
ACTUALITATEA

IPORTIVA
> Joi, cuplaj

pe stadionul „23 August-
Stadionul „23 August" din 

capitală găzduiește joi un in- 
eresant cuplaj fotbalistic. Pri- 
ia partidă opune, cu începere 
e la ora 13,15, echipele Di- 
amo București și Știința Cra- 
jva (meci restanță din etapa 

.Vi-a). în continuare, de la 
ra 15, se va disputa meciul 
in/tre Steaua și U.T.A. (res- 
anță din etapa a V-a).

Duminică în campionatul ca- 
egoriei A sînt programate 
ocurile etapei a Xl-a : Știința 
'.luj — C.S.M.S. Iași, Dinamo 
’ itești — Crișul Oradea, Pe- 
r3lul — Știința Craiova, Fa- 
ul — U.T.A,, Steagul roșu — 
Minerul Baia Mare și Progre- 
ul — Rapid. Meciul Steaua 
— Dinamo București a fost 
întinat.

• Poloiștiî
de la Progresul București 
vor juca In R. D. Germană 

Echipa de polo Progresul Bucu
rești va pleca în ziua de 19 
noiembrie în R.D. Germană 
pentru a susține o serie de 
jocuri cu echipa Aufbau Che- 
mie Halle, clasată pe locul V 
în liga I a campionatului 
R.D.G.

• Pe un traseu
în premieră

Concursurile de ciclocros con
tinuă. Duminica viitoare ciclo- 
crosiștii bueureștenâ își vor 
Bsputa întîietatea în cadrul 
campionatului Capitalei, pe un 
traseu în premieră, ales în ju
rul ‘
este 
niori și juniorilor de catego
ria I. In program vor figura 
însă și probe de completare 
rezervate juniorilor sie catego
ria a II-a și posesorilor de bi
ciclete 
Primul 
9.30.

G.A.S. Roșia. Competiția 
deschisă alergătorilor se-

de semicurse și turism, 
start se va da la ora

• Un frumos concurs
de orientare turistica

acestea a avut loc inZilele 
jurul orașului Bușteni un fru
mos concurs de orientare turis
tică, Competiția a fost organi
zată de asociația sportivă Car- 
pați Ploiești, la ea participînd 
un număr de 20 de echipe mas
culine și 6 formații feminine din 
orașul și regiunea Ploiești. Con
cursul a fost organizat cu o sin
gură etapă de zi, fără stații in
termediare. Subliniem inițiativa 
asociației sportive Carpați Plo
iești pentru dezvoltarea acestei 
discipline in rîndul tineretului din 
regiune și, totodată, evidențiem 
interesul manifestat de asocia
țiile sportive locale pentru acest 
gen di întreceri.
C. IORDACHESCU — coresp.
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Discuție despre noul sezon
de patinaj

• BOGAT PROGRAM INTERNAȚIONAL • O NOUA FOR
MULA DE CAMPIONAT • SE VA DUBLA NUMĂRUL CENTRE

LOR DE INIȚIERE DIN CAPITALA

Grație patinoarului artificial 
din parcai „23 August" sportivii 
au trecut de la antrenamentela 
pe... uscat la cele pe gheață.

Dar, anul acesta în Capitală 
va mai exista un loc unde iarna

Pentru a afla o serie de amă
nunte referitoare la viitoarele 
întreceri ale patinatorilor, am so
licitat profesorului Florin Gămu- 
lea, președintele colegiului de 
antrenori din F.R.H.P., să ne

Din nou la patinaj!

au trecut la antrenamentele pe 
gheafă încă de la începutul lunii 
octombrie. Elena Moiș, Cristina 
Formagiu, Liliana Georgescu, N. 
Bela, Radu Ionian, Marcel Co- 
mâniei, Mihai Stoenescu și Dan 
Săveanu, însoțiți de antrenorul 
B. Horosz, au făcut, timp de 14 
zile, pregătiri comune cu sportivii 
cehoslovaci pe patinoarul din 
Gotwaldov.

— Și cînd îi vom vedea ce 
au învățat ?

— Intre 15 și 20 noiembrie 
este programat primul concurs 
al sezonului. Acesta va avea un 
caracter de selecție in vederea 
Concursului international de ju
niori care va fi găzduit in zilele 
de 21 și 22 noiembrie de patinoa
rul „23 August". Și-au anunțai

(Continuare în pag. a 6-a)

Reportajul nostru

Din nou acasă
S-au ■ afișat rezultatele exame

nului de stat. In fața panoului, 
zeci de studenfi și studente, e- 
mofionati ca și in zilele exame
nelor. Poate chiar mai mult. Un
deva, in coada... plutonului, o ti- 
nără mărunțică, blondă, căuta 
să-și facă loc in față printr-un 
procedeu folosit in... schi: slalo
mul ! Pină să ajungă la liste, 
un coleg o strigă: unde ești, Ră
dică ? Ne-ai învins pe toți. Ai 
terminal cu media 9,77. Bravo 
(ie /

Auzind vestea, Rodica Șindri- 
laru, proaspăta absolventă a 
Institutului de cultură fizică, se 
retrase mai la o parte. Obrajii 
ii ardeau. Știe numai atit că, in 
culmea fericirii, a îmbrățișat o 
colegă. Dar pe cine anume, asta 
nu-și mai amintește. A fost che
mată apoi la rectorat. A primit 
felicitări din partea profesorilor. 
S-a uitat îndelung la diplomă 
șl și-a pus-o cu grijă In servietă.

„Să vedem acum — iși spuse 
Rodica — cum rezolv problema 
repartizării ? tn ceea ce mă pri
vește, vreau să merg la o școală 
din regiunea de unde am ple
cat acum patru ani".

Ln direcția Institutului i s-a 
făcut insă o altă propunere: să 
meargă la Institutul pedagogic 
din Iași, ca asistentă la catedra 
de educație fizică. Oraș mare, 
frumos... Acolo, i s-a zis, este 
nevoie de cadre cu pregătire su
perioară.

— Dar și la noi, la Suceava, 
a replicat Rodica cu emoție, se 
simte nevoia de profesori, mai 
cu seamă în specialitatea mea.

Argumentul Rodicăi a sur
prins, Dar, totodată, a și con
vins. Așa a ajuns tinăra profe

soară, în virstă de 22 de ani, 
la Școala sportivă de elevi din 
Vatra Doritei...

★
Primele ore de curs. Elevii șl 

elevele din clasele V — XI ascul
tă cu atenție expunerea profesoa

rei. Rodica și-a propus ca, penira 
început, să le vorbească despre 
frumusețile sportului cu schiu- 
rile, despre condițiile naturale 
minunate pe care le oferă regiu
nea Suceava.

„Eu ani pus schiurile în pi
cioare cînd nu împlinisem 9 ani. 
Luam schiurile tatei și-mi dă
deam drumul de pe panta din 
fața casei. Cînd ajungeam în 
dreptui gardului, ca să nu mă 
lovesc, mă trînteam pe zăpadă. 
Frînare în plug sau semiplug ?, 
Nu știam de așa ceva atunci. 
Cită bucurie aveam cînd reușeam

R. CĂLĂRĂȘANU

(Continuare in pag. a 2-a)

DIN CARNETUL
CRONICARULUI DE FOTBAL

sosi mai devreme. Este vorba 
noul patinoar artificial Flo-

va 
de 
reasca, patinoar care îșî va des
chide porțile peste cîteva zile. 
Astfel, numărul centrelor de ini
țiere ȘÎ cel al concursurilor se vor 
mări. Deci, în perspectivă un bo
gat sezon.

răspundă la cîteva întrebări. Pri
ma întrebare s-a referit la pregă
tirile efectuate de patinatorii ar
tistici :

— „Artiștii gheții” s-au an
trenat toată vara, iar acum iși 
desăvirșesc pregătirea pe gheafă. 
O parte dintre patinatorii fruntași

CUPA DINAMO
LA VOLEI

Duminică s-a desfășurat prima 
etapă a Cupei Dinamo, competi
ție organizată anual de clubul 
sportiv din șoseaua Ștefan cel 
Mare, în scopul unei ultime veri
ficări înaintea începerii campio
natului republican de volei la 
categoria A.

La întrecerile de anul acesta 
iau parte trei echipe masculine 
bucureștene — Rapid, Dinamo 
și Steaua — plus una din pro

vincie. proaspăta promovată în 
categoria A Constructorul Brăila. 
Iată rezultatele înregistrate în 
etapa inaugurală a acestei inte
resante competiții: Steaua — 
Rapid 3—1, Dinamo — Con
structorul 3—0.

Etapa a doua
5 noiembrie, in 
sportiv Dinamo,
la ora 18, fiind programate me
ciurile Rapid — Constructorul și 
Dinamo — Steaua.

va avea loc joi 
sala din parcul 
cu începere de

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllN

în regiunea Ploiești

In preajma activității de iarna
Frunzele îngălbenite, zilele din 

ce în ce mai reci ne vestesc că 
iarna este pe aproape. Pe vîrfu- 
riie munților s-au și așternut 
primii fulgi de nea. Așadar, peste 
puțin timp va începe sezonul 
sportiv de iarnă.

Ce va oferi „sezonul rece" 
sportivilor ploieșteni ? Iată între
barea la care vom încerca să 
răspundem pe scurt în rîndurile 
de față, arătînd totodată cîteva 
din preocupările consiliului regio
nal (JCFS Ploiești în această im
portantă etapă a pregătirilor 
pentru sezonul de iarnă.

In anul acesta sportul din re
giunea Ploiești a obținut o serie 
de rezultate bune. Numărul mem
brilor UCFS a ajuns la peste

270 000. Prin munca consiliilor 
asociațiilor sportive au fost afi
liate noi secții, s-au stabilit 200 
de recorduri raionale și regiona
le, iar pentru buna mobilizare a 
oamenilor muncii la întrecerile 
Spartachiadei republicane regi
unea noastră a primit Cupa 
Consiliului Central al Sindicate
lor.

Rezultatelor bune obținute în 
sezonul de vară va trebui să le a- 
dăugăm altele. Și sezonul de iar
nă, care bate la ușă, ne va oferi 
condiții optime în acest sens. Re
giunea noastră — în general cu 
un profil muntos — are condiții 
naturale dintre cele mai bune 
pentru desfășurarea unei activi
tăți intense în sporturile de iar

nă. Dar pentru aceasta sînt ne
cesare măsuri organizatorice, 
pregătiri intense.

Pregătirea sezonului de iarnă a 
stat în centrul atenției consiliu
lui regional UCFS Ploiești și ca I 
atare am luat din timp unele mă
suri, care să asigure obținerea j 
de rezultate la nivelul posibilită- | 
ților. Cum e și firesc, accentul îl | 
vom pune pe sportul nr. I al i 
iernii — schiul. Avem în regiune 1 
19 secții de schi și bob afiliate i 
la federația de specialitate. Unele

NICOLAE GHIDU 
vicepreședinte al consiliului 

regional UCFS Ploiești

(Continuare in pag. a 2-a)

prezentat 
„_____ ___  __ __ . . cronicile

apărute în ziarul nostru de ieri cititorii au luat cunoștință de 
felul în care au evoluat echipele în această etapă. în completarea 
unor cronici, publicăm, astăzi, amănunte din însemnările cronica
rilor și ale unui observator federal care au urmărit partidele 
de duminică.

Duminică, echipele noastre de categoria A s-au 
în totalitatea lor la „startul" celei de a X-a etape. In

REVIRIMENTUL
Așadar, Știința Craiova a ob

ținut prima sa victorie pe te
ren propriu; o victorie pre
țioasă — realizată în fața unui 
advers-ar valoros—care vine să re- 
trezească speranțele suporterilor 
în evitarea retrogradării. Fosta 
deținătoare a lanternei a săl
tat acum la locul 11, fiind de
vansată cu numai 3 puncte de 
Știința Cluj, a doua clasată.

Așa cum scriam și în avan
cronica la etapă, revirimentul 
formației craicvene era oarecum 
așteptat. Echipa lăsase o 
impresie la Arad (după 
ne relatase observatorul 
ral, tov. Gh. Stăncu.lescn), 
mițînd și pentru 
Rapid o evoluție 
„ll“-le antrenat de N. Oțeleanu

bună 
cum 

fede- 
pro- 

nieciul ou 
bună. Și...

s-a ținut de ouvînt. A abordat 
partida ou un elan caracteris
tic formațiilor studențești și 
n-a scăzut ritmul decît rareori 
pe parcursul celor 90 de mi
nute.

Dar formația gazdă ni s-a pă
rut superioară adversarului ei 
și la importantul capitol: orga
nizarea jocului. Așezarea și 
mișcarea mai rațională în te
ren demonstrează, de astă dată, 
eu prisosință că fotbaliștii de 
la Știința Craiova se găsesc pe 
drumul oel bun; cuplurile do 
bază în echipă s-au mai sudat 
(îndeosebi cel al fundașilor cen
trali, Deliu-Marin Marcel), între 
compartimente și în cadrul lor 
există mai multă coeziune.

Indi vidualizînd, vom remar
ca, îndeosebi, jocul bun prac
ticat de Marin Marcel, Bârbu- 
lescu și Geleriu— fundașul care 
creează superioritate numerică 
prin desele incursiuni în zona 
aripei de pe partea sa. Cît pri
vește linia de atac, deși acest 
compartiment ni s-a părut 
schimbat în bine, mai are se
rios de lucrat pentru a cîștiga 
în eficacitate. O cere, de alt
fel, stăruitor și actualul gol
averaj al formației craiovene : 
19 goluri primite și numai 6 
marcate...

G. NICOLAESCU

REGULI UITATE
Meciul de la Baia Mare, din

tre Minerul și Știinla Cluj, a 
avut, in general, o desfășurare 
normală.

Spunem în general, pentru 
că în repriza a doua au fost 
momente cind, atît unii supor
teri, cit și unii dintre jucătorii

(Continuare în pag. a 5-a)

Steagul roșu—Dinamo București 3—1. Ultimele minute de. joc la poarta brașoveană. De la stingă 
la dreapta: Nuntveiller III, Jenei, Fră[ilă (în săritură), O. Popescu. Portarul Ilaidu este asi

gurat in poartă de Campo (cu mina pe bară) și de Ivăncescu.
■' 1 • , Foto : V. Secăreanu



Din scrisorile O BASCHET
corespondenților noștri

• Din inițiativa conducerii Școlii 
medii nr. 2 din Ploiești (director: 
prof. Traian Comăniciu) comitetul de 
părinți a luat hotărîrea de a amenaja 
un teren sportiv în vecinătatea școlii. 
S-a trecut imediat la fapte, și nu după 
mult timp în apropierea școlii a apă
rut o amenajare sportivă model, care 
cuprinde terenuri de volei, baschet, 
handbal redus, pistă de 300 m cu 
trei culoare, gropi de sărituri. Putem 
scoate in evidență munca depusă de 
tovarășii M. Ungureanu, D. 
A. Setlacec, A. Popescu, A. 
S. Tacite șî I. Georgescu.

A. VLAȘCEANU —

teoretice cit și în cele practice, pe 
stadion.

C. MARI CA — coresp.

Histrică,
Aldescu,

• Asociația sportivă Voința Sibiu 
este cunoscută pentru modul cum or
ganizează competițiile sportive de mase. 
Aici, o atenție deosebită se acordă 
campionatului asociației sportive. In 
prezent, peste 500 de membri UCFS 
de la Voința participă la întrecerile 
de volei, fotbal, popice, handbal, șah 
din cadrul campionatului 
sportive.

GH. TOPIRCEANU —

asociației

coresp.
coresp.

Amănunte de la meciurile seriei a Il-a
MASCULIN FEMININ

• 18 tineri din raionul Segarcea, re
giunea Oltenia, au absolvit de curînd 
un curs de instructori sportivi. în pre
zent numărul instructorilor din raion 
a ajuns la 98. Pentru pregătirea cursan- 
ților, Consiliul raional UCFS a recru
tat instructori bine pregătiți (ca Ion 
Nica, Eugen Hristea, Gheorghe Grînaru 
etc.) care s-au străduit să împărtășeas
că din experiența lor atît în cursurile

Urziceni• Recent a avut loc la 
faza raională a campionatului repu
blican de cros de juniori și junioare. 
La întreceri au participat sportivi din 
comunele Armășești, Rădulești, Bărbu- 
lești etc. Cu această ocazie s-au des
fășurat și întîlniri de volei și fotbal 
între tinerii de la G.A.S. Urziceni și 
Știința Armășești. Totalul participati- 
ților la aceste manifestații se ridică 
la 268 de sportivi din care 185 fete

OLIMPIA M. I. BUCUREȘTI — 
AURUL BRAD (65—90). Din minutul 
6, echipa din Brad a început să se 
distanțeze și a obținut victoria la o 
diferență surprinzător de mare. Bucu- 
restenii au jucat sub posibilități. Cele 
mai multe puncte: Nosievici 27, Czmor 
20 pentru Aurul ; Rusu 19, Szel 10 
pentru Olimpia M. I.

PROGRESUL BUCUREȘTI — SI- 
DERURGISTUL GALAȚI (55—76). 
După o repriză egală (25—25), gălă- 
țenii s-au distanțat datorită acțiunilor 
mai decise sub coș. S-au remarcat: 
Chivulescu 25, Voroneanu 13 de la Si- 
derurgistul ; Suciu și Gorbacevschi cîte 
12 de la Progresul.

C.S.M.S. IAȘI — OLIMPIA BUCU
REȘTI (62—61). Meciul a avut o des
fășurare neobișnuită i Olimpia a con
dus cu 44—21 în prima repriză, dar în 
cea de a doua C.S.M.S. a refăcut coș 
după coș și nu numai 
20 de secunde îna
inte de fluierul fi
nal, dar a și cîștigat 
la limită. Cele mai 
bune: Todirașcu 15, 
Aatoniu 15, Idricea- 
nu 11 pentru gaz
de; Dinescu 25, Du
mitrescu 13 pentru 
oaspete. (E. URSU 
— coresp.).

