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BUCUREȘTI—DINAMO KIEV 
LA HOCHEI PE GHEAȚĂ
• Amănunte despre oaspeți
> lotul nostru

Sîmbătă și duminică, la Buda- 
>esta, tinerii noștri hocheiști au 
naugurat sezonul întîlnirilor in- 
ernaționale.

La numai cîteva zile după de
rutai lor, este rîndul primei 
îoastre garnituri, care va juca 
,ub numele de selecționata 
Jucureștiului, să deschidă bo
gata suită a jocurilor interna- 
ionale din actualul sezon de 
tochei pe gheață. Miercuri și 
joi, începînd de la ora 19, se- 
ecționata de hochei a Gapita- 
ei primește pe patinoarul „23 
August" replica echipei Dina- 
no Kiev.

DE VORBA CLI OASPEȚII

Hocheiștii sovietici au sosit 
n Capitală luni dimineața, 
’loaia care a căzut aproape con- 
inuu în cursul zilei de ieri nu 
-a împiedicat să-și facă primul 
mtrenament după-amiază, pe 
jatinoarul „23 August", antrena- 
nent în cadrul căruia ei au 
datat frumoase calități, plătind 
i mod deosebit prin tehnica și 

/iteza patinajului. într-o discu-

& DliMAMO — IIMIERNAlIOJMAir

St IRANSMilE LA RADIO

Meciul de fotbal Dinamo—Internaționale 
care se dispută miercuri în nocturnă la Mi
lano. pe stadionul San Siro, va fi transmis de 
posturile noastre de radio. In acest sens,

• in „Cupa campionilor europeni**
la tenis de masă

întrecerile de tenis de masă din cadrul 
edițiilor actuale ale „Cupei campionilor 
europeni* 4, la echipe masculine și feminine, 
se află în plină desfășurare. Astfel, la Za
greb, formația campioană a R.S.F. Iugo
slavia la bărbați, GSTK Zagreb, a învins 
în turul al doilea echipa Spartac Plovdiv 
(R. P. Bulgaria) cu scorul de 5—2; Uzori- 
nac-Kostov 2—0, Stencl-Karan,eșev 1—2, 
Hrbud-Botev 2—0, Uzorinac-Karaneșev,
0—2, Hrbud-Kostov 2—0, Stencl-Botev 2—0, 
Hrbud-Karaneșev 2—0. în sferturile de fi
nală ale competiției, GSTK Zagreb va juca 
(pînă la 31 ianuarie 196,5), probabil la Bucu
rești, cu Progresul.

Alte rezultate: echipe bărbați, turul al 
Il-lea: SC Leipzig (K. D. Germană)—BTK 
Falkenburg (Suedia) 5—4; echipe femei, tu
rul I: Spartac Sokolovo Praga (R.S. Ceho
slovacă)—CTT Rapid Geneva (Elveția) 
5—0.

astăzi urmează să plece la Milano crainicul 
reporter Ion Gliițulescu. Ora exactă a înoe- 
perii transmisiei se va cunoaște în cursul 
zilei de mîiue.

• MÎINE PE STADIONUL
„23 AUGUST * PROGRESUL-STEAUA

intilnirea restantă de fotbal dintre echipele 
bucureștene Progresul și Steaua se dispută 
mîine pe stadionul „23 August", cu începere 
de la ora 14,30.

După acest meci, fotbaliștii de la Steaua 
vor pleca la lași, pentru a susține, sîmbătă 
14 noiembrie, partida cu actualul lider al14 noiembrie, partida cu actualul lider 
clasamentului, C.S.M.S.

la 
de

Bazirmi acoperit Floreâsca a găzduit 
sfîrșitui săptăininii trecute un concurs 
înot dotat cu „Cupa mondiala a tineretului" 
și deschis elementelor de perspectivă. Cu 
acest prilej, au fost corectate două noi recor
duri (categoria copii) de sală. Luind startul 
în proba de 100 m bras, Ataiuna bunul/eseu 
a lost cronometrată în 1:26,6 (v.r. 1:27,0 — 
Cristina Stăneseu). Cel de al doilea record 
a fost înregistrat la stirșitul probei de 200 m 
spate băieți, Tînărul V laairnir belea
curs distanța în timpul de 2:42,3 (v.r. 2:41,7 
— VI. Belea). Amindoi sportivii care au rea
lizat aceste recorduri aparțin Școlii sportive 
de elevi nr. 2.

a pdf-

Trimisul nostru special la Milano, C. Macovei, transmite:

înaintea meciului

Reportajul nostru

0 ADRESA
Internazionale—Dinamo București
• LA MILANO PLOUA DE 20 DE ORE • CE SPU
NE HELENIO HERRERA • DINAMOVIȘTII S-AU 
ANTRENAT LA LUMINA REFLECTOARELOR • JO
CUL SE DISPUTA PE STADIONUL SAN SIRO, Mîl- 
NE, CU ÎNCEPERE DE LA ORA 20,15 (ORA R.P.R.), 
SI VA FI TRANSMIS DE POSTURILE NOASTRE DE 

RADIO • FORMAȚIILE PROBABILE

BINECUMJSCUTADupă Aripile Sovietelor, care a evoluat in sezonul trecut la 
București și din al cărei meci cu Lotul R.P.R. publicăm foto
grafia de mai sus, o nouă echipă sovietică de hochei pe gheață 
joacă la București : Dinamo Kiev, care a sosit ieri în Capitală

Kiev este o formație tînără și la 
propriu și Ta figurat. Ea a fost 
înființată de-abia de doi ani, 
iar în lotul său figurează 
tori foarte tineri, muiți în 
vîrstei de 20 de ani.

Dar, să-i dăm cuvîntul
tunului echipei dinamoviste:

„La campionatul primei ligi

ție pe care am avut-o cu căpi
tanul echipei dina mov iste, 
Moseaghin, am aflat că Dinamo

jucă- 
jurul

Preocupări de sezon 
în asociațiile muscelene

Apropierea iernii se simte 
pretutindeni. Curind activitatea 
sportivă se va muta în săli, pe 
patinoare și pe pîrtiile de schi. 
Sînt pregătite asociațiile spor
tive din raionul Cimpulung- 
Muscel ca să întîmpine sezonul 
rece ? O vizită prin cîteva lo
ialități situate în această parte 
a țării ne-a dat un răspuns 
afirmativ.
CIND VA CĂDEA ZĂPADA
Conducerile unor asociații din 

Cimpuhing au luat din timp o 
scrie -de măsuri pentru ca ti
nerii și virstnicii din acest oraș 
să practice, în bune condițiunî, 
sporturile de iarnă. Astfel, con- 
tiiiul asociației sportive Musce
lul va amenaja pe dealul Flă- 
Tiîrida o pîrtie de schi, iar te
renul de volei din centrul ora
șului, care aparține asociației 
Tînărul metalurgist, va fi trans
format in patinoar. In aceste 
zile de toamnă, la numeroase 
întreprinderi și instituții se re- 
amenajează sălile cluburilor, 
unde salariății se vor recrea 
ju'cînd șah, tenis de masă sau 
citind reviste și ziare. Asocia
țiile sportive Flacăra, Unirea 
și Viitorul vor avea cluburi noi 
utilate cu tot ceea ce este 
necesar pentru o bogată activi
tate sportivă.

Consiliul raional UCFS a ini
țiat un curs de instructori pe 
care-l frecventează 40 de „elevi". 
Lecțiile se vor încheia Ia înce
putul lunii decembrie, iar noii 
instructori — de indată ce se 
vor întoarce în întreprinderile 
lor — vor ajuta la buna des
fășurare a întrecerilor din ca
drul Spartachiadei de iarnă. De 
asemenea, comisiile de speciali
tate au alcătuit regulamentele 
concursurilor rezervate poseso
rilor de patine și schiuri. Se 
așteaptă numai zăpada...

ÎNTRE SCOALĂ 
și căminul cultural

Cind am ajuns în comuna 
Rădcști am rugat pe un trecă-

tor să ne îndrume către terenul 
de sport.

— Mergeți la școală, acolo 
găsiți tot ce doriți in legătură 
cu sportul.

Mergînd spre școală ne gîn- 
deam: „Oaie numai elevii fac 
sport in această comună?" Dar 
cind am ajuns am văzut că 
intre .școală și căminul cultural, 
aflat in vecinătate, 
adevărat tstadion : 
fotbal, volei, handbal, : 
de atletism și o arenă 
pice. Peste puțin timp 
lămurit de-a bineiea de 
tățeanul ne-a îndreptat 
școală! Aici am găsit-o 
vățătoarea Victoria Dinculescu,

se afla un 
terenuri de 

sectoare 
de po- 

i ne-am 
i ce ce- 

către 
pe în-

I. TRAIAN

(Continuare in pag. a 2-a)

căpi-

( Continuare in pag, a 6-a)

De aproape 20 de ore la Mi
lano plouă mărunt, iar timpul 
s-a răcorit simțitor. De unde a- 
seară pe bulevardele marelui oraș 
cetățenii se plimbau in talie și 
mai rar in pardesie, iată că 
azi temperatura scăzută i-a de-

Miercuri, la Ploiești

PETROLUL—LOKOMOTIV PLOVDIV
IN „CUPA ORAȘELOR TIRGURI"

Orașul petroliștilor găzduie
ște miercuri 11 noiembrie jo
cul internațional de fotbal din
tre echipele Petrolul și Lokomo
tiv Plovdiv (R.P. Bulgaria).

Meciul se dispută în cadrul 
turului al doilea al „Cupei ora
șelor tîrguri". In primul tur, 
după cum se știe, ploieștenii 
au trecut de Gdztepe Izmir 
(Turcia). Suporterii Petrolului

fot-și, alături de ei, iubitorii 
balului, sînt convinși că fotba
liștii ploieșteni vor lupta cu ho- 
tărîre pentru a obține un rezul
tat bun care să le deschidă dru
mul spre cel de al treilea tur 
al acestei importante competiții 
internaționale.

Jocul retur va avea loc la 2 
decembrie la Plovdiv.

terminat pe cei mai multi să 
treacă direct ia... paltoane.

Desigur, pe iubitorii fotbalu
lui din țara noastră ii intere
sează ultimele noutăți în legă
tură cu jocul de miercuri seara 
de pe stadionul San Siro. Zia
rele din localitate acordă o a- 
tenție deosebită jucătorilor ro- 
mini, prezentînd pe spații largi 
pe fotbaliștii dinamoviști. A fost 
consemnată, de asemenea, pre
zența jucătorilor echipei noas
tre la meciul tnternazionale— 
Mantova. Ziarul „La Notte" pu
blică fotografia iui Pîrcălab și 
un interviu al acestuia, precum 
și fotografia lui Ghergheli și o 
declarație a antrenorului fede
ral Ștefan Covaci, care a sosit 
aici pentru a urmări meciul de 
miercuri. Cotidienele „Corii ere 
della Sera", „II Giorno" și „La 
Gazzeta dello Sport” acordă și 
ele spații largi echipei Dinamo, 
publicînd printre altele rezulta
tele internaționale obținute de 
campionii Rominiei in ultimii 
ani. In comentariile acestor

„Turturele, 11“ este o adre
să binecunoscută in raionul 
Tudor Vladimirescu din Capi
tală. Aici iși are sediul una din
tre cele mai active Case de cul
tură ale tineretului bucureștean. 
O construcție nouă, cu o ele
gantă sală de spectacole, cu 
numeroase săli de repetiții sau 
de lectură, cu ferestre mari, lu
minoase.

Zilele casei, de cultură sini 
„pline", rodnice. Diverse cercuri 
profesionale, artistice, literare 
dau aripi tinerelor talente care 
trec din ce in ce mai des pra
gul casei. Metalurgiști de la 
„Timpuri Noi", IOR sau „Răsă
ritul", textiliste de la „Borangi- 
cul", „7 Noiembrie", „Select", 
sau „Unirea", lucrători din re
țeaua comercială, elevi și eleve 
de la „mediile" 16, 17. 26 sau 
39 (școala din cartierul... în des
fășurare, Balta Albă) vin aici 
grăbiți, nerăbdători. în cercuri 

j activează peste 300 de tineri și 
I tinere. Numai in primai trimes- 
I tru al acestui an au avut loc 70 
de acțiuni culturale, artistice și

i educative, cu aproape 50.000 de 
participanți. Să mai notăm că la 
ultima ediție a concursului 
țară al 
amatori, 
aici s-a

formațiilor artistice 
echipa de dansuri 

clasai pe prințul loc.

pe 
de. 
de

(Continuare in pag. a 8-a)
*

PE GHEATA NOULUI
7

ARTIFICIAL

-

în cartierul Floreasca, pr'ntre semețele blocuri-turn, se întinde oglinda de gheață a noului patinoar artificial din Capitală. 
Duminică dimineață, muiți iubitori ai patinajului au încercat coeficientul de alunecare a pistei. Și, au rămas foarte mulțumiți

Foto: E. Cismaș

Unele 
vizită ne erau 
ne-am îndreptat spre „Turturele, 
îl". Multe amănunte ne-au fost 
însă oferite de directorul casei 
de cultură, tov. ION VOINF.S- 
CU. Pe noi, desigur, ne interesa 
in mai mare măsură locul pe 
care-l deține sportul printre pre
ocupările gazdelor. Eram pre- 
veniți, oarecum, că și la acest 
capitol ni se vor relata lucruri 
interesante.
admirasem pe un frumos panou 
o suită de imagini sportive, re- 
llectînd succese rominești.

— In programul nostru, ne 
spune tînărul director, sportul 
este inclus de mai multă vreme. 
Avem, de altfel, și o asociație 
sportivă pe care am numit-o 
(bineînțeles) „Tinerețea". Bilan-

date ale acestei cărți de 
cunoscute cind

încă de la intrare

VALERIU C.HIOSE 
NEAGOE MAROAN

(Continuare în pag a



Din relatările corespondenților noștri LA C.S.O. BRĂILA MUNCA DE STRlNGERE A COTIZAȚIILOR
a Încetat să mai constituie o „problemă"...

HARNICI 
INSTRUCTORI VOLUNTARI

In cele 50 de asociații sportive din 
raionul Filiași muncesc 243 de instruc
tori voluntari, dintre care peste 100 în 
mediul sătesc. Merită a fi subliniată 
munca activiștilor 1. Bunăiașu (comu
na Turceni). V. Mocofan (com. Tulbu
rea), D. Dobinou (corn. Crușețu), G. 
Păun, IZ. Petrescu (Filiași) și a altor 
instructori voluntari, care au obținut 
frumoase rezultate în acțiunea de atra
gere a unui număr cît mai mare de 
tineri și vîrstnici pe terenurile de sport.

N. CIRSTOCEA

NOI MEMBRI UCFS

Datorită eforturilor depuse de consi
liul asociafiei sportive Foresta — cen
trul școlar Curtea de Argeș, care a or
ganizat in ultima vreme o serie de a- 
tractive competiții, tați cei 180 de elevi 
din anul I și-au completat adeziunile 
de membri ai UCFS. Alături de ceilalți 
elevi din școală, noii membri ai UCFS 
participă cu însuflețire la campionatul 
asociației la atletism, handbal și fot
bal și se întrec în cadrul concursurilor 
pentru trecerea probelor Insignei de 
polisportiv.

EMANOIL STERESCU

POPICARII ÎN ÎNTRECERE

• în orașul Gherla a luat ființă o 
nouă echipă feminină de popice : Voin
ța. Jucătoarele d-in această formație 
s-au înscris în campionatul regional.
• Comisia de specialitate a orașului 

Sibiu a organizat un concurs dotat cu

trofeul „Cupa veteranilor". Clasamen
tul: 1. C. Drăghindă 247 p.d.; 2. A. 
Bîrsan 247 p.d. ; 3. C. Hurubă 237 p.d. 
etc. Jucătorul Francisc Hoffman, în 
vîrstă de 76 de ani, a ocupat locul 15, 
primind diploma și placheta acordată 
celui mai vîrstnic concurent.

• In cadrul întîlnirii dintre Flacăra 
rafinăria -Cîmpina și Flacăra I.M.S. 
Ploiești, contînd pentru campionatul 
regional și cîștigată de prima echipa 
cu 5195—4852 p.d., jucătorul Petre 
Purje, de la învingători, a doborît din 
200 bile mixte 924 de popice. De la lo
calnici s-au mai remarcat: Al. Vartic 
(887 p.d.), N. Sucatu (866) și I. Cos- 
tea (852) iar de la învinși cel mai bun 
rezultat l-a obținut I. Tudor, marcat 
cu 885 p.d.

S. AUGUSTIN, T. NIȘCOV 
și B. IVĂNESCU

ȘTIRI DIN RAIONUL ROȘIORI

• Sute de tineri și tinere din cadrul 
asociațiilor sportive ale raionului Ro- i 
șiori participă la concursurile pentru în
deplinirea normelor Insignei de poli
sportiv. Pînă în prezent și-au trecut 
toate probele 1100 de muncitori, celești- [ 
viști, funcționari și elevi. Cei mai mulți 
purtători ai Insignei aparțin asociațiilor 
Gloria Merișani, Recolta Dobrotești, 
Voința Bălăci și C.F.R. Roșiori.

e Elevii Școlii medii din Roșiori . 
și-au amenajat, in orele lor libere, te
renuri simple de volei, handbal și bas
chet. Tinerii sportivi de la această 
școală au și susținut, pe noile terenuri, 
cîteva întîlniri amicale cu colegii lor 
de la alte școli din oraș.

T. NEGULESCU

0 ADRESĂ BINECUNOSCUTĂ...

Bilanț financiar la C.S.O. Brăila i la 30 octombrie, pla
nul de venituri indica o depășire de 47 la sută 1 Un ve
ritabil record în materie. Principala sursă de realizare: 
cotizațiile de membri U.C.F.S.

La acest capitol, asociațiile sportive brăilene se prezintă, 
și în acest an. foarte bine. „Tonul" l-a dat cea mai mare 
asociație sportivă din oraș, Progresul: 5 500 de membri. 
Se află în consiliul acestei asociații sportive doi oameni 
inimoși și pricepuți, Cristache Fincu și Iordan Dec iu care 
fac cum se spune, treabă bună. De foarte multă vreme, în 
documentele asociației nu mai există formularea „membri 
U.C.F.S. cu cotizații restanță". Vin oamenii lunar la res
ponsabilii de grupe sportive, și depun cotizația. Rar se 
mai întîmplă vreo întîrziere : poate cu prilejul concediilor 
sau al deplasărilor pe teren...

Intr-o altă asociație sportivă din localitate, Laminorul, 
și ea cu un număr apreciabil de membri U.C.F.S., 2500, 
lucrurile stau la fel. Tovarășii Ion Mitică și Aurel Peneș, 
din conducerea. acestei asociații sportive, au raportat clu
bului existența unui fond de cassă de aproape 80 000 lei. 
Un exemplu similar îl oferă și asociația sportivă Celuloza 
(3 000 membri U.C.F.S.).

