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în pragul deschiderii noului an universitar fiecare cadru 
’ didactic dorește să realizeze cît mai bine sarcinile ce-1 

revin în munca de pregătire a studenților.
Alături de activitatea strict profesională, studenții desfă

șoară o bogată activitate sportivă care implică o multitu
dine de probleme. Asigurarea desfășurării activității didac
tice conform planului de învătămint cît și a unei activități 
competitionale la nivelul cerințelor și scopului sportului 
universitar, necesită o analiză critică a rezultatelor anului 
trecut și mai ales un efort susținut pentru stabilirea unor 
norme generale de organizare cît mai bună a acestei 
activități.

Anul 1, legat mai mult de activitatea sportivă prin însuși 
programul de învătămint, necesită o muncă deosebită avînd 
în vedere două mari obiective de perspectivă : asigurarea 
numărului maxim de studenți cuprinși în activitatea spor
tivă și asigurarea continuării activității competitionale pen
tru anii următori. De asemenea, in anul 1 să se acorde o 
atenție mai mare trierii și repartizării 
al căror profil de specializare este cel 
dinilor ’fiecărui student.

Etapele premergătoare, inter-grupe
să devină o realitate și necesită pe viitor o atenție 
mult mai mare. Includerea lor — cu obligativitate — în 
calen^ochl sportiv competitional ai catedrelor și respecta
rea rhjuroasei lor îndatoriri va ușura considerabil atît atra
gerea a cît mai multi student! in activitatea sportivă cît și 
depistarea și selecționarea elementelor corespunzătoare eta
pelor superioare inter-facuități sau inter-institute.

O problemă de mare interes organizatoric o constituie 
alcătuirea din timp a calendarului sportiv, 
de toate secțiile va da posibilitatea unei 
nivel corespunzător al competițiilor și va 
parea studenților în număr cît mai mare.

în continuare ne permitem să dăm cîteva
utile după părerea noastră, pentru organizarea activității 
competitionale cu specific studențesc.

— Planificarea judicioasă a antrenamentelor, în funcție 
de timpul liber al studenților, pe terenuri și în săli.

— Alcătuirea la timp a regulamentelor pentru 
întrecere pentru a fi cunoscut de toți participanta 
nizatorii

— Folosirea unor arbitraje competente, care să
gurate de cadrele didactice de specialitate, de studenți din 
echipele reprezentative, sau de studenti de la I.C.F. sau 
Institutul Pedagogic de profil.

— Premierea celor victorioși în întreceri să se facă ime
diat după terminarea competiției, în prezenta sportivilor

VICTOR N. IONESCU
lector la Universitatea București

studenților in grupe 
mai adecvat aptitu-

și inter-ani, trebuie

Cunoașterea lui 
pregătiri la un 
asigura pârtiei-

indicații, foarte
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Două interesante meciuri internaționale la atletism

D H11 A UI A ~ NORVEGIA (LA BARB AȚI) 
H U M A NIA - CEHOSLOVACIA (LA FEMEI)

Astăzi și mîine, la Timișoara, 
reprezentativele de atletism, 
bărbați și femei, ale României 
susțin două întîlniri dificile cu 
echipele Norvegiei și, respec
tiv, Cehoslovaciei. In palmare
sul formației noastre de seniori 
acesta este al 34-lea meci al 
său, iar fetele noastre sînt la a 
37-a întîlnire internaționala in- 
ter-tări. Dintre acestea la bă
ieți, 4 sînt meciurile susținute 
în compania atletilor norve
gieni-

Primul a avut loc pe stadio
nul Bislet din Oslo, în iulie 
1955, și după o luptă extrem de 
strînsă, decisă la ultima pro
bă, victoria a revenit gazdelor 
cu 106,5 — 105,5 p- Anul ur
mător intîlnirea a avut loc Ia 
București atleții romani repur
tând o victorie clară cu 111—99 
p. Următoarele două întîlniri 
s-au desfășurat la Oslo, în au
gust 1958 (109—103 p. pentru 
norvegieni) și în iulie 1963 
(108—104 p tot pentru nordici). 
La a cincia ediție a acestei 
confruntări sperăm că echipa 
noastră să aibă o comportare 
frumoasă și să termine victo
rioasă. Din lotul care va evo
lua la Timișoara iac parte, 
printre alții : Gh. Zamfircscu, 
C-tin Blofiu, A. Barabaș, N. 
Mustafa, C- Grecescu, Z. Va- 
moș, V. Carămihai, Ad- Sa- 
mungi, S- Ciochină, P. Astalei,

Gh. Popescu, I. Naghi, Gh. Cos- 
tache etc.

Meciul cu atletele cehoslova
ce se află și el tot la a cincea 
ediție. Dintre acestea unul s-a 
încheiat la egalitate (în 1957, 
la București 52—52 p), celelalte 
terminîndu-se cu victoria for
mației Cehoslovace (1956 —
Neapole 50—43 p, 1958—Brno 
60—46 p, 1963—Praga 71—45 p) 
Intîlnirea de la Timișoara se 
anunță mai echilibrată decît ma
joritatea celor care au prece
dat-o. Anul acesta fetele noas
tre au dovedit o formă destul 
de bună, la „Cupa Europei" de 
la Constanța și la Jocurile Bal
canice de la Atena și este de 
presupus că ele vor lupta din 
răsputeri pentru a obține re
zultate cît mai valoroase. Fără 
discuție, pentru a avea o com-

portare cît mai bună a echipei 
fiecare dintre fete trebuie să 
concureze cu toată seriozitatea, 
dar greul îl va duce, și de data 
aceasta, sprintera noastră Ioa
na Petrescu, care va avea de 
înfruntat concurența foarte pu
ternică a alergătoarelor ceho
slovace Ililtscherova, Eichlero- 
va, Smcrdlova.