VOINȚA TG. MUREȘ — ȘTIINȚA 
TIMIȘOARA (49—42). A fost un joc 
de bună calitate. In ambele formații au 
evoluat elemente de perspectivă. Cele 
mai multe puncte le-au înscris i De
meter 20, 
Ohanovici
Știința. (0. ALBU

Tanko 12 pentru Voința;
18, Munteanu 9 pentru 

coresp.).

GH. GHEORGHIU — coresp.

VOINȚA SATU MARE — PETRO
LUL PLOIEȘTI (93—47). Gazdele au 
desfășurat un joc rapid, prin care au 
depășit net apărarea — nepusă la 
punct — a plo-ieștenilor. Cei mai buni: 
H. Pop 26, Panek și Munți cîte 15 de 
la Voința ; Mircu 12, Stănculescu 8 de 
la Petrolul. (A. VERBA — coresp.).

A.S.A. CLUJ — 
RECOLTA SALON- 
TA (50—49). Clu- 
jencele au înscris 
punctul victoriei în 
ultima secundă. 
(N. TODORAN — 
coresp.).

In preajma activității
de iarnă

VOINȚA TG. MUREȘ. — ȘTIINȚA 
CRAIOVA (79—60). Meci de nivel teh
nic scăzut. Localnicii au avut în per
manență inițiativa. Coșgcteri : Bay 24, 
Mitelman 21 de la Voința ; Dragds 28, 
Stoica 16 de la Știința. (C. ALBU — 
coresp.).

(Urmare din pag. 1) 

dintre ele sînt destul de puternice și 
din partea lor așteptăm rezultate bune. 
Asociațiile sportive Carpați și Voința 
Sinaia, Cairaimanul Bușteni ș.a. și-au 
pregătit ma’terialele, și-au reamenajat 
pîrtiile, iar sportivii fruntași de aici 
sînt gata să împărtășească din cunoș
tințele tor viitorilor practicanți ai schi
ului. In acest sezon vom organiza mai 
multe concursuri populare de schi și 
vrem să inițiem cît mai mulți tineri șî 
tinere în acest sport atît de necesar și 
util. Așa cum în sezonul de vară mii 
de copii se îndreptau spre bazinul de 
înot, în lunile de iarnă vrem că ei să 
se prezinte la lecțiile de inițiere în 
schi. La Azuga și Bușteni și pe lîngă 
Școala sportivă de elevi din Sinaia 
vor avea loc cursuri de învățare a 
schiului, unde vor preda antrenori și 
sportivi fruntași. Nu vor lipsi nici con
cursurile de săniuțe și orientare turis
tică. în acest sens se vor organiza 80 
de acțiuni turistice la care ne-am pro
pus, să ia /parte peste 13 000 de tineri 
și tinere. O serie de asociații sportive 
din Ploiești, Buzău, Tîrgoviște, Sinaia 
etc. vor amenaja, imediat ce timpul 
va permite, patinoare naturale, care 
vor fi puse la dispoziția iubitorilor 
acestui sport.

Fără îndoială că activitatea sportivă 
din sezonul de iarnă nu se va reduce 
doar la schi, patinaj și concursuri de

săniuțe, 
nele culturale, asigură condiții 
pentru organizarea întrecerilor 
tere, gimnastică, trîntă și șah. 
ehiada de târnă ne /dă prilejul 
grenăm tineretul în practicarea 
ramuri sportive. In această perioadă 
vom pune accentul pe buna organizare 
și desfășurare a campionatului aso
ciației.

In perioada următoare, pînă la 1 ia
nuarie 1965, consiliul regional UCFS 
Ploiești și-a propus cîteva obiective 
importante. Iată-le: 9 000 de tineri să 
îndeplinească normele Insignei de poli
sportiv ; numărul membrilor UCFS să 
crească cu încă 6 000; pe lîngă cele 
80 de acțiuni turistice să se organizeze 
500 de acțiuni cultural-sportive. Pentru 
îndeplinirea acestor obiective, pentru ca 
activitatea sportivă în timpul iernii să 
aibă o continuitate și să se desfășoare 
la nivelul cerințelor, este nevoie de o 
muncă intensă, de organizare temeinică. 
Este de datoria tuturor activiștilor spor
tivi din regiunea noastră să contribuie 
la îndeplinirea acestor sarcini. Acolo 
unde din anumite motive nu s-au luat 
încă toate măsurile organizatorice, a- 
cest lucru trebuie să se facă cît mai 
curînd. Avem toate condițiile ca sezo
nul de iarnă să însemne pentru aso
ciațiile sportive din regiunea noastră 
noi pași spre atragerea tineretului în 
practicarea sportului. într-o activitate 
continuă și cu rezultate bune.

Sălile de gimnastică, cămi- 
optime 

de lial- 
Sparta- 
să an- 
acestor

O fotografie de sezon
Se apropie momentul cîntl activitatea de pe stadioane se va muta, în 

bună parte, în sălile de sport. Se apropie iarna cu bucuriile ei pentru mici 
și (mari. Se apropie perioada sporturilor de iarnă, cîn<l pîrtiâle de schi și der- 
delușurile vor fi luate -011 asalt de iubitorii sporturilor zăpezii.

Pentru ca totul să meargă ca pe .«roate cînd va ven,i zăpada se cer 
pregătiri intense. Sînt de făcut multe. Schiorii trebuie să-și pregătească schitr- 
rile, cei mai mici săniuțele, iar organizatorii pîrtiile și întrecerile.

Așa procedează schiorii, pasionații acestui frumos și util sport, de la 
asociația* sportivă Industria sîrmei din Cîmpia Turzii. Recent, ei au ame
najat prin muncă 
voluntar ă o pîrtie 
de slalom, avînțd o 
lungime de 1000 m 
ți o diferență de 
nivel de 280 m. 
Pe noua pîrtie de 
la Cheile Turzii se 
vor organiza
treceri 
imediat 
permite
concurs 
larizare, 
Consiliul
sportive din 
pia Turzii îi in
vită de pe 
pe toți schiorii din
Oraș, avansați și 
începători.

In fotografia pri- 
inită de la cores- 
pondenitul nostru 
Iosif Mersei- pot fi 
văxnți cîțivzi en
tuziaști schiori <lirț 
Cîmpia Turzii Iu- 
ctrînd la curățirea 
și amenajarea noii

locale
cum 

timpul, 
de popu

la care 
asocia(iei 

Cîm-

I.C.F. — A.S.A. BACĂU (71—46). 
Studenții s-au impus de la început. Cei 
mai buni : Chiciu 15, Cojocaru 14, Mă
tușei 12 de la I.C.F.; Cincu 23 de la 
A.S.A. Bacău.

CRISUL ORA
DEA. — S.S.E. RM. 
VILCEA (65—35). 
Orădencele au jucat 
simplu, rapid și e- 
ficace. La jucătoa
rele de la S.S.E., 
foarte tinere, a fost 
vădită lipsa de ex
periență. (L BO1- 
TOȘ — coresp.).

că a egalat cu

Dinamo București a realizat duminică a patra vic
torie consecutivă în actualul campionat.

grafie Negoiță execută o aruncare la

Concursul pentru Insigna de polisportiv
CALAFAT. — în vederea bunei des

fășurări a întrecerilor pentru cucerirea 
Insignei de polisportiv, consiliul raional 
UCFS Calafat a luat măsuri din timp 
pentru repartizarea instructorilor spor
tivi și activului voluntar în asocia
ții, precum și pentru stabilirea arbitri
lor care vor conduce întîlnirea. La în
trecerile disputate în ultima perioadă 
au participat 1856 de tineri, dintre care 
358 fete. Cu acest prilej s-au evidențiat 
sportivii din asociațiile Dunărea și Lu
mina (din Calafat), Știința Poiana Mare 
și Steagul roșu Plenița.

tașe in această privință sini: Metalul 
și Antalul Slatina, G.A.C. Piatra, Avin- 
tul Pleșoi ș.a. In aceste zile continuă 
întrecerile in majoritatea asociațiilor 
sportive din raion.

F. NEGRU — coresp.

ION ZAHARIA — coresp.

SLATINA. ■— Consiliul raional UCFS 
Slatina acordă o atenție deosebită în
trecerilor pentru Insigna de polisportiv. 
La cercurile pedagogice ale profesorilor 
de educație fizică s-au dat indicații 
precise cu privire la felul cum trebuie 
organizate întrecerile. Cu sprijinul co
mitetului raional de partid au fost con
vocări directori de întreprinderi și ins
tituții, care au luai cunoștință de pre
vederile regulamentului, cerîndu-li-se 
totodată sprijinul pentru mobilizarea 
tuturor salariaților din întreprinderile 
respective. Ca urmare a acestor măsuri, 
în raionul Slatina au cucerit insigna 
aproape 1300 de tineri. Asociații frun-

LUPENI. — în Valea Jiului numărul 
purtătorilor Insignei de polisportiv este 
tot mai mare. în foarte multe școli (în
deosebi în cele de 8 ani) profesorii de 
educație fizică muncesc cu pasiune pen
tru ca tot mai multi elevi să treacă nor
mele. Cele mai frumoase rezultate le-au 
realizat în această direcție elevii șco
lilor din comunele Cimpa, Iscroni 1 șl 
Dărănești, Petrila, Petroșeni, Aninoasa. 
precum și școala medie Lonea și școala 
profesională din Lupeni.

I. CIORTEA — coresp.

RAL VILCEA. — Zilele trecute mun
citorii fabricii de . piele și încălțăminte 
„11 Iunie" din R. Vilcea s-au întrecut 
pentru cucerirea Insignei de 
tiv. Cu acest prilej, 53 de 
și-au trecut cu succes toate 
Dintre aceștia cităm pe 
Bulețeanu, D. Crețu, E. Sabo, 
evidențiat atit pe terenul de
și in munca pentru mobilizarea 
torilor din fabrică la trecerea 
lor.

polispor- 
muncitori 

probele, 
tinerii I. 
care s-au 
sport cit 

munci- 
norme-

aftim

G. MARINOIU — coresp.

In foto- 
eaș.

Clasamente la zi
MASCULIN, SERIA I

1, Steaua 4 4 0 366—204 8
2. Știința Cluj 4 3 1 291—250 7
3. Rapid 4 3 1 293—259 7
4. Știința București 4 3 1 262—248 7
5. Dinamo București 3 3 0 236—143 6
6. Știința Timișoara 4 2 2 276—265 6
7. Politehnica Cluj 4 2 2 238—303 6
8. Dinamo Oradea 3 2 1 224—177 5
9. St. roșu Brașov 4 1 3 268—308 5

10. C.S.M.S. Iași 4 0 4 245—317 4
11. Știința Tg. Mureș 4 0 4 233 - 338 4
12. Faiul Constanta 4 0 4 198—317 4

SERIA A 1I-A

1. Aurul Brad 4 4 0 340—248 8
2. Siderurgistul Galați 4 3 1 321—237 7
3. Voința Satu Mare 4 3 1 313—256 7
4. Voința Tg. Mureș 4 3 1 261—257 7
5. Știința Craiova 4 3 1 279—279 7
6. I.C.F. 4 2 2 272—243 6
7. Olimpia București 4 2 2 272—269 6
8. Progresul București 4 0 4 273—332 o
9. A.S.A. Bacău 4 0 4 194—300 4

10. Petrolul Ploiești 4 0 4 227—341 4

FEMININ, SERIA I

1. Rapid București 3 3 0 238—105 6
2. Știința București 3 3 0 224—153 6
3. Mureșul Tg. Mureș 3 3 0 167—142 6
4. Voința București 3 2 1 170—134 5
5. Știința Cluj 3 2 1 160—158 5
6. Constructorul București 3 1 2 15£>—180 4
7. Progresul București 3 1 2 142—176 4
8. Voința Brașov 3 0 3 166—204 3
9. Voința Oradea 3 0 3 127—186 9

10. Știința Constanța 3 0 3 94—208 3

SERIA A II-A

1. Olimpia București 3 2 1 174—142 5
2. Voința Tg. Mureș 3 2 1 158—137 5
3. Cxișul Oradea 3 2 1 150—143 5
4. C.S.M.S. Iași 3 2 1 100—195 5
5. I.C.F. 2 2 0 139— 90 4
6. A.S.A. Cluj 3 1 2 175—204 4
7. Recolta Sedenta 3 1 2 155—136 4
8. Știința Timișoara 2 0 2 84—115 2
9. S.S.E. Rm. Vilcea 2 0 2 76-129 2

Din nou
{Urmare din pag. 1)

să alunec fără să cad ! Așa am „schiat" 
pînă cînd, în 1956 (împlinisem vîrsta 
de 13 ani) am luat startul în primul 
meu concurs oficial: faza regională a 
campionatului republican de juniori. 
In 1958 și 1959, elevă fiind la liceul 
„Dragoș Vodă" din Cîmpulung Mol
dovenesc, am.cîștigat finala campiona
telor republicane școlare. De acum stă- 
pineam bine schiurile, și totuși cîte nu 
mai aveam de învățat din tainele aces
tui minunat sport ? Gîndurile îmi zbu
rau spre Institutul de cultură fizică 
din București. îmi plăceau literatura și 
arta, dar doream să capăt o .specializare 
temeinică și să intru în învățămînt. Iu
beam foarte mult sportul copilăriei mele. 
Așa am ajuns pc băncile I.C.F. Spe
cializare? Fără discuție, schiul. Chiar 
din anul I. Patru ierni pe pîrtiile din 
Paring sau de pe Postăvar, iar înain
tea sesiunilor de examene, în biblioteca 
Institutului. Acum, după cum vedeți, 
dragi elevi, profesoară la școala voa
stră. Dar, să trecem la treabă, pe te
ren. De ajuns cu sporovăială..."

Ar
Grupa micilor „schiori in devenire" 

se îndreaptă spre poalele muntelui, care

începe chiar din marginea orașului. 
Profesoara Rodica Șindrilarii este in 
frunte. Pină la căderea zăpezii atenția 
ei se îndreaptă spre pregătirea fizică 
generală a copiilor, care se realizează 
prin alergări printre copaci, cu schim
bări bruște de direcție, sărituri, dife
rite jocuri cu mingea. Exercițiile pre
gătitoare care imită mersul pe schiuri 
sînt executate cu mare atenție de micii 
schiori. Profesoara ii îndrumă de clieva 
ori. pină ce elevii fac singuri asemenea 
mișcări. Și, cu toate că zăpada lipsește, 
se lucrează cu tragere de inimă. Parcă 
o văd pe Rodica in splendida-i cursă 
de coborîre din filmul „Dragoste la 
zero grade", cînd puțini știu, a dublai-o 
(într-una din imagini) pe... Coca An- 
dronescu I Apropo de pasiunea pentru 
artă de care vorbea in clasă, elevilor 
săi.

Tinăra profesoară, la primul său an. 
în invățămint, are proiecte îndrăznețe.. 
S-O ASCULTAM... „Vreau să alcătuiesc 
o echipă pentru campionatele școlare 
si de juniori, la faza regională TRE» 
BU1E să ocupăm tocul întîi (la fond 
și alpine),, iar la finalele republicane, 
tocul doi pe echipe"... Și, de ce nu, SA-1 
DAM CREZARE,



£4 portul universitar, Tn anii regimului democraț
ii popular această noțiune a devenit ceva obiș

nuit. Pentru că aproape nu există competiție 
sportivă la startul căreia să nu se prezinte și spor
tivii studenți. Viitorii profesori, medici sau ingineri își 
petrec o parte din timpul lor liber în aerul curat al 
stadioanelor, reîmprospătîndu-și forțeie, oțelindu-și 
trupurile.

Printre ei îi întîlnim de fiecare dală și pe studenții 
de la Universitatea București, care au îndrăgit exer
cițiile fizice și sportul. Rîndurile de față vin să redea 
o parte din intensa activitate sportivă ce pulsează la 
Universitatea care de curînd și-a sărbătorit 100 de 
ani de la înființare. Dar să lăsăm cifrele și faptele 
să vorbească despre acestea.

PE UN DRUM BUN
După 14 ani de la introducerea edu- 

ației fizice în învățămîntul superior 
lutem spune, cu satisfacție, că și în 
icest dom'eniu de activitate la Uni
versitatea. din București s-au făcut 
>ași înainte,; că au fost obținute succese 
itît pe linia dezvoltării activității spor- 
ive de masă cît și a celei de penor- 
nanță. In; general s-au depus eforturi 
ientru cuprinderea unui număr cît mai 
nare de studenți în practicarea siste- 
natică a educației fizice și sportului, 
n acest scop toți studenții din anul 
au fost cuprinși la „norma de educa

te fizică", iar celor din anii superiori 
s-a dat posibilitatea să activeze, 

inînd seama de aptitudini și prefe- 
ințe, în cadrul echipelor angrenate în 
iiferite competiții oficiale. In total în 
mul 1963/64 universitatea a avut în 
Mină activitate 25 de echipe repre- 
:entative la 12 ramuri de sport.

PE SCURT*
• Tn echipele selecționate pe ani de 

studii, pe facultăți și Universitate au 
'ost cuprinși 3 973 de studenți, dintre 
tare 1619 fete. Aceștia au luat parte 
'.a 6 350 de probe.
• Cu ocazia campionatelor universi

tare pe anul 1964, echipele reprezenta
tive ale Universității au obținut la în
trecerile pe centrul universitar București 
următoarele locuri s la baschet locul II 
(m) și locul III (f); la volei locul I (f) 
și locul VI (m) ; la fotbal locul II, la 
gimnastică — categ. a Ii-a locul I (m 
și f) ; la natație locul I (f), locul II 
(m) iar la canotaj locul I.
• Universitatea dispune de o bază 

materială dintre cele mai bune. Studen
ții au la dispoziție, printre altele, fru-

® MIHAELA VLADEANU este stu
dentă în anul V al Facultății de Științe 
juridice. Dovedind multă conștiinciozi
tate in pregătire, ea a reușit să împle
tească activitatea la învățătură cu cea 
sportivă. Mihaela este fruntașă pe an 
și, totodată, o componentă de bază a 
echipei de volei Știința București, par
ticipantă in prima categorie a țării,

Competițiile inter-ani și inter-facul- 
tăți au ajutat la dezvoltarea bazei de 
masă a diferitelor ramuri de sport, 
iar întrecerile inter-institute au contri
buit la descoperirea și pregătirea în 
continuare a unor sportivi valoroși, 
care au putut face primii pași spre 
sportul de performanță. Exemple: Ro
dită Stanciu, Constantin Țintea, Mi- 
haela Vlădeanu, Dan Dragomirescu, 
Alin Sava, Sanda Clondescu, Stelian 
Joltvinschi, Elena Popa, Ioana Cemen- 
co și alții.

