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Sîmbătă șl duminică

Un interesant concurs internațional 
de patinaj artistic în Capitală

Stadionul de iarnă din parcul „23 August" găzduiește la sfîrșitul acestei săptămini prima 
reuniune internațională de patinaj artistic de la construirea sa. Este vorba de un concurs re
zervat juniorilor, la care și-au anunțat participarea cei mai buni sportivi din Austria, R. S. Ce
hoslovacă și R. D. Germană. Iată, de altfel, lista oaspeților noștri: Elisabeta Nestler, lose) Scheni- 
der (Austria). Jutta Will, Mariane Mirmseker și perechea Brigite Weise — Michael Bichcu 

(R.D.G.); Eva Za----------
lenska, Helena 
Stemberovam, re
zervă Jana Hirsch- 
lova (R.S.C.).

Tinerii patinatori 
romîni s-au pregătit 
intens în vederea 
confruntărilor de 
sîmbătă și dumini
că. în afară de 
Elena Moiș, ceilalți 
sportivi înscriși în 
competiție sînt de- 
butanți într-un con
curs internațional. 
Ei sînt: Cristina 
Formagiu, Aurica 
Ion, R. Ionian, M. 
Comănici, N. Belu, 
M. Stoenescu și pe
rechile Letifia Păcu
rar u—R. Ionian și 
Liliana Georgescu 
— Dan Săveanu — 
toți selecționați 
lotul R.P.R.

★

în

Consultînd această 
listă ne-a surprins 
un lucru. După cum 
se știe, regulamen
tul concursului in
ternational nu sta
bilește numărul par- 
ticipanților din țara 
organizatoare, 
loc să profite 
acest concurs, 
scriind cit

In 
de 
în- 

mai

Olimpiada de șah

legrupare in clasamentul turneului final
TEL AVIV 18 (prin telex). — 

'undele VII și VIII ale turneu- 
ii final au programat meciuri 
eosebit de dificile pentru re- 
rezentativa Romîniei. Marți, 
dversara echipei romîne a fost 
>rtnația Ungariei, fostă cam- 
ioană olimpică. Șahiștii ma- 
hiari au cîștigat meciul cu 
corul de 3—1, după întreru- 
ere. Ghițescu a pierdut la Por- 
sch, Fl. Gheorghiu a suferit 
rima înfrîngere în turneu fiind 
Ivins de marele maestru Sza 
o, iar partidele Bilek — Cio- 
îltea și Radovici — Lengyel 
-au încheiat cu remiză.
A doua zi, șahiștii romîni au 

vut în față redutabila formație
R. F. Germane, învingătoarea 

chipei U.R.S.S. Numai două 
artide s-au încheiat în primele 
inci ore de joc. La masa întîi, 
nărui nostru maestru FI. 
îheorghiu a reușit un remarc.3- 
il rezultat, învingîndu-1 pe re- 
utatul mare maestru W. Un- 
icker. Fostul campion romîn 
T. Ciocîltea a terminat egal cu 
rasele maestru Darga. Intre- 
upte în poziții aproximativ egale 
int partidele Radovici —■ 
c*—” ' "". • — ■corul meciului este 
‘omînia — R. F.

(2).
Joi, echipa Romîniei 

e cea a Bulgariei, iar 
ea a Iugoslaviei.

★
Una din cele mat mari sur- 

rize înregistrate pînă acum în 
Jlimpiada de șah s-a produs

în dimineața zilei de marți, cînd 
au fost reluate partidele între 
rupte din rundele precedente.

CORVIN RADOVICI
văzut de A. Buiculescu

?f!effer — Mititeiu. 
pînă acumi 

Germană

întîlnește 
vineri pe

Pentru a treia oară s-au pre
zentat în fața tablei de șah 
marii maeștri Lothar Schmid 
(R.F.G.) și Paul Keres 
(U.R.S.S.). După analize minu
țioase, jucătorul vest-german 
a reușit să găsească o cale de 
cîștig în poziția de la a doua 
întrerupere, astfel că echipa 
U.R.S.S. pierde meciul cu R. F. 
Germană la scorul de 3—1.

(Continuare In pag. a 4-a)

mulți tineri, federația noastră de 
specialitate a limitat numărul 
concurenților romîni. Astfel, Bea
trice Huștiu, Doina Ghișerel, Cri
stina Oană, Dragoș Sandu și 
alte speranțe ale patinajului no
stru nu vor apare pe gheață, 
deși s-au pregătit în vederea 
concursului și sînt de forțe sensi
bil egale cu unii sportivi se
lecționați în lot. O participare 
mai numeroasă ar fi însemnat 
o verificare mai bună într-un 
concurs internațional și, în plus, 
ne-ar fi permis să cunoaștem și 
părerea unor specialiști străini 
asupra valorii elementelor noa
stre talentate (patinatorii vor fi 
arbitrați de un juriu internațio
nal). De ce să nu folosim oca
zia oferită de concursul de la 
București ?

Repetăm: participînd cu cit 
mai mulți sportivi de perspectivă 
la acest concurs (fie ca lot se
cund al R.P.R., fie sub numele 
cluburilor lor sportive) permitem 
tinerilor patinatori să realizeze 
un prețios schimb de experiență, 
să se aclimatizeze cu atmosfera 
întrecerilor internaționale. Pati- 
uiajtil artistic nu are decit de ciș- 
ti gat prin verificarea tuturor 
elementelor noastre talentate în 
astfel de competiții.

T. ANDRONACHE

Elena Hedeșiu intr-o acțiune caracteristică la semicerc. Fază din partida București — Budapesta, 
disputată în ediția de anul trecut a „Cupei orașului București"

Foto i T. Roibtl
Ele alcătuiesc o adevărată echi
pă națională. Multe handbaliste 
din lotul iugoslav au mai evoluai 
la București (de altfel, Belgrad 
participă pentru a treia oară la 
Cupă) : Mariana J asiei, Zlata 
Rebernjak, Rada Vucikovici, Dra- 
gica Pavici, Ceposava NinkovM, 
Maria Babici etc., elemente care 
intră și acum în vederile antre
norului Vilim Ticici pentru cam
pionatul mondial de anul viitor.

Campioana țării, Elena Moiș, 
care se află în real progres, 
va prezenta un atractiv re
pertoriu la „libere". Iai-o, in 
fotografia alăturată. in
tr-o spectaculoasă săritură.

Foto: T. Roibu

De mîine, sala Floreasca își 
va redeschide porțile și pentru 
iubitorii handbalului. Timp de 
trei zile, în această sală, patru 
reprezentative feminine de orașe 
— București (cu două echipe). 
Belgrad și Moscova, în rîndurile 
cărora figurează numeroase 
„nume" binecunoscute în lumea 
handbalistică internațională — 
vor oferi, cu certitudine, întreceri 
valoroase prin dîrzenia și fac
tura lor tehnică.

Este vorba, bineînțeles, de tra
diționala competiție „CUPA 
ORAȘULUI BUCUREȘTI", ca- 
re-și „consumă" cu acest prilej a 
Vl-a sa ediție șl care, spre deose
bire de alți ani, se va disputa 
după o formulă nouă, determinată 
de nevoile de pregătire ale lotu
lui nostru în vederea campiona
tului mondial din 1965 (în 
R.F.G.). Reamintim cititorilor 
noștri această formulă : o etapă 
se dispută acum, între 20 și 22 
noiembrie, cu participarea echi
pelor Belgrad, Moscova și Bucu
rești (A și tineret) ; a doua eta
pă între 4 și 6 decembrie, avind 
ca protagoniste selecționatele 
Budapestei, Bucureștiului (A și 
tineret) și formația de club Slov-

naft Bratislava. Deci, două „se
rii" cu punctele lor de atracție, 
menite să asigure succesul aces
tei ediții a Cupei și, în același 
timp, să servească pregătirilor 
lotului nostru reprezentativ, ca 
— de altfel— și ale oaspetelor 
noastre, care au și ele același 
obiectiv principal în față: C.M. 
1965. De aici rezultă și impor
tanța deosebită a ediției 1965 a 
„Cupei orașului București"

AZI NE SOSESC OASPEȚII

Loturile celor două echipe 
oaspe sosesc în București în 
cursul dimineții de azi. Repre
zentativa Moscovei, care a plecat 
marți cu trenul spre București, 
este alcătuită, în majoritate, din 
jucătoare de la Trud Moscova, 
participantă în ediția actuală a 
„Cupei campionilor europeni". 
Din lot fac parte multe titulare 
ale reprezentativei U.R.S.S.• 
Nina Gromova, Tasta Korolev- 
skaia, Valentina Ignatieva, Va
lentina Bobrova, Antonina Dinu 
triceva etc.

Jucătoarele iugoslave au pă
răsit Belgradul ieri, cu trenul.

