
începe cea de a xvi-a
OLIMPIADA DE ȘAH

A fost definitivată componen
ța echipei care va reprezenta 
țara noastră la cea de a XVI-a 
ediție a Olimpiadei de șah, pro
gramată la Tel Aviv începînd 
de la 2 noiembrie. Cei patru 
titulari ai echipei române, în 
ordinea de joc a meselor, sînt: 
maeștrii internaționali Theodor 
Ghițescu, Florin Gheorghiu și 
Victor Clocîltea, maestrul spor
tului Corvin Radovici. Ca re
zerve ale echipei au fost de
semnați maeștrii Gheorghe Ml* 
titelu și Constantin Botez.

Echipa țării noastre va fi con
dusă de profesorul universitar 
emerit Ion Gudju, oare este și 
delegatul Romîniei la cel de cri 
35-lea congres al Federației in
ternaționale de șah (F.I.D.E.). 
Antrenorul echipei este maes
trul sportului Veniamin Urseanu.

Amploarea competiției - oare 
( începe săptămâna viitoare în 

capitala Izraelalui este legată 
și de faptul că se împlinesc 40 

. de ani de la prima ediție a 
' Olimpiadelor de șah, disputată 
’ în anul 1924, la Paris.

Echipa de șah a Romîniei ur
mează să părăsească țara în 
cursul zilei de mîine.

„CUPA PROGRESUL- LA

TURISM

In împrejurimile ___________
s-a desfășurat, duminica trecu
ta, tradiționala 
toamnă la turism 
greșul".

Au luat startul 
care, în interval 
avut de acoperit 12 kilometri, 
traseul fiind extrem de dificil. 
Primul loc, atît la masculin cît 
și la feminin, a revenit asocia
ției sportive Justiția, oare a pre
luat astfel .Cupa Progresul" de 
La asociația Electromagnetica, 
învingătoare în ediția de anul 
trecut.

In afară de cele două echipe 
ale asociației Justiția, compuse 
din Eugenia Ghițulescu — Valeria 
Eremia și Dumitra Sandu — Lu
cian Ionescu, s-au remarcat echi
pele de la ICAR, Tînăra Gardă, 
Tricotajul Roșu, Banca de inves
tiții, S.P.C., Vulcan, I.C.E.R. 
Steagul roșu etc.

Predealului

competiție de
— .Cupa Pro-
28 de echipe 
de 3 ore, au

doara-L’e.
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prima medalie de aur! Familia-

a 4-a) Toamnă pe Valea Oltului...

Joi 29 octombrie 1964 *

să „smul- 
culese din
A trebuit

Ieri la amiază s-a întors 
în patrie ultimul grup al 
delegației olimpice care ne-a 
reprezentat la J.O. de la Tokio. 
La aeroportul Băneasa, în în-

„OLIMPICII S-AU ÎNTORS DE LA TOKIO

Primele care coboară din avion sînt cele două campioane 
olimpice: Mihaela Peneș și Iolanda Balaș.

UCFS, antrenori, sportivi frun- noastră campioană olimpică — 
tași, rude și prieteni ai sporti- pe care o întîmpină o nouă „sal- 
vilor. vă“ de entuziaste aplauze. Apoi,

...In ușa avionului a apărut... rînd pe rînd, coboară Ion Trip- 
prima medalie de aur! Familia- șa> Valeriu Bu|arc3t Hilde 

Lauer, Andrei Igcrov, Ion Cer
nea, Dumitru Pîrvulescu, Lia 
Manoliu, Cornelia Sided, Aurel 
Vernescu și ceilalți sportivi care 
au concurat cu succes pe bazele 
olimpice nipone.

în holul aerogării ne facem 
cu greu loc printre cei care îi 
îmbrățișează și-i felicită pe me- 
daliați. Reușim totuși 
gem“ cîteva impresii 
Țara Soarelui-răsare.

(Continuare in pag.

LA ÎNCHEIEREA CAMPIONATULUI REPUBLICAN DE DIRT-TRACK

tîmpinarea lotului condus 
de tov. Aurel Duma, președinte
le Uniunii de Cultură Fizică și 
Sport, au venit activiști ai

Mîine, in sala Floreasca

5.S.M. Cluj-Royal Standard Liege 
în „C.C. E.“ la tenis de masă

rizată cu entuziasmul sosirilor 
din marile competiții, multipla 
noastră campioană Iolanda Ba
laș a făcut loc 
pioanei olimpice 
suliței, Mihaela 
jorată de emoție, 
la Tokio răspunde
cu care este întîmpinată, stă- 
pînindu-și cu greu cîteva lacrimi 
ale bucuriei succesului și reve
derii cu cei dragi. în urma ei 
pășește Iolanda Balaș — dubla

tinereții, cam- 
la aruncarea 
Peneș. Imbu- 
eleva laureată 

aplauzelor

Vineri, după-amiază, cam- 
>ioana masculină de tenis de 
nașă a țării, echipa C.S.M. Cluj, 
lebutează în cea de a V-a ediție 
1 „Cupei campionilor europeni". 
După cum se știe, formația clu- 
eană a cucerit pînă acum de 
louă ori trofeul, prima oară la 
ediția inaugurală și ultima dată 
n aprilie anul acesta, Mîine, cu. 
ncepere de Ia ora 18, în sala 
7loreasca din Capitală, C.S.M.
iiînniuiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiinuiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimitiiiL

Ctuj va primi replica — în turul 
al doilea al competiției — a 
campioanei Belgiei, Royal Stan
dard Liege. Lotul oaspe, așteptat 
să sosească astă-seară, cuprinde 
pe următorii jucători: Pierre Ju
liens, Marcel Burlet și Frans 
Lancliman.

Formația C.S.M. Cluj va ti 
reprezentată în această întrecere 
de Dorin Giurgiucă, Adalbert 
Reti și Gheorghe Cobîrzan, re
zervă fiind Marius Bodea.

Azi după amiază, la orele 18, In sala Casei de Cultură
din orașul Onești va avea loc o consfătuire organizată 
de redacția noastră cu cititorii și corespondenții voluntari 

din localitate ai ziarului „Sportul popular"
imiuimmmiiiiimimtimiimmmiimmimiiiiimimimmmmtiiiiiiiimiiiiiimtiiiiUL

® DUMINICĂ LA ORA 11,15 SE DESFĂȘOARĂ PE „DINAMO" ULTIMA 
ETAPĂ ® ION CUCU (METALUL) - VIRTUAL CTSTIGATOR «I LUPTĂ MARE 
PENTRU LOCUL II • CAMPIOKlAT REPUBLICAN SAU CAMPIONAT AL 

ORAȘULUI BUCUREȘTI?
talul București) 45 de puncte; 2. 
Romulus Jurcă (Steaua) 31 p; 3. 
Gh. Voiculescu (Steaua) 28 p ;
4. Al. Datcu (Steaua) 26 p;
5. Al. Pop (Dinamo) 25 p; 6. Mi
hai Alexandrescu 
București) 23 p; 
mistocle '
8. C.
rești)
5 p.

Din
prind

1. Lupta pentru primul loc este 
teoretic și practic încheiată. 
Maestrul sportului Ion Cucu are

Duminică dimineața va lua 
sfîrșit pe stadionul Dinamo din 
Capitală ultima competiție oficia
lă de motociclism din acest an: 
campionatul republican de dirt- 
track. După ce au fost stabiliți 
campionii țării la motocros și 
viteză pe circuit, faza a IV-a a 
campionatului de viteză pe 
zgură îl va desemna și pe aler
gătorul care va îmbrăca tri
coul de cel mai bun sportiv al 
nostru la dirt-track. înainte de 
a face cîteva considerații pe mar
ginea acestui eveniment, înfăți
șăm cititorilor clasamentul după 
trei etape: 1. ION CUCU (Me-

(Metalul
7. R. Te- 

(Dinamo) 14 p; 
Radovici (Metalul Bucu- 
10 p; 9 I. Gabor (Steaua)

acest clasament se des- 
trei aspecte :

un avans de 14 puncte față de 
cel de-al doilea clasat, avans 
nerecuperabil în ultima etapă. 
Diferența de puncte reflectă de 
altfel și diferența de valoare din
tre acest alergător și restul par- 
ticipanților la campionat.

2. In disputa pentru locul II 
sînt angajați nu mai puțin de 5 
alergători s R. Jurcă, Gli. Voi- 
culescu, AI. Datcu, Al. Pop și M 
Alexandrescu. Apropierea de 
puncte dintre cei 5 candidați l3 
medalia de argint va contribui la 
dinamizarea întrecerilor ultimei 
etape.

3. Toți alergătorii prezențîla 
campionat fac parte din cluburile 
sportive bucureștene, ceea ce re
duce această competiție în fapt 
la rolul unui campionat al Ca
pitalei. Faza de început a acestui 
sport a fost depășită. S-au orga
nizat cu succes întreceri la Cluj, 
Hunedoara, Sibiu și în alte loca
lități. Există deci posibilitatea în
ființării unor noi secții de dirt- 
track în mai multe orașe. Acest 
lucru trebuie avut în vedere de 
către toți cei ce se ocupă de or
ganizarea activității în acest do
meniu și — în primul rînd — de 
către federația de specialitate. In
fuzia de cadre tinere, atît de aș
teptată și în dirt-track, nu poate 
fi realizată decît prin răspîndirea 
lui pe o arie cît mai largă. Viito
rul campionat republican nu se 
mai poate desfășura numai pen
tru sportivii din... București 1 El 
trebuie să devină un campionat al 
țării, o întrecere care să-și me~

SĂ PREGĂTIM TEMEINIC NOUL SEZON TURISTIC
Frumusețea, întinderea și ma- 

■eția masivelor muntoase din 
anțul Carpaților fac ca turis- 
nul de munte să ocupe un 
oc de seamă în mișcarea tu
ristică.