Tradițional a devenit campionatul 
de atletism, care adună în fiecare pri
măvară peste 500 studenți pentru de
semnarea celor mai buni atleți ai Uni
versității. Cucerirea Insignei de poli
sportiv constituie un stimulent pentru 
studenți și studente, ceea ce i-a deter
minat să treacă numeroase probe, reu
șind la sfîrșitul anului să îndeplinească 
cerințele haremurilor Insignei la pro-

PE SCURT
moșul complex sportiv de la lacul Tei. 
El cuprinde un teren de fotbal gazonat, 
o pistă de cdletism, gropi pentru sări
turi, sectoare pentru aruncări, un teren 
de fotbal pentru antrenament, două te
renuri de baschet, două de volei, două 
de handbal, două de tenis, 10 mese de 
tenis, o bază pentru sporturile nautice, 
cu aproape 100 de ambarcațiuni de di
ferite tipuri. Acest complex sportiv are 
un ștrand cu plajă, un bazin de înot, 
unde vara vin mii și mii de studenți 
din Capitală.

• In anul de învățămînt 1963/1964, 
în cadrul Universității au activat 25 de 
echipe, care s-au întrecut la 12 ramuri 
de sport.

* CONSTANTIN IVAN din anul IV 
al Facultății de Matematici (secția Me
canică) face parte și el din „plutonul" 
studenților fruntași la învățătură și 
sport. Cu ani in urmă, ca fiecare copil, 
a fost atras de fotbal. Mai tîrziu însă, 
s-a dedicat jocului de baschet. Tn 1960 
făcea parte din echipa de juniori a 
țării, iar un an mai tîrziu, din lotul de 
tineret. In prezent, C. Ivan este com
ponent al echipei Știința București. 

bele atletice, în proporție de 80% bă
ieții și de 30% fetele. Cîteva cifre vor 
ilustra volumul activității sportive de 
masă și de performanță a studenților 
Universității în anul 1963/64. In echi
pele selecționate pe ani de studii, pe 
facultăți și pe Universitate, au fost 
cuprinși 3973 de studenți dintre care 
1619 de studente. Aceștia au partici
pat la 6350 de probe. Au fost afiliate 
9 secții pe ramură de sport. Au fost 
legitimați 436 de sportivi ai Universi
tății și tot atîția au obținut clasificări 
sportive (84 la categoria a II-a și 352 
la categoria a IlI-a).

In anii din urmă s-a dezvoltat con
tinuu baza materială. Dispunem de 3 
terenuri de volei, 3 de baschet, 1 de 
handbal, gropi pentru sărituri și un 
minunat complex sportiv la Lacul Tei, 
folosit și de către studenții celorlalte 
institute de învățămînt superior din 
București. In anul 1950/51 catedra dis
punea doar de 7 cadre de speciali
tate. în prezent numărul acestora a 
ajuns la 30. In rîndul cadrelor didac
tice catedra are maeștri și maeștri eme- 
riți ai sportului ca Alexandru Bizim, 
Aurora Leonte, Grigore Costescu, An
tonică Bălan, Bieltz Martin, care pun 
în slujba catedrei și a studenților ex
periența bogată și valoroasa lor com
petență profesională.

Catedra de educație fizică — ținînd 
seamă de condițiile minunate pe care 
le are — își propune în perspectivă 
dezvoltarea activității sportive, a ba
zei materiale în așa' fel, încît să poată 
cuprinde în forme variate și plăcute 
și într-o activitate susținută întreg ti
neretul Universității.

Conf. M. ÎONESCU 
șeful catedrei de educație 
fizică de la Universitatea

București

• LUMINIȚA T IB ACU. La fel ca și 
colegul ei de club, practică baschetul, 
iar in carnetul ei de note de la Facul
tatea dg Geo-Geografie. anul IV, intil- 
nești note de la 8 in sus... Tn perioada 
cît va mai fi studentă. Luminița este 
hotărită să apere în așa fel culorile 
reprezentativei Universității, pentru ca 
locul III obținut la campionatele repu
blicane, rezervate studenților, să fie 
schimbat cu locul

ÎNDEMN
Ca urmare a înaltei griji a Parti

dului, Muncitoresc Romîn și a 
guvernului R. P. Romine, Univer
sitatea din București, alături de 
toate instituțiile de învățămînt su
perior de la noi, a străbătut în 
anii puterii populare o etapă de 
dezvoltare deosebit de rodnică sub 
aspectul activității științifice și 
didactice, dar și « celei culturale 
și sportive a studenților. Astăzi 
Universitatea bucur eșteană — al 
cărei Centenar l-am sărbătorit re
cent — este nu numai o puternică 
instituție de instruire și pregătire 
profesională a viitorilor specialiști, 
ci și un larg colectiv de educare 
și de formare multilaterală a aces
tora.

Succesele obținute în dezvoltarea 
economică și culturală a țării noa
stre, în creșterea nivelului de trai 
al poporului s-au răsfrînt din plin 
asupra întregii activități a uni
versității, prin continua îmbunătă
țire a condițiilor de studii și viață 
ale celor peste 13 000 de studenți. 
La dispoziția lor stau săli de cursuri

SE POATE FACE 
MAI MELT

Clubul sportiv Știința București se 
bucură de bune aprecieri din partea 
iubitorilor de sport din țara noastră. 
Echipele studenților bucureșteni acti
vează în numeroase campionate repu
blicane și de multe ori ele au reușit 
să se claseze pe locuri fruntașe. In 
rîndurile acestor echipe se află și stu
denți de la Universitate. De aceea 
am considerat necesară în această pa
gină prezența unui scurt interviu cu 
tov. Corvin Mircioiu, secretarul clubu
lui sportiv Știința București.

—- în facultățile Universității 
învață peste 13.000 de studenți. Ce 

ne puteți spune despre activitatea 
sportivă de aici ?

— La Universitate se desfășoară o 
activitate sportivă Ia un nivel satis
făcător. In angrenarea studenților în 
practicarea sportului catedra de educa
ție fizică a făcut mulți pași înainte. 
Faptul că în anul 1963,64 au fost an
grenați în competițiile interne aproape 
4.000 de studenți (dintre care 1600 fete) 
demonstrează acest lucru. 300 de spor
tivi au participat în echipele facultă
ților și universității, iar 180 au urmat 
cursurile de instructori sportivi. Ți
nînd seama de numărul total al stu
denților de aici, sîntem convinși că a- 
ceste cifre vor crește în perioada ur
mătoare.

— Amintind rezultatele obținute 
pînă acum în atragerea studenților 
în activitatea sportivă, ce ne puteți

• HRIPSINE CEAMURIAN... Cu 
4-5 ani in urmă, am îniilnit-o în echipa 
de volei a Școlii sportive de elevi nr. 2 
din București. Pe atunci abia deslușea 
tainele unui sport atit de spectaculos. 
Cu migală, ea se pregătea și, de la un 
an la altul, progresele au fost evidente. 
N-a uitat însă nici cartea. Tlripsine este 
azi studentă in anul III al Facultății 
de Fizică și se numără printre frunta
șele aruduL.

spațioase, laboratoare, biblioteci, 
numeroase săli și terenuri de sport.

Sportul este un bun prieten al 
studenților universității. Atletismul, 
gimnastica, voleiul, baschetul, hand
balul, înotul, ca să enumerăm doar 
cîteva din ramurile sportive, sînt 
îndrăgite de studenții universității, 
iar la multe dintre ele ei au reu
șit să se afirme în campionatele 
republicane, chiar în fazele supe
rioare.

Manifestările sportive organi
zate în cinstea Centenarului Uni
versității noastre au fost o ex
presie vie a unei activități spor
tive bogate. Educația fizică este 
considerată în universitate ca o 
disciplină necesară pentru pregăti
rea tinerei generații, ea urmărind 
să contribuie la întărirea fizică a 
studenților, la educarea lor. Iată 
de ce avem datoria s-o dezvoltăm 
pe mai departe.

Acad. prof. dr.
GHEORGHF MÎHOC 

recto r al . U N i VE RSITĂȚII 
DIN BUCUREȘTI

spune despre trecerea la o acti
vitate superioară din punct de ve
dere calitativ, adică spre sportul 

de performanță al studenților de Ia 
Universitate ?

— Desigur că acesta este lucrul cei 
mai important. Activitatea sportivă in
ternă trebuie să ducă la formarea și 
afirmarea unor elemente talentate, care, 
apoi bine pregătite, să poată face par
te din reprezentativele clubului sportiv 
Știința. Universitatea dispune de multe 
elemente și de o bază materială dintre 
cele mai bune. Așadar, există toate 
condițiile pentru dobîndirea de rezul
tate superioare. Pînă în prezent acest 
lucru nu s-a realizat pe măsura aș
teptărilor. Din cei 700 de sportivi 
care activează în secțiile clubului nos
tru doar 25 provin de la Universitate. 
Ceea ce este foarte puți i.

— Trebuie să spunem deci că 
e necesar să se tacă mai mult în 
această privință ?

— Da. Pe viitor așteptăm tot mai 
multi sportivi din rîndurile studenților 
de la Universitate, care să activeze în 
secțiile clubului. Sîntem siguri că ele
mente talentate se găsesc. Rărnîne doar 
ca colectivul catedrei de educație fizică 
să depună mai mu'.te eforturi în această 
privință. Profesorii de educație fizică 
Alexandru Bizim, Aurora Leonte, Gri
gore Costescu, Antonică Bălan (ei în
șiși sportivi fruntași) trebuie să se 
preocupe îndeaproape de pregătirea 
studenților lor, de depistarea elemente
lor talentate, pe care apoi să le în
drume spre sportul de performanță. 
Așteptăm din partea Universității, a 
catedrei de educație fizică de aici, 
creșterea unor sportivi a căror valoare 
să ducă la selecționarea lor în repre
zentativele clubului și apoi în loturile 
noastre naționale.

Interviu luat de C. ALEXE
N» EED. Fără îndoială că problemele ri

dicate de ©ostru sini deose
bit de importante. în Universitatea Bucu
rești s-au făcut pași "însemnași în angtre- 
narea studenților în practicarea sportului. 
Dar lucrurile nu po-t râzaîne aici. Humă,nil 
sportivilor care ac’,iveală ia secțiile da 
performanță ala cZubwîriî Știința este foarte 
mic, cu mult sub posibilități.

La remedierea acestei situaUi o contri
buție importantă trebuie s-o aducă și clu
bul Știința. Antrenori.! de aici trebuie să 
depună un volun de muncă sporit în de
pistarea și pregătirea sportivilor studenți 
remarcați au prilejul competițiilor studen
țești (campionate’9 universitare. Cupa ani
lor iutii și alte întreceri tradiționale) pen
tru a-i pregăti și promova în secțiile da 
performanță. Se împn&e o s?rîn.să colabo
rare între tehnicienii clubului si catedra 
de educație fizică a Universității. Lipsa 
de elemente feminine ce se face simțită 
în loturile clubului Știința poale fi reme
diată, fiindcă la Universitatea București 
ponderea o constituie elementul leminM 
în rîndurile căruia se găsesc numeroase 
talente.
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Finala feminină înaintea ultimelor runde
La Oradea, în întrecerea celor mai 

bune jucătoare de șah din țară, lupta 
pentru titlul de campioană tinde tot 
mai mult să devină o cursă între 
maestrele internaționale Alexandra Ni
colau și Elisabeta Polihroniade. Prima, 
deținătoarea titlului, a trebuit să re
monteze avansul de % punct deținut 
de concurenta sa cea mai apropiată, 
(lupă zece runde. Campioana țării fă
cuse remiză cu Marieta Ionescu, în 
timp ce Elisabeta Polihroniade acu
mula încă o victorie, de data aceasta 
în fața Cătălinei Stoinicu. In runda 
următoare, a Xl-a, situația s-a inver
sat. Elisabeta Polihroniade face remi
ză cu Emilia Dima, iar Alexandra Ni
colau învinge pe Victoria Vidrașcu. Și 
■astfel egalitatea din fruntea clasamen
tului se reface.

Lupta pentru primul loc poate fi 
’decisă chiar în întîlnirea directă Ni
colau—Polihroniade, programată în cea 
de a 13-a rundă. După acest „derbi"

al finalei, ambele jucătoare vor trebui 
să-și măsoare forțele cu una din ur
mătoarele clasate, Gertrude Baumstarck. 
Aceasta s-a comportat remarcabil pînă 
acum, fiind neînvinsă. In sfîrșit, pen
tru aprecierea șanselor, trebuie notat 
că Polihroniade mai are de jucat cu 
Margareta Teodorescu, care a remi
zat la începutul finalei cu Alexandra 
Nicolau.

Evident, finișul va decide și nu este 
exclus ca la capătul celor 17 runde 
ale finalei problema desemnării noii 
campioane să rămînă încă sub sem
nul întrebării, iar egalitățile — atît 
de des întîlnite 
să trebuiască a 
suplimentare de

atît 
pe primele locuri — 
fi tranșate în meciuri 
baraj.

vr
(prin telefon).

RD. V.

în

Puncte de vedere

Să readucem canotajul nostru academic
pe... linia de plutire

ROHL STANDARD LIEGE - 
PnOGRLSUL BUCUnr.SII (JUNIORI) 5-3

Duminică dimineață, în cadrul unei 
partide amicale, campioana de tenis de 
masă a Belgiei, echipa Royal Standard 
Liege a dispus de formația de juniori 
Progresul București cu scorul de 5—3. 
Rezultate tehnice : Lanckman — I. Iu
lian 2—0 (17, 11); Juliens— T. Pa
vel 2—0 (17, 17); Burlet— S. Dumi- 
triu 0—2 (—10, —9) ; Juliens — I. Iu
lian 2—0 (16, 17) ; Lanckman—S. Du- 
mitriu 2—O (14, 19); Burlet — T. Pa
vel 0—2 (—5, —14) ; Juliens — S. Du
mitrul 1—2 (—22, 14, —16) ; Burlet 
*-I. Iulian 2-0 (16, 18).

ORADEA 2
finala campionatului republican femi
nin de șah s-au mai obținut următoa
rele rezultate : Polihroniade — Stoinicu 
1—0, A. Teodorescu — Brantsch 
*/2—%> M. Teodorescu — Manolescu 
1—0, Desmiireanu — Rădăcină 0—1, 
Makai — Baumstark V»—'A, Brînzeu — 
Pogorevici 0—I, Ionescu — Nicolau 
*/2—r/2, Vidrașcu — Dima ’/2—% 
(r. 9); Dima — Polihroniade */2—%■> 
Nicolau — Vidrașcu 1—0, Pogorevici
— Ionescu 1—0, Baumstarck — Brîu- 
zeu 1—0, Rădăcină — Reicher 0—1 
Manolescu — Desraireanu 
Brantsch — M. Teodorescu */2— */2> 
Stoinicu — A. Teodorescu */.
(r. 10); Polihroniade — A. Teodorescu 
1—0, Desmireanu — Brantsch 0—1, 
Reicher — Manolescu 0—I, Brînzeu
— Sutiman */2—>/2, Ionescu — Bamn- 
starck 0—1, Vidrașcu — Pogorevici 
0—1, Dima — Nicolau 0—1 (r. 11). 
• în clasament conduc Nicolau și Po- 
lilironiade cu 9‘/2 p., urmate de Baum
starck 8’/2, M. Teodorescu 8 (1), Rei
cher llf2 (1), Pogorevici și Brantsch 
7%.

o-i!
Z2— %

La Jocurile Olimpice de la To
kio, țara noastră a fost reprezenta
tă, după cum se știe, și la canotajul 
academic, importantă disciplină olimpi
că, la care erau în joc nu mai puțin 
de 21 de medalii.

Fată de alte sporturi, la care emi- 
team ’ pretenții justificate pentru obți
nerea de medalii, la canotajul aca
demic așteptările nu mergeau chiar 
atît de departe, dar ele nu puteau nici 
cobori sub dezideratul firesc, de a fi 
prezenti, cu ambele ambarcațiuni pre
zentate (2+1 și 4 fără cîrmaci), în fi
nalele respective. Înțelegerea manifes
tată și eforturile materiale făcute (atît 
în pregătire cît și în deplasarea pro- 
priu-zisă) se cuveneau răsplătite prin- 
t>r-o clasare onorabilă în compania 
celor mai buni schifiști ai lumii. Dar, 
canotorii noștri n-au îndeplinit nid 
acest minim barem. Ei nu numai că 
nu s-au calificat pentru finalele de 
șase, dar chiar în cursele „de con
solare", pentru locurile 7—12 au a- 
vut poziții nesatisfăcătoare.

De fapt, Jocurile Olimpice n-au fă
cut decît să pună punctul final unei 
stări de lucruri care s-a făcut resim
țită cu acuitate în ultima vreme, în 
această ramură sportivă. Să luăm, de 
exemplu, campionatele europene din 
acest an. La Amsterdam ne-am pre
zentat cu o garnitură aproape com
pletă și cu promisiuni din partea unor

r< 7SW 
iăăbâ

Probleme actuale în dirt-track
r Duminică dimineața a luat sfîrșit pe 
stadionul Dinaino din Capitală cea de 
a Il-a ediție a campionatului republi
can de dirt-track. La încheierea aces
tei competiții ne-am propus să dezbatem 
cîteva din problemele actuale ale aces
tui sport, să tăcem unele propuneri 
care să ajute la dezvoltarea dirt- 
track-ului din țara noastră.