LOTUL NOSTRU
ȘI-A ÎNCHEIAT PREGĂTIRILE

Jucătoarele noastre și-au îrh 
cheiat ieri antrenamentele, print 
tr-o ședinjă de lucru obișnuită, 
după ce cu o zi înainte susținut

(Continuare în pag. a 4-a)

Reportajul nostru

„Eroism cotidian
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ACTUALITATEA SPORTIVĂ
• Un arbitru romln conduce dubla partidă 

de handbal Cehoslovacia—Polonia
Vineri și duminică are loc în Cehoslovacia 

dubla întîlnire Cehoslovacia — Polonia la hand
bal feminin. Pentru conducerea acestor jocuri a 
fost invitat arbitrul romîn P. Cîrligeanu.

• Plecarea sportivilor rominî la campionatele

republican de lupte clasice-juniori. Ma.i întîi, cei 
157 de tineri, calificați din mairea majoritate a 
regiunilor țării (lipsesc doar luptătorii din re
giunile Bacău și Suceava), vor trece mîine după 
amiază probele de control. Tn continuare, sîm
bătă și duminică, ei își vor disputa întîietatea 
pentru cucerirea celor 10 medalii de campioni 
republicani.

Intilnim in viața noastră de 
zi cu zi eroi al căror nume tușul 
rotativelor nu-l „dăltuiește" in 
pagini de ziar.

Eroismul cotidian, am să-l nu
mesc ! eroismul omului a cărui 
conștiință a atins nivelul maitl- 
mei înțelegeri; eroismul care iru- 
ne din dragostea oamenilor pen
tru realitățile noastre socialiste.

O recentă intimplare petrecută 
la Corbeni, pe șantierul hidrocen
tralei de pe Argeș, îmi stăruia 
în memorie ca un exemplu.

★

europene de tenis de
Astăzi dimineață ur

mează să plece la Mal
mo (Suedia) echipele 
reprezentative de tenis 
de masă ale țării noas
tre care vor participa 
la Campionatele euro
pene (22—29 noiem
brie). Vor face depla
sarea următorii spor
tivi: Maria Alexandru, 
Ella Constantinescu, E- 
leonora Mihalca, Dorin 
Giurgiucă, Radu Negu- 
lescu, Adalbert Reti și 
Marius Bodea.

In fotografie : Maria 
Alexandru

• finala campionatului de ciclocros
Ciclocrosiștii vor participa duminică la finala 

campionatului republican pe anul 1964. între
cerile finale vor avea loc pe traseul din șo
seaua Pantelimon. în program figurează probe 
pentru seniori și juniorii de categoria I. Pentru 
juniorii de categoria 
concurs republican, 
jurul orei 10.

a Il-a va fi organizat un 
Primul start se va da în

• Emisiunea sport la radio

• LA SIBIU, FINALELE DE LUPTE
CLASICE JUNIORI

în sala clubului sportiv orășenesc din Sibiu, 
vor avea loc întrecerile finale ale campionatului

Joi la ora 20 pe programul I: rubrica de 
sport în
17,15 pe programul II: emisiunea sport din 
cuprinsul căreia desprindem: avancronica etapei 
de fotbal, „Cupa orașului București" la handbal, 
concursul internațional de patinaj artistic, actua
lități turistice; ora 20 pe programul I: rubrica 
de sport in cadrul radiojurnalului.

cadrul radiojurnalului; vineri la ora

(Din cauza lungilor ploi da 
toamnă. Argeșul nu-și mai încă
pea tn maluri. Rupsese parapetul 

și apele-i învolburate se îndrep
tau cu furie spre barăcile con
structorilor.

Trebuia începută lupta cu sti
hia apelor I

Oricine își dă seama că-i vorba 
de o luptă inegală; și totuși, la 
chemarea comitetului de partid al 
șantierului, oamenii s-au mobi
lizat cu toții la această treabă.

Era noapte clnd au pornit. 
Ploaia își iuțea frecventa pică
turilor și apele răzvrătite ale 
Argeșului gemeau îngrozitor. 
Simțeau, parcă, PUTEREA pe 
care oamenii începeau să le-o 
opună, puterea oamenilor I

In această noapte, peste vale
tul înfricoșător al apelor s-a 
ridicat (ca un imn de triumf) 
zgomotul motoarelor de la auto
basculantele care, tară astimpăr, 
au cărat balast pentru a închide 
breșa năvalnicului Argeș.

Șoferul Vasile Voicu nu a 
dormit două zile și două nopți,

, (Continuare în pag. a 3-a)



'• 2700 MEMBRI ÎN AȘTEPTAREA ACTIVITĂȚII SPORTIVE • NICI O PRE
OCUPARE PENTRU TRECEREA NORMELOR INSIGNEI • FOTBALUL DA, 

NE INTERESEAZĂ ! •, TERENURI Șl MATERIAL SPORTIV AVEM, DAR._

PUNCTE DE VEDERE

De cîteva minute stăteam de vorbă 
cu președintele asociației Minerul Cîm- 
pulung Muscel, Constantin Banzea, 
activistul salariat Gh. Vulpaș și antre
norul echipei de fotbal, C. Rugiubei.

— Spuneți-mi, am întrebat la lin 
moment dat, ce activitate desfășoară în 
aceste zile amatorii de sport din sec
toarele miniere de aici?

— Din cînd In cînd, ne răspunse 
tov. Vulpaș, jac antrenamente pentru 
trecerea normelor Insignei de poli
sportiv.

— Nu sînt programate în mod orga
nizat aceste pregătiri ?

— Nu se prea țin regulat, interveni 
președintele asociației.

Din vorbă în vorbă, am aflat că pre
gătirile și trecerea 
normelor Insignei 
de polisportiv nu 
se situează aici în 
centrul preocupări
lor. Din această 
cauză, din cei peste 
2 700 de membri 

UCFS, cîți are asociația Minerul Cîm- 
pulung, doar 41 au devenit purtători 
ai insignei. Deși ne așteptam să ni se 
spună că jucătorii echipei de fotbal, 
care activează în categoria C, sînt de 
mult purtători ai insignei, antrenorul 
Rugiubei nu știa dacă toți elevii lui au 
îndeplinit normele. Am mai notat că 
de la terminarea Spartachiadei republi
cane, membrii UCFS nu prea au avut 
ocazia să participe la concursuri și că 
grupele sportive de la Jugur, Poenari 
și alte sectoare sînt inactive. De ase
menea, nici un tînăr miner nu urmează 
cursurile de instructori voluntari initiate 
de consiliul raional UCFS, iar asociația

sportivă nu are un plan lunar de 
muncă.

Vă veți întreba : „Ce face consiliul 
asociației sportive ?" Membrii consiliu
lui asociației, dintre care doar C. Ban- 
zea și, bineînțeles, activistul salariat 
lucrează efectiv, se interesează numai 
de echipa de fotbal. In această privință 
este suficient să arătăm că activistul 
salariat al asociației, Gh. Vulpaș, s-a 
ocupat, în ultimele nouă zile de la data 
vizitei noastre, de perfectarea unor le
gitimări și de procurarea cîtorva piese 
de schimb pentru... autobuzul fotba
liștilor 1 Despre celelalte secții pe ra
mură de sport, 
pentru Insigna de

Din viața
organizației noastre

despre concursurile 
polisportiv și cam
pionatele pe asocia
ție, despre pregăti
rile în vederea se
zonului de iarnă și 
alte preocupări la 
ordinea zilei nu 
ne-a >pus nimic. Ce 
părere au respecti- 

consiliul raionalvii tovarăși? Dar 
UCFS?

Ce vor face în viitor cei peste 2709 
de membri ai UCFS ? Dacă consiliul 
asociației și“ conducerile unor grupe 
vor fi întărite cu oameni cu tragere de 
inimă pentru această muncă, nu va 
trece mult timp și vom auzi că tinerii 
mineri practică, în bune condițiuni, 
sporturile preferate. Terenuri, echipa
ment și materiale sportive au la dispo
ziție, iar Spartachiada de iarnă îi aș
teaptă în întrecerile ei. Trebuie numai 
oameni cu tragere de inimă, activi, care 
să organizeze activitatea.

TK. IOANIȚESCU

r ■ '
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Activitatea la zi
POLOIȘTII ECHIPEI PROGRESUL 

EVOLUEAZĂ ÎN R. D. GERMANA

In orașul Halle din R. D. Germană 
se desfășoară la sfîrșitul acestei săptă- 
mîni un turneu de polo pe apă la care 
participă patru echipe de club. Printre 
acestea se află și formația 
nă Progresul, care — în 
ceste! competiții 
conștiinciozitate, 
părăsește Capitala 
astăzi, deplasînd
Dragoș Racoveanu, Radu Bogdan (por
tari), Dan Lăzărescu, Badea Băjenaru, 
Octavian Păun, Gheorghe Zamfirescu, 
Gabriel Romașcu, Radu Lazăr, Mihai 
Popescu și Gheorghe Dumitrescu.