Carpații, leagănul drumeției 
lin țara noastră, prin bogăția 
ji ineditul peisajelor ce le ofe
ră la orice pas și în orice ano
timp, constituie o atracție per
manentă la turism.

La munte, albul zăpezilor 
anunță sosirea iernii. Schimba
rea anotimpurilor în regiunile 
de munte se face după alte 
legi decît la șes. Toamna, de 
exemplu, are o durată mai 
scurtă (cu atît mai scurtă cu 
cît ne urcăm spre altitudini 
mari), iar iarna o viață mai 
lungă.

Practicarea turismului de 
munte în sezonul rece impune 
o pregătire specifică, atît din 
punct de vedere al echipamen
tului, alimentației, cît și al 
alegerii traseelor și organizării 
excursiilor.

Elementul predominant în 
echipamentul turistului îl con
stituie lîna. Hainele de piele, 
blănurile, pantofii, tenișii, ghe
tele de baschet sau cișmele 
sînt contraindicate.

îmbrăcămintea de corp este 
bine să fie formată din : tricou 
sport, cămașă groasă, pulover, 
pantaloni lungi, trei perechi 
de ciorapi (una de lînă și 
două de bumbac), haină de 
vînt cu glugă (hanorac), bone
tă de lînă, mănuși de lînă cu 
un deget și căptușite cu foaie

de cort, bocanci de piele cu 
ținte, măsele sau crampoane 
plate de cauciuc.

Echipamentul nu va fi prea 
ajustat ; pantalonii trebuie să 
fie largi la genunchi și strîmți 
spre bocanci, pentru ca turis
tul să se poată mișca cu ușu
rință. Bocancii trebuie aleși și 
îngrijiți cu toată atenția. Bo
cancii gtrîmți, de piîdă, împie
dică circulația sîngelui în 
membrele inferioare, provoacă 
rosături și expune la degera
turi. Cei prea largi duc la in
stabilitatea piciorului, stinghe
resc mersul și favorizează apa
riția rosăturilor. Turiștii- mai 
experimentați obișnuiesc să 
spună că buna dispoziție în 
excursie pleacă de la bocanci. 
Echipamentul va fi completat 
cu un rucsac impermeabil, un 
rînd de schimburi și ciorapi de

rezervă, ochelari de soare și o 
lanternă electrică. Nu trebuie 
să uităm că la munte timpul 
este foarte schimbător și că 
surprinși cu un echipament im
provizat sau incomplet putem 
avea neplăceri. împotriva ploii, 
l'apoviței sau chiar a ninsorii 
cel mai bine ne protejează pe
lerina de nailon, care este 
largă, acoperind și rucsacul, u- 
șoară și prin pliere se poate 
purta în buzunar.

în excursiile la munte și în 
special în sezonul rece, or
ganismul turistului cheltuiește 
o mare cantitate de energie, 
care trebuie înlocuită prin 
consumarea eu precădere a 
unor alimente energetice. în

LIVIU BERDAN

(Continuare în pag. a 2-a)

Sport deosebit de spectaculos, 
dirt-track-ul atrage de fie
care dată un numeros public. 
Duminică, iubitorii vitezei pe 
zgură vor putea să-i vadă la 
,.lucru" din nou pe așii dirt- 

track-ului

rite titlul. în calea realizării a- 
cestui lucru nu există nici un im
pediment serios. Se simte doar 
nevoia unei tnunci susținute din 
partea antrenorilor și tehnicieni
lor sportului cu motor.

HRISTACHE NAUM

Duminică - etapă completă 
în categoria A la fotbal
Dupd aproape doua luni, duminica, 1 noiembrie, vom 

avea o etapă completă în categoria A. Se vor disputa 
următoarele șapte meciuri :

BUCUREȘTI : Progresul — U.T. Arad și Sîeaua — Petrolul 
Ploiești. BRAȘOV : Steagul roșu — Dinamo București. 
BAIA MARE : Minerul — Știința Cluj. IAȘI : C.S.M.S. — 
Dinamo Pitești. CRAIOVA : Știința — Rapid București. 
ORADEA : Crișul — Farul Constanța. L

Jocurile din Capitală se vor disputa în program )
pe stadionul ,23 August" : la ora 13,15: Progresul — U.TJL. ( 
iar la ora 15 : Steaua — Petrolul.

___________________ _ ____________ _ ________ J



Mai în glumă, mai în serios, un 
activist sportiv din Suceava îmi spu
nea zilele trecute că „tovarășii din 
consiliul asociației sportive Viitorul (de 
pe lîngă combinatul de industriali
zare a lemnului) ar răsufla ușurați 
dacă ar fi eliberați din această mun- 
că“. Firește, am luat sub formă de 
glumă spusele activistului sportiv. Care 
consiliu de asociație sportivă și-ar 
dori oare așa ceva, mai cu seamă eînd 
eate vorba de un combinat mare, 
cum este cel de la marginea Suce
vei, în eare există peste 800 de mem
bri U.C.F.S. ? Și totuși...

Ne-am oprii, recent, la această 
mare fabrica de mobilă. Hale noi, 
spațioase, mii de muncitori. Cei mai 
mulți, tineri absolvenți ai școlii pro
fesionale de pe lîngă combinat. Pre
ocupările lor, în afară de producție, 
sînt multiple. Iar sportul nu e pe 
ultimul plan. Să nu uităm, sînt ti
neri. Lăcătușul Ion Stan, fruntaș în 
producție, iubește fotbalul., iar mași
nistul Vladimir Hladnic abia așteaptă 
ca după orele de muncă să alerge pe 
pista de atletism. Zețni toarca Afro- 
dita Nichitidu visează 
covorul de gimnastică, 
Aurel Leont-e mai-mai 
voca la întrecere pe 
talerist. Dar, din 
consiliului 
dinte ing. 
Dumitru 
pasul cu

Să nu 
Consiliul 
de ceva, 
activează 
cestei formații mișună (e bine 
un furnicar de oameni. {Părintele „spi
ritual44 al fotbaliștilor este secretarul 
asociației. Nimic rău în aceasta. O 
echipă din campionatul republican, 
fie ea cbiar și în- „C“, are multe ce
rințe. Dar ce te faci dacă muncitorii 
vor să joace și volei, handbal, să prac
tice boxul sau atletismul ? Ei bine, 
consiliul asociației sportive nu vrea să 
știe de așa ceva. Fotbal și... atît !

L» școala profesională- a corn hi na
tului exista acmn un, an o echipă de 
handbal alcătuita din elemente talen
tate. Foștii elevi ai echipei sînt acum 
muncitori. Nimeni nu se gîndește însă 
să repună pe picioare această forma
ție. în scriptele asociației figurează 
următoarele secții pe ramură, de sport : 
fotbal, box, atletism, gimnastică, volei. 
Cu excepția echipei de fotbal (care 
între noi fie spus, se bazează doar 
pe doi jucători din combinat, care și

să . 
iar 
că. 
cel 

păcate,

ajungă pe 
tapițerii! 

l-.ir 
mai bun 
din

pro-

vina 
asociației sportive (preșe- 
Simion Macovei, secretar 

Bigheț) sportul nu ține aici 
celelalte activități.
fim însă prea... negativiști. 
asociației Viitorul are grijă 
De echipa de fotbal care 
în categoria C. în jurul a- 

zis)

I

DIN

aceștia sînt rezerve), celelalte „trăiesc- 
numai pe hîrtie. Campionatul asocia
ției sportive, care ar putea ajuta la 
descoperirea elementelor talentate, se 
găsește de amar de vreme în formă 
de... plan de perspectivă ! Cît privește 
Insigna de polisportiv, 
câtor 
tut..

nici un inun
de la combinat încă nu i-a vă- 
culoarea.

★
Ce părere aveți, tov.

despre activitatea sportivă 
ciaț ia dv. ?

— E drept, nu ne putem 
prea multe, realizări. Nici

Mncovei,
aso-din

culauda 
chiar la 

fotbal, sport pe care-l iubesc munci
torii noștri, dar care ne dă multă 
bătaie de cap. Ca să fiu sincer, 
silind asociației 
prea entuziasmat 
pa de fotbal de 
Suceava. N-avem 
venită pentru a 
pentru că aceasta a luat ființă doar 
de cîțiva ani. Ducem lipsă de in
structori care să ne ajute 
sportivă. Pe de altă parte, 
lucrează în trei schimburi, 
ne împiedică să realizăm 
zare corespunzătoare la competiții. Dar, 
ceea ce este cel mai important, n-aiam 
terenuri unde să ne desfășurăm acti
vitatea.

con- 
sportive n-a fost 
cînd a preluat eehi- 
la asociația Dinamo 
nici experiența cu- 
conduce asociația,

ta munca 
la noi se 
fapt care 
o mobili.