Din echipa noastră vor face 
parte, printre altele : Ioana Pe
trescu, Ecaterina Cheșu, Floren
tina Stancu, Maria Iliufă, Vio
rica Viscopoleanu, lolanda 
laș, Ana Sălăgean, Olimpia 
taramă, Mihaela Peneș etc-

Radiodifuziunea romînă 
transmite, în direct, pe progra
mul I (de la ora 17—17,15) as
pecte de la probele de astăzi și 
mîine.

va
Cu rezultatul de 78,82 m, ob
ținui ta Neapole, Gh. Popescu 
și-a stabilit recordul personal. 
Pină la 80 de metri i-au mai 
rămas numai 118 cm! Poale 

acum, la Timișoara...
Foto : T. Roibu

Pe urmele angajamentelor luate

DUPĂ PATRU LUNI
LA C. S. M. CLUJ

A XVIII-a ediție a
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„Cursei Scânteii4*

După etapa a Ill-a, 
lupta pentru „tricoul galDeir rămîne deschisă
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TIMIȘOARA 29 (prin tele
fon de ia trimisul nostru). —

Ca -și*  etapele anterioare, 
cursa desfășurată miercuri 
după-amiază pe ruta Oradea 
-— Arad — Timișoara (170 km) 
a fost extrem de disputată. 
Din păcate, însă, principalii 
animatori ai etapei a 111-a au 
avut de înfruntat un adversar 

*pe cît de neașteptat pe atît de 
neînduplecat : barierele. Eroul 
întrecerii, olandezul Holst ca
re a atacat cu vehementă po
ziția polonezului Gawliczek, 
liderul „Cursei Scinteii", a fost 
reținut de bariere nu mai pu
țin de 
pentru 
galben 
nu are 
nez fiind asaltat de trei aler
gători și anume Moiceanu. 
Voigtlănder și Dippold din 
R. D. Germană.

Și acum iată o trecere în re
vistă a 
aspecte 

vk»r 170
l-a dat

purtătorul tricoului 
Gawliczek, ripostează 
Prima acțiune reușită 
gistrăm la km 10. cînd 
prind
Holst, cehoslovacul Kubes și 
M. Virgil. Întelegîndu-se bine 
la trenă, aceștia își creează la 
km 28 un avans de 1:45. Sprin
tul cu premii de la Salonta

7 min. și 40 sec. Lupta 
cucerirea tricoului 

rămîne însă în conti- 
deschisă, rutierul polo-

celor mai importante 
culese de-a lungul ce- 
km. Tonul evadărilor 

Gabriel Moiceanu, dar

galben, 
prompt, 
o înre- 
se des- 

de pluton olandezul 
cehoslovacul Kubes

CRAIOVA, 29 (prin telefon de 
la trimisul nostru). — Prima 
partidă internațională între două 
echipe reprezentative programată 
în localitate a atras un mare nu
măr de spectatori. Receptivi la 
încurajările entuziastului public 
craiovean, jucătorii noștri declan
șează dc la început o serie de 
atacuri, mai ales prin triunghiul 
Dinu—Năsturescu—Dumitriu II. 
Oaspeții se grupează, însă, supra- 
nu meric în fața porții lui Bloch- 

postînd în plus, în spatele

este cîștigat de Holst urmat, 
în ordine, de Kubes și M. Vir
gil. A trecut o oră și s-au nar- 
curs doar 32 de km, datorită 
viatului puternic care suflă 
din fată- în comuna Ciumeghi,

ii. NAUM

(Continuare în pag. a 2-a)

ultimei linii de apărători, pe 
Braușch. care ,,mătură44 prompt 
pe o rază mare. Totuși, în min. 
15, un șut al lui Dumitriu II 
(ace să tremure bara. Nici golul 
nu întîrzie mult : Ia o fază pe
trecută în apropierea porții lui 
Blocbnitz (min. 24) și care pă
rea compromisă, Codreanu. căzut 
la pămînt.
spre 
liber,
greș : 1—0.

prelungește balonul 
Năslurescu, aflat complet 
iar șutul acestuia nu dă

selecfiei s-a trecut la organiza
rea concursurilor de selecție ia 
toate secțiile de performantă, 
efectulndu-se totodată scoate
rea elementelor plafonate din 
secții, se urmărește mai îndea
proape atît Întocmirea cit și 
realizarea planurilor de muncă 
săptămânale ale antrenorilor". 
In răspunsul clubului clujean 
se arată și alte măsuri' pentru 
înlăturarea deficiențelor 
nalate în articolul amintit 
sus.

De la primirea acestui 
puns au trecut aproape 4
timp suficient pentru îmbunătă
țirea muncii la C.SJ4. Cluj. Și 
iată-ne zilele trecute la C.S-M., 
urmărind felul cum sînt înde
plinite angajamentele luate de 
conducerea acestui club.

Din capul locului trebuie să 
subliniem că materialul apărat 
în ziarul nostru a găsit ecoul 
cuvenit la C-S.M. La sectorul 
tehnic a fost numit secretar, cu 
cite va luni în urmă, tov. V. 
Moraru, despre care — pină în 
prezent — conducerea clubului

sem- 
mai

ras- 
luni,

In ziarvl nostru
21 mai a.c. a fost 
terialul intitulat : .. _ ____
Cluj trebuie să se lucreze cu 
raai mult simț de răspundere".
După ce se reliefau o seamă

nr. 4668 din 
publicat ma-
„La C.S.M.

Cine credea în rapida răstur
nare a jocului și a scorului ? 
Iată-ne în min. 31 al partidei ur
mărind o fază confuză spre colțul 
sting al careului mare, acolo unde 
trebuia să se afle Surdan; Lowe 
aste mai 
fundașul 
gherit în 
pedeapsă 
dificil înscrie pe lingă Andrei,

de succese realizate 
tivii acestui club, în 
respectiv se criticau 
su>ri din activitatea 
tehnic al clubului ,_____
cadrelor, planificare formală, 
absența unor antrenori de la 
orele de pregătire a sportivi
lor, slaba preocupare pentru 
selecție etc.).

Ca urmare a acestui material 
C.S.M- Cluj ne-a răspuns la 31 
mai a.c- că : „S-a elaborat un 
plan de măsuri al sectorului 
tehnic; pentru Îmbunătățirea

sporde .
materialul 
unele l'ip- 
sectorului 
(fluctuația

(Continuare in pag. a 2-a)

liotărît în acțiune decit 
nostru, pătrunde nestin- 
interiorul suprafeței dc 
și din unghi destul de

G. NICOLAESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

Foto ; P. Romoșan

RUGBI: TRIALUL LOTULUI
pe sta- 

Republicii, cu începere de 
16,30, are loc prima în
de toamnă a lotului na

de rugbi. După cum se 
pregătirile pentru luna 

a confruntărilor inter
naționale ale reprezentativei noas
tre — noiembrie — au început 
din timp. La 14 și la 28 ale 
lunii noiembrie se vor disputa 
partidele R. F. Germană—Româ
nia și Franța—România, la Ha- 
novra și — respectiv — Ia Lyon. 
Așadar, două meciuri în depla
sare, care vor solicita la maxi
mum potențialul de joc al repre
zentanților noștri, două meciuri 
a căror importanță justifică a- 
tenția timpurie acordată pregă
tirilor.