Echipa este însoțită de antrenorul 
Teodor Angelescu și de arbitrul Henri 
Iacobini.

bucureștea- 
vederea a- 
pregătit cu 

Progresul
— s-a
Echipa
în cursul zilei de 
următorii jucători :

CAMPIONATUL CAPITALEI 
LA JUNIORI

Bazinul acoperit de la Floreasca a 
găzduit duminică ultimele meciuri de 
polo din cadrul campionatului Capita-

Ă RETURULUI LA „LIBERE"î1

Etapa a liI-a a returului campionatu
lui republican de lupte libere a adus 
cîteva modificări importante în clasa
mentul general. în fruntea clasamen
tului, Dinamo a trecut pe locul II fă- 
cînd schimb de locuri cu cea de-a treia 
clasată — Steagul roșu Brașov. Mai 
interesantă a devenit lupta dintre echi
pele de la periferia clasamentului pen
tru evitarea retrogradării. Vagonul Arad 
a venit din nou în plutonul codașelor 
coborînd de la locul 8 la locul 10. Iată 
clasamentul în urina ultimei etape :
1. Steaua 17 1/0 0 237: 31 51
2. Dinamo Buc. 17 15 1 1 186: 76 48
3. St. roșu Brașov 17 14 1 2 212: 56 46
4. Progresul Buc. 17 12 0 5 133:127 41
5. Rulmentul Bv. 17 8 1 8 116:152 34
6. Siderurg. Galați 17 8 0 9 136:132 33
7. Rapid Buc. 17 4 2 11 100:146 27
8. C.F.R, Tim. 17 3 4 10 100:164 27
9. A.S.M. Lugoj 17 4 1 12 95:163 26

10. Vagonul Arad 17 4 1 12 83:168 20
11. Mureșul Tg. M. 17 3 1 13 102:164 24
12. C.S.O. Reșița IZ â 913 79:187 23

a întrecut 
sportivă de elevi nr. 2 cu sco- 

3—4:
1 —

5—3. Pentru locurile 
sportivă de elevi nr. 

7—4.
cadrul

lei, rezervat echipelor de juniori. în 
cea mai importantă partidă, care avea 
să desemneze pe cîștigătoarea între
cerii, echipa Progresul 
Școala 
rul de 
Școala 
Steaua

Duminică dimineața — în 
aceleiași competiții — sînt programate 
meciuri între echipele de copii (de la 
ora Q) și, în continuare, între formațiile 
de seniori (de la ora 11).

I

în dimineața aceea, împreună ou co
legii mei, antrenori la Dinamo, ascul
tam oa în fiecare vineri un referat me
todic și-nri formulam în gînd proble
mele pentru discuții. Atmosfera speci
fică de lucru a fost întreruptă de intra
rea vijelioasă în sadă a unui coleg, a 
cărui mină, de obicei calmă, trăda de 
astă dată o vie emoție.

— Știți cine a ciștigat sulița la 
Tokio ? a strigat el cu voce sugrumată.

într-o fracțiune de secundă m-am 
gîridit la un nume. Dar, mi-am zis, nu 
se poate, aici nu-i o întrecere între ju
nioare, este Olimpiada...

Cînd numele Mihaelei Peneș a fost 
totuși rostit, a urmat momentul de tă
cere desăvîrșită care precede vijelioasa 
izbucnire a entuziasmului.

Gîndul, acest vehicul care depășește 
cu ușurință viteza luminii, a zburat 
neînlîrziat la Tokio. Apoi, s-a dus cu 
ani în urmă...

1961... Cîți specialiști acordau atunci 
Mihaelei șansa de a deveni o mare 
atletă ? „Statură ar avea într-adevăr, 
dar ce, parcă-i destul atîta ? Sulița 
înseamnă viteză de execuție și asta se 
capătă greu! N-o văd ajungînd prea 
departe!“ Un tînăr care se afla mereu 
în preajma Mihaelei, își ascundea însă 
6ub ochelari zîmbetul. Știa el ce știa. 
Era antrenorul Lixandru Pândele.

Ca într-un film, se perindă secvențe 
din scurta biografie sportivă a Mihae
lei. Iată una din ele : 1963... Seară de 
vară. Soarele, pitit în dosul frunților 
de brazi, îmbrățișează cu ultimele raze 
Postăvarul. Liniște...

Obișnuita animație din timpul antre
namentelor s-.a stins pe stadionul din 
Poiana. Dar, doi oameni n-au timp nici 
pentru odihnă, nici pentru a admira fru
musețile din jur. Mihaela Peneș și Li
xandru Pândele studiază greșeala teh
nică a aruncării. Explicații, exempli
ficări... A doua zi vor urma zeci și

zeci de aruncări, făcute eu îndărătni
cie, aproape cu ciudă. Iar poimîine din 
nou. încercări, încercări. Nu reușesc 
«im ar trebui. Fata se așeză pe un colț 
de piatră. Plîngea...

— DestuiL, Mihaela, n-au intrat zi- 
lele-n sac. E ora mesei!

— Nu plec de aici, chiar dacă m-apu- 
că dimineața !

Altă aruncare, apoi altele. Antrena
mentul a continuat cîteva ore încă. Mai 
mult decît calitatea execuției tehnice, 
mai mult decît viteza, forța sau înde- 
mînarea, a crescut în acest răstimp 
voința fetei de a învinge, de a se 
întrece, înainte de toate cu ea însăși.

La „triunghiularul" de la Timișoara, 
disputat în compania atletelor poloneze 
și iugoslave, Mihaela Peneș se afla 
înainte de ultima aruncare într-o si
tuație dificilă. O priveam de aproape. 
Ochii, de obicei surprinzător de lim
pezi, aveau unde întunecate de sufe
rință și dîrzenie. Degetele strîngeau 
ca o menghină manșonul. A urmat o 
zvîcnire puternică. Și, în timp ce su
lița mai plana în aer, tribunele — care 
aveau o perspectivă mai bună pentru 
a aprecia aruncarea — au izbucnit în 
aplauze încă înainte ca vîrful de me-

F

înaintea turneului final 
în campionatul pe echipe

Duminică s-a consumat ultima etapă 
din cadrul preliminariilor campionatu
lui republican de box pe ochi,pe. For
mațiile favorite și-au păstrat pozițiile 
fruntașe în clasament, obfinînd dreptul 
de participare în turneul final.

Iată clasamentul final:
SERIA

1. Progresul Brăila
2. Dinamo Buc,
3. Progresul Buc.
4. C.S.M. Reșița

SERIA A

I
6
6
6
6

4
3
1
1

2 0
2
2
0

1
3
5

134: 93 
127:106 
109:117
85:139

1. Steaua
2. Consfr.
3. Metalul
4 Cimentul Med.

G-dkiți 
Buc.

II-A

6 5
6 3
6 2
6 2

0 
o 
o 
o

1
3
4
4

140: 91 
119:112 
106:124 
96:136

16
12
10
10

SERIA

1. Din. Craiova
Voința 
C.F.R.
1 Mai

2.
3.
4.

Buc, 
Tim.’ 
Ploiești

SERIA

1. Muscelul C. L. M.
2. ’ Constr. Hunedoara
3. Olimpia Buc,
4 C.S.M.S. Iași

SERIA

1. A.S.A. Oradea
2. Min. Banat
3. C.S.M. Cluj
4 “ ‘

1.

A

A

iu-a
6 6 0
6 4 0

0
0

6 1
6 1

0
2
5
5

154: 82 
115:122 
101:134
97:140

18 
14

8
8

IV-A

6 5
6 2
6 2
6 2

A

C.S.O. Baia Mane

SEB1A

Met. Bocșa Homlnâ 
Rapid Buc.

3. Din. Brașov
4. A.S.A. Tg. Mureș

1.
2.

a

1 
1 
0
0

0
3
4
3

144: 89 
107:124 
113:122 
102:131

17
11
10
10

V-A

6 5
6 3
6 3

1
1
0

6 0 0

VI-A

6 6 0

0
2
3
6

145: 78 
127:109 
120:103
63:163

17
13
12
6

0
6 3 12 
6 114 
6105

141: 91
124:114
106:123 
93:136

18
13
9
8

Conform regulamentului de desfășu
rare a acestei competiții primele două 
clasate din seriile I și a II-a și câști
gătoarele celorlalte patru serii se vor 
întrece în turneul final, în două grupe 
a câte patru echipe fiecare. După tra
gerea ta sorti, programul de desfășu
rare a turneului final a fost alcătuit 
,a.stfel:

ETAPA T, grupa I la 28 noiembrie:
Progresul Brăila—Dinamo București 
(Ia Constanta); Dinamo Craiova — 
A.S.A. Oradea (la Tg. Mureș).

Grupa a II-a : Muscelul 
Muscel — Constructorul 
iBucurești); Metalul 
^Steaua (Craiova).

Bocșa

C. Lung
Galati (la 

Romînă—

I, la 5 de-
— A.S.A.

grupa
Brăila

Dinamo Craiova—

ETAPA A II-A, 
cembnie: Progresul 
(Oradea (Craiova); 
Dinamo București (Brașov).
‘ Grupa a II-a: Muscelul C. Lung 
Muscel—Steaua (Constanta); Metalul 
Bocșa Romînă—Constructorul Galați 
i(Tr. Severin).
I ETAPA A II I-A, grupa I, la 12 de
cembrie: Progresul Brăila — Dinamo 
Craiova (Sibiu); A.S.A. Oradea—Di
namo București (Cluj).