In astfel de condiții nu este de mirare că asociațiile 
susamîntite beneficiază de un inventar deosebit de bogat 
(echipament și material sportiv) care face față tuturor 
cerințelor. Bine întreținut (alt argument care „trădează" 
spirit gospodăresc) acest inventar are toate șansele să-și 
prelungească viața, mulți ani de-aci înainte.

Exemplul acestor asociații sportive, fruntașe în munca 
de strîngere a cotizațiilor, a stimulat și alte asociații în 
care acțiunea se desfășura, la început, ceva mai slab. Este 
vorba, printre altele, de Abatorul, Marina și O.C.L. Alimen
tara. Acum și aceste asociații sportive nu mai au... pro
bleme de ordin financiar.

Dar, în rîndul celor 53 de asociații sportive din Brăila, 
care activează pe lîngă C.S.O., este loc și de mat bine. 
Fiindcă nu în toate cazurile grija pentru strîngerea la timp 
a cotizațiilor mai ales, se află în atenția consiliilor de 
conducere. Să ne referim la un singur exemplu, fără îndo
ială cel mai edificator....

In asociația sportivă Constructorul cu aproape 4 000 de. 
membri U.C.F.S., cu echipe de performanță la fotbal (ca
tegoria B), volei (categoria A), box etc., coeficientul de 
cotizanți nu depășește — în lunile cele mai... fructuoase — 
70 la sută ! ? In ciuda sprijinului de care se bucură aso
ciația sportivă din partea conducerii întreprinderii, unele 
„scăpări" și neglijențe de natură financiară , au devenit... 
cronice. Președintele asociației sportive Constructorul, to
varășul Emil Mirza, s-a înconjurat de o serie de oameni 
delăsători sau nepricepuți care în loc să facă ordine în 
asociație, mai mult au încurcat treburile. Prin intermediul 
acestora de pildă, au fost ridicate bilete pentru diverse 
manifestații sportive fără a mai fi decontate. Cotele ce 
revin clubului au fost, de asemenea, trimise d!e fiecare dată 
cu mari întîrzieri. In repetate rînduri, tovarășul Mîrza a 
fost critica*  pentru neglijențe financiare'. Cu seninătatea-i 
cunoscută, acesta promite, își ia angajamente,. Dar lucru
rile rămîn neschimbate. Acolo unde nu-i spirit gospodă
resc...

L-am întrebat pe tovarășul Victor Uzum, secretarul 
C.S.O. Brăila, cum s-a reușit ca — lăsînd la o parte pu
ținele excepții — în asociațiile sportive din .localitate, pro
blema cotizațiilor îndeosebi, să cunoască o bițnă. rezolvare

— Lunar, ne-a spus tovarășul Uzum, președinții asocia
țiilor sportive participă la ședințe de analiză, a muncii fi
nanciare. Se expun cîteva rapoarte, se fac evidențieri, se 
realizează un prețios schimb de experiență. Și, bineînțeles, 
se trag concluzii pentru continua îmbunătățire a muncii. 
De doi ani și mai bine este aplicată această inițiativă. 
Rezultatele le-ați văzut...

— Și cînd întîmpinați greutăți ?...
— Ne adresăm nemijlocit organelor de partid din în

treprinderile sau instituțiile respective. „Cazul" de la Con
structorul este oarecum ieșit din comun. El se va rezolva 
negreșit, chiar în acest an. Vrem să păstrăm p frumoasă 
tradiție și pe plan financiar, în toate asociațiile sportive 
a căror activitate este coordonată de club“..

Acest cuvîn de ordine și l-ar putea însuși și alte organe 
și organizații sportive care, sub aspect financiar, mei în- 
tîmipmă dificaltăti. n c

TIBER1U STAMA

(Urmare din pag. 1)

țul nostru este deocamdată modest : o 
eehipăi de fotbal in campionatul raio
nal. o echipă feminină de handbal, 
alta de volei, secții de tenis de masă 
și die șah, în formare.

ta bibliotecă, unde avea loc discu
ția. descoperim in rafturi, printre căr
țile de sport, o lucrare, „Cartea, șahi.s- 
tuM începător", al cărei aspect arăta 
că și-a făcut „rodajul'’ din plin prin
tre iubitorii sportului minții. Tot atunci 
am aflai că s-au găsit soluții pentru 
amplasarea in sezonul de iarnă a 6 
mese de șah și două de tenis, pentru 
asigurarea unor mici „ateliere sporti
ve” care să nu stingherească totuși 
celelalte activități.

Dincolo de geamul bibliotecii vedem 
o nucă bază sportivă. Ca și cum ne-ar 
fi ghicii glodurile, too. Voinescu răs
punde :

— Am amenajat-o anul acesta cu a- 
Jntortil tinerilor din raion și am inau
gurat-o în ajunul marii sărbători de fa 
23 August. S-a strîns lume multă a- 
itmci, și noi am fost bucuroși de reu
șita' spectacolului, de „priza" pe care 
an avut-o demonstrațiile de gimnastică 
și box, de propaganda făcută sportu
lui. Dispunem de un teren de fotbal, 
until de handbal și altul de volei, o 
pistă pentru alergări. Am organizat 
aiei. demonstrații ale unor echipe frun
tașe’ din raion, la handbal și volei. în
treceri școlărești, un campionat de 
fotbal pentru copiii d-in cartier. For
mală eu echipe de străzi și blocuri ni 
s-a părut cea mai atrăgătoare, de a- 
ceea o vom menține și în sezonul vi
itor. Dar mai sînt multe de făcut...

★

lată de ce constatăm că în planul 
de muncă al colectivului de aici sînt 
înscrise multe obiective sportive. La 
capitolul propagandă (unde casa de cul
tură poate aduce o contribuție substan
țială) figurează o serie de demonstra
ții ale maeștrilor sportului, intîlniri cu 
sportivi fruntași, un concurs pe . tema 
„Cine știe sport, ctșiigă”, conferințe, 
simpozioane, piese Cu temă sportivă 
(așa cum a avut loc de curind pre
miera „Duminică fără fotbal”) etc. De 
asemenea, se va pune accentul pe 
popularizarea competițiilor sportive prin 
afișe; pe extinderea panoului de foto
grafii Și va lua ființă o vitrină sporti
vă eu realizări locale. Pe de altă parte 
se vor aduce îmbunătățiri terenurilor 
de sport care, în timpul iernii, pot fi 
transformate în patinoar.

Casa de cultură are în proiect și o 
serie de măsuri organizatorice. Aoi/ui 
în vedere dorința multor tineri din ra
ion de a învăța boxul, s-a luat legă
tura cu profesorul de educație fizică 
Ion Piniea, de la școala 17, fost bo
xer fruntaș, și cu Marin Cristea de la 
„Timpuri Noi”, pentru ca în timpul li
ber cei doi tehnicieni să conducă cer
cul... pugilistic. Un alt instructor spor
tiv al casei. Cicerone Burcă, salariat la 
fabrica de ace, se va strădui să extindă 
handbalul feminin (doritoare de a prac
tica acest sport sînt destule). Șahiș
tilor le vor fi rezervate cîteva simul
tane, susținute de maeștrii acestui 
joc, seri de rezolvări de probleme ș.a. 
Totodată se va înființa un „cerc” și 
pentru amatorii de lupte, antrenamen
tele făcute aici de lotul I.O.R.-ului fi
ind un stimulent, în sfîrșit, se are în 
vedere un acces mai larg al sportivilor 
școlari pe terenurile Casei, un schimb 
de experiență mai intens cu instituții 
similare.

★

Vizita noastră s-a încheiat cu o con
cluzie favorabilă. Casele de cultură au 
suficiente posibilități de a sprijini spor
tul, de a-1 populariza, de a cultiva în 
rîndurile tineretului dragostea și gustul 
pentru exercițiile fizice, mai cu seamă 
cînd există tragere de inimă și în a- 
eest sens. Vom mai face cu plăcere o 
vizită în str. Turturele nr. 11 așa cum 
vom trece, cit de curind, și pe la alte 
asemenea adrese.

Preocupări de sezon în asociațiile muscelene
(Urmare din pag. 1)

tehniciană în consiliul asociației spor
tive Săgeata. Rădești, „sufletul sportului" 
cum îi spun tinerii. Ea a fost în fruntea 
primei asociații sportive din Rădești, 
ea se deplasează cu echipele de volei, 
gimnastică și chiar cu cea de fo-tbal 
ia fazele superioare ale unor compe
tiții cu caracter regional. Prin mîna 
ei au trecut Viorica Dinu, Gh. Vasile 
și alți tineri, care acum învață la 
școlile medii din Cîmpulung și se 
anunță ca veritabile speranțe atletice.

— Am pornit cu 35 de membri at 
UCFS, ne-a spus învățătoarea Victoria 
Dinctilescii, iar acum avem 150. Dintre 
aceștia 95 au trecui toate normele In
signei de polisportiv. Vreau să vă spun 
eă printre purtătorii insignei sini și 
46 de fete.

— Ce vor face membrii UCFS în zi
lele geroase ?

La Brașov, în așteptarea zăpezii

Gh. Bălan, cel mai bun schior de la /l.S./l. Brașov, va concura și in acest sezon la locurile fruntașe ale probelor 
alpine \ ■ . - ; • K .. .

Foto: P, Romoșa»

Schiorii de la A.S. Armata Brașov 
și-au început pregătirile în vederea Se
zonului anului 1965 încă din luna au
gust, cînd .au practicat jocuri sportive. 
De la jumătatea. lunii septembrie, ei au 
început să fată antrenamente cu mij
loace specifice schiului. Așa, de pildă, 
specialiștii probelor alpine (antrenor 
maestrul sportului Ion Casa) lucrează 
de zor în sală și în păduricea din apro
pierea sediului asociației. In sală se 
exersează, pentru dezvoltarea echili
brului, detentei, mobilității și forței, 
folosindu-se în acest scop capra, bîrna, 
saltele, porți de lemn care imită pe

— Ce vor1 fUhe?' Nu va exidta ''pro
gram la cămiriul 'cultural fără txn- ti l. am pregătit mesele de șah și schip-
cursuri de' șah,. haltere, triată, și gim
nastică. ; l - ,><

Am aflat de Mia- -interlocutoarea noa
stră că echipa feminină de gimnastică, 
din Rădești este campioană raională, 
că atunci cînd va cădea zăpada asocia
ția sportivă va organiza pe coasta co
munei concursuri de săniuș și patinaj, 
că Filofteia Mihai, Vasile Petrescu ș.a. 
se pregătesc intens în vederea întrece
rilor ție șah din . cadrul Spartachiadei 
de iarnă.

ULTIMUL POPAS...

.. ,1-api făcut la asociația sportivă 
Partida pu l Bereyojești.

— Iarna vă găsește pregătiți ? l-am 
întrebat pe secretarul asociației, Con
stantin Pxoca. 

cele de slalom. în pădurice, schiorii 
fac cros, slalom printre copaci și joacă 
fqtbal cu o țtiinge de... rugbi.

în lotul militarilor brașoveni sînt in
cluși atît schiori cunoscttți (maestrul 
sportului Gh. Bălan, 1. Zangor, C. Bă
lan, N. Șuteu, I. Posiolache, Mircea 
Ene, Dan 'Puiuț M'. Focșeneanu), cît si 
elements foarte tinere (A. Mathe, P. 
Popescu, L. Nistor. V,. Libardi, D. Dia- 
conescu, 1. Ereinia). La pregătiri mai 
participă și schioarele Edit Șuteu și 
Liana Blebea.

Fondiștii Șt. Drăguș, Gh. Cincu, I. 
Alexandrescu ș.a. își desăvîrșesc pregă

ifle. ■ .. .
j— Aveți jhulfe''scfi:îliri ?' ' u

magazie „avem dpar. \cinci".pe
rechi. insă mulți tineri din sat au 
schiuri proprii.

— Unde' veți organiza întrecerile 
din timpul iernii ? ...

— Priviți I Pe dealul acela vor avea 
loc concursurile de schi. Cină va în
gheța, riul Bratia, care taie comuna, 
va găzdui întreceri de patinaj. La că
minul cultural vom programa concursu
rile de tenis de masă și șah din cadrul 
Spartachiădei de iarnă.

Am vizitat căminul cultural, maga
zia cu echipament și am văzut că sînt 
pregătite condițiile pentru ca tinerii 
din BereVoiești să practice sporturile 
preferate în zilele friguroase. 

tirea sub conducerea antrenorului Con
stantin Enache, în vreme ce biatloniștii 
N. Bărbășescu, C. Carabeld, Gh. Cim- 
poia, D, Zangor și ceilalți se antre
nează sub supravegherea lui Marcel 
Stupar a.

Hărnicia și seriozitatea cu care se 
antrenează Schiorii de la A.S.A. Brașov 
ne - îndreptățesc să credem că ei se vor 
prezenta și în apropiatul sezon cu o 
pregătire bună prin care să-și mențină 
frumosul prestigiu cucerit de-a lungul 
anilor.

★

Pregătiri intense fac și schiorii de la 
Steagul'-’rdșa Brașov, cart s-au afirmat 

.cu tărie în ultimii ani. Pe aleile de 
'Sub Tîmpa pot fi întîlniți „coborîtorii" 
’de care se ocupă Radu Scîrneci, iar 
.’foqdi^ii.. ș(ț antrenează jn pădurea din

Irul școlar, sub îndrumarea iui Moise 
^Crăciun. Schiorii clubului Sțeagul roșu, 
(printre care maestrul sportului Gh. 
Cristoloveanu} campionul iywubliean N. 
lovici, campionul de juniori porin Mun- 
teanu, Virgil Bread ș.a.) sînt și ei dor
nici.să'concureze cu șueceș;. în întrece
rile anului 1965.

*

De schiorii de la Știința Politehnica 
se ocupă prof. C. Diaconpseu. Magda
lena Bird, lohana Le ren. G. Tomori, 
Nicolae Paruirea, TeofiL Blaj. L. Fiedler 
și ceilalți au lucrat pwitru îmbunătăți
rea pregătirii fizice generale, în cadrul 
secțiilor de handbal și gimnastică, iar 
în ultima vreme au trecut. fa antrena
mente specifice.

C. GRUIA — coresp. regional



Pentru fortificarea organismului
copiilor noștri \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

La „Chimia" Craiovâ

S-a încheiat primul campionat
Educația fizică și spartul constituie 

ff sistem armonios de măsuri avînd 
rept scop î și întărirea și călirea or- 
anismtilui copilului în creștere; con- 
•ibuția la dezvoltarea fizică multiilate- 
ală; educarea perseverenței, curaju- 
li, inițiativei, disciplinei și a altor 
alități morale și de voința; educa- 
ea deprinderilor igienice și civilizate; 
i esență — păstrarea sănătății co
rilor noștri de vîrstă preșcolară și 
colară.
Educația fizică asigură în primul 

ind călirea pielii adică obișnuirea 
rganismului fragil al copiilor cu os- 
i'lațiile bruște ale temperaturii exte- 
ioare (aer, apă). O altă sarcină a 
ălirii tegumentelor este scăderea 
morbidității și asigurarea unei mai 
une dezvoltări a organismului. Căli- 
ea și îngrijirea igienică se fac printr-o 
cțiune sistematică a aerului, a apei 
i a razelor solare asupra pielii și 
mucoaselor copiilor și, de asemenea, 
e exercită prin gimnastică specială 
i exerciții fizice, care folosesc instru
mentul celor trei factori amintiți mai 
us. Rolul acestora în ceea ce privește 
ălirea este de a asigura o vitalitate 
ormală a pielii și, astfel, o funcțio- 
alitate normală a tegumentelor. Să 
edem cum trebuie folosiți acești fac- 
ori.

Baia de aer trebuie făcută zilnic și 
1 tot cursul anului. Copilul să stea 
ezbrăcat în costum de sport în aer 
iber, aceasta însă numai în sezonul 
aid. In zilele mai răcoroase de toam- 
ă și de primăvară exercițiile fizice 
or fi practicate tot în aer liber, dar 
or avea un ritm mai vioi, astfel în- 
ît copiii să fie în permanență încăl- 
îți. Iarna, baia de aer se va face în 
ăli de gimnastică bine aerisite și în- 
ălzite. Această metodă de călire a 
rganismului scade foarte mult nu- 
riărul îmbolnăvirilor aparatului res- 
irator prin răcire.

Acțiunea razelor solare asupra or- 
;<iismu1ui copiilor este foarte impor- 

-mtă. Dar, pentru a-și putea realiza 
i mod eficient rolul, ele trebuie să 
adă pe corpul gol al copilului și să 
reacă prin piele, altfel neputîndu-și 
.ideplini acțiunea lor chimică și fi
ică. Și unde se poate petrece aceasta 
nai bine decît în aer liber pe terenu

„HOTEL VOINȚA"
Dornic de o partidă de șah, mă in- 

'infez ieri la Clubul asociației sportive 
'oința din Cimpina.

— Facem o partidă ? — întreb pa 
m cetățean voluminos, oare stătea 
ingur la o masă.

— Facem! — răspunde acesta.
•- Ce preferați: albele, negrele ?
— Albele.

' Perfect!
înainte de a începe, aș ama Insă

> rugăminte.
—- Spune fi!
— Pot să mă faa comod ?
— Vă rog!...
Și pleacă. Eu așez piesele. In sfirșit, 

■eoine.
— Am întîrziat puțin — se scuză el
— De loc —■■ răspund.
— Știți, nu găseam scufa.
— Ce nu găseafi ?
— Scufa mea aia roșie...
Ridic privirile de pe tabla de șah 

d-mi văd padenerul îmbrăcat in că
mașă de noapte și cu scufifă roșie pe 
~ap. Intr-o secundă am fost in stradă. 

rile pe care se desfășoară activitatea 
de educație fizică și sport ?

Razele solare au următoarele efecte: 
prin încălzire, intensifică metabolis
mul celular, accelerează pulsul și res
pirația ; prin lumină, stimulează he
moglobina din globulele roșii și in
tensifică schimburile gazoase din plă- 
mîni; în fine, prin razele ultraviolete, 
produc bronzarea, adică o serie de pro
cese chimice în tegumente, dintre care 
cel mai important este pregătirea vita
minei D2, atît de necesară organismu
lui în creștere și în special sistemului 
osos.

Apa poate fi întrebuințată sub for
mă de băi calde, dușuri, fricțiuni și

SPORT

Șl

SĂNĂTATE

scăldat. Toate aceste forme își găsesc 
aplicația la sfîrșitul programului de 
educație fizică și sport.

In concluzie, cu cît copilul este mai 
slab, ou atît are mai multă nevoie de 
călire. Bineînțeles, aici nu este vorba 
de bolnavi și eu atît mai puțin de cei 
grav bolnavi, de cardiaci, de reuma
tici, de pulmonari. Insă copiilor a că
ror sănătate nu iese din limita nor
mală nu le strică nici una din meto
dele de călire enumerate mai sus și 
pe care ni le oferă într-o asemenea 
largă măsură și varietate educația fi
zică și sportul. Dimpotrivă, copiilor cu 
o astfel de stare normală a sănătății 
metodele acestea la sînt extrem de fo
lositoare.