Pentru acest trial au fost con
vocat i următorii jucători: linia I: 
Rădulescu și Dinu (Grivița Ro
șie), Drobotă (C.S.M.S, Iași), 
Stoica și Baciu (Dinamo) ; tră
gători: Ionescu (Steaua), M»
nole (Grivița Roșie), Popescu

Astăzi după-amiază, 
dionul 
la ora 
cercare 
țional 
vede, 
de vîrf

(Gloria), Ghimbășanu și lordă- 
chescu (Dinamo) ; linia a Il-a : 
V. Rusu (Dinamo), Dăscălescu 
(C.S.M.S. Iași), Șerban și Preda 
(Steaua) ; linia a Hl-a: Demian, 
Iliescu și M. Rusu (Grivița Ro
șie). Țuțuianu și Zlătoianu (Di
namo), Băltărețu (Steaua) și Ef- 
timie (C.S.M.S. Iași) ; mijlocași 
la grămadă : C. Stăncscu (Gri
vița Roșie), Leonte și Pilă (Di
namo), Matecscu (Steaua) și Bo
iangiu (Constructorul) ; mijlocași 
la deschidere: Giugiuc (Dinamo). 
V. Marinescu (Grivița Roșie) 
și Crișan (C.S.M.S. Iași) ; centri: 
Vusec și Irimescu (Grivița Ro
șie), Dragomirescu și Gh. Nica 
(Dinamo), Sabău (Știința Petro- 
șeni) ; aripi : Ciobănel (Steaua), 
Dragomir și Coravu (Dinamo), 
Teodorescu și Țibuleac (Grivița 
Roșie); fundași: Penciu (Steaua), 
Nedelcu (Constructorul) și Dăi- 
ciulescu (Dinamo).

G. R. si-



CARNET COMPETIȚIONAL

LUPTE LIBERE: Steaua și-a consolidat VOLEI: Rezultate... știri... După etapa a lil a,
poziția de lider

I Duminică, în orașele Lugoj, Arad, 
’Tg. Mureș și Ploiești, s-au disputat 
întrecerile din cadrul etapei a II.a 
a returului campionatului republican 
de lupte libere pe echipe. Formația 
campioană. Steaua, evoluîn-d bine la 
Tg. Mureș, și-a consolidat poziția de 
lider cîștigînd ambele întîlniri. în 
schimb, dinamoviștii bucureșteni au 
evoluat slab la Lugoj, cedînd locul
II în clasament luptătorilor de Ia 
Steagul roșu Brașov. Iată clasamentul 
după cea de a doua etapă a returu
lui:
1. Steaua
2.
J.
«.
s. 
«.
7.
8.

loc în ziua de 30 octombrie.

9. Prahova Ploiești 15 3 2 10 78:152 23
10. C.S.M. Cluj 15 3 0 12 74:162 21
11. Vagonul Arad 15 2 0 13 75:153 19
12. Rapid Buc 15 1 1 13 55:179 18

Etapa a IH-a la „libere" va avea

st. roșu Brașov 
Dinamo 
Progresul Buc. 
Mureșul Tg. M. 
C.S.O. Galați 
A.S.M. Lugoj 
Rulmentul Brașov

15
15
15
15
15
15
15

159: 59 
152: 64 
140: 78 
135: 99
140: 76 
78:134 
83:139

44
41
39
38
33
32
27
25

Duminică, 3 octombrie, se dispută 
întrecerile din cadrul celei de a Il-a 
etape de lupte greco-romane după ur
mătorul program : GRUPA I, la Bucu
rești: Rapid Buc., Steaua, C.S.O. Reși
ța; GRUPA a H-a, la Baia-Mare: Di
namo, Steagul roșu Brașov, Chimistul 
Baia Mare; GRUPA a III-a la Satu- 
Mare; Metalul Buc., Unio Satu-Mare, 
Rulmentul Brașov; GRUPA a lV-a, la 
Galați : Viitorul Buc., C.F.R. Timișoa
ra, C.S.O. Galați.

BAIA MARE — Echipa divizio
nară masculină Minerul din localitate 
a primit vizita formației Știința Cluj, 
cu care a susținut două partide de ve
rificare în vederea campionatului re
publican <ce începe la 17 octombrie. In 
ambele jocuri 
4—1 (16, 12, 
(-11, 8, 4,
coresp. reg.).

au învins oaspeții : cu 
—9, 12, 12) și cu 3—1 
9). (T. TOHĂTAN—

• DATELE DEFINITIV STABILI
TE pentru începerea campionatului 
republican sînt următoarele : 17 oc
tombrie (seria I masculin), 24 octom
brie (seria I feminin) și 7 noiembrie 
(seria a U-a masculin și feminin).

• PENTRU A ASIGURA o acti
vitate competițională mai bogată și 
„rodajul" cuvenit elementelor de pers
pectivă din echipa campioană republi
cană școlară și de juniori Ș.S.E. Timi
șoara și avînd în vedere valoarea 
formației (alcătuită în majoritate din 
cadre ale lotului republican de ju
niori), federația a hotărît ca echipa 
să ia parte anul acesta la campiona
tul de calificare direct regional. Bine
înțeles, aceasta în afara participării 
echipei la întrecerea voleibalistică a 
școlarilor și la campionatul național 
de juniori, la care vîrsta voleibaliști
lor săi îi dă dreptul.

rămine deschisă
(Urmare din pag. 1)

HANDBAL: DIN PROBLEMELE ARBITRAJULUI
Actuala ediție a campionatului repu

blican a început sub auspicii promi
țătoare. Multe echipe s-au prezentat la 
start destul de bine pregătite, nivelul 
calitativ al unor jocuri a fost superioi 
celui din campionatul trecut, candida
turile la primele locuri din clasamente 
sînt mai numeroase și — ca urmare — 
interesul pentru aceste întreceri a spo
rit. Dar, se înregistrează și unele lu
cruri care tulbură desfășurarea normală a campionatului și regularitatea 
meciurilor, care dăunează calității și 
disciplinei jocului. Și asupra lor vrem 
să atragem atenția în mod special, a- 
vînd în vedere efectele negative pe 
care le au în competiția de bază a handbalului nostru. Astăzi vom nota doar 
cîteva fapte legate de problema arbitrajului, element esențial în desfășura
rea normală — sau nu — a jocurilor și, 
în general, a campionatului.