In momentul de față avem 10 aler
gători care pot evolua oe mașini spe
ciale în fața publicului. Trebuie să 
spunem de la început că numărul con- 
curenților specializați în această pro
bă este foatre mic, chiar și numai pen
tru trei ani de activitate oficială. In 
plus, așa cum spuneam într-unul din 
materialele precedente, toti acești aler
gători fao parte din cluburile sportive 
bucureștene. Reiese deci clar că aria de 
■dezvoltare a dirt-rrack-ului este redusă 
și, din această cauză, baza de selecție 
este foarte restrînsă. Am luat în discu
ție acest aspect pentru faptul că aler
gătorii noștri, recunoscuți în arena 
internațională prin curajul și ușurința 
lor în asimilarea elementelor de teh
nică a sportului cu motor, s-au dovedit 
la nivelul multora dintre cei care par
ticipă cu succes la campionatele lumii 
în mod firesc se pune deci problema 
ca într-un viitor foarte apropiat să ne 
prezentăm și noi la această 
petiție a celor mai buni 
,ai dirt-track-ului.

*,Pentru aceasta este însă 
'multă, foarte multă muncă, 
rînd va trebui să ne ocupăm de mări
rea numărului de practicanți ai vitezei 
pe zgură. Unele încercări s-au făcut. 
Dar au fost incomplete și uneori greșit 
orientate. Astfel, a fost programată o 
clasă pentru începători. Inițiativa este 
lăudabilă. Ea ar fi avut însă un efect 
pozitiv dacă numărul celor înscriși ar 
fi fost mai mare și dacă începătorii ar 
fi fost... ceva mai tineri. Dar, cu 5 aler
gători (dintre care un maestru al spor
tului și un alergător de categoria I) 
nu înseamnă că s-a făcut treabă. Sîn- 
tem de părere că la dirt-track trebuie 
recrutați- alergători din rîndul motoci- 
cliștilor 
lor 
cros 
lucru 
meni 
aibă 
sport

mare com- 
specialiști

nevoie de 
în primul

!

(în special din rîndul ce- 
care au participat la moto- 
și viteză pe circuit). însă acest 
este necesar să fie făcut cu ob
țineri. capabili să progreseze, să 
posibilitatea de a practica acest 
un număr cît mai mare de ani. 

De asemenea, federația de specialitate 
trebuie să se preocupe și da răsoîndirea 
dirt-track-ului îr> provincie. Sînt o se
rie de orașe (Hunedoara, Galați, Si
biu, Cluj) unde există condiții pentru 
desfășurarea acestei activități. In mo
mentul în care vor exista — în afara

Activitatea de dirt-track s-a încheiat. Această imagine oferă însă iubitorilor 
motociclismului o plăcută amintire a spectaculozității sportului lor preferat...

Capitalei — 4—5 centre care să ridice 
cadre în dirt-track baza de selecție va 
crește simțitor, iar formarea echipei na
ționale nu va mai constitui o proble
mă dificilă. In afara eforturilor pe care 
le face federația sînt necesare și mă
suri eficace ale unor cluburi și asocia
ții sportive cu secții de motociclism. 
Ajutorul lor este hotărîtcr. Și aceasta 
pentru faptul că numai ele pot să utileze 
secțiile cu materialul necesar, să re- 
cruteze tineri pentru această ramură 
sportivă, să-i pregătească și să le asi
gure un program competițional judi
cios alcătuit.

A doua problemă asupra căreia ne 
vom opri este arbitrajul. Ultimele în
treceri au scos în evidență serioase ca
rențe în pregătirea arbitrilor. Starter!» 
(atît Dan Fior ea cît și P. Răduț) nu

cunosc bine modul de a da plecarea, 
nu au reflexele necesare s-estet opera
țiuni. In timpul competițiilor au mai 
ieșit în evidență și alte greșeli de ar
bitraj care au influențat bena desfășu
rare a competițiilor. Se impune deci 
ca în timpul iernii să se organizeze un 
curs de specializare a arbit.-lor in a- 
cest domeniu, iar pentru perfecționarea 
starterilor ar fi bine ca 1:: antrenamen
tele alergătorilor să fie pr-zenți și a- 
ceștl arbitri. In acest tel ei ar putea 
exersa și ar putea ajunge la nivelul 
cerut. Firește, problemele dirt-track-u- 
lui n-au fost epuizate. Activiștii fede
rației vor lua fără îndoială în discuție 
și alte aspecte șî — ceea ce este mai 
important — le vor rezolva.

HRISIACI1E NAUM

echipaje care, în cîteva regate inter
naționale, obținuseră unele rezultate 
remarcabile. Confruntarea europeană 
decisivă, cu o „miză" reală, ne-a tre
zit însă la realitate. Nici una din am
barcațiunile noastre n-a reușit nici 
măcar să se califice în finalăt „Euro
penele" de pe lacul Bosbaan au fost 
o decepție, pentru noi, nu numai în 
ceea ce privește probele masculine ci 
și cele feminine. Lucru cu atît mai 
supărător, cu cît într-un trecut nu 
prea îndepărtat, sportivii și sportivele 
noastre obținuseră unele succese 
prestigiu, printre care șî cucerirea 
nor titluri de campioni europeni.

Față de această stare de lucruri 
răminere în urmă chiar lă nive
lul european), se pune pe bună drep
tate întrebarea: a fost justificată de
plasarea canotorilor noștri la Olim
piadă, unde era evident că nivelul 
întrecerilor va fi și mai ridicat? Fap
tele dovedesc că nu. Mai ales că rezul
tatele pe baza cărora s-a făcut lo.L.și 
această deplasare (unele succese «u- 
tine in competiții neconcludente, prin
tre care și Regata Snagov) nu erau 
încurajatoare. Acestea sînt faptele. Să 
încercăm să le explicăm și — mai 
ales — să tragem concluziile necesare. 
Insuccesele de ‘a Olimpiadă ale ca
notajului academic nu sînt numai re
zultatul muncii slabe, fără perspectivă, 
desfășurată la nivelul lotului republi
can și olimpic, ci ele ÎȘi au rădăcini 
mai adînci, in activitatea generală din 
ultima perioadă de timp la canotajul 
nostru academic.

Fără pretenția de a epuiza problema, 
să enumerăm cîteva cauze principale 
care au determinat, după părerea 
noastră, starea de țață:

a) bază de mase total 
Canotajul nostru academic 
un număr foarte restrins 
cânți. Campionatele republicane, o- 
glinda activității cantitative și cali
tative a unui sport, vorbesc de la 
sine. Fazele de zonă sînt simple for
malități, multe desfășurindu-se doar 
pe hîrtie, din cauza lipsei de pârtiei- 
panți. iar finalele (în consecință) nu 
reușesc — la unele probe — să an
greneze decît două sau tre» echipaje! 
Ne mărginim la un singur exemplu: 
finala probei de 8+1 fete din acest an 
a reunit la start doar... două echi
paje!! Atît la fete, cît și Ia băieți, au 
fost numeroase probe la care, din lip
să de concurenți, n-au mai fost nece
sare eliminatoriile și recalificările pen
tru finală.

Cu o astfel de bază c’e mase însăși 
selecția pentru loturile republicane de
vine de neconceput. Așa se și explică 
faptul că în lotul nostru olimpic pen
tru Tokio au figurat canotori ca Pon- 
graț și Vereș, care și-au făcut din plin 
datoria la timpul lor, dar care — 
după peste 15 ani de activitate — nu 
mai pot ține pasul la nivelul preten
țiilor olimpice ;

b) centrele din țară pe cale de dis
pariție. Ani de-a rîndul, canotajul nos
tru academic și-a tras seva din activi
tatea rodnică desfășurată în secțiile 
de specialitate dintr-o serie de centre 
nautice in fruntea cărora se situau Ti
mișoara și Aradul. Aceste orașe, cu in
tensă activitate, angrenau sute de par- 
ticipanți în întreceri pasionante, tra
diționale și dădeau lotului republican 
elementele de bază. In ultima vre
me, însă, activitatea în țară a scăzut 
îngrijorător, ca și preocuparea pentru 
ridicarea de elemente noi, bine do
tate. Atenția se concentrează acum 
aproape în exclusivitate spre Bucu
rești, unde Herăstrău!, prin dimensiu
nile sale reduse, și prin specificul său 
de lac de agrement, nu 
condiții propice sportului 
mantă. In alte orașe (Tg. 
ghin, Galați, Satu Mare, 
se fac pași foarte timizi ;

c) preocupare insuficientă în clu
buri și asociații. Specificul canotaju
lui academic, ca sport care cere o 
preocupare și eforturi deosebite, face ca 
această ramură să fie evitată, uneori 
chiar ignorată, de consiliile cluburilor 
sportive și ale unor mari asociații spor
tive. A scăzut activitatea în cluburi, 
puternice într-o vreme, ca Metalul, 
Rapid, Olimpia — din Capitală, UTA 
și CFR — din Arad, Voința, CFR și 
Știința — din Timișoara ș.a. Chiar 
și cluburi ca Steaua, Știința și Dina
mo nu pot spune că au făcut tot ce 
trebuie pentru progresul canotajului 
nostru academic. Dinamo, de exemplu,

de 
u-

(o

insuficientă, 
contează pe 
de practi- 

Campionatele republicane,

poate oferi 
de perfor- 
Alureș, Re- 
Cluj etc.),

alte cauz 
canotajulu 
lui pe pla 
să amintir 
în munca d 
toate nive

are o bună secție de băieți, dar a des 
ființat secția feminină, la un momen 
dat cea mai puternică din țară. Steau,
— după o serie de insuccese — acor 
dă doar in ultima vreme atenție creș 
terii elementelor tinere, cu care să-ș 
umple golurile din prima garnitură ;

d) calendar competițional sărac. Da 
că în București, în condițiile nesatis 
făcătoare ale lacului Herăstrău, exist 
unele realizări în sensul organizări 
unor concursuri locale (de multe or 
însă, slabe ca participare), în schimt 
în țară sînt organizate extrem d 
puține conclusuri. Lipsesc inițiativei 
locale, comisiile regionale și orășeneși 
se complac în pasivitate, invocind di 
verse motive nefondate. însuși calen 
darul central este sărac, el neconsti 
tuind un stimulent permanent pentr 
activitatea „masei" de canotori.

Firește, mai există și 
care frînează dezvoltarea 
nostru academic, afirmarea 
internațional. Ne mărginim 
aici: greșelile de orientare 
selecție a elementelor, la
lurile; lipsa de pasiune, de conștiincio 
zitate chiar, a unora dintre antrenoi 
și sportivi, care nu știu să ia exem 
piu de Ia colegii lor care acti 
vează în caiac-canoe; faptul că ambar 
cațiunile sînt destul de costisitoare; in 
suficienta preocupare pentru populariza 
rea canotajuiui academic etc.

O bună parte din lipsurile ară la ti 
privind participarea noastră la princi 
palete competiții internaționale ale a 
nului, rezidă și în munca desfășurat, 
de federația de specialitate și de an 
trenării loturilor. Pregătirea „olimpici 
lor" (antrenori I. Bulugioiu și A. Bă 
lan) a fost nesatisfăcătoare. In le 
gătură cu acest lucru, este de neînțele 
cum de s-a lăsat — multă vreme - 
pregătirea atîtor echipaje unui singu 
antrenor (I. Bulugioiu) care se ocup; 
în același 
nin 1 (La 
cum se 
Sesizarea 
deficiențe 
lot, in calitate de antrenor, și a tov 
Anton Bălan, secretarul general a 
federației, care — în mod evident — 
nu putea îndeplini această muncă far; 
a-și neglija sarcinile de bază în acti 
vitatea forului nostru de specialitate 
După insuccesul de la „europene", îi 
ceasul al unsprezecelea, a fost numi 
antrenor al lotului olimpic Z. Benedel 
care — bazindu-se prea mult pe suc 
cesele facile de la Regata S na goi
— a sperat ne justificat într-o redresar 
de ultim moment.

Ar fi fost de dorit ca tov. S. Barani 
care a funcționat și ca metodist al lo 
tului și care cunoaște bine proble 
mele acestui sport, să fi intervenit îi 
timp util, pentru eliminarea greșelilo 
din pregătirea lotului olimpic.

Federația de sporturi nautice trebui 
să analizeze cu mult spirit de răs 
pondere situația existentă și pe baz; 
unui plan concret de acțiune, care si 
angreneze pe toți tehnicienii și specia 
liștii noștri, pe sportivii înșiși, să 
treacă la măsuri eficiente, care să rea 
ducă... pe linia de plutire canotaju 
academic.

Considerăm că este nevoie să se pro 
cedeze grabnic la reorganizarea sec 
țiilor din cluburi și asociații, la reac 
tivîzarea centrelor cu tradiția prin a 
cordarea unui sprijin material și tetei 
mai concret la folosirea din plin a 
sibiiităților naturale tatwahite caaaO 
jului (lacul Văliug. tarat Mrn și ate 
Ie. ape curgătoarei- ta teSaB»tar»a o 
kndarului competițional iatera. la ar 
ganizarea schimburilor de experiență a 
specialiști din străinătate, ta ăwțirrc 
de consfătuiri melodice cu antrenori 
din întreaga țară, la o muncă susți 
nută de depistare a elementelor dotat 
cu calități specifice practicării cu suc 
ces a canotajului.

Școala și universitatea pot să aduc; 
o contribuție 
gățirea masei 
înzestrate.

în același 
o luptă hotărită împotriva rutinei și co 
modității antrenorilor, împotriva super 
ficialității în 
unii sportivi, 
atmosfere de 
entuziasm — 
care canotajul nostru academic poat 
și trebuie să le obțină.

AL GAVR1LESCU

timp și de un echipaj temi 
drept vorbind, nu s-a ocupa 

cade de nici unul)
— tirzie — a aceste

a dus Ia atașarea oe ling;

mai însemnată la îmbo 
de canotori cu element.

timp, trebuie declanșat;

pregătire manifestate di 
pentru instaurarea une 
lucru serioasă, plină di 
garanția unor succese p>



Gileva meciuri interesante și multe arbitraje bune

O Gazdele 
cu C .S. M

remarcat

în categoria B
s-au impus: 9 
Reșița? • C. F. 
ineficacitatea liniilor de atac

victorii în 14
R. Timișoara...

meciuri 9 Ce se Intîmplă 
confirmă! • Din nou s-a

• 34 de goluri marcate

Seria I
DINAMO BACĂU — METALUL 

TÎRGOVIȘTE (3—0). Victorie meri
tată datorită în 
din prima repriză a jucătorilor băcă- 
oani. Din ocaziile 
moviștii au reușit — pînă la pauză 
— să înscrie de două ori prin Ungu- 
roiu (min. 10) și Gros (min. 44). Tre
buie spus, de asemenea, că în primele 
45 de minute de joc tînărul Petrovici 
din înaintarea formației locale a con
tribuit substanțial la reușita acțiunilor 
ofensive. în partea a doua a meciului 
jocul, a scăzut ca valoare, a devenit 
încîlcit, și pe alocuri presărat cu duri
tăți (Pana.it de la Dinamo, a „exce
lat" în acest sens). Ultimul gol al 
gazdelor a fost marcat de Harșani

special comportării

de pol avute dina-

gazdelor a fost marcat 
în min. 78. (Ilie Iancu și 
V. Cosma — coresp.).

decît exact cîte patru minute, pentru 
că vîlcenii au egalat de fiecare dată. 
Introducerea lui Anton în formația stu
dențească, pe postul de extrem dreapta, 
a dat atacului mai multă agresivitate, 
reușind astfel să se impună din ce în ce 
mai mult și să înscrie încă două 
puncte, care le-au consolidat victoria.

Oaspeții au jucat și ei destul de bine, 
dar după ce au egalat situația la 2—2, 
n-au mai avut putere de pătrundere, 
s-au retras în 
ține rezultatul.

Punctele au
Cicu (min. 30 și 69) și Anton 
60 și 73) pentru Știința, iar 
(miri. 34 și 64) a înscris pentru Unirea 
Rm. Vîlcea.

Arbitrul V. Mesaroș (Cluj) a con
dus destul de slab echipele : ȘTIINȚA

apărare pentru a

fost înscrise de

men-

către 
(min. 
Gibea

Rezultate din campionatul republican de juniori

TRACTORUL BRASOV 
— FLACĂRA MORENI 
(2-0). Un succes prețios 
pentru brașoveni care au 
reușit să se impună în 
fața echipei din Moreni 
aflată printre fruntașele 
seriei. Pînă în min. 34 
jocul a fost echilibrat. 
Din acest minut Flacăra 
rămîne însă în 10 oameni, 
în urma eliminării de pe 
teren a lui Iordache. Gaz
dele inițiază atacuri mai 
dese și după o serie de 
ratări, printre care șutul 
în bară al lui Ciripoi din 
min. 69, reușesc să în
scrie de două ori prin 
Roșea (min. 86) și Vă
taf u (min. 88). A arbitrat 
bine L. Ferenți din Timi
șoara (Carol Gruia 
coresp. reg.).

C.F.R. PAȘCANI 
POIANA C1MPINA (3-1). 
Chiar de la început echi
pele au inițiat acțiuni ra
pide. Mai preciși în lovi
turile pe poartă și mai 
insistenți în atac ferovia
rii s-au impus cîștigînd 
pe drept Golurile gazdelor 
au fost marcate de Atanasiu (min. 2 și 
27) și Asiminoaie (min. 80). Pentru 
1 olana a înscris Iordache, în min. 23. 
Victor Pădureanu (Buc.) a arbitrat 
corect și autoritar. Pentru atitudini ne
sportive jucătorii Sovăianu și Matei 
(Poiana), ca și Rozorea (C.F.R.) au 
fost eliminați de pe teren în a doua 
repriză. (C. Enea — coresp.).

Zăinescu (Știința București) a ratat o ocazie favo
rabilă de a înscrie. El a lovit prea încet mingea, 

dind posibilitate portarului Bumbescu să rețină

BUCUREȘTI : Manta — Țițeica, Ur- 
seanu, Rădulescu, Ghegheșan — Cicu, 
Ene — Zăinescu (Anton), Păiș, Wetzer, 
Ciornoavă. UNIREA RM. VILCEA: 
Bumbescu (Sanda) — Sandu, Prăzaru, 
Vulpeanu, Zaharia — Bratu, Gavrilă 
— Lupașcu, Mihăilescu, Gibea, Mari
nescu (Anescu).