Ce exerciții fizice și ce sporturi să 
recomandăm copiilor ? Gimnastica de 
dimineață reprezintă o formă specială 
a educației fizice, pe care copiii tre
buie să o efectueze îmbrăcați sumar 
și executînd exercițiile în aer liber sau 
măcar cu ferestrele larg deschise. îno
tul favorizează dezvoltarea întregii 
musculaturi și în special a cutiei tora
cice, contribuind în același timp sub-

— Nu trebuie să vă speriati — îmi 
spune un tinăr, încercind amabil să mă 
liniștească. Omul nu face rău...

— Nu?
— Nu! Rău face conducerea coope

rativei noastre care a transformat clu
bul in dormitor.

— Deci?..'.
— Siguri Cetafeanul doarme acoloI 

Și, după părerea mea, nu are nici o 
vină. Ori v-a luat drept localnic care 
cunoaște lucrurile, cri un nou venit 
care — ca și el — a fost repartizat 
aici.

— Mă duc să-l ter scuze!
— Prea tîrziu. S-a culcat. I-o fi ve

nit intre timp colegul de club.
— De cameră vrei să spui?
— De club! Fiindcă noi, tinerii din 

Cimpina, tot mai sperăm că „Hotel 
Voința" va fi iar clubul cu același nu
me. Poate nu cu același responsabil...

— Pricep. Doarme și el aici ?
— Nu ! El doarme la asociația spor

tivă. Acolo e salariat!...

V. TOFAN
(după un material trimis de 
coresp. nostru C. Vîrjoghie) 

stanțial la dezvoltarea curajului co
pilului. Iarna, patinajul și schiul asi
gură dezvoltarea armonioasă a mul
tor grupe musculare. De o deosebită 
utilitate îi sînt, de asemenea, copilului, 
creșterii Iui armonioase, întăririi sănă
tății sale, atletismul cu toate probele, 
gimnastica, precum și jocurile sportive.

Nu putem încheia aceste rînduri fără 
a face o considerație de ordin general, 
și anume, că prin educație fizică și 
prin sport, în afară de păstrarea sănă
tății, se asigură și o ținută corectă a 
copilului. La copilul cu o ținută defec
tuoasă apar deficiențe în organism, ca 
de pildă: slăbirea vederii, tulburările 
metabolismului, tulburări ale respira
ției etc. Aceste procese patologice de
termină înrăutățirea sănătății și înce
tează ritmul necesar dezvoltării. Din
tre multiplele cauze care duc la o ținu
tă incorectă, le reținem pe cele mai 
importante: organizarea neechilibrată 
a programului, cu o ședere prelun
gită în casă sau în sălile de curs, 
poziția neschimbată timp îndelungat, 
utilizarea nechibzuită a unor jocuri. 
Toate aceste neajunsuri pot fi preve
nite prin folosirea în mod rațional și 
sub control medical a educației fizice 
și a sportului.

Am trecut în revistă doar cîteva 
dintre numeroasele și marile binefa
ceri ale exercițiilor fizice, ale educației 
fizice și ale sportului, care trebuie apli
cate de timpuriu copiilor noștri, pen
tru păstrarea și fortificarea sănătății 
lor, pentru asigurarea unor generații 
viguroase, pentru creșterea din vreme 
a cetățenilor robuști de care are ne
voie societatea, patria noastră socia
listă.

Dr. MIHAI BOiU 
medic primar pediatru la spitalul 

clinic de pediatrie Emilia Irsa

TURISM
Masivul Bucegi, prin așezarea sa in 

centrul lanțului munților Carpați, prin 
multitudinea și frumusețea peisajelor ce 
le oferă, reprezintă o zonă cu condiții 
din cefe maj favorabile de practicare 
a turismului de munte. Numeroase ca
bane confortabile și refugii amplasate 
la adăpostul brazilor și crestelor de 
piatră, întregesc decorul alpin al Buce- 
gilor.

Pentru amatorii de drumeție, prezen
tăm cîteva din cele mai interesante 
itinerare ale Bucegilor, din care unele 
pot fi realizate în cadrul excursiilor „Ia 
sfirșit de săptămînă".

• De la Sinaia la cota 1400, șo
seaua urcă de-a lungul Văii Peleșului. 
Drumul ușor, în serpentină, este acce
sibil și vehiculelor. Hotelul alpin de la 
cota 1400 oferă turiștilor toate condi
țiile unei odihne plăcute și reconfor
tante.

Puțin mai sus, după 15 minute de 
mers, într-un decor pitoresc, întîlnești 
cabana Valea cu Brazi (1500 m altitu
dine) cu o capacitate de 80 locuri. De 
aici, trecînd peste Vîrful cu Dor, ajun
gem după 4 ore de mers prin păduri de 
brazi și prin văi ce oferă priveliști în
cântătoare, la Padina (1525 m. altitu
dine). Cabana are o capacitate de 100 
de paturi, restaurant și se află la nu
mai o jumătate de oră de frumoasa 
cabană Peștera.

După un scurt popas, în 10—15 mi
nute putem ajunge fa interesanta peș
teră a lalomicioarel, o capodoperă a 
sculpturii naturale.

Pornind de la cabana Peștera pe un 
traseu ocolit, peste Babele, ajungem 
Ia Caraiman de unde coborîm la can
tonul Jepi, iar de aici, pe drumul Urlă- 
toarei, la Bușteni (Valea Jepilor fiind 
rezervație naturală, accesul turiștilor 
a fost interzis).

• Pînă Ia cabana Babele (2200 m 
altitudine), avem de înfruntat un urcuș 
ceva mai greu, printre stinci puțin 
udate de izvoare. De aici însă drumul 
este ușor și în 15—20 de minute putem 
fi la cabana Caraiman (2025 m alti
tudine).

După două luni de întreceri viu dis
putate s-a încheiat primul campionat 
al asociației sportive Chimia, asociație 
care funcționează pe lingă marele 
combinat chimic ce se construiește în 
apropierea Craiovei. Peste 600 de ti
neri muncitori s-au întrecut la atle
tism, fotbal, volei, tir, șah, haltere și 
handbal. Trebuie să spunem, din capul 
locului, că activiștii sportiyi din aceas
tă tînără asociație £U reușit să orga
nizeze un campionat care și-a atins 
scopul, acela al atragerii membrilor 
UCFS într-o activitate sportivă siste
matică. Organizarea competiției la ni
velul cerințelor a contribuit din plin la 
întărirea organizatorică a asociației 
sportive Chimia. A crescut numărul 
membrilor UCFS cu 300, ial sportivi
lor legitimați cu 30 și al secțiilor pe 
ramură de sport afiliate cu 4. Tot cu 
acest prilej, s-au amenajat o serie de 
terenuri simple. Astfel, sportivii de pe 
șantierul combinatului au terminat lu
crările la două terenuri de volei și 
cîfe unul de handbal, baschet, tenis 
etc. Trebuie să scoatem în evidență 
faptul că aceste terenuri au fost ame
najate de către tineri- utemiști, care au 
prestat sute de ere de muncă patriotică. 
In amenajarea acestor terenuri con
siliul asociației a primit un sprijin 
eficient, în special, din partea orga
nizației de bază U.T.M. din secția 
„azotat de amoniu*  (secretar P. 
Oană).

La buna organizare a campionatului 
asociației sportive Chimia un aport 
consistent au adus organizatorii de 
grupe sportive și membrii birourilor 
secțiilor pe ramură de sport, care au 
mobilizat pe participanți și au pregă
tit toate cele necesare bunei desfă
șurări a competiției. Bine au muncit 
cu acest prilej tovarășii P. Cîrstea 
(din secția de tir), P. Oană, S. Salat,

Itinerare prin Bucegi

încotro ?
Continuînd drumul spre cantonul 

Jepi și Bușteni, traseul este ușor și 
totodată foarte plăcut prin varietatea 
peisajelor. Itinerariul poate fi parcurs 
în 5—6 ore, cu eforturi mai mari după 
căderea zăpezii. însă cu rezultate incin
tă toare.

Din Padina se ajunge la Bolboci 
(1460 m altitudine) prin frumoasele 
chei ale Zănoagei și Tătarului. Monu
mente ale naturii, de o rară splendoare, 
cele două chei constituie puncte de 
atracție ale acestui itinerar.

De la cabana Peștera se poate mer
ge la Diham, trecînd peste Vîrful Omul 
și coborînd prin Valea Mălăești și Pi
chetul Roșu. Drumul de aproximativ 
7—8 ore este lung și obositor, solici- 
ttnd eforturi mai mari din partea turiș
tilor neantrenați. Efortul este însă răs
plătit de panorama inedită ce o oferă 
Vîrful Omul (2507 m altitudine), cei 
mai înalt virf din Bucegi, cît și deco
rul alpin ce te însoțește mai tot iti
nerariul. Iarna este accesibil schiorilor 
și turiștilor antrenați.

• La cabana Diham și Poiana Iz
voarelor ajungem pe un traseu mai 
scurt cu aproape două ore prin Poiana 

Epistenia Gîtan (atletism), C. Cotoi. 
Gh. Mitroi (fotbal), M. Mîndiță (vo-. 
lei), C. Constantinescu (șah) și alții.

Și acum, cîteva cuvinte despre con
cursuri și cîștigători. La atletism s-ari 
întrecut 79 de tineri ia probele de 
aruncări, sărituri și alergări. Prinira 
cei mai buni figurează Șt. Popescu 
(12,1 sec. pe 100 m) și C. Constantin 
(11,5 m la greutate). La fotbal, după 
dispute interesante, la care au parti
cipat numeroși spectatori, s-au califi*  
cat în turneul final : ICSIM (servii 
ciul energetic) și reprezentativa Com
binatului chimic (fabrica de acid azo
tic). In disputa finală, cei de la 
ICSIM au cîștigat cu 7—3. Echipa 
învingătorilor : Cotoi, Marinescu, Cap- 
alb, Simion, lonescu Georgescu, Nis- 
coveanu, Sobari. Mîndru. Svedu. Bă- 
ban. La handbal, titlul a revenit echi
pei fabricii de amoniac. In întrecerile 
de tir, primul loc a fost ocupat da 
electricianul Paul Cîrstea, iar la tenis 
de masă cîștigător a fost operatorul 
chimist D. Dumitrescu. 119 concurențf 
au fost prezenți la întrecerile de hal
tere. învingător, Gheorghe Mitroi 
(ICSIM). In concursul de șah, locul I 
a revenit desenatorului C. Șerbănescu 
(ICSIM) și Măriei Sandu (Combina
tul chimic). Din întrecerea voleibaliș
tilor, cei mai buni au fost sportivii 
de la I.E.R.U.C.T.M., care în finală 
au cîștigat cu scorul de 3—0 fri fața 
celor de la I.M.B.

Zilele acestea se va da startul intr-» 
competiție „avanpremieră*  a Sparta-» 
chiadei de iarnă a tineretului: cam*  
pionatul coloniei. Ia care vor lua .star» 
tul muncitorii din coloniile Combina
tului chimic. Etapa I, pe dormitoare» 
cea de a doua inter-dormitoare. Ra-> 
muri sportive: șah, irîntă. haltere.

«. SULȚ — coresp. regional

Coștilei și Pichetul Roșu. Din Bușteni 
sau Predeal la cabana Diham se poate 
merge prin Gura Dihamitlui, respectiv 
Șaua Baiului, după un drum ușor do 
3 ore. Cabana Diham (1320 m altitu
dine) foarte vizitată de turiști și schi
ori are o capacitate de 110 locuri și 
restaurant. De aci se pot admira Col
ții Morarului și crestele zvelte ale masi
vului Bucșoiu.

De ia Diham după o oră de drum 
comod se ajunge la complexul Pinul 
Rece iar de aici, într-o oră și jumă
tate, scurtînd drumul prin pădure, în- 
tîlnim cabanele Poiana Secuiului și 
Trei Brazi, de unde în 15 minute putem 
coborî la Timiș.

Iată cîteva itinerare care vă aș
teaptă! Și doar o parte din frumuse
țile de neasemuit ale patriei. Vă urăm 
drumeție plăcută I

LIViU BERDAN
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AS.A. Bacău — Voința Satu Mare 
(53—49). Datorită unei comportări 
bune, echipa din Bacău a realizat pri
ma sa victorie din aeest campionat. Cei 
mai buni jucători: Cincu si Raicu 
(Ă.S.Ă); CHiwcan (Voința). (ILI'E 
ÎANCU — coresp. regional).

Petrolul Ploiești — Voința T g. Mu
reș (47—51). După un joc frumos, mu
reșenii an învins datorită superiorității 

apărare. Cei mai buni : fanculescu 
d® la Petrolul și Mitelmm de la Vo
ința. (M. POPESCU — coresp.)..

Siăerurgistul Galati — Olimpia Bucu
rești (7CT—67). O întîinire foarte dis
putată eîștigată pe merit de gazde da
torită preciziei în aruncările la coș de 
la semidistanță și plusului de experi
ență. Cele mai multe puncte: Calezi 
20, Tasciuc 18 de la Sîderurgistui: 
Bac iu 12 de la Olimpia. (G. ARSENE 
și V. ȘTEFANESCU — coresp.).

Obiective 
și „obiective"...

LUPTA PENTRU CALITATE — 
iată lozinca cu care au pornit în în
trecere anul acesta echipele noastre 
fruntașe de baschet. S-au și scurs 5 
etape în campionatul rezervat forma
țiilor masculine și nu puține au fost 
cazurile în care partidele — din prima 
6-erie, mai ales — au satisfăcut cerin
țele baschetului modern. Și mai lău
dabil este însă faptul eă în jocul 
unora dintre echipele fruntașe se ob
servă: tot mai pregnant amprenta intui 
Btil propriu

Steaua, echipa noastră campioană, 
ți-a împrospătat în mod simțitor for
mația ia acest seaon, iar aritrcnorui 
(.. Herobl acordă un. eredit din ce 
în ee mai mare tineretului. Acest fapt 
oîă pesihifilate militarilor să expe
rimenteze cw destul sucees apărarea 
agresivă, sistem puțin convenabil (ne 
referim Ia modul de contracarare) 
Ionilor formați, din categoria A.

Formația feroviarilor bumireșteni 
este dm mm r-n atenția centrată, iar 
evoluțiile Bale, bazate pe o remarca
bilă disciplină tactic» a jucătorilor, 
»î»t demne de luat în considerație. 
Foarte interesairt este m»wl sistem de-
fenjsiv adoptat de antrenorul rapidist 
Al. Popescu, cu care bucureștenii s-au 
îmi pus în mod categoric duminică 
dimineața în fata Științei Clnj.

Și echipeh* * dinamoviste s-aii situat 
de la început pe primul plan al în- 
treeeFii. Bucureștenii au la ura ac
tuală poate cel mai valoros Iot și 
aceasta Ie permite să evoluez*  pe tot 
pareursul unei intilniri întF-un ritm 
snsținnt, și — în același timp — să 
realizeze, prin contraatacurile lor co
lective. faze de mare spectaculozitate. 
Cît privește echipa din Oradea. în al
cătuirea căreia intră mai mu Iți jucă
tori en o hună tehnică individuală, 
jocul ei pozițional, mai lent, dar si- 

și cu multă eficacitate va da 
urnit de furcă în acest campionat.

mos în compania rugbiștilor de la 
Steaua. Mai ales că, în caz de victorie, 
formația grivițeană își netezește dru
mul către efștigarea competiției șt 
a trofeului pus în joc. Meciul se va 
juca pe terenul din Parcul copilului, 
de la ora 15.

Intr-un alt meci, Gloria va primi, pe 
teren propriu, replica Constructorului. 
In perspectivă un meci interesant dată 
fiind forma bună în care se prezintă 
ambele formații. Ora de începere : 15.

Una din partidele acestei etape, 
Dinamo — Progresul, a fost amînată 
(întrircît Progresul joacă cu Lotul 
R.P.R.) pentru simbătă. Partida va: 
avea loc pe stadionul Dinamo cu în
cepere de la ora 15.

• Reprezentativa de rugbi a R-F. 
Germane, care va juca duminică la 
București cu XV-le țării noastre, so
sește în Capitală vineri seara, cu avio
nul. Vor face deplasarea un număr de 
20 de jucători.

• Federațiile de rugbi ale Romî- 
niei și R.F. Germane au căzut de acord 
ca meciul de duminică dintre repre
zentativele celor două țări să fie con
dus la centru de cunoscutul arbitru 
cehoslovac Wladymir Svor.

• Duminică începe șt turneul final 
din cadrul campionatului republican 
rezervat ju-rtiorilcr. In prima etapă se 
vor desfășura următoarele meciuri:

• BUCUREȘTI : Școlarul — Rul
mentul Bîrlad.'

• TUR NU SEVERIN: Metalul — 
Metalul Reșița.

• SIBIU: C.S.M. — Precizia Sâ- 
cele.

• TIMIȘOARA: Știința — Clubul 
sportiv școlar Cluj.

Etapele următoare — la 22 și 29 
noiembrie.

In toate aceste cazuri se observă 
limpede că pregătirea conștiincioasă, 
dorința de a oferi pasionalilor su
porteri nu numai satisfacția unui suc
ces (obținut cu orice preț), dar și 
aceea a unui joc de cît mai bună 
calitate, dau de cele mai multe ori 
cîștig de cauză echipelor respective, 
dar clasamentul competiției pledează 
întru totul în favoarea afirmației 
noastre.

Să ne îndreptăm însă privirea și i 
tspre o altă scrie de echipe care Iasă 
rea se întrevadă tot mai mult (chiar 
de pe acum) unicul lor obiectiv : j 
crtela de a-și păstra locul în seria I. 
Este genul formațiilor care luptă din 
•răsputeri pentru două puncte pe te*  j 
ren propriu, iar în deplasare urmă- j 
iese doar... limitarea scorului. Cau
zele, deși cnhoscute de mai mul ți ani, 
continuă să se iacă simțite și în pre 
zent. In unele cazuri este vorba de j 
echipe lipsite în general de jucători 
en perspectivă (Politehnica Cluj, I 
Știința Ig. Mureș, Farul Constanța). I 
în altele de formații care consideră I 
antrenamentul o simplă formalitate 
(C.S.M.S. Iași, și chiar Știința Cluj). 
Echipa studenților clujeni, mai ales, 
»w este la ora actuală decît o umbră j 
a formației care concura în sezonul 
trecut pentru titlul republican.