Explicația slabei 
a s ociați e i V iito rul 
aflat-o de la tov. 
secretarul clubului 
,.Dacă activiștii, asociației munceau cu 
pasiune de la început, puteam avea 
acum o bogată experiență. La combi
nat activează cîțiva buni cunoscători 
ai sporturilor, în trecut activiști spor
tivi, care puteau fi 
sfiructori ai 
înțeles, 
fi atras 
privește 
invocat 
inactivitatea 
poate lua exemplu de la alte aso
ciații sportive din țară, unde se mun
cește în aceleași condițiuni și, tot
odată, se acordă importanța, cuvenită 
activității sportive. In legătură cu 
lipsa terenurilor, președintele asocia
ției Viitorul are dreptate. Asociația 
nu dispune de terenuri, deși aci exis
tă condiții pentru amenajarea lor. 
Membrii asociației au început să-și a- 
menajeze un teren de fotbal 
puțină vreme, totul a 
tăia

...Comentariile sînt, 
de prisos.

activități sportive a 
este însă alta. Am 
Mihai Mihăiăchiulă, 
orășenesc Suceava :

folosiți ca in- 
Aceasta, bine- 
asociației i-ar 

muncească. Cit 
trei schimburi"

asociației, 
dacă consiliul 
fi ajutat să 
„lucrul în 

ca argument pentru a scuza 
consiliului asociației, se

fost

cum

R.

dar, după, 
lăsat bal-

se spune,

CALARAȘANU

ele rt

Să pregătim temeinic noul sezon turistic
(Urmare din pag. 1)

condiții, este necesar ca tu
șă consume zilnic alimente a-

aceste 
ristul 
vinii o valoare cuprinsă între 5500—- 
6000 calorii.

Din alimentele bogate în calorii se 
recomandă : pline, biscuiți, un.t, șun
că, ouă, fructe și prăjituri uscate. 
Ciocolata, zahărul, mierea, dulcețu- 
rile constituie alimente deosebit de 
utile, ele asimilîndn-se mai repede de 
organism și devenind surse imediate 
de energie.

în perioada de iarnă, băuturile cal
de, ceaiul și cafeaua, favorizează func
ționarea normală a organismului. Bău
turile alcoolice (romul, coniacul, ra
chiul etc.) trebuie evitate, fiind dău
nătoare. După parcurgerea unei etape 
zilnice sau în anumite cazuri, se 
poate consuma o cantitate mică de 
rom. sau coniac, în ceai sau cafea.

în alegerea itinerarii lire se va avea 
în vedere posibilitățile fizice ale par-

ACTUALlTAțl
NOU DESPRE

DE LA 7
LOVITURILE

M
au ajuns și cei în măsură să contribuie 
direct la îndreptarea lucrurilor.

despre ratărilefapt, este vorba
dese. Etapa de duminica, trecută

De
prea 
it abundat în execuții greșite. în 7 me
ciuri. au fost ratate nu mai puțin de 

.‘22 de lovituri de la 7 ml „Recordul" 
îl deține partida feminină Rulmentul 
Brașov—Favorit Oradea în cursul că
reia echipele au irosit 8 asemenea oca
zii de a înscrie: ~ —
cit 2„. La, Tg. 
dintre formațiile 
Tractorul Brașov 
cele 8 lovituri de 
și alte exemple, 
veche concluzie: se exersează prea pu- 
;țin în această privință, jucătorii și 
chiar antrenorii nu acordă atenția cu
venită însușirii perfecte a unei exe
cuții de care depinde uneori chiar re
zultatul unui meci. Altă explicație nu 
vedem, după cum altă soluție decît 
aceea a unei preocupări deosebite a- 
eordată în antrenament exersării arun
cărilor de la 7 m nu există. Și vrem 
să credem că la această concluzie

Rulmentul 6, Favo- 
Mureș, în întîinirea 
feminine Mureșul și 
au fost ratate 5 din 
la 7 ni. Și mai sînt 
care duc la. aceeași

IN ULTIMA ETAPA

Duminică este programată ultima 
etapă, a turului campionatelor. Și de 
data aceasta vor avea loc o serie de 
partide interesante: Steaua—Dinamo 

Brașov, Știința Timișoara—Dinamo 
Bacău (m. I), Cauciucul Onești—Ști
ința București, Rafinăria Teleajen— 
C.S.M. Reșița (m. II), Mureșul Tg. 
Mureș—Știința Timișoara (f. î). Ști
ința Galați—Rulmentul Brașov (f. II). 
Partida Steaua—Dinamo Brașov se va 
disputa sîmbătă. Tn București dumi
nică vor avea loc încă patru meciuri: 
Dinamo—Știința Tg. Mureș, Rapid— 
C.S.M.S. Iași (m), Rapid—C.S.M. Si
biu (f) și Electromagnetica—Voința 
Sighișoara (f).

Activitatea echipelor va continua 
după 1 noiembrie prin jocurile din ca
drul Cupei de Iarnă. Prima etapă, pe 
centre, va începe la 15 noiembrie.

taci pan ți lor, experiența acestora în 
turismul de munte, starea timpului 
(și faptul că se pot produce schim
bări neprevăzute ale acestuia)., dife
rența de nivel, gradul de aceidentație 
a terenului 
zăpadă.

Gomisiile 
au datoria 
punerea grupelor de turiști, 
omogenitatea acestora și deplasarea 
pe itinerarii corespunzătoare gradu
lui de pregătire fizică a turiștilor. 
Pregătirea fizică a turiști lor începă
tori, prin gimnastică, sporturi ajută
toare și marșuri de antrenament 6e 
face de regulă simultan cu pregătirea 
teoretică, după care se poate trece 
treptat de la itinerarii ușoare și de 
scurtă durată, la excursii pe itinerarii 
ce solicită un efort mai îndelungat.

Organizarea și conducerea depla
sării va fi încredințată unui turist 
cu experiență, cunoscător al regiunii 
și dotat cu calitățile necesare îndru
mării colectivului.

Consiliilor asociațiilor și comisiilor 
de turism le revine și sarcina popu
larizării accidentelor și5 neplăcerilor 
la care se pol expune turiștii prin 
nerespectarea regulilor privind : echi
pamentul, alimentația, disciplina 
grup sau comportarea pe timp 
ceață, furtună sau viscol, cît și 
practicarea schiului și săniușului.

Turismul are astăzi o semnificație 
nouă. Accesibil maselor largi de 
ine ni ai muncii, excursiile sînt 
prilej de bucurie, de cunoaștere a pa
trimoniului nostru natural, de 
forțare și noi învățăminte.

Decorurile de o frumusețe 
abundența de tablouri făurite 
cusință artistică de natură te fac să 
participi succesiv la adevărate „pre
miere peisajistiee44, te îmbie mai mult 
ca în orice sezon la drumeție.

și grosimea stratului de

de turism, 
să manifeste

și alpinism 
grija- în c<+m- 
, să asigure

de 
de 
în

oa-
un

recea*

rară, 
cu is-
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Bogat sfîrșit de sezon la iahting
, în acest sfîrșit de sezon, comisia 
.orășenească de sporturi nautice a a- 
sigurat veliștilor bucureșteni un bogat 
program competițional. Printre ultime
le întreceri de iahting s-a înscris și 
„Cupa lacurilor". La capătul celor 
patru regate, desfășurate pe lacul He
răstrău, pe primul loc în clasamentul 
general pe cluburi s-a situat Proce
sul București (antrenor Gh«>rgl.ie 
Constantin). Pe locul secund: Știința 
București (antrenor C. Țico). lată și 
clasamentele individuale : clasa firm 
1. Petre Svoboda (Progresul) 3450 
p: 2. Radu Mînăstireanu (Progr.) 
2547 p; 3. S. Gresianu (Știința) 2307 
p; clasa snipe: 1. Știința (V. Visa- 
rion, V, Guran) 2725 p; 2. Progresul 
,țk Predescu, Gli. Mitran) 2466 p; 3.

Deși a luat parte la toate disci
plinele sportive ale celei mai mari 
Olimpiade, televiziunea n-a cîști
gat decît o singură ...medalie. A 
fost medalia de aur pe care i-au 
decernat-o, fără 
diurn, milioane 
oameni. De toate culorile, de toate 
vîrstele, de pretutindeni 
ceastă minunată expresie 
științei moderne a adus 
ecrane imaginile marii 
țări sportive de la Tokio.

