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SPORTIVA
• Selecționata de tineret la hochei a R. P. Romine

intilnejte reprezentativa A a R. P. Ungare

z>

Organ ai Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R.P.Romînâ

Regretul

bătrînului

Selecționata noastră de tineret 
la hocliei pe gheață întîlnerște azi 
și mîine, Ia Budapesta, prima e- 
chipă reprezentativă a R.P. Un
gare.

înainte de a pleca la Budapesta, 
tinerii jucători ai selecționatei au 
susținut, pe patinoarul „23 August-*  
un ultim joc de verificare în com
pania unei selecționate tiucureș- 
tene. Tntîlnirea s-a încheiat cu 
scorul de 3—3, după ce. la un 
moment dat, selecționata de ti
neret conducea cu 3—1. Punctele

au fost
fanov și Bașa (tineret), Szabo II, 
(2) și Moiș (combinată).

Echipa care va evolua astăzi va 
fi alcătuită din următorul lot 
care a făcut deplasarea : Durui- 
traș, Stoiculescu, Pană, Scheau, 
Făgăraș, Corduban, L. Vacar, 
Stefanov, Florescu, Mihăilescu, T 
Ștefan, C^amar, Bașa, Ionescu, 
Ciobotaru, loanovici, Moiș. An
trenorii echipei : G. Cosman și 
N. Zografi.
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8 goluri în cuplajul de joi 
din Capitală

• Arbitrul de fotbal Cornel Nițescu
a primit ecusonul F.I.F.A.

pescar

hai 
lui 
că

După arbitrul bucureștean Mi- 
Popa, deținător al ecusonu- 

„Referee 
un nou

F.I.F.A.". iată 
arbitru romln.

Cornel Nițescu din Sibiu, a pri
mit această distincție. Ecusaiuil 
și titulatura de arbitru interna
țional recunoscut de F.I.F.A. ii 
vor fi înmuiate azi la Sibiu.

Ultimele Jocuri In „.tapa Dinamo" la volei
Meciurile masculine de volei 

desfășurate joi, în cadrul etapei 
a doua a „Cupei Dinamo", s-au 
încheiat cu următoarele rezul
tate : Rapid — Constructorul 
Brăila 3—0 (9, 8, 7„). Dinamo 
— Steaua 3-1 (12—15, 11, 0,

13). Ultima etapă a competiției : 
astăzi după-amiază, în sala Di
namo, începînd de la ora 17. 
In program, partidele Steaua — 
Constructorul Brăila și Dina
mo — Rapid.

STEAUA — UT.A. 4—0. Minutul 13. Creiniceanu a centrat precis și Pavlovici (in stingă) înscrie cu 
capul, din plonjon, deschiztnd scorul

RAID ANCHETA

Prin cîteva școli,
la ora de educație fizică

Â u trecut aproape două luni de la începerea anului de 
ZI în&ățămmt. In toate școlile, o dată cu învățătura, elevii 

și-au reluat cu bucurie și activitatea spo-tivă. Acttm, a- 
prnape că nu există oră în care in sala de sport sau pe terenul 
din curtea școlii să nu Iniilnești elevi luînd parte la ora de 
educație fizică sau la cea de colectiv sportiv.

In cele mai multe din școlile noastre. — elementare, medii 
și profesionale — prin grija 

educație fizică s-au luat măsuri 
din timp pentru crearea celor 
mai bune condiții de desfășu
rare a orelor „sportive". S-au 
reamenajat terenurile și sălile de 
sport, s-a îmbunătățit apara
tura necesară. In unele școli 
calitatea bună a orelor de educa
ție fizică demonstrează că aces
te pregătiri s-au făcut temei
nic. In altele însă orele de edu
cație fizică se desfășoară, uneori.

conducerilor și a catedrelor de 
in mod formal. O serie de pro
fesori se mărginesc să țină ora, 
să-și îndeplinească planul tema
tic. dar nu urmăresc eficiența 
acestuia. In multe cazuri, a- 
proape că nu-i interesează unele 
absențe.

Iată cîteva aspecte întilnite 
de noi în școlile pe care le-am 
vizitat nu de mult, aspecte din 
care se pot trage concluzii deo
sebit de prețioase.

ritm 
liră 
exerciții de respirație. Âpoi au 
apărut bilele de metal. Tema 
lecției era învățarea tehnici1 
aruncării greutății. După o 
scurtă expunere teoretică și de
monstrație practică, 
Intră, rînd pe rînd, î 
aruncare, două, tatei, 
nolescu intervine:

— Nu este bine, 
trebuie împinsă... 
așa !

Și profesoara arată 
intervențiile repetate ale pro

fesoarei au fost binevenite. Ele
vele au executat, din ce în ce 
mai bine, mișcările. La sfîrși- 
tnl orei a avut loc și un con
curs de control, spre marea 
bucurie a fetelor. Profesoara și-a 
notat toate rezultatele. Noi să 
amintim doar cele mai buna 
aruncări: Viorica Nicolescu —

variat, exerciții de gimnas- 
pentru brațe și picioare.

elevele 
în cerc. O 
Elena M»-

Greutatea 
Uitați-vă,

din nou...

INITIATIVE

(Continuare in pag. a 2-a)

Cercul
Școala medie M. Sodoveanu din Capitală. lată-le pe elevele din 
clasa a Vll-a B la ora de educație fizică, executind un frumos 

exercițiu de ansamblu la gimnastică

Toată clasa pe... stadion!

Cînd am ajuns la școala me
die nr. 1 „Dinicu Golescu" din 
Cimpulung-Muscet, pentru a 
urmări o oră de educație fizică, 
profesorul V. ffieșu, directorul 
școlii, ne-a spus:

— Pentru aceasta va trebui să 
mergeți la stadion. Elevii șco
lii își desfășoară, în mod obiș

nutt, orele de educație fizică pe 
stadionul orașului, aflat la 
pași.

...N-am făcut pînă acolo 
cinci minute. 38 de fete,
brăcate în costume de sport, își 
făceau încălzirea sub conduce
rea profesoarei ELENA MANO- 
LESCU, Alergări ușoare, în

turistic
doi

nici 
im-

in
acțiune

Știința

Meciurile disputate joi după 
amiază in București s-au înche
iat cu rezultate scontate:

Steaua — U. T. Arad 4—0 
(1-0)

Dinamo București
Craiova 3—1 (3—0).

In etapa de mîine, a Xl-a, în 
categoria A se vor disputa ur
mătoarele 6 meciuri :
Știința Cluj — C.S.M.S. Iași 
Dinamo Pitești — Crișul Oradea 
Petrolul Ploiești — Știința Cra

iova
Farul Constanța — U. T. Arad 
Steagul roșu Brașov — Minerul

B. Mare
Progresul București

București
R^>W

Foto: V. Bageac
Clasamentul se prezintă ast

fel:

1. C.S.M4. 9 S 1 3 12.42 14
2. Știința cm 8 3 3 2 18: 1 9
3. Petrolul • 4 4 4 12 dO 9
4. Crișul 9 3 3 3 9t 8 9
5. Farul 8 4 13 9: 9 •
«. Sita» 4 4 0 0 12: 1 8
7. Steagul roșa 9 2 4 3 8; 8 8
8. Dinamo Pitești 8 3 2 3 1!:M •8
B. Minorul B. Maro 1114 11:14 ▼
«. V.TJU 9 3 1 S 9:17 7
11. Dinamo Buc. 4 3 0 1 9: 4 6

12. Știința ’Craiova 10 2 2 4 7122 6
13. rzagresul • 1 3 4 6.42 5
14. Rapid 3 2 0 1 8: 2 4

Se lăsase seara. Numai cîtevct 
raze mai rătăceau zglobii pa 
cutele neliniștite ale bălților din 
■Deltă. Pescarii se pregăteau de 
drum spre case. O singură lotcă 
plecase nud devreme. Era a lui 
Vasile Teodora de la G.A.C. 
T23 August". împreună cu aju- 
torul lui, Grigore — un tlnăr 
vin jos și priceput — se grăbeau 
să ajungă cit mai repede ta mal. 
Aici și-au rostuit în grabă tre
burile.

— Hai, dă-i zor Grigore, spu
se bătrîiuil pescar, clipind șiret 
din ochi flăcăului.
— Te-i pomeni, nea Vasile. că 
rrtîine iar ți se iau la triată 
minții...

— Ce tot îndrugi cu triatele 
tale, că altceva habar n-ai des
pre spori t Ei se luptă, auzi tu? 
Și nu cu alde ăștia ca tine... 
V in de la București, de la 
Brașov și mai știu eu de pe 
unde... Da' lasă asta că nu-i 
treaba ta. Tu să ai grijă, pină 
luni ciad mă udare, să cătrănești 
bine burca. Ai price putt

.„Pe cărarea dinspre bălțile 
Dunării venea prin pădure spre 
comună nea Vasile a Ud Teo
dora — cum îi spun oamenii 
din colectiva „23 August", cea 
de peste Dunăre. chiar din 
dreptul Galaților. Curtnd a ajuns 
in poarta casei. Feciorii se cul
caseră de cu seară așa cum fac 
de la o vreme clnd merg la Ga
lați duminica pentru sport. A- 
jims in casă bătrinul pescar s-a 
dezbrăcat iiptd. să nu scoale 
pe nimeni.

...A doua zi ne aflam în sofa 
de sport a școlii medii nr. 4 din 
Galați. Aici, cu puțin timp în 
urmă, a avut loc cea mai im
portantă etapă a campionatu
lui republican de lupte libere 
pe echipe (ne referim la gazde). 
Era ultima din cadrul turului și 
împreună cu Siderurgistul parti
cipau Dinamo București și Rul
mentul Brașov. După toate cal
culele antrenorului Ștefan Ba
bin., gălățenii aveau șanse săcîș- 
tige ambele meciuri. De aceeal-a 
slăbit pe unii, pe alții i-a urcat cu 
o categorie, iar din cei 3 băieți

Citiți in pagina a 3-a

CUViNTUL 
CITITORILOR

Opinii, sugestii, observații, note critice 
culese din corespondența sosită 

la
(Continuare în pag. a 2-a)

— Unde mergi duminică ?
— Nu m-am liotărit încă. 

Poate în excursie pe Dunăre, 
poale pe Valea Oltului...

Discuții de acest fel au loc în 
fiecare săptămină, între munci
torii fabricii de confecții „6 Mar
tie" din Curtea de Argeș. Pentru 
că in fiecare săptămină. respon
sabilul turistic al asociației spor
tive pune cîte un afiș îmbietor ’ 
„Venrți cu noi în excursie! La 
mare, la munte, la Hidrocentrala 
16 Februarie de pe Argeș, în 
pădurile din jurul orașului I Se 

organizează concursuri distrac
tive !“

In aceste excursii fantezia se 
îmbină cu spiritul practic. Și 
drumeția se desfășoară și mai 
plăcut. Intr-adevăr, e plăcut să 
participi la o „cursă în saci", 
san ia... clasica probă „alergarea 
cu oul în lingură", ca să nu mai 
vorbim de „cursa pe cartoane". 
Aici vă vom dezvălui un secret 
pe care nu-1 cunosc nici parti- 
ctpanții... Cursele acestea —

. imaginate de instructorul spor
tiv Traian Birleami — nu au nu
mai un caracter distractiv, ci și 
unul practic. Ele sînt menite să 
compenseze, prin exerciții fizice 
speciale, efortul depus în timpul 
procesului de producție numai 
de anumite părți ale corpului. 
Iată, în ce constă cursa pe car
toane : fiecare participant tre
buie să parcugă o anumită di
stanță — ueatingînd parafatul 
— servindu-se doar de două 
cartoane pe care și le pune suc
cesiv sub talpa fiecărui pantof. 
Prin mișcările pe care le impli
că acest exercițiu, articulația 
coxo-femurală (șoldul) — puțin 
folosită datorită specificului de 
producție — intră din plin în 
activitate.

Activitatea turistică din acea
stă mare întreprindere necesită 
firește, o muncă organizatorică 
bine pusă la punct. In fiecare

secție există un panou pe care 
sînt afișate excursiile ce urmea
ză a îi organizate. Stația de 
radioamplificare a întreprinderii 
aduce și ea un aport substanțial 
în popularizarea viitoarelor ac
țiuni turistice.

In aceste condiții este firesc 
să auzi că săptămină aceasta 
croitorul Mlhai Botorocu s-a 
înscris în excursie cu toată fa
milia (opt persoane) sau că 
fruntașele în întrecerea socia
listă Maria Mihătescu, Angela 
Luca sau Persida Dumitru au 
luat parte piuă acum la zeci de 
excursii.

Da, la fabrica de confecții 
„6 Martie" din Curtea de Argeș 
turismul e la loc de cinste, ne- 
prezentînd o odihnă activă, deo
sebit de utilă. încă amă
nunt : atei nu există sezon tu

ristic, ci an turistic I

EMANOIL STERESCU



Prin cîteva școli, la ora de educație fizică ® ATLETISM
Corespondenții noștri ne scriu despre:

(Urmare din pag. 1)

7 m, Maria Cristescu — 6,65 m, Fel- 
Jioara Miloiu — 6.50 m.

Lecția s-a încheiat cu exerciții de 
relaxare.

După oră, o scurtă discuție cu pro
fesoara...

— In general tematica orelor de 
clasă, ne spune tovarășa Manolescu,

Stimulent în intensificarea

activității sportive

Ne aflam pe terenul de sport al 
școlii medii nr. 2 din Suceava. La 
ora 11 fix, din noua și frumoasa 
clădire a școlii și-au făcut apariția 
elevii și elevele clasei a Xl-a, îm
preună cu profesorul de educație 
fizică MIHAI MOLDOVEANU. Era 
o zi de toamnă splendidă care te 
îmbia să ieși pe terenul de sport. 
Tînărul profesor a explicat, în cî
teva cuvinte, elevilor săi, planul 
lecției și a trecut la treabă. Pri
mele 7—8 minute, așa numita „parte 
pregătitoare*  a lecției, sînț afectate 
încălzirii organismului: sprinturi
scurte, genuflexiuni, exerciții pentru 
încălzirea aparatului locomotor. Se 
trece apoi la învățarea aruncării 
greutății. Elevii sînt... ochi și urechi 
ia profesor și încearcă, pe rînd, a- 
rnncarea bilei de metal. Viorica 
Breabân, pe care profesorul ne-o 
recomandă ca o atletă cu perspec
tive, este într-adevăr cea mai bună 
aruncătoare a clasei. Bila trece din 
mînă în mină, pînă cînd fiecare e- 
lev execută tre*i  aruncări. Apoi este 
pusă la marginea terenului și, pe 
dreptunghiul de zgură neagră își face 
apariția mingea de handbal. Elevii 
se grupează în trei șiruri și execută 
pase în trei, cu schimb de locuri. 
Indemînarea și viteza în execuție 
sînt calități pe care „clasa a XI-a“ 
«i le-a format încă din anii trecuți. 
La sfîrșitul „părții fundamentale*  
a lecției (unde, după cum se vede, 
se desfășoară activitatea de bază a 
orei de educație fizică) și îndeosebi 
în „partea de încheiere" profesorul 
recomandă ușoare alergări, exerciții 
menite să ducă la liniștirea treptată 
a organismului.

Ora de educație fizică se încheie. 
Profesorul Mihai Moldoveanu ține să 
ne spună cîte ceva despre elevii pe 
care-i pregătește. Să-l ascultăm î 
„Am venit acum trei ani la această 
țcoală hotărît sa fac mai mult de- 
cit să mă rezum la orele de edu
cație fizică» să încep o activitate
sportivă care să facă util timpul li
ber al elevilor. Am mobilizat, de
aceea, toți școlarii și, cu sprijinul 
părinților, am reușit să amenajăm 
un teren de baschet, pe care sa 
poate juca și handbal redus și volei. 
Astuparea gropilor pe care le-au lă
sat constructorii, umplerea lor cu 
pămînt, nivelarea zgurei, toate aces
tea le-am făcut cu elevii și pă
rinții, Avînd 
terenuri am 
și, nu mult

la dispoziție asemenea 
alcătuit cîteva echipe 
după aceea, am obți

nut primele succese. Baschetbalistele
și voleibalistele, handbaliștii școlii 
noastre au participat cu regularitata 
in ultimii ani la campionatele șco
lare. La baschet fete, sportivele 
noastre au ocupat, anul trecut, lo
cul secund pe regiune, iar volei-

,\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W^^

Regretul bătrînului pescar
(Urmare din pag. 1)

ai pescarului singurul care întrunise 
sufragiile era numai cel de la categoria 
grea — Constantin Teodoru.

Bătrinul cu nevasta se numărau de 
mult printre cei prezenfi în sală. Aș
teptau cu mare nerăbdare să-l vadă 
pe Costicâ al lor.

— Ai auzit. Tanțo. ce spunea „an- 
trenoriu“ cind l-ai intrebat de bă- 
•eții tăi ? Cică ăi de la Dinamo sînt 
grozavi și de aia l-a băgat in echipă 
'turnai pe Costică.

— D-apăi, dacă zice el, așa o fi, 
că doar știe el ce știe...

— O ști, nu zic ba, dă ascultă co- 
’ea și la mine: de nu ți l-o bate 
Costică pe bucureștean și încă la tuș 
să nu-mi zici pe nume — ținu să 
precizeze nea Vasile. Degeaba crezi 
tu că am venit ast-noapte din baltă?