Vina cea mai mare aparține, desi
gur, sportivilor și antrenorilor res
pectivi, care avînd în vedere mai 
mult interesele de club, mărunte, li
mitate, scapă cu regularitate din ve
derile lor și interesele majore ale 
banchetului nostru pe plan republican, 
în același timp, însă, există și o se
rie de secții (Știința Cluj, Farul 
Constanța. C.S.M.S. lași, Steagul roșu 
Brașov, Petrolul Ploiești) ale căror 
conduceri se interesează prea puțin 
de dezvoltarea echipelor respective. 
Pisă cînd?... (a. v.).

Aurat Brad — I.C.F. (69—55). După 
o repriză echilibrată, fruntașii clasa
mentului s-au distanțat treptat, reușind 
să depășească formația studenților de 
la I.C.F., care a luptat cu mult elan. 
(M. SUSAN — coresp.).

Știința Craiova — Progresul Bucu
rești (70—62). Craiovenii au realizat o 
victorie meritată, grație superiorității 
ier sub panou. Cele mai multe puncte: 
Dragoș 25, Teodoru 14, Andreesat 13 
pentru Știința; Enuta 10 pentru Pro
gresul. (CORVIN MARICA — co
resp.).

FEMININ

I.C.F. — Spartac Salonta (68—66). 
Tntîlnîrea a avut o desfășurare 
care a pasionat publicul în spe
cial prin evoluția scorului. După 
18 minute de joc echilibrat, baschetba
listele din Salonta au reușit ca în ulti
mele două minute ale primei reprize să se 
distanțeze la 9 puncte. La reluare, stu
dentele refac treptat handicapul și în 
nain. 31 iau conducerea (49—48), spo- 
rindu-și avantajul pînă la 53—48 (rnin. 
32). în ultimele minute. I.C.F. conduce 
cu 60—57. dar Spartac înscrie două 
coșuri (prin Cociș) realizînd 61—69. 
In ultimul minut de joc, I.C.F. ega
lează (Iliescu fructifică una din cele 
două aruncări libere), iar Spartac ra
tează victoria deoarece Kiss nu trans
formă nici una din cele 4 aruncări 
libere de care beneficiază. In prelun
giri, studentele atacă mai decis, se apă
ră cu mai multă hotărîre și cîștigă. 
Echipa din Salonta, care a făcut o 
impresie foarte bună, a pierdut astfel 
al treilea joc din acest campionat la 
diferență minimă.

S.S.E. Rm. Vtlcea —. C.S.M.S. Iași 
: (50—60). Avînd în permanență iniția- 
i tiva, ieșenceîe au obținut o victorie 
I meritată. Cele mai bune: Emilia Todi- 
j rascu, Mioara Idriceanu (C.S.M.S.). 

Elena Strugaru, Constanta Drincă 
(S.S.E.). (DRAGOMIR ROȘIANU — 
coresp.).

Știința Timișoara — Crișnna Ora- 
| dea (34—55). Cu o concepție de joc 
i superioară și mai experimentate, oră- 
dencele au cîștigat clar. (ION IOANA 
— coresp.).

i Olimpia București — ,-LS.A Cluj 
I (79—59). Fruntașele clasamentului 
' s-au distanțat treptat într-un meci în 
care au avut superioritatea în pregăti
rea tehnică și tactică.

@ RUCBI
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W RAPID — CAMPIOANA A ORAȘULUI BUCUREȘTI 
® MURE, O INTERESANTĂ ETAPA ÎN „CUPA DINAMO**  
• DUMINICĂ ÎNCEPE TURNEUL FINAL PENTRU STABI
LIREA CAMPIOANEI ȚĂRII LA JUNIORI • LOTUL R.F.G. 
SOSEȘTE VINERI IN CAPITALĂ 4» MECIUL ROMÎNIA—

R. F. GERMANĂ VA FI CONDUS DE W. SVOR (R.S.C.)

• Cu victoria obținută duminică în 
fața studenților de la Institutul de Ar
hitectură (20—3), Rapid a devenit 
campioană a orașului București la 
rugbi. Așa cum arată și scorul, învin
gătorii au avut meciul la discreție (ex- 
ceptînd primele 15 minute).

Arhitectura a deschis scorul prin 
Humeniuc, care a transformat o lovi
tură de pedeapsă. A egalat Durbac 
prin același procedeu. Tot Durbac, la 
reluare, transformă o nouă lovitură de 
pedeapsă, cu care Rapid preia condu
cerea. In continuare, formația pregă
tită de maestrul emerit al sportului 
Gheorghe Pîrcăfăbescu se distanțează, 
prin punctele realizate de Brujoiu (în
cercare transformată de Durbac) și 
Durbac (lovitură de pedeapsă, încer
care netransformată și lovitură de pi
cior căzută).

In acest fel, Rapid vizează un loc 
în. categoria A. Pentru a realiza acea
stă performanță, proaspăta campioa
nă a Capitalei mai are de trecut două... 
hopuri : partidele cu Farul Constanța 
și Ancora Galați.

• Mîine — o nouă etapă în „Cupa 
Dinamo”. Rețin atenția în special 
partidele dintre Lotul R.P.R. — Pro
gresul șf Grivița Roșie — Steaua.

Prima partidă este foarte impor
tantă mai ales pentru rugbiștii selec- 
ționabili care efectuează ultima verifi
care înaintea întîlnirii internaționale 
cu reprezentativa R.F. Germane. Nă
dăjduim că Progresul (care a făcut 
un meci bun, săptămîna trecută, cu 
Grivița Roșie) va constitui un bun 
partener pentru rugbiștii din lotul re
publican. Meciul va avea loc pe Sta
dionul Progresul, începînd de la ora 15.

In cel de al doilea meci, Grivița 
Roșie promite să facă un meci fru

MASCULIN — SERIA I

1. Steaua Buc. 550 449:279 10
2. Rapid Bsc. 541371:304 9
3. Știicța Buc. 5 4 1 315:293 9
4. Dinamo Buc. 440 318:215 8
5. Știința Cluj 5 3 2 336:338 8
6. Politehnica Cluj 523 283:356 7
7. Șliînța Timiș. 923 339:333 7
8. St. roșu Biașov 5 1 4 343:391 6
9. C.S.M.S. Iași 5 1 4 313:330 6

Î0. Dinamo Oradea 3 2 1 224:177 5
11. Știința Tg. 54ureș 5 0 5 305 :T1 5

12. Farul Constanța 404 198:317 4

SERIA A II-A

1. Auiruî Brad 550 409:303 10
2. Sidetrurcristal Galați 5 4 1 391:304 9

3. Voința Tq. Mureș 5 4 1 312:204 9
4. Șnința Craieva 5 4 1 349:341 9
5. Voința Satu Mai\ 532 362:309 8
9. l.CJF. 523 327:312 7
7. Olimpia M.J. Buc. 523 339:339 7
8. A.S.A. Bacâu 5 1 4 247:349 6
9. Progresul Buc. 505 335:402 5

10. Petrolul Ploiești 505 274:332 5

FEMININ — SERIA I

1. Repld Buc. 4 4 0 319:191 8
2. Știința Buc. 4 4 4 284:190 8

CLASAMENTELE LA ZI

SERIA A H-A

3. Știința Cluj 4 3 1 207:193 7
4. Mureșul Tg. Miureș 4 3 1 202:189 7
5. Voința Buc. ♦ 2 2 226:204 6
6. Construe toiul Buc. 4 2 2 236:230 6
7. Votata Brașor 4 1 3 232:242 5
8. Progresul Buc. 4 L 3 179:238 5
9. Voința Oradea 4 0 4 165:252 4

10. Ștttața Constanța 4 8' 4 >44:286 4

1. Olimpia Buc. 4 3 1 253:201 7
2. C.S.M.S. Iași 4 3 1 240:245 7
3. Crisul Oradea 4 3 1 205:177 7
4. I.C.F. 330 207:158 8
5. Voința Tg» Mureș 3 2 1 158:137 5
6. Spartac Salonta 4 1 3 221:2O4 5
7. R.S.A. Cluj 4 > 3 234:2«3 5
8. Știința Ttaaiț. 303 118:170 3
9. S.S.E. In. VHcea 3 9 3 126:199 3

Demiem a închis 
lui Dineseu drumul 
spre coș și ferovia
rul caută un par
tener liber pentru 
a-l angaja. Fază 
din jocul Rapid — 

Știința Cluj

Foto : P. Romoșan

LUPTE
ÎN RESTANȚA DE „CLASICE"

Progresul a făcut primii pași... salvatori
Din păcate în mica sală de antrena

ment de la Dinamu n-au incă.pnt prea 
mnlfi spectatori. Cei care au fost pre- 
zenți au asistat însă la întreceri inte
resante, disputate și mai ales la „due
lul" Progresul—C.F.R. Timișoara. Aici, 
la Dinamo, a avut loc dmninrcă. dimi
neață o restantă din etapa a H-a a 
returului campionatului republican de 
lupte clasice la care au participat Di
namo — Progresul București și C.F.R. 
Timișoara.

Luptătorii de la Progresul aflați pe 
ultimul' loc în clasament trebu-iau să 
facă totuî pentru a cî.știga meciul cu 
timișorenii. Și de aceea nu a fost de 
loc o surpriză cînd în formația bucu- 
reșteană V. Vlădescu a slăbit la 52 
kg. (ceea ce n-o face decit cu prilejul 
finalelor republicane), a apărut după 
o îndelungată absență rutinatul N. E- 
lefterie, ca să nu mai vorbim de dîrze- 
nia cu care toți și-au apărat șansele. 
Urmarea a fost acel 10—6 cu care 
bucureștenii i-au întrecut pe timișo
reni făcînd astfel primii pași spre evi
tarea retrogradării.

Ce-i drept de dinamoviștii bucureș- 
teni n-au reușit să treacă, nici măcar 
să le „smulgă" vreun punct cu toate

(HALTERE
Un nou record republican dc juniori

In cadrul unui concurs de verificare 
desfășurat la Cluj, în organizarea Clu
bului sportiv muncitoresc, tînărul hal
terofil Victor Rush (19 ani), antrenat 
de maestrul sportului Tiberiu Roman, 
a reușit să stabilească un nou record 
republican de juniori la categoria cea 
mai ușoară (56 kg) la stilul aruncat, 
cu o performanță de 112,5 kg. Vechiul 
record era de 107,5 kg și aparținea re- 
șițeanuhii Fiat. Iată primit clasați. (în 
ordinea categoriilor) : A. Holtzer (CSM 
Cluj) 235 kg. (67,5 + 75+95) ; A. Zis- 
gmond (Gr. Șc. Tebnofrig) 230 kg 
(70+70+90) ; A. Kiss (CSM Cluj) 
265 kg. (754-80+110) : L. Hato (CSM 
Cluj) 305 kg. (904-95+120) ; O. Pop 
(CSM Cluj) 247,5 ( 704-77,5+100).
Sportivii de mai sus șiret în vîrstă de

Din scrisorile corespondenților noștri

Cmursul pentru lusigna 
de polisportiv

BÎRLAD. în orașul și raionul Bîr 
la<f, mii de tineri și tinere participă h 
întrecerile pentru cucerirea Insignei Ă 
polisportiv. Pînă în prezent au intra 
în posesia Insignei 4168 de tineri. Ceh 
mai frumoase rezultate le-au obținu 
elevii școlii profesionale a F.R.B. (prof 
Simion Vasi-Wu), membrii asociație 

sportive Tînărul ucenic, precwn și e 
levii școlii medii nr. 2. La sate, rezul 
tate frumoase au realizat sportivii di 
la gospodăriile colective Fălciti, Bog 
dănești, Schineni și elevii școlilor me 
dii din Murgeni și Puieștr. In schimb 
la asociațiile sportive Rulmentul ș 
Confecția din Bîrlad nu există nici ur 
purtător al Insignei de polisportiv. Și 
trebuie ținut seamă că aci acfiveaz; 
o> echipă de rugbi în categoria A ș 
una de fotbal în „C“ 1

Eliade Solomon

SIGHIȘOARA. In raionul Sighișoan 
au cucerit Insigna de polisportiv a 
proape 2800' de tineri, dintre care 86< 
de fete. O atenție deosebită au acor
dat întrecerilor asociațiile sportive Teh
nica agricolă-Dumbrăveni, Textila ș 
Faianța-Sighișoara, Spicul Apoid, Re 
colta Sae? ș.a.

Ion Turjan

SINAIA. Deși vremea este nefavo
rabilă, totuși tinerii din orașul Sînaîs 
se întrec pentru cucerirea Insignei de 
polisportiv. De curînd au cucerit In
signa de gradul I 102 sportivi. 250 de 
cooperatori își trec în prezent ultime 
le probe. Evidențiați: Lăzărica Buligt 
(8,60 m. Ia aruncarea greutății), Ele
na Andrei (.5,1.0 m. la săritura în Ihr» 
gi-me), Alexandru Popa (6,20 m. Îs 
lungime), Florin Moldoveanu (13 sec. 
la 100 m.) ș. a.

Ion Suditu
GHERLA. Zilele trecute, 300 de 

muncitori de la întreprinderea C.I.L. 
dm localitate și-att trecut normele pen
tru cucerise» insignei de polisportiv.

A. Sabo

eă aceștia au avut în formație numai 
patru titulari: C. Turturea L Țăranu, 
Gh. Popovici și N. Martinescu.

Dinamoviștii au încheiat majoritatea 
meciurilor prin tuș în primele minute, 
realizînd în final scoruri seci: 16—0 
cu ambele adversare. In această situa
ție, tînărul N. Manea (Progresul) me
rită toate laudele pentru curajul și vo
ința cu care l-a înfruntat pe 1. Alio- 
neseu (Dinamo) de care a fost între
cut doar la puncte.

Simbată și duminică vor avea loc 
întreceri în toate grupele campionate
lor de „clasice" și „libere".

C. CHIRIAC

Clasamentul de ,.clasice înaint'es
etapei a 111-»

1. Dinamo Buc. 15 15 0 0 213 25 45
2. Steaua 15 14 0 1 178 48 43
3. SI. K>șn Brașov 15 li I 3 141 83 38
4. Metalul Buc. 15 7 2 6 105 101 3.»
5. Rapid Buc. 15 6 3 6 113 109 3L
6. Sideiurgistul Galați 15 6 2 7 100 118 29
7. Unio Satu Mare ÎS> 6 1 8t 95 133 28
8. C,S.O. Reșița 15 3 4 8 92 IM 25
9. Chimistul B. Mare 15 5 0 10 88 135 25

10. C.FJR. Timișoara 15 3 2 19 89 >50 23
11. Progresul Buc. H» 2 3 10 74 150 22
12. A.S.M. Lugoj 15 3 0 12 67 155 ZI

15-16 ani; I. Moisescu (CSM Oaj) 340 
kg (100-FHO+130).

★
Alte rezultate bune au foet obținute 

în cadrul concursului dotat eu „Cupa 
tinerelor speranțe". Dintre rezultatele 
înregistrate amintim, că A. Zakarias a 
totalizat 287,5 kg (954-82,5+110) în
deplinind din nou norma de maestru al 
sportului (categoria 56 kg.).

F. Marton (20 de ani) a ridicat 
347,5 kg. (107,5+1054-135) în cadrul 
categoriei 75 kg, iar halterofilul S. 
Herghelegiu (care practică această ra
mură doar de 7 luni) a obținut în ca
drul categoriei 90 kg. o performanță de 
355 kg. (115+1104-130 kg.).

P. RADVAN1 — coresp.



Etapa a XI-a văzută 
de observatorii federali

Amănunte de la meciurile din categoria B
• Gazdele au cîștigat 13 din cele 14 meciuri! © Liderul seriei I Învins cu 5-1!

Și meciurile desfășurate duminică 
în campionatul categoriei A au fost 
urmărite cu viu interes de un mare 
număr de spectatori. In tribune, ală
turi de ei s-au aflat și nelipsiții 
observatori federali. Cu blocnote
surile și creioanele în mină, ace
știa au căutat să prindă aspecte mul
tiple și variate care să folosească echi
pelor, antrenorilor și jucătorilor în 
pregătirea lor viitoare. In rîndurile ce 
urmează vom da cuvîntul observato
rilor federali :

„Meciul PROGRESUL—RAPID, ne 
relatează Bazil Marian, s-a desfășurat la 
•mi nivel mediu. Feroviarii au făcut un 
joc bun în prima repriză cînd, dato
rită ocaziilor create la poarta lui Cos- 
ma, și-ar fi putut asigura victoria. 
După pauză acțiunile rapidiștilor și-au 
pierdut din claritate. Mai trebuie spus 
că echipa Rapidului nu are în mo
mentul de față prospețimea și vigoa
rea necesară pentru a putea imprima 
jocului o notă proprie.

După felul cum au acționat jucătorii 
echipei Progresul (în cadrul așezării 
1—4—3—3) s-a văzut limpede că acea
sta țintește obținerea unui punct. Miș
carea jucătorilor în teren a fost lentă 
și laterală, lipsită de pătrunderi per
pendiculare pe poartă. Mijlocașii echi
pei Progresul au acționat prudent, li- 
mitîndu-se numai la sarcinile defen
sive și contribuind rareori la finali
zare.**

Textila Buhuși—Dinamo Moldova 
Iași 0—6 (0—4), Ceahlăul P. Neamț— 
Viitorul Suceava 2—0 (1—0), Meta
lul Rădăuți—C.S.M.S. Iași 0—5 (0—3), 
textila Botoșani—Victoria P. Neamț 
3—0 (oaspeții nu au prezentat car
netele de legitimare), Fructexport Foc
șani—Chimia Onești 2—3 (1—2), 
Unirea Răcari—Rapid Mizil 8—4 (4— 
2), Petrolul Ploiești—Rapid București 
2—2 (0—0), Dinamo Pitești—Progre
sii] Alexandria 3—0 (neprezentare), 
A. S. Cugir—Minerul Deva 8—0 
(0—0), Metalul Turnu Severin—Meta
lul Hunedoara 0—1 (0—0), Electro
motor Timișoara—Știința Timișoara 
2—3 (1—1), U.T. Arad——C.S.M. Reșița

Buletinele zecimale la PRONO
SPORT înregistrează concurs de con
curs noi și importante succese. Dintre 
ele vom remarca două, cele mai re
cente.

La concursul nr. 44 din 1 noiembrie 
participantul Vrînceanu Dumitru din 
București, jucînd pe un buletin combi
nat zecimal cu indicele: 3—5—4 a 
obținui o suită de premii în valoare de 
31.039 lei.

La același concurs, participantul Gri- 
gorescu Nicu din Tîrgoviște, tot pe un 
buletin combinat zecimal dar cu indi
cele : 1—5—6 a obținut în total
28.781 lei.