• Cîțiva arbitri nu s-au prezentat la 
meciuri. De pildă, Ion Ballnt (Tg. Mureș) 
a absentat la jocul Voința Sighișoara — 
Dinamo Bacău și în lipsa lui a condus 
un localnic. In astfel 
cît de corect ar fi un 
șui echipei gazdă
cazuri sînt destul _  ___ ,n-ar putea evita suspiciunile formației caspe, mai ales dacă aceasta și pierde 
meciul. Cum s-a întîmplat la Sighișoa
ra, de altfel, fapt ce a generat atitu
dini nesportive în urma cărora un jucător băcăoan (Mengoni) a fost sanc
ționat cu suspendare. De asemenea, 
arbitrul O. Popescu (Bacău) nu s-a pre
zentat la partida feminină Știința Ga
lați — Spartac Constanța, iar M. Pașek 
(Craiova) la cea masculină dintre Știin
ța Petroșeni și Timișul Lugoj.

Noi admitem că se pot ivi motive 
care să împiedice deplasarea unui ar
bitru. Dar cînd delegările sînt anunțate cu multă vreme înainte de etapă, 
de ce asemenea arbitri nu-și îndepli-

de situații, ori- 
arbitru din ora- (deșl asemenea 
de rare...) tot

nesc datoria — elementară — de a a-și 
anunța indisponibilitatea în timp utU 
pentru ca federația să poată lua măsuri 
pentru înlocuirea lor? Pentru această 
ultimă vină considerăm că federația a 
procedat bine atunci cînd a hotărît sus
pendarea lor pînă la lămurirea motive
lor neprezentării (unii n-au binevoit nici 
măcar DUPĂ meci să explice de ce au 
absentat !...).

a Nemulțumiri există în rîndurile u- 
nor echipe și antrenori și în ceea ce 
privește modul cum scoreril se achită 
de sarcina lor. Unii nu completează foi
le de arbitraj conform indicațiilor fe
derației, comițînd multe erori. Dar, mai 
grav este că altora (și aceștia nu sînt 
puțini...) 11 se reproșează (cum s-a în- 
tîmplat după partida Știința Galați — 
Rafinăria Teleajen) că au prelungit du
rata meciului, favorizînd formațiile gaz
dă. In această privință, primele care 
trebuie să ia măsuri sînt comisiile locale 
de handbal care trebuie să delege la 
jocuri numai oameni a căror competen
ță șl obiectivitate sînt bine verificate. 
Dar și federația are datoria să inter
vină prompt cu măsuri eficiente. Sîntem 
de Dărere ca evidența duratei jocului să 
cadă în sarcina arbitrului. De aseme
nea, sugerăm studierea posibilității dele
gării unor arbitri de poartă sau a unor 
scoreri neutri. Oricum, o măsură trebuie 
luată pentru a evita pe viitor plîngeri 
(întemeiate sau nu) împotriva scorerllor 
pe motivul scurtării sau prelungirii du
ratei meciurilor sau a eliminărilor, 
după cum ar dicta interesele localni
cilor.

Aceste două aspecte — fără să epuizeze 
problemele arbitrajului — sînt suficien
te pentru a sublinia necesitatea asigură
rii tuturor condițiilor necesare desfășu
rării normale și la nivel tehnic ridicat 
a campionatului.

p. GAȚU

La început de an universitar
(Urmare din pag, 1)

t

spec- 
dimi-

care au participat activ cît șl a 
tatorilor (amînarea premierilor 
nuează efectul stimulator al acestora).

— Grijă deosebită pentru asigura
rea echipamentului corespunzător 
întrecerii.

Pentru ridicarea nivelului activi
tății competiționale este necesară și 
se impune îmbunătățirea activității 
secțiilor prin:

— Alegerea birourilor de secție 
In primele zile ale anului universi
tar, care să muncească efectiv și să 
sprijine activ rezolvarea probleme
lor organizatorice și educative ale 
secțiilor. Cuprinderea în birourile 
de secție a cadrelor didactice de 
alte specialități.

— Analize periodice a activității 
secției și stabilirea de obiective pen
tru perioada ce urmează.

— Folosirea de către secții a in
structorilor sportivi voluntari și 
prospătarea lor.

— Afilierea tuturor secțiilor 
federațiile de specialitate.

— Să existe preocupare 
vsnța clasificărilor sportive 
gitimărilor; studenții să fie 
spre obținerea calității de 
intr-o ramură sportivă.

Pentru asigurarea succesului unei 
activități atît de cuprinzătoare este 
necesar să existe o colaborare efi
cientă între catedrele de educație 
fizică și comisiile sportive din aso
ciațiile studenților oare trebuie să 
se ocupe deopotrivă de partea or
ganizatorică, instructivă și educativă.

Firește*  pentru atragerea uniri nu
măr cît mai mare de studenți în ac
tivitatea competitională trebuie să 
se dea o atenție mai mare muncii 
de popularizare. Ar fi indicat ca în 
fiecare facultate să existe o vitrină 
sportivă (gazetă sportivă) care să 
informeze în timp util asupra com
petițiilor la care participă studenții 
facultății și asupra principalelor 
țiuni din Institut.

Activitatea studenților cere 
partea tuturor celor angrenați

această muncă eforturi serioase, 
siune și perseverență- Condițiile 
cepționale de lucru oferite studen- 
țimii noastre prin actuala organizare 
a activității sportive în institutele 
de învățămînt superior trebuie să 
constituie un imbold în obținerea 
unor succese și mai mari decît cel 
de pînă acum.

pa- 
ex-

îm-

la

pri-în 
și a le- 
orientați 

arbitru

ac-

din 
în

TENIS: Favoriții au rămas in cursă
Ln sferturile de finală, campdonui 

țăriii Ion Țiriac a întîmpdinat o rezis
tență (neașteptată din partea tînaru- 
lui Ilie Năstase care a cîștigat pri

Ion Țiriac

rcul set și a luptat de la egal la egal 
in următoarele două. Țiriac a trebu
it să-și etaleze o bună parte din re
pertoriul său de lovituri pentru a 
putea să-și depășească adversarul și 
aceasta a avut ca rezultat un joc 
frumos care a satisfăcut publicul 
destul de numeros. Țiriac—X. Năsta
se 2—6, 6—4, 6—4, 6—1. Un meci cu 
schimburi spectaculoase de mingi a 
fost și cel care a opus pe Mărmurea- 
nu lui Boaghe. Evoluția scorului a 
fost asemănătoare: Mărmureanu a 
trebuit să cedeze primul set, cîști
gînd apoi din ce în ce mai detașat. 
Scor; 6—8, 6—4, 6—3, 6—1.