— Cind ?
— Ce te miri așa? Crezi că puteam 

răbda să nu-l văd tocmai azi?.,f 

o constituie probele atletice. Iar sta
dionul ne oferă condiții optime pen
tru desfășurarea lecțiilor. Tocmai de 
aceea vom lucra aici pînă cînd tim
pul ne va obliga să ne mutăm în sală. 
Să știți însă că fetele mele nu sînt de 
loc... friguroase.

Iată un exemplu demn de urmat.

TR. 1OAN1ȚESCU

In școala noastră

batistele, locul 7. Vrem ca și pa 
viitor școala medie nr. 2 să se si
tueze printre fruntașele regiunii în 
activitatea sportivă**.

...Să urăm tînăruluî profesor, ca 
și sportivilor școlii, succes deplin.

R. CALARAȘANU

De ce atiția scutiți?...

— Și cu voi ce e că nu veniți la cursuri ?
— Nu vedeți certificatele ? Sîntem anemici I

desen de Neagu Rădulescu

Am vizitat și doua școli bucuieștene. 
Mai întîi, școala medie nr. 12 din raionul 
1 Mai. Ora de curg cu clasa a Xl-a E. 
O conduce profesoara EVA FATU. Tema 
lecției : PROBA DE CONTROL LA SĂRITU
RĂ IN LUNGIME Șl REPETAREA UNOR 
ELEMENTE DIN TEHNICA JOCULUI DE BAS
CHET. Profesoara „dirijează" lecția cu 
siguranța, iar elevii sînt atenți, disciplinați. 
Nimic de zis, totul este la Înălțime 1

Altceva ne surprinde însă : clasa aceasta 
are nu mai puțin de 14 elevi scutiți la ora 
de educație fizică 1 ? Solicităm proiesoarei 
cuvenitele explicații.

— Nici eu nu-mi explic această situație. 
Stnt nouă în această școală. Am lucrat 
mai bine de 7 ani la o școală profesională 
din Anina. Am făcut dese schimburi de 
experiență cu alți colegi. Nu-ml amintesc 
însă ca vreunul din ei să fi avut un număr 
aiît de mare de elevi scutiti...

Profesorul ANTON IONESCU, șeful cate
drei, este mai... concis :

— De fapt, ați nimerit la o clasă care 
stă... destul de bine ia acest capitol... Re
cordul îl deține o altă clasă, a Xl-a B, în 
care un număr de elevi urmăresc orele de 
educație fizică de pe... banca rezervelor...

— Și care să fie motivul ?
— Cred că este vorba de un mod greșit 

de a privi utilitatea orelor de educație fi
zică. In principal sînt vinovați părinții 
elevilor, care sînt gata să țină 
seama de toate... mofturile copiilor. Pe de 
altă parte, în școală nu este analizată te
meinic fiecare scutire în parte. Elevii vin 
la cabinetul medical al școlii cu certificate 
eliberate, în multe cazuri, cu ușurință. De
sigur, problema aT comporta o discuție mal 
largă și o preocupare mai atentă...

Fără îndoială că da 1 Așa cum, de pildă, 
se întîmplă in cealaltă școală In care am

Și iată că a sunat gongul și pen
tru cei de la categoria grea în meciul 
gălățenilor cu brașovenii. Nu prea 
înțelegea bătrinul pescar ce-i ăla pro
cedeu tehnic — centură laterală, salt 
sau dublu-salt, șurub, tur de cap sau 
de șold — dar știa cînd era tuș. Pînă 
la ultima categorie, rezultatul le era 
favorabil gălățenilor cu 8-6. Dacă Teo
doru pierdea scorul devenea egal.

Doar trei minute i-au trebuit însă lui 
Constantin Teodoru pentru a-și în
vinge adversarul prin tuș. Atîi. Apoi 
aplauze, felicitări, îmbrățișări și bine
înțeles din nou prilej de discuții pen
tru bătrini.

— Ai văzut, babo? Altă dată să știi, 
ce spui eu îi sfini 1

— Ei dar să vedem ce-o să 
zici cînd ți s-or îneca corăbiile cu 
cel de la București... zise bătrina mai 
mult ca să-l necăjească.

— Bine, bine, vedem noi, conchise 
satisfăcut bătrinul.

Dacă ar exista puțină înțelegeri..?

au toți elevii an fost echipați în tre-...Brăila. început de noiembrie.
în ziua în care străbateam străzile 

orașului, termometrul nu se ridicase 
peste 5 grade. Și totuși, în curtea 
școlii medii nr. 4, o clasă de elevi — 
și nu chiar dintre cei mai mari — 
își. desfășura ora de educație fizică. 
N-are rost să vă relatăm cam cum a 
decurs ora. Rețineți numai că și pro
fesorul și elevii își consultau, la in
tervale regulate, ceasurile. Dar minu- 
tele treceau mull pre# încet...

Cînd soneria 8 anunțat sfîrșitul 
orei, elevii au și dispărut din fața 
noastră.

— De ce n-ați lucrat în clasă? ne 
adresăm profesorului Aurel Dascălu 
(aflasem de la secretariat numele lui). 
Iu astfel de zile friguroase*..  Și cum

făcut popas : școala medie nr. 27 din ra
ionul V- L Lenin. Și cici, problema scuti
rilor de la orele de educație fizică a fost 
greu de rezolvat la început. A trebuit multa 
perseverență din partea conducerii școlii, 
a profesorilor de specialitate.

Ne spunea profesorul NICOLAE ȘURTEA :
— Acum doi ani a venit la mine un elev, 

Mfhai Polizu, cu o scutire... Sînt bolnav de 
inimă, tovarășe profesor... Și mi-a Întins 
un certificat medical. Pe elev îl cunoșteam 
însă din anii precedenți. Era printre cel 
mai buni Ia orele mele. Tocmai de aceea, 
„cazul" mi s-a părut suspect. Și, în con
secință, m-am adresat policlinicii ministe
rului nostru. Un nou consult medical, rigu
ros, atent. Nu ne putem juca cu sănătatea 
copiilor noștri. Rezultatul î „Boala" de 
inimă a elevului Polizu nu exista decît în 
Imaginația sa.

De atunci în problema scutirilor procedăm 
astfel : cererea de scutire nu este luată în 
considerație decît dacă este însoțită de avi
zul circumscripției sanitare în care domi
ciliază elevul respectiv, al dispensarului 
pentru sportivi ,,13 Septembrie*  din raionul 
nostru și al cabinetului medical al școlii. 
Vă imaginați că printr-o astfel de filieră 
este greu să se mai strecoare bolnavi în
chipuiți".

Două moduri diferite de a tiata scutirile 
de la orele de educare fizică. O problemă 
care, firește, nu este lipsită de importanță. 
Exercițiile fizice reprezintă un ajutor pen
tru toți elevii. Toți au nevoie de mișcare, 
de destindere. Cînd vom ajunge ca asupra 
acestui mare adevăr să nu mai existe 
opinii diferite ?

T1BER1U STAMA

Au trecut alte minute de așteptare, 
pină cînd i-a venit din nou firului lui 
Teodoru. Gălățenii erau conduși de 
dinamoviștii bucureșteni cu 8-4. Tot 
feciorul lui nea Vasile, Teodoru, tre
buia să pecetluiască scorul final.

A bătut gongul, și Costică s-a ur
cai pe saltea și-și aștepta liniștii 
adversarul. N-a stat însă mult și arbi
trul i-a ridicat mina în semn de în
vingător. Adversarul nu se prezentase.

Regretul bătrînului pescar nu mai 
cunoștea margini.

COSTIN CHIRIAO

★
P. S. Pentru calitățile lui, Constantin 

Teodoru a fost recent selecționat de 
federația de lupte în lotul republican. 
Nu se știe dacă Teodoru nu va călca 
pe urmele celuilalt gălățean, Nicolae 
Martinescu, cîștigător al medaliei de 
argint la campionatele mondiale de 
anul trecut.

ninguri...
— Recunosc, ar fi fost mai firesc 

să lucrez în clasă. Deși printre bănci 
nu poți face mare lucru... Am tot 
nădăjduit să se rezolve o dată pro
blema sălii de sport. In școală nea- 
vînd așa ceva, mi s-a propus să des
fășor orele de educație fizică în sala 
de gimnastică Si școlii de 8 ani nr. 
17.

— Deci—
— Slați că nu feste chiar așa de 

simplu. Gîndiți-vă: școala nr. 17 Bfe 
află la aproape un kilometru de noi. 
Zece minute cu deplasarea la Sală, 
alte zece cu înapoierea. Jumătate din 
oră s-ar pierde numai pe drum.

— Altă soluție, la nivelul școlii, 
nu există?

— Cred că da. Bineînțeles, dacă ar 
exista puțină înțelegere... Anul acesta, 
de pildă, elevii noștri nu mai folo
sesc atelierul-șeoală. în acest fel, 
atelierul-școală ar putea acoperi des
tul de bine nevoile catedrei de edu
cație fizică.

Am intrat și în atelierul-școală. 
Unelte, aparate, instrumente. Cu spi
rit gospodăresc atelierului i s-ar pu
tea schimba destinația. Cel puțin — 
deocamdată. Dar, cu o condiție, așa 
cum arăta și profesorul Dascălu, 
dacă ar exista puțină înțelegere...

In acest sens, am căutat să aflăm 
și punctul de vedere al conducerii 
școlii. In lipsa directorului, am stat 
de vorbă cu tovarășa director-adjunct. 
A manifestat mult interes pentru pro
blemă, dar a... evitat un angajament 
concret:

— Să ne mai gîndim...
Am... transferat discuția la Sfatul 

popular al orașului, în cabinetul to
varășului Arghiropol, vicepreședinte 
cu problemele de invățămînt. Intîm- 
plare fericită: de la primul schimb 
de... replici, ne-am dat reama că in
terlocutorul nostru este un pasionat 
sportiv. Tovarășul Arghiropol cu
noștea bine situația școlii medii nr. 4. 
Personal încercase să rezolve problema. 
Inițial se gîndise la soluția cu naveta. 
Am analizat-o împreună. A ieșit în e- 
vidență principalul inconvenient: pier
derea inutilă de timp, pentru elevi 
mai ales. Soluția cu reprofilarea ate- 
lierului-școală a fost găsită mult mai 
bună. Chiar dacă este vorba de O

•'2formulă temporară, numai pentru a- 
cest an școlar. Tovarășul vicepreședin
te Arghiropol a îmbrățișat această 
soluție. A promis școlii tot sprijinul. 
Rămîne de văzut cît de*  operativă va 
fi conducerea școlii medii nr. 4 pen
tru traducerea ei în viață. Primii care 
se vor bucura vor fi elevii...

T. DOGARU

Aspect de la întrecerile desfășurate în împrejurimile pădurii Buda- 
Argeș. Se întrec juniorii de categoria 1.

Foto: L. Mii ea
--------- ----

Campionatele 
republicane 

de cros
Zilele trecute, în întreaga țară, s-au 

desfășurat întrecerile etapelor prelimi
nare ale campionatelor republicane de 
cros. După cum se știe, finalele »- 
cestei competiții vor avea loc în pri
măvara anului viitor, lată cîteva din 
rezultatele transmise de corespondenții 
noștri

*
ZMM MARE. La întrecerile etapei 

orășenești au participat peste 139 de 
concur enți. Junioare II — D. Durlea, 
echipe C.S.O.i junioare I— L. Don- 
ca, echipe înainte) senioare — /. Mi- 
clos, echipe C.S.0.) juniori II—L. Bar
but, echipe Gr. Șc. minieri juniori.J — 
V. Koss, echipe Racheta) seniori • 
Ad. Balint, echipe C.S.O. (V. Ștefă- 
nescu).

★
SLATINA. Peste 150 de tineri și 

tinere din raioanele regiunii Argeș au 
evoluat în cadrul etapei regionale. 
Timpul a fost neprielnic. Revelația 
concursului au fost alergătorii din ra
ioanele Găești și Rm. Vîlcea. Trebuie 
subliniat aportul adus de comisia 
raională de atletism Slatina (preșe
dinte prof. I. Popescu) la buna or
ganizare a întrecerilor. Iată campionii 
regionali i junioare 11 — El. Ungurea- 
nu (Rm. V.); junioare 1 — D. Ene 
(Găești), echipe Știința Găești; juni
ori 11 — P. Truțescu (Slatina); ju
niori / — I. Bratu (Găești), echipe 
Șt. Găești; senioare — V. Covic (Rm. 
V.), echipe Sănătatea Rm. V.; seni
ori — Gh. Andronache (Rm. V.), 
echipe Foresta Rm. V., semijond — 
I. Mărășoiu (Rm. V.). (I. Fețeanu).

w
PETROȘENI. — La etapa orășe

nească au luat parte 100 de concurenti 
din Valea Jiului. Rezultatele: juni
oare II — 1. Mariaș (Lupeni), echipe 
Straja Lupeni; juniori II — A. Mihai 
(Petroș.), echipe Straja Lupeni) ju
nioare I — Z. Vlad (Petroș.), echipe 
SSE Petroșeni / juniori I — T. Safia, 
echipe Minerul Lupeni. Este cu totul 
nejustificată absența de la 'întreceri 
n concurenților de la 1. M. Petroșeni, 
Șc. M. Vulcan, Retezatul Uricani etc. 
(S. Băloi).

w
BUCUREȘTI. In împrejurimile Ca

sei de Cultură a raionului 23 August 
s-au desfășurat concursurile etapei ra
ionului 23 August. Au evoluat peste 
200 de concurenți. Junioare 1 — El. 
Simionescu (Viii), echipe Viitorul’ 
juniori 11 Gh. Ionete (Viit.), echipe 
Viitorul; juniori 1 — Al. Dăndăreanu 
(Met.), echipe Metalul; senioare — 
C. Berna (Met.), echipe Metalul; se- 
nori — Gh. Negrilă (Met.), echipe 
Metalul, semijondiști — I. Nae (Viit) 
echipe Viitorul. (N. D. Nicolae).

In pădurea Buda-Argeș s-au între
cut concurențîi participant la etapa 
regiunii București. Juniori I — 1. 
Pană (Giurg.), echipe Știința Armă- 
șești; juniori 11 — A. Gornăveanu 
(Săftica); Junioare 1 — 1. Bne- 
(Giurg.), echipe Șt. Armășești; juni
oare 11 — M. Bărbieru (Alex.); se
niori — I. Măcărescu (Lehliu), echipe 
St. Armășești; senioare — G. Tănase 
(Săftica), (L Brăteanu).



tind ești animat dc dorința 
învingede a

Bravo Ioli, bravo Mihacla! Felicitări
Drept să vă spun, înainte de Jocu

rile Olimpice, eram sigur și puteam 
paria c« oricine că reprezentanții 
t»jtri vor cișitga medalii de aur ia 
înălțime fete, la fotbal. Ia volei, la 
caiac-canoe, la box, lupte, tir. La 
unele din aceste sporturi, așteptam 
măcar medalii de argint.

N-am nimic de reproșat acelor 
sportivi cane au luptat din toate pu
terile și care au pierdut pentru că 
au întâlnit adversari mai tari. Dar 
nu sint de acord cu comportarea 
ciclistului Ion Cosma, care a întâr
ziat de la un start, cu comportarea 
fotbaliștilor și voleibaliștilor, 
n-au ocupat nici măcar 
locul al treilea, cu felul 
cum a luptat boxerul Ma- 
riuțan, care a cobori! 
de pe ring descalificat 
de către arbitru. La 
caiac-canoe, unde speram 
tn medalii de aur, dezilu
zie ! Comentariul din mi
mării 4543 al ziarului 
dvs este grăitor. Nici aici 
sportivii noștri n-au lup
tat cu acea ardoare ca
re-! caracteriza totdea
una.

In schimb, mulțumesc 
din toată inima tovară-

șelor Iolanda Balaș și Miltaela Peneș, 
care au știut să lupte pentru cuforila 
țărfl și 
facție a

Sper
asupra

care ne-au adus marea satis- 
victoriei.
că se vor mai publica detalii 
comportării sportivilor noștri

la J. O. de la Tokio și că se 
măsurile necesare pentru ca 
dad de Mexico țara noastră 
țină rezultate mai bune, la
așteptărilor justificate ale maselor 
largi de iubitori ai sportului.

vor lua 
la C»- 
să ob- 
nivelul

pentru un arbitraj
fotbal 

Știința
După terminarea partidei de 

dintre Siderurgistul Galați și 
București (2—0), atn fost martorii unui 
gest ou adevărat sportiv, cavaleresc. 
Cu toate eă echipa sa pierduse me
ciul, antrenorul echipei oaspe, tova
rășul Miu, a venit în cabina arbitri
lor și i-a felicitat călduros pentru fe
lul oum au condus această întâlnire.

într-adevăr, prestînd un arbitraj co
rect, Nicolae Hainea (Bîrlad) ajutat 
la tușă de I. Radu și I. Harnagca și-a 
atras pe bună dreptate admirația echi
pelor și a spectatorilor.