Aspecte de neuitat mai stăruie 
și azi în fața ochilor, după cum 
nu putem uita înfrigurarea care 
a cuprins pe mulți după ce în pri
mele zile de transmisie defecțiu
nile. de releu aveau o frecvență 
care depășea limita admisă. Lu
crările au intrat însă pe făgaș 
normal tocmai în ziua începerii 
atletismului și astfel a putut fi 
urmărită în condiții optime cursa 
de 10 000 m, care a deschis seria 
marilor surprize în această disci
plină de bază a Olimpiadei. Dina
mismul excepțional în care s-a des
fășurat partea finală a acestei 
prime întreceri finale a fost re
dat cu atâta pregnanță îneît chiar 
și telespectatorii mai puțin cunos
cători în materie au..^ terminat 
cursa copleșiți de emoție. A fost 
un început de bun augur, pentru 
că în toate probele care au ur
mat, operatorii au făcut risipă de 
fantezie, de ingeniozitate, de măies
trie tehnică. In special cursele de 
viteză, unde îndeobște sosirile sînt 
foarte strînse, au solicitat din plin 
aceste însușiri atît de necesare 
unei transmiteri reușite^ Astfel^ 
după ce proba respectivă era pre
zentată de la un cap la altul din 
toate unghiurile îngăduite de ca
mera de luat vederi, ea era re
luată în întregime cu încetinitorul, 
modalitate tehnică ideală pentru

protocolarul po
st milioane de

unde a- 
tehnică a 

pe micile 
confrun

urmărirea pas cu pas, 
cu milimetru, a luptei 
și a încordării masive 
final. In plus,, o dată 
rea liniei de sosire 
transforma în imagine fixă datorită 
căreia telespectatorul avea posibi
litatea să cunoască, înainte chiar 
de a apărea pe ecranul luminos 
verdictul calculatorului electronic, 
cine este cîștigătorul. Și, cîteva 
clipe mai târziu, imaginea devenea 
din nou vie pentru a putea fi ur
mărită ordinea sosirii celor din 
spatele primului clasat. Este ade
vărat că acest mijloc de a prezenta 
sosirile în cursele de viteză a fost 
utilizat și eu alte prilejuri. Nici
odată însă atît de corect. Tele
spectatorii noștri au avut în aceste 
două săptămâni de neuitat satisfac
ții majore. Au văzut săritura minu
nată a I olandei Balaș, aruncarea 
explozivă care a făcut-o campi
oană olimpică pe Mihaela Peneș 
și cîte multe altele. N-am văzut 
însă o bună parte din ceilalți, în 
care își puseseră atîtea speranțe... 
Păcat1

Comentariul bandei de magnoto- 
scop, care de foarte puține ori 
a sosit cu înlirziere la centrul in- 
terviziunii, comentariu pe care E- 
manuel Valeriu l-a făcut întotdea
una antrenant, a avui darul să 
țină mereu trează atenția telespec
tatorilor noștri.

In genere, așadar, postul nostru 
de televiziune a 
cel» 
sale 
eila 
marii ștafete a undelor care a în
conjurat în toate sensurile globul, 
în timpul celei mai mari întreceri 
olimpice din toate timpurile.

milimetru 
pe parcurs 
în efortul 
cu atinge- 
filmul se

reușit una din 
mai bune performanțe ale 

în domeniul sportiv, în difi- 
sa calitate de component al

L. ROȘIANU

i @ HALTERE.
Rezultatele din „Cupa Steaua

I. 
2. P. 
Apos- 
pană : 
2. D.

Cat. semigrea r 1.
350 kg; 2. V.
327,5 kg ; 3. M. Novac (Dinamo) 295 
kg.
390
kg ;
kfi.

M. Cristea (Steaua) 
Olteanu (Olimpia)

Cat. grea :
kg ; 2. Gh. Mincu (Dinamo) 365
3. I. Vladareaniu (Olimpia). 347,5

S. Cazan (Steaua)

Dumiască s-a desfășurat în Capi
tală „Clipa Steaua*4 Ia haltere. Trofeul 
a revenit echipei Steaua. Iată rezultate
le la cele șapte categorii: cat. cocoș: 
Hortopan (Olimpia) 255 kg; 
Fiat (Steaua) 2'55 kg; 3. T. 
tel (Progresul) 217,5 kg. Cat. 
1. A. Toma (Steaua) 280 kg ;
Stoica (Progresul) 275 kg ; 3. D. Min
cu (Dinamo) 235 kg. Cat. ușoară :
1. D. Leica (Dinamo)' 290 kg; 2. V. 
Grigere (Steaua) 287,5 kg; 3. Gh. 
Enc-iii (Olimpia) 235 kg. Cat. semi- 
mijlocie ; 1. N. Pană (Steaua) 340 kg;
2. S. Gușe (Dina-mo) 330 kg; 3. O. 
Cristescu (Dinamo) 320 kg; Cat. mij
locie : 1. D. Dolofan (Steaua) 345 
kg ; 2. M. Scrbu (Dinamo) 340- kg ;

CAMPIONATUL ORĂȘENESC

în categoria A 
orășenesc Olimpia a 
cu 5—2. Cu același scor a cîștigat 
Dinamo întâlnirea eu Viitorul. Un re
zultat bun l-a obținut Gheorghe len- 
cui (fiul halterofilului cu același 
nume), care în ea-drul categoriei semi- 
mijloeie a totalizat 292.5 kg.

a campionatului 
dispus de Rapid

Ancuța)

concurs 
orașului

Progresul (D. Ciocoi, N. 
234o p.

In prezent are loc un alt 
de iahting și anume „Cupa 
București". După două regate, desfă
șurate duminică și marți, la clasa firm 
conduc cu autoritate reprezentanții clu
bului Știința iar la snipe veliștii de la 
Progresul. Situația clasamentelor este 
următoarea: firm: 1. N. Iliescu (S) 
1600 p, 2. F. Agariei (S) 1357 p, 3. 
S. Lunga (S) 1299 p; snipe: 1. Pro
gresul (L. Predescu, Gh. Mitran) 1807 
p, 2. Progresul (D. Ciocoi, O. To- 
miiic.) 1682 p, 3. Știința (E. Groza, 
I. Aha.rovici) 1583 p. Concursul con
tinuă astăzi, de Ia ora 16,30, cu re
gata a treia.



în așteptarea etapei 
de duminică

După îndelungata absență a celor 
trei echipe bucureștene din campionatul 
categoriei A, etapa de duminică 1 no
iembrie se anunță completă. Vom ve
dea deci pe terenuri echipe și jucători 
care au lipsit multă vreme din țară. 
Este vorba de acei fotbaliști care au 
constituit echipa de tineret ce a între
prins turneul din Africa (unde au ob
ținut rezultate satisfăcătoare pentru care 
merită felicitări) și de cei din repre
zentativa olimpică ce au participat 
(și ne-au dezamăgit) în turneul final 
de la Tokio.

Intr-un articol publicat nu de mult 
în ziarul nostru, am cerut echipelor 
care își continuau cursa în campionat... 
„Mai mult fotbal'*. Aceasta deoarece 
jocurile desfășurate în etapele prece
dente au fost în marea lor majoritate 
de o factură mediocră și chiar subme
diocră. Cu toate că nu a putut consti
tui o scuză pentru echipele rămase a- 
casă, faptul că din campionat au lipsit 
trei echipe valoroase în compania că
rora se realizau jocurile de cea mai 
bună calitate, s-a putut constata în 
continuare, în partidele care au avut 
loc, același nivel tehnic scăzut.

In perioada la care ne referim, F. R. 
Fotbal a analizat cu toți antrenorii e- 
voluția echipelor din categoria A după 
7 etape, deoarece devenise vădită slă
birea exigenței antrenorilor în munca 
de pregătire a fotbaliștilor. Și totuși 
publicul a asistat, fără vina lui, în 
continuare la jocuri de slab nivel teh
nic !

In scrisorile primite la redacție din 
partea a numeroși iubitori ai fotbalului, 
ca și in relatările corespondenților și 
trimișilor noștri, au continuat să ne 
sosească observații critice la adresa 
fotbalului practicat de cele 11 echipe 
rămase in întrecere. In meciurile dis
putate pînă în prezent, lipsurile de or
din tehnic și tactic se situează pe prim 
plan. In multe partide s-a practicat 
un fotbal obstructionist, s-au putut ve
dea greșeli elementare de tehnică indi
viduală etc. Echipele dau dovadă de o 
inconstanță supărătoare de la o etapă 
la alta (Știința Cluj, Petrolul, Farul 
etc.), iar o victorie a formației bucu
reștene Progresul, care dispune de un 
lot de jucători valoroși, a devenit o 
asemenea raritate, încît trebuie s-o pu
blicăm cu semn de mirare! Să amintim, 
în plus, de jocurile sub orice critică 
realizate de multe ori de formațiile nou 
promovate?

De multă vreme se vorbește despre 
ridicarea calității fotbalului; numai că 
antrenorii, pe lîngă faptul că au negli
jat nepermis această problemă, au de-

venit, putem 6pune, insensibili față de 
acest deziderat important al fotbalului 
nostru. Și au început chiar să găsească 
o serie de „cauze obiective*', care chi
purile contribuie la jocul de slabă cali
tate al formațiilor lor!

Nu vom intra în amănunte. Vom în
treba numai: cum explică antrenorii 
ineficacitatea exasperantă a înaintașilor 
care, ori de cîte ori ajung în fața por
ții, nu mai știu ce să facă cu balonul ? 
Dar despre „cadrilul" cu pasele date 
la adversar sau ratările loviturilor de 
la 11 ni, ce părere au? Desigur, greu 
vor găsi „cauze obiective'*. Pe bună 
dreptate ne întreba un cititor: „Pînă 
cînd vom mai ti martorii unor asemenea 
spectacole?"

Echipele noastre au toate condițiile 
să satisfacă cererea pe deplin înteme
iată a iubitorilor de fotbal, să practice 
un joc de calitate superioară, spectacu
los, eficace, într-un cuvînt MODERN. 
Pentru aceasta însă se cere o muncă 
stăruitoare atît din partea jucătorilor, 
cît și a antrenorilor. O mare răspundere 
în această direcție revine conducerilor 
secțiilor de fotbal, care trebuie să e- 
xercîte un control mai riguros în ceea 
ce privește antrenamentele, și federației 
de specialitate care trebuie să ia mă
suri pe linia îndreptării lucrurilor.

