe foarte bune au realizat 
și Gheorghe Luchian — 16,66 m la 
greutate. Ion Șerban — 1,95 m la înăl
țime, Iosif Naghi — 55,76 m la disc și 
Doru Bădini — 7,09 la săritura în lun
gime.

— Și fetele ?
— Gabriela Radulescu a cîștigat pro

ba de lungime cu 5,97 m, Leontina 
Frunză a mers 400 m în 58,9, ștafeta 
de 4x100 a scos un valoros 49,8. Alte 
rezultate remarcabile le-au realizat 
Georgeta Cîrstea și Sanda Angelescu— 
12.0 secunde pe 80 m.g., Elena Neacșu
— 47,47 mia suliță, Livia Oroș — 41,18 
m la disc.

— Punctajul parțial...
— ...a fost favorabil tot atleților noș

tri: 57—38 la fete și 67—61 la băieți.
— Cum a fost organizat concursul?
— Gazdele s-au străduit să asigure 

concursului o bună organizare. Timpul

însă nu prea le-a ajutat. A fost foarte 
rece, iar înainte de concurs, vineri, a 
plouai. Din această cauză pista n-a co
respuns.

— Și acum ?
— Chiar azi părăsim Gyula cu direc

ția Budapesta. Vom vizita orașul și 
vom face un schimb de experiență cu 
atleții din școlile capitalei Ungariei. 
Miine vom vizita Balatonul, iar miercuri 
seara vom pleca, cu trenul, spre țară.

— Vă rugăm să transmiteți felicitări 
întregii delegații.

— Vă mulțumesc...

(Urmare din pag. 1)
Don Schollander, Bob Hayes au fost 
vedetele preferate ale publicului și ale 
cronicarilor, victoriile lor nestînd nici 
un moment în cumpănă. Surprizele 
n-au lipsit nici de data aceasta. Tineri 
mai mult sau mai puțin cunoscuți s-au 
încununai cu lauri, învingind campioni 
consacrați. Sulițașa noastră, Mihaela 
Peneș, săritorul în lungime Devie» 
(Irlanda), fondistul american Mills, 
veliștii din Bahamas au produs mari 
surprize la Olimpiadă. In multe probe 
— in cele mai multe — sutimile de se
cundă, centimetrii, o palmă care a a- 
tins prima marginea bazinului, o roată 
de bicicletă... aruncată pe linia de sosire 
au decis pe acel „primus inter pares" 
(primul intre egali) al sportului.

Țările cu veche tradiție în sport au 
dominat și anul acesta Olimpiada în 
virtutea experienței lor și a perfecționă-

ȘTIRI DE PESTE HOTARE
ECHIPA FRANȚEI PENTRU MECIUL

CU ROMINIA
PARIS, 26 (Agerpres) Federația franceză 

de rugbi a alcătuit lotuJ echipei repre
zentative oare va susține, la București — 
la 29 noiembrie -----
R.P. Romîne. Iată 
evolua în țara noastră: Dedieu (Beziers)-

Capdouse (Pau), Gachassîn
r • • 7
bero (La Voulte)-Crauste (Lourdes), Herero 
r ’ r » < ~
Marsan), Spanghero 
(Toulon), Methilier 
(Tulle). Rezerve: Lacăze, 
get. Cabanier, Sitzar.

UN VALOROS RECORD
Cu o săritură în înălțime__ _ __ ________

tul chinez Ni Ci-oin a stabilit un nou re
cord al R.P. Chineze la această probă. Cu 
această performanță, atletul Ni Ci-cin 
ocupă, după Brumei (2,28 m) și Thomas 
(2,23 ' ’ ------- * * *

, partida cu formația 
XV-le francez care vă

Darrouy (Mont de Marsan), Piqud (Pau), 
Capdouse (Pau), Gachassin (Lourdes)-L. 
Camberabeio (La Voulte), Guy Cambera-

(Toulon), Lira (La Voulte)-Dauga (Mont de 
r (Narbone)-Cransin

(Romans), Berejnoi 
Aranaudet, Pu-

LA ÎNĂLȚIME 
de 2,21 m, atle

atletul Ni

m), al treilea loc în lume.
MECIUL DE TENIS DE MASA 

R.P. CHINEZA — JAPONIA
Pekin s-au disputat mai multeta _ .___ ____________ _____

niri amicale de tenis de masă între repre-
întîl-

zentativele R.P. Chineze și Japoniei 
nioare, seniori și juniori). Iată oîteva 
rezultatele înregistrate: feminin: Lien _ 
con (C) — Masako Sekl (J) 15—21; 21—15;
21— 16; Li Ho-nen (C) — Noriko Yamanaka 
(J) 21—10; 21—13; Fakazu (J) — Lin Hui-cin 
(C) 21—14; 21—16, masculin: Kimura (J)— 
Hu Teo-pan (C) 21—15; 21—17; Tin Cian-hua 
(C) — Nakayama (J) 15—21; 21—17; 21—14; 
Nakayama (J) — Lin Hai-men (C) 21—18;
22— 20.