Grupa a II-a: Muscelul C. Lung 
Muscel—Metalul Bocșa Romînă (Tr. 
Severin); Steaua—Constructorul Ga
lați (Constanța).

tal să se fi înfipt în pămînt. Mihaela 
se mai învinsese o dată pe ea.

Anul 1964 a fost de la început do
minat de mărețul eveniment din toamnă 
de la Tokio. Suflul olimpic i-a prins 
în vîrtejul său și pe... juniori. Gînduri, 
speranțe. In vacanța de iarnă ne 
pregăteam la Herculane. Mihaela, ală
turi de ceilalți (totdeauna în fruntea 
lor), lucra neîntrerupt și neobosit. în
ceputul lui 1964 nu se arăta prea pro
mițător. Mai ales finețea execuției sufe
rea. Dar, treptat, treptat, Mihaela s-a 
„pus pe picioare".

La un antrenament, încercînd cu un 
elan de doi pași, a aruncat 45 m. Exce
lent ! Mă gîndeam: cîți metri pre- 
țioși mai pot fi adăugați în condițiile 
unui elan complet, corect executat? Cînd, 
însă, întîmplător, am luat sulița în 
mînă, am rămas înlemnit. Era o suliță 
pentru... bărbați, de 800 gr. In acea 
clipă, certitudinea că nu peste mult 
timp Iolanda va avea o tovarășă de 
aceeași valoare a prins în mine ră
dăcini adînci.

Sezonul atletic 1964 i-a prilejuit Mi
haelei o suită de splendide performanțe, 
caracterizată printr-un „crescendo" 
aproape permanent. Aceasta este de 
fapt amprenta marii valori: constanța 
în performanțe înalte.

Unii dintre cei care nu-i acordau în
credere cu ani în urmă spuneau acum : 
„Cum să nu arunce cu asemenea cali
tăți ?“ Noi, cei care am urmărit-o, 
știam cum s-au dezvoltat aceste cali
tăți, cu cîtă sudoare au fost cizelate.

Am întrebat-o pe Mihaela în Julie, 
dacă are speranțe să plece 
A dat modest din umeri și 
doar atît: „Știți cît este 
Apoi, cînd participarea ei la 
era certă, n-am mai apucat 
ce crede că va face în capitala niponă. 
Este cunoscut magistralul răspuns pe 
care l-a dat această fată de 17 ani.

Am scris aceste cîteva rînduri pen
tru că unele voci poate că atribuie 
doar TALENTULUI marea victorie a 
Mihaelei. Și fac marea greșeală igno- 
rînd reversul medaliei olimpice de aur : 
MUNCA!

VOLEI

la Tokio, 
mi-a spus 
de greu". 
Olimpiadă 
s-o întreb

ION VINTILĂ
antrenor

In categoria A, seria a II-a

CLASAMENTELE DUPĂ DOUĂ ETAPE
...și despre încălcarea regulilor de sportivitate la Deva
După două etape, în categoria A 

seria a II-a, clasamentele luptei din 
campionat arată astfel :

MASCULIN

2
2
2
2
2
2
2
2

1. Știința Brașov
2, Știința Petroșeni
3'. înainte Timișoara
4. Ind. sînnoi C. Turzii
5. C.S.M. Cluj
6. Electroputere Craiova
7. Semănătoarea Buc.
8. Metalul Piteștii

FEMININ

1. Progresul Tîrgoviște
2. Sanitarul Tg. M.
3. Penicilina Iași
4. Corvinul Deva
5. Voința M. Ciuc
6. Fl_ roșie București

2 O 6:0 
0
1
1
1
1
2
2

2
1
1
1
1
0
0

2
2
2
2
2
2

2
1
1
1
1
0

6:1
4:3 
3:3
3:3
3:4
1:6 
0:6

0
1
1
1
1
2

6:4
5:3
5:4
5:5
4:5
2:6

90: 58 4
101: 57 4
85: 69 3
73: 76 3
63: 67 3
84: 65 3
69:101 2

238: 90

120:130
99:101

121:105
138:111
116:112 
81:116

ESTE O COMISIE în cadrul F.R. 
Volei pe care nu ne-ar deranja de loc 
s-o știm fără activitate. Este vorba de 
comisia de disciplină. Din păcate însă, 
treburile nu stau așa; ea mai are da 
lucru și nu tocmai rar. De pildă, ac
tualmente comisia studiază raportul 
prezentat de arbitrul meciului feminin 
Corvinul Deva—Progresul Tîrgoviște 
(2—3) de duminica trecută, N. Ursu- 
lescu. Ea urmează a lua în discuție 
manifestările de local-patriotism și 
Incitarea publicului la atitudini nespor
tive, în care principalul rol negativ 
l-a jucat conducătorul echipei organi
zatoare, luliu Naghi.

Așteptăm măsuri corespunzătoare 
■care să prevină noi abateri similare.

4
3
3
3
3 * A . _
2 la Deva ca și in alte centre. (C. F.)

SUCURILE CONSTITUIE UN ALIMENT MAI PREȚIOS RECIT FRUCTELE DEOARECE 
FIIND IN STARE LICHIDA, SE ASIMIlEAZA MAI UȘOR DE ORGANISM

^.struguri
PASTEURIZAT

w - -------------------- ,

KIURENT7
CONȚINE-- VITAMINA A C,Bt,B2
ZAHARURI, ACIZI ORGANICI, SĂRURI MINERALE SI ALTE SUB- 
ST A Nț E CU BOGATA VALOARE ALIMENTARĂ Șl TERAPEUTICĂ



Pregătirile lotului de tineret
în vederea meciului de la Coventry ® A început turneul final de juniori ® Luptă strînsă 

în barajul pentru prima categorie
După cum se știe, miercuri 25 no

iembrie, în orașul englez Coventry, 
se va: desfășura întîlnirea interna
țională (amicală) dintre reprezenta
tivele de tineret ale Angliei și Ro- 
mîniei. Este revanșa jocului dispu
tat — pe stadionul 
anul 
liștii

în vederea acestei partide, ieri pe 
unul
„23 August" a avut loc un joc cu ca
racter de verificare și omogenizare. 
La antrenament au participat urmă
torii 18 jucători : Haidu, Andrei 
(portari), Lupescu, Petescu, C. Dan, 
D. Nicolae, Grăjdeanu, Hălmăgea

.,23 August" — 
trecut, la 2 iunie, cînd fotba- 
romîni au cîștigat cu 1—0.

din terenurile de la stadionul

nu (fundași), Dinu, Iancu, Surdan 
(mijlocași), Sorin Avram, Matei, 
Dumitriu II, Frățilă, Adam, Codrea- 
nu și Nunweiller VI. Ghergheli și 
Pavlovici, ușor accidentați, n-au luat 
parte la pregătire. Și o absență : 
Năftănăilă.

Antrenamentul a constat din două 
reprize a 45 de minute. în prima 
repriză componenții lotului au al
cătuit două echipe care au jucat în
tre ele. De o parte : Haidu — L,u- 
pescu, Petescu, C. Dan, Hălmăgea
nu — Dinu, Iancu — Sorin Avram, 
Dumitriu II, Adam, Codreanu.

Echipa cealaltă a fost alcătuită 
din: Andrei, Surdan, D. Nicolae,

Grăjdeanu, Matei, Frățilă, Nunweil- 
ler VI și încă patru jucători din 
afara lotului.

în următoarele 45 de minute lotul 
de tineret s-a antrenat în compania 
echipei de categorie B, Metalul 
București. Antrenorul Bazil Marian 
a aliniat următoarea formație : Hai- 
du (Andrei) — Lupescu, Pete seu, D. 
Nicolae, Hălmăgeanu — Surdan, 
Iancu — Matei, Dumitriu II, Adam, 
Sorin Avram.

După această verificare jucătorii 
s-au înapoiat la cluburile lor pentru 
a-și continua pregătirile în vederea 
etapei programată sîmbătă (un joc) 
și duminică.

In etapa a X-a a categoriei C

Oaspeții au•• cîștigat doar cinci puncte!
a X-a a 
în fruntea

După disputarea etapei 
campionatului categoriei C, 
color patru serii se găsesc Arieșul 
Turda (seria Nord). Ceahlăul P. 
Neamț (seria Est), C.F.R. Arad (se
ria Vest) și Rulmentul Brasov (seria 
Sud).