Este bine cunoscut, de asemenea, 
faptul că în curînd echipele noastre 
Fruntașe vor fi chemate în fața unor 
noi confruntări internaționale, în care 
trebuie evitate evoluții penibile de ge
nul celor de la Tokio. Jucătorii trebuie 
bine pregătiți, echipele omogenizate, iar 
lipsurile semnalate mai sus grabnic în
lăturate.

Federația are datoria să vegheze cu 
toată seriozitatea la îndeplinirea sar
cinilor pe care le trasează, pentru ca 
antrenorii, jucătorii și conducerile clu
burilor să pună pe prim plan problema 
calității fotbalului.

i

Pe marginea etapei a Vll-a în categoria C
S-au scurs șapte etape în campiona

tul categoriei C. Dintre liderii celor 
patru serii, unul singur — Faianța 
Sighișoara (S. Nord) — conduce ceva 
mai autoritar, distanțîndu-se cu 3 
puncte de urmăritori, in rest — plu
toane compacte, alcătuite din cîte 3 și 
4 formații, care anunță o luptă vie 
pentru întîîetate. In seria Est conduc, 
deocamdată, Foresta Fălticeni și Ceah
lăul P. Neamț (amîndouă venite din 
,,B“), în seria Sud — Rulmentul Bra-

De altfel, în etapa consumată duminică. 
Metalurgistul din Baia Mare și Minerul 
din Baia Sprie au luat împreună un 
„duș" rece, pierzînd cu 5—0 și, 
pectiv, ou " ‘
Salonta și

i vu cz—v ?i, res-
5—1 partidele susținute la 
Sighișoara.

laReferitor 
corespondenții 
linieze nivelul

desfășurarea partidelor, 
noștri au ținut să sub- 
bun al unor meciuri în

■

Cuconea, de la Tehnometal, este stopat din acțiune de portarul Flăcării roșii. 
Fază din meciul Tehnometal — Flacăra roșie Buc., încheiat cu victoria 

prunei echipe.

■

Foto: T. Roibu

De la I. E. B. S.
țț Pentiu cuplajul de fotbal din cadrul 

campionatului categ. A PROGRESUL—U.T.A. 
și STEAUA—PETROLUL din l.XI. de pe sta
dionul “,23 August", biletele s-au pus în 
vînzare la casele obișnuite: str. Ion Vidu, 
Pronosport cal. Victoriei nr. 2, agenția 
C.C.A. bd. 6 Martie, stadioanele ,23 Au
gust14, Republicii, Dinamo și Giulești. Aso
ciațiile sportive cu contract își vor ridica 
cotele de bilete pînă la 31 X. 1964, orele 11.
• Casele din str. Ion Vidu și Pronosport 

vînd și bilete pentru cuplajul de box DI
NAMO— C.S.M. Reșița și STEAUA—META
LUL București, de sîmbătă 31. X. ora 18,30 
din sala Floreasca.
• Patinoarul artificial din parcul ,23 Au

gust4* este deschis pentru patinaj public 
astăzi și sîmbătă orele 17—19 și duminică 
orele 10—13 și 15—17.

Se închiriază ghete cu patine.
• La patinoar funcționează un curs de 

inițiere în patinaj pentru copii între 6 și 
14 ani, organizat de Federația Romînă de 
Hochei-Patinaj. înscrieri și informații la pa
tinoar sau la telefon 21.21.63.

Știri... știri...
DE LA F. R. FOTBAL

Toate jocurile din categoriile A, B și 
C care se vor disputa în provincie în 
etapele de la 1 și 8 noiembrie vor în
cepe la ora 15.

PROGRAMUL DE DUMINICA 
DIN CAPITALĂ

STADIONUL 23 AUGUST, ora 13,15: 
Progresul — U.T.A.; ora 15: Steaua— 
Petrolul (cat. A).

STADIONUL POLITEHNICA, ora 
11: Știința București—Unirea R. Vîl- 
cea (cat. B).

STADIONUL DINAMO, ora 9,30: 
Dinamo Victoria—Electrica Fieni (cat. 
C); ora 15: Dinamo București—Elec
trica Constanta (j).

TEREN TIMPURI NOI, ora 9,15: 
Flacăra roșie București—Știința Bucu
rești (j) ; ora 11 : Flacăra roșie Bucu
rești—Metrom Brasov (cat. C).

TEREN VESELIEI, ora 11: Dina
mo Victoria—Viitorul Electronica Bucu
rești (j).

TEREN C.P.B., ora 11: C.S.Ș. Bucu
rești—Steaua București (j).

STADIONUL PROGRESUL, ora 11 : 
Progresul București—Farul Constanța 
(j)
AZI: FLACĂRA ROȘIE—PROGRESUL

Terenul Timpuri Noi din Capitală 
găzduiește azi, cu începere de la ora 
15,15 o interesantă partidă de fotbal 
între Flacăra roșie (cat. C) și Progre
sul București (cat. A).

Șov și Tehnometal Buc., iar în seria 
Vest — C.F.R. Arad și Metalul Tr. 
Severin. La polul opus al clasamente
lor — la periferie — stau grupate nu
meroase echipe, anunțînd și aici palpi
tantă lupta pentru evitarea retrogra
dării. Cele mai amenințate, la ora ac
tuală, ni se par Rulmentul Birlad 
(seria Est), formațiile constănțene 
Electrica și Portul (seria Sud), Meta
lul Pitești (seria Vest), Unirea Dej și 
Metalurgistul Baia Mare (seria Nord).

care echipele s-au dăruit 
tisfăcînd exigențele celor 
tribune. Este cazul meciurilor Foresta 
Fălticeni — Fructexport Focșani (seria 
Est), Pandurii Tg. Jiu — Muscelul 
Câmpulung, Minerul C. Lung — C.F.R. 
Arad, Metalul Hunedoara — Minerul 
Anina, Metalul Tr. Severin — Minerul 
Deva (S. Vest), Metrom Brașov — 
Marina Mangalia, Tehnometal Buc. — 
Flacăra roșie Buc. (S. Sud) și Minerul 
Bihor — A.S. Aiud (S. Nord).

STIATI CĂ
9 9

...Cele două echipe de fotbal din 
Cîmpulung Muscel, Minerul și Musce
lul, care activează în categoria C se
ria Vest, au o comportare meritorie? 
După cum ne scrie tov. Nedelea Gheor
ghe, formațiile sînt bine pregătite și 
realizează jocuri apreciate de specta
tori. Printre partidele de un bun nivel 
tehnic se numără cele disputate de fot
baliștii din localitate, în compania e- 
chip’elor Metalul din Tr. Severin și 
Victoria Călan.

...Tn echipa de fotbal a Rafinăriei 
Cîmpina se afirmă, de la un meci la 
altul, jucătorul Gheorghe Ionescu? El 
este totodată unul din cei mai discipli
nați fotbaliști din echipă, ne scrie co
respondentul nostru Bujor lvănescu. 
Tot el ne atrage însă atenția și asu
pra faptului că în formație mai există 
și jucători certați cu disciplina. Un 
exemplu în acest sens este fotbalistul 
Toma, care manifestă o atitudine de 
îngîmfare față de ceilalți coechipieri, iar

• • •

în 
de

jocuri 
dorit.

are o

meciul
Poiana

jocului, sa- 
prezenți în

comportare care lasă

...După 
rești și 
categoriei B spectatorii au plecat de
zamăgiți? Pe bună dreptate, căci ju
cătorul Țițeica din formația bucureș- 
teană a avut o atitudine ireverențioasă 
față de Alexa Alexandru din Rm. Vîl- 
cea, arbitrul jocului. Corespondentul 
nostru Ion Suditu din Sinaia, care a 
asistat la meci, întreabă: Ce măsuri 
a luat conducerea echipei bucureștene 
împotriva acestui fotbalist ?

dintre Știința Bucn- 
Cimpina din cadrul

Un premiu de 92.699 lei pe schema redusă
Schemele reduse nr. 2, nr. 5 și nr. 7 

au adus întotdeauna mari premiați la 
Pronoexpres.

Astfel, la concursul PRONOEXPRES 
nr. 43 din 21 octombrie a.c. studentul 
1IOARA MIRCEA din Craiova a obținut 
pe un buletin sistem redus schema nr. 7 
următoarele premii :

— 1 premiu cat. a II-a = 66.337 lei 
din reportul categ. 1 — 25 000 lei

t— 2 premii categ. a IV-a = 1.172 lei
— 2 premii categ. a V-a = 160 lei
— 1 premiu categ. a Vl-a = 30 lei

In total: 92.699 lei
O altă performanță a realizat în ul

timul timp participantul Budeanu 
George din Brăila care la concursul 
special PRONOEXPRES a jucat un 
buletin zecimal de 9 numere (nu de 8 
cum din eroare a apărut în numărul 
trecut).

Numerele jucate au fost : 12 — 21— 
24—25—27—31—33—42—44.

Cu acest buletin el a obținut 4 pre
mii în obiecte în valoare totală de 
60.000 lei.