La capătul unei partide de luptă, 
bazată mai mult pe joc de regulari
tate, C. Năstase l-a întrecut pe C. 
Popoviici cu 6—1, 4—6, 6—4, 6—4 în
ceput tîrziu, ultimul sfert de finală 
masculin, Bosch—Balogh s-a între
rupt din cauza întunericului în mo
mentul cînd scorul era €—3, 2—4.

Handicapate de o tragere la sorți 
nefavorabilă, două dintre pretenden
tele la titlul de campioană, Iudit Di-

După patru luni la C. S. Al. Cluj
(Urmare din pag. 1)

are numai cuvinte de laudă. Planul 
de măsuri al acestui sector cuprinde 
multe obiective și probleme care-și 
găsesc rezolvarea în marea lor ma
joritate pe stadioane. Iată și cîteva 
din măsurile care și-au găsit rezolva
rea în practică. Centrele de selecție, 
de pildă, au atras pe terenurile de 
sport sute și sute de tinerii 40 de 
copii au fost selecționați pentru at
letism, 18 fete și 8 băieți la gimnas
tică, iar la natație din 500 de copii 
care au învățat anul acesta să înoa
te, 60 au fost selecționați pentru 
completarea grupelor de performan
ță. In secțiile pe ramură de sport 
au fast împrospătate loturile, iar la 
gimnastică au fost înlocuiți spor
tivii fără perspectivă, indiferent de 
categoria de clasificare.

Totuși, unii antrenori ai clubului 
clujean se achită numai parțial 
angajamente. Cu toții sîntem de 
cord că juniorilor trebuie să li 
acorde multă atenție, multă grijă 
îndrumarea pașilor spre performan
țe. Și antrenorii de la C.S.M. ob
țin rezultate meritorii în acest sens. 
Bunăoară la atletism juniorii R. Rusu 
(800 m plat și 1.500 m obstacole), Șt. 
Nagy (suliță), Sanda Tănase (lungi
me), E. Kociș (1000 m) și ștafeta 
4x100 (junioare) au cucerit titlurile 
de campioni republicani. Unii atleți 
juniori ai clubului au fost selecțio-

de 
a- 
se 
în

nați în Ioturile republicane: Radu 
Rusu, V. Sărucan, Gh. Plăcintaru și 
I. Căpraru. în schimb, preocuparea 
pentru creșterea performanțelor 
sportive în rîndul seniorilor este 
foarte palidă, Nu avem pretenția ca 
în cele patru luni care au trecut de 
la apariția articolului să se fi ..con
fecționat” campioni. De altfel, nici 
juniorii care au cucerit titluri re
publicane n-au fost formați numai 
în acest interval de timp. însă, spre 
deosebire de munca ce se desfășoa
ră cu juniorii, • preocuparea pentru 
creșterea măiestriei sportive la se
niori se limitează doar la secția de 
tenis de masă care, ce-i drept, an 
de an, aduce titluri de campioni. Dis- 
cutînd cu cîțiva antrenori, ni s-a 
răspuns că seniorii crescuți la C.S.M. 
se transferă la alte cluburi. într-a- 
devăr, așa este. Numai în ultimii 
doi ani au plecat 32 de seniori. To
tuși, acesta nu este un argument 
pentru lipsa performerilor din rîndul 
seniorilor de la C.SM. Din sutele 
de juniori pot fi ridicați și un număr 
însemnat de seniori. Acesta a fost 
și angajamentul luat de conducerea 
clubului dar... nerespectat. Așa stînd 
lucrurile, se impune să se treacă 
cît mai grabnic la înlăturarea defi
ciențelor, să se ia toate măsurile 
pentru îndeplinirea obiectivelor pro
puse. La C.S.M. Cluj există posibi
lități în acest sens.

COSTIN CHIRIAC

bar și Mariana Ciogolea, au trebuit 
să se întîlnească chiar în ultimul 
tur eliminatoriu al probei feminine. 
Meciul a fost disputat cu dîrzenie și 
victoria a revenit jucătoarei care a 
arătat mai mult calm și siguranță: 
Iudit Dibar, la scorul de 6—4, 3—6 
6—4. Eleonora Roșianu a trecut cu 
ușurință de Aneta Verone cu 6—0, 
6—2. Celelalte două partide s-au în
trerupt: Vera Rado—Hermina Zu
ruiau 7—5, 4—6, 5—4; Ecaterina 
Horșa—Letitia Man 6—1, 1—0.

Programul campionatului republi
can de la Progresul cuprinde astăzi 
de la ora 8,30, continuările partide
lor de simplu, iar după amiază de la 
ora 14,30 meciurile de dublu.

In urma abaterilor de la discipli
na sportivă săvîrșite de jucătorul 
Dumitru Viziru—semnalate în ziarul 
nostru — comisia de organizare a 
campionatului a decis scoaterea sa 
din competiție. Totodată, antrenorul 
Gh. Viziru ne-a comunicat că același 
jucător a primit un avertisment din 
partea conducerii clubului Steaua.

C. R.

Joc restanță

in campionatul de rugbi

IAȘI 29 (prin telefon). — In locali
tate s-a disputat partida restantă din 
campionatul republican dintre formațiile 
C.S.M.S. și Știința Pelroșeni. Meciul 
nu a avut istorie, Sncheindu-se cu sco
rul de 27—0 (13—0) în favoarea rug- 
biștilor ieșeni, care puteau învinge la o 
diferență și mai mare, dacă nu și-ar fi 
menajat forțele în vederea viitoarelor 
jocuri de campionat.

D. DIACONESCU-coresp. regional

HALTERE: [chiPa
a

orașului București 
cîștigat „Cupa regiunilor0

Recent s-a 
nala „Gupei 
participat reprezentativele regiunilor 
Banat, Cluj, Galati, Ploiești și selec
ționata orașului București.

In clasamentul general selecționata 
orașului București a ocupat primul 
loc cu 2 110 kg urmată, în ordine, 
de echipele regiunilor Cluj 2 090 kg, 
Banat 2 015 kg și Galați 1 902 kg. Pe ca
tegorii, primele locuri au revenit ur
mătorilor sportivi : cat. cocoș: P. Fiat 
(Banat) 255 kg; cat. pană : A. Zaka- 
riaș (Cluj) 295 kg; cat. ușoară : V. 
Grigore (Buc.) 312,5 kg; cat. semimij- 
locie : St- Iavorek (Cluj) 
cat- 
kg; 
360 
390

desfășurat la Brașov 11- 
regiunilor" la care au

340 kg; 
mijlocie : Ol. Cristescu (Buc.) 335 
cat. semigrea: D. Dolofan (Buc.) 
kg; cat- grea: Gh. Mincu (Buc.), 
kg.