T. SIRIOPOL
Galați

ANDREI MACAROV
Hunedoara

Eugeniei Parca, lector 
la I.S.E., ne oferă o 
imagine dinlr-o teme
rară ascensiune: es
caladarea crestei „Col

ții Gălbenele"

De ce nu se asigură la I.T.B Unde este respectul față de spectatori?

baza materială necesară
activității sportive?

ca 
da

Da oe o întreprindere așa de mare 
I.T.B. nu se interesează de condițiile 
pregătire și de întrecere ale sportivilor săi ? 
De ce a fost scos din uz terenul de fotbal 
din Tei și de ce terenurile de volei și hand
bal le-au fost luate sportivilor, devenind 
gazdă mașinilor ? De ce meciurile de fot
bal ,,de acasă" itebiștii trebuie să Ie joace 
acasă... la adversar ? De ce președintele 
asociației sportive, cerîndu-i-se explicații 
de către diverși salariați sportivi, îi tri
mite pe aceștia să-i ceară lămuriri direc
torului ? De ce, în sfîrșit, nu există la 
I.T.B. mingi destule și
pentru meciuri și nici echipament, deși 
tizațiile la asociația sportivă se achită 
timp ?

corespunzătoare
co
la

De curînd, 200 de iubitori ai sportu
lui din orașul Petroșeni s-au deplasat 
la Cugir pentru a-și susține echipa fa
vorita, Jiul Petrila, în întîlnirea de fot
bal pe care aceasta trebuia s-o sus
țină în compania formației A. S. Cu
gir, în campionatul categoriei B. Sub
liniez că toți acești entuziaști suporteri 
cunoșteau Cugirul, așa ca singurul 
motiv al deplasării lor îl constituia 
dorința de a insufla, prin încurajări, 
și mai mult avînt echipei lor de fotbal. 
Dar cutii, spune o veche zicală romî- 
nească „socoteala de acasă nu se po
trivește cu cea din târg". Cînd grupul 
spectatorilor din Petroșeni s-a ames
teca cu hei 2 500 de localnici care ve
niseră și ei la stadion să încurajeze 
echipa locală și cînd toată lumea aștep
ta lovitura de începere, arbitrul întâl
nirii a constatat — conform regula
mentului — că partida nu poate în:epe, 
dînd cîștig de cauză „ll“-1ui din Cu-

gir, cu scorul de 3—0. Conducerea 
secției de fotbal a Jiului Petrila nu pu
tuse prezenta legitimațiile jucătorilor 
de pe teren! Faptul nu numai că a 
uimit pe multi dintre spectatori dar a 
și stârnit indignarea acestora. Pe bună 
dreptate. Din cauza unei neglijențe 
nepermise s-au irosit în vînt ore de 
antrenament, banii necesari transportu
lui și, totodată, s-a adus o jignire 
numeroșilor îndrăgostiți de fotbal care 
n-au precupețit timp și cheltuială pen
tru a urmări acest meci.

IOAN PONICI
Cugir

MIRCEA COROBCHIN
str. Ion Maiorescu 6 — București

9
£

leanu se hotărăște să 
aplice regulamentul și

rare!
de la

termină 
arbitrul 

trebuie să

Fără supă
Nimeni să nu fie 

supărat! Aceasta este 
deviza arbitrului 
RÂILEANU, care a 
condus întâlnirea de 
fotbal dintre echipele 
U nirea Drăgășștni— 
A.S.T.R. Pitești (cam
pionatul regional).

Pe tot parcursul par
tidei jucătorii de la 

A.S.T.R. au vociferat 
la deciziile arbitrului, 
și-au bruscat adver
sarii, au aruncat min
gi afară din teren 
cind arbitrul fluiera 
vreo penalizare etic. 
Practic însă nu s-a 
luat nici o măsură!

Doar cu patru mi-
nute înainte de ter- elimină un jucător de
minarea întâlnirii ar- la... Unirea . Deci, la
bitrul de centru Răi- întîmplare. Și ca să

fie „fără supărare** , 
dă în compensație a- 
fară și unul 
A.S.T.R.

In sfîrșit, se 
partida și 
Răi leanu- 
consemneze cele două 
eliminări în foaia de 
arbitraj. N-o face. De 
ce să mai audă și cei 
de la comisia regională 
de fotbal? înapoiază, 
așadar, carnetele celor 
doi jucători care au 
fost eliminați, pentru 
ca — conform devizei 
sale — „nimeni să nu 
fie supărat4'.-

M. ȘERBANOIU 
Drâgâșani

>)

i)I

'Am fremăta! de bucurie, ca și toți 
iubitorii de sport din țară, cind am aflat 
vestea cuceririi medaliilor olimpice de 
aur de către atletele noastre dragi, Io- 
landa Balaș și Mihaela Peneș, care 
au înălțat, prin victoriile lor, drapelul 
scump al patriei pe cel mai înalt ca
targ al stadionului „Național" și au 
făcut să răsune la Tokio acordurile im
nului de stat al Rominiei. In timp ce 
de succesul lui loli eram ca și siguri, 
victoria Mihaelei Peneș, intr-o luptă in 
care nu pornea nici pe departe favorită 
a fost de-a dreptul uluitoare. Ca un e- 
fort suprem, junioara Peneș a aruncat 
sulița cu aproape 5 m mai departe 
decît aruncase înainte de a păși pe pă- 
minitil Japoniei. DA, 4Ș.4 SE C1ȘTI- 
GĂ VICTORIA! CU SUDOARE. CU 
SUPREMUL EFORT, CU DORINȚA 
NEABĂTUTĂ DE A ÎNVINGE.

O mare 
insă echipa

a evoluat cu totul sub așteptări fiind 
învinsă la scor de echipele U.R.S.S., 
Cehoslovaciei și Japoniei cind avea 
dreptul și datoria să cucerească titlul 
suprem. în loc de un modest loc 4. Nu 
mai puțină amărăciune ne-a furnizai 
și evoluția necorespunzătoare a Olgăi 
Orban, a Soniei lovan și a Elenei 
Leuștean, a lui Mariuțan, llie Popa*  
Barabaș șal.

Nu este admisibil ca sportivii noștri, 
cărora partidul și guvernul le-a asigu
rat cele mai bune condiții de a se preș 
găti și care s-au bucurat de dragostea 
și încrederea nelimitată a oamenilor 
muncii, iubitori ai sportului, să se mul
țumească cu asemenea comportări 
mediocre, cind ei sini capabili să ob
țină performanțe de prestigiu.

Să

decepție ne-a prilejuit-o 
masculină de volei care

k. VELESCU
I.P.C.M.C.-BucureșH

fie folosiți
și arbitrii tineri

bogate experiențe a lup-

însă. de ce comisia re- 
Maramureș nu folosește 
pe tinerii arbitri recent

Cu aproape un an !n urmă, șapte tineri 
— loști pugiliști din Baia Mare — au 
primit din partea F.R. Box calificarea dc 
arbitri de box. Ne așteptam ca pe proas, 
peții arbitri să-i vedem curînd în acti
vitate, cu atît mai mult cu cit el aveau 
șl „atu-ul“ unei 
tei în ring.

Nu înțelegem 
gională de box 
cum ar trebui
calificați. In schimb, se apelează la ele. 
mente slab pregătite, ca de exemplu 
Andrei Kerekeș și Ludovic Săsăran.

Cit de necesară ar fi programarea cu 
curaj a unor arbitri tineri, competenți, 
ne-o dovedesc arbitrajele prestate de 
unii „senatori de drept" la recentele în. 
tîlnirl Voința Satu Mare—C.S.O. Baia 
Mare sau AS.A. Oradea — C.S.O. Baia 
Mare...

Amatorii de box din regiunea Mara
mureș se întreabă, pe bună dreptate, de 
ce nu conduc meciurile oameni ca loan 
Trufan. Fr. Szilaghi, Const. Niculescu 
și alții, care pot asigura arbitraje com
petente, de calitate ?

S. VASILE
Baia Mare

Aviz radioteleviziunii 1
si.» J J Sportului popular**

Sîntem de părere că se cu- 
vine mai multă grijă din partea 
Radioteleviziunii pentru abonații 
săi care iubesc sportul și care 
resc mai multe transmisiuni 
meciuri, de la cele de fotbal 
deosebi. De partidele jucata 
București, provincialii pasionați
fotbalului sînt privați și cu ajuto
rul Radioteleviziunii ar putea să nu 
fie.

In această privință, mai multă a- 
tenție solicităm și „Sportului 
popular*,  de la care așteptăm in
formarea asupra
vor fi transmise la 
televizor. De pildă, 
misiunea reprizei a

Rapid—Spartak 
cînd... se 
întâmplător

do- 
de 
în- 
în 
ai

tidei 
aflat 
zînd 
dio!

meciurilor care 
radio sau la 
despre trans- 
doua a par- 

Plovdiv am
terminase, deschi- 

aparatul de ra-

I. G POPESCU 
str. Lenin 6 — Arad

0 bază sportivă lăsată in voia soarteiw

Am învățat cu toții sâ avem grijă de 
bunurile poporului, de bunurile pe care 
le întrebuințăm în folosul nostru, al 
tuturor. Iată însă că această, aș putea 
spune, lege este uitată uneori. Așa se în
tâmplă la Somcuta Mare cu singurul te
ren de fotbal, care aparține asociației 
sportive Progresul. întreaga bază este 
pe drumul... paraginei. Gardul care îm- 
prejmuiește terenul se „subțiază" văzînd 
cu ochii, multe din seîndurile din care 
este confecționat dispărînd în... progre
sie aritmetică. Pe de altă parte, ce’ă_ 
lalt gard, din interiorul terenului, și-a 
accelerat parcă dispariția printr-o pro
gresie geometrică, astăzi ne mai fiind 
decît... o amintire. Și porțile terenului

de fotbal se află într-o stare jalnică, 
barele lor transversale fiind total șubre
zite. Din fericire fotbaliștii n-au tras în 
ultima vreme nici un șut mai puternic 
în ele. Altfel, ar fi fost, desigur, de 
mult, la pămînt. Se pune întrebarea : 
cum este posibil ca tovarășii din consi
liul asociației sportive Progresul Șom- 
cuta Mare (în frunte cu președintele 
VALER POLGAR) să dea dovadă de atî- 
ta lipsă de spirit gospodăresc ? Cum 
este posibil ca consiliul raional UCFS 
Șomcuta Mare (președinte PETRU GU- 
LEA) să treacă cu vederea starea tn 
care se află singurul teren de fotbal 
din localitate ?!

VIOREL BUDA

Atletismui—copil vitreg
Sînt profesor diriginte ol unei dose. Iu

besc sportul, sînt un pasionat spectator și 
cunosc bine activitatea sportivă orădeană.

Iată de ce mă simt obligat să adu/ la 
cunoștință ziarului „Sportul popular" o 
stare de lucruri necorespunzătoare, în spe
ranța curmării ei.

Este vorba de atletism, de condițiile 
vitrege acordate acestei discipline sportive 
!a Oradea în raport ou alte sporturi, cu 
fotbalul în primul rind. Dacă la Școala 
sportivă de elevi activitatea atletică se des
fășoară oarecum mulțumitor, in schimb la 
C.S.O. ea este sub orice critică. Acolo 
faptele lasă impresia că nu există decît o 
singură preocupare : menținerea echipei de 
fotbal în categoria A. Voi da un exemplu, 

-- - " • — -—*------1
a întâlnirii de atâe- 

Nfaramureș din 10—11 oc

singură preocupare : menținerea echipei de 
fotbal în categoria A. Voi da un exemplu, 
după părerea mea elocvent : organizarea 
de către clubul C.S.O. a întâlnirii de atle
tism Crișana — 
tom brie.

Terenul nu a 
anunțată pentru 
pildă, marcajele 
fost „mîzgălite", 
stârnind ilaritatea spectatorilor. De aseme
nea, gândurile . “ —
curs. Cît despre materialele necesare, 
sînt de-a dreptul primitive : barele ștache
telor, toarte vechi, se fixează cu ajutorul 
așchiilor, crengilor, agrafelor etc.; la greu
tate, se aruncă cu o bilă de ciocan; la 
suliță băieți, aruncarea s-a făcut cu o 
suliță de... fete; în sfîrșit, o singură prăjină 
la atâția concurenți. Materialele există to
tuși, undeva, in subsolul stadionului, unde 
zac și probabil se degradează. Și e pă
cat. Cu siguranță că dacă erau pentru... 
fotbal ar fi fost din plin utilizate.

Apoi, la susn urnitul concurs, extrem de 
mult a lăsat de dorit punctualitatea. (Dacă 
mai poate fi vorba de punctualitate cînd 
probele încep cu 39—50 de minute întâr
ziere). Cu întârziere s-au prezentat și ma- 
joritnitea arbitrilor. La acel concurs, neexis- 
tînd suficiențî arbitri, proba de săritură în 
înălțime nu s-a disputat, unii atteți ‘ăcînd 
deci drumul de poracr-.ă din Baia Mare la 
Oradea. Cine suportă cheltuiala inutilă ?

fost pus la punct la ora 
începerea concursului. De 
La probele de sprint au 
improvizate de concurenți.

nepregătite pentru con- 
ele

la Oradea
Total nesatisfăcătoare esle șl manca de 
propagandă pentru atletism, un meci im
portant cum era Crișana — Maramureș nefi-

tn cal mai „fericit" caz — stagnarea tor. 
Elemente talentate sînt, posibilități de ase
menea, dar lipsurile de caro am vorbii —- 
și încă altele — întârzie nepermis de mult 
rezultatele bune.

Prof. EUGEN GROZA
str. Trb. Laurian nr. 1 ORADEA

GR. POPESCU

l.a Foresla Pitești există o ac
tivitate sportivă multilaterală.

— Tată, cheamă repede pe 
pe tanti Ăglaia și pe unchiul 
că n-avem arbitri...

mama,
Vasile,

ină anunțat nici prin afișe, nici prin -eiarui! 
local. Nu e de mirare astfel că la probele 
de duminică dimineața aim numărat 1 (UN) 
spectator, și acela — tatăl unui concu
rent ’....

Explicații la toate acestea ? Intre ele de
sigur stă și faiptul că tovarășii de la UCFS 
nu apar pe la concursurile de atletism decit 
cel mult în calitate de „observatori" foarte 
grăbiți. Consecința ? D elecțiunile semna
late : concursurile de atletism, in loc să 
contribuie la îmbunătățirea performanțelor, 
determină, tocmai invers, regresul sau —

Cu

CATRENE

străduit fără hodină 
prindă sportul... rădăcină, 
în prezent, cum e firesc.

ramuri se-ngriiesc.

Singura activitate în asociația 
sportivă Viitorul - Suceava este 
fotbalul.

fotbalul îi tot dau zorul 
Și-acesta li-e mereu subiectul, 
Îiicît te-ntrebi : e „Viitorul*  
Sau mai degrabă... „Imperfectul**  ?

VAS1LE ALBU
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A

BASCHET
In urmărirea fruntașilor clasamentului La București, derbiul etapei:

Cristian Popescu a fructificat un nou 
contraatac. Echipierul Rapidului va evo
lua miine în partida cu Știința Cluj

Foto : T. Roibu

PROGRAMUL
ÎNTRECERILOR SPORTIVE

DIN CAPITALĂ
SÎMBĂTA

Sala Giulești, de la 
Știința—Progresul (F, I), 

București—Rapid (F. I),
în cadrul campionatului

BASCHET: 
ora 18: 
Voința 
meciuri 
republican,

BOX : Sala Floreasca, de Ia ora 
18,30: Metalul—Constructorul Ga
lați, Dinamo—Progresul, meciuri în 
cadrul campionatului pe echipe.

VOLEI : Sala Dinamo, de Ia ora 
17: Steaua—Constructorul Brăila, 
Dinamo—Rapid, meciuri 
în cadrul ultimei etape 
Dinamo"

masculine 
a „Cupei

DUMINICĂ

FOTBAL: StadionulFOTBAL: Stadionul Dinamo, 
ora 13,15: Progreoul Buc.—Portul 
Constanța (J), ora 15: Progresul— 
Rapid (cat. A.); stadionul „23 
August", teren III, ora 10: Me
talul Buc.—C.S.S. Buc. (J), teren 
IV, ora 10: Viitorul Electronica 
Buc.—Flacăra roșie Buc. (J), te
ren Gloria, ora 10: Metalul Buc.— 
C.F.R. Roșiori (oat. B.), stadionul 
Giulești, ora 10: Tehnometal Bue.- 
Textila Sf. Gheorghe (cat. C.), ora 
11,45: Tehnometal Buc.—-Poiana 
Cîmpina (J), stadionul Politehnica, 
ora 11: Știința Buc.-—Dinamo Bue. 
(J), teren Steaua, ora 11: Steaua- 
Flacăra Moreni (J).

RUGBI: Teren Constructorul,
ora 15: Constructorul — lotul 
R.P.R. (în cadrul „Cupei Di
namo").

BASCHET: Sala Dinamo, de la 
ora 8: I.C.F.—Spartac Salo-nta 
(F. II), Olimpia—A.S.A. Cluj 
(F. II), Rapid—Știința Cluj (M. I), 
Constructorul—Știința Constanța 
(F. I), meciuri în cadrul campio
natelor republicane.

BOA : bala Giulești, de Ia ora 
10: Rapid—A.S.A. Tg. Mureș (cam
pionatul republican,).

ATLETISM: Stadionul Voința,
de la ora 9: faza orășenească a 
campionatului republican de cros.

VOLEI: Sala Recolta, ora 12: 
Semănătoarea—Știința Brașov (mas- 
CTilin. cat. A, seria a H-a).