Jucînd pe buletine combinate zeci
male la concursurile PRONOSPORT, 
vă puteți înscrie numele pe lista ma
rilor premiați.

e Iată acum programul concursului 
PRONOSPORT de duminică 15 noiem
brie :
Rapid — Steagul roșu 
Dinamo București — Farul 
Știința Cluj — Progresul 
U.T.A. - Crișul
Dinamo Pitești — Petrolul
Știința Craiova ‘— Minerul Baia Mare 
Știința Galați — Dinamo Bacău 
A.S.M.D. Satu Mare—C.S.M. Sibiu 
M ilan — Internazionale
Lazio — Roma
Juventus — Sampdoria 
Fiorentina — Bologna

Despre meciul ȘTIINȚA CLUJ— 
C.S.M.S. IAȘI ne-a vorbit antrenorul 
Gheorghe Stănculescu: „Fotbaliștii ie
șeni au obținut la Cluj o victorie me
ritată. Ecliipa C.S.M.S. a acționat cu
rajos, s-a apărat în mod organizat și 
a contraatacat adesea periculos. Pre
gătirea fizică a jucătorilor a fost, de 
asemenea, bună. S-au remarcat Con- 
stantinescu, Vomicu și lancu.

Cît despre formația gazdă, aceasta 
se află în momentul de față în scăde
re de formă. In plus, unii jucători ac
ționează după conținutul vechiului sis
tem de joc. Din această cauză, Ivan- 
suc (deși cel mai bun jucător al clu
jenilor) a acționat izolat pe aripă. Au 
mai corespuns Aloguț și Marcu. Au ju
cat slab juniorul Anca (folosit pe un 
post de mare răspundere) și Georges
cu. Iată și notele primite de unii ju
cători : Aioguț 7, Marcu 7, Anca 5, 
Georgescu 4, lvansuc 9. De la oaspeți: 
Constantinescu 8, Vornicu 8, V. Popes

Rezultate din campionatul republican de juniori

Un premiu de looooo lei la

cu 7, Ștefănescu 7, lancu 8, Matei 7, 
Cuperman 7**.

Iată cum explică antrenorul federal 
Gheorghe 01a surpriza de la Ploiești: 
„Timp de 70 de minute Știința Craio
va a avut o comportare mulțumitoares 
a acționat organizat, mobil, a existat 
o bună circulație în pregătirea atacu
rilor. Datorită unui spirit de luptă 
exemplar, studenții au ieșit cu bine din 
momentele critice de apărare. Apre
cieri : Sfîrlogea — foarte bine, Vasi- 
lescu și Bîtlan — bine, Eftimie, Băr- 
bulescu — satisfăcător, Lungan, Cîrciu- 
mărescu, C. Popescu — slab.

Petrolul Ploiești s-a comportat foarte 
slab din pricina concepției greșite de 
joc. intr-adevăr, din lipsă de calm 
ploieștenii au abuzat de mingi trimise 
pe sus în zona înaintașilor centrali, 
zonă bine păzită de apărarea adversă. 
Alai recomandabil, după părerea noas
tră, și mai propriu echipei Petrolul, ar 
fi fost un joc constructiv, desfășurat 
în atac pe un front mai larg, pentru 
a putea desface apărarea din față. Și 
acum, cîteva note date jucătorilor plo- 
ieșteni: lonescu 7, Fronea 6, Florea 
4, luhas 6, Badea 4, Dridea 5.“

Antrenorul federal Ion Bălănescu a 
fost observator la meciul D1NAA1O 
PITEȘTI—CRIȘUL: „Concentrați ex
clusiv asupra rezultatului, jucătorii pi- 
teșteni au acționat pripit, făcînd multe 
greșeli de natură tehnică (driblinguri 
nereușite, preluări defectuoase, pase la 
adversar). Din punct de vedere tactic, 
liniile au acționat izolat, mijlocașii 
neasigurînd în mod corespunzător le
gătura dintre fundași și înaintași. Cu 
excepția lui Naghi, ceilalți jucători au 
luptat cu multă însuflețire pentru vic
torie. De astă dată comportarea disci
plinară a fost satisfăcătoare. Cîteva 
note : Matache 6, Olteanu 6, Stoenescu 
7, C. lonescu 7, Naghi 4.

Orădenii au avut o bună pregătire 
fizică, dublată execuții tehnice su
ficient de corecte, excepție făcînd pre
cizia trasului la poartă. Crișul a prac
ticat un joc constructiv, cu o vie cir
culație a mingii, dar mai puțin precis 
în fața porții. Comportarea discipli
nară a fost bună. Și aici o excepție: 
jucătorul Solomon a fost eliminat în 
min. 79, în urma unei „discuții**  cu ar
bitrul de centru. Pînă în acel moment 
el dăduse dovadă de disciplină. Note: 
Duca 5, Georgescu 5, Pojoni 8, E. Na
ghi 5, Damian 8, Bacoș 7“.

2— 0 (0—0), Flamura roșie Oradea—
A.S.M.D. Satu Mare 1—1 (1—0), 
Recolta Cărei—Metalurgistul Baia 
Mare 7—0 (2—0), Minerul Baia
Sprie—Steaua roșie Salonta 5—0 
(2—0), Minerul Bihor—Minerul Baia 
Mare 0—3 (0—0), Forestiera Sighet— 
Crișul Oradea 1—3 (0—1), Ind. sîr- 
mei C. Turzii—Arieșul Turda 2—0 
(1—0), Știința Cluj—Gloria Bistrița
3— 0 (neprezentare), A.S.A. Tg. Mu
reș—Clujeana 1—1 (0—0), Faianța 
Sighișoara—Tractorul Brașov 4—4) 
(2—0), C.S.S. Brașov—Rulmentul 
Brașov 1—0 (1—0), Metrom Brașov— 
Steagul roșu Brașov 2—2 (1—2), 
C.S.S. Buc. — Metalul Buc. 2—0.

EXCURSII... EXCURSII... EXCURSII...

O categorie de premii foarte apre
ciată de participanți la concursurile și 
tragerile speciale este aceea a excursi
ilor, ele figurînd cu regularitate pe 
listele de premii atribuite suplimentar.

Excursiile oferite la LOTO-PRONO- 
SPORT au fost organizate în țară și 
peste hotare.

Joi după-amiază a revenit în țară 
grupul de premiați la concursul

• 0 echipă In formă: Chimia Făgăraș • Scoruri mari în seria I și foarte mici 
în cea de a ll-a © Singura învinsă pe teren propriu: C. F. R. Timișoara •

SERIA I
METALUL BUCUREȘTI — C.F.R. 

ROȘIORI (2-0). Jocul a avut aproa
pe o singură direcție : poarta ceferiș
tilor. Aceștia s-au apărat supranumeric, 
dar n-au putut împiedica înscrierea ce
lor două goluri. Scorul putea fi mai 
mare, dacă melalurgiștii ar fi fost mai 
atenți în fazele de finalizare sau n-ar 
fi tras de multe ori defectuos la poartă. 
Ei au ratat și o lovitură de la 11 m.

Formația oaspe a arătat unele lu
cruri Irumoase. Atacanții echipei din 
Roșiori n-au contat. Ca o ilustrare, a- 

Buzatu a tras puternic la poartă, Birtașu n-a putut reține și a respins Ia 
Niculescu, care a înscris cu capul primul gol al metalurgiștilor. (Fază din. 

meciul Metalul București — C.F.R. Roșiori 2—0)

ratăm că în 90 de minute de joc ei nu 
au tras nici măcar un singur șut la 
poartă I...

După o primă repriză în care Me
talul a dominat clar dar n-a reușit să 
concretizeze nici una din numeroasele 
ocazii avute, in min. 54 Buzatu trage 
puternic, iar Birtașu, portarul oaspeți
lor, în toc să rețină balonul îl respinge 
la Niculescu II (Met.), care reia cu 
capul în poartă. Metalurgiștii insistă, 
dar după ratarea loviturii de la 11 m, 
in min. 59, nu mai pot înscrie decît 
în ultimul minut prin Enache, care a 
primit o pasă bună, „printre**,  de la 
Botescu.

Arbitrul M. Vasiliu — Ploiești a 
condus echipele:

METALUL : Niculescu I — Botescu, 
Tudor, Stere, Malschi — Petrescu, Paul 
Popescu — Buzatu, Enache, Anton, Ni
culescu 11.

C.F.R. ROȘIORI : Birtașu — Pintkă, 
Guță, Marinescu, Tudor ac he — Nițu, 
Adam — Chiru, Bogdan, Dinu, Leahe- 
vici.

C. DUM1IR1U

Pronoexpres
SPORTEXPRES SUPLIMENTAR care 
a participat la excursia pe Dunăre cu 
vizitarea orașelor Belgrad și Buda
pesta.

Fotografia reprezintă motonava 
„Oltenița" cu care au călătorit timp de 
11 zile cîstigătorii excursiei oferite de 
LOTO-PRONOSPORT.

• Tragerea PRONOEXPRES de 
mîine va avea toc la București în sala 
din str. Doamnei nr. 2 și va fi urmată 
de un film artistic.

PRONOEXPRES

Premiile concursului Pronoexpres nr. 
45 din 4 noiembrie 1964

Categoria I 1,1 variante a 100.000 lei. 
Categoria a Il-a, 12,4 variante a 5.297 
lei. Categoria a IlI-a 124,5 variante a 
568 lei. Categoria a IV-a, 562,0 va
riante a 161 lei. Categoria a V-a, 
1.956,4 variante a 46 lei. Categoria a 
Vl-a 6.847,9 variante a 18 lei.

Premiul de categoria I în valoare 
de 100.000 lei a revenit unui parti
cipant din București.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport

DINAMO BACAL) — UNIREA RM. 
VILCEA (5—1). Evoluția liderului se
riei I a fost așteptată cu mult interes 
în orașul nostru. Dar, după 45 de mi
nute, veleitățile fotbaliștilor vîlceni, 
de a se menține pe locul întîi, au fost 
risipite... îngrămădiți în jumătatea lor 
de teren, depășiți la capitolul viteză 
și derulați de mișcarea continuă a ad
versarilor lor, oaspeții au lost con- 
str'mși să practice un joc de apărare, 
înaintarea dmamoviștilor susținută în 
permanență de mijlocași și chiar de li
nia de fund, a acționat frumos. Pa- 
nait (min. 17), Gram (32), Vătafii 
(35), Nedelcu (40) și Olteanu (57) au

Foto: V. Bageac
realizat goluri foarte frumoase, din faze 
clare de fotbal. In repriza a doua, în
cetinirea ritmului de joc ca și schim
barea (neinspirată) a formulei de atac 
au dat prilej fotbaliștilor oaspeți să se 
relaxeze, să realizeze un oarecare e- 
chilibru și chiar să marcheze o sin
gură dată prin Anescu (65). A condus 
M. Popa — București. (Gh. Daîban, 
corespondent).

SIDERURGISTUL GALAȚI — ME
TALUL TÎRGOVIȘTE (1—0). Siderur- 
gisfW a confirmat forma bună pe care 
a arătat-o în ultimele partide repur- 
tînd o victorie meritată. Localnicii au 
dominat mult, chiar din prima repriză, 
cînd au ratat trei ocazii bune. La re
luare, fotbaliștii gălățeni atacă ceva 
mai organizat și, eu toată apărarea so
pran umerică a oaspeților, reușesc să în
scrie în min. 77 prin Daraban, din 11 
m, la un henț în careu (autor — Ni- 
țescu). A -arbitrat corect A. Bentu — 
București. (St. Constantinescu, coresp. 
reg.).

CONSTRUCTORUL BRĂILA — 
FLACĂRA M0REN1 (3—0). Gazdele 
au obținut o victorie meritată prin 
punctele realizate de Cazacu (min. 5 și 
35) și Coteț (min. 80 din 11 m). Oas
peții ău Tecurs la durități, iar Moldo- 
veanu a avut o atitudine nesportivă 
față de public. Bun arbitrajul lui Al. 
Ene — Craiova. (L Bailtag, coresp.).

CHIMIA FĂGĂRAȘ — ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI (5—1). Spectatorii au 
fost mulțumiți de jocul practicat de 
cele două formații. Localnicii și-au ad
judecat victoria datorită elanului cu 
care au jucat, în special în repriza se
cundă, în care au dominat cu autori
tate. înaintarea Chimiei (remaniată) a 
acționat mai clar și, dovadă și scorul 
mai eficace. Oaspeții au meritul de a fi 
jucat „deschis”, cu acțiuni pe poartă.

Realizatori: Dumitrescu (min. 4 și 
35), Nițu (min. 47 și 82), Feher (min. 
77) pentru Chimia, respectiv Păiș 
(min. 6). A condus corect Ad. Macovei 
— Bacău. (B. Stoiciu și T. Lancea, 
coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV — C.F.R. 
PAȘCANI (5—0). Gazdele au dominat 
cu autoritate tot timpul partidei. Oas
peții s-au apărat bine, in prima repriză, 
făcînd ca scorul să se mențină alb. 
La reluare insă fotbaliștii brașoveni 
reușesc să străpungă de 5 ori apăra
rea oaspeților prin Pană (min. 52) și 
Vătav (min. 53, 66, 82 și 83). A con
dus bine N. Barna — Tîrnâveni. (V. 
Secăreanu, corespondent).

POIANA CÎMPINA — ȘTIINȚA 
GALAȚI (4—1). Față de aspectul jo
cului, scorul este prea sever. Au mar
cat : lordache (min. 3), lancu (min. 
75), Mărculescu (min. 80) și Nairn 

(min. 90) pentru Poiana, respectiv 
Neaga (min. 44). A condus foarte bine 
I. Cimpeanu — Cluj. (Șt. Constanti
nescu, corespondent).

SERIA A II-A
RECOLTA CĂREI — INDUSTRIA' 

SIRMEI C. TURZII (1—0) Intîlnirea 
dintre fruntașele seriei a Il-a a prile
juit o vie dispută în cadrul căreia gaz
dele s-au dovedit de puțin superioare. 
In prima repriză jocul a fost dominat 
de nervozitate, fapt care a influențat, 
în mare măsură, claritatea unor acți
uni. Oaspeții s-au apărat supranumerto 
în cea mai mare parte a timpului. To
tuși, dominînd din ce în ce mai insis
tent, localnicii au reușit să ins. e go-. 
Iul victoriei in min. 75, prin Miculaș, 
după o serie de ocazii ratate. A arbi
trat bine V. Dumitrescu din București. 
(T. Sslaghi — coresp.).

C.S.M. SIBIU — ȘTIINȚA TIMI
ȘOARA (4—3). Peste 8000 de specta
tori au ținut să asiste, pe stadionul 
Metalul, la această partidă. Interesul 
manifestat de ei a fost răsplătit prin- 
tr-un joc dinamic, frunio6, cu multe 
faze la ambele porți. La început gaz
dele și-au impus superioritatea, șutind 
deseori la poarta Științei. Timișorenii 
și-au bazat jocul în prima repriză pa 
contraatacuri, apoi au ieșit la joc și au 
dominat, refăcînd din handicap. An în
scris Laufceag (min. 14, 17, 44) și Dom- 
brovschi (min. 53), respectiv Mano- 
lache (min. 34), Cucu (min. 63) si 
Mițaru (min. 79). A condus bine C. 
Denghel — Ploiești. (M. Lnpuțiu — 
coresp.).

C.S.M. REȘIȚA — JIUL PETRILA 
(2—1). Meci de mare luptă, încheiat 
cu victoria, pe merit, a reșițenilor. In 
repriza I gazdele domină autoritar și 
în min. 22, Pătrașcu înscrie primul 
gol. Pînă la pauză C.S.M. ratează d® 
cîteva ori situații bune de a marca. 
In continuare, tot gazdele au inițiativa. 
In min. 62 Barnoschi trece de doi a- 
părători și mărește avantajul echipei 
sale. In ultimele 25 de minute oaspeții, 
în revenire, reduc diferența de sco® 
prin Casandra în min 67. In min. 88, 
Libardi (Jiul) este eliminat pentru ati
tudine ireverențioasă la adresa arbitra-*  
lui Gheorghe Limona (București) car® 
a condus satisfăcător. (I. Plăvițu — 
coresp.).

MINERUL LUPENI _ A.S.M.D. 
SATU MARE (1—0). Deși au dominat 
copios, minerii au cîștigat la limită. 
Portarul oaspeților. Pop, a apărat ex
cepțional. In plus gazdele au tras de 
4 ori în bară I Punctul victoriei a fost 
realizat în cele din urmă de stoperut 
Dan. Cu toate că terenul a fost des
fundat (din cauza ploii) ambele echi
pe. luptind cu elan au construit ac
țiuni spectaculoase. A arbitrat corect 
și autoritar Iosif Riter — Timișoara, 
(I. Ciortea — coresp.).

VAGONUL ARAD — GAZ METAN 
MEDIAȘ (1—0). Arădanii au trecut 
greu de apărarea oaspeților, care s-a 
comportat foarte bine în majoritatea 
partidei. Unicul gol al meciului a fost 
înscris de Neșcu (min. 72). Vagonul 
a avut nu mai puțin de 8 ocazii clare 
de a mări scorul. A arbitrat bine T. 
Vecan — Oradea. (Șt. lacob — co
resp.).

C.F.R. TIMIȘOARA — A.S. CUGIR 
(1—2). Feroviarii, care anui trecut 
luptau pentru promovare în categoria 
A. au pierdut din nou, pe teren pro
priu. .Meciul a fost palpitant, uneori 
„dramatic". Tn min. 47, Feniaț (C.F.R.Ț 
a ratat un 11 m (mingea a fost respin
să de portar). In min. 64 Ghergheli 
(C.F.R.) își revanșează colegul deschi- 
zînd scorul tot din 11 m. Egalarea se 
produce în min. 75, în urma unui au
togol al fundașului Lang. In fine în 
min. 83. Fandli (A.S.C.) pecetluiește 
scorul final. A.S. Cugir a obținut uu 
succes meritat. (A. Gros — coresp. re
gional).

A.S.A. TG. MUREȘ — CLUJEANA 
(2—0). Localnicii au avut o compor
tare bună, îndeosebi în prima repriză, 
cînd au înscris de două ori prin Sardi 
(min. 13) și Țarăiungă (min. 45). Este 
drept însă că ei au ratat numeroase 
ocazii prin aceiași Sardi și Țarălungă, 
cărora li s-a adăugat și Goran. A arbi
trat slab C. Gheorgbiță — Bacău. (G, 
Albu — coresp.).



POPICE
ETAPA A DOUA A RETURULUI CAMPIONATULUI

Schimb de lovituri între M. Scarlat 
V. Badea (Metalul). Metalurgistul 

repriza
In reuniunea de duminică din sala 

Ciulești, Rapidul a obținut o categorică 
victorie în fața formației A.S.A. din 
Tg. Mureș. Scor final 26—13. Cu acest 
prilej s-au evidențiat boxerii: N. Pa- 
raschiv, Gh. Vlad, de la Rapid, și O. 
Gorea, de la A.S.A. Tg. Mureș. Cele 
mai frumoase meciuri au fost O. Gorea 
(A.S.A.) — Șt. Ispas (R), Gh. Vlad 
(R) — M. Cîrciumaru (A.S.A.) și N. 
Paraschiv (R) — I. Astaloș (A.S.A.), 
în care primii au obținut victoria la 
puncte.