C. GRUIA și P. MANIU -coresp.

plutonul se agită: un grup format 
din Bădără, Ardeleanu și cehoslova
cul Mahac se desprinde și reușește, 
la km 51, să-i prindă pe fugari; 
Acum forțele au crescut și la km 
66 avansul fugarilor se mărește la 3 
minute. M. Virgil nu poate rezista 
ritmului și rămîne. în curînd însă 
va începe „jocul barierelor", prima 
(la km 70 de la plecare) din seria 
celor trei îi reține pe fugari 1:25. 
Așteptarea trenului care făcea ma
nevră i-a prilejuit lui M. Virgil po
sibilitatea să reintre în grupul frun
taș, în care olandezul Holst mun
cește din răsputeri. La km 86 luăm 
din nou timpii: 4:40 față de un grup 
format din Braham, Ciobanu, Ciocan 
și cehoslovacul Kucera, porniți în 
urmărirea fugarilor și 5:20, față de 
grosul plutonului- La km 9& o nouă 
barieră îi reține pe fugari Insă ei 
pornesc în forță. Ardeleanu dă sem
ne de oboseală dar Holst îi reține, 
pe colegii lui de evadare pînă cînd 
revine alergătorul nostru. Un gest 
care a impresionat întreaga carava
nă ciclistă. La Arad are loc un nou 
sprint cu premii, cîștigat de ceho
slovacul Kubes. între timp, plutonul 
a anihilat acțiunea grupului urmări
tor. Distanta dintre fugari și pluto
nul compact este acum de 4:30. Cul
mea ghinionului: la ieșirea din Arad 
o nouă barieră (4 minute și 25 se
cunde), timp în care plutonul îi..; 
înghite- Olandezul Holst plînge ca 
un copil... Imediat după joncțiune, 
un grup de alergători, oare a rulat 
pînă acum liniștit în pluton, lansea
ză atacul hotărîtor. Dumitrescu, Moi
ceanu, Moldoveanu, olandezul Hey- 
nig, italianul Campigli, polonezul 
Szumlakowski, T. Vasile ș.a. își creea
ză în curînd un avans de două mi
nute. în acest moment, Dumitrescu 
și Moldoveanu nu mai duc la „tre
nă", micșorînd astfel șansa lui Moi- 
ceanu de a prelua tricoul galben. 
La sprintul final de pe stadionul din 
Timișoara, Moiceanu luptă pentru -ri 
obține bonificație, dar nu reușește 
să-l învingă pe Szumlakowski.

CLASAMENTUL ETAPEI: 1. Szum
lakowski (Polonia) 4h34:52, 
Moiceanu (Dinamo), 3. ~ 
talia), 4. C. Dumitrescu 
Voigtlănder (R-D.G.), 6. 
veanu (Steaua) același 
Vasile (Petrolul Ploiești) 4h35:04, 8. 
Frainchini (Italia) 4h35:16 etc.

CLASAMENTUL GENERAL INDI
VIDUAL: 1. Gawliczek (Polonia) 12h 
52:37, 2. G. Moiceanu (Dinamo) 12h 
53,04, 3. Voigtlănder (R.D G.) 12h
53:06, 4. Dippold (R.D.G.) ^2h53:22,
5. Francisc Gera (Steaua) -121155:14,
6. P- Heynig (Olanda) 12h57:27, 7:
Campigli (Italia) 12h57:47, 8. Holst 
(Olanda) 12h58:19, 9. W. Ziegler (Di
namo) 13h00:15, 10. Constantin Cio
can (Dinamo) 13h00:34.

Joi se desîășoară etapa a IV-a, în 
două semietape, pe ruta Timișoara — 
Reșița și Caransebeș — Herculane 
(total 215 km).

POLO: Mureșul

2. G. 
Campigli (I- 
(Steaua), 5. 
Gh. Moldo- 
timp, 7. T;

în bazinul ștrandului „1 Mai” din 
Tg. Mureș s-a disputat ultimul meci 
al localnicilor din acest campio
nat. Jocul a fost de un bun nivel 
tehnic. Poloiștii militari s-au impus 
prin superioritate tehnică și au cîș
tigat clar. Au marcat: Cari, Mari
nescu, Firoiu, Neacșu, pentru Steaua 
respectiv, Csiszer.

C. ALBU-coresp.

Grupul școlar Construcții ;
șos. Mihai Bravu nr. 428, București

anunță absolvenții școlilor medii, cu sau fără examen de maturitate, 
că “ —*------“ ------ -se pot pregăti la specialitățile :

TEHNICIAN LABORANT — durata 2 anî 
TEHNICIAN CONSTRUCȚII — durata 3 ani 
TEHNICIAN ELECTROMECANIC — durata 3 ani

Concursul se va ține între 5—10 octombrie^ 1965.
Se primesc candidați din toate regiunile țării.
Se asigură cazare și masă contra cost..
Elevii beneficiază de amînarea stagiului militar pe durata școl 

rizării și burse potrivit instrucțiunilor în vigoare.
înscrierile se fac la secretariatul școlii. — Telefon 21.76.99.
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Desene de AL. CLENCIU și 
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Tehnicianul 
z* ‘■raional UCFS

doar
— ...Flăcăul n-are suficientă-, 

rezistență fizică.

La întrecerile fazei de 
zonă a „Cupei F.R. Bas
chet", desfășurate la Iași, 
au fost delegați trei arbi
tri din București și unul 
din Constanța. Acest lu
cru necesitînd cheltuieli 
de prisos, deoarece în 
calitate sînt arbitri 
baschet de categorie publicană (E. URSIT, 
resp.).

— O aruncare la 
cere generalizata

consiliului 
Tg. Lăpuș 

(regiunea Maramureș), Ion 
Pop. jucător în echipa de 
fotbal Lăpușul, s-a dedat 
la durități în timpul unui 
meci (V. SĂSĂRANU, co- 
resp.).