INTILNESC MIINECLUJ
JOC AL CAMPIONATULUI MASCULIN

A A

DINAMO-PROGRESUL

V-a a campionatului mascuEtapa 
lin de 
pitală o
Rapid întîlnește pe Știința Cluj. Me
ciul promite un spectacol interesant, 
așa cum de altfel a prilejuit fiecare 
întrecere de pînă acum dintre cele 
două echipe. După cum ne-a decla
rat antrenorul Al. Popescu, feroviarii 
au un bun prilej de a dovedi că înfrîn- 
gerea lor de săptămîna trecută (la 
Oradea) a fost un simplu accident. 
De altfel, pentru a se menține în cursa 
pentru titlu, victoria le este cît se 
poate de necesară. Echipa din Cluj care 
pare să-și fi regăsit însă cadența (și 
Demian a început să dea un randament 
superior) păstrează suficiente șanse 
de cîștig. Tn concluzie — un meci 
deschis oricărui rezultat, care merită 
să fie urmărit.

Fruntașele clasamentului, Steaua și 
Dinamo București, se 
această etapă la Brașov 
Tg. Mureș, unde în 
dețin prima șansă. Dar cum surpri-

a V-a a campionatului mascu- 
baschet programează în Ca- 

■> singură partidă, în care

zele nu lipsesc

deplasează în 
și, respectiv, 

mod normal

zele nu lipsesc aproape din nici o 
etapă, nu este exclus ca duminică să 
consemnăm o victorie a uneia din cele 
două echipe gazdă.

Foarte echilibrate se prezintă meciu
rile de la Cluj (Politehnica — Știința 
București) și Iași (C.S.M.S. — Știința 
Timișoara) unde evoluează echipe de 
la mijlocul clasamentului.

Tn campionatul feminin, două din 
cele trei forthații neînvinse pînă în 
prezent (Rapid și Știința București) 
întîlnesc alte două echipe din Capi
tală, Voința și Progresul, care — dată 
fiind diferența de valoare — nu le 
pot pune probleme prea serioase. Cea 
de a treia în schimb, Mureșul Tg. 
Mureș, se deplasează la Cluj unde for
mația locală Știința este greu de în
vins. De la toate aceste echipe frun
tașe așteptăm, în primul rînd, jocuri 
de bună calitate, care să justifice inte
resul iubitorilor acestui sport pentru 
actuala ediție a campionatului feminin.

Astă-seară, de la ora 18,30, sala 
Floreasca găzduiește un nou cuplaj 
pugilistic. în această reuniune se 
dispută cea mai atractivă partidă 
a etapei : DINAMO — PROGRE
SUL. Întîlnirea dintre cele două for
mații buoureștene se anunță deosebit 
de interesantă, atât prin miza rezul
tatului (calificarea în turneul final) 
cît și prin valoarea componențelor. 
Ambele echipe sînt angrenate în 
lupta directă pentru ocuparea locu
lui 2 în prima serie și deci pentru 
calificare. în primul meci cele două 
formații au realizat o partidă spec-

taculoasă încheiată cu un rezultat de 
egalitate.

La dinamoviști își fac reintrarea 
„olimpicii" Ion Morte a și Vasile Ma- 
riuțan. Printre cei ce vor urca trep
tele ringului, astă-seară, se numără 
D. Davidescu, N. Mîndreanu, 
deș, C. Rusu, V. Antonio, 
I. Marin, I. Olteana etc.

în deschidere are loc 
Metalul — Constructorul 
Mîine, în sala Giulești, de
10, este programată întîlnirea din
tre Rapid și A.S.A. Tg. Mureș.

A. Ver- 
I. Pițu,

partida 
Ga-lați. 
la ora

VOLEI
începe campionatul categoriei R~

indisciplină și lipsuriDespre unele cazuri de
in organizarea meciurilor

Cîteva fapte petrecute în ©ursul 
unor meciuri din cadrul campionatului 
republican ne dovedesc că unele sec
ții au neglijat munca educativă cu 
sportivii, iar unele comisii orășenești 
nu s-au preocupat în suficientă mă
sură de pregătirea oficialilor pentru ca 
aceștia să asigure partidelor o cît mai 
bună desfășurare. Așa, de pildă, Ia 
meciul C.S.M.S. Iași—Steagul roșu Bra
șov, jucătorii V. Todirașcu și Șt. Vișio- 
ianu au avut o atitudine ireverențioasă 
față de arbitri și, prin proteste repetate, 
an incitat publicul. In plus, C.S.M.S. 
nu a asigurat ordinea în sală și nici 
măcar nu a procurat cronometre. Din 
această cauză partida respectivă 8-a 
disputat „Ia ceas* ‘, ceea ce contravine 
cu regulamentul de desfășurare a cam
pionatelor republicane. La Bacău (me
ciul A.S.A.-—Olimpia București), 
Șerban Cincu (A.S.A.) a jucat foarte 
dur, iar față de arbitri a avut o ati- 
tuțdine 
sfîrșitul 
rea s-a 
același 
Baltă
să schimbe 
ne regula mentă re în favoarea echipei 
din Bacău. Un alt exemplu, de astă 
dată însă de neatenție, ni l-a oferit 
scorerul N. Dorobanțu la me
ciul Dinamo București—Politehnica 
Cluj: I. Antonescu de la Dinamo apare 
în foaia de arbitraj ou 4 puncte în
scrise (2 din faulturi), dar scorerul

inadmisibilă, insultîndu-i la 
partidei. Ca și la Iași întrece- 

desfășurat „Ia ceas“. La 
meci, score rul Vasile 

fost incorect, încercînd 
rezultatul prin adăugiri

a

N. Dorobanții a... omis să-i înregistreze 
în primul rînd intrarea în teren. 
Gravă este și absența arbitrilor Z. 
Bodoni și dr. /. Știrba la jocurile pro
gramate în ultima etapă la Tg. Mu
reș. Din 
Chioreanu 
rînd, iar

Sesizată 
Baschet a 
ciplinare printre care: sancționarea cu 
averstiment a secțiilor de baschet de 
la C.S.M.S. Iași, A.S.A. Bacău și Vo
ința Satu Mare, a jucătorilor V. T&di- 
rașcu, St. Vișioianu (C.S.M.S. Iași), 
V. Șzantfman 
Șerban Cincu 
și suspendarea 
(Bacău).

Sancțiunile 
pot avea .un 
viitoarei comportări a celor în cauză. 
Un rol important în evitarea unor 
abateri asemănătoare, în sporirea dis
ciplinei jucătorilor în asigurarea celor 
mai bune condiții de disputare a me
ciurilor îl au însă în primul rînd con
siliile cluburilor și asociațiilor res
pective, secțiile de baschet ale aces
tora și comisiile orășenești de specia
litate. Acordînd atenția cuvenită mun
cii educative, respectînd întrutotul re
gulamentul de desfășurare a campio
natelor republicane, ele vor putea 
contribui în mod eficient la succesul 
competiției.

V.
Ia

această cauză arbitrul 
a condus trei meciuri 

St. Grecu două.
de eele petrecute, F. 

luat o serie de măsuri dis-
li.

(Voința Satu Mare) și
(A.S.A. Bacău), precum 
sooreruiui Vasile Baltă

SÎllt, 
efect

desigur, juste și 
pozitiv asupra

HALTERE
Printre halterofilii pe care ziarele 

și revistele de specialitate îi socoteau 
drept candidați la rf*  medalie olimpică, 
făcîndu-le prezentări și portrete, s-a 
numărat și tînărul sportiv romîn Balaș 
Fiți.

Ă fost un credit justificat, obținut 
în urma unor succese și rezultate re
marcabile.

In sportul celor puternici Fiți s-a 
impus de mai multă vreme ca un real 
talent. Dotat cu calități fizice deosebite, 
ambițios și tenace, ei a început la o 
vîrstă destul de timpurie să atace 
performanța în această disciplină atît 
de grea și pretențioasă. La 16 ani a 
fost trimis să participe la J. O. 
de la Roma. Apoi, eforturile și munca 
sa au fost încununate cu peste 10 re
corduri mondiale de juniori, obținute 
la diferite categorii. Acest început 
îngăduia să se întrevadă în Balaș Fiți 
un viitor mare campion, speranță pe 
care mărturisim că o păstrăm în con
tinuare.

Dar... există, din păcate, un „dar". 
La Jocurile Olimpice de Ia Tokio hal
terofilul nostru ne-a prilejuit 
deziluzie, fiind eliminat din 
pentru trei ratări la proba 
cu o bară de 100 kg. După
noastră, acest lucru nu ține de dome
niul... ghinionului, sau al unui acci
dent, fiind urmarea unor 6tări de 
lucruri care s-au mai vădit în acti
vitatea acestui sportiv și cărora nu li 
s-a acordat suficientă atenție. Pentru că, 
la Fiți Baiaș, Olimpiada de la Tokio 
a însemnat a patra întrecere la care

o mare 
concurs 
„smuls" 
părerea

București și 
: din pro- 

nia/icu- 
din 

catego- 
între-

la
orașe 

echipele 
feminine
Il-a a 

își încep 
în campionatul 

de volei e- 
(seri a 

de-
progra- 

din 8

Mîine, 
în șase 
vinete, 
line și 
seria a 
Hei A 
cerea
republican 
kJiȘia 1964/1965 
I va debuta la 6 
cembrie). Iată 
mul etapei 
noiembrie:

Semănătoarea 
rești—Știința 
(meciul se dispută în 
fala Recolta cu înce
pere de la ora 12), 
Știința Petroșeni—CS.M’ 
Cluj, lud. stemei C. 
Turzii — ElectroțHitere 
Craiova, înainte Timi
șoara—Metalul Pitești
(masculim), Corvinul 

Deva — FI. roșie Bucu
rești, Progresul Tirgoviș- 
te — Penicilina
Voința M. 
tarul Tg.

minin).
Să rostim 

ceea ce se obișnuiește' la • De miine vom fi din nou martorii pasionantelor 
inaugurarea unui nou întreceri ale campionatului de volei
campionat: din toată ini
ma, succes echipelor participante la 
lupta pentru întiietate in principala 
competiție internă de volei a țării 1 
Și să ne exprimăm apoi dorința — și 
totodată speranța — că secțiile*  de 
volei din cluburi și asociații sportive, 
antrenorii, jucătoarele, jucătorii și ar
bitrii să trateze cu maximum de se
riozitate problema pregătirii, o dată 
cu aceea a organizării și desfășurării 
în cele mai bune eondițiuni, a parti
delor.

Bucu-
Bnașov 

dispută
cu

ora

lași,
Ciuc—Sâni- 
Mureș (fe-

mai întîi

drept cel mai important mij- 
punere în valoare a talente- 
perfecționare a lor, de creare 
solide în munca de perspec-

Așteptăm ca toți factorii de mai sus 
să considere campionatul așa cum e 
normal, 
loc de 
lor, de 
a bazei
tivă, avînd ca țel ridicarea nivelului 
voleiului nostru și întărirea prestigiu
lui său pe plan internațional.

C. F.

Este suficient doar
el ratează încercările, fiind eliminat 
din concurs. La Paris (meciul Romî- 
nia—Franța), la» Moscova (Cupa Mos
covei) și la Stockholm (campionatele 
mondiale), lucrurile s-au petrecut la 
fel, privind echipa noastră de puncte 
prețioase, iar pe Balaș Fiți de frumoase 
succese internaționale,

Care să fie cauzele? Pentru a le 
stabili trebuie să facem o investigație 
mai adîncă, ară ti nd că în comportarea

In perioada de pregătire pentru J.O., 
Balaș Fiți a manifestat în continuare 
aceeași atitudine. De pildă, antrenorul 
federal Gh. Mănăilescu a observat ca 
elevul său face o încălzire insuficientă 
înainte de a intra în concurs și l-a 
sfătuit să mărească efortul la încăl
zire. Fiți a răspus că știe el ce face 
și nu are nevoie să-l învețe nimeni, 
motiv pentru care, pe bună dreptate, 
a fost invitat 6ă părăsească sala de

PUNCTE DE VEDERE

tinărului nostru halterofil se vădesc, 
de mai multă vreme, mentalități și 
atitudini necorespunzătoare, care înfrî- 
nează dezvoltarea sa, creșterea măies
triei. Dintr-un băiat modest, muncitor, 
ascultător, dornic să învețe, cum era 
în primii ani ai activității sale spor
tive, avem astăzi de-a face în Fiți 
Balaș cu un om înfumurat, arogant (cu 
un aer de atotștiutor) care nu pri
mește sfaturi, nu respectă indicațiile 
antrenorului. Antrenorul emerit Ștefan 
Petrescu vorbea mai de mult despre 
aceste trăsături negative ivite în com
portarea lui Fiți. Din păcate s-au făcut 
prea puține încercări pentru a-1 readuce 
pe drumul cel bun. Cei mai mulți so
coteau că sînt lucruri trecătoare („Este 
încă atît de tînflr...' Un copil"), închi- 
zînd ochii în fața unor performanțe ale 
recordmanului lumii la juniori.

antrenament. Supărjt, din seniri, el nu 
s-a mai prezentat timp de mai multe 
zile la ședințele de pregătire, așteptînd 
— probabil — să i se ceară... scuze 1 
Nici după aceasta federația de spe
cialitate nu a știut să ia măsuri edu
cative eficace. Balaș Fiți a plecat Ia 
Tokio aureolat de o performanță de 
362,5 kg (realizată la campionatele eu
ropene de la Moscova, unde a cucerit 
medalia de argint), bine cotată în are
na mondială. In planul său figura ca 
obiectiv pentru Tokio un rezultat de 
375 kg (I15-f-110-4-150) — perfect rea
lizabil — cu care Fiți avea șanse să 
lupte pentru o medalie olimpică. Și 
poate că ar fi reușit dacă îndărătnicia 
și aroganța sa nu și-ar fi spus din nou 
cuvîntul. Avînd numai „ouă kg peste 
greutatea categoriei sale (pană — 60 
kg) el a fost sfătuit de antrenori și 
de specialiști să nu se preocupg de

talentul?
aceasta decît în ajunul cintarului. Se 
știe că pentru un sportiv antrenat a 
„lăsa" 2 kilograme nu constituie o pro
blemă. Fiți, însă, a hotărit să proce
deze altfel. A slăbit (mai mult de două 
kilograme) încă înainte de a pleca la 
Tokio! Apoi, în capitala Japoniei, și-a 
continuat antrenamentele cu bare foar
te grele, călcând din nou indicațiile 
antrenorului. L-a sfătuit să nu proce
deze astfel și maestrul sportului Lazăr 
Baroga, halterofil cu o mare expe
riență. L-a sfătuit doar 6 singură dată, 
pentru că bunele sale intenții au pri
mit din partea lui Fiți un răspuns ieșit 
din comun: „Crezi poate că știi mai 
mult ca mine...!“ Ce s-a întâmplat în 
continuare se cunoaște. Balaș Fiți a 
ratat „smulsul" la 100 kg, greutate 
cu 5 kg sub propriul său record.

Ne adresăm lui Balaș Fiți tovără- 
șește și-l întrebăm: ce are de gînd ? 
Lui nu-i pare rău că-și irosește talentul 
cu care este înzestrai ? Lui nu-i pare 
rău de insuccesele pe care i le-a adus 
îngîmfarea ? Cui crede el că-i face 
în... necaz ignorând sfaturile antreno
rilor și colegilor mai pricepuți, cu mai 
multă experiență ? Consideră, oare, 
Balaș Fiți că răspunde condițiilor care 
i-au fost puse la îndemînă, grijii, aten
ției și prețuirii de care s-a bucurat?

Lui Fiți îi cerem 
să se analizeze, să 
Și dacă are nevoie 
sigur că-1 va primi.

să se gîndească, 
tragă concluziile, 
de ajutor, să fie

î.
(THOSE

OCHSLTvFELD



Știința Cluj - C. S. ML S. Iași 
și Progresul - Rapid 

„capete de aliș“ în etapa a Xl-a
Etapa a Xl-a — mîine în campionatul categoriei A; o etapă care pro

gramează o serie de partide „capeți de afiș", așteptate cu viu interes de 
publicul spectator.

Să începem avancronica noastră cu jocul de la Cluj, unde vor sta față 
în față fruntașele clasamentului, C.S.M.S. Iași (locul I) și Știința Cluj (lo- 
cul II). Firește, avantajul terenului propriu dă prima șansă formației gazdă, 
dar adversarul vine de astădată la Cluj cu pretenții sporite: acum ieșenii 
alcătuiesc o echipă mai omogenă, au un potențial de luptă mai ridicat și un 
moral de... lideri. In ceea ce ne privește așteptăm un joc corect, de bun nivel 
tehnic, la înălțimea... locurilor pe care le ocupă aceste două echipe în cla
sament.

Urmează, în ordine, meciul Progresul — Rapid, joc de tradiție care va 
umple tribunele stadionului din Șoseaua Ștefan cel Mare. Pentru a lupta de 
la egal cu feroviarii, fotbaliștii echipei Progresul vor trebui să uite, 
pentru moment, locul pe care îl ocupă în clasament, să nu-și aducă aminte 
nici de acel 0—5 cu care au cedat la 10 mai a.c., pe stadionul „23 August".

..Iată formațiile probabile pentru meciul de mîine : Rapid : Urziceanu — Lu- 
pescu, Motroc, C. Dan, Greavu — Dinu, N. Georgescu — Năsturescu, Dumi- 
triu II, I. Ionescu, Codreanu ; Progresul: Cosma — Ad. Constantinesou, Io- 
niță, Știrbei, Sandu — I. Popescu, D. Popescu — Al. Constantinescu, Voinea, 
1. Constantin, Mafteuță.