Celelalte rezultate în ordinea cate
goriilor : I. Magerîu (R), m.n. P. Giurcă 
(A.S.A.), R. Șerban (R) b.p. V. Andrei 
fA.S.A.) — decizie discutabilă, R.
Alexiu (R) b.p. G, Maghiari (A.S.A.’ 
P. Radu (R) b.p. D. Dosan (A.S.A/ 
L. Mocanu (R) m.n. Z. Antal (A.SA. 
D. Filip (R) b.ab. III I. Dobre (A.SA' 
1. Leov (R) cîștigă fără adversar.

).
/»
/»

m.t

LA CRAIOVA, formația locală Di
namo a întrecut cu 29—11 echipa 1 Mai 
Ploiești. Iată rezultatele tehnice în or
dinea categoriilor: S. Costescu (D) 
b.p. T. Dîrju (1 Mai), I. Manea (D) 
m.n. Gh. Răileanu (1 Mai), M. Goanta 
(D) b.p. H. Zechia (1 Mai), FI. Pă- 
trașcu (D) b.p. 0. Rotaru (1 Mai), 
C. Mihai (D) b.p. I. Oprinoia (1 Mai), 
1. Enache (D) b.ab. II O. Badea 
(1 Mai), N. Moț (D) b.p. I. Păunoiu 
(1 Mai), E. Constantinescu (D) b.p. 
I, Păduraru (1 Mai), Șt. Panduru (D) 
b.ab. 
b-ab.

1 I. Alexe (1 Mai), C. Bilă (D) 
I N. Soare (1 Mai).

Marica Corvin-coresp.

IAȘI, C.S.M.S.-ul La întrecut pe
Scor final

LA
constructorii hunedoreni.
24—14. Iată rezultatele în ordinea ca
tegoriilor : P. Onofrei (C.S.M.S.) b.p. 
N. Manea (C), C. Bulgaru (C.S.M.S.) 
b. dese. I. Cismaru (C), Gh, Moraru 
(C.S.M.S.) b.ab. II I. BalaJ (C), Gh. 
Vieru (C.S.M.S.) b.p. V. Prooroc (C), 
V. Ștefu (C.S.M.S.) b.ab. II M. Ciaușu

(Constructorul Galați) — stingă, și 
a obținut victoria prin abandon în 
secundă
(C) , I. Savciu (C) b.p. N. lonescu 
(C.S.M.S.), C. Paznicu (C.S.M.S.) b. 
dese. I I. Somoghi (C), Gh. Bucur (C) 
b.ab. I C. Haraja (C.S.M.S.), C. 
Stoenică (C) b.ab. I V. Stratutat 
(C.S.M.S.), T. Dumitroaie (C.S.M.S.) 
b.p. N. Dinicu (C).

D. Diaconescu-coresp. reg.

LA REȘIȚA, C.S.M.-ul din localitate 
a cedat cu 17—19 în fața primei 
alasate în serie, Progresul Brăila.

Iată rezultatele tehnice în ordinea 
categoriilor: I. Pop (C.S.M.) b.p. I. 
Răducanu (P), P. Covaliov (P) b.ab. I 
P. Nedelcea, V. Seleși (C.S.M.) m.n. 
N. Deicu (P), A. Zaibel (P) b.ab. II 
V. Așteleanu (C.S.M.), R. Dinu (P) 
b.ab. III 1. Bogdan (C.S.M.), 1. Hodo- 
șan (C.S.M.) b.ab. I C. Mancea (P), 
Gr. Enache (P) b.p.»V. Padina (C.S.M)., 
D. Șandru (C.S.M.) m.n. I. Covaci 
(P), Gh. Simion — N. Stoian — 
non combat, Gh. Creangă (C.S.M.) b.
ab. I P. Zeica (P).

... 1 . ’
1. Plăvițu-coresp.

LA BRAȘOV, Metalul Bocșa Romînă, 
oonfirmînd forma bună din ultima 
vreme, a întrecut Ia limită : 20—19 pe 
formația locală Dinamo. Iată rezultatele 
în ordinea categoriilor: C. Gruiescu 
(M) b.p. D. Roșianu (D), C. Momoiu
(D) b.p. V, Naicea (M), A. Coman 
(M) cîștigă fără adversar, M. Radu 
(D) b.ab. II A. Naghi (M), V. Damian 
(D) m.n. L. Kzehi (M), 1. Binder (D)
m. n. N. Cimpeanu (M), S. Gheorghe 
(M) b.p. I. Petrea (D), N. Enciu (D) 
b.p. I. Gheorghe (M), P. Curunczi (M) 
b.ab. I L. Suciu (D), I. Grăjdeanu (D) 
b.ab. II M. Panait (M).II M. Panait (M).

C. " Gruia-coresp. reg.

celelalte meciuri: Muscelul C. 
Muscel' — ; Oliitijjif București

NOTĂ DEROGĂRI DUPĂ BUNUL PLAC
Am anunțat intr-un număr trecut că 

federația noastră de popice a adus o 
serie de modificări regulamentului, me
nite să îmbunătățească sistemul com- 
petițional. Fără discuție că diversele 
modificări erau necesare în actualul 
stadiu al activității jocului de popice. 
S-au găsit însă și oameni care, din 
proprie inițiativă, au trecut la dero
gări de la regulamentul în vigoare. 
Este vorba de membrii comisiei oră
șenești de specialitate din Capitală, 
care au alcătuit un regulament... pro
priu al desfășurării primei faze a cam
pionatului republican. Să epcemplifi- 
căm.

Regulamentul F.R.P. stabilește — 
printre altele — ca fiecare formație de 
categoria I să aibă 'înscrisă intr-un 
campionat de tineret o echipă mixtă, 
formată din două fete și doi băieți pină 
la 21 de ani. Comisia orășenească a 
dispus însă ca echipele de tineret să 
fie formate din cite doi băieți și o 
fată. Mai departe, F.R.P. a prevăzut în 
actualul regulament ca tinerii sportivi 
să nu joace etapă de etapă, deoarece 
astfel de eforturi le-ar dăuna. Comisia 

dimpotrivă — a hotărît să joace, 
încă ceva. Regulamentul nu admi- 
ca un jucător o dată promovat — 
cadrul unei secții — intr-o echipă 
categorie superioară să joace apoi 
o formație de categorie inferioară

admite pentru orașul București o ase
menea posibilitate. Dar, comisia — cu 
ce drept, nu știm? — a exclus din 
competiție o echipă feminină (Frigul 
II) care activa de 3 ani in prima ca
tegorie. în schimb a introdus în noul 
campionat regional formațiile Tranzis
torul, I.U.T. și F.Ț.B. din categoria a 
Il-a, care nu aveau drept la promo
vare. Acum, intervin și unele compli
cații. în noua situație sini sau nu va
labile în clasament rezultatele obținute 
pină In prezent de Frigul II? Echipele

nou introduse mai susțin meciur3d 
din etapele consumate sau se anulea
ză toate rezultatele și se reia campio
natul de la prima etapă?...

Oricum ar proceda. Comisia Capi
talei s-a abătut (din nouț) de la re
gulamentul campionatului republican, 
fapt care constituie un act de indis
ciplină ce trebuie analizat ou toată 
seriozitatea de federație șl Consiliul 
orășenesc UCFS.

în
Lung
21—18; Cimentul Medgidia — Steaua
15—24; A.S.A. Oradea — C.S.O. Baia 
Mare 27—12.

te 
în 
de 
la 
(de ta echipa I la a ll-a sau tineret).
Se pare că membrii comisiei orașului 
București nu cunosc acest lucra sau 
că-l ignorează, infrucît au dai jucă
torilor tineri dreptul să activeze cum 
vor, în toate categoriile.

Cu astfel de... derogări s-au desfășu
rat cîteva etape ale unuia dintre cele 
mai importante campionate orășenești 
din țară. Am. spus că s:au desfășurat, 
pentru că la intervenția federației, 
care a anunțai că va anula campio
natul, comisia orășenească a revenit 
asupra „inovațiilor" sale. Dar a... ve
nit cu altele I... De pildă, a transfor
mat campionatul orășenesc intr-unui re
gional, a desființat campionatul catego
riei a doua și a... transferat echipele 
respective in campionatele raionale, pe 
motiv că întărește . aceste întreceri. 
S-ar putea răspunde că regulamentul

De la L E. B. S.
Pentru meciul de fotbal PROGRE

SUL — STEAUA din 11 XI a.c. de pe 
stadionul „23 August", biletele se pun 
în vînzare începînd de azi după amiază 
la casele obișnuite.

Casele din str. Ion Vidu și Prono
sport cal. Victoriei nr. 2, vînd și bilete 
pentru întîlnirile internaționale de ho
chei pe gheață dintre SELECȚIONATA 
CAPITALEI — DINAMO KIEV din 
11 și 12.X1.1964, de la patinoarul ar
tificial din parcul „23 August".

București—Dinamo Kiev la hochei pe gheață
(Urmare din pag. 1)

zece echipe, un 
dar acest lucru

din U.R.S.S. participă 
număr relativ redus, 
face ca titlul de campioană unională 
să fie disputat de formații deosebit de 
valoroase, iar întrecerea să fie echi
librată. In această ligă joacă echipe 
ca TSKA, Dinamo. Spartak, Lokomo
tiv. Aripile Sovietelor (toate din Mos
cova), Torpedo Gorki ș.a. In afara a- 
cestei prime ligi, se dispută un cam
pionat căruia i-am putea spune „al 
categoriei B“, la care iau parte alte 
20 de echipe din toate colțurile Uniunii 
Sovietice, împărțite în două serii de 
eite zece. Echipa noastră, care aspiră 
la promovarea In rîndul formațiilor de 
prima ligă, ocupă actualmente locul 6 
într-una din serii, dar cu un număr 
mai mic de meciuri jucate".

Moseaghin ne-a amintit apoi amă
nuntul. nu lipsit de importantă, că în

«cest sezon echipa sa a cîștigat Cupa 
«ziarului „Kievskaia Zarea", o compe
tiție inter-orașe, în care Dinamo a 
obținut următoarele rezultate: 5—3 cu 
Perm, 2—1 cu Kazan, 4—4 ou Riga 
și 6—2 ou Penza.

Antrenorul principal al oaspeților 
este o veche cunoștință a publicului 
bucureștean, Dimitri Boghinov, care 
a mai venit la București cu echipa 
Torpedo Gorki, al cărei antrenor era, 
și care a cîștigat de două ori tradițio
nala noastră competiție „Capa Bucu
rești". In pregătirea echipei, el este 
ajutat de fostul jucător de la Gorki, 
Igor Șișkov, care a abandonat activi
tatea competițională.

lată acum lotul deplasat de Dinamo 
Kiev:

Portari: Pavlușkin (1), Kulikov (20); 
fundași: Reabicenko (3), Alioșin (5), 
Moseaghin (2). Voroșilov (4); înain
tași: Bislrov (18). Fridman (9), Pron- 
kin (7), Tuzik (8), Soveliev (16), 
Kuznetov (15), Grigorev (12), Judin 
(10). U'kin (11). Rezervele echipei 
stat: fundașul Boghinov (fiul autreno

rului I), Serebreakov și Ansverin. 
paranteză, numerele pe care le 
purta jucătorii pe tricouri).

LOTUL NOSTRU...

(Tn
var

prezintă unele noutăți în acest sezon 
și despre ele ne-am ocupat tn parte. 
Este vorba de promovarea unor jucă
tori tineri, ca Dumitraș, Scheau, Bașa, 
Ștefanov, T. Ștefan pe care antrenorii 
Flamaropol și Tiron caută să-i rodeze 
pentru a-i ridica în cît mai scurt timp 
la nivelul celorlalți titulari. In actuala 
sa componentă. Iotul s-a pregătit în 
Cehoslovacia și sînlem nerăbdători 
să-i vedem pe reprezentanții noștri „la 
lucru", tn jocurile de miercuri și joi.

Antrenorii selecționatei București 
ne-au comunicat lotul care va fi uti
lizat în cele două 
Kiev: Dumitraș, 

Varga. L. Vacar, 
Scheau (fundași),
Szabo I, Biro. Calamar, Bașa, Ștefa 
nov, Florescu, Mihăilescu, Ștefan (îna 
uitași).

întîlniri cu Dinamo 
Crlșan (portari), 

Pană. Făgăraș, 
Szabo II, Ferenczi,

R. U.

TR. 1OANIȚESOD
----------------------------------------------------------------------------

ANUNȚ

UZINA DE ANVELOPE „DANUBIANA"
PRELUNGIREA SOS. OLTENIȚEI NR. 181, RAIONUL 

NICOLAE BALCESGU

ANGAJEAZA
-ir«.i ssssss'i", sssssassi,j.jj,, sssssssa

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

și stagiu conform prevederilor legale)
r— tehnicieni devizierl (care să îndeplinească condițiile de stu

dii șl stagiu conform prevederilor legale)
>— mecanici
— mecanici aparate de măsură
— electricieni
— instalatori de gaze posedind carnet categ. G.
— dactilografe

SE MAI ORGANIZEAZĂ UN CURS DE CALIFICARE
IN MESERIILE LĂCĂTUȘI Șl ELECTRICIENI

SE PRIMESC ABSOLVENȚI A 7 CLASE ELEMENTARB. 
DUPĂ ABSOLVIREA CURSULUI SE VOR ELIBERA GARNETE 

DE CALIFICARE

CEI INTERESAȚI TREBUIE SĂ AIBA DOMICILIUL IN 
CAPITALA

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

REȚINEȚI I Uzina de anvelope „DANUBIANA*
autobuz 44 direct de la Piața Unirii
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Aspecte mai puțin cunoscute 
din campionat...

• „Vrem și noi sâ nc distrăm,
nu numai publicul• Povestea unui scor

Prima parte a campionatelor republicane de handbal s-a încheiat, iar 
'chipele și-au început imediat pregătirile pentru competițiile în sală.

Comentariile pe marginea campionatelor n-au încetat însă nici acum, 
lesonul de toamnă a oferit nenumărate aspecte interesante legate de instrui
ta și comportarea echipelor, de nivelul tehnic al competiției. Dar nu de 

iceasta va fi vorba în rîndurile de față, ci de fapte cunoscute mai puțin și 
•hiar de loc, înregistrate fie înaintea 
ui.

începerii campionatului, fie în cursul

AU ÎNTRERUPT MECIUL CA SA.., 
MEARGĂ LA FILM...

Voința Sighișoara (locul 3 în seria 
11-a în campionatul pe anul 1963- 

4) lăsase impresia că în actualul se- 
on va juca un rol important. La 
fîrșilul turului însă bilanțul a fost 
(«satisfăcător: locul 7 în seria I.
Comportarea inegală a acestei echipe 
Itiee la concluzia că jucătorii n-au 
•rivit cum trebuie pregătirea lor. Un 
xemplu edificator în această pri
ita.

La fel ca toate echipele, cu cîteva 
ile înainte «le prima etapă Voința Si- 
hișoara a perfectat două meciuri a- 
nicale de verificare la Sibiu, cu Vo- 
nța. Primul s-a desfășurat normal. 
U doilea însă (programat duminică 
limineață) a prilejuit un episod fără 
>recedent pe terenurile noastre de 
port. Se disputa repriza a doua — 
le-âu relatat corespondenții noștri 
L Mircovald și 0. Leikep—și mai erau 
5 minute de joc, cînd jucătorii »i- 
hișoreni au lăsat totul baltă: s-au ali- 

centru, au salutat publicul 
de ceea ce îi era dat să. 
au părăsit pur și simplu 
De fapt, unii jucători din 

W. Hietseh) 
înainte, în

nat la • 
stupefiat 
adă) și 
«renul!... 
Sighișoara (V. Hetrea, 
și manifestaseră și mai 
o©d public, intenția de a grăbi sfîr- 
itul jocului pe motiv că au tren Ia 
>ra 12. Și, după cum se vede, 
inut de cuvînt. Numai că nu 
;ara și-au îndreptat pașii...
J-tm urmărit personal pe acești 

urători — ne scria un cititor, E. Si- 
onis — și drumul lor « dus 

rrră, ci la cinematograf, ca 
ilmul ^Comoara din lacul de 
are începea la ora 12 (nu 
pusese jucătorul Hetrea că 
•dnică și vrea să se distreze ( 

numai publicul sibian?!**...)

s-au 
spre

nu spre 
sil vadă 
argint", 
degeaba 
„e du- 

și el, 
u numai publicul sibian?!“...) Am 
ucat mulți ani handbal la Cisnădie, 
lețița și Sibiu, dar niciodată n-am 
ntiln.it un asemenea caz. El trebuie 
nalizat cu toată seriozitatea. Să nu 
e mire dacă vom vedea pe Voința 
ighifoara prin coada clasamentului^.

Ce am putea adăuga noi la toate 
cestea? Faptele vorbesc de la sine 
espre modul cum privesc jucătorii de 

a Voința un meei de pregătire și 
șnrința cu care risipesc ei banii 
feetați acestni scop. Ne miră că nu 
e-a trecut prin cap să joace mai 
ine, de pildă, la București. Costa 
fiai nault, e drept, dar în Capitală 
nai puteau vedea și alte spectacole, 
lânii de deplasare 
roblemă pentru ei, 
rolul asociației ...să 
.a Sibiu echipa n-a 
aăcar de antrenor...

nu par să fie o 
cit privește con- 
nu mai vorbim, 

fost însoțită . ni©i

■disputat la Hălchiu, clubul Știința 
Cluj a înaintat federației un memoriu 
documentat prin care susținea, nici 
mai mult nici mai puțin, că partida 
s-a terminat nu cu rezultatul de 
17—15 pentru Recolta, ci cu scorul 
de 17—-16 pentru ...clujeni. In spri
jinul acestei afirmații, Știința aducea 
ca argumente cîteva înregistrări în- 
tr-adevăr greșite la rubrica evoluției 
scorului din foaia de arbitraj și 
contradicție cu cele consemnate 
dreptul jucătorilor, într-o rubrica 
lăturată.

Firește că această sesizare a deter
minat îndelungi cercetări din partea 
comisiei de competiții, care s-a adre
sat în primul rînd celor în măsură 
să aducă lămuririle necesare. Și ce 
au declarat aceștia? Spicuim :

Arbitrul meciului, M. Memolis- 
Baciu : ...Jocul a luat sfîrșit eu re
zultatul de. 17—75 pentru Recolta 
Hălchiu... La fiecare joc pe care-l ar
bitrez mi-am făcut obiceiul de a nota 
evoluția scorului, după care o 
frunt cu arbitrii ajutători și 
observ o neclaritate sau o neregula 
caut s-o lămuresc imediat.

Unul din scoreri, T. Maurer : Re
zultatul real este 17—15 în favoarea 
echipei Recolta Hălehiy.

V ieepreședințele consiliului regional 
UCFS Brașov, D. Furnică, prezent la 
meci : Pot preciza că rezultatul a fost 
de 17—15. Foaia nu a fost corect ți
nută din 
scorerilor.