I
Ur It gest I 
ești tehnician-..? I

I
I
I

La finala „Cupei agriculturii0 pe regiunea Ar
geș, au fost prezenți la 
atletism concurenți foarte 
slab pregătiți. Astfel, la 
proba de aruncarea suliței 
femei cea mai bună per
formanță a fost... 10—12 metri. (E. STERESCU, co- iesp.).

I
I
I
I

I 
I 
I
J
I 
I 
I

— Bine, măi frate, dar con
curenta dv habar n-are cum 
se aruncă sulița 1

— Ce contează, este ea pe lo
cul lntli 1

La partida amicală de 
fotbal dintre Minerul Baia 
Mare (categ. B) — Unirea 
Dej (categ. C) publicul a 
fost nemulțumit de jocul 
prestat de băimăreni care au protestat vehement. 
Jucătorul Colceriu (Mine
rul) s-a supărat și a părăsit terenul fără aproba
rea antrenorilor. (I. MURE- 
ȘAN, eoresp.).

I 
I
I 
L

— Ce Înseamnă asta? De ee 
ieși de pe teren ?

— Vreau să răpesc acestor 
nepricepuți plăcerea de a ve
dea juclnd pe unu! ca mine I ’!

I 
I
I

Curierul nostru...
Zeci și zeci de scrisori sosite zilnic la redacție se ocupă de diferite pro- 

Pentru astăzi am selecționat cîteva :bleme din domeniul fotbalului.

EXEMPLUL ANTRENORULUI GLASS

Cu cîtva timp în urmă s-a disputat 
derbiul timișorean al echipelor din ca
tegoria C. S-au întîlnit C.F.R. și Electro
motor. Iubitorii fotbalului au venit în 
număr mare, în așteptarea unui joc fru
mos, tehnic și disciplinat. Jocul a co
respuns aproape pe deplin, în afară de 
capitolul disciplină. Fundașul stingă Bre
men, de la Electromotor, s-a preocupat 
mai mult de... durități decît de joc. 
In prima repriză, după ce faul
tase a treia oară, a fost avertizat de 
arbitrul de centru Gh. Oprița din Arad. 
La cîteva minute după avertisment faul
tează din nou, primind un nou avertis
ment. Apoi l-a... dărîmat pe Lungu, ex
trema dreaptă a echipei feroviare, cu 
prilejul unui aut de poartă. Arbitrul de 
centru nu a văzut, fiind întors cu spa
tele.

Antrenorul lui Bremen, Mihai Glass, 
a intervenit și l-a scos pe acest jucător 
de pe teren. Și, în văzul a 6 000 de 
spectatori. Bremen a plecat la vestiar.

Gestul antrenorului Glass vorbește 
de la sine. Jucători nedisciplinați ca 
Bremen nu au ce căuta pe terenurile 
noastre de fotbal. Așteptăm ca asociația 
sportivă Electromotor și biroul secției de 
fotbal să ia măsurile care se impun.

LIVIU A. ȚINȚARIU — Timișoara

FĂRĂ LOCI

Pînă în primăvara acestui an, arbitrii 
de fotbal din Tg. Mureș au avut 25— 
30 locuri rezervate în tribuna centrală a 
stadionului. De la un timp încoace, însă, 
pe locurile noastre veneau alte persoane, 
cu tichete pentru locurile respective. In- 
teresîndu-ne, ni s-a spus că prin „tri
buna I". indicată pe carnetul de arbi
tru, la Tg. Mureș se consideră toate 
cele cinci sectoare, de la A la E. Deci 
nu avem drept la tribuna centrală. 
După intervenții nenumărate la cei în 
drept ni s-au indicat 30 de locuri în 
primul rînd (de unde nu se poate vedea 
nimic) al tribunei B. Ar fi fost bune 
și acestea, dar și de aici arbitrii au fost 
sculați de spectatori cu bilete numero
tate. După alte intervenții pe Ungă con
ducerea asociației sportive A.S.A. din 
Tg. Mureș, ni s-a spus că vom primi 
locuri în tribuna B, riadul 7. Dar mi-e 
teamă că din nou ne vom întîlni cu spec
tatori cu bilete numerotate pentru locu
rile noastre.

Cum s-ar spune, arbitrii de fotbal 
din Tg. Mureș nu au loc la meciurile 
de fotbal organizate în orașul lor 1

IOAN BENKO 
președintele colegiului de arbitri 

„TACTICA SPECIALA" ?

La 12 septembrie, la Mediaș s-a ju
cat meciul dintre Gaz metan și Arieșul 
Turda. La un atac al echipei gazdă, 
jucătorul Anton Zanca a găsit cu cale 
să-l accidenteze pe portarul echipei oas- 
pe. Curuțiu. In acest fel, poarta ră- 
mînînd goală, s-a marcat și golul vic
toriei. Zanca, un element certat cu dis
ciplina și cu jocul corect, jucase în 
prima repriză în linia de mijloc pentru

ca în cea de a doua să treacă la înain
tare, și, după cum s-a văzut, să-l acci
denteze pe Curuțiu. Acest lucru ne-a 
făcut să credem că introducerea lui 
Zanca în linia de atac a fost făcută 
cu un scop „tactic" bine determinat.

Zanca și-a făcut un obicei din a lovi 
portarii, atunci cînd vede că din cauza 
lor nu se poate marca. Pe rînd, i-au că
zut „victimă" portarii Sanda de la Oltul 
Rm. Vîlcea, Popa Petre de două ori 
(o dată cînd era la Chimia Făgăraș și 
a doua oară în campionatul 1964—1965, 
cînd era la Știința Timișoara).

Pe lingă acestea, nu există arbitru 
cu care Zanca să nu fi avut de furcă. 
După accidentarea portarului P. Popa 
de la Știința Timișoara, a fost suspendat 
pe cîteva etape. De-abia i s-a terminat 
suspendarea și. iată, a făcut același lu
cru. Oare față de asemenea jucători 
nu se pot lua măsuri mai severe ?