In etapa de duminică, echipele oaspe 
au reușit să cîștige doar 5 puncte I 
O singură victorie (Soda Ocna Mureș 
—Forestiera Sighet 0—1) și irei me
ciuri nule (Faianța Sighișoara—Arie
șul Turda 2—2, Metalurgistul Băii 
Mare—Flamura roșie Oradea 2—2, 
Flacăra roșie București—Electrica Con
stanta 1-—1). In rest, victorii ale gaz
delor, unele chiar la scor: 
Victoria București—Progresul Alexan
dria 8—0 (seria Sud), C.F.R. Arad— 
Electroputere Craiova 6—1 și Metalul 
Tr. Severin—Minerul Anina 4—0 (se
rii Vest), Minerul Baia Sprie—Gloria 
Bistrița 3—0 (seria Nord).

Din relatările corespondenților noștri 
reiese că unele meciuri au fost de 
bună calitate. „Joc de bună factură, 
deseori aplaudat la scenă deschisă** 
(Chimica Tîrnăveni—A.S. Aiud, seria 
Nord) ; „Meci bun, care a decurs în 
deplină sportivitate** (Metalurgistul

Dinamo

Dinamo Victoria București 
jucătorii oaspeți se apără

— Progresul Alexandria 8—0. In fotografie: 
cu indirjire spre a stăvili un nou atac al 

bucureștenilor

® în prima etapă a turneului final 
din cadrul campionatelor republica
ne rezervate juniorilor desfășurată 
duminică s-au înregistrat următoa
rele rezultate :

Clubul sportiv școlar București — 
Rulmentul Birlad 23—0 (9—0). Așa 
cum dovedește și scorul, meciul a 
fost tot timpul la discreția bucureș- 
tenilor. De remarcat faptul că bîrlă- 
denii au beneficial și de aportul a 
nu mai puțin de 7 juniori care acti
vează în echipa de seniori.

Metalul Tr. Severin — Metalul 
Reșița 0—5 (0—5).

Știința Timișoara — Clubul spor
tiv școlar Cluj 0—0. Conform regu
lamentului, la meci nul se califică 
echipa aflată în deplasare, deci for
mația rugbiștilor din Cluj.

C.S.M. Sibiu — Precizia Sâcele 
e—o (3—0).

Jocurile etapei a II-a, programate 
duminică, se vor desfășura astfel : 
SIBIU : C.S.M. — Clubul sportiv 
școlar Cluj ; REȘIȚA : C.S.M. — Clu
bul sportiv școlar București.

• Tot duminicăi, cele patru echipe 
cîștigătoare ale seriilor campionatu
lui de calificare s-au întîlnit în me
ciuri de baraj. La București, Mine
rul Lupeni a avut drept adversară 
formația Constructorul T.R.C. Su
ceava. Spre surprinderea spectatori
lor aflați pe terenul din Parcul co
pilului, rugbiștii suceveni au termi
nat victorioși cu scorul de 6—3 (6—0) 
prin lovitura de picior căzută și lo
vitura de pedeapsă transformată de 
Mocanu. Pentru sportivii din Lupeni 
a înscris Hogaș (o încercare).

în celălalt meci din baraj, desfă
șurat la Slobozia, Farul Constanța a 
întrecut pe Rapid cu 6—0. Partida a 
avut două reprize distincte ca as
pect : în prima, jocul a aparținut 
mai mult rugbiștilor de la Rapid 
care au atacat continuu, forțînd des
chiderea scorului. Sportivii constăn-

țeni s-au apărat însă ferm, făcînd 
ca atacurile adversarilor lor să răr- 
mînă fără rezultat. în repriza se
cundă, cei care domină mai mult 
sînt rugbiștii de la Farul. Atacurile 
lor, mai bine orientate tactic, reu
șesc să găsească în două rânduri 
fisuri în dispozitivul de apărare ad
vers. Prin acestea se strecoară Tă- 
nase și Higiret, care înscriu două

Sorin Stoleru, unul din cei mai 
loroși mghiști ai formației C. S.

București

va- 
Sc.

Unîncercări spectaculoase Ia centru.
6—0 merituos, realizat cu contribu
ția întregii echipe.

în acest fel, lupta pentru cele două 
locuri în prima categorie a țării 
s-a simplificat. Ea va fi hotărâtă du
minică, după meciurile Știința Timi
șoara — Constructorul T.R.C. Su
ceava și Ancora Galați — Farul 
Constanța. Echipele învingătoare 
vor face parte din cele 12 compo
nente ale campionatului republicam 
ediția 1965.

T. STAMA

Oradea, 
cu multe

Stadionul „23 August", ora 12,30: 
Progresul București — Știința Craio
va; ora 14,15 : Steaua — Știința Cluj.

Teren Gloria, ora 10,30: Metalul 
București — Chimia Făgăraș (cat. B).

Stadionul Dinamo, ora 10,30: Dina
mo Victoria București — Tehnometal 
București (cat. C).

Stadionul „23 August" (teren III), 
ora 9: Metalul București — Rapid 
București (juniori).

Stadionul Giulești, 
metal București ■— 
(juniori).

ora 11 : Tehno-
Petrolul Ploiești

Teren Politehnica 
ora 10: Știința București — 
Victoria București (juniori).

(fost C.A.M.),
Dinamo

Baia Mare—Flamura roșie 
seria Nord) ; „Joc frumos, 
faze spectaculoase la ambele porii" 
(Muscelul Cîmpulung—Minerul Deva, 
seria Vast) — iată cîteva aprecieri 
pozitive. Au fost însă și partide de un 
nivel tehnic scăzut. Iată trei exemple : 
Textila Sf. Gheorghe—Marina Manga
lia (seria Sud), Flamura roșie Tecuci 
— Petrolul Moinești (seria Est), Soda 
Ocna Mures—Forestiera Sighet (seria 
Nord).

în comentariul nostru de săptămîna 
trecută am scris despre jocul dur al 
echipei I.R.A. 2 Tg. Mureș. Și de data 
aceasta sintem nevoi ți s-o „eviden
țiem". „Joc de slabă factură tehnică 
în care fotbaliștii ambelor echipe au 
jucat dur" — ne relatează, printre al
tele, corespondentul nostru. Deci, fot
baliștii de la I.R.A. 2 Tg. Mureș au 
o „concepție" proprie despre jocul cu 
balonul rotund, pe care, de altfel, o 
aplică cu perseverentă. Conducerea 
secției și antrenorul sînt de acord cu 
o asemenea comportare ?

Și In această etapă au fost jucă
tori care au abuzat de mijloace neper- 
mise de regulament și, în consecință, 
au fost eliminați de oe teren. „Jucă
torul Radulescu (Dinamo Moldova 
Iași) a fost eliminat în min. 53 pen
tru lovirea adversarului" (Dinamo

Foto : N. Tokacek
Iași—Ceahlăul P. Neamț) ; 
87 au fost eliminați Serban

Moldova 
„In min.
(Metalosport) și Marican (Viitorul) 
pentru lovire reciprocă1* (Metalosport 
Galați—Viitorul Suceava) ; „In min. 
69 Bodo (Steaua roșie) a fost elimi
nat pentru insulte aduse arbitrului** 
(I.R.A. 2 Tg. Mureș—Steaua roșie Sa- 
lonta). Deci, la capitolul disciplină 
mai sînt încă multe de făcut. Ne ex
primăm din nou speranța că antre
norii și conducerile secțiilor vor lua 
toate măsurile necesare pentru 
menea fapte să dispară' de pe 
rile de fotbal.

NOTE. NOTE. NOTE. NOTE.
Spectatori in „ofsaid"

Cu prilejul meciului Dinamo Pitești 
— Petrolul Ploiești, unii, spectatori, cer
tați cu etica cetățenească și nemulțumiți 
de arbitrajul prestat, s-au manifestat 
zgomotos incitînd și pe alții din jurul 
lor. Printre cei in culpă, provocato~i 
de scandal, trebuie să-i amintim pe

Ion Angliei, din sir. Șerban Vodă nr.30 
și Gheorghe C. Popescu din str. Cos- 
tache Negri nr. 30. Marea majoritate a 
spectatorilor 
comportarea.

piteșteni le-a dezaprobai

S. ALEXANDRESCU

ca ase-
terenu-

(Material redactat după 
rile corespondenților
V. Popescu, G. Manafu, 
cob, I. Baciu, M. Chitic. 
Nemțeanu, I. Vieru, V. Ștefă- 
nescu. Z. Pap. NI. Tokacek, A. 
Domuță, V. Săsăranu, N. Stă- 
nescu, G. Tăutan).

relată- 
noștri: 
St. la- 

Cl.

Cînd Mircea Sasu e nervos I

„Eroism cotidian"
(Urmare din pag. 1)

Și nici ta
i' asii e Per-

la volanul

lupftînd pieptiș cu valurile, 
varășii lui, Ion Mărăcine, 
neș sau Nicolae Popa.

— Nu m-am mișcat de 
buldozerului meu, mi-a declarat ultimul.
Cînd reușeam să oprim un braț pră
dalnic de apă. Argeșul mușca digul pe 
dedesubt și-și trimitea spre noi altul I 
Ne-a trebuit „condiție fizică" nu glu
mă ! ride constructorul Popa Coman. 
Mai ceva decit etiopianului la marato
nul olimpici

Interlocutorii mei au aflat că vre.au 
să scriu în „Sportul" despre ei.