Cîștigînd duminică în fața formației campioane, Steagul roșu așteaptă 
mai liniștită meciu! cu Minerul Baia Alare. Pregătirile, făcute totuși cu toată 
atenția, s-au încheiat printr-un joc școală, de 3 reprize a 30 de minute, susținut 
în compania echipei Rulmentul Brașov. După cum ne-a relatat corespondentul 
nostru C. Gruia, antrenorii vor alinia următoarea formație: Adamache — 
Ivăncescu, Jenei, Campo, Naghi — Pescara, Sigheti —- Uașoti, Năftănăilă, 
Gane, Selimesi II. Cit privește pe băimăreni, aceștia îșî vor juca șansa cu 
toată convingerea, luptînd pentru două puncte ca să cîștige măcar unul 
singur...

La Ploiești, Petrolul primește replica Științei Craiova. Este drept, oaspeții, 
care au furnizat surpriza etapei trecute, întrecînd pe Rapid, au lăsat o bună 
impresie și joi pe stadionul „23 August", unde evoluau prima oară, dar, în 
pofida acestor considerente, nu pot emite pretenții prea mari în fața Petro
lului. Gazdele au de partea lor avantajul terenului și o experiență compe- 
tițională mai bogată. In plus, se pare că Marin Marcel, accidentat în meciul 
cu Dinamo București, nu va putea juca duminică.

In sfîrșit, la Constanța și la Pitești, Fătul și — respectiv — Dinamo se vor 
întîlni cu U.T.A. și Crișul Oradea. In perspectivă, partide echilibrate în care 
gazdele sint ușor favorite. De la toate echipele și în special de la Dinamo 
Pitești — datoare după ultima evoluție — așteptăm 
fășurate în limitele unei perfecte sportivități.

G. N1COLAESCU

NOTE

Cumul de
Ori de cite ori spui campionat înțelegi 

o competiție de regularitate în care 
echipele participante și-au luat angaja
mentul să se prezinte la toate partidele 
programate. lată Insă că in ultima 
vreme in campionatul de fotbal al re
giunii Crișana se înregistrează tot mai 
multe neprezentări, tot mai multe con
testații și lipsuri ui buna desfășurare 
a întrecerii.

Să începem cu echipele de juniori. 
Ținlnd seama de rezultatele bune în
registreze anul trecut, consiliul regional 
UCFS Crișana, la propunerea comisiei 
regionale de fotbal, a aprobat ca și in 
ediția 1964-1965 a campionatului regio
nal de fotbal, punctele obținute de ju

— Fugi repede, că ai voștri sint gaia 
să piardă prin neprezentare 1

Desen de A. BU1CULESCU

niori să se cumuleze cu cele ale seniori
lor, intocmindu-se un singur clasament. 
Datorită acestei măsuri, multe echipe 
s-au preocupai — anul trecui — de creș
terea tinerilor fotbaliști.

lată însă că în actuala ediție, o se
rie de asociații, pentru a nu pierde 
meciurile de juniori la scoruri prea 
mari, se prezintă cu întirziere ta 
tocuri. în scopul obținerii unui... modest 
1-3 / Așa. de pildă, in etapa a Vll-a, 
formația de juniori Crișul Ineu s-a 
arezentai la meciul de la Sebiș cu o j 

partide de calitate, des-

neprezentări
' foarte mare întirziere și partida rut s-a 

mai disputat. In etapa următoare, Cri
șana Sebiș a deplasai la Oradea pen-

1 tru jocul cu Gloria loșia mimai 7 ju- 
i niori / In min. 35 (la scorul de 7-1 

pentru Gloria) unul dintre tinerii fot- 
: baliști de la Sebiș s-a accidentat și
■ meciul a fost oprit.
: Tot în etapa a VIII-a, Recolta Va

lea lui Mihai nu s-a prezentat la 
Crișul Ineu pegtru îniîlnirile (seniori

■ și juniori) ce ^trebuia să le susțină 
' acolo. Comisia regională a intervenit

și, conform regulamentului, a exclus pe 
s Recolta din întrecere.

O altă echipă, (Minerul Voevozi) s-a 
prezentat la joo doar cu viza medicală 
a 6 sportivi. Meciul (de data asta, de 
seniori) nu s-a jucat, iar comisia re
gională l-a omologat cu 3-0 în favoa
rea celeilalte formații, Măgura Șim- 
leu. In sfîrșit, o alia echipă de se
niori a fost exclusă din campionatul 
regional. Este vorba de Victoria Ineu. 
Cauza: neprezentări repetate.

Cînd se va termina cu acest lanț 
de neprezentări și neregularități din 
campionatul regiunii Crișana ? Comisia 
regională de fotbal și consiliu! regional 
UCFS trebuie să intervină cu mai 
multă hotărîre. Întrecerea celor mai 
bune echipe dț, fotbal din regiune tre
buie să se dispute în cele mai bune 
condiții. ; >

VASILE SERE-coresp.

TEXT1LA BUN UȘI—FLAMURA ROȘIE
TECUCI 2—0 (0—0)

BUHUȘI (prin telefon). — La 4 no
iembrie s-a disputat, în orașul nostru, 
restanța Textila — Flamura roșie Te
cuci, din etapa a Vil-a a categoriei C, 
seria Est. Prezentîndu-se bine pregă
tiți, textiliștii și-au dominat adversarul, 
mareînd de două ori prin Negustoru 
(min. 65) și: Nemeș (min. 80). Oaspe
ții s-au apărat în 8-9 oameni, dar n-au 
putut evita îiifrîngerea.

Partida a fost condusă bine de arbi-

Un joc bun: Steaua-U. T. A. 4-0 (1-0)
Dat fiind că ziarele de 

despre jocul Steaua — 
că e mai bine să profităm de răgazul 
celor 24 de ore, pentru a schimba 
pcst-scriptum eîteva păreri.

A fost, deci, un joc frumos. Și, mai 
ales, echilibrat, în ciuda scorului. Timp 
de 65 de minute, și chiar după „rafala 
celor trei goluri în 5 minute", ară
denii au jucat de la egal împotriva 
unei echipe cu 11 individualități evident 
superioare.

In ciuda pasivului de patru goluri, 
CJ.T-A. a dat o replică demnă. Și cit 
de reconfortante sînt jocurile în care 
asrtsiderii se ridică la nivelul favori- 
ța<r, făclnd din campionat o întrecere 
reală și echilibrată, singura în stare 
să asigure un progres natural și du
rabil.

Joi, pe „23 August", Steaua a cîș- 
tîgat cu 4—0. Scor sever, fără îndoială. 
E suficient să amintim cele două oca
zii ratate de Igna și Țîrlea la 1—0, 
cu un minut înainte de 2—0. Dar, 
victoria bucureștenilor este pe deplin 
meritată.

Renunțînd la contabilizarea inutilă a 
ocaziilor pierdute de ambele părți, tre
buie să arătăm că Steaua a jucat mai 
rapid și a forțat ritmul în finalul fa
zelor, dînd uneori acțiuniTor sale o 
cursivitate simplă și eficace. In afară 
de aceasta, incursiunile temerare șl 
avîotate ale lui Creiniceanu și Pavlo-

ieri au scris
U.T.A., cred

O victorie puțin conclu
Dinamo București •— Știința Craiova

ntă
3-1 (3-0)

de joi, de pc „23 
Dinamo București ți 

avea eîteva atuuri care

„Desohâderea"
August", dintre 
Știința Craiova, 
o făceau interesantă. Urma să vedem 
— mai înitîi —— în această escală (pen
tru danamoviști) între Brașov și... Mi- 

Faza din care s-a înscris al treilea gol dinamovist: Ghergheli, scăpat sin
gur spre poarta adversă, a -ajuns în careu, unde a pasat lui Pîrcălab, care 
a înscris. Pentru mai multă siguranță, Ghergheli își continuă cursa, ajuns 

de-acum de un adversar, dar

lan.o în ce măsură s-a îmbunătățit jocul 
echipei noastre campioane (necorespun- 
zător duminica trecută în compania 
„stegarilor"). In al doilea rînd. Ini cu- 
reștenii așteptau cu interes evoluția „în 
premieră" a craiovenilor, mai ales că 
ei veneau în Capitală aureolați de o 
surprinzătoare victorie în fața rapidiș- 
tiior.

Jocul, de o valoare modestă, ne-a 
dat rareori motive de satisfacții, el a- 
vînd mai mult un caracter de luptă. 
Mai puțin am văzut în cursul partidei

ȘTIRI
■I

REZULTATE
trul de tușă N. Comănescu (Cîmpina), 
în lipsa arbitrului de centru delegat la 
acest meci.

I, Vieru — eoresp.

TERENUL VICTORIEI GIURGIU
SUSPENDAT

de competiții din cadrul 
luînd în discuție incidentele 
meciul Victoria Giurgiu — 

București, disputat la 

Comisia 
F.R. Fotbal, 
petrecute la 
Flacăra roșie
18 octombrie la Giurgiu in cadrul cate
goriei C, seria Sud, a hotărît suspenda ■ 
rea terenului de fotbal din Giurgiu pînă 

viei au „minat" deseori apărarea ad
versă, obligînd-o în cele din urmă să 
capituleze.

în meciul de joi, însă, echipa bucu- 
reșteană s-a impus mai mult prin rea 
Uzările individuale sau ale „cupluri

STEAUA t Eremia — Georgescu, 
D. Niculae, Petescu, Dumbravă — 
Jenei, Koszka (Negrea min. 64) 
— Raksi, Pavlovici, Constantin, 
Creiniceanu.

U.T.A.: Weichelt — Pecican, Ba- 
coș, Mețcas, Neamțu (Czako II 
min. 76) — Donciu, Sîrbti — Igna, 
Țîrlea, Floruț, Sandu.

Au înscris: Pavlovici (min. 13), 
Constantin (min. 66), Creiniceanu 
(min. 68) și Constantin (min. 71 
din 11 m).

A arbitrat bine 
troșeni).

loan Dobrin (Pe-

prin jocul de an-lor" și mai puțin 
samblu. Explicația ? Lipsa de claritate 
în jocul liniei de mijloc și mai ales 
a lui Koszka. (De altfel, „iureșul celor 
5 minute" și aplombul acțiunilor tu
rnătoare trebuie legate de introducerea 
lui Negrea, care manifestă o certă dat 
viziune de înaintaș). De asemenea, an-

efortul de gîndire, de concepție tac
tică. Campionii noștri, pe care miercuri 
îi așteaptă un examen dificil în com
pania renumitei echipe Internazionale, 
au prestat și de data aceasta un joc 
sub posibilitățile lor, neaflîndu-se încă

care nu mai poate interveni
Foto: V. Bageac

„în ritm". Chiar de la primul fluier 
am observat La dinamoviști o nejusti- 
fieată reținere, de parcă ei constituiau 
echipa inferioară valoric. Apărarea a 
dus greul meciului, dînd în ansamblu 
un randament satisfăcător, dar îi re
proșăm că a recurs destul de mult la 
„mingi acasă" sau în aut. Atacul (în. 
ciuda faptului eă a înscris trei goluri) 
a fost compartimentul cel mai slab, 
jucînd fără o concepție tactică, fără 
nerv, neputînd combate cu eficiență a- 
părarea supraaglomerată a oaspeților.

la terminarea turului, tn consecință. 
Victoria Giurgiu va disputa meciurile 
sale în alte localități.

Partida care era programată mîine la 
Giurgiu (Victoria — Portul Constanța) 
se va disputa la Răcari.

JOI, MECI INTERNAȚIONAL 
LA PITEȘTI

Frumosul stadion din Pitești va fi 
locul de disputare a partidei internațio
nale de juniori dintre selecționatele 
R.P. Romîne și R.D. Germane. întîlnirea 
este programată joi 12 noiembrie.

de
un 
de

Di
va

samblul a avut de suferit de pe urm*  
jocului esențialmente distructiv al apă
rării (de aici și numeroasele inter
cepții arădene) în care Petescu a eta
lat un surprinzător de bogat repertoriu 
de mijloace... extrafotbalistice.

Steaua are resurse mai mari deci» 
cele demonstrate în jocul de joi. Spre 
deosebire de multe din echipele noas
tre, valoarea jucătorilor de la Steaua 
crește pe măsură ce înaintăm de l*  
portar spre extrema stingă, ceea c« 
reprezintă o condiție favorabilă pen
tru crearea unui ansamblu modern, 
lată de ce considerăm că victoria 
alaltăieri trebuie să fie mai puțin 
prilej de bucurie și mai mult unul 
reflecții în preajma jocurilor cu 
namo Zagreb care, probabil, nu 
avea un extrem „cuminte" ca Igna și 
un fundaș naiv ca Pecican (cel de joi).

Revenind la U.T.A., menționăm încă 
o dată jocul tehnic și elegant (comple*  
diferit de cel de duminică), care a 
contribuit la puritatea partidei. Pe do 
altă parte, în ciuda ocaziilor avute, 
atacul arădean n-a avut forță de șoc. 
Așezarea 4—3 —3 (în sensul prudent 
al variantei) l-a izolat pe Țîrlea intre 
două extreme aflate în zi slabă, ușu- 
rind mult sarcina perechii D. Nicuiae—‘ 
Petescu.

Cam atît despre acest joc frumoe 
și instructiv.

IOAN CHIR1LA

rodul unea 
prompt i lu
au frucli- 
apărătorii

cu simpatie, studenții craio- 
acomodat destul de ușor ea 
stadionului „23 August", în- 
cu curaj un adversar caro

repriza, 
avînd chiar inițiativa. Craio- 

bine extre- 
ori poarta, 
cînd si- 

fața careu-

combina

Timp de 90 de minute el a construit 
foarte puține faze periculoase, șulîmi 
anemic și rar la poarta adversă. Tre
buie să subliniem că victoria realizată 
de Dinamo nu e nicidecum 
superiorități, ci rezultatul 
dinii cu oare atacanții săi 
ficat greșelile comise de 
era io veni.

Primiți 
veni s-au 
ambianța 
fruntînd 
avea de partea sa — oricum — avan
tajul tehnicii și al experienței compe- 
tiționale. Ei au pus deseori în difi
cultate formația Dinamo, în 
secundă 
venii au folosit destul de 
melc, au încercat de multe 
au calmat bine jocul 
tuația o impunea, dar... în 
lui au acționat cu timiditate'.

în primele minute, inițiativa este do 
partea oaspeților, dar șuturile lui Sfîr- 
iogea (min. 1) și Bîtlan (min. 5) gre
șesc ținta. După o „bară" a lui Nu»- 
weilier VI (min. 6), aripa dreaptă a 
studenților, Cîrciumăresou, 
frumos cu Sfîrlogea, fără a pune însă 
în real pericol poarta lui Datcu. In 
minutele 13, 16, 19 și 22 am con
semnat ratările lui Frățilă (din poziții 
extrem de favorabile), pentru ca ceva 
mai târziu să-l imite Petru Emil. Apoi, 
în numai 6 minute, se decide soarta 
partidei. La eîteva grave greșeli alo 
apărării craiovene, dinamoviștii nu so 
lasă prea mult invitați, iar Frățilă 
(min. 29) și Pîrcălab (min. 31 și 35) 
fac ca scorul să devină 3—0. Repriza 
a doua a foet, cum se spune, a oaspe
ților. Studenții au avut în majoritatea 
timpului inițiativa, 
Cîroiumărescu, 
logea (acesta, 
min. 31 trage 
să treacă de
Oaspeții se vor consola însă cu golul 
de onoare, înscris de Eftimie dintr-o 
lovitură de la 11 m, la un lienț în 
careu comis de Nunweiller IV.

Arbitrul Gh. Osiac a condus urmă
toarele formații :

Dinamo ; Datcu — Popa,Nunweiller 
III, Nunweiller IV, Ștefan — Petru 
Emil, Ghergheli — Pîrcălab, Frățilă. 
Nunweiller VI, Haidu (Ene II, min. 
65).

Știința : Papuc — Geleriu, Deliu. 
Marin Marcel (Lungan, man. 38), Du
mitrescu — Bărbulesou, Bîtlan —■ Cîr- 
ciumărescu, Sfîrlogea, Eftimie, Onea.

C. MACOVEI

au dominat, dar 
Eftimie, Bîtlan și Sfîr- 
singur cm portarul în 
în Datcu) nu au reușit 
apărarea dinamoviștilor.
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In „Cupa Dinamo“:

Grivița Roșic-invingătoarc la scor Elisabeta Polihroniade conduce înaintea ultimei runde a finalei
Progresul și Grivița Roșie au sus

ținut vineri dupa-amiază, pe stadionul 
din str. dr. Staicovioi, primul lor meci 
din cadrul „Cupei Dinamo". Dacă în 
Ctmp oeie două formații au fost de 
valori apropiate, ia schimb, în pri
vința finalizării nu s-a „văzut" decît 
una : Grivița Roșie. Aceasta și explică 
scorul cu care s-a încheiat partida : 
26—0 (13—0) pentru rugbîștii de la 
Grivița Roșie.

Meciul s-a menținut echilibrat mai 
bine de jumătate din prima repriză. 
Abia în min. 25, Teodorescu, după un... 
slalom printre apărătorii echipei Pro
gresul, îl lansează pe Iliescu, care culcă 
baloturi în spațiul de țintă advers. 
Balcan transformă și Grivița Roșie con
duce cu 5—0... Nu trec nici trei minute 
șl scocul este modificat: același Iliescu 
realizează o nouă încercare transfor
mată de Țibuleac. Deci, 10—0. Scorul 
primei reprize îl stabilește Veiuda (min. 
36), tot printr-o încercare (netransfor
mată): 13—0.