CHIMIA FAGARAȘ — SIDERUR
GISTUL GALAȚI (0—0). Partidă de 
factură modestă, lipsită de atracție. Lo
calnicii au dominat aproape 80 de mi
nute dar nu au putut să fructifice oca
ziile avute din cauza apărării supra- 
numerice a oaspeților și, mai cu seamă, 
ca urmare a ineficacității liniei de atac. 
Dominarea Chimiei este ilustrată cu 
prisosință de raportul de cornere în 
favoarea ei: 12—3. Siderurgistul a în
cercat fără succes cîteva contraatacuri. 
A condus bine Ion Dobrin din Pe- 
troșeni. (B. Stoic iu și Tr. Lancea — 
coresp.).

C. DUA1ITRIU

Seria a Il-a

CONSTRUCTORUL BRAILA - ME
TALUL BUCUREȘTI (2—1). Joc sub 
așteptări, cu exasperant de multe pase 
la adversar. Către sfîrșit, plusul de 
voință al Constructorului a hotărît 
soarta meciului. Au marcat: Cazacu 
(min. 12), Broscățeanu (min. 88), pen
tru Constructorul și, respectiv, Enache 
(min. 25). Arbitrul Paul Brăbenescu 
(Suceava) a ccndus slab. (N. Costin — 
coresp.).

ȘTIINȚA GALAȚI — C.F.R. RO
ȘIORI (0—0). Intîlnirea s-a caracte
rizat printr-un duel permanent între 
înaintarea studenților și apărarea oas
peților, dar gazdele n-au reușit să se 
descurce în fața porții adverse ratînd 
ocazii clare de gol prin Neagu și Găi
nam. Menționăm atitudinea nesportivă 
a jucătorului Leahevici față de publio 
și arbitrul N. Negoiță. (T. Siriopol — 
coresp.).

ȘTIINȚA BUCUREȘTI — UNIREA 
RAI. VILCEA (4—2). Siudenții bucu- 
reșteni au cucerit victoria mult mai 
clar decît arată scorul, deși aproape 
65 de minute nu s-au putut desprinde 
de adversar. Ei au condus cu 1-0 și 
2-1 dar n-au putut păstra avantajul

INDUSTRIA S1RMEÎ C1MPIA TUR- 
Zll — A. S. CUGIR (2—0). Peste 3000 
de spectatori au asistat, pe un timp 
frumos, la acest meci în care echipa 
gazdă a repurtat o victorie meritată. 
Pînă în min. 80 scorul rămăsese „alb“ 
datorită impreciziei înaintașilor de la 
„Sîrma“, dar și formei bune a apărării 
oaspe. Golurile le-au înscris Istrate 
(min. 80) și Raab (min. 84, dintr-o 
lovitură de pedeapsă). (P. Țonea — 
coresp.).

> C.S.M. REȘIȚA — VAGONUL ARAD 
; (1—2). Formația reșifeană continuă să 
s manifeste o formă slabă. Și în acest

meci jucătorii reșițeni au comis o serie
i de greșeli elementare : au ratat un 11 

m F, șî-au înscris un gol în propria
; poartă ș.a.m.d. Scorul a fost deschis 
[ de gazde (min. 20, prin Scînteie) dar 
. după zece minute fotbaliștii din Arad 

au egalat prin Petschovschi. Golul care 
a adus victoria... oaspeților a fost mar-

. cat de doi jucători reșițeni, fundașul 

. Niculescu și portarul Rusu (min. 76)
► la o învălmășeală în fața porții. A 
. condus bine M. Biolan-Tr. Severin. (I. 
ț Plăvițu — coresp.).
1 JIUL
’ (1—1). Cu toat£ că minerii au domi-
J nat mai mult în repriza I, totuși, n-au 
' putut marca datorită ineficacității îna

intașilor. In același timp trebuie spus 
că sibtenii au avut o apărare fermă. 
Au înscris Libardi (min. 50) pentru 
Jiul și Laufceag (min. 52) pentru Sibiu. 
A arbitrat corect O. Comșa (Craiova). 
(S. Băloi și 1. Zamora — coresp.).

ȘTIINȚA TIMISOARA — GAZ ME
TAN MEDIAȘ (1—1). Deși studenții 
au avut inițiativa majoritatea timpului,

PETRILA C.S.M. SIBIU

totuși n-au putut cîștiga decît un punct 
în această partidă disputată pe teren 
propriu. Golul Științei a fost marcat 
dintr-o lovitură de la 11 m (min. 44 — 
Lereter). A egalat Panta! în min. 65. 
(E. Grozescu — coresp.).

CLUJEANA — A.S.MJ). SATU- 
MARE (1—0). Gazdele au obținut o 
victorie dificilă în fața unei formații 
care s-a apărat supranumeric. Unicul 
gol al meciului a fost înscris în min. 
7 de Goran. A arbitrat bine P. Badea 
— Brașov. (I. David — coresp.).

A.S.Ă. TG. MUREȘ — MINERUL 
LUPENI (4—0). Partida a fost de un 
bun nivel tehnic. Cu toate că a fost 
învinsă la scor, formația din Valea 
Jiului a desfășurat un joc bun. Cel 
mai în formă atacant al mureșenilor 
a fost Sardi care a înscris trei din 
cele patru goluri (min. 28, 46 și 74). 
Scorul final a fost stabilit în min. 87 
de Țarălungă. Oaspeții au ratat două 
mari ocazii de gol, în minutele 40 și 
76. Bun arbitrajul lui A. Macovei — 
Bacău. (I. Vulcan — coresp.).

RECOLTA CĂREI — C.F.R. TIMI
ȘOARA (2—0). Fruntașa seriei, Re
colta, continuă să aibă o formă bună. 
Ceferiștii, în schimb, continuă să fie 
purtătorii... lanternei roșii. Fotbaliștii 
din Cărei au înscris golurile prin Vasiu 
și Petz II.

Foresta Fălticeni — CSMS Iași 1—l 
(0—0), Victoria P. Neamț — Dinamo 
Moldova Iași 1—5 (1—2), C.F.R. Paș
cani — Textila Botoșani 3—0 (nepre- 
zentare), Dinamo Bacău — Constructo
rul Brăila 0—1 (0—0), Chimia Onești 
— Metalosport Galați 4—2, Rulmentul 
Bîrlad ■— Siderurgistul Galați 1 — 4 
(0—0), Petrolul Moineșii — Fructexport 
Focșani 7—1 (4—1), Rapid Mizil— 
Tehnometal București 3—3 (1—1), Me
talul Hunedoara — Jiul Petrila 1—0 
(1—0), Minerul Deva — Minerul Lu- 
penî 1—3 (0—1), C.S.M. Reșița — Va
gonul Arad 0—0, Crișul Oradea — Mi
nerul Baia Mare 0—(X Minerul Bata 
Sprie — Minerul Bihor 5—0 (3—0),

Metalurgistul Baia Mare — A.S.M.D. 
Satu Mare 1—0 (1—0), Steaua roșie 
Saionta — Forestiera Sighet 3—tf
(Q—0), I.R.A. 2 Tg. Mureș — Clujeana 
0—2, Unirea Dej — Ind. sîrmei C. Tur, 
zii 0—1 (0—1), A.S.A. Tg. Mureș—« ■ 
Gloria Bistrița 15—«, Arieșul Turda—<’ 
Chimica Tîrnăveni 2—1 (1—0), Tracta-! 
rul Brașov — C.S.Ș. Brașov 2—0 (LO), 
Textila Sf. Gheorghe—Gaz metan Me, 
diaș 1—0 (0—0), Steagul roșu Brașov, ,’ 
— Rulmentul Brașov 1—0 (1—0), Chi,* 
mia Făgăraș — Faianța Sighișoara 
5—@ (2—0), Metalul Tîrgoviște — Per 
trolul Ploiești 0—0, Știința Craiova—» 
Eleetroputere Craiova 0—0.

6-1, UN ADEVARAT RECORD!
Rezultatul de 6—1 

Arad a cîștigat jocul 
octombrie la Timișoara în compania 
formației Electromotor, constituie și 
azi un record în materie: cel mai 
mare scor cu care a cîștigat o echipă 
în deplasare în cele opt etape dis
putate pînă acum în categoria C.

Despre acest rezultat puțin obiș
nuit ne-am ocupat Ia timpul potrivit 
în ziarul nostru. Iată însă că poșta 
de ieri ne-a adus o scrisoare din par
tea asociației sportive Electromotor 
Timișoara, în care ne sînt comunicate 
cauzele acestui 1—6 și o 
sancțiuni date de consiliul 
unor fotbaliști din echipă.

„Consiliul asociației, se 
serisoare, a analizat cauzele care au 
dus la slaba comportare a echipei 
noastre de fotbal în meciul cu C.F.R.

cu care C.F.R.
disputat la 18

serie de 
asociației

spune în

Arad. Lipsa de antrenamente — cri 
urmare a neprezentării unora dintre 
jucători la orele de pregătire — ca 
și neîndeplinirea indicațiilor date de 
antrenor au contribuit la această în- 
frîngere severă. De asemenea, viața 
nesportivă pe care au dus-o o serie 
de fotbaliști a făcut ca ei să nu mai 
fie în plenitudijiea mijloacelor fizice 
la acel meci. Pentru aceste motive, 
consiliul asociației a hotărît să-l sus
pende pe jucătorul Ad. Klein pe timp 
de un an, iar sportivilor Barbu 
Gheorgke, R. Biirger, Nicolae Hemen, 
I. Hiipfl, H. Fett, O. Popuță li s-a 
dat avertisment.

Consiliul asociației sportive Electro
motor Timișoara consideră că dînd 
aceste sancțiuni contribuie la însănă
toșirea climatului în secția noastră de 
fotbal". *

Din carnetul cron icarului...
(Urmare din pag. 1)

oaspeți au dat dovadă că „uită" unele 
reguli ale bunei conduite.

Să explicăm. Partida s-a 
rat în limitele sportivității, 
unele momente de încordare 
cători au folosit în lupta pentru ba
lon și procedee neregulamentare. în
deosebi clujenii. Dar nu despre aceasta 
este vorba. Ci de faptul că unii spec
tatori, ignorind prezența arbitrului pe 
teren și-au asumat rolul de a „face 
ordine", voeiferînd și aruneînd eu 
miei obiecte în jucătorii clujeni. Unii 
componenți ai echipei Știința (Ivan- 
suc, Georgescu) s-au angrenat în „i 
pută" cu spectatorii, gesticulind 
apostrofînd pe cei din tribune.

Publicul băimărean nu trebuie 
uite (ba dimpotrivă) că aplaudînd 
țiunile frumoase ale echipei lor favo
rite trebuie să aibă o atitudine obiec
tivă față de oaspeți, să dea dovadă 
de ospitalitate. Nu de alta, dar ar fi 
păcat, ca pentru cîțiva suporteri mei 
„înfocați" să fie suspendat terenul de 
joc, iar marea majoritate a publicului 
să fie pus în situația de a nu viziona 
cîteva etape meciurile echipei, acasă...

La rîndul lor, jucătorii Ivansuc și 
Georgescu ar trebui să afle că pe te
ren singura lor obligație e să joace 
fotbal. Dacă au uitat, să-și amin
tească...

desfășu- 
Dar, in 
unii ju-

,dis-

Su
ac-

C. MACOVEI

PTNĂ CIND?

Discutînd înainte de începerea me
ciului cu antrenorii echipelor C.S.M.S. 

Dinamo Pitești, C. Teașeă 
V. Mărdăreseu, aceștia 

că elevii lor vor

Iași și 
și, respectiv, 
ne-au încredințat 
presta un fotbal de calitate. Aveam 
toate motivele să-i credem. Formațiile 
lor sînt cele mai tinere din catego
ria A (deci dornice de afirmare) și 
cuprind o serie de elemente talentate, 
selecționate 
de tineret

Dar pe 
fel. După 
văzut că 
să joace 
C.S.M.S. Cealaltă... 
ceput, jucătorii piteșteni au practicat 
un joc obstructionist iar în continuare 
s-au dedat la durități. Tonul l-a dat 
portarul Matache. Vrînd să „tragă“ 
de timp, el a ținut mingea în mod 
exasperant, iar după ce a primit pri
mul gol (în min. 17) s-a enervat și a 
părăsit poarta plecînd după arbitru 
și protestînd nejustificat. Astfel, 
Matache a devenit „capul răutăților" 
în meciul de duminică, „încurajîn- 
du-și" coechipierii spre un joc nere
gulamentar. lmaginați-vă ce impresie 
neplăcută o oferă un portar care 
părăsește poarta și aleargă după ar
bitru pe undeva pe la mijlocul tere
nului să-l tragă la răspundere (!), care 
fuge după adversari să-i lovească sau 
care face acrobații agățindu-sse de ba-

în loturile 
și juniori, 

teren lucrurile 
primele minute 
numai o echipă 
fotbal.

republicane

au stat alt- 
de

e
Și aceasta

Chiar de

joc, s-a 
dispusă 
a fost 
la în-

rele porților, spre stupefacția specta
torilor. Așa a procedat Matache. 
sfîrșitul
Valcan, Olteanu și Naghi, care și 
ceștia s-au „remarcat" pentru acte 
indisciplină, l-au bruscat pe arbitru.

Ce părere are antrenorul V. Mărdă- 
rescu despre declarația făcută la înce
perea partidei? Dar conducerea clu
bului?

In cazul de mai sus, este însă mai 
interesantă părerea Comisiei de disci
plină a F.R.F. întrucît în rîndurile 
jucătorilor enumerați mai sus 6e află

meciului, el împreună

recidiviști, ca de pildă, Valcan.

La
cu

de

1. TRAIAN

...SI CUVÎNTUL UNUI 
OBSERVATOR FEDERAL

Prof. N. Petrescu, observator fede
ral la cele două meciuri de categoria 
A disputate duminică în Capitală, ne-a 
declarat următoarele: „La meciul „ve
detă", Steaua—Petrolul, m-a frapat 
diferența de valoare dintre fotbalul 
practicat în prima și în a doua re
priză de Steaua. Pînă la urmă, mi-am 
dat seama că lucrul e normal, întru
cît fotbaliștii acestei echipe n-au mai 
jucat împreună de la 6 septembrie. 
Vorbind tot despre Steaua, trebuie 
arătat că ritmul pe care l-a impus în 
repriza a doua este cel pe care-l aș
teptăm. La fel și modul în care sînt 
concepute acțiunile de atac: foarte

Iași, Dinamo Pitești a prestat din noK 
un joc excesiv de dur

repede pe aripi, cu finalizare. Daca 
Ilaksi ar fi izbutit de mai multe ori 
în încercările sale, părerea mea este 
că și scorul era mai mare. De aseme
nea am admirat oportunitatea pătrun
derilor lui Pavlovici. Cît despre Pe
trolul, acesta a făcut față în special 
în primele 45 de minute etnd s-a ju
cat mai lent. In general partida a 
plăcut, iar dintre jucători trebuie re
marcați în primul rînd portarul plo
ieștean Ionescu și apoi (pentru jocul 
din repriza a II-a) Raksi.

Meciul din deschidere, cel dintre 
Progresul și U.T.A., a fost un mozaic 
de faulturi, obstrucții și acțiuni între
rupte înainte de a se naște. La Pro-, 
greșul, lucrul acesta se dalorcște 
atacului, alcătuit din jucători care nu 
se potrivesc între ei din punct de 
vedere tactic. De pildă, alături de Voi- 
nea, e tînărul Ion Constantin; ambii 
nu fac altceva decît să aștepte mingea 
la picior și... miracolul posibilității 
unei pătrunderi spre poartă, sperînd 
că apărările vor fi atît de naive ca 
săi lase singuri... Totuși, Progresul 
rămîne o echipă cu posibilități și re-: 
intrarea lui Mateianu va da, desigur, 
mai multă clarviziune 
U.T.A.
oameni 
în 11!
pentru 
dovadă 
jucători, Floruț :a fost cel mai burii

atacului. Im 
a surprins faptul că în 10. 
s-a comportat mai bine decît. 
Totuși, U.T.A. merită laude 

moralul ridicat de care a dat 
în momentele dificile. Dintre

A

Un nou tip de echipament pentru viitorii adversari ai echipei Dinarno Piteștii 
Desen «le NEAGU RĂDULESCy,_

Pana.it


RECENZIE 1

„Metodica dezvoltării calităților fizice*
de C. FLORESCU, V. DUMITRESCU,

Este unanim recunoscut, In meto
dica contemporană, că unul din fac
torii esențiali care determină marile 
performante sportive este pregătirea 
fizică. In complexitatea acestei pre
gătiri este clar că trebuie să reținem 
în primul rînd diferențierea și meto
dica dezvoltării calităților fizice (vi
teză, forță, rezistență și îndemînare).

In procesul pregătirii sportive asis
tăm la modificări structurale și func
ționale importante. Cu cit există mai 
mult posibilitatea măririi capacității 
funcționale a organismului, cu atît 
rezultatele pot fi mai înalte.

Și pentru că pe seama organismu
lui sînt puse mari sarcini de efort, 
de cele mai multe ori intense și „pînă 
la refuz" în ceea ce privește inten
sitatea sau volumul, trebuie să cu
noaștem cît mai bine calitățile fizice 
ale sportivilor în funcție de ramura 
ce o practică și mecanismul evoluției 
lor.

Folosind critic vastele achiziții știin

Discuție despre noul sezon
PRONOEXPRES1X2X1X21

In ultima perioadă de timp con
cursurile PRONOSPORT au devenit țot 
mai atractive și interesante, soldîn- 
du-se cu premii de valoare.

Astfel, la concursul PRONOSPORT 
nr. 43 din 25 octombrie, participan
tul Căpraru Gheorg'ne din Craiova a 
obținut pe o variantă combinată zeci
mală, frumoasa sumă de 56.247 lei. El 
a obținut o suită de premii as‘fel: 
0,1 variante la categoria I = 52.557 lei, 
0,9 variante la categoria a Il-a <= 
2.823 lei, 3,3 variante la categoria a 
Ill-a = 867 lei. Total 56.247 lei.

Programul concursului PRONO
SPORT de duminică cuprinde întîlniri 
echilibrate din cadrul categoriei A și 
B care se pot solda oricînd cu rezul
tate surpriză. In rest, 4 întîlniri din 
campionatul italian între echipe cunos
cute participanților noștri.