— 11 nuncăm pe pline, sportul, to
varășe I mă asigură instalatorul Lupii 
Vasile. Toți (... „of, muică I" ) ținem 
cu Dinamo Pitești /

— Dar și noi avem la șantier echipă 
de fotbal și de tenis de masă... Ia zi 
tu, „Popiță", cum stăm cu membrii. 
UCIS? ride Coman.

— Cum altfel decit sută la sută ?!
★

Dialogul s-a înfiripat sprinten. I-as- 
cult și gîndesc: Minunați oameni 1 
Două zile, două nopți în luptă cu na
tura I Iar după cum povesteau ei, totul 
ți s-ar fi părut cit se poate de firesc: 
„Cum ? Și ce dac-am intrat pină la 
brîu în apă ? Ce voiai să jac 1 Mi se 
blocase diferențialul și trebuia să mă 
bag sub mașină... Cum însă sub ma
șină era apă iar eu știu să inot..."

Acum cînd „blestemăția" cu apele a 
trecut și Argeșul curge din nou în 
chingile parapetului, cine mai ține so
coteala că-n zilele și nopțile acelea 
zeci de oameni au fost aci ev arați eroi ?

Tocmai din acest motiv îmi fac dato
ria de cronicar și consemnez /

MIHAI TODEA

Duminică puteți cîștiga la concursul special Pronosport

Mircea Sasu este 
care în ultimii ani 
către însușirea măiestriei sportive. Cum 
e și firesc, el a devenit un om de bază 
al echipei, un bun coordonator. Știam 
că Mircea Sasu este inimos, aleargă 
mult pe teren, că depune suflet in joc. 
Duminică, cu ocazia meciului Știința 
Craiova — Minerul Baia Mare, Mircea 
Sasu a fost de nerecunoscut. Nu s-a 
„văzut" aproape de loc, s-a plasat îti- 
iotdeauna greșit, nu a reușit să facă 
mai nimic. Atunci, Sasu a găsit de 
cuviință că cel mai bun lucru pe care 
îl are de făcut este să se supere pe co

un jucător talentat, 
a făcut pași serioși

legi, pe Dragon, pe Cacoveanu, pe 
Vaida. Motivul: aceștia îi dădeau, 
chipurile, pase prea înainte, prea îna
poi, prea pe sus etc. etc. Sasu dorea 
mingea numai la picior! Și din cauza 
asta a gesticulat iot timpul la colegi, 
deși unii dintre aceștia jucau mult mai 
bine ca el.

Credem că Mircea Sasu va reflecta 
asupra acestor ieșiri nesportive, că le 
va elimina, pentru a redeveni un bun 
coleg de echipă, harnic și modest.

Duminică 22 noiembrie a.c. Loto- 
Pronosport organizează un concurs 
special Pronosport după o nouă și o- 
riginală formulă tehnică de atribuire 
a premiilor suplimentare.

Avantajele participării la acest con
curs special sînt următoarele :

1. Fiecare variantă depusă are trei 
șanse de cîștig.

2. Prin indicarea a numai 4 meciuri 
din 12, se poate obține un autoturism 
„Fiat 600".

3. Se atribuie numeroase și atrac
tive premii în obiecte și bani.

4. Se atribuie cu certitudine toate 
premiile prevăzute în prospect.

5. Fondul de premii este nelimitat.
6. La buletinele cîștigătoare la pre

miile suplimentare, pentru fiecare va
riantă întreagă jucată se atribuie cite 
un premiu supt

7. Un buletin 
nimum 9 premii suplimentare în bani 
și i se atribuie 
pentru tragerea 
mului „Fiat 600'

mii suplimentare în obiecte în va
loare totală de 100.000 lei.

8. La premiile suplimentare se par
ticipă gratuit, cu variantele jucate la

bului 
dești

TRAGEREA
E VINERI

în coloana din 
letinului, unde 
12 meciuri.

cele 12 ale concursului, la care se 
vor marca în total (de una sau am
bele echipe) oel mai mare număr de 
goluri. Indicarea celor 4 meciuri se 
va face prin înscrierea semnului „X“ 

partea stingă a bu- 
sînt numerotate cele

LOTO-CENTRAL
NOIEMBRIE. 20

AL. C.

jucata se atribuie 
ilimentar în bani.

zecimal obține mi-

9 numere de ordine 
la sorți a autoturis- 

I" și a celorlalte pre-

premiile obișnuite în bani (12, 11 și 
10 rezultate), pentru care taxa de 
participare este aceeași, adică 2 lei 
varianta.

Participarea la concursul special 
Pronosport din 22 noiembrie se face 
ca la orice concurs obișnuit. Pentru 
a participa la premiile suplimentare 
în obiecte și bani, trebuie să se in
dice pe buletinul jucat 4 meciuri din

Tragerea Loto-central de vineri 20 
noiembrie

„7
nr.

a.c. va avea loc în sala clu- 
noiembrie** din calea Du- 
169 — București.

PRONOEXPRES

tragerea concursului Pronoexpres 
’ din

din
3

Numere de rezervă : 47

La i
nr. 47 
extrase

20

De la I.E.B.S
S-au pus în vînzare la casele de bilete 
obișnuite, biletele pentru cuplajul de 
fotbal ’ *
IOVA 
din 22 
Casele 
calea . .. _ „
pentru jocurile internaționale de hand
bal <£) din cadrul „Cupei orașului 
București" din 20 — 22 XI de la sala 
Floreasca, la care participă echipele

PROGRESUL — ȘTIINȚA CRA- 
și STEAUA — ȘTIINȚA CLUJ 
XI de pe stadionul „23 August-', 
din str. Ion Vidu și Pronosport 
Victoriei nr. 2 vînd si bilete

o
reprezentative ale orașelor BELGRAD, 
MOSCOVA și BUCUREȘTI.
Aceleași case vînd și bilete pentru 
concursul internațional de patinaj ar
tistic din 21 — 22 XI de la patinoarul 
artificial din parcul August",
Săptămîna aceasta patinoarul este des
chis pentru patinaj public astăzi și 
sîmbătă orele 17 — 16 și duminică orele 
10 — 13 și 15 — 17.

18 noiembrie 1964 au fost 
urnă următoarele numere t 

16 34 15 38
12

Fond de premii: 609.005 lei 
în urma tragerii la sorți premiul de 

25D00 lei a revenit participantului 
Szilaghyi Iosif din Hunedoara.

Tragerea 
miercuri 25

următoare va avea locr 
noiembrie a.c. în București-

Rubrică 
sport.

redactată de Loto-Prano-



Dublă întîlnire de hochei pc o mild

R. D. Germană—R. P. Remind
L'a sfîrșitul acestei săptămîni, echipa 

reprezentativă de hochei pe gheață a 
țării noastre susține o dublă întîlnire 
cu formația R.D. Germane. Meciurile 
se dispută la Crimmitschau (sîmbătă) 
și la Erfurt' (duminică).

în vederea acestor meciuri, hocheiștii 
noștri și-au continuat pregătirile în 
Capitală, sub conducerea antrenorului 
cehoslovac V. Frizek și a celor doi an
trenori ai lotului, M. Flamaropol și

I. Tiron. Marți seară, pe patinoarul 
„23 August", selecționabilii au susținut 
un meci de trial. Miercuri seară, echipa 
a părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre 
Berlin. Au făcut deplasarea următorii 
jucători : Crișan și Dumitraș (portari), 
Varga, Făgăraș. Vacar și Pană (fun
dași), Szabo II, Ferenczi, Szabo L 
Biro, Calamar, Bașa, Florescu, Ionescu, 
Mihăilescu, Ștefanov și Ștefan (înain
tași).

Echipa R.D. Germane este una din 
cele mai bune formații de pe conti
nent. Ea joacă, după cum se știe, în 
grupa A a campionatului mondial. Re
cent, hocheiștii din R.D.G. au susținut 
o dublă întîlnire cu echipa Finlandei, 
în primul meci, desfășurat la Dresda, 
finlandezi; au cîștigat cu 6—5, iar în 
jocul revanșă, victoria a revenit echi
pei R.D.G. cu 4—3. '

Dublul campion olimpic, atletul Pe
ter Snell (Noua Zeelandă) a stabilit 
un nou record mondial în proba de 
1 milă (1 609 m), realizînd timpul de 
3:54,1. El a obținut acest record în 
cadrul unei tentative, care a avut loc 
pe stadionul din Wanganui, în apro
piere de Wellington. Pe locul doi s-a 
clasat atletul cehoslovac Odlozil — 
3:56,6, urmat de americanul Davies 
în 3:56,8. Vechiul record era de 
3:54,4 și aparținea, de asemenea, lui 
Peter Snell. De remarcat că săptă-

I

mîna trecută Peter Snell a corectat 
și recordul mondial în proba de 1000 
m cu timpul de 2:16,6.