După pauză. Progresul are o bună

Jueați la Pronosportul de mîine
„Capul de afiș" al concursului 

PRONOSPORT de mîine, duminică 8 
noiembrie, îl constituie întîlnirea 
Rapid—Progresul care de' fiecare dată 
a prilejuit meciuri interesante și 
atractive*.

Celelalt e întîlniri din cadrul cate
goriei A a campionatului nostru sînt 
echilibrate și șe pot solda oricînd cu 
rezultate surpriză.

Programul mai cuprinde trei în
tîlniri din divizia B și 4 meciuri din 
cadrul campionatului italian.

lată programul complet de dumi
nică :

Petrolul - Știința Craiova 
Progresul - Rapid
Știința Cluj - C.S.M.S. Iași 
Dinamo Pitești - Grisul Oradea 
Farul - U.T.A.
C.S.M. Reșița ■ Jiul
Recolta Cărei - Ind. Sîrmei C. Turzii 
C.S.M. Sibiu - Știința Timișoara 
Fiorentina - Juventus
Laaerossi - Lazio
Roma - Bologna 
Sampdoria - Milan

lată acum și programul concursu
lui 46 din 15 noiembrie 1964.

Rapid - Steagul roșn
Dinamo București - Fanți
Știința Cluj - Progresul
tl.T.A, n Crișul
Dinamo Pitești - Petrolul
Știința Craiova - Minerul B. Mare 
Știința Galați - Dinamo Bacău 
A.S.M.D. Satu Mare - C.S.M. Sibiu 
Milan - Internazionaie
Lazio - Roma
Juventus - Sampdoria
Fiorentina - Bologua

LA 13 NOIEMBRIE TRAGERE 
SPECIALĂ LOTO-CENTRAL

Vineri 13 noiembrie are loc o tra
gere specială Loto-Central eare' se 
prezintă ou noi avautaje pentru par
ticipant!.

In primul rînd, numărul minim de 
autoturisme a fost majorat la 10. 
Dintre acestea, 6 autoturisme vor fi 
atribuite la extragerea de 2 numere 
(față de unul singur cît Be acorda 
la tragerile anterioare).

In afara autoturismelor mai întîl- 
nim: motociclete, televizoare, frigi
dere, aparate de radio etc.

Un capitol special de premii îl 
constituie excursiile la Brașov cu pe-
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ocazie de a reduce din handicap, prin 
Briceag (min. 47). Acesta ratează insă 
lovitura de pedeapsă de care a bene
ficiat echipa sa. Grivița, în schimb, 
nu scapă nici un prilej de a-și mări 
avantajul. în min. 60, Oblemenco în
scrie o încercare pe care Balcan o 
transformă . (18—0). Catană îl imită 
pe Oblemenco, iar Balcan trimite min
gea printre buturile Progresului (23—0). 
în fine, în min. 79, Manolescu „prin
de' un balon bun, sprintează și în
scrie nestînjenit ultimul „eseu" al Gri- 
viței Roșii. Țîbuleac ratînd transforma
rea, scorul meciului rămîne 26:—0...

Cuvinte de laudă pentru ambele echi
pe care au jucat deschis, în perma
nentă mișcare. Antrenorii au și ei me
ritul de a fi încercat o serie de ju
cători din rîndul juniorilor. Mulți din 
tre aceștia a« dat satisfacție.

A condus foarte bine Dan Lucescu 
(prezență activă pe faze, intervenții 
prompte, o strictă aplicare a noilor 
prevederi regulamentare).

— t, st. —

trecerea revelionului la Hotelul res
taurant „Carpați".

NU UITAȚI PRONOEXPRESUL
Depuneți din vreme buletinele pen

tru concursul PRONOEXPRES de 
miercuri 11 noiembrie 1964.

Seria marilor premii atribuite la

PRONOEXPRES în ultima perioadă 
de timp este un îndemn să fiți pre- 
zenți eu cît mai multe variante.

PRONOSPORT

Premiile concursului Pronosport nr. 
44 din 1 noiembrie 1964:

Categoria I : 0,2 variante a 25845 
lei

Categoria a H-s: 18,3 variante a 
3:189 lei

Categoria a III-»; 329,4 variante a 
282 lei.

LOTO-CENTRAL

La tragerea Loto-central din 6 no
iembrie 1964, au fost extrase din urnă 
următoarele numere :

24 62 65 72 41 79 83 80 13 54

Premii suplimentare: 63 10 84
Fond de premii : 683 350 lei.
Tragerea următoare, tragere specială, 

va avea loc la 13 noiembrie a.c, în 
București.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport. 

j ORADEA 6 (prin telefon). — O dată 
i cu apropierea ultimei runde, lupta în 
finala campionatului feminin de șah al 
R.P.R. a devenit mai dîrză, mai dis
putată. Aceasta a caracterizat și conti
nuarea partidei centrale a ultimelor zile, 
cea dintre Elisabeta Polihroniade și A- 
lexandra Nicolau. Ultima n-a reușit 
să-și valorifice șansele de remiză avute 
în poziția de întrerupere și a trebuit 
să recunoască prima înfrîngere în acest 
concurs. Elisabeta Polihroniade obține 
astfel un punct deosebit de prețios și 
preia conducerea în clasament.

La prima înfrîngere se află și Ger 
trude Baumsfarck, eare a pierdut la 
Alexandra Nicolau, partida din runda 
a XV-a. în schimb, Margareta Teodo
rescu și Rodica Reîeher acumulează 
punct după punet, astfel că acum — 
înaintea ultimei zile de joc — în urma 
actualei fruntașe, Elisabeta Polihro
niade, s-a format un pluton de trei j‘u-

HANDBAL

ACTUALITĂȚI
LOTUL IUGOSLAV PENTRU „CUPA 

ORAȘULUI BUCUREȘTI"

După cum am anunțat, la competiția 
feminină „Cupa orașului București" 
(20—22 noiembrie) va participa și o 
echipă iugoslavă. Din informațiile pe 
care le deținem, forul iugoslav va 
trimite la București selecționata de ti
neret a țării, în care vor fi incluse 
majoritatea handbalistelor tinere, vi
zate pentru campionatul mondial din 
1965. Antrenorul federal Ticici s-a oprit 
asupra următorului lot : Babici, Kovacl, 
Sonjici (Treșnjevka Zagreb), Veino- 
vici, Zovko (ORK Beograd), Ninko- 
vki (Textilaț Pancevo), Mrgia (Mla- 
dost Zemun), J. Kovacev (Proleter 
Zrenjianin), Tomasek (Podravka Ko- 
privnița), Kovacevici (Slavonka Nova 
Gradișka), lies (Graficiar Osiek) șl 
Radakovici (Partizan Sombor). îna
intea plecării spre București, lotul va 
susține un meci de antrenament la 
Belgrad.

De la I. E. B. S.
• Pentru cuplajul de box METALUL — 

LC.O. GALAȚI și PKOGHESUL — DINAMO 
BUCUREȘTI de azi de la^ ora 1B,3O din sala 
Floreasca, biletele se găsesc la casele de 
bilete din str. Ion Vidu și Pronosport, calea 
Victoriei, nr. După amiază biletele se 
găsesc la ; casele sălii.
• Patinoarul artificial din pateul „23 Au

gust' este deschis pentru patinaj public 
azi orele .17—19 și mîine orele 10—13 și 
15—17. Se închiriază ghete cu patine.
• La patinoar funcționează un curs de 

inițiere în patinaj pentru copil între 6 și 14 
ani. înscrieri șî informații la patinoar, tel- 
21.21.63. 

cătoare, la distanță de ‘/2 punct: Ale
xandra Nicolau, Margareta Teodoirescu 
și Rodica Reicher.

Iată rezultatele înregistrate: Nicolau
— Polihroniade 0—1, Pogorevici — 
Dima 1—0, Baumstarck — Vidrașeu 
1—0, Sutiman — Ionescu '/s—*/ 2, Rădă
cină — Brînzeu ’/2—*/ 2, Manolescu — 
Makai %—’/,, Brantsch—Reicher 0—1, 
Stolnicu— Desmireanu */ 2—‘/2, A. Teo
dorescu — M. Teodorescu 0—1 (run
da XIII) ; Polihroniade — M. Teodo
rescu */ 2—*/ 2, Nicolau — Pogorevici 
>/2—%, Dima — Baumstarck 0—1, Vi- 
drașcu — Sutiman Vs—’/2, Ionescu — 
Rădăcină 0—1, Brînzeu — Manolescu 
0—1, Makai — Brantsch 1—0, Reicher
— Stolnicu 1—0, Desmireanu ’— A. 
Teodorescu */i- —*/,  (runda XIV) ; Po
gorevici — Polihroniade */ 2—‘/2, Baum
starck — Nicolau 0—1, Sutiman — Di
ma */ 2—*/ 2, Rădăcină — Vidrașeu 
*/2—*/ 2, Manolescu — Ionescu '/2—‘A,

INIȚIATIVE BUNE
Nu de mult, Dinamo București a sus

ținut la Lugoj un joc demonstrativ în 
compania formației locale Timișul, frun
tașa campionatului regiunii Banat, 
întîlnirea a plăcut numeroasei asis
tențe, mai ales că echipa locală a dai 
o replică dîrză, mareînd 18 goluri 
Scor final: 30—18 (16—7) în favoa
rea campionilor țării.

Este de reținut inițiativa dinamovis- 
tilbr de a juca meciuri demonstrative 
cu echipe de categorie inferioară, care 
pot învăța astfel mult din jocul frun
tașelor. Acest lucru nu poate fi decît 
în folosul handbalului nostru. (C. 
OLARU, coresp.).

JUNIORII LA LUCRU

Timp de 2 zile pe stadionul „23 Au
gust" din Curtea de Argeș s-a des
fășurat faza regională a campionatu
lui republican de juniori, la care au 
participat 7 echipe de băieți șî 6 de 
fete. După întreceri viu disputate și 
de un nivel tehnic bun. titlurile de 
campioane regionale au revenit echi
pelor Știința Slatina la juniori (6—5 
în finala cu Școala pedagogică C. 
Lung) și S.S.E. Rm. Vîlcea la juni
oare (3—1 în finala cu Știința Curtea 
de Argeș). (EM. STERESCU, coresp.).

vtâ&ate -fie

STEFANIA SANDRELLI
-xW’

mmm
UN FILM i. OE

PIETRO 6ERMI

’fo&l/u,:

FILMUL A OBȚINUI DOUĂ PREMII 
LA FESTIVALUL INTERNATIONAL 
AL FILMULUI DE LA CANNES-1964
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Brantsch — Brînzeu 1—0, Stolnicu - 
Makai */ 2—*/ 2, A. Teodorescu — Rei 
cher 0—1, M. Teodorescu — Desmi 
rea nu */i —‘/2 (runda XV) ; Desmirean 
— Polihroniade 0—1, Pogorevici - 
Baumstarck >/2—*/ 2, Nicolau — Sutima 
I—0, Dima — Rădăcină %■—%, Vi 
drașcu — Aîanolescu 0—f, Ionescu - 
Brantsch */ 2—*/ 2, Brînzeu — Stolnic 
i/i—*/ 2, Makai — A. Teodorescu 1—C 
Reicher — M. Teodorescu (run
da XVI) ; Reicher — Sutiman 1—( 
Sutiman — Makai 1—9, Makai — Ră 
dăcină 1—0, M. Teodorescu — Stolnic 
1—0 (partide întrerupte).

înaintea ultimei runde, clasamente 
finalei se prezintă astfel : Elisabeta Pc 
lihroniade 12%, Alexandra Nicolai 
Margareta Teodorescu și Rodica Reiche 
12, Gertrude Baumstarck 11, Suzan 
Makai și Maria Pogorevici 10, Heidru 
Brantsch 9, Maria Desmireanu și Rn 
dica Manolescu 8, Elena Rădăcidă î 
Domnița Sutiman 5‘/2, Emilia Dim 
Chiș 5, Margareta Ionescu, Catalin 
Stolnicu, Aura Teodorescu și Victori 
Vidrașeu 4‘/2, Pia Brînzeu 4.

Cele mai importante întîlniri ale uit 
mei runde sînt: Baumstarck — Pol 
hroniade, Rădăcină — Nicolau, M. Tec 
dorescu — Makai, Desmireanu — Rei 
cher.

T. NICOARĂ

I SCRIMA

CAMPIONATUL PE ECHIPE
AL ORAȘULUI BUCUREȘTI7 *

Duminică, în sala de la „Juridice", ech 
pele participante la ocmpionatul de scrim 
al Capitalei s-au întîlnit în cadrul intri 
cerilor penultimei etape.

La floretă băieți, formația Pr-ogresul 
a terminat victorioasă meciurile cu Unive 
sitatea II (9—1) și S.P.C. (9—5).

La floretă fete echipa Științei a dispt 
de Progresul II cu 8—4, în timp ce forme 
ția Universității a întrecut pe cea a S.P.C 
II cu 9—7 și pe a S.S.E. I cu 9—0 (nepr< 
zentare).

In fine, la spadă. Steaua II a închei' 
în avantaj ambele partide susținute : 9— 
cu Administrația Bazelor Sportive Școlai 
(A.B.S.S.) și 8—8 (victorie la tușe) c 
Progresul.

Meciurile acestei etape au evidenți-i 
cîteva elemente bine pregătite, ca de pild 
Manuela Chira, ludit Pop, Litiana Dine st 
și Șerban Pop, care au cîștigat toate a-sa 
tu rile.

înaintea ultimei etape, programată V» 
noiembrie, clasamentele arată astfel;

Floretă băieți : 1. Universitatea I — 10. ] 
2, S.P.C. — 4 p-; 3. Progresul II — 2^ p
4. Universitatea II — 2 p. Floretă tete: 
Știința — 12 p.: 2. S.P.C. U — 8 p.; 3, Pf 
greșul II — 6 p.; 4. Universitatea — 6 p
5. S.S.E, I — 0 p. Spadă: 1. Steaua H ■ 
11 p.; 2. Știința II — 4 p.; 3*.  Progresul ■ 
S p,; 4. A.B.S.S. - 2 p.

SAR0 URZI 
ALDO PU6LISI 
LANDO BUZZANCA 
LOLA BRACCINI 
LEOPOLDO TRIESTE



spre medalia de aur

Studenții clujeni 
Ivansuc și Georgescu au 
vociferat pe teren la 
Baia Mare.

Atît timp cît au jucat. 
Cei doi au vociferat.
Să arate, natural,
Cît de tari sînt... la oral l

Portarul piteștean 
Matache a dat la Iași 
tonul durităților.

Chiar si la portari de clasă 
Poți să vezi goluri în

plasă. 
Dar e lucru de mirare 
Să le vezi în.., comportare.

V. D. POPA

Golul victoriei reșițe. 
nilor în meciul cu Va. 
gonul Arad a fost în
scris de fundașul... ară- 
dan Rusu.

Ca gazdă bună ce era
Si cum la meci n.avea cafea
El a servit, din protocol.
Pe oaspeți c.un... autogol.

Antrenorul Iosif Bora 
a încercat să urce pe ring ]a un meci oficial 
pe alt boxer decît cel 
prezentat la cîntar.

A încercat el să „pareze9 : 
— Tot el e I Dar azi dimineață, 
Aflînd Cu cine-o să boxeze, 
Săracul, s-a... schimbat

la față l

Secția de atletism de 
la S.S.E. Brăila s-a des
ființat din lipsă de ac
tivitate.

Ca atleți — o spun peșl eau — 
Doar alergători aveau.
Am dovada, negreșit :
De la ei toți... au fugit.

RADU POP

Baschetbaliștil de la 
Politehnica Cluj sînt de 
talie cam mică.

J7i se supărară foc
Si proteste au adus 1 
Adversarii lor de joc
li privesc mereu... de sus I

Fundașul Sandu (Pro
gresul) și înaintașul 
Sandu (U.T.A.) s-au 
faultat deseori.

S-au lovit avînd motive : 
După nume cum par frați, 
l$i fac „semne distinctive*  
Să nu fie... confundați !

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiimțjiii
I. CHIVU

Jocurile Olimpice n-au fost lipsite nici de astă dată de 
fapte și întîmplări ieșite din comun, deși organizatorii s-au 
străduit ca totul să decurgă în cea mai perfectă ordine. 
Dar... cum toate lucrurile au și un „dar', unele întîmplări 
sînt demne de povestit. Astfel, în meciul Mexic — Iran, 
în min. 10, ca din senin, jucătorii pierduseră pe... arbitru. 
Ce se întîmplase ? Un mic cutremur — fenomen atît de 
obișnuit în Japonia — a produs o crăpătură în terenul de 
joc în care călcase arbitrul care, în cădere, mai-mai să 
înghită fluierul. Bineînțeles, jocul a fost oprit, iar fotba
liștii — așa cum se vede în fotografie — l-au scos din 
încurcătură pe arbitru. Organizatorii, calmi, au liniștit pe 
arbitru spunîndu-i : „Să nu vă speriați, la noi se întîmplă 
des asemenea accidente. De aceea am prevăzut pe teren 
saci cu nisip. Să astupăm găurile". Și jocul a continuat.