F. BRACKE A CÎȘTIGAT MARELE PREMIU 
AL ORAȘULUI LUGANO

Duminică s-a disputat tradiționala com
petiție de ciclism .Marele Premiu al ora
șului Lugano“ (76,500 km contra-cronome- 
trului individual). A cîștigat belgianul Fer
dinand Bracke, campion mondial do urmă
rire, care a realizat timpul de Ih 48:47,4 
(medie orară 42,190 km). Pe locurile urmă
toare s-au clasat Gianni Motta (Italia) — 
lh 49:17 și Rudi Altig (R.F. Germană) — 
lh 50:19,2.

(»•- 
din
Li-

rit sistemului de pregătire, dar pentru 
prima oară am văzut in luptă pentru 
medalii sportivi ai unor țări care nu 
mai participaseră pină acum la Olim
piadă. Ce plăcută surpriză să vezi e- 
chipa de ștafetă din Trinidad-Tobago, 
luptlnd de ta egal, pină la linia de 
sosire, cu echipa S.U.A. în proba de 
4x400 m. Țările de curînd eliberate din 
Africa și din alte continente și-au tri
mis pentru prima oară sportivi la 
Olimpiadă și aceștia se întorc acasă 
cu medalii. Atleți, boxeri și alți sportivi 
din Nigeria, Ghana, Kenya, Cuba se 
numără printre cei care au cucerit me
dalii.

Mai sus, mal repede, mai puternic. 
Dar Olimpiada nu este numai o în

trecere a mușchilor celor mai tari și 
a celor mai iuți picioare. Jocurile O- 
limpice, inspirate de nobilele idealuri 
moștenite din vechea Eladă, permit 
ca tinerii de diferite naționalități, rase 
sau convingeri să se întllnească la fie
care 4 ani, aruncîrtd peste frontiere 
puntea întrecerii sportive.

Mișcarea olimpică este o realizare 
pozitivă a zilelor noastre. Olimpiada 
poartă în ea speranța și promisiunea 
unei lumi mai bune. Ea favorizează 
înțelegerea, cunoașterea reciprocă, lăr
gește orizontul spiritual al tineretului 
zilelor noastre. Sub acest aspect Olim
piada de la Tokio a fost un mare suc
ces. Ea « fost o puternică afirmare a 
dorinței tineretului de a trăi in pace 
și de a lupta numai pe terenurile de 
sport.

In satul olimpic, 7000 de sportivi din 
94 de țări au trăit ca intr-o mare fa
milie. La restaurant, la club, pe tere
nurile de antrenament și pe cele de 
concurs, atmosfera a fost mereu se
nină. Cite prietenii, cite impresii, cite 
discuții fructuoase, între acești spor
tivi și toți acești atleți. Ei au putut 
cunoaște viața poporului japonez care 
i-a primit cu ospitalitate și i-a încon
jurai cu prietenoasă afecțiune, aplau- 
dînd cu aceeași sinceritate victoriile

tuturor. Locuitorii orașului Tokio și cei 
din Yokohama, Omya, Hakioji sau 
Sagami nu numai că au trăit intens 
momentul sportiv in sine, dar au intuit 
sensurile mai profunde ale acestor 
locuri. Prin politețea și atenția arătate 
față de sportivi ei au făcut să spo-

Bob Hayes, sprinterul nr. 1 al lumii 

rească prestigiul Olimpiadei și au con
tribuit la asigurarea succesului ei 
desăvîrșit.

întrecerea cavalerească, loialitatea 
sportivă, respectul față de spectatori 
au fost factorii dominanți ai acestor 
Jocuri Olimpice. Gestul Iolandei Balaș 
de a continua concursul după ce deve
nise campioană și rămăsese singură in 
concurs, sacrificiul făcut de veliștii 
suedezi, care au renunțat la șansele lor 
pentru a salva viața a doi naufragiați. 
felicitările lui Figuerola adresate lui 
Bob Hayes, lacrimile de bucurie ale 
Tamar ei Press, îmbrățișările dintre 
Stepașkin și Villanueva — iată mo
mente de neuitat, tată semnificația 
spiritului olimpic.

1 Redacția și administrațiai ttr. VasUe Conta n». J8, teldon i 1.10.05, Interurban 72 și 286. Telex: sportrom buc. 180. Tiparul: L P. .Informația", str. Brezoianu, 23—25. 40356