NU UITAȚI ABONAMENTELE
Azi, ultima zi cînd vă mai puteți 

procura buletine abonament PRONO- 
EXPRES pentru luna noiembrie. Cu 
ele puteți participa la toate trageriie 
din luna noiembrie. Costul unui bule
tin abonament este de 12 lei.

• Mîine se întorc din excursie ce» 
peste 200 de premiati ai tragerii su
plimentare SPORTEXPRES trim. III.

In afara orașului Tr. Măgurele și 
a insulei Ada-Kaleh, ei au vizitat și 
orașele Belgrad și Budapesta.

Participînd la sistemele Loto-Prono- 
sport în afara autoturismelor și a ze
cilor de mii de premii în obiecte și 
bani, puteți obține premii în călătorii 
și excursii.

a

ANUNȚvariantea a

V-a 1.355,9 variantea a

UZ'NA DE ANVELOPE „DANUBIANA"VI-a 6.013,4 variantea a

categoria I: 75.864 lei.

ANGÂJEAZA

12.

SE MAI ORGANIZEAZĂ UN CURS DE CALIFICARE

IN MESERIILE LĂCĂTUȘI Șl ELECTRICIENI

9
10.

Rubrică redactată de Lolo-Prono- 
sport.

SE PRIMESC ABSOLVENȚI A 7 CLASE ELEMENTARE. 
DUPĂ ABSOLVIREA CURSULUI SE VOR ELIBERA CARNETE 

DE CALIFICARE

CEI INTERESAȚI TREBUIE SĂ AIBĂ DOMICILIUL ÎN 
CAPITALA

PRELUNGIREA SOS. OLTENIȚEI NR. 181, RAIONUL 
NICOLAE BALCESCU

Informații suplimentare se pot obține la Serv. Personal și Itt- 
vățămînt, telefon 23.65.41 — 23.42.80.

REȚINEȚI! Uzina de anvelope „DANUBIANA'
autobuz 44 direct de la Piața Unirii

a

IATA PROGRAMUL CONCURSULUI 
DE DUMINICA 8 NOIEMBRIE

1. Petrolul — Știința Craiova.
2. Progresul—Rapid
3. Știința Cluj—C.S.M.S. lași
4. Dinamo Pitești—Crișul Oradea
5. Farul—U.T.A.
6. C.S.M. Reșița—Jiul
7. Recolta Cărei — Ind. sîrmei 

Turzii.
8. C.S.M. Sibii—Știința Timișoara
9. Fiorentina—Juventus 

Laneirossi—I azio
11. Roma—Bologna 

Sampdoria—Milan 

țifice și experiența personală, un co
lectiv de autori a reușit să pună 
la dispoziția specialiștilor — prin 
Editura UCFS — monografia cali
tăților fizice, problemă mult contro
versată în practica sportivă.

Colectivul de autori ai monografiei 
vine să lămurească și să completeze 
documentarea pe care o aveam pînă 
acum despre esența și modul cum 
se pot dezvolta calitățile fizice de 
bază. Autorii fac o armonioasă îm
binare a teoriei cu cerințele practice.

In primul capitol ei prezintă „Ge
neralități asupra calităților fizice", 
pentru a ușura studierea procesului 
de dezvoltare a calităților fizice și a 
clarifica noțiunile de bază. Așadar, 
se enunță principalele calități fizice, 
se arată interdependența lor, meto
dele de dezvoltare și ceea ce ridică 
mai mult nivelul capitolului, se arată 
criteriile pentru stabilirea principale
lor componente ale efortului fizic.

In capitolul al II-lea autorii lucrării

Meciul I (Steaua — Dinamo Buc.) 
tipărit pe afișe și fluturași! de etapă a 
fost înlocuit cu meciul Petrolul — 
Știința Craiova.

Pentru a veni în sprijinul participan- 
ților care joacă la acest concurs am so
licitat antrenorului Hcienio Herrera un 
pronostic la meciurile din campionatul 
italian care smt cuprinse în progra
mul de duminică. Amabil ca totdeauna, 
H. H. a dat după ce a analizat cu a- 
tenție fiecare meci, următoarele prono
sticuri :

Fiorentina—Juventus 1 X
Lanerosi—Ltzio 1
Roma—Bologna X
Sampdoria—Milan X

PRONOEXPRES

a 7.001 lei.
ill-a 58,7 variante

Premiile concursului Pronoexpres nr. 
44 din 28 octombrie 1964.

Categoria a Il-a 1 variantă a 32.001 
lei și 9 variante

Categoria 
1.284 lei.

Categoria 
278 lei.

Categoria
71 lei.

Categoria
22 lei.

Report la
Cîștigătorul sumei de 25.000 lei alo

cată la categoria a Il-a din reportul 
categoriei I, va fi cunoscut miercuri 4 
noiembrie a.c.

A. PREDESCU
se ocupă pe larg și competent de 
„Metodica dezvoltării calităților fi
zice". Aci se tratează particularitățile 
metodicii de dezvoltare a calităților 
fizice principale: viteza, forța, rezis
tența, îndemînarea și succesiunea pre
lucrării lor.

Capitolele III și IV tratează „Parti
cularitățile dezvoltării calităților fizice 
în diferite ramuri sportive" și la di
ferite vîrste.

Finalul cărții include și perspectiva 
ce poate sta în atenția autorilor de 
a continua lărgirea monografiei, prin 
prisma marilor performanțe ce se rea
lizează în cadrul campionatelor mon
diale, europene sau olimpice.

Lucrarea se adresează profesorilor 
de educație fizică, medicilor sportivi, 
antrenorilor și sportivilor care sînt 
chemați să-și aducă contribuția la 
creșterea nivelului performanțelor.

prof. CORNELIU RADUȚ

bogat program international. Ei 
invitați să evolueze pe patinoarele 
Praga, Sofia ș.a., iar în Capitală 
primi replica selecționatei orașului

(Urmare din pag. 1) 

participarea sportivi din Austria, R.S 
Cehoslovacă, R.D. Germană, R.P. Un
gară și U.R.S.S. De altfel, in acest se
zon, tinerii noștri patinatori vor avea 
un 
sini 
din 
vor
Budapesta.

— Ce noutăți ne mai rezervă actua
lul sezon ?

— Campionatele republicane se vor 
desfășura anul acesta după o formulă 
nouă. Adică vor fi organizate campiona
te separate pentru seniori și juniori de 
categoria 1 și pentru juniori de catego
ria a Il-a și copii între 11 și 12 ani. 
Pentru cei mai mici sportivi se va orga
niza un concurs republican. In calen
darul intern mai figurează „Cupa 30 
Decembrie", „Cupa Dinamo", „Cupa 
F.R.H.P." și alte competiții cu caracter 
republican.

— Nu ne-ați spus nimic despre pati
natorii artistici din provincie...

— Sportivii bucureșteni vor avea ad
versari puternici în persoana patinato
rilor din Brașov și Cluj. In aceste orașe 
funcționează, de mai mulți ani, centre 
de inițiere in cadrul cărora au fost 
descoperite multe elemente talentate.

— Dar despre centrele de inițiere din 
București, ce părere aveți ?

— Numai cuvinte bune. Dar, de 
acum înainte numărul lor se va dubla 
prin darea in folosință a patinoarului

Rezultatele concursului de ciclocros de duminică
Sezonul de ciclocros a continuat du

minică cu întrecerile din cadrul „Cupei 
Olimpia". In program au figurat probe 
pentru toți posesorii de biciclete.

Organizatorul concursului, clubul 
sportiv Olimpia, a ales un traseu în 
jurul stadionului Olimpia. Seniorii și-au 
disputat întîietatea de-a lungul a 16 
km (5 ture). Pe primul plan al cursei 
s-au situat C. Popescu și Gh. Radu, 
cîștigătorul ultimelor concursuri. Pri
mul a condus două ture, după care 
în fruntea întrecerii s-a instalat Gh. 
Radu care a trecut primul linia de so
sire.

Clasamentul: 1. Gh. Radu (Steaua);
2. C. Popescu (Olimpia); 3. I. Bra- 
haru (Voința); 4. Gh. Moldoveanu 
(Voința Ploiești); 5. Gh. Neagoe 
(Steaua) etc. Deși și-a anunțat parti
ciparea, campionul țării, C. Dumitrescu, 
nu a putut lua startul fiind suferind.

La celelalte categorii de alergători 
s-a înregistrat o participare mai nume

spe-

Mu-

de la Floreasca și cu siguranță că se va 
simți lipsa cadrelor tehnice. Timpul 
insă nu este trecut pentru a organiza 
cursuri de instructori.

— Vreți să ne vorbiți și despre 
cialitatea dv.: patinaj’ul viteză ?

— Viteziștii de la Mureșul Tg.
reș, Știința Cluj, Olimpia Brașov și 
Dinamo București se pregătesc intens 
cu patine pe rotile. Și ei au un bogat 
program competițional: „Cupa 30 De
cembrie", „Cupa Dinamo", „Cupa Tuș- 
nad", „Cupa F.R.H.P." și, bineînțeles, 
campionatele republicane.

— Cînd și unde este programată fi
nala campionatelor ?

— Ultimele întreceri vor avea loc, 
probabil, pe pista din Miercurea Ciuc 
sau pe cea din Tușrtad intre 1 și 5 fe
bruarie 1965.

interviu luat de
TR. IOANIȚESCU 

— tehnician aprovizionare materiale electrice și electronice
— șef depozit chimicale
— șef depozit piese de schimb
— tehnicieni normatori (care să îndeplinească condițiile de studii 

și stagiu conform prevederilor legale)
tehnicieni devizieri (care să îndeplinească condițiile de stu
dii și stagiu conform prevederilor legale)

— mecanici
— mecanici aparate de măsură
— electricieni
— instalatori de gaze posedînd carnet categ. G.
— dactilografe

roasă decît la seniori. Astfel, în pro
bele rezervate juniorilor de categoriile 
I și a Il-a s-au întrecut aproape 50 
de tineri cicliști. O desfășurare spec
taculoasă a avut cursa .juniorilor de 
categoria I cîștigată de O. Grigore 
(Voința).

Iată cîștlgătorii în celelalte probe i 
juniori cat. a H-a — Gh. Ciumeti 
(C.P.B.); biciclete de semicurse î G. 
Băloiu (Dinamo); biciclete de turism i 
D. Leambu (Voința).

POPICE
Campionatul republican pe echipe

In plină desfășurare
Pe arenele de popice din întreaga 

tară se desfășoară întrecerile pri-nei 
faze a campionatului republican pe 
echipe. Iată cîteva vești.

• Ploiești. Cele mai mari rezultate 
din cadrul etapei a IV-a a campiona
tului regional le-au obținut forma
țiile Petrolul Ploiești și Flacăra Cîm- 
pina, care au învinș pe Locomotiva 
Ploiești și Flacăra S.M.S. (Ploiești cu 
5190—4825 p.d. și, respectiv, 5195— 
4852 p.d. După patru etape, în cla
sament conduce Petrolul Ploiești cu 12 
p., urmată de Flacăra Cîmpina cu 12 
p. (punctaveraj mai slab), Rafinăria 
Teleajen 9 p., Voința Ploiești 9 p., 
Petrolistul Cîmpina 7. p. etc. (Petre 
Brebeanu • coresp.).

masculine 
întîietatea 

regional, 
loouri în

• Tg. Mureș. Opt echipe 
și șase feminine își dispută 
iu cadrul campionatului 
După două etape, primele 
clasamente sînt ocupate de jucătoarele 
și jucătorii asociației sportive Voința 
Tg. Mureș (Ion Păuș-ooresp. reg.).

• Brașov. La campionatul regio
nal participă 16 echipe împărțite în 
două serii geografice. Prima etapă se 
află în curs de desfășurare. Se joacă 
la probele clasice de 100 bile mixte 
femei și 200 bile mixte bărbați 
(C. Gruia • coresp. reg.).

?iiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit'iiiH

De la I. E. B. S.

• Pentru cuplajul de fotbal DINA
MO — ȘTIINȚA CRAIOVA și STEAUA 
— U.T.A. de joi 5 XI. ora 13,15 de pe 
stadionul „23 August", biletele se pun 
în vînzare începînd de astăzi după 
amiază la casele obișnuite

• Patinoarul artificial din parcul 
„23 August" este deschis pentru pa
tinaj public joi si sîmbătă orele 17—19 
și duminică orele 10—13 și 15—17. 
Se închiriază ghete cu patine.

® La patjnoar funcționează un curs 
de inițiere în patinaj pentru copii în
tre 6—14 ani. înscrieri si informații 
la patinoar sau la telefon 21.21.63.



HANDBAL

Trei antrenori emeriti ne vorbesc despre 
primele întreceri internaționale din acest sezon

Meciurile de campionat s-au terminat 
duminică, dar handball știi și handbalistele 
nu-și pun echipamentul la... naftalină. Ac
tivitatea lor continuă. Curînd va începe 
„Cupa de iarnă", în sală, oferind întreceri 
mult gustate de spectatori. In același timp, 
se va desfășura și sezonul internațional, 
care oferă multe puncte de atracție. Mai 
apropiate sînt patru evenimente : debutul 
echipei Dinamo București în „Cupa campio
nilor europeni", participarea formației 
Steaua la un turneu la Leningrad, a Vl-a 
ediție a „Cupei orașului București44 pentru 
echipele feminine și turneul în R.F.G. al 
unei selecționate masculine. Toate acestea 
sînt programate în cursul acestei luni, de 
aceea au și început pregătirile. Iată cîteva 
amănunte, pe care ni le-au furnizat cei în 
drept.

DINAMOVIȘTII ÎNAINTEA .C,C.E.«

Țn~ tabăra dinamoviștilor domnește o fe
brilă activitate. Se apropie meciul cu Vai- 
vzaerts Berlin din cadrul „.Cupei campio
nilor europeni" (28 noiembrie la Bucu
rești, arbitru : Pupici — Iugoslavia) și în 
această ediție a competiției ei doresc, 
din toată inima, să realizeze ceea ce n-au 
Izbutit în cea precedentă: cucerirea Cupei.

— Cum vă veți desfășura pregătirile ? 
l-am întrebat pe antrenorul emerit Oprea 
Vlase

— Ni Ie vom continua, fără întrerupere, 
schimbînd numai locul lor, în condițiile spe
cifice ale unor meciuri în sală. Contez pe 
participarea unui lot de 17 jucători, printre 
care Mozer și Costache II. Primul a rein
trat și sper să fie complet restabilit la dala 
meciului cu Vorwaerts ; al doilea n-a jucat 
duminică fiind puțin bolnav dar va 
fu prezent la pregătiri și joc. Starea 
fizică a jucătorilor este bună la ora actu
ală, la fel și starea de spirit. Vom întîlni 
un adversar puternic în Vorwaerts, care 
— cum rezultă din informațiile pe care le 
posed — cuprinde jucători bine făcuți, cu 
mare putere de luptă și aruncări de la 
semidistanță și distanță. Pe unii din ei 
(Papusch șl Hebler, de pildă) l-am văzut 
la campionatul mondial din Cehoslovacia. 
Va fi un meci greu și de aceea ne pre
gătim. cu toată seriozitatea pentru a obține 
calificarea în turul următor.

— Ne aflăm înaintea unul turneu inter
național care prezintă un grad de dificul
tate prin ticiparea anunțată. Este vorba 
de turneul de la Leningrad, din cadrul 
concursului sportiv al armatelor prietene. 
După cum ni s-a comunicat din partea or
ganizatorilor, la acest turneu vor lua parte, 
în afară de noi : Dukla Praga, Honved Bu
dapesta, TSK Cer veno Zname Sofia, „1 Au- 
gust“ Pekin șl TSKA Moscova. Turneul va 
începe la 13 noiembrie și va continua, cu 
o zi de repaus (16 noiembrie) pînă îa 18 
noiembrie. Așadar, cum rezultă din aceste 
date, se va juca sistem tuineu, fiecare cu 
fiecare, într-o sală cu teren de joc de di
mensiuni 4QX20 m. în vederea acestui tur
neu, la care dorim să avem o comportare 
la înălțimea prestigiului handbalului nostru, 
am început imediat pregătirile în sală cu 
întregul lot care ne stă la dispoziție. Ple
carea la Leningrad este fixată pentru zha 
de 10 noiembrie.

STEAUA LA LENINGRAD

Al doilea interlocutor : I. Kunst-Ghermă- 
nescu, antrenor emerit (Steaua) ;

.CUPA ORAȘULUI BUCUREȘTI" ȘI TURNEUL 
DE LA ESSEN

In fine, antrenorul emerit N. Nedef ne-a 
vorbit despre celelalte două acțiuni :

— Ca în fiecare an, handbalul feminin 
își va organiza în acest sezon tradiționala 
sa competiție — „Cupa orașului București", 
care însă, spre deosebire de alți ani, se 
va disputa — ca să spun așa — în două 
etape : 20—22 noiembrie și 4—6 decembrie. 
La prima, în afara selecționatelor A șl B 
ale Capitalei, și-au anunțat participarea 
echipe din Iugoslavia și U.R.S.S. Progra
mul urmează să fie definitivat zilele ace
stea, Loturile noastre își încep pregătirile 
sub conducerea antrenorilor C. Popescu 
și F. Spier.

Paralel se vor desfășura și pregătirile 
unei selecționate masculine, în general a- 
ceeași care a cucerit în vară „Cupa Du
nării44, în vederea turneului de la Essen 
(R.F.G.), programat la sfîrșitul lunii noiem
brie. Toate aceste pregătiri constituie prime 
etape în activitatea sportivilor noștri frun
tași, în fața cărora se află întîlniri inter
naționale importante, printre care meciurile 
masculine cu Iugoslavia și B.F.G. și cam
pionatul mondial feminin.

★
Așadar, un sezon bogat care se impune 

pregătit cu toată atenția și seriozitatea, dat 
fiind 
balul

renumele de care se bucură hand- 
romînesc.