Turneul internațional de handbal de la Leningrad

Echipa Steaua pe locul al Il-lea
LENINGRAD 18 (prin telefon). — 

Marți, în penultima zi a turneului in
ternațional de handbal. Steaua Bucu
rești a susținut un joc foarte dificil : 
cu Dukla Praga, campioana Cehoslo
vaciei, care dă majoritatea titularilor 
echipei naționale. La capătul unui meci 
de mare luptă și — în unele perioade 
— dur (datorită și arbitrajului de- ”'șit 
de joc al lui Suslov), Dukla a cîștigat 
cu 14—10 (8—4). Jucătorii romîni au 
manifestat lipsă de concentrare, ceea ce 
a dăunat siguranței în acțiuni și preci
ziei în aruncări; de aceea ei au ratat 
foarte mult. STEAUA : Tale, Penu — 
lacob, Roșescu, 1. ©țelea, Bulgaru 3, 
Nodea 4, Samungi 2, Telman, Goran, 
Jianu. DUKLA: Vicha, Skarvan — 
Rada 1, Mareș 3, Duda 1, Trojan 1, 
Mrkvica 5, Konecny 2, Beneș 1, Hla- 
vati, Razek. Celelalte rezultate: Hon
ved Budapesta — Ț.S.K. Cerveco 
Zname Sofia 25—13 (9—5), Ț.S.K.A. 
Moscova — „1 August" Pekin 28—22 
(15-12).

Turneul a luat sfîrșit miercuri. în 
ultimul meci Steaua a jucat cu 
T.S.K.A. Moscova, în compania căreia 
a făcut cel mai bun joc din acest 
turneu. Bucureștenii au cîștigat cu 
19—17 (12—8) după un joc pasionant 
și de bun nivel tehnic, în care au 
condus permanent (4—1, 7—2, 9—3, 
11—5, 12—6, 13—9, 14—11, 15—13, 
17—14, 18—16). Jucătorii sovietici au 
avut o puternică revenire, după pau
ză, cînd au refăcut din handicap. 
Formația echipei Steaua: Tale, PENU- 
Iacob 4, Roșe seu, Oțelea 2, BULGA- 
RU 3, NOD EA 4, Totan, TELMAN, 
GORAN 4, Pereteatcu 2. Golgeterul 
echipei T.S.K.A.: Veldre 5. Alte re
zultate : Dukla — T.S.K. Cerveno 
Zname 26—12 (14—5) — a arbitrat 
bine V. Pelenghian și Honved — „1 
August" 23—18 (17—8). Clasamentul 
final: 1. Dukla 10 p; 2. Steaua 8 p; 
3. T.S.K.A. 6 p; 4. Honved 4 p; 5. 
„1 August" 2 p; T.S.K. Cerveno 
Zname 0 p.

Mîine încep jocurile „Cupei orașului București"
(Urmare din pag. 1) 

seră jocuri de verificare. Lotul din care 
vor fi alcătuite formațiile pentru me
ciul de mîine cuprinde pe: Irina Naghl, 
Ana Boțan. Lucreția Anca, Aurora 
Leonte, Maria Constantinescu, Constan
ța Dumitrescu, Ana Nemet, Rodica 
Bain, Angela Moșu, Iuliana Naco, Ane
ta Șramco, Maria Bota, Elena Hedeșiu, 
Rodica Floroianu, Maria Buzaș, Maria 
Nicolae. Gabriela Vtrlan, Tereza Se- 
cheli, Monica Mădău, Elena Dobircea- 
nu, Rozalia Soos, Lidia Dumitru, Vale
ria Preda și Doina Băicoianu.

PROGRAMUL PRIMEI ZILE

și București — Rapid. Returul acestor 
jocuri va avea loc duminică.

• Sîmbătă, un meci amical (ora 
16.45)1 Dinamo București — Raf. Te
leajen.

CIȘTIGATOARELE

1959: H.G. Copenhaga ; 
rești: 1961: București; 
rești; 1963: București.

CUPEI

1960: Bucu-
1962: Bucu-

OLIMPIADA DE ȘAH
(Urmare din pag. 1)

Comentatorii agențiilor de presă 
subliniază faptul demn de reținut că 
este a doua înfrîngere pe care o su
portă reprezentativa sovietică în în
treaga istorie a participărilor sale la 
Olimpiadele de șah. Precedenta înfrîn
gere a șahiștilor sovietici s-a produs 
în ediția 1956 a competiției, desfășurată 
la Moscova, cînd în meciul cu echipa 
Ungariei ei au fost învinși cu 2*/2—l*/2.

In alte două meciuri încheiate marți, 
echipa U.R.S.S. a întrecut pe cea a 
Bulgariei cu 3-1, iar R. F. Germană 
cu 2%—l>/2 pe Polonia. Două victorii 
cu 27j—1 % a înregistrat echipa 
S.U.A.: la Cehoslovacia și Izrael. 
S.U.A. a terminat la egalitate cu Iugo
slavia și Ungaria cu Argentina (2-2). 
Șahiștii cehoslovaci au dispus de Ca-

Congresul F.I.D.E.
TEL AVIV 18 (Agerpres). — în 

cadrul lucrărilor congresului Federa
ției internaționale de șah (F.I.D.E.), 
care se desfășoară la Tel Aviv, s-a 
stabilit ca meciurile Ivkov — Larsen 
și Portisch — Tal din cadrul turneu
lui candidaților la titlul mondial să 
aibă loc în cursul lunii iunie 1965, 
în Iugoslavia. în celelalte 
ciuri se vor întâlni, la 
Botvinnik — Smîslov și 
Spasski. La 20 decembrie

feminin dintre Milunka 
Tatiana Zatulovskaia și

ineci-tumeul
Lazarevici,
Ala Kușnir, pentru desemnarea viitoa
rei adversare a campioanei mondiale 
Nona Gaprindașvili.

CALEIDOSCOP

nada cu 
slavia a

3-1 și cu același scor Iugo- 
întrecut Spania.

★
celelalte rezultate din runda 

U.R.S.S.—Iugoslavia 2-1
— Spania 3-1, Polonia— 

2%-lt/2, Argentina-R. F.

Acum, i 
de marți:
(1), S.U.A.
Bulgaria 2%-l'/2, Argentina-R. F. 
Germană 2-2, Cehoslovacia—Olanda 
3%-l/2, Canada — Izrael 21/2-l%.

Miercuri, în runda VIII, s-au mai 
înregistrat rezultatele: U.R.S.S.—
Spania 3-0 (1), Ungaria—Cehoslovacia 
2‘/2-1’/j, Argentina — Bulgaria 1%- 
*/2 (2), Iugoslavia — Polonia 1-0 (3), 
S.U.A. — Canada */2-’/z (3), Izrael— 
Olanda 1-0 (3).

★

Clasamentul înaintea rundei de joi 
și a jucării partidelor întrerupte este 
următorul: U.R.S.S. 21Vz (2), Ceho
slovacia 18l/2, Ungaria 18, ROMINIA 
și Argentina 17% (2), S.U.A. 17 (3), 
R. F. Germană 15'/t (2), Iugoslavia 
15 (4), Polonia 14 (3), Bulgaria 13'/2 
(2), Canada 12 (3), Spania 11 (1), 
Izrael 9% (3), Olanda 8>/2 (3).

In 1965—bogată activitate 
la natație, polo și sărituri In apă

• Cu prilejul lucrărilor ligii europe
ne de natație s-a stabilit ca între 16 
și 18 august anui viitor să albă loc la 
Salzburg o competiție internațională 
de sărituri de la trambulină pentru 
bărbați și femei. Campionatele euro
pene universitare de natație șl polo 
pe apă vor avea loc între 19 șl 29 au
gust 1965 la Budapesta. A fost apro
bată în principiu propunerea delega
tului federației Iugoslaviei de a se or
ganiza o „Cupă europeană" de polo 
pe apă cu participarea a 20 de echipe. 
Echipele urmează să fie împărțite în 
4 grupe, urmînd ca învingătorii din 
grupe să joace în semifinale. Și anul 
viitor va avea loc competiția de polo 
pe apă „Trofeul Italiei". Datele Încă 
nu au fost stabilite.

Se apropie meciul cu „XV-le"
de rugbi al Franței...*

Ne despart mai puțin de două săptă
mîni de tradiționala partidă dintre 
rugbist ii romîni și cei francezi. In am
bele „tabere", pregătirile simt în toi. 
Ele se desfășoară cu toate „motoarele". 
Francezii și-au remaniat lotul, tntine- 
rindu-l, mărindu-i forța de atac, pu
terea de luptă. Meciurile susținute in 
ultima o re me de către lotul francez au 
scos in relief noile caracteristici ale 
„XV“-lai pregătit de Jean Prat ca și 
numele mai puțin cunoscute ale unor 
sportivi ca, de pildă. Spangherro, Grau- 
rin, Meuthilier, care a dat deplină 
satisfacție...