Iată acum programul concursului 
Pronosport de duminică 1 noiembrie 
1964;

1. Minerul Baia Mare—Știința Cluj
2. Progresul — U.T.A.
3. C.S.M.S. Iași — Dinamo Pitești
4. Crișul — Farul
5. C.F.R. Pașcani — Poiana Cîmpina
6. Dinamo Bacău—Metalul Tîrgoviște
7. Chimia Făgăraș—Siderurg. Galați
8. Știința Galați—C.F.R. Roșiori
9. Clujeana Cluj—ASMD Satu Mare

10. Jiul Petrila—C.S.M. Sibiu
11. ASA Tg. Mureș—Minerul Lupeni
12. CSM Reșița—Vagonul Arad.

PRONOEXPRES
La tragerea concursului Pronoexpres 

nr. 44 din 28 octombrie 1964, au fost 
extrase din urnă următoarele nu
mere :

17 23 20 31 10 48
Numere de rezervă : 46 9.
Fond de premii: 574.434 lei.
Tragerea următoare va avea loc în 

București.

nr. 7 la Pronoexpres!
LOTO CENTRAL

Premiile tragerii Loto-central din 23 
octombrie 1964, întregi și sferturi.

Premiul suplimentar 1: 1 variantă
întreg a 72.710 lei; Premiul suplimen
tar II: 1 variantă întreg a 6.463 lei 
și 5 variante sferturi a 1.615 lei; Ca
tegoria 1: 4 variante a 15.996 lei și 4 
variante a 3.999 lei ; Categoria a II-a: 
17 variante a 3.720 lei ‘ *
a 930 lei; Categoria a 
riante a 1.962 lei și 39 
lei; Categoria a IV-a : 
1.059 lei și 94 variante 
tegoria a V-a : 8) variante a 780 lei 
și 90 variante a 195 lei ; Categoria a 
Vl-a: 102 variante a 621 lei și 107 
variante a 155 lei ; Categoria a VH-a: 
96 variante a 608 lei și 142 variante 
a 152 lei ; Categoria a VI II-a: 148 
riante a 400 lei și 207 variante a 100 
lei.

Premiul suplimentar I întreg în va
loare de 72.710 lei a fost obținut de 
un participant din București.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.

și 18 variante 
IlI-a : 31 va- 
variante a 490
52 variante a 

a 264 lei; Ca-

va-

Corespondenții ne semnalează însă 
și nivelul scăzut al unor partide (destul 
de multe la număr) care au nemulțu
mit publicul spectator: „Ambele For
mații au jucat slab, cmnițin.l multe 
greșeli" (Gloria Bistrița —- Arieșul 
Turda) ; „Ambele linii de atac s-au 
întrecut în... greșeli" (Forestiera Stghei 
—Flamura roșie Oradea); „Joc de sla
bă factură tehnică, în care au abundat 
pasele date la adversar. Oaspeții s-au 
apărat supranumeric" (l.R.A. 2 Tg. 
Mureș — Soda Ocna Mureș) ; „5 000 
de spectatori au urmărit un joc de slab 
nivel tehnic, plin de durități" f Dinamo 
Moldova Iași — Metalul Rădăuți).

In alte corespondente telefonice ni 
se vorbește de jocul închis, retrograd, 
practicat de unele echipe caspe în 
scopul de a ” " 
(ex.: Rapid 
Gheorghe cu

limita proporțiile scorului 
Mizil în jocul de la Sf. 
Textila),

*

Sînt fapte
rralate și totuși antrenorii echipelor în 
culpă nu iau nici un fel de măsuri de 
îndreptare a lucrurilor.

Nu putem încheia scurtul nostru 
comentariu pe marginea etapei a Vil-a 
fără a-i trece pe „lista neagră" pe acei 
fotbaliști certați cu morala sportivă, 
care își lovesc partenerii de întrecere 
sau vociferează la deciziile arbitrului. 
Astfel, jucătorul Lavric (Metalul Ră
dăuți) a fost eliminat pentru atitudine 
nesportivă, Ilea Radu (A.S. Aiud) — 
eliminat pentru vociferări la adresa 
conducătorului de joc, Berdea și Vil- 
ceanu (amîndoi de la Muscelul O. 
Lung) au fost recalcitranți în timpul 
meciului cu Pandurii Tg. Jiu. Așteptăm 
măsuri exemplare...

care ne-au mai fost sem-

Pentru „piticii"
din Tirndveni

Recent, la Tîrnăveni s-a desfășurat a 
competiție de fotbal rezervată echipelor 
de pitici din oraș. Au participat 5 forma
ții care s-au întrecut sistem turneu. In 
urma rezultatelor înregistrate cu acest 
prilej, trofeul a revenit piticilor de la 
Chimica. Pe locurile următoare : Vo
ința, Hercules, Unirea, Alumina.

Echipa cîștigătoare s-a dovedit bine 
pregătită, fapt care reiese, de altfel, 
și din rezultatele obținute de ea : 8-0 
ou Voința, 6-0 cu Hercules, 
Unirea și 7-0 cu Alumina.

Din echipa cîștigătoare s-au 
țiat... viitori fotbaliști, Ioan 
Ștefănică Vodă și Gheorghe 
taru.

8-1 cu

eviden-
Radu,
Mili-

IOAN PAUȘ - coresp. reg.

BASCHET

Luptă? Da, dar și joc de calitate!
In primele etape ale campionatelor 

republicane de baschet s-au desfășurat 
cîteva meciuri deosebit de interesante, 
ale căror rezultate au fost decise în 
ultimele minute. Caracteristica acestor 
întâlniri (Știința București — Di
namo Oradea, C.S.M.S. Iași — Știin
ța Cluj la băieți, Crișul Oradea — Spar- 
tac Salonta la fete ș.a.) a fost echilibrul 
de forțe dintre formații, combativitatea 
fiecărui jucător, lupta dîrză pentru vic
torie. Aceste elemente, ca și pasionanta 
evoluție a scorului, au făcut ca jocurile 
să entuziasmeze publicul, au creat e 
atmosferă de viu interes pentru actuala 
ediție a campionatelor republicane.

Dar, această luptă strînsă pentru obți
nerea celor două puncte în clasamentul 
competiției nu a fost însoțită și de o 
preocupare pentru valoarea tehnică a în
trecerilor. Din acest punct de vedere, 
jocurile au lăsat mult de dorit. La me
ciurile amintite mai sus, ca și la altele, 
am putut vedea greșeli de tehnică (pase 
fără adresă, mingi recepționate cu ezi
tări și scăpate din mină, „pași" etc.) 
mult prea numeroase pentru nivelul 
pretins de un campionat republican. 
Cît despre preocuparea tactică, deseori 
ea a fost ca și inexistentă. Dar, ceea 
ce ne-a atras atenția cel mai mult, a 
fost numărul infim al aruncărilor de la 
semidistanță (ca să nu mai vorbim de 

I cele de la distanță) și- imprecizia lor.

Aceste' succinte observații sînt cu atît 
mai îngrijorătoare cu cît echipele noas
tre trebuie să suplinească media redu
să a taliei jucătorilor (o caracteristică' 
negativă a baschetului romînesc) tocmai 
prin îndemînare dusă pînă la virtuozita
te în execuția elementelor tehnice, 
printr-o permanentă preocupare pentru 
tactică și prin precizia aruncărilor de 
la semidistanță. Iată de ce, subliniind? 
ca pozitivă dîrzenia luptei, tragem în a-, 
celași timp un „semnal de alarmă"-, 
cînd este vorba de valoarea tehnică £. 
meciurilor. ,

(d. st.) ?

Duminică, în Capitală
Jocurile programate în Capitală' în 

cadrul etaipei a IV-a a campionatului 
masculin și etapei a IlI-a a campiona
tului feminin se vor desfășura dumi
nică, astfel: sala Dinamo de la ora 
8.30: Progresul—Siderurgistul Galați 
(m. Il), Dinamo—-Politehnica Gluj 
(m. I), Știinfai—Farul Constanta (m„ 
I), Steaua—C.S.M.S. Iași (m. I); sala 
Giulești de la ora 9: I.C.F.—A.S.A. Ba
cău (m. II), Olimpia—Aurul Brad (m. 
U), Rapid—Constructorul (f. 1).

UesV



FOTBAL PE GLOB
Prima etapă a returului 
campionatului pe echipe

După o săptămînă de odihnă, pugiliș- Selecționata Voința, cu o echipă în 
■ r ■ ■ ■ ■ '----- formă, din care fac parte cunoscuta

boxeri D. Miron, M. Băloia, V. Tudose, 
C. Ghiță, I. Pițigoi, va căuta să valori
fice avantajul „terenului propriu".

O întîlnire foarte atractivă este pro
gramată la Brăila, între formația loca
la, Progresul, și Progresul BucureșțL 
Brăilenii, se pare, sînt foarte hotărîți 
să obțină calificarea în turneul^ final. 
In cazul în care ei cîștigă această întîl
nire, șansele lor cresc evident.

Alte partide interesante stat pro
gramate la Cluj (C.S.M.—A.S..A. Ora
dea), Galați (Constructorul — Cimen
tul Medgidia) și Tg. Mureș (A.S.A.— 
Dinamo Brașov).

IN PRELIMINARIILE CAMPIONA
TULUI MONDIAL

fii își reiau întrecerea pentru desem
narea celei mai bune echipe din țară. 
Sîmbătă, de la ora !8,30 în sala Flo- 
reasca se întîlnesc formațiile: Dinamo 
■— C.S.A1. Reșița și Steaua — Metalul.