Gol sau
Un cititor din Cluj, Ion 

Cămărășou, reierlndu-se la 
meciul de fotbal dintre Ju
niorii de la Clujeana și cel 
de la Clubul Sportiv Șco
lar, contînd pentru campio
natul republican, ne scrie 
următoarele:

„Se execută o lovitură li
beră în favoarea echipei 
Clujeana. Apărarea Clubu
lui Sportiv Școlar face „zid". 
Mingea șutată de un ata
cant de la Clujeana întîl- 
nește „zidul" și ricoșează la 
un coechipier al acestuia, 
care se afla ia aproximativ 
2 metri în spatele ultimului 
apărător. Cum e șl normal, 
atacantul NU (N. R. ??) se 
afla în ofsaid, deoarece 
mingea Tîcoșase la un ad
versar. Cu toate acestea 
arbitrul a fluierat ofsaid 
(N.R. Bine a făcut 1), pentru 
ca apoi. Ia insistențele ju
cătorilor de la Clujeana să 
acorde gol (N.R. Rău a fă
cut 1). Ce părere aveți dv?“.

Părerea ne-am spus-o, pe 
scurt, în aceste trei paran
teze. Un răspuns mai larg 
Și util în același timp pen
tru cei care urmăresc meciu
rile de fotbal îl dă în rîn- 
durile ce urmează arbitrul 
internațional MIHAI POPA :

Determinarea poziției de 
ofsaid la executarea lovitu
rilor libere directe sau in
directe se face ținîndu-se 
seama de poziția pe care 
Jucătorul în cauză o ocupă 
față de linia de poartă ad
versă și bineînțeles de MO
MENTUL cînd i se pasează 
balonul.

In acest sens regulamen
tul Jocului, Ia art. 11, stabi
lește următoarea regulă :

«UN JUCĂTOR ESTE IN 
AFARA DIN JOC (OFSAID). 
DACA EL SE AFLA MAI A- 
PROAPE DECÎT MINGEA DE 
LINIA PORȚII ADVERS? ÎN 
MOMENTUL CIND MINGEA 
ESTE JUCATA, CU URMĂ
TOARELE EXCEPȚII :

a) Dacă Jucătorul se gă
sește în propria sa jumă
tate de teren;

b) Dacă are cel puțin doi 
adversari mai apropiați de
cît el de propria lor linie 
de poartă ;

c) Dacă mingea a fost a- 
tinsă sau jucată ultima oară 
de un adversar ;

d) Dacă primește mingea 
direct dintr-o lovitură de la 
poartă, o lovitură de colț, 
o aruncare de la margine 
sau o «minge de arbitțu".

ofsaid?
Un jucător în poziție de 

ofsaid nu va fi totuși pena
lizat decît dacă arbitrul so
cotește că influențează jocul. 
Jenează un adversar sau 
încearcă să obțină un avan
taj găsindu-se în poziție de 
ofsaid.

Aflîndu-se la 2 metri în 
spatele ultimului apărător 
din zid, evident că atacan
tul echipei CLUJEANA a o- 
cupat această poziție cu 
intenția de a-și crea un 
avantaj pe care nu l-ar fi 
obținut dacă stătea înaintea 
apărătorilor care alcătuiau 
zidul. Deci se afla în ofsaid. 
Dacă arbitrul jocului de ju
niori CLUJEANA—C.S. ȘCO
LAR CLUJ a sancționat ini
țial pentru ofsaid pe jucă
torul aflat într-o asemenea 
poziție, el a procedat just, 
chiar dacă — așa cum se 
relatează în scrisoare — ba
lonul a fost atins ultima 
oară de un jucător în apă
rare.

Faptul că atacantul de lo 
CLUJEANA a primit balonul 
lovit ultima oară de un 
apărător advers nu-1 scu
tește de sancțiune, deoarece 
în situații similare NU CON
TEAZĂ MOMENTUL CIND 
aparatorul a atins ba- 
EONUL cl acela CIND EXE
CUTANTUL LOVITURII A 
EXECUTAT PASA, adică MO
MENTUL LOVIRII MINGII.

Pe... podiumul de onoare!
Un ziar irlandez a 

instituit un premiu „pen
tru cea mai credincioasă 
și mai înțelegătoare lo
godnică de fotbalist”. 
Concursul a fost cîștigat 
de Mary Wells, care a 
trimis redacției următoa
rea scrisoare i

„Logodnicul meu ml-a 
spus că se va căsători cu 
mine după ce va deveni 
un mare jucător. Am aș
teptat deci 3 ani, încti- 
rajîndu-1 în acest timp, 
îndemnindu-1 chiar eu să 
meargă la antrenamente. 
După alți 3 ani i-am spus 
că sînt dispusă să mai 
aștept, întrucît numai oa
menii maturi pot realiza 
ceva temeinic. In urmă-

Posta
FRAȚII DAN, PETRE, 

VASILE și ȘTEFAN 
POENARU, ȘCOALA GE
NERALĂ DE 8 ANI 
BOTOȘANI. — Mi-am 
luat în serios meseria 
de... poștaș și am trans
mis Iolandei Balaș rîn- 
durile dv. entuziaste. Cît 
privește versurile, ținînd 
seama de vîrsta pe care 
o aveți, nu facem nici o 
obiecție... literară :

Dragă Ioli să ne trăiești 
Că pe toți ne-nveselești! 
Cînd tu sari, cine nu știe, 
Și noi sărim... de bucurie!

LIGĂ IONESCU, RO
ȘIORI. — Dintre „filmele 
săptămînii" trimise de 
dv, am selecționat urmă

toarele:
Steagul roșu Brașov: 

O ZI CA LEII!

Drumul
Campioana olimpică la 

aruncarea suliței, Mihaela 
Peneș, în ciuda vlrstei 
sale de numai 17 ani, 
practică de multă vreme 
sportul. De mic copil, 
Mihaela a fost un adevă
rat fenomen. Mama el, 
Ștefania (care a fost ex
celentă gimnastă — cam
pioană a țării) a 
impresionată de aptitudi
nile sportive ale fetiței.

Mihaela a învățat să 
înoate la... 5 ani. Trei 
ani mai tîrziu, în bazinul 
de la Floreasca, Mihaela 
participă la adevărate con
cursuri, în care adversara 
ei nu era alta decît... ma
ma sa. Și să nu vă mire 
faptul că cea învinsă pe 
distanța de 33 metri a 
fost... mama.

Drumul ei în spori a 
fost deschis la Palatul 
pionierilor din București, 
unde în timpul liber Mi- 
haela arunca greutatea 
mai departe decît băieții 
de aceeași vîrstă, înota 
mai repede decît toate ce
lelalte fete, era un adevă
rat acrobat pe bicicletă, 
juca volei și baschet

UN NOU CLASAMENT?
Referindu-se la clasa

mentele ce se alcătuiesc ia 
Jocurile Olimpice în baza 
medaliilor cucerite de fie
care țară, ziarul „New 
York Herald Tribune" a 
reluat a părere a preșe
dintelui G.I.O., A. Brun- 

torii 5 ani l-am convins 
că el este încă prea tînăr 
in comparație cu Stanley 
Matthews. Încă 5 ani i-am 
croșetat veste călduroase 
și flanele de lină, ca să 
nu răcească la antrena
mente. După alți doi ani 
i-am cumpărat o căciulită 
de lină deoarece a în
ceput să-i cadă părul. In
tre timp, logodnicul meu, 
care joacă în echipa ve
teranilor la F. G. Len- 
narvan, a împlinit 48 de 
ani, iar eu 45. In cel mult 
o lună ne vom căsători*.

Mary Wells a primit 
pentru cei 18 ani de fi
delitate nu numai pre
miul ziarului ci și nume
roase cadouri de nuntă.

£

Rapid București : CUM 
STĂM TINERE?

Steaua: ALERG DUPĂ 
O STEA.

MARIUS PĂUNESCU, 
TIMIȘOARA. — 1) Di- 
nulescu a abandonat ac

tivitatea fotbalistică. — 
2) Staicu, fostul fundaș 
al echipei Steaua, joacă 
acum la Minerul Baia 

Și iată-ne In 1961. Pro
fesorul Lixandru Pândele, 
care avea să-i devină an
trenor, a adus-o pentru 
prima oară pe un stadion. 
Fila din calendar arăta 10

martie — dată memora
bilă, înscrisă cu litere ma
juscule In agenda antre
norului Pândele. Mihaela 
Pen aș, care atunci nu 
împlinise 14 ani, avea o 
Înălțime de 1,79 m și o 
greutate de 78 kg. Profe- 

dage. care, respingînd ide- 
ea acestor clasamente, a 
spus că, în orice caz, este 
mai echitabil un clasament 
care să țină seama de nu
mărul locuitorilor pe care 
îi are o țară sau alta.

„Potrivit acestui princi
piu — scrie ziarul — pe 
primul loc la J.O. de la 
Tokio se situează... Baha
mas care, neavind decît 
108.000 locuitori, a cucerit 
totuși o medalie de aur (la 
iahting). Stolele Qrute ar 
fi trebuit să ciștige... 1.7W 
de medalii pentru a se pu
tea măsura cu această 
țară".

Dexteritate, nu glumă!
Auzind că un tînăr sud- 

■american a „bătut" o 
minge de fotbal de 19 000 
de ori, fără ca aceasta să 
atingă pămîntul, un sue
dez. Regnwald Rosengren, 
și-a pus în gînd să-l în
treacă.

Timp de 3 ore și 20 de 
minute, el a lovit mingea 
cu capul și picioarele de 
25 434 de ori 1

Mare. — 3) In 1949, cînd 
a cucerit pentru prima 
oară titlul de campion al 
țării (la categoria mus
că), boxerul Constantin 
Tonaa reprezenta regiu
nea Dobrogea. Apoi, ve
nind la Dinamo, a cîș
tigat de trei ori titlul 
la „cocoș*.

ANTON CIUCUR. CO
MUNA COLTIREA. — 
1) Tiberiu Bone este an
trenorul echipei A.S.A. 
Tîrgu-Mureș din categoria 
B, unde își continuă ac
tivitatea competițională 
și fostul jucător al echi
pei Steaua, Vasile Za- 
voda. — 2) Sprintul
cere tinerețe. Ce puteau 
face la Tokio Harri și, 
mai ales... Fiitterer?

MARIN NEAGU. TG. 
JIU. Anul acesta, titlul 
de campion republican de 

sorul și antrenorul ei, Li
xandru Pândele, a supus-o 
unor examene t tatii a 
pus-o să arunce greuta
tea, apoi discul și la 
urmă sulița. Ochiul for
mat al antrenorului Ii 

spunea că Mihaela va fi 
o excelentă sulițașă. A- 
vea viteză, brațe lungi și 
o mare mobilitate dublată 
de o forță remarcabilă.

— Mihaela, vrei de 
azi înainte să începi să 
te antrenezi pentru arun
carea suliței ? a tatrebat-o 
Pândele. Mihaela, aștep- 
tînd parcă consimțămîntul 
mamei sale care se afla 
și ea pe stadion, a răs
puns afirmativ. Și iat-o 
de atunci pe Mihaela zil
nic pe stadion, aruncînd 
sulița tot mai departe. La 
finalele Spartachiadei de 
vară din acel an, Mihaela 
aruncă 34,34 m. A fost 
primul ei record...

In 1962, Mihaela Peneș

Fără cuvinte
Desen de M. lvănescu

DIN „ARHIVA" CUPEI CAMPIONILOR 
EUROPENI LA FOTBAL.;.

'• Privită eu scepti
cism la început. Cupa n-a 
îniirziat să cucerească 
sufragii unanime. Astfel

box la categoria grea a 
fost cucerit de Gheorghe 
Negrea. In finală el l-a 
învins la puncte pe Va
sile Mariuțan.

NICOLAE MITITICA, 
COMUNA BĂRBĂTEȘTI. 
Cei doi Selimesy — de 
la U.T.A. și Steagul ro
șu — sînt frați.

MARIN ȘERBĂNESCU, 
BRĂILA. — Fosta divi
zionară „B“, Carpați Si
naia, activează actual
mente în campionatul re
giunii Ploiești. Ne spu
neți că este echipa pe 
care o simpatizați cel mai 
mult. Vă mențineți... de
clarația și după ce aflați 
amănuntul că, așa cum 
merge acum, nu prea are 
șanse să promoveze în 
categoria C?

ION POSTAȘU 
desen de N. CLAUDUJ 

devine elevă a școlii me
dii nr. 35 cu program spe
cial de educație fizică, 
unde pregătirea ei spor
tivă capătă un caracter 
științific. Rezultatele se 
văd In scurt timp. La 15 
ani, Mihaela Peneș arun
că 42,64 m (record repu
blican de junioare pentru 
categoriala Il-a); In 1963 
ea cîștigă cu 48.27 m tit
lurile de campioană repu
blicană de junioare (ca
tegoria I și a 11-a), deve
nind recordmană de juni
oare a Romîniei.

Anul olimpio 1964 poate 
fi considerat anul consa
crării Mihaelei Peneș. La 
17 mai, o Învinge pentru 
prima dată pe Maria Dia- 
conescu, sulițașa nr. 1 a 
țării noastre. Apoi, la 21 
august la cea mai mare 
competiție sportivă a a- 
nului, Spartachiada repu
blicană, Mihaela Peneș 
obține un rezultat de va
loare mondială: 55,38m. 
In perioada următoare, In 
palmaresul ei se adaugă 
noi victorii de mare răsu
net : devine campioană 
europeană la junioare cu 
54,54 m, iar la 16 octom
brie, la Tokio — cam
pioană olimpică I Rezul
tatul de 60,54 metri 
oare a adus Mihaelei me
dalia olimpică de aur a 
stîrnii o vie admirație ta 
lumea sportivilor și a ga
zetarilor prezenți la To
kio. Cunoscutul ziarist 
francez Marcel Hansenne 
spunea că „atletismul 
din Romînia are azi nu 
numai pe [olanda Balaș. 
Mihaela Peneș — pînă 
ieri necunoscută — a ui
mit lumea sportivă. Și 
cînd te gîndești că ea nu 
are decît 17 ani...!“

I. OCHSENFELD 

că numărul echipelor par
ticipante a crescut de-a 
lungul anilor: 16 in 1955/j 
56, 22 in 1956/57, 24 in 
1957/58, 26 in 1958/59 și 
1959/60, 28 in 1960/61, 29 
în 1961/62, 30 in 1962/63, 
31 in 1963164 si 19641651

• Și-au înscris numele
pe lista ciștigătorilor Cu
pei: Real Madrid (19551 
56, 1956/57, 1957/58,
1958/59, 1959/60), Ben
fica Lisabona (1969/61, 
1961162), A. C. Milan 
(1962/63) și Iniernazio- 
nale (1963/64).

• Popularitatea acestei
competiții este subliniată 
de numărul spectatorilor 
care au urmărit jocurile 
celor 9 ediții precedente, 
ta ordine: 912 000,
1 786 600, 1 790 000,
2 010 000, 2 780009.
2 032000, 2 416 000,
2 180 600 și 2 329 00®.

• Fotbalul nostru a
fost reprezentat, pînă 
acum, de 7 ori, prin trei 
echipe: Dinamo Bucu
rești (1956/57, 1962/63 și 
1963/64), Steaua Bucu
rești (1957/58 și 1961/62) 
și Petrolul Ploiești (1958/ 
59 și 1959/60)- Adversarii 
echipelor noastre au fost, 
în ordine: Galatasaray 
Istanbul, T.D.N.A. Sofia, 
Galatasaray Istanbul, Mo
tor lena și Real Madrid] 
Borussia Dortmund și 
F.C. Austria; Wismut 
Karl Marx Stadt și Wiener 
Sport Club.



Olimpiada de șah

Romînia a învins Cehoslovacia 
în preliminarii

Din sportul sovietic
Se împlinesc astăzi 47 de ani de Ia înfăptuirea Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, eveniment 

de uriașă însemnătate pentru destinele omenirii. Sub conducerea Partidului Comunist, oamenii sovietici au 
obținut — în această perioadă — importante succese în toate domeniile de activitate, printre care și în sport. 

Publicăm cîteva cifre și fapte privind dezvoltarea impetuoasă, a mișcării sportive din Uniunea Sovietica.

TEL AV1V 6 (prin telefon). — Der
biul grupei a V-a a preliminariilor 
olimpice, opunînd echipele Romîniei și 
Cehoslovaciei, a revenit șahiștilor ro- 
miti.i. După remizele obținute la pri
mele mese de Ghițescu și Gheorghiu 
în fața lui Pachman și, respectiv, Filip, 
a luat sfîrșit, înaintea epuizării timpu
lui afectat pentru rundă, partida de la 
masa a treia : Hort — Ctocîltea. La 
capătul a 29 de mutări, fostul cam
pion al Romîniei a cules o victorie pre
țioasă în fața lui Vlastimil Hort, cel 
mai puternic reprezentant al tinerei ge
nerații de șahiști cehoslovaci. A fost 
o partidă de mare luptă, în care Vic
tor Ciocîttea și-a arătat din plin cali
tățile sale de tactician. El a preluat 
inițiativa încă din deschidere, a com
binat foarte frumos și a declanșat un 
puternic atac asupra rocadei adverse, 
care s-a dovedit a fi decisiv. In fața 
.pierderilor inevitabile de material, 
Hort s-a recunoscut învins. Scorul me
ciului a devenit astfel 2—1 în favoa
rea echipei romîne. O singură partidă 
s-a întrerupt, cea dintre Mititelu și Ka- 
valek. Jucătorul romîn a efectuat di
ficile manevre poziționale care i-au 
permis, în mijlocul partidei, să captu
reze un pion advers. Avantajul n-a 
putut fi însă fructificat după întreru
pere, din cauza prezenței pe tablă a 
nebunilor de culori diferite, ceea ce a 
dus inevitabil la un final teoretic de 
remiză. Meciul Romînia — Cehoslova
cia a luat sfîrșit cu scorul de 2* */„ —l*/ 2 
pentru echipa rotnînă.