Fotografia noastră îl surprinde pe cu
noscutul jucător de linia a III-a, Mi
chel Crausfe intr-un „duel" cu doi rug- 
biști din selecționata Transvaalului, 
Botha și Steenkamp.

Primele jocuri au loc mîine după ur
mătorul program :

Ora 18,15 : BUCUREȘTI A — BUCU
REȘTI TINERET, arb. Ioana Dumitru.

Ora 19,15: BELGRAD —MOSCOVA, 
arb. M. Petrescu.

Așadar, iubitorii handbalului au pri
lejul ca din prima zi să asiste la un 
meci „tare": Belgrad — Moscova, care 
constituie o reeditare a finalei unui tur
neu internațional disputat în octombrie 
la Belgrad. A doua partidă va ocaziona 
o apreciere a posibilităților actuale 
ale jucătoarelor noastre.

In completarea programului au loo 
meciurile unui turneu-fulger masculin 
(2 reprize a 15 minute). Mîine de la 
ora 14.30 se dispută partidele! Sel. 
București — Voința, Rapid — Rafinăria 
Teleajen, Voința — Rapid, București.— 
Raf. Teleajen, Voința — Raf. Teleajen

CAMPIONATUL 
DE FOTBAL al Sue
diei s-a 
victoria 
garden, 
cut la 
Malmo, 
pe au

încheiat cu 
echipei Djur- 
care a între- 
golaveraj pe 
Ambele eclii- 
totalizat cîte

31 de puncte, dar 
Djurgarden a avut 
golaverajul 46—20, în 
timp ce Malmo a rea
lizat golaverajul 45— 
20. Îndelungi comen
tarii a provocat ulti
mul gol — decisiv —

înscris de Djurgarden 
în partida cu Gote- 
borg (scor 4—1) cu... 
un minut înainte de 
sfîrșitul partidei. Cei 
de la Malmo 
testă „sinceritatea' 
cestui gol.

GOLF pentru popor al
acestui club au acces oameni de toate rasele și

luat ființă în republicaUN CLUB DE 
Tanzania. Pe terenurile 

ei vor putea juca fotbal, tenis, hochei pe iarbă, golf și cricket

ZIARIȘTII SUEDEZI, răspun- 
zînd la o „anchetă" în legătură 
cu cei mai buni sportivi ai anului, 
au stabilit următorul clasament, 
finind seama în special de rezul
tatele de la J. O. din Japonia : 1, 
Snell (N. Zeelandă); 2. Schollan
der (S.U.A.); 3. Hayes (S.U.A.) ;

4. Bikila Abebe (Etiopia); 5. L. 
Jabotinschi (U.R.S.S.). Aceiași spor
tivi au fost desemnați și de „re
ferendumul" organizat de revista 
franceză „Sports Olympiques", nu
mai că ordinea lor e alta : 1. A- 
bebe Bikila; 2. Don Schollander ; 
3. Peter Snell; 4. Bob Hayes; 5. 
Leonid Jabotinschi.

două me- 
Moscova, 
Keres — 

va începe

Ieri, pe terenurile de fotbal din Europa

PE SCURT
• Boxerii polonezi și-au încheiat 

pregătirile în vederea dublei întîlniri 
pe care o vor susține la Londra în 
zilele de 19 și 21 noiembrie cu echi
pa Angliei. Echipa este alcătuită din 
Olech, Bendig, Adamski, Grudzien, 
Rybski, Kulej, Kucznej, Slovakevicz, 
Pietrzț/kowski și Valecki.

• A continuat campionatul de ho
chei pe gheață al R.S. Cehoslovace. 
Rezultate înregistrate în etapa a I4-a: 
Soartak Praga Sokolovo — Ruda 
Hvezda Litvinov 9—4; Tesla Pardu
bice — Dukla Jihlava 0—5; Spartak 
i'lsen — T.J. Gottwaldov 2—1; Sonp 
Kladno — Dukla Kosice 4—3; Z.K.L. 
Brno — T.J. Vzkg 6—2.

• S-a stabilit ca viitoarele campio
nate mondiale de gimnastică artistică 
să se desfășoare în anul 1965, la 
Dortmund. Pentru organizarea aces
tui campionat candidaseră și orașele 
Stuttgart, Essen și Koln.

DUPĂ ce Olimpiada de șah de la Tel Aviv va lua sfîrșit, cam
pionul mondial, Tigran Petrosian, va acorda prin intermediul televiziunii 
suedeze un simultan neobișnuit : cei mai celebri sportivi suedezi (dintre 
care nu vor lipsi... hocheistul Tumba Johansson, săritorul în înălțime 
Stig Petersson etc.) se vor întrece cu cunoscutul șahist sovietic.

1NCEP1ND de la 1 
ianuarie 1965, în 
U.R.S.S. se va insti
tui o nouă distincție

sportivă : „Maestru al 
sportului de clasă in
ternațională". Ea va fi 
acordată 
clasați pe

pronosticuri
’ „So-

1.

sportivilor 
unul din

primele 6 locuri în fi
nalele olimpice sau 
pe unul din primele 
3 locuri la campio
nate europene.

CONCURSUL de 
sportive organizat de ziarul__
vetski Sport" cu prilejul celei de-a 
18-a ediții a Jocurilor Olimpice 
de la Tokio a fost cîștigat de Va
leri Kriukov, elev în clasa a 11-a 
la o școală medie din Leningrad. 
Acesta a prevăzut, printre altele 
victoriile unor sportivi ca Anton 
Geesink (Judo), D. Frazier (box), 
Iolanda Balaș, Tamara Press (atle
tism), succesul echipajului de

PRIMARUL orașului Sidney a anunțat oficial că în oraș se va 
construi un stadion ce va purta numele atletei Betty Cuthbert, campioană 
olimpică la Melbourne și Tokio.

schif 8 plus 1 al S.U.A., alți cîș- 
tigători olimpici, totalizînd 32 de 
puncte din 50 posibile. Valeri 
Kriukov, deși foarte tînăr, este un 
bun statistician sportiv. Pereții ca
merei sale sînt tapetați cu tabele 
de recorduri și rezultate din toate 
disciplinele sportive. Tînărul sta
tistician este abonat la toate zia
rele și revistele de sport din 
U.R.S.S. precum și la numeroase 
publicații sportive din străinătate.

Ca de 
desfășurat

obicei, în fiecare miercuri 
numeroase meciuri în

afiș" l-a constituit meciul„Capu! de . , _ _____  . ..
din „Cupa campionilor europeni" din
tre Real Madrid șl Dukla Praga, des
fășurat în capitala Spaniei. Meciul s-a 
încheiat cu scorul de 4—0 (2—0) pentru 
Real prin golurile marcate de Aman
eta (3) și Grosso.

întîlnirea revanșă va avea loc la 
Praga la 2 decembrie.

In aceeași competiție. Gydr Vasas a 
dispus de campioana Bulgariei. Loko
motiv Sofia, cu 5—3 (1__1). Revanșa va
avea loc miercurea viitoare la Sofia.

In „Cupa cupelor" au avut îoc două 
meciuri : Slavia Sofia a învins la limi
tă (1—0 — la pauză : 0—0) echipa elve
țiană Sport Lausanne. Revanșa va avea 
loc la 6 decembrie.

La Varșovia. Legia a avut emoții în 
partida cu Galatasaray Istanbul. După 
ce la pauză scorul a fost alb, gazdele 
au marcat primul gol pentru ca Ime
diat fotbaliștii turci să egaleze. Victo
ria echipei poloneze (2—1) a fost ob
ținută cu 5 minute înainte de termina
rea meciului.

In „Cupa orașelor tîrguri", în al trei
lea meci s-au întîlnlt la Budapesta, 
Ferencvaros și Wiener Sportklub. Vic
toria și totodată calificarea pentru 
turui următor — au fost obținute de

(după amiază și în nocturnă) s-au 
cadrul competițiilor oficiale europene.
echipa maghiară cu 2—0 (0—0) prin 
golurile marcate de Albert.

Echipa scoțiană Dunferlime a învins 
în primul meci susținut pe teren pro
priu echipa Vf Stuttgart (R.F.G.) cu 
1—0 (0—0).

★
sorți pentru turul al 
competițiile europene 

,Cupa

Tragerea la 
III-lea din 
(„Cupa campionilor europeni", 
cupelor" și „Cupa orașelor tîrguri") va 
avea loc la 17 decembrie, 
(Tarul al III-lea va trebui 
pînă la 15 martie 1965).

★

Dinamo Tbilisi a cîștigat 
tui U.R.S.S. Ieri, la Tașkent 
neutru) Dinamo Tbilisi și

la Vlena. 
consumat

camplona- 
(pe teren 

Torpedo 
Moscova s-au întllniț în meci de baraj
pentru titlul de campioană a U.R.S.S. 
(După cum am anunțat, cele două e- 
ehipe au avut același număr de puncte 
în clasament : 46). victoria dinamoviștl- 
lor a fost obținută cu 4—1. după pre
lungiri (0—0 la pauză și 1—1 după 90 
de minute de joc).
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