P. GAȚU

Prima etapă a returului in campionatul pe echipe
Intîlnirea de box dintre echipele Voin

ța și Dinamo Craiova, disputată dumi
nică î* «*da de cultură a raionului Tu
dor Vladimirescu, a fost una dintre 
cele mai frumoase din cadrul actualu
lui campionat. Aceasta datorită, în pri
mul rînd, formației craiovene care în 
întrecerea de duminică a fost „vioara 
întîi“. Antrenorii D. Ciobotaru și A 
Ciocan au prezentat la București o echi
pă în mare formă, cu o pregătire fi
zică excepțională. Formația Voința, ho- 
tărîtă să obțină un rezultat favorabil 
pe teren propriu, a întîmpinat opoziția 
craîove-nîlor . posesori ai unei tehnici 
superioare și ai unei pregătiri ireproșa
bile, ^argumente" în fața cărora echipa 
locală a trebuit să se recunoască în
vinsă. Rezultat final: 15 — 25.

Reuniunea a fost interesanta, cu bo
xeri bine pregătiți, meciuri atractive 
și decizii juste, așa. cum am dori să în- 
tîlnim mereu pe ringurile noastre. Evi
dential : N. Mihai, Șt. Stingă, I. Piți
goi (Voința) și I. Enache, S. Constan
tinescu, I. Manea, El. Pătrașcu. C. Bu- 

tzuliuc (Dinamo). Dar lista ar putea 
să continue. Am mai remarcat arbitra
jul corect și autoritar prestat de Dumi
tru Ionel (Brăila).

Și acum cîteva cuvinte despre cele 
zece partide.

In primul meci, Șt. Costescu (D) a 
învins prin abandon în repriza secundă, 
pe N. Mihai (V). După ce Mihai a de
monstrat ca posedă frumoase calități, 
lovit puternic el a fost abandonat. „Co
coșul" I. Manea (D), în ascensiune de 
formă, l-a învins la puncte pe D. Mi
ron (V) după ce acesta din urmă a 
fost trimis la podea. C. Buzuliuc (D), 
dezlănțuit de la primul pînă la ultimul 
sunet de gong, La învins într-un meci 
spectaculos pe Șt. Stingă (Voința). Cat. 
semiușoara i M. Goanță (D) m.n. M.

Prin comportarea sa de duminică Pă- 
trașcu, pe care-l vedeți în fotografie, 
a dovedit că este hotărît să-și recapete 

locul pierdut din lotul republican

Prima etapă a luptei 
pentru promovare s-a încheiat

Locurile 1—2 din clasamentele seriei a II-a asigură promovarea în pri
ma serie. De aceea, întrecerea celor 20 de echipe (masculine și feminine) a 
purtat de la început amprenta unei deosebite dîrzenii. Acest lucru a ca
racterizat și ultima etapă a turului, dovadă scorurile în general strînse cu 
care s-au încheiat partidele. In această luptă sînt angrenate, cu șanse mai 
mari, cinci echipe la băieți (Rafinăria Teleajen, Știința București, C.S.M. Re
șița, Cauciucul Onești și Voința Sibiu) și trei la fete (Voința Odorhei, Rul
mentul "
aceste 
ultima

Brașov și Știința Galati). întrecerea va continua, în retur, 
formații, care — de altfel — au fost principalele... combatante și 
etapă, cea de duminică.

între 
în

Iată 
cestor

cîteva scurte relatări asupra a- 
ultime meciuri.

tat foarte bine. Oaspeții au avut 
comportare satisfăcătoare. 
pîrceanu, coresp.).

(Gh.
o

To-

Plo- 
?» 

ofe-

MASCULIN
• Jocul zilei a avut loc la 

iești, între Rafinăria Teleajen 
C.S.M. Reșița. Și el a corespuns, 
rind un spectacol de calitate. S-a ju
cat deschis, în viteză, cu pase și com
binații precise, încheiate cu goluri 
frumoase. Gazdele au condus de la 
început, la un moment dat cu 8—3, 
apoi reșițenii și-au revenit și au reu
șit să reducă scorul la 11—12. După 
pauză, tot Rafinăria are inițiativa, 
dar în mia. 46 este egalată la 15—15. 
In final însă, revine în atac și ob
ține victoria (a 9-a) ou 20—18. Gol- 
geterii meciului: Neusatz 6, respectiv 
Federspiel și Barabaș cite 5. fȘt. 
Ionescu, coresp.).

• Despre partida Cauciucul Onești- 
Știința București ne-a vorbit obser
vatorul federal Gh. Nedelescu: „Meciul 
a fost destul de frumos. Gazdele au 
opus — în apărare ca și în atac — 
un joc în forță și au reușit să con
ducă cu 4—1 și 5—2. In continuare 
însă, Știința — care începuse slab — 
a jucat din ce în ce mai bine, a ega
lat și a luat conducerea (uneori la 
diferențe apreciabile), cîștigînd cu 
17—16. Arbitrajul lui C. Căpățînă 
autoritar" •

• Condusa pînă în min. 46 cu cîte 
2—3 goluri, echipa Rapidului a izbu
tit totuși în final să cucerească vic
toria cu 9—8 asupra formației C.S.M.S. 
Iași, la capătul unui joc deosebit de 
disputat. Oaspeții au greșit că n-au 
tras de la distanță deși au jucători 
înalți ale căror aruncări ar fi putut 
depăși blocajul rapidist. (C. Chiriac).

• Tehnometal Timișoara, jucînd — 
spre deosebire de gazde — mai calm, 
a reușit un frumos rezultat de ega
litate la Hălchiu (14—14). Momentul 
psihologic al meciului a fost cu 30 
de secunde înainte de 
H. Jeckel (Recolta) a

sfîrșit, cînd 
ratat o a 

doua lovitură de la 7 m și scorul era 
de 14—13!... (E. Titeș, coresp.).

• O victorie meritată (cu 15—12) 
a cucerit Voința Sibiu asupra Științei 
Cluj, după un joc în care s-a prezon-

CLASAMENTUL

1. Raf. Teleajen 9 9 0 0 145: 95 18
2. Știința Buc. 9 7 1 1 166:113 15
3. C.S.M. Reșița 9 6 1 2 159:115 13
4. C-ciucul Onești 9 6 0 3 91: 82 12
5. Voința Sibiu 9 5 0 4 105:134 10
6. Rapid Buc. 9 3 1 5 90:112 7
7. C.S.M.S. Iași 9 3 0 6 130:143 6
8. Recolta Hălchiu 9 2 1 6 96:117 5
9. Știința Cluj 9 1 0 8 108:145 2

10. Teh-metal Tim. 9 0 2 7 129:163 2

FEMININ
• Liderul seriei, Voința Odorhei n-a 

reușit deeît un meci nul cu Construc
torul Tim. (6—6), deși a jucat p-e te
ren propriu. Jocul a fost de factură 
slabă, cu multe greșeli de ambele părți. 
Jn ultimul minut, Voința a ratat o 
lovitură de la 7 m. (B. și L, Balas 
coresp.).

In partidele Șt. Hirșu (O) — P. Onofrei 
(C.S.M.S.), N. Sulger (O) — C. Bul
gara (C.S.M.S.), V. Ionescu (O) — 
l'. Ștefu (C.S.M.S.), deși boxerii ieșeni 
meritau victoria, juriul a hotărît... ega
litate. Iată celelalte rezultate: C. Ne- 
goescu (O) b.p. Gh. Vieru (C.S.M.S.) ; 
T. Jerdea (O) b.ab.I Gh. Ivanciu 
(C.S.M.S.) ; 'Șt. Comaroni (O) b.desc. 
II N. Ionescu (C.S.M.S.) ; V. Dobre 
(O) b.ab.I C. Paznicu (C.S.M.S.) ; I. 
Șerban (O) b. k.o. I C. Cojan (CSMS); 
C. Văleanu (C.S.M.S.) b.ab.I F. Preo- 
teșescu (O) ; V. Petrescu (O) și T. Du- 
mitroaie (C.S.M.S.) — descalificați, ne
justificat, de arbitrul Chevorchian.

MIHAI TRANCĂ

• Tot un rezultat de egalitate 
(10—10) a reușit și Rulmentul Bra
șov, dar mult mai prețios, pentru că 
l-a obținut în deplasare, la Galați. 
Intîlnirea a prilejuit cel mai frumos 
joo al sezonului și meritele revin în 
egală măsură oelor două echipe. De 
remarcat că Rulmentul conducea cu 
10—8 eu 2 minute înainte de sfîrșit. 
(G. Arsenie, coresp.)

• S.S.E. Petroșeni a învins (cu 
6—3) după pauză, ca urmare a unui 
joc mai clar și mai eficace. Principa
lele realizatoare: (Pușcașu 3 și, respec
tiv, Ghiță 2. (St. Băloi și I. Zamora, 
coresp.).

• Electromagnetica s-a reabilitat în 
fața suporterilor săi, cîștigînd la un 
scor concludent (11—5) meciul cu Vo
ința Sighișoara. Buoureștencele și-au im
pus superioritatea în special după 
pauză. S-au remarcat Florea și Kut- 
scher. respectiv Danioiuc și Onofraș. 
(C. Chiriac).

9 La Mediaș: Record—Favorit 
rodea 12—10 (6—3).

Băloiii (V). FI. Pătrașcu (D), evoluînd 
la „ușoară", a arătat o formă bună 
și o mare dispoziție de luptă. El l-a 
învins detașat pe I. Militaru (V). Sur
priza reuniunii a furnizat-o 1. Enache 
(D) care l-a scos din luptă, în repriza 
secundă, pe Gh. Palangă (V). I. Piți- 
goi (V) a dovedit în ultima vreme o 
formă foarte bună pe care a confirmat-o 
și în partida cu N. Moț (D). El a cîș- 
tigat la puncte într-un meci în care 
cele două avertismente date lui Moț de 
către arbitrul P. Dumitrescu-Pdeșd 
(pripit, după părerea noastră) au ho
tărît soarta partidei. Cat. mijlocie î 

E. Constantinescu (D) b.ab.I D. Io
nescu (V); cat. semigrea i Șt. Pandu
rii (D) b.ab.I A. Duculescu (V) ; cat. 
grea t N. Motoc (V) b.ab.I T. Basarab 
(D) — Basarab a fost accidentat.

In cealaltă partidă, Olimpia ajutată 
substanțial de arbitrii Chevorchian 
(Galați), Bocîrnea (Brăila) și Dumi
trescu (Pitești) a obținut o categorică 
victorie în fața formației C.S.M.S. Iași.

La Tg. Mureș, A.S.A. din localitate 
învins, la capătul unei lupte viu 

disputate, cu scorul de 20—17, pe 
Dinamo Brașov. Iată rezultatele în or
dinea categoriilor : Ghiurcă (ASA) b. 
dese. I pe Roșianu (D), Gorea (ASA) 
b.p. Momoiu (D), Andrei (ASA) b.p. 
Ionescu (D), Macyeji (ASA) b.p. Radu 
(D), Dosan (ASA) b.p. Damian (D), 
Binder (D) b.p. Antal (ASA), Iuga (D) 
b.p. Dobre (ASA), Astaloș (ASA) b.p. 
Ienciuc (D), Suciu (D) b. dese. III 
Gyolrgy (ASA).

C. ALBU — coresp.

La Hunedoara, Constructorul din lo
calitate a terminat la egalitate (19—19) 
cu puternica formație din Cîmpulung 
Muscel. Iată rezultatele în ordinea 
categoriilor : V. Popa (M) b.ab.II M. 
Udriște (H), M. Ștefan (M) b.ab.II I. 
Cizmarii (H), I. Balaș (H) m.n. A. Si- 
mion (M), V. Proorocii (H) b.p. Gh. 
Badiu (M), Gh, Manea (M) b.p. Șt 
Tătărășanu (H), M. Ceaușu (H), b.p 
A. Pițigoi (M), I. Somoti (H) b. dese. 
II Gh. Citirea (M), Gh. Bucur (H) cîș- 
tigă fără adversar, Tr. Nicolae (M) 
b. ab. 
b. ab.

I C. Stoenică (H), I. Ivan (M)
II N. Dineu (H).

V. ALBU — coresp.

rezultate : C.S.M. Cluj — A.S.A.Alte
Oradea 17—18; Constructorul Galați—• 
Cimentul Medgidia 25—13.

O-

Mai multa atenție organizării 
și desfășurării intilnirilor 

în cadrul campionatului pe echipe 
la cirilarul oficial, și Marcu Spacov 
(Steaua București) care în mod per
manent vociferează și insultă din col
țul ringului. De asemenea, a făcut 
obiectul discuțiilor atitudinea nesporti
vă a boxerului P. Vanea (Steaua) care 
a insultai pe arbitri și și-a desconside
rat ’ adversarul, abandonind lupta la 
mod ostentativ.

Au fost semnalate și unele greșeli 
grave comise de arbitrii Ion Dulău 
(Cluj) și Alexandru Eretnia (Ploiești), 
ale căror hoiărîri au determinat dorea 
unor decizii eronate. Au fost analizate 
și comportările slabe ale arbitrilor ju
decători C. Dobroiă, I. Niculescu, L 
Bogdan, V. Berezovschi, N. Kerekeș, C. 
Pandelescu ș.a.

Ținînd seama de toate acestea, biroul 
F.R.Box a luat următoarele măsuri: 

Iosif Bora — Tg. Mureș suspendat 3 
luni din funcția de antrenor.

Mareu, Spacov, interzicerea pe timp 
de 3 luni de a asista boxerii la colț.

Petre Vanea, suspendat 3 etape Șl 
scos din lotul R.P.R.

Constantin Dobrotă (Constanța), lori 
Gorgan (Craiova) Nicolae Kerekes 
(Baia Mare), Constantin Pajidelesctt 
(Brașov), Valentin Berezovsehi (Crâio*, 
va), Constantin Tudose (Constanța) — 
avertisment. Alexandru Eremia (Plo
iești), Ion Dulău (Cluj), Ion Nienlescu 
(București), suspendați pe timp de 8, 
etape ale returului campionatului.

Una din marile competifii pugilistice 
interne anuale, care urmărește asigura
rea continuității pregătirii și angrenarea 
unui număr cit mai mare de tineri bo
xeri in meciuri oficiale, este campiona
tul republican de box pe echipe.

Biroul F.R. Box, analizînd desfășu
rarea primei faze a campionatului, a 
constatat unele realizări, dar și unele 
lipsuri.

Se remarcă, astfel, rezultatele obți
nute pîrtă in prezent de echipele DI
NAMO CRAIOVA, PROGRESUL 
BRĂILA, MUSCELUL CIMPULUNG 
MUSCEL, METALUL BOCȘA RO- 
MINĂ.

In ceea ce privește organizarea ln- 
tîlnirilor s-a constatat că majoritatea 
cluburilor și asociațiilor sportive cu 
secții de box înscrise în campionat 
acordă atenția cuvenită, meciurile des- 
fășurîndu-se in bune condițiuni.

Au existat însă și unele aspecte ne
gative în această primă fază a întrece
rilor. Astfel, s-a manifestat lipsă de 
preocupare din partea clubului Voința 
București pentru organizarea corespun
zătoare a întrecerilor. Lipsuri în or
ganizare s-au constatat și la Brașov, 
unde conducerea echipei Dinamo din 
localitate nu s-a preocupat de asigura
rea ordinei în sala de concurs, în tim
pul desfășurării meciului cu echipa 
Rapid.

Au fost luate in discuție abaterile 
săvîrșite de antrenorii Iosif Bora (ASA 
Tg. Mureș), care a încercat să urce în 
ring un alt boxer deciț cel prezentat

I

Și acum, clasamentul:
1. Voința Odorhei 9 6 2 1 78:64 14
2. Rulmentul Brașov 9 5 3 1 69:59 13
3. Știința Galați 9 5 1 3 73:70 11
4. C-structorul Tim. 9 3 3 3 68:70 9
5. Progresul Buc. 9 4 0 5 68:58 8
6. S.S.E. Petroșeni 9 4 0 5 58:53 8
7. Record Mediaș 9 4 0 5 69:84 8
8. Electromagnetica 9 3 2 4 68:66 8
9. Favorit Oradea 9 3 0 6 69:81 6

10. Voința Sighișoara 9 2 1 6 51:66 5

Fază din partida Steaua—Dinamo Brașov (33—16). itdslces (D) a pătruns 
la semicerc printre Oțetea și lacob și a aruncat la poartă 
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Popicari romini ASTAZI, Vesti din tarile socidistn:
peste hotare

f a întrecerile tradiționalului concurs 
internațional de popice dotat cu tro
feul „ Werner Seelenbindcr" disputat la 
Bautzen au participat, alături de spor
tivii din R. P. Ungară, R. S. Ceho
slovacă, R.S.F. Iugoslavia și R.D. Ger
mană, campionii noștri Ecaterina Damo 
II și Cristu Vinătoru. In prima zi a 
competiției s-a jucat la probele clasice 
de 100 bile mixte femei și 200 bile 
mixte bărbați. Clasamentele: feminin —

Hanelore Cebulla (R.D.G.) 487 p.d.; 
Ursul ; Grim.au (R.D.G.) 458 p.d.; 
Ma. a Svoboda (R.S.C.) 455 p. d.... 
Fate rina Damo II 421 p.d.; mas

culin: 1. L. Herold (R.D.G.) 940 p.d.;
2. H. Rischkovski (R.D.G.) 931 p.d.; 
W. II. Brautingam 927 p.d.... 21. C. Vî- 
nătoru 337 p.d.

In partea a doua a concursului,- fe
tele au tras cîte 200 bile iar băieții 
400. Clasamentele: masculin — 1. H. 
Brautingam 1916 p.d.; 2. E. Schulze 
(RDG) 1902 p. d.; 3. L. Grobs (RDG) 
1865 p.d... 15. C. Vinătoru 1720 p. d. 
Feminin — 1. Hilde Rominger (RDG) 
883 p.d.; 2. Hanelore Cebulla 859 p.d.;
3. Maria Svoboda (RSC) 858 p. d.... 6. 
Ecaterina Damo II 771 p.d.

L 
2.
3.
8.

Șahiști din 48 de țări, cifră record 
în istoria marilor competiții șahiste, 
sînt prezenți în aceste zile la Tel 
Aviv, orașul care găzduiește cea de 
a XVI-a ediție a Olimpiadei de șah.1 
In capitala Izraelului și-au dat în
tâlnire aproape toți marii maeștri 
și maeștrii internaționali ai lumii, 
în frunte cu campionul mondial 
Tigran Petrosian, foștii deținători ai 
titlului M. Botvinnik și V. Smîslov, 
candidații la titlul suprem al șahu
lui, campionii naționali ș.a. După 
cum se știe, în cadrul Olimpiadei 
se dispută un alt titlu mondial, a- 
cela pe echipe.