Față de 
competiții 
omologat meciul cu 
semnat pe foaia de arbitraj. Comisia 
însă n-a putut să lămurească un lu
cru: de ce Știința Cluj n-a făcut 
contestație, consemnînd-o în foaia de 
arbitraj, imediat după meci, cînd 
ptttea foarte bine să vadă dacă rezul
tatul este sau nu cel real? Se pare 
că această contestație se întemeiază 
doar pe erori în completarea foii... 
In această privință însă, lucrurile sînt 
clare: scorerii I. Vîntu și T. Maurer 
au comis greșeli serioase, care au 
produs această încurcătură. Vina este 
și a comisiei regionale care deleagă 
— prin colegiul său de arbitri — 
persoane fără experiența necesară. Cum 
pe seama acestei comisii au mai fost 
înregistrate lipsuri (reprezentarea sco
rerilor din Brașov la meciul Recolta 
Hălchiu—Voința Sibiu, întîrzieri în 
transmiterea foilor arbitrilor delegați) 
este cazul unor măsuri de îndreptare..

Si

17-15 SAU 16—17?...

Comisiei de competiții 
ederației de handbal i-a 
iezlege această șaradă.

După meciul Recolta 
liința Cluj (seria a Il-a

diji cadrul 
fost dat să

Hălchiu—
masculin)

SCURTE ȘTIRI
• Tn cursul zilei de azi, echipa 

iieaua pleacă la Leningrad, unde va 
na parte la un turneu internațional.
• La faza intercentre a „Clipei 

le iarna" (pentru echipele de seniori 
i juniori) vor participa 12 formații : 
ele 11 cîșfigătoare de centre și a doua 
lasată în centrul care ă cucerit Cupa 
n ediția precedentă.
• La Praga a avut loc la sfîrșitul 

ăptăminii trecute un turneu, internațio- 
tal la care au participat Dtikla și 
IX.D. Praga, Tatran Preșov, SK Split 
higesiavia) și Atletico Madrid. Tur- 
ieui a fost cîștigat de Dukla Praga
18—7 cu C.K.D., 19—4 cu Split,

18—4 cu Atletico Madrid etc.), urmată 
n elassttnent de Preșov, G.K.D., SK 
Split și Atletico Madrid.

S atletism
De la start la sosire

In diferite localități din țară au 
fost organizate eoncurs-uri de atletism 
ale căror rezultate le publicăm în 
riad urile de mai jos :

I (60 m — 8,0, lungime —5,24, greu
tate — 11,46), Tatiana Bucura 2424 
la tetratlon I (60 m — 8.8, 60 mg — 
10,2, lungime -— 4.81, suliță — 35,48), 
Edith Schall 2402 p tetratlon 11(60 m— 
8,3, 60 mg —- 9,7, înălțime — 1,35, 
disc —- 23,97). Alte rezultate: fete: 
200 m: A. Gheorghe 27,0; 80 mg: S.

CUGIR. La 
ti<câpat sportivi

întreceri an par- 
din Hunedoara, 
localitate.

Junioarele de categoria

m: M. Coman (G) 13,4; 400 m: EI. 
Baciu (B) 614; 800 m. Baciu 2:21,5; 
Înălțime: E. Muha (I) 1,40; greutate: 
E. Lefter (G) 12,66; Băieți: 100 iu: 
C. Popa (B) 11,8; 800 m: I. Moeioacă 
(G) 2:06,6; înălțime: M. Mitilidia (G) 
L81 — rec. reg. juniori. fGh. Arsenie 
și S. Constantinescu).

rezultatele î»registrate : 
• 1500 m: 1. Nieolae Mi- 

N. Mircea, 3. R. Itu, Gh.
4. A.

p., 5. Dinamo
700 m-
2), 2.

Sandu

64 p. 
82 p. 
Grigo- 
Ionete

1. F.
A.
(C.S.S.), 4.
M. Oltean» 
Viitorul 22

con
ducă

nealenfia sau nepriceperea

aceste atestări, comisia de 
a respins memoriul și a 

rezultatul con-

I s-au avîntat în întrecere
Foto: St. Cîotloș

800

m : Să mean
800 m : Capra ru 2:01,6, P.
2:02,5; 1500 m : Cieca 4:08.8;
me: Să mean 731; 5000 m:
16:03.8; femei : 500 m : Krixsovanszki
1:17,4, Iacob 1:17,7. (Em. Schneider).

11,1 ; 
Ioan 

iungi- 
Cioca

C-LUNG MUSCEL. Tn localitate a 
avut Ioc wn concurs pentru juniori do
tat eu ^Cupa regiunii Argeș**.  O fru
moasa comportare aa avut junioarele 
de categ. a II-a oare au stabilit 4 noi 
recorduri regionale și au egalat 
unul. Steliana Nedelcu a egalat re
cordul său la 6© mg (9,1} și a ob
ținut 2024 p la triatlon II (60 mg — desfășurat competiția dotată c® „Cupa 
9,1; înălțime — 1,30; greutate — Dunării". Au participat eehipele de
9,89), Viorica Dinu 2412 la triatlon juniori Bacău, Iași, Galați. Fete: 100

Nedelcu 12,2, A. Vital ios 12,3; lun
gime: M. Stoichiță 5,24; greutate: El. 
Neacșu 12,54; suliță: Neacșu 47,72 — 
rec. i 
gl'd 
800 i 
neseu
lungime:
Brașov; eiocau (6 kg): V. Tihulschi
62,48. (G. Bărle.ru).

regional; băieți: 100 m: B. Hu
li,4; 400 m: G. Ștefănescu 52,3; 
m : A. Domoeoș 2:03,5, Ștefa- 

i 2:03,6 — rec. regional Argeș;
V. Ewenie 6,83 — rec. reg.

GALAȚI. Pe stadionul Dunăre*  »-•

99 CUPA VOINȚA" LA ORIENTARE TURISTICA
Duminică dimineața, pădurea Bă- anunța,...în pădurea Scroviștea. 

nea sa, de la marginea Capitalei, va, 
găzdui prima etapă a celei de a IlI-a 
ediții a „Cupei Voința**  la orientare 
turistică. La acest concurs participă 
cei mai buni sportivi din asociațiile 
și cluburile bucureștene care practică 
turismul competiționaL

Organizatorii prevăd un număr mare 
de participant! aproximativ 50 de bă
ieți și 30 de fete. Etapa a II-a (du
minica 29 noiembrie) va avea loc în 
Bucegi. cu plecarea de la Căminul 
Alpin, din Bușteni. Traseul acestei 
etape va trece prm pădurea Muim- 
celu, pe Valea Cerbului etc. în fine, 
cea de a IlI-a etapa se va organiză 
pe un traseu mai puțin... cunoscut și

Data 
desfăș'tit'ărir ultimului concurs a fost 
fixată*  pentru 13 decembrie. Concursul 
esteitindiwdual și țqîșțjgătorii — la bă- 

ca^^urează p* trasee 
sțpMtftteo-TV vor, fi .desemnați prin a- 

t^țiffute în cele trei 
etafpe, ate.xompetiți@)etape ate competifitș;

: (Mî iKnn/țuJ ,<| (MI siit
: (< lj iwix-iufăll) ,| ((Q) Lhj;

(M)

s®

4/ PATINAJ

PREGĂTIRI PREGĂTIRI..

(Met.), 5. A. 
echipe: 1. Me- 
27 p, 3. Pvo- 
96 p, 5. S.S.E. 1

5. C. Du-

BUCUREȘTI. Stadionul Voința a 
fost duminică gazda etapei pe Ca
pitală a campionatelor republicane de 
cros. Iată 
juniori II 
ron, 2.
Ionete (toți de la Viitorul), 
Asmarandi (S.S.E. 2), 5. C. Mureșan 
(S.S.E. 2). Pe echipe: I. Aiilnrul 10 
p, 2. Metalul 60 p, 3. S.S.E. 1 
4. SS.E. 2 73 
Junioare II — 
resen (S.S.E.
(Viit.), 3. D.
M. Ordeanu (Constr.), 5. 
(Constr.). Pe echipe: 1.
p, 2. Dinamo 28 p, 3. Rapid 32 p,, 
4. Metalul 34 p. Junioare I —
m: 1. D. Bîrsan (Din.), 2. E. Innescs*  
(Constr.), 3. C. Iacob (Proțțresi»!),
4. G. Drăghi«i (Constr.), 5. P. Nede- 
lea (Din.). Pe echipe: 1. Conatrizeto- 
rul 13 p, 2. Dinamo 23 p, 3. Pro
gresul 40 p, 4. Rapid 41 p, 5. Viito
rul 42 p. Juniori I — 2500 m : 1. 
A. Dăndăreami (Met.), 2. V. Pătră^ 
canu (Viitorul), 3. I. lardaefoe (Di». 
Brașov), 4. M. Chiț» 
Dumitru (Viitorul). Pc 
talul 21 p, 2. Viitorul 
greșul 92 p. 4. Dinamo
112 p. Senioare — 1500 m: 1. E. Teo
dorul (Din.), 2. E. Cadar (Met.), 3. 
C. Berna, 4. Z. Antonescu, 
nnetrescu (Met.). Pe echipe: 1. Meta
lul 9 p, 2. Dinamo 19 p, 3. Știința 
31 p. Seniori 6000 m: I. N. Mustață 
(Din.), 2. Z. Vautoț (Dm-), 3. C. 
Grecesc*  (Met.), 4. I. Rusnac (Steaua),
5. V. Caramihai (Constr.). Pe echtpo:
1. Dinamo 19 p, 2. Rapid 36 p, 3. 
Constructorul 59 p, 4. Steaua 60 p, 
5. Metalul 66 p. Semifonrtișli — 3000 
m: I. St. Berecsazi (Din.), 2. Gk, 
Corșatea (Rapid), 3. V. Cioesu (Din.), 
4. St. Miesi (Știința), 5. Gh. Tomine 
(Steaua). Pe echipe: 1. Dinamo 21 p„
2. Steaua 54 p, 3. Viitorul 60 p.

IVicelae D. Nieolne

4

• Dacă sportivii bucureșteni au tre
cut, grație patinoarului artificial „23 
August", la pregătirile pe gheață, pa
tinatorii-din provincie continuă să se 
antreneze intens pc... uscat în.,vederea 
apropiatului sezon. Iată cîteva vești.

• BRAȘOV. Cei 16 patinatori de 
viteză, de hs, asociația sportivă Voința 
piirticipS la patru antrenamente pe săp- 
tățnhiă.» în afară de exerciții fizice, 
VittzlștiKbrâșdveni execută starturi, să
rituri laterale, finișuri etc., folosind 
p!ati#Șle;tCtt!tciii:le.' Lâ ședințele del'pre- 
g^tire jau parte, în mod. regulat, Ație- 
l.isie Ștefani, Cristina Tracher, Gabfifela 
CÎUbiică. 'Marilena Dragomir, Laurfen- 
țiu Căplescu, Șerban Ghica ș.a. An
trenamentele sînt conduse de instruc
torul Ernest Ulrich.

C. Gruia ’■— coresp. reg.

• Dornici de a reedita bunele re
zultate obținute in ultimul sezon com- 
petițional, patinatorii clujeni se pregă
tesc asiduu tn vederea viitoarelor în
treceri. Cunoscufii viiezișii Ion Roșea, 
Hoția Timiș, Gheorghe Varga, Gh. 
Radeș, Alexandru Spitzer, Anamaria 
Her iadei și Mihai Timiș de la Știința 
fac de trei ori pe rriptămlnn antrena-' 
mente sub conducerea instructorului

Zottan Szekely. La fel de 'intens lu
crează și patinatorii de ta-'C.S^., unde 
antrenamentele se desfășoară sub în
drumarea lui .Ștefan Erdossy.
- Patinatorii artistici si ut încadrați. în 
secția asociației Locomotiva și de pre- 
gătiied'țlol se ‘dciiflă ileterdmll Andrei 
Sontod'ifi Și: la Știința se conturddzS c 
șecțlfl-.de ■■ .patinaj.artistic, de ale. cărei 
pSegăt'^. se va îngriji fostul ptițipator 
Maxini, Bindea.

in vi' • : Petre Nagy --coresp.
Im ii' ■? ■ ■ • ; i .
• ,TQ. MUREȘ. 30 de patinatoride 

Viteză își desfășoară antrenamentele’de 
cinci ori (sportivii de performanță) și 
de Bei ori 'pe săptămînă (începătorii) 
sub îndrumarea tov. Carol Gali., Din
tre patinatorii fruntași se remarcă ma
estru sportului Eva Farkaș, Eleonora 
Laurențiu, Ștefan Papp, Dumitru Ciu- 
chină ș.a: “

Asociația sportivă Comerțul din Tg. 
Mureș a organizat un eentru d« 
fiere pe care-l frecventează 29 de 
pii. După primele lecții, conduse 
campioana abso-ftftă Eva Farkaș, s-an 
evidențiat loan Pete», Ana Csorja, <J. 
Pascu și alfi copii tatentați.

ini- 
co- 
de

toan Puuș — eoresp. reg.

■ ■ tui 1'1 O..8I3 uibB-10 A.E. A K 
j Meciurile din „Cupa Dintamo‘’? ju
cate după prevederile regulamentare a- 
doptate în octombrie la Tokio, ne-au 
oferit o imagine destul de clară a 
ceea c<l vor putea înM^a noile re- 
guli deter%ni>R.ar^^ Jiitorubii^ ă'spect 
aî jocului de volei. “

S-a impus în primul rîn<?j previzi
unea ^ă j voleiul va înregistra nn con
siderabil salt de j>bpnlariiâte.‘ATtttr-a- 
devăr,1 teste cert că, !îh special, ’‘prin 
îngăduința acordată jucatpriler^dc Ia 
blocaj, de a depăși filmul ..j'Pți.^jpîinile, 

J intervențiile arbitrilor , se vor împu- 
i țină, fazele vor avea coritinultate, jo- 
I cui se va dinamiza, își va pierde nota 
. .de monotonie — pe buna dreptate 
dezagreabilă în ultima vreme pentru 

«publicul de ].
punct de vedere spectacular, propagan
distic.

Șă vedem care sînt implicațiile de 
ordin fizic, tehnic, tactic și morale 
și de voință ale noilor regulr. Ele pri
vesc într-o măsură covîrșitoare munca 
jucătorilor și jucătoarelor, în pregăti
rea cărora antrenorii vor trebui să a- 
corde o sporită atenție dobîndirii 
unei rezistențe corespunzătoare (par
tide mai lungi, sărituri mai multe la 
fileu) și creșterii substanțiale a ba
gajului de combinații tactice ofensive, 
creșterii obligatorii a varietății, fără 
de care atacul va fi redus la nepu
tință în fața blocajelor cane pătrund 
acum în cîmpul său de acțiune. E sigur 
că de 
vează 
pildă 
de Ia 
putea 
extrena «le prost.

Deși adoptate cu scopul de a ajuta 
apărării să reducă decalajul față de 
dezvoltarea atacului, totuși noile re
guli solicită în același timp, infinit 
mai mult decît înainte. îmbunătăți Ft 
serioase și la capitolele combativi
tății, jocului acrobatic din linia a deua, 
mișcării în teren în general și du
blării atacului în special. Aceasta 
din urmă capătă, în mod firesc, o im
portanță fundamentală o dată cu creș
terea normală a numărului de mingi 
respinse de, blocaje, eu viteza, 
ghiuri / . *
terenul echipei care a finalizat atacul. 
Astfel 
vor fi

zxz t_____  chi-pele.. avînd un bun dublaj al ala- .
pretutindeni. Aceasta din cului le vor putea rezolva eu 

ces.'
Iată^ în1'linii mari, doar cîteva din*  

trei cele .mai de seamă probleme pe. 
care, le ridică noile reguli. Nn am 
intenționat să epuizăm în rîndurilo 
de față datele discuției, ci doar să 
atragem atenția antrenorilor și spor-, 
tivii or asupra seriozității, sporite de 
modificările regulamentare, cu care 
trebuie să-și desfășoare pregătirea, 
pentru a putea ține pasul cu noile 
reguli ce vor intra în vigoare la 6 
decembrie, pentru a putea satisface? 
cerințele dezvoltării voleiului și, îni 
fine, justificatelor pretenții ale specs 
tatorilor.

cu viteză, un
și direcții surprinzătoare, în

de situații e de presupus c» 
extrem de dese, și numai e-

suc»:

aci încolo o echipă care acti- 
șablon în ofensivă și nu știe de 
să tragă peste zidul advers și 
distanță de plasă, nu va mai 

cîștiga decît în fața unui blocaj

CONSTANTIN FAUR

ntiln.it
B%25c4%2583rle.ru


Competiții atletice
peste hotare

MELBOURNE, 9 (Agerpres). — 
Peste 80.000 de spectatori au urmărit 
la Melbourne concursul de atletism 
cu participarea unora dintre cei mai 
valoroși atleți din S.U.A. și Australia. 
In proba de 5.000 m plat australianul 
Ron Clarke a reușit să-l învingă pe 
campionul olimpic Bob Schul (S.U.A.). 
Glarke a realizat timpul de 13.42,4. 
Ralph Boston (S.U.A.) a cîștigat două 
probe: lungimea cu 7,71 m și... 110m 
garduri cu 14,4. Alte rezultate 
gistrate: 440 yarzi — Henry 
(S.U.A.) 46,8; înălțime — John 
mas (S.U.A.) 2,16 m; prăjină — 
sen (S.U.A.) 4,88 m.

înre- 
Carr 
Tho- 
Han-

★

ROMA, 9 (Agerpres). — Campio
nul olimpic de marș, italianul Abdon 
Patnich, a cîștigat cea de a 33-a edi
ție a competiției internaționale „Turul 
Romei". El a parcurs 20 km în 
lh 34:12,6. Pe locurile următoare s-au 
clasat Bernhard Nermerich (R.F.G.), 
Fiorello Paoli (Italia) și alții, sosiți 
cu o întîrziere de peste 15 min. In 
proba de cros, disputată tot pe un tra
seu de 20 ktn, victoria a revenit aler
gătorului italian Ambu în lh 04:50,0, 
înaintea belgianului Vandendriessche
— lh 05:50,0 și italianului Florentis
— lh 06:47,0.

Romînia-R. D. Germană
Joi, pe stadionul din Pitești, echipa 

noastră reprezentativă de juniori sus
ține cea de a unsprezecea partidă in
ternațională a anului. Ca și jocul de 
la 25 octombrie de la Sibiu, disputat 
în compania reprezentativei R, P. Po
lone, meciul de poimîine, cu selecțio
nata R. D. Germane, face parte din 
programul de pregătire 
neul U.E.F.A. din 1965.