Victorioase și în întîlnirile din tur, 
Dinamo și Steaua sînt favorite.

Tot în Capitală, sala Casei de cultu
ră a raionului Tudor Vladimirescu va£i 
duminică dimineața, de la ora 9,30, gaz
da unui nou cuplaj pugilistic: Olimpia 
— C.S.M.S. lași și Voința — Dinamo 
Craiova. în cea de-a doua partidă, di- 
namoviștii craioveni, din rîndul _ cărora 
nu vor lipsi C. Buzuliuc, FI. Păirașcu, 
N. Moț, Șt. Panduru, vor încerca să 
continue seria victoriilor și în retur.

Clasamentele campionatului
Cele 24 de echipe participante la 

campionatul republican de box și-au 
încheiat prima parte a întrecerilor, 
înaintea returului, în trei din cele șase 
serii, există un oarecare decalaj de 
forțe, reliefat și de situația în clasa
ment. Din cele 24 de echipe, in urma 
disputării primelor trei etape, numai 
trei au obținut maximum de puncte 
(9): DINAMO CRAIOVA, MUSCE
LUL CIMPULUNG MUSCEL și ME
TALUL BOCȘA ROMINA.

In primele două serii, situația este 
mai echilibrată. In întrecerea pentru 
primele două locuri,. deci pentru drep
tul de participare la turneul final, sînt 
angajate cîte trei echipe la egalitate 
de puncte (7): PROGRESUL BRA1LA, 
DINAMO BUCUREȘTI și PROGRE
SUL BUCUREȘTI (seria I), STEAUA, 
CONSTRUCTORUL GALAȚI și CI
MENTUL MEDGIDIA (seria a Il-a).

După consumarea meciului restanță 
dintre DINAMO BRAȘOV și A.S.A. 
TG. MUREȘ, cîștigat de dinamoviști 
cu scorul de 20—17, s-a definitivat 
clasamentul și în seria a Vl-a.

Iată clasamentul în cele șase serii 
ta sfîrșitul turului :

SEBIA

1. PROGRESUL BBAILA
2. DINAMO BUC.
3. PROGRESUL BUC.
4. C.S.M. REȘIȚA

SERIA A
1. STEAUA
2. CONSTB. GALAȚI
3. CIMENTUL MEDGIDIA
4. METALUL BUC.

SEBIA A
1. DINAMO CRAIOVA
2. VOINȚA BUC.
3. PRAHOVA 1 MAI
4. C.F.B. U.M. TIM.

SERIA A

I
3 1 2 0 65—«9 7

7
7
3

3 1
3 1
3 0

II-A

2 0 62—54
2
0

0 61—53
3

3 2 0 1
3 2 0 1
3 2 0 1
3 0 0 3

42—74

69—48 7
64—52 7
53—63 7
46—69 3

„Cupa Olimpia"

iii-a
3
3
3 
3

IV-A
1. MUSCELUL CL. MUSCEL
2. OLIMPIA BUC.
3. CONSTR. HUNEDOARA
4. C.S.M.S. IAȘI

SERIA
1. A.S.A. ORADEA
2. C.S.M. CLUJ
3. MINERUL BANAT
4. C.S.O. BAIA MARE

SERIA A ’

1. MET. BOCȘA ROMINA
2. DIN. BRAȘOV
3. RAPID BUC.
4. A.S.A. TG. MUREȘ

Conform regulamentului de disputare 
a actualei ediții a campionatului repu
blican pe echipe, la sfîrșitul returului 
opt echipe se vor întrece în turneu! 
final. Finalistele vor fi desemnate după 
următoarele trei etape, astfel: primele 
două clasate din.seriile I și II și câș
tigătoarele seriilor III, IV, V și VI.

A

la ciclocros
De pe stadionul Olimpia din Capitală 

•e va da duminică dimineața startul 
într-o nouă întrecere de ciclocros. Este 
vorba de „Cupa Olimpia" organizată 
de clubul sportiv Olimpia. Această com
petiție dă posibilitate alergătorilor din 
București să-și continue activitatea 
competițională.

, întrecerea este, deschisă alergătorilor 
avansați (care vor avea de parcurs un 
traseu de 16 km), juniorilor de catego
ria I și celor de categoria a Ii-a. Prin
tre cei care s-,au înscris pînă acum se 
află și maestrul sportului Constantin 
Dumitrescu, alergătorii Gh. Radu, Ioh 
Braharu ș.a. Cîștigătorilor le vor fi o- 
ferite premii.

3 
2
1
0

3 3
3
3
3

V-A

1
1

1

2
2

VI-A

0 0 79—40 9
57—62 7

5
3

o 1 
0 2
0 3

0 0

1
0

1 1

53—66
43—75

78—39

In grupa a V-a a preliminariilor 
campionatului mondial de fotbal s-a 
desfășurat meciul revanșă dintre echi
pele Albaniei și Olandei. întîlnirea 
a avut loc la Tirana și s-a terminat 
cu victoria fotbaliștilor olandezi, cu 
același scor ca și în primul joc: 2—0. 
In aceeași grupă. Irlanda de nord a 
dispus în’ primul meci pe teren pro
priu de echipa Elveției cu 1—0. Re
vanșa acestui joc va avea loc Ia 
14 noiembrie.

După cum se știe, dta Europa se 
califică 9 echipe: cele clasate pe pri
mul loc Îh cele nouă grupe preli
minarii. în grupe sînt cîte patru 
echipe care joacă după sistemul cam
pionat, fiecare cu fiecare, tur și retur. 
Din America de Sud se califică echi
pele clasate pe primul loc în cele trei 
grupe. Echipele din America Centrală și 
America de Nord formează o zonă din 
care se califică o singură echipă: 
GRUPA A: Cuba, Jamaica, Antile- 
le olandeze. (Turneul va avea loc 
probabil în Jamaica In luna februarie 
1965.) GRUPA B : Surinam, Costa 
Rica, Trinidad. (Turneul va avea loc 
tn Trinidad.) GRUPA C: Mexic, 
S.U.A., Honduras. Cîștigătoarele aces
tor grupe vor forma o altă grupă. 
Echipa clasată pe locul I se va ca
lifica în turneul final din Anglia. In 
tine, Africa și Asia vor da o singură 
participantă în turneul final.

Majoritatea jocurilor preliminarii 
vor avea loc în 1965. In acest an 
se dispută partidele: R;F.G.-Suedia 
(4 noiembrie), Franța-Norvegia (11 
noiembrie), Elveția-lrlanda de Nord 
(14 noiembrie), Grecia-Danemarca (la 
25 noiembrie și 9 decembrie), Italia - 
Finlanda (4 noiembrie), Irlanda-Sirla 
(la 18 noiembrie și 9 decembrie).

IN ALTE COMPETIȚII
In „Cupa orașelor tîrguri", în 

mul tur, echipa engleză Manchester 
United a învins în meci revanșă for
mația Djurgarden cu 6—1. Primul 
meci s-a terminat la egalitate: 1—1, 
astfel că Manchester United s-a ca
lificat pentru turul al doilea unde va 
întîlni echipa vest-germană Borussia 
Dortmund.

pri-
în turul I a mai rămas uri singur 

joc restant: al treilea meci dintra 
Shelburne și Belenenses. Invingătoarea 
va juoa ou Atletico Madrid.

în „Cupa campionilor europeni" nu 
se cunosc încă două echipe calificate 
pentru turul al doilea : Glasgow Ran- 
gers-Steaua roșie Belgrad (jocul va 
avea loc la 4 noiembrie) și Lahti 
Reipas-Lyn Oslo.

Viitoarea adversară a lui Dinamo București în „Cupa campionilor europeni*: 
echipa Internazionale Milano — care a cîștigat recent , Cuoa intercontinen
tală" — este considerată campioană mondială. De la stingă la dreapta (in 
picioare): Sarti, Facchetti, Guarneri, Tagnin, Burgnich, Picchi. In rîndul 

de jos: Corso, Milani, Mazzola, Jair, Suarez

Final pasionant în campionatul mondial 
de automobilism

Campionatul mondial de automobilism englezul Graham Mill se prezenta cu a- 
a avut un final viu disputat, duminică, vans apreciabil de puncte asupra com-i 
pe circuitul de la Mexico City. înaintea patriotului său John Surteeș ca>i așa- 

, .... pra fostului deținător al titlului, Jirrrultimei curse a sezonului automobiliste, Acesta din urmă a fosf anîmato.
3
3
3
3 0 0

0 76—49 8
1 71—51 7 

84—54 6 
28—65 3

1
3 olimpicii" s-au Întors de la tokio

(Urmare din pag» 1)

însă, pentru aceasta s-o așteptăm 
Mihaela Peneș să se desprindă din 
grupul numeros al colegilor de școală. 
„Mărturisesc că am avut emoții 
la Tokio — ne-a spus Mihaela Peneș. 
Prea erau puternice adversarele mele 
și prea era mică experiența competi- 
țională cu care mă prezentam la con
fruntarea olimpică. M-am simțit însă

pe

Mihaela Peneș este înconjurată cu dragoste de colegii ei de clasă.

excelent și stimulată de dorința de a 
aduce patriei o victorie în această se-

■ lectă companie am aruncat în luptă 
i toate cunoștințele, toată puterea mea. 
. Ce a urmat știți. Mă bucur, sînt nespus 
[ de fericită. Socotesc însă că este doar 
, începutul. Urmează alte competiții inter- 
1 naționale de amploare. La Mexic voi 
• avea doar 21 de ani!“

Deși cu... bogată experiență, Iolanda
■ Balaș este totuși foarte emoționată de 
1 manifestația de simpatie pe care i-o

fac iubitorii sportului prezenți în aero
port. „A fost cel mai tare concurs la 
care am participat în ultimii ani. Cînd 
australianca Brown a sărit 1,80 m, 
mulți dintre cei prezenți pe stadion au 
intuit o nouă surpriza a întrecerilor 
olimpice. Mă pregătisem însă prea bine 
ca să mă tem. M-am concentrat și, 
rind pe rînd, am trecut cu siguranță 
înălțimile pînă la 1,90 m. Am regretat 
doar faptul că n-am realizat un nou 
record al lumii, dar mă „consolau" 
celelalte două mari satisfacții: medalia 
de aur și recordul olimpic".