• In campionatul U.R.S.S. de ho
chei pe gheață s-au desfășurat alte 
trei meciuri, care s-au încheiat cu re- 
gultatele: Ț.S.K.A. Moscova — Tor
pedo Gorki 12—1 (3—0, 6—1, 3—0); 
Aripile Sovietelor Moscova — Himtk 
Voskresensk 2—5 (1—1, 0—2, 1—2); 
Dinamo Moscova — Lokomotiv Mos
cova 9—4 (4—2, 0—1, 5—1). In frun
tea clasamentului se află Ț.S.K.A. 
Moscova cu 19 puncte din 9 meciuri, 
urmată de Spartak Moscova cu t4 
puncte din 10 meciuri și Lokomotiv 
Moscova cu 11 puncte din 10 meciuri.

• Cea de-a 4-a etapă a Marelui 
premiu automobilistic de la Buenos 
Aires a fost dominată de Eugen Boh- 
riager (R. F. Germană), care și în 
această etapă a realizat o medie orară 
de peste 128 km. El conduce în cla
samentul general individual, cu două 
etape înaintea încheierii competiției.

• Tn urma accidentului de auto
mobil suferit acum cîteva zile, fostui 
ciclist elvețian Hugo Koblet a dece
dat joi noaptea la spitalul din Uster 
în apropiere de Zurich. Cu toate inter
vențiile chirurgicale el n-a mai putut 
fi salvat, suferind numeroase fracturi 
la baza craniului. Hugo Koblet a fost 
unul din cei mai renumiți cicliști din 
lume. In 1950 a cîștigat Turul Italiei,

ÎN PRELIMINARIILE 
CAMPIONATULUI MONDIAL

După cum am mai anunțat, miercuri 
s-au desfășurat două meciuri în preli
minariile campionatului mondial. In 
grupa a doua, R.F. Germană nu a putut 
trece de Suedia, astfel încit în meciul 
revanșă suedezii, care vor juca pe teren 
propriu, au prima șansă.

Suedia 1 0 1 0 1:1 1
R.F.G. 1 0 1 0 1:1 1
Cipru 0 0 8 0 0:0 0

Celelalte meciuri sînt programate în
1965 : Suedia — R.F.G. la 26 septem
brie ; R.F.G. — Cipru la 24 aprilie și 
14 noiembrie ; Suedia —Cipru la 5 mai 
și 7 noiembrie.

Redacția și administrația; str. Vasile Bonta nr. 16, telefon 11.10.03, interurban 72 șl 286. Telex; sportrom buc. 180. liparul; l. p. .Informația”, str. Brezoianu, 23—25.

PE SCURT

In grupa a opta, 
toarea :

situația este urma-

Italia 1 1 0 0 6:1 2
Scoția 1 1 0 0 3:1 2
Finlanda 2 0 0 2 2:9 0
Polonia 0 0 0 0 0:® 9

Datele celorlalte meciurL din 19® :
Finlanda — Italia la 23 iunie : Finlanda 
— Scoțta la 27 mai; Finlanda — Polo
nia ia 26 septembrie și 24 octombrie; 
Polonia — Italia la 18 aprilie și 1 no
iembrie ; Scolia — Italia la 9 noiembrie 
și 7 decembrie ; Polonia — Scoția la 
23 mai și 13 octombrie.

Joi seara s-a desfășurat cea de a 
treia rundă a preliminariilor. Echipa 
Romîniei n-a jucat. Din cele trei me
ciuri disputate în grupa a V-a, două 
au prilejuit victorii la scor echipelor 
Cehoslovaciei, în fața portoricanilor, și 
Paraguayului, în fața Australiei. S-a 
întrerupt meciul Columbia — Cuba.

Runda a patra s-a jucat vineri dimi
neața. Adversara Romîniei a fost echi
pa Porto Rico. Șahiștii romîni au cîști
gat cu 2%—1’/2. Ghițescu a remizat 
cu Colar, Gheorghiu l-a învins pe Rais- 
man, Ciocîltea a făcut remiză cu Sca- 
rello, iar Radovici a remizat la Cintro. 
în celelalte două meciuri, Columbia a 
învins pe Paraguay, iar Cehoslovacia 
a acumulat avans decisiv în fața Aus
traliei.

Iată, recapitulativ, rezultatele înre
gistrate pînă acum, în a V-a grupă 
preliminară : Runda I: .Romînia — Pa
raguay 2‘/»—l1/,. Porto Rico — Cuba 
3‘/2—*/ 2, Columbia — Australia 3—1; 
runda II: Romînia — Cehoslovacia 
2%—1*/ 2, Cuba — Australia 3*/ 2—*/ 2, 
Paraguay — Porto Rico 2*/ 2—1'/2; 
runda III : Cehoslovacia — Porto Rico 
4—0, Paraguay — Australia 4—0, Co
lumbia — Cuba %—’/■> (3); runda IV: 
Romînia — Porto Rico 2%—l’/j, 
Cehoslovacia — Australia 3—0 (1), 
Columbia — Paraguay 3—1.

In clasamentul grupei conduce echi
pa Paraguayului cu 9 puncte (dar un 
joc mai mult), urmată de Cehoslova
cia 8‘/2 (1), Romînia 7*/ 2, Columbia 
6% (3), Porto Rico 6*/ 2, Cuba 4*/ 2 (3), 
Australia l'/2 (1).

iar în 1951 pe cel al Franței. El era 
în vîrstâ de 39 ani.

• Renumitul boxer brazilian Ed&r 
Jofre, campion al lumii la cat. cocoș, 
își va apăra pentru a 11-a oară titlul 
la 27 noiembrie la Bogota în fața 
pugilistului columbian Bernardo Cara
ballo. Eder Jofre este neînvins în ca
rieră. El este antrenat de tatăl său.

• Tradiționala competiție atletică de 
fond Roma — Castel Gandolfo (32 
km dintre care 12 în pantă) a fost cîș 
tigată la această ediție de italianul 
Antonio Ambu, care a realizat timpul 
de Ih 42:50.0. El a fost urmat de 
Florentis (Italia) — lh 43:50,0, Fischer 
(Elveția) — lh 44:20,0, Mustapic (Iu
goslavia) — lh 45:40,0, Pesic (Iugo
slavia) — lh 46:30,0.

• La Chișinău a luat sfîrșit întîlnirea de 
gimnastică dintre reprezentativele 
R.S.S. Moldovenească și orașului Cluj. 
La feminin, pe primul loc s-a clasat 
studenta Ludmila Karsașeva, campioa
nă a R.S.S. Moldovenească, care a to
talizat 37,70 puncte. Pe echipe victoria 
a revenit sovieticilor cu 182,70—180 
puncte (feminin) și 273,65—265,15 
(masculin). (Agerpres).

FOTBAL
Iată-l pe Sandrino Mazzola de la 

Internazionale Milano, fiul fostului in
ternațional de la Torino, Valentino 
Mazzola decedat in. catastrofa aeriană 

din 1949. Sandrino Mazzola este unul 
dintre cei mai talentați jucători ai na
ționalei italiene și golgeterul echipei 
sale. Miercuri, in meciul cu Finlanda, 
el a marcat două goluri.

Foto : Olympia-Milano

• De un mare interes se bucură 
în rîntlurile iubitorilor de sport din 
U.R.S.S. reportajele cinematografice 
dedicate celor mai buni sportivi so

• Pentru a patra oară de Ia de
butul lor olimpic, sportivii sovietici 
au înregistrat la Tokio succese’ im
portante, ocupînd la sfîrșitul com

Drumul spre medalia olimpică de aur este, desigur, anevoios. Trebuie să 
muncești intens, să depui un efort considerabil. Iar Valeri Brumei se pare 

că nu a precupețit efortul. Iată-l antrenîndu-se cu haltere...

petiției primul loc în clasamentul ne
oficial pe puncte și locul doi în cla
samentul pe medalii. Delegația olim
pică sovietică a obținut medalii de 
aur prin atleții Valeri Brumei, Tama
ra Press, halterofilii Jabotinski, Va
honin și Plukfelder, gimnastele Lari
sa Latînina și Polina Astahova, gim
nastul Boris Șahlin, echipa masculină 
de volei și echipele masculine de flo
retă și sabie. Alte trei medalii de 
aur au fost cucerite la box. La multe’ 
discipline sportivii sovietici au cîști
gat medalii olimpice de argint (31) 
și de bronz (35).

• Tot în acest an, la focurile O- 
limpice de iarna de la Innsbruck, 
sportivii sovietici s-au situat pe pri
mul loc atît în clasamentul pe meda
lii (11 de aur, 8 de argint, 6 de 
bronz), cît și în cel — neoficial — 
pe puncte (162). Lidia Skoblikova a 
dominat cu autoritate probele de pa
tinaj viteză, cîștigînd nu mai puțin 
de 4 medalii de atu.

• La începutul anului 1963,. Ia 
Federația internațională de aviație 
rrau înregistrate*  551 de recorduri 
mondiale, dintre care 259 aparțineau 
sportivilor sovietici. In ultimii 5 ani 
aviatorii sportivi sovietici au stabilit 
905 recorduri ale U.R.S.S.

• In acest an, în întreaga Uniune 
Sovietică, în asociațiile și cluburile 
sportive s-au desfășurat numeroase 
competiții sportive, sub lozinca 
„Anul olimpic, nu numai pentru o- 
limpiei*.  Întrecerile au avut loc la 
cele mai populare discipline: atletism, 
volei, baschet ș.a. Zilele trecute, în- 
fr-un cartier al Moscovei, s-a consu
mat finala crasului din cadrul acestei 
competiții, la startul căreia s-au ali
niat cei mai buni sportivi din cei 
5 milioane de comsomoliști și mem
bri de sindicat care au participat la 
etapele de mase ale concursului. Prin
tre finaliști au figurat 3 maeștri eme- 
riți ai sportului. 36 maeștri ai spor
tului și peste 200 cu categoria I de 
clasificare.

PE GLOB
ÎN .CUPA CAMPIONILOR 

EUROPENI"
In al treilea meci din cadrul primu

lui tur, la Londra, Glasgow Rangers 
a învins cu 3—1 pe Steaua roșie Bel
grad. Echipa scoțiană va juca în turui 
II cu Rapid Viena. în aceeași competi
ție, la Geneva, Chaux de Fonds și Ben
fica au terminat la egalitate în’primul 
rneci: 1—1. Tot în primul joc, D.W.S, 
Amsterdam a învins pe teren propriu 
echipa norvegiană Lyn Oslo cu 5—0. 
ALTE MECIURI INTERNAȚIONALE
• La Londra s-au întîlnit echipele de 

tineret ale Angliei și Țării Galilor. Vic
toria a revenit gazdelor cu 3—2 (1—1).

® La Alger, selecționata Algeriei a 
terminat la egalitate (2—2) cu repre
zentativa U.R.S.S. La pauză echipa 
gazdă conducea cu 2—0.

PROGRAMUL COMPETIȚIILOR 
OFICIALE EUROPENE

„CUPA CAMPIONILOR EURO
PENI": Chaux de Fonds — Benfica 
Lisabona (returul Ja 9 decembrie h 
Lisabona) ; Liverpool — Anderlecht 
Bruxelles (25 noiembrie — 16 decem
brie) ; D.W.S. Amsterdam — Lyn Oslo 
(returul la 2 decembrie la Oslo); Real 
Madrid — Dukla Praga (18 noiembrie 
’— 2 decembrie) ; Internazionale Mila
no — Dinamo București (11 noiembrie 
— 3 decembrie),; Vasas Gyor — Loko
motiv Sofia (17 noiembrie — 25 noiem-

vietici. Astfel, după „scurt-me- 
trajele“ despre furi Vlasov și Valeri 
Brumei, zilele trecute pe ecranele ci
nematografelor din Moscova a rulat, 
cu mult succes, un film intitulat „Su

- r Sezonul de iarnă a în-•4 |
" ceput. Tn timp ce ho- 

cheiștii participă la 
campionatul unional,

I, schiorii amatori pro-
bează... calitatea pri- 

i ■ mei zăpezi naturale,- ►
-► așa cum se poate oe- 
" dea și din fotografie

Foto; TASS

rorile de aur". Ați ghicit! E vorba 
de surorile Tamara și Irina Press, 
binecunoscute în arena sportivă in
ternațională.

• tn cinstea celei de a 47-a ani
versări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, numeroase cluburi și 
asociații sportive și-au îndeplinit și 
depășit înainte de vreme angajameu-

brie) ; Rapid Viena — Glasgow Ran
gers (datele încă nu au fost stabilite).

„CUPA CUPELOR": F.C. Porto — 
Munchert 1860 (2 decembrie — 9 de
cembrie) ; Slavia Sofia — Lausanne 
Sport (18 noiembrie — 6 decembrie) ; 
Haka Valkeakoski — A. C. Torino (11 
noiembrie — 16 decembrie) ; West Ham 
United — Spartak Praga (25 noiembrie
— 9 decembrie) : Sporting Lisabona '■— 
Cardiff City (16 decembrie,— 23 de
cembrie) ; Steaua — Dinamo Zagreb 
(18 noiembrie — 2 decembrie); Dun
dee — Real Saragosa (18 noiembrie —
8 decembrie) ; Legia Varșovia — Ga- 
latasaray Istambul (18 noembrie — 3 
decembrie).

„CUPA ORAȘELOR TÎRGURI" : 
(turul doi) Kilmarnock — Everton (11 
noiembrie — 23 noiembrie) : Borussta 
Dortmund — Manchester United (11 
noiembrie — 2 decembrie) ; F.C. Basel
— Racing Strasbourg (0—1 primul 
meci, returul la 11 noiembrie) ; Ferenc- 
varos Budapesta — Wiener Sport Klub 
(al treilea meci urmează să aibă loc) ; 
Petrolul Ploiești — Lokomotiv Ptovdiv 
(11 noiembrie — 2 decembrie) ; D.O.S. 
Utrecht — F.C. Liege (19 noiembrie —
9 decembrie) ; Atletico Bilbao — F.C. 
Anvers (18 noiembrie — 9 decembrie) : 
Stade Franțais — Juventus Torino (18 
noiembrie — 2 decembrie) ; A.S. Roma 
—Zagreb (25 noiembrie — 1 decem
brie). Nu au fost încă fixate datele me
ciurilor F.C. Barcelona — Celtic Glas
gow ; Shelbourne Dublin '— Atletico 
Madrid și Dunfermline — V.F.B. Stut
tgart. (Agerpres). 

tele luate în cinstea acestui eveni
ment. Astfel, în orașul Kiev peste 
50 000 de sportivi au trecut normele 
de clasificare prevăzute pentru cate
goria a ll-a, a IlI-a și juniori. Cu 
acest prilej, unui număr de aproape 
200 de sportivi le-a fost decernat 
titlul de maestru al sportului, iar 
peste 1400 de sportivi au trecut nor
mele pentru categoria I de clasificare. 
Succese asemănătoare au comunicat 
și alte asociații sportive: METALURG 
(de pe lingă uzina Zaporojstal) — 8 
maeștri ai sportului, 97 categoria I 
de clasificare, aproape 1600 alte ca
tegorii de clasificare, iar peste 1000 
de sportivi au devenit purtători ai 
insignei G.T.O.; ZAPOLEARNIK — 
6 maeștri ai sportului, 106 sportivi 
categoria 1 și 2440 la ceMai'ș ca
tegorii. Un mare număr de iubitori ai 
sportului au absolvit cursuri speciala 
de arbitri și instructori sportivi.

• „Maiak" este numele primului 
club sportiv sătesc din Uniunea So
vietică. Intr-adevăr, anul trecut, aso
ciația sportivă din colhozul Saraev, 
ținutul Stavropolski, pentru rezulta

tele realizate pe tărî.m sportiv, în 
activitatea de performanță și de*  
mase, a primit dreptul de a deveni 
club sportiv. In colhoz 2050 de oa
meni practică sportul, numai în două 
secții pe ramură de sport (în total 
sînt 17) — în cea de atletism și ci
clism — se antrenează în mod orga
nizat aproximativ 500 de sportivi; în 
colhoz există 88 de arbitri sportivi, 
153 de instructori obștești, sute' de 
sportivi clasificați.
• In statisticile mișcării sportive 

din U.R.S.S. figurează peste 35 000 
maeștri ai sportului, dintre care 3200 
au îndeplinit normele în anul 1963.

Tenis de roasă:

Turneul echipelor Japoniei 
In R. P. Chineză

Continuîndu-și turneul în R. P. Chi
neză, echipele de tenis de masă ale 
Japoniei au evoluat la Canton. Peste 
6000 de spectatori au urmărit meciu
rile, în care victoria a revenit oaspe
ților cu scorul de 4—2. Campionul Ja
poniei, Ken Konaka, l-a învins cu 
21—14 ; 21—19 pe Li Letiien-li, iar 
Kohiji Kimura a cîștigat cu 21—17; 
21—13 meciul cu Lu Ciun-fun. La fe
minin, oaspetele au terminat învingă
toare cu același scor. Masako Seki a 
cîștigat cu greu: 16—21; 21—16; 
21—18 meciul cu Huan Yu-huati. An
trenorul echipei japoneze este fostul 
campion mondial Ogimura.
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