Reprezentativa țării noastre a so
sit în cursul zilei de sîmbătă la Tel 
Aviv. Echipa Romîniei va juca în 
formația anunțată, cu următoarea 
ordine la mese: 1. Theodor Ghi- 
țescu, 2. Florin Gheorghiu, 3. Vic
tor Ciocîltea, 4. Oorvin Radovici, 5. 
Gheorghe Mititelu, 6. Constantin 
Botez. Ultimii doi jucători figurează 
ca rezerve. în caz cînd unul dintre 
titulari iese din echipă, ceilalți jucă
tori urcă cu cîte un loc în ordinea 
anunțată.

Prima rundă a întrecerii va avea 
loc astăzi în sala de festivități a

Hotelului Sheraton din Tel Aviv, Ia 
ora 16 (ora locală). Se joacă 5 ore, 
după care urmează o pauză de o 
oră și jumătate, partidele întrerupte 
continuînd apoi în aceeași noapte.

Numărul mare de echipe necesi
tă jocuri în serii de calificare. Or
ganizatorii Olimpiadei au anunțat 
că se alcătuiesc 7 grupe, primele 
două clasate calificîndu-se în tur
neul final pentru stabilirea locu
rilor 1—14. Drept capi de serii ta 
fiecare grupă au fost desemnate pri
mele echipe clasate la Olimpiada 
de la Varna, în ordine: U.R.S.S., Iu
goslavia, Argentina, S.U.A., Unga
ria, Bulgaria, R.F. Germană, R. P. 
Romînă, R.D. Germană, R.S. Ce
hoslovacă, Danemarca, Austria, 
Spania și Anglia. După aceea se 
vor trage la sorți și celelalte echipe 
pentru fiecare dintre grupe.

La ora cînd închidem ediția, are 
loc la Tel Aviv, în sala de teatru 
„Habima”, festivitatea de deschidere 
a celei de a XVI-a Olimpiade de 
șah, în cadrul căreia se procedea
ză la tragerea la sorți și la stabili
rea programului rundelor.

Din nou în fruntea clasamentului întrecerii celor mai bune echipe de hochei 
din Uniunea Sovietică se află redutabila formație Ț.S.K.A. Iată o fază inte

resantă din meciul susținut de hocheiștii de la
Torpedo

SPORTIVII DIN R. P. CHINEZA 
ÎN ÎNTRECERI INTERNAȚIONALE

Gorki
Ț.S.K.A. în fața c€. - de la

Foto ; TASS

startul cunoscutul fondist ce- 
Vladimir Balsanek, care a

FOTBAL PE GLOB
ÎNTÎLNIRI INTERNAȚIONALE

Echipa Turciei a susținut duminică 
la Istanbul un meci amical cu repre
zentativa Tunisiei. Fotbaliștii turci au 
câștigat partida cu 4—1 (3—1).

La Belgrad, în meci amical, Parti
zan a învins formația italiană Milan cu 

■ 5—3. Ambele echipe au desfășurat un 
joc mult apreciat de spectatori. Dinamo 
Zagreb — viitoarea adversară a echi
pei Steaua în „Cupa cupelor" a jucat 
în Italia cu echipa Genoa. Meciul s-a 
încheiat cu rezultatul de 2—2. O altă 
■echipă iugoslavă. Treșnevka. ș jucat 
la Florența cu Fiorentina. Fotbaliștii 
italieni au oîștigat partida cu 4—0.

Reprezentativa U.R.S.S. a jucat du
minică în Algeria în orașul Constantine, 
•cu selecționata tării. Fotbaliștii sovie
tici au repurtat victoria cu 1—0.

j Miercuri 4 noiembrie sînt progra
ma1: două întîlniri contînd pentru pre
liminariile campionatului mondial de 
fotbal: R. F. Germană — Suedia și 
Italia — Finlanda. în aceeași zi se vor 
disputa in „Cupa campionilor europeni"

IUGOSLAV
După o întrerupere de mai mu>lte 

săptăinîni, campionatul iugoslav se va 
relua săptămîna aceasta. Iată clasa
mentul :

campionatului U.R.S.S. 
astfel î

se prezintă

1. Torpedo Moscova 29 17 7 5 48:18 41
2. Dinamo Tbilisi 28 16 8 4 41:27 40
3. T.S.K.A. 28 14 9 5 41:19 37
4. S.K.A. Rostov 31 16 5 10 39:27 37
5. Sahtior Donețc 30 13 9 8 34:25 35
6. Dinamo Kiev 28 10 13 5 40:26 33
7. Dinamo Minsk 30 7 17 6 22:16 31
8. Spartak Moscova 31 12 7 12 33:31 31
9. Dinamo Moscova 28 10 10 8 29:23 30

10. Krila Sovietov 30 6 14 10 20:33 26
11. Volga 29 7 12 10 17:32 26
12. Neftianik 30 7 10 13 23:29 24
13. Zenit Leningrad 30 8 8 14 26:35 24
14. Torpedo Kutaisi 30 9 6 15 17:36 24
15. Kairat 28 7 8 13 21:25 22
16. Simnik 29 6 9 14 18:39 21
17. Moldova Chișindu 29 6 4 19 13:41 18
CLASAMENTUL CAMPIONATULUI

NIMES CONDUCE IN CAMPIONA
TUL FRANȚEI

în etapa de duminică a campiona
tului francez, Lyon a dispus de fcstul 
lider, Nantes, cu 1—0, iar Rennes a în
trecut echipa Toulon cu 4—1. Alte re
zultate î Rouen — Sedan 2—0, St 
Etienne — Angers 1—0. Nîmes—Stade 
Franțais 3—0, Valenciennes — So- 
chaux 1—0, Strasbourg — Bordeaux 
1-—0, Toulouse — Lens 3—2. In cla
sament conduce Nîmes cu 13 p, la ega
litate cu Lyon. Urmează Nantes și So
cha ux cu cîte 12 p.

TN CAMPIONATUL CEHOSLOVAC

în aceste zile, o selecționată for
mată din cei mai buni jucători de te
nis de masă din Japonia este oaspe a 
sportivilor din R. P. Chineză. Jucă
torii japsnezi efectuează un turneu în 
mai multe orașe chineze, fiind pretutin
deni urmăriți cu deosebit interes de 
către iubitorii tenisului de masă.

Sportivii chinezi și japonezi nu sînt 
la prima lor întîlnire în acest an. Nu 
de mult, ei s-au întîlnit în fața table
lor ou patrate albe și negre, într-o serie 
de meciuri de „weichi", joc asemănător 
cu șahul, foarte popular în Extremul 
Orient.

a trecut 
hoslovac 
parcurs cei 10 km ai cursei în 31:21,4.

SEZONUL COMPETIȚIONAL 
AL SPORTIVILOR MAGHIARI

DUPĂ PILDA MARILOR CAMPIONI

1. Zagreb
2. Dinamo Zagreb

4 2 2 0 8:3 6
4 2 1 1 7: 1 5

3. Sarajevo 4 2 1 1 8: 6 5
4. Partizan Belgrad 3 2 1 0 4: 2 5
5. Steaua roșie 3 1 2 0 5: 2 4
6. Radnickî 3 1 2 0 6: 3 4
7. Vojvodina 4 1 2 1 2: 2 4
8. Hajduk Spilt 4121 9:10 4
9. Jelezniaiar 41 1 2 3: 4 3

10. Velej 4 1 1 2 6: 8 3
11. Vardar 4 1 1 2 5: 7 3

• fotografie isto- 
ică din albumul 
e amintiri al e- 
:hipei Internazio- 
ale. In meciul 
usfinut la Madrid 
i compania echipei 
rgentiniene In-
lepentliente (al
■lea joc), pentru 
Cupa interconti
nentală", Inter a 
îștigat cu I—0. 
ată-l pe căpitanul 
chipei Picchi în 
osesia valorosului 
rofeu la cîteva 
lipe după înche- 
srea celor 120 de 
linute de joc.

Foto : U.P.I.

meciurile Steaua Roșie Belgrad 
Glasgow Rangers (la Londra) și 
Chaux de Fonds — Benfica. La Buda
pesta, în cadrul „Cupei orașelor tîr- 
guri" se va desfășura returul: Ferenc- 
varos Budapesta —* Wiener Sport 
Klub.

CLASAMENTUL CAMPIONATULUI 
ITALIAN

în etapa de duminică a campiona
tului cehoslovac Dukla Praga a dispus 
cu 1—0 de Banlk Ostrava. Alte rezul
tate : Spartak Brno — Slovnaft Bra
tislava 1—1, Spartak Tmovo — C.KJD. 
Praga 0—0, Kosice — Jednota Tren- 
cin 3—0, Spartak Sokolovo — Tatran 
Preșov 1—0, Slovan Bratislava — Ta- 
transka Teplice 2—0, Kladno — Jil- 
hava Ostrava 4—0.

Fiecare a auzit despre „Cursa Păcii", 
cea mai mare competiție ciclistă ama
toare din lume. Dar poate n-ați aflat 
încă despre existența „Micii Curse a 
Păcii" (Kleine Friedensfahrt) pe care 
și-o dispută cu aceeași ardoare, deși nu 
ia nivelul marilor campioni, numeroși 
tineri cicliști din R. D. Germană. Ă- 
ceastă competiție ciclistă de mase se 
bucură de un deosebit succes, începînd 
cu starturile din cadrul asociațiilor 
sportive și pînă la finalele 4>e regiune 
și întreaga țară. în acest an, cîștigă
torul „Micii Curse a Păcii" este elevul 
de 17 ani Helge Wittig din orășelul 
Seehausen (raionul Magdeburg). Un 
viitor Tăve Schur ? Foarte posibil...

JUBILEUL CROSULUI 
DE LA BECHOVICE

Sezonul internațional al hocheiștilor 
maghiari a început zilele trecute cu 
partida dintre selecționatele orașelor 
Budapesta și Sofia. Victoria a revenit 
hocheiștilor maghiari cu scorul de 6-1, 
prin golurile marcate în ordine de 
Bankuti, Rozgonyi, Schwalm, Bankuti, 
Rozgonyi și Boroczi, respectiv Po
lanski.

Mai multe echipe de fotbal din R.P. 
Ungară vor întreprinde în viitorul a- 
propiat turnee peste hotare. Astfel, 
Ujpesti Dozsa va juca la 8 noiembrie 
la Neapole cu o selecționată locală, 
continuindu-și apoi turneul în Olanda, 
Franța, R.F.G. și Grecia. Echipa 
M.T.K. va juca în R.F. Germană și 
Elveția, Ferencvaros a fost invitată de 
mai multe echipe din R.F.G., Grecia, 
și R.A.U. iar Vasas în Iran, Honved 
în Franța și Belgia etc.

In prezent, cîțiva din cei mai buni 
tenismeni maghiari se află în R. P. 
Chineză unde susțin meciuri cu spor
tivi chinezi. La simplu femei, Ci Fon 
Ti (R. P. Chineză) a învins-o pe Pol- 
gar cu 6-3, 6-1, iar Szel (R.P.U.) a 
dispus de Lo Mei Fang cu 6-2, 6-2. 
La simplu bărbați, Gulyas (R.P.U.) a 
cîștigat partida cu Ciu Cen Hua la 
6-2, 6-4, iar Szikszai l-a întrecut pe 
Mei Fu ci, ou 6-2, 6-4. Varga ș! Ko- 
maromi (R.P.U.) au fost învins, de 
Su Mei Lin și, respectiv, Pen Ci Huan.

de

• Duminică are loc un meci pentru 
preliminariile campionatului mondial i 
Luxemburg —• Norvegia și un joc ami
cali R. P. Bulgaria — R. D. Germană.

CAMPIONATUL U. R. S. S.

înaintea ultimelor etape, clasamentul

12. Sutiețka 4 0 3 1 0: 6 3
13. Rjeka 3 10 2 1:22
14. Treșnevka 3 0 2 1 0; 3 2
15. O.F.K. Beograd 3 0 1 2 3: 8 1
LIDERUL ÎNVINS DE RAPID VIENA

In campionatul austriac s-a desfășu
rat duminică derbiul Vienei r Wiener 
Sport Klub — liderul clasamentului — 
a întîlnit pe campioana țării, Rapid 
Viena. Ultima a obținut victoria la li
mită cu scorul de 1—0. P. <3. Austria 
și Viena au terminat la egalitate i 1—1. 
Alte rezultate: Grazer A.G. — Schwe- 
hat 0—1, Admira — Sturm Graz 4—1. 
Iată situația primelor clasate i
1. Viena 9 52 1
2. Wiener Sportklub 9'6 2 1
3. Rapid 8 5 2 1
4. Austria 9 4 4 1

14
14
12
12

1. Milan 7 5 2 0 15: 5 12
2. Internazionale 7 4 3 0 10: 3 11
3. Sampdoria 7 4 2 1 7: 3 10
4. Juventus 7 3 3 1 5: 4 9
5. T o-rino 7 2 4 1 7: 5 9
6. Roma 7 3 2 2 12: 8 8
7. Catania 7 3 2 2 13:11 8
8. Fiorentina 7 3 2 2 ioai 8
9. Bologna 7 3 13 8: 4 7

10. A taianta 7 2 3 2 5: 5 7
11. Foggia 7 2 3 2 4: 6 7
12. Varese 7 2 2 3 10:12 6
13. Lanerossi 7 2 2 3 7:10 6
14. Cagliari 7 13 3 7:10 5
15. Messina 7 2 14 5:11 5
16. Lazio 7 12 4 7:10 4
17. Genoa 7 0 2 4 4: 7 4
18. Mantova 7 0 16 2:12 1

Printre competițiile care se bucură 
tradiție în R. S. Cehoslovacă se nu
mără și aursa de cros Bechovice — 
Praga, oare se dispută cu regularitate 
In fiecare toamnă. Zilele trecute s-a 
desfășurat cel de al 50-lea cros Becho
vice — Praga. 532 de sportivi fruntași 
au ținut să fie prezenți la startul celei 
mai vechi probe de alergare din Ce
hoslovacia. Cu toată vremea rece și 
amedă, numeroși spectatori au populat 
laturile șoselei și intersecțiile pentru a 
urmări cursa. în grupa fruntașă, primul

SCURTE ȘTIRI EXTERNE
RECORD AE U.R.S.S. LA HALTERE

în cadrul unui concurs de haltere 
desfășurat la Moscova, sportivul sovie
tic Lev Andrianov (cat. cocoș) a ega
lat recordul mondial la stilul „smuls" 
ridicînd o halteră de 108 kg. El a co
rectat recordul țării sale cu 500 gr. 
Vechiul record unional aparținea lui 
Vahonin, campion olimpic la Tokio.

pentru a dovedi că titlul olimpic pe 
care l-am cucerit nu a fost întâmplător”.

„CUPA SUEDIEI" LA TENIS

Au continuat meciurile 
tru „Cupa Suediei", care 
diferite orașe europene. 
Anglia a eliminat cu 4-1 
Germane 1 în ultimul „«xa, 
Sangster l-a învins cu 6-4; 2-6;

„NU VOI TRECE LA PROFESIO
NISM"

Campionul olimpic de judo La toate 
categoriile, olandezul Anton Geesink, 
a dezmințit știrea potrivit căreia ar 
fi trecut la profesionism. „Este adevărat 
— a spus Geesink — că ml s-au oferit 
30 000 de dolari pentru_ a semna un 
angajament la un circ, dar am refuzat 
să devin judocan de circ. Pentru mine, 
cea mai mare bucurie a fost medalia 
olimpică de aur. Voi rămîne amator

de tenis pen
se dispută în 

La Bremen, 
echipa R.F. 

meci, Mike 
: 6-1 

pe Christian Kuhnke. In întîlnirea 
viitoare, echipa Angliei va juca cu Da
nemarca. La Helsinki echipa Finlandei 
conduce ca 3-1 în fața echipei Franței 
și a obținut calificarea pentru turul 
următor.

Cu ocazia recentului Congres al Fe
derației Internaționale de Natație o se
rie de țări, printre care Japonia, Mexic 
etc. s-au pronunțat în favoarea lăr
girii programului olimpic la înot.

Congresul a însărcinat comisia teh
nică să studieze posibilitatea includerii 
în programul olimpic și a următoarelot 
probe: masculin — 100 tn spate, 100 m 
bras, 100 m fluture, 200 m și 800 ni 
liber, 200 mixt. Feminin — 200 și 80C 
m liber, 200 m spate, 100 m 
200 mixt.

Desigur că Biroul Federației 
(tonale va trebui să obțină și 
rea Comitetului Internațional 
pentru lărgirea programului 
care și pînă acum, după cum 
este destul de... larg.

bras și

Interna- 
aproba- 
Olimpic 
la înol 
se știe

MARELE PREMIU DE MOTO- 
CICLISM AL JAPONIEI

Ultima etapă a campionatului mon
dial de motociclism s-a desfășurat la 
Suzuka (Japonia). Primul loo la cate
goria motocicletelor de 350 cmc a fost 
cîștigat de rhodezianul J. Redman pe 
o mașină Honda.

1,83 M LA ÎNĂLȚIME FEMEI
în cursul unei reuniuni atletice desfă 

șurate la Sydney, atleta australiană Mi 
chele Mason Brown a trecut ștacheta ridi 
cată la 1,83 m (a doua performanți 
mondială, după recordmana lumii 
landa Balaș). In cadrul aceleiași. ._ 
uniuni, campionul olimpic la 5000 m 
americanul Bob Schul, l-a învins p 
australianul Ron Clarke în proba d 
2 000 m. Schul a realizat timpul d< 
5:10,3. Recordmanul mondial la lu« 
gitne, Ralph Boston a concurat 1 
proba de 110 m garduri pe care 
cfetigat-o cu timpul de 14,4. Carr 
cîștigat ambele probe de sprint (10,1 
și 21,1), Thomas a sărit 2,03 la înăl 
țime, iar Hansen a realizat 4,88 m 1 
prăjină.
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