Pe Ion Tripșa (medalie de argint la 
pistol viteză) îl găsim în mijlocul tră
gătorilor. El a fost cel mai... concis 
dintre toți. „Puteam să cîștig titlul 
olimpic. Mi-a scăpat la o diferență de 
un prnct".

E greu să cuprinzi într-un spațiu 
atît de restrîns emoția revederii. Ne 
pare rău că trebuie să-i părăsim pe 
„olimpici*. Dar rudele, cei dragi,, au 
întîietate.

rul cursei. Clark a stabilit cel mai bun* 
timp al zilei, conducted de-a lungul a 
64 ture din cele 65 ale circuitului de 325 
km. Intre timp, Graham Hill pierduse 
teren apreciabil și ieșise din cursă. In 
ultimul tur, cînd Clark părea sigur în
vingător, el este nevoit să abandoneze 
din cauza unei pene de ulei. Astfel, cîș- 
tigător la Mexico City, trece americanul' 
Dan Guarney cu timpul de 2h09:53 (me
die orară 150,185 km), iar primul loc în 
clasamentul final al campionatului mon
dial revine lui John Surtees, clasat at 
cincilea în cursă.

John Surtees, care pilotează o mașină 
Ferrari, a acumulat un total de 40 punc
te, față de cele 39 ale lui G. Hill 
(B.R.M.) și 38 ale lui J. Clark (Lotus). 
Este interesant de notat că Surtees a 
deținut și titlul de campion mondial de 
motociclism, pe care l-a cîștigat de 7 
ori pînă acum. El este primul sportiv 
care cucerește distincția supremă în a- 
mîndouă aceste specialități ale sportului 
cu motor.

Știri externe

TOKIO, 28 (corespondență specială de Ia trimisul „Agerpres", I. GOGA): 
Olimpiada de la Tokio s-a terminat. Gîndurile și speranțele sportivilor se 

îndreaptă acum spre Mexic, unde peste 4 ani se vor întîtni din nou. Ce pre
gătiri se Iac pentru Olimpiada din țara Aztecilor? — iată întrebarea la care a 
binevoit să ne răspundă profesorul RAMIRO ARECHIGA, director tehnic al 
lotului olimpic al Mexicului

„Olimpiada de la Tokio a fost cea 
mai frumoasă dintre toate olimpiadele 
la care am asistat in ultimii 15 ani 
Statul japonez și poporul acestei țări 
ati tăcut un uriaș efort pentru a răs- 
punae cu onoare acestei nobile sarcini. 
Bazele sportive, concepute Intr-o re
marcabilă arhitectură, care îmbină sti
lul clasic japonez cu ultimele noutăți 
ale tehnicii, respectarea riguroasă a 
programului, disciplina asigurată ta 
locurile de concurs, sportivitatea publi
cului și atitudinea atit de ospitalieră 
a locuitorilor capitalei japoneze ne-au 
impresionat profund. Ne dăm foarte 
bine seama că va trebui să lucrăm 
serios pentru ca Olimpiada de la 
Ciudad de Mexico să o egaleze pe cea 
de la Tokio, deși în sinea noastră spe-

Corespondență specială Agerpres de la Tokio
care un stadion de 70 000 de locuri in 
orașul universitar. Vom construi un 
nou stadion, de 105000 locuri fiindcă, 
după cum știți, in 1970 tot noi vom 
organiza și campionatul mondial de 
fotbal. Satul olimpic va fi amenajat în 
orașul universitar. Este ideal ca bazele 
sportive olimpice să fie apropiate intre 

răm să fie și mai reușită. în 4 ani ele precum și de satul olimpic. Acesta 
este un objects principal al nostru. 
Toate întrecerile Olimpiadei din 1963 
se vor desfășura între zidurile cetății 
universitare, în jurul satului olimpic. 
Aici va trebui să mai construim două 
săli de gimnastică, un nou bazin de 
înot (la Ciudad de Mexico există unul 
cu tribune de 12000 locuri), velodro
mul, terenuri de baschet și volei. Sirttem 
animați de înaltele idei olimpice și po
porul mexican va ști să-și primească 
oaspeții. Japonia a oferit sportivilor 
olimpici aspecte pitorești ale culturii 
sale tradiționale și ale vieții moderne. 
Peste 4 ani tinerii lumii vor face cunoș
tință cu folclorul și arta aztecă și cred 
că nu le vom rămine datori.

se vor face progrese mai in toate do
meniile și lumea sportului va aștepta 
și mai mult de la noi. La Tokio am 
deplasat o delegație de 75 de specia
liști. Fiecare a studiat un aspect dife
rit al organizării și se Întoarce acasă 
cu o experiență folositoare.

Ciudad de Mexico este un oraș mare 
și modern, dar el va trebui să-și schim
be înfățișarea pentru a primi pe parti
cipanta la jocuri, așa cum a făcut și 
Tokio. De pe acum 300 de arhitecți lu
crează la planurile de construire a noi 
baze sportive, dezvoltare urbanistică, 
construcții de noi căi de comunicație, 
șosele suspendate, metrouri etc.

Ciudad de Mexico posedă și in pre
zent citeva baze sportive bune, intre

In ce privește aspectul tehnic sportiv. 
Ciudad de Mexico, situat la o altitu
dine de peste 2 500 m, prezintă condiții 
deosebite și din nou se va pune pro
blema aclimatizării. Medicii noștri stu
diază efortul atletic sub toate aspectele 
in condițiile altitudinii înalte și con
cluziile lor vor fi împărtășite tuturor 
comitetelor olimpice din lume. Vom 
primi cu plăcere specialiști din orice 
țară pentru a studia la fața locului 
condițiile de concurs și vom invita 
sportivi in anii preolimpici să concure
ze in Mexic.

încă o dată vă spun că. locurile de 
la Tokio, ații de reușite, sini un puter
nic stimulent penlru noi. îi așteptăm 
cu plăcere și pe sportivii romini in 
Mexic. în Japonia echipele noastre de 
fotbal s-au intîlnit pentru prima oară, 
am admirat măiestria atletelor dumnea
voastră. Nu vom uita niciodată pe 
Iolanda Balaș și pe Mihaela Peneș, care 
au cucerit medalii de aur. Sperăm că 
în anii următori relațiile sportive din
tre Mexic și Rominia se vor intensifica".

ECHIPA selecționată de rugbi a 
Franței își continuă ou intensitate 
pregătirile în vederea meciului pe 
care-1 va susține Ia 29 noiembrie la 
București cu echipa R.P. Romîne. In
tr-un joo de verificare, echipa france
ză a învins pe stadionul „Colomhes" 
din Paris, cu scorul de 21—3 (3—3) 
selecționata Fidji. Punctele gazdelor 
au fost marcate de Darrouy, Dedieu, 
Capdouze și Rupert. Allbaladejo a 
suferit o fractură în acest meci, de
venind indisponibil pentru multă 
vreme.

NUMEROASE delegații olimpice 
continuă să părăsească orașul Tokio, 
plecînd spre țările lor. Pe aeroportul 
Haneda în aceste 
o mare animație, 
atenției s-a situat 
lui Bikila Abehe, 
a reușit să-și înscrie de două ori nu
mele pe lista medaliaților cu „aur" 
în proba de maraton. El a declarat 
ziariștilor că speră să participe și la 
ediția J. O. din 1968 de la Ciudad 
de Mexico. Atletul Peter Snell din 
Noua Zeelandă, dublu medaliat cu 
aur la 800 și 1 500 m, a spus că în 
scurt timp qf. se va retrage. Nu va a- 
bandona însă pista până nu va alerga 
1 milă în jurul lui 3:50,0.

DUPĂ J. O. de la Tokio echipa 
selecționată de polo pe apă a Iugo
slaviei a plecat într-un turneu în 
S.U.A.'In primul meci, jucătorii iugo
slavi au învins la San Francisco echi
pa Olympic Club ou scorul de 11-6.

ÎN CAMPIONATUL U.R.S.S. de ho
chei pe gheață Lokomotiv Moscova a 
terminat la egalitate 3—3 (1—1; 
0—0; 2—2) cu S. K. Leningrad. Li
derul clasamentului este formația 
Ț.S.K.A. Moscova, care a realizat 13 
puncte din 7 meciuri.

(Agerpres)

zile există din nou 
Marți, în centrul 

plecarea etiopianu- 
singurul atlet care
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