Antrenorii I. Bălănescu 
culesou 
cepție: 
vea-nu) 
ira pe teren în următoarea alcătuire:

pentru tur-

ți Șt. Stan- 
singură ex- 
lui Moldo-

au păstrat (cu o
Ologii în locul 

același lot. Joi, echipa va in-

Fiică—Grancea, Sătmăreanu, Stoenescu, 
Mereși—Olteanu, loniță—Banu, Gro- 
zea, Szabo, Ologu. Iată rezervele: 
Rămureanu—portar, Prăzaru, Anca— 
fundași, Dobrin—mijlocaș, Damian, 
Bacos, Mureșan III—atacanți.

„In meciul de la Pitești, ne-a spus 
antrenorul federal Ion Bălănescu, aș
teptăm din partea echipei noastre nu 
numai un joc mai bun (în special 
la înaintare), decît în partida cu for
mația R.P. Polone, dar și revanșa a- 
celui 1—4 cu care am fost învinși 
în noiembrie anul trecut de R.D. Ger
mană la Greintzwald.

înaintea meciului 
Intemazionale — Dinamo București

(U rmare din pag. 1)

ziare se apreciază palmaresul echipei 
Dinamo București, care constituie o 
bună carte de vizită a viitorilor ad
versari ai formației Intemazionale. In 
toate interviurile acordate de cunos
cutul antrenor Helenio Herrera, a- 
cesta a declarat că jocul susținut du- 

satisfă- 
meci al 

„C.C.E." 
de du
de sus-

minică cu Mantova nu l-a 
cut. El speră însă că primul 
lui „Inter" în actuala ediție a 
să fie mai bun decît cel 
minică. „Inter" va mai avea 
ținut în această săpiămînă un meti

FOTBAL PE GLOB
Fruntașele fotbalului ita

lian au obținut victorii și 
duminică, da. de maniera 
diferită Pe cînd Internazio- 
nale cîștiga la limită (1—0) 
întîlnirea cu codașa clasa
mentului, Mantova, liderul 
Milan obținea o victorie 
concludentă în confruntarea 
cu o echipă fruntașă, Samp- 
doria : 2—0. Un alt meci im
portant al etapei a fost cel 
dintre Fiorentina și Juventus, 
în oare prima și-a adjudecat 
victoria cu 1—0, intrînd ast
fel în plutonul fruntaș. A- 
cura, în fruntea clasamen
tului s-a creat o distanță 
între Milan (14 p.) și Inter 
(13 p.) de o parte și cele 
mai apropiate echipe poc
nite în urmărire : Sampdo- 
xia, Catania, Florența și To
rino, toate cu cîte 10 puncte 
Urmează Juventus și Roma 
9, Atalanta, Bologna și La- 
neros3i 8, Foggia și Varese 
7, Messina si Cagliari 6, Ge
nova și Lazio 4, Montava 1.

Alte rezultate de duminică: 
Atalanta — Varese 0—0, Ca
tania — Foggia 1—0, Lane- 
rossi — Lazio 2—1, Messina 
— Cagliari 0—0, Ro-ma 
Bologna 1—1, Torino — 
nova 4—1

MECI SUPLIMENTAR 
TORPEDO — DINAMO 
TBILISI PENTRU TITLUL 

UNIONAL

MILAN Șl INTER 
SE DISTANȚEAZĂ

cheie în cadrul campionatului italian, 
cu Milan. Această partidă va avea 
loc duminică și constituie un derbi 
aii campionatului. In formația pe care 
Herrera o va alinia miercuri pentru 
meciul cu Dinamo București se anun
ță indisponibilitatea lui Tagnm și re
intrarea lui Corso.

Fotbaliștii noștri au efectuat astă- 
seară un antrenament la lumina reflec
toarelor pe stadionul „Arena", după 
care au făcut o nouă vizită la sta
dionul San Sico, făcînd cunoștință 
de data aceasta cu gazonul și cu lu
mina reflectoarelor la care vor juca.

Antrenamentele dinamoviștilor au 
fost urmărite de ziariști și de un nu
meros public. Antrenorul Angelo Ni- 
culescu ne-a declarat: „jucătorii se 
simt bine și sînt hotărîți să se com
porte cât mai bine în .partida cu puter
nica formație italiană, socotită cea 
mai bună echipă de ciul) din lume, 
doresc să reprezinte cu cinste culorile 
clubului".

Jocul va începe la ora 19.15 (20,15 
ora Bucureștiului) și va fi condus de 
o brigadă de arbitri din Spania.

lată formațiile probabile ale celor 
două echipe:

DINAMO: Datcu-Popa, Nunweiller 
HI, Ntmweiller IV, Ștefan, Petru Emil, 
O. Popescu, Pircălab, Frățilă, Gher- 
gheli, Nunweiller VI.

INTERNAZIONALE: Sarti-Burgnich, 
Vlalatrasi, Guarneri, Facchetti-Suarcz, 
Picchi-Jair, Mazzola, Milani, Corso,

Și duminică Luisito Suarez a fost cel mai bun om 
al echipei Inter, lată-l aci fotografiat împreună cu 

antrenorul campionilor italieni, Helenio Herreracampionilor italieni, Helenio Herrera
Campionatul de fotbal al 

sfiișit, dar 
nu se cu- 
era de așteptat, Dinamo 
partida cu Sinnik Iaros- 
au învins cu scorul de

U.R.S.S. a luat 
campioana încă 
noaște. Așa cum 
Tbilisi a cîștigat 
lav Dinamoviștii 
3—1 (1—0) și au realizat același număr
de puncte ca și Torpedo Moscova : 
46. Cum conform regulamentului campiona
tului unional nu se ia în considerație gola
verajul, urmează ca Torpedo și Dinamo 
să se întîlnească înti-un meci suplimentar 
pentru desemnarea campioanei pe anul 
1964. Meciul va avea Ioc la 18 noiembrie 
la Tașkent.

Iată clasamentul final : 1—2. Torpedo Mo
scova și Dinamo Tbilisi 46 p; 3. T.S.K.A. 
Moscova 43 p; 4. S.K.A. Rostov pe Don 
38 p; 5. Șahtior Doneț 37 p; 6. Dinamo Kiev 
36 p; 7. Dinamo Moscova 34 p; 8. Spartak 
Moscova 32 p; 9. Dinamo Minsk 31 p; 10. 
Aripile sovietelor Minsk 28 p; 11—14. Zenit 
Leningrad, Neftianik Baku, Torpedo Kutaisi 
și Volga Gorki 27 p; 15. Kairat Alma Ata 
26 p; 16. Sinnik Iaroslav 21 p; 17. Moldova 
Chișinău 18 p. Ultimele patru echipe au 
retrogradat în categoria secundă

Foto: U.P.I.
Tresnevka 1—0. Conduce Sarajevo cu 12 
urmatd de Dinamo și Partizan cu 11 
Radnicki și Rjeka 10 p.

REAL A ÎNVINS LA SCOR
PE BARCELONA

p. 
p-

Invingînd pe Barcelona cu 4—^1, Real Ma
drid continuă să se afle la mică distanță 
de actualul ■ lider al campionatului spaniol, 
Atletico -- J-JJ " '
1—0 de 
Oviedo 
Palmas 
dob-a - . _________
3—1, Atletico Bilbao — Murcia 1—2. In cla
sament : Atletico Madrid 14, Real și Sara*  
gossa 13, Valencia 12

Madrid. Acesta a fost învins cu 
Espagnol Barcelona. Alte rezultate:
— Valencia 0—1, Levante — Las 
2—2, Sevilla — Corona 2—1, Cor-
- Bettis 1—0, Elche — Saragossa

NÎMES ÎNVINSĂ

în campionatul Franței s-au produs schim- 
bâri în clasament, datorate în special în
vingerii lui Nîmes cu 2—1 la Bordeaux. 
Nantes a învins cu 3—2 pe Strasbourg și 
trece în fruntea clasamentului împreuna cu 
Lyon (1—1 la Rouen). Alte rezultate: Stade 
Fiangais — Angers 2—0, Toulon — Valen
ciennes 1—3, St. Etienne — Lens 2—2, Lille 
— Toulouse 0—2, Sochaux — Sedan 2—2, 
Monaco — Rennes 2—1. Nantes și Lyon au 
14 p,
13 p

Valenciennes, Nîmes și Toulouse

SARAJEVO CONDUCE
lata

campionatului Iugoslaviei : Skoplje — Sa
rajevo 0—0, Dinamo — Velej 1—0, Parti
zan — Hajduk 1—0, Radnicki — Rjeka 0 0, 
Zagreb — Sutiețka 3—0, Vojvodina —

rezultatele etapei de duminică a

I

i r

RASFOIO PRESA STRĂINĂ
„Jocul închis și problemele sale

In presa italiană apar în ultima 
vreme numeroase articole care dezbat 
probleme actuale ale fotbalului din 
această țară. Foarte multe „voci“ se 
ridică în special împotriva așa nu
mitului „gioco chiuso44 (jocul închis), 
coiisiderîndu-1 un element care împie- 
dtică progresul fotbalului italian.

Ziarul „LA GAZZETTA DELLO 
SPORT“ din Milano publică recent 
un articol intitulat „Procesul jocului 
închis este inutil'*,  în care autorul, 
Ettore Berra, arată că în condițiile 
actuale de desfășurare a campionatu
lui italian și față de valoarea echi
pelor participante la prima divizie a 
țării, practicarea jocului închis de că
tre unele echipe este inevitabilă.

Iată cîteva spicuiri din acest arti
col :

„Noul val de proteste împotriva jo
cului defensiv, a agitat o dată în 
plus „apele*  campionatului. E, de 
altfel, o poveste veche. In toate tim
purile, atacanții s-au plîns de apără
tori, cărora le-au imputat că „nu-i 
lasă să joace*,  ceea ce înseamnă, cu 
alte cuvinte, că „nu-i lasă să mar
cheze*.  Se înscriu goluri puține, pu
blicul nu e mulțumit. Aceste lamen
tări se aud în fiecare duminică. Pu
nem de aceea întrebarea: există un 
remediu? Pentru că, dacă nu există 
remediu, toată discuția este inutilă.

Sistemul de joc adoptat, cu toate 
derivatele sale, nu a modificat cu ni-

mic vechea situație: cine e puternic 
atacă, cine e slab se apără. Este za
darnic, și chiar comic, să ceri apă
rătorilor să-i lase să joace pe ata
cantă pentru a face mai atrăgător 
spectacolul fotbalistic^.

Autorul dezbate în continuare pro
blema jocului dur, pe care lumea îl 
pune de obicei pe seama apărătorilor. 
El arată însă că nu numai aceștia sînt 
vinovați, oi și atacanții, care — ne
găsind posibilități de pătrundere din 
cauza zidului pe care-I au în față — 
devin din ce în oe mai nervoși și 
recurg și ei la încercări de a forța 
străpungerea.

Concluzia articolului este că, 
tru eliminarea „jooului închis", 
hiiie lucrat cît mai mult pentru 
nică, pentru ridicarea continuă a 
lorii jucătorilor. Intr-o partidă 
care se întîlnesc echipe compuse 
jucători de 
dotați tehnic, 
formații va 
jocul, să-și 
prin procedee 
nate, printr-o

lată de ce eliminarea jocului închis 
apare ca o problemă a cărei rezol
vare pornește tot de la adevărul ele
mentar că numai munca temeinică stă 
la baza atît a rezultatelor cît și a 
valorii spectaculare a unei 
de fotbal.

pen- 
t re
tell- 
va- 
în 

din 
valoare apropiată, bine 
fiecare din cele două 

căuta să-și impună 
depășească adversarul 
tehnice mai perfecția- 
tactică mai bună.

partide

(c vrea F. 1. N. A • •••

de proiectul Federației, 
de natație de a lărgi 
natație la viitoarele 

să fie 
ziarul

Ocupîndu-se 
Internaționale 
programul de 
J.O. — proiect care urmează 
supus aprobării CA.O. — 
„L’Equipe“ scrie următoarele:

„F.I.N.A. nu stă degeaba! Ea a 
propus C.I.O. o lărgire a programu
lui său și așa destul de încărcat, vi- 
zînd suplimentarea lui cu 6 probe 
masculine și 5 feminine. In cazul cînd 
C.I.O. ar da curs acestor sugestii, pro
gramul la înot, la J. O., va fi urmă
torul:

Bărbați: 100, 200, 400, 800 și 1300 
m liber; 100 și 200 m spate; 100 și 
200 m fluture; 100 și 200 m bras; 
200 și 400 m mixt și 4x100 m mixt.

Femei: 100, 200, 400 și 800 m liber;

100 și 200 m spate; 100 m 
100 și 200 m bras; 200 și 400 
4x100 m și 4x100 m mixt.

In total deci 27 de probe, 
se adaugă cele 4 probe de sărituri (și 
se prevăd 
bulina de 1 metru!) și polo. Asta 
înseamnă un program de 34 de probe 
pentru F.I.N.A.!

Ziarul ia poziție 
proiect care ar situa 
plan cu atletismul, 
sporturi nu sînt 
Don Schollapder — 
— poate cuceri, 
programul se întinde pe, două săp- 
tămîni — TOATE probele de la 10C 
m la 1 500 m liber, precum și toate 
ștafetele. Cu alte cuvinte 10 medalii!1*

fluture; 
m mixt:

la care

încă două probe la tram-

împotriva acestui 
notația pe același 
deși cele două 

comparabile. „Un 
scrie „L’Equipe“ 

ținînd seama că

Olimpiada de șah

REPREZENTATIVA R. P. ROMINE S-A CAEIEICAT IN TURNEUL EINAL
TEL AVIV 9 (prin telex). — Șa

hiștii romîni au trecut cu succes prima 
etapă a Olimpiadei, întrecerile prelimi
nare. Ei își asiguraseră calificarea cu 
o rundă înainte de încheierea jocurilor 
grupei a V-a, după victoria la scor 
obținută în fața Columbiei: 3%-%. 
Partida întreruptă Sanchez — Gheor
ghiu, în care jucătorul romîn avea doi 
pioni în plus, i-a revenit fără dificul
tate. Prin acest nou punct, totalul e- 
chipei Romîniei s-a ridicat la 16, față 
de cele 15 puncte ale Cehoslovaciei și 
10% ale Cubei. Astfel, primele două 
locuri în grupă își aveau desemnați 
deținătorii încă înainte de începerea 
ultimei runde, care nu mai putea să 
aducă modificări esențiale în clasa
ment.

Ultima adversară a echipei romîne în 
preliminarii a fost Cuba. Avînd asigu
rată calificarea, Romînia a prezentat o 
formație cu ambele rezerve, Mititelu 
și Botez. La toate cele patru table au 
fost curînd consemnate rezultate de 
remiză, în ordine: Jimenez — Ciocîl-

tea, Radovici-Perez, 
telu, Botez-Cobo. Scor 
Cuba 2-2.

Prin acest rezultat, 
Romîniei a acumulat 
puncte și conduce în _
pei. Șahiștii romîni au obținut rezultate 
remarcabile în această primă parte a 
competiției. Din cele 6 meciuri susți
nute, ei au cîștigat 5, avînd un singur 
joc egal. Cele mai bune rezultate indi
viduale aparțin, pînă acum, lui Florin 
Gheorghiu cu 4l/2 puncte din 5 partide

Rod riguez-Miti- 
finial : Romînia—

echipa de șah a 
un total de 18 
clasamentul gru-

semnate numai după epuizarea uit»'ie-1 
runde a preliminariilor.

Iată de altfel, primele echipe clasate 
în celelalte grupe în momentul înce
perii ultimei runde : Grupa I: U.R.S.S. 
19'/2, Spania 12*/ 2, Elveția 10%; grupa

PE SCURT
• în ultimele două zile ale turneu

lui internațional de handbal de la Pra- 
ga au fost înregistrate următoarele re
zultate : Dukla Praga — C.K.D. Pra- 
ga 18—7 (9—4); Tatran Presov — 
Atletico Madrid 26—8 (15—3); Dukla 
Praga — R. K. Split 19—4 (9—2). 
Turneul a fost cîștigat de echipa Du- 
kia Praga cu 8 puncte, urmată de Ta
tran Presov — 5 puncte, C.K.D. Praga 
— 5 puncte, R. S. Split — 5 puncte și 
Atletico Madrid — 0 puncte.

• Turneul internațional de volei de 
la Strasbourg a fost cîștigat de echi
pa Partizan Belgrad care in finală a 
dispus cu 15—6, 15—4, 13—15, 15—9 
de S. C. Strasbourg. Pe locul trei s-a 
clasat echipa R.S.W. Munchen.

• în cadrul unei conferințe care a 
avut loc la Viena s-a stabilit ca anul 
viitor competiția de fotbal pentru

„Cupa Europei Centrale" să se desfă
șoare sub forma unui turneu de 4 e- 
chipe ce Va avea loc în capitala aus
triacă la sfîrșitul lunii iunie (semifi
nalele la 23 iunie, finala și meciul 
pentru locurile 3—4 la 26 iunie). La 
turneu va participa cîte o echipă din 
Austria, R. S. Cehoslovacă și Italia. 
Pentru stabilirea celei de-a patra for
mații va avea loc un meci de baraj 
între echipele desemnate din R. P. 
Ungară și R.S.F. 
retur înainte de 10

Iugoslavia (tur și 
iunie).

echipele de hochei 
Moscova și Himik

• Meciul dintre 
pe gheață Spartak
Voskresensk, din cadrul campionatu
lui U.R.S.S. a luat sfirșit cu victoria 
echipei Spartak cu scorul de 1—0 
(1—0. 0—0, 0—0).

V. CIOCILTEA

T. GHIȚESCU

și Victor Ciocîltea, eu 5 puncte din 6 
Jucînd la prima masă a echipei, cam
pionul nostru Th. Ghițescu a realizat, 
de asemenea, un scor foarte bun : 3% 
puncte din 5 posibile.

La ora cînd se efectuează transmisia 
sînt în curs 
lalte partide 
slovacia — 
Porto Rico) 
lalte grupe.
cunosc echipele clasate pe primele două 
locuri, care asigură calificarea în fi
nală. în altele, finalistele vor fi de-

II : Iugoslavia 17%, Olanda 17, R.P. 
Mongolă 11; grupa III: Ungaria 16, 
Izrael și Suedia 13%; grupa IV: 
S.U.A. 17, Polonia 13, Anglia (0*/ 2 ; 
grupa VI : R. D. Germană 17, Argen
tina și Canada 
ria 19l/2, R. 
marca 17!/,.

F.
15: grupa VII : Bulga-
Germană 18%, Dane-

4r

de desfășurare toate cele- 
aie grupei a V-a (Ceho- 

Paraguay și Columbia 
ca și jocurile din cele- 

In unele din acestea, se

Din cauza 
ționarea știrilor de la Tel Aviv, rezul
tatul meciului Romînia—Porto Rico, din 
runda a 4-a, a apărut incomplet. Șa
hiștii romîni au învins cu scorul final 
de 31/2—Va (Ghițescu a cîștigat la Co
tar, iar Radovici la Cintro).

unor dificultăți tn recep-
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