UN GRUP DE SPECTATORI DIN 
MEDIAȘ

NOTE, ȘTIRI,
REZULTATE DIN CAMPIONATUL 

REPUBLICAN DE JUNIORI

Dinamo Bacău — Chimia Orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej 3 — 1 (2 — 0), Oltul 
R. Vîlcea — Progresul București 1—5 
(0—2), Metalul Tîrgoviște — Dinamo 
București 0—2 (0—1), Poiana Cîmpi- 
na — Flacăra Moreni 0—0, Progresul 
Corabia — Steaua București 0—3 (0-8), 
Soda Ocna Mureș — Unireai Dej 3—2, 
Chimica Tîrnăveni — Ind. sîrmei C. 
Turzii 3—2 (1—1), Minerul Bihor — 
Minerul Baia Mare 3—3 (2—2), Elec
tromotor Timișoara—CFR Caransebeș 
4—0, Crișul Oradea — Recolta Cărei 
8—0 (4—0), Locomotiva Iași — C F.R. 
Pașcani 6—1 (2—1), Vagonul Arad — 
U.T. Arad 0—1 (0—0), CFR Arad — 
Știința Timișoara 0—1 (0—1), C.S.M. 
Reșița — Minerul Anina 7—0 (2—0), 
Jiul Petrila — Metalul Hunedoara 
1—2 (1—2), Minerul Lupeni — Știința 
Craiova 1—1, A.S.A. Tg. Mureș — 
Progresul Reghin 4—0 (2—0), Victoria 
Tg. Jiu — Electroputere Craiova 1—2 
(0—6), Foresta Sighetul Marmației — 
Olimpia Oradea 1—1, Farul Constanța
— Metalul București 3—3 (2—2), Uni
rea Negrești — Ceahlăul P. Neamț 
I—0 (1—0), Sătmăreana — Minerul 
Baia Sprie 3—0 (1—0), Metrom Bra
șov — Textila Sf. Gheorghe 2—l 
(1—1), Tractorul Brașov — C.S.M. 
Sibiu 1—0 (1—0), Metalul T. Severin
— C.F.R. Timișoara 1—1 (0—1).

SE CAUTĂ UN CEAS.„

Dacă aveți de vînzare un ceas, 
mare cît o roată de car, adresați-vă 
administrației stadionului de fotbal din 
Pitești, unde își dispută jocurile echi
pa Dinamo din localitate. Poate vi-1

România -R. D. Germană (tineret) 2-2 (1-2)
(Urmare din pag. 1)

In colțul scurt. Este 1—1 șj, în numai 
3 minute Andrei va scoate din nou 
mingea din plasă: Lisiewicz îl pune în 
pozi|ie de șut pe Stein și acesta tri
mite sus, la „păianjen" : 1—2. Imediat 
după gol Petescu îl înlocuiește pe Boc, 
deoarece acesta, vădit emoționat de de
but, comisese o serie de greșeli. Apoi, 
pînă la sfîrșitul reprizei, superioritatea 
teritorială este de partea echipei ro
mâne.

După pauză, atacurile la poarta lui 
Blochnitz se succed cu mai multă ho- 
tărîre și luciditate. Oaspeții resimt a- 
cest plus și, în dorința de a calma jo
cul, trimit des balonul acasă. In min. 
57 cade și golul egalizator: mingea 
„curge" din linia de fund pînă la Năf- 
tănăilă care îl lansează la întîlnire pe 
Năsturcscu; centrarea acestuia trece pe 
la Dumitriu II, apoi pe la Cuperman, 
al cărui șut... nu iartă. Tabela arată 
acum 2—2 și timp suficient pentru ma
jorarea scorului. Antrenorii noștri apre
ciază acum că au nevoie și mai mult 
de sprijinul publicului pe care îl stimu
lează introducîndu-1 în teren pe Sfîrlo- 
gea. Și. într-adevăr, echipa își atrage 
din nou publicul care o încurajează fre
netic. Dar, în schimb, pierde din ritm

REZULTATE
cumpără, deoarece pe acest stadion nu 
există un ceas-cronometru. Este de mi
rare faptul cum un asemenea stadion, 
amenajat după ultimele cerințe ale 
tehnicii să fie lipsit tocmai de crono-' 
tru. Sperăm că la Pitești se va înțe
lege această necesitate.

t DRĂGAN

VIITOARELE ETAPE IN „CUPA 
ROMÂNIEI"

După etapa interregională disputată 
duminică 26 septembrie, viitoarele e- 
tape în „Cupa României" ediția 1965— 
1966 sînt următoarele t la 17 octom
brie intră în competiție echipele din 
categoria C; la 7 noiembrie vor lua 
startul formațiile din categoria B, ur- 
mînd ca la 21 noiembrie să joace 
între ele echipele cîștigătoare în etapa 
de la 7 noiembrie.

AZI, PE STADIONUL PROGRESUL

Azi, pe stadionul Progresul, din 
str. dr. Staicovici, au loc următoarele 
meciuri de fotbal din campionatul re
zervelor :

Ora 14,30 Progresul —- Metalul 
București

Ora 15,45 Rapid — Dinamo Victoria
DE LA F.RT.

Se reamintește arbitrilor, colegiilor 
regionale și raionale de arbitri și con
ducerilor secțiilor de fotbal că în con
formitate cu prevederile Regulamentu
lui campionatului republican al ju
niorilor, nu este obligatorie prezenta
rea buletinelor de identitate de către 
jucătorii participant la campionatele 
de juniori, ci numai a carnetelor de 
legitimare.

și dîn legătura care se închegase cît 
de cît în linia de atac, mai ales că în 
min. 76 Moldovcanu îl schimbă pe Co- 
dreanu. In min. 86, Slîrlogea este ser
vit de Cuperman și. aflat în poziție 
bună, se împiedică cu balonul. Mai no
tăm un corner la poarta oaspeților (min. 
88) și apoi... fluierul final.

In general, echipa noastră a acționat 
inegal pe parcursul celor 90 de minute. 
Olimpicii noștri au avut perioade bune 
dar și multe momente de joc steril, 
slab orientat tactic. Dinu și Boc n-au 
dat satisfacție. In schimb, echipa s-a 
comportat mai bine după ce au intrat 
In joc Petescu și Năftănăilă.

Echipa de tineret a R. D. Germane, 
alcătuită din jucători masivi, buni a- 
lleți, rapizi la balon și care au menți
nut aceeași viteză de joc timp de 90 de 
minute, este o formație puternică.

Arbitrul L. Raduncev (Bulgaria) • 
condus bine.

ROMANIA: Andrei—LUPESCU, Boe 
(min. 35 PETESCU), GRAJDEANU, 
Surdan—Dinu (min. 46 Năftănăilă), Pes- 1 
caru-—Năsturescu, Dumitriu II (min. 64 
Sfîrlogea), CUPERMAN, Codreanu (min. 
76 Moldoveanu).

R. D. GERMANA : Blochnitz—Rock, 
BRANSCII, Hergesch, NAUMANN — 
SEEHANS, Irmscher—Liiwe, KLEIMIN
GER, Stein, Lisiewicz.

NOTE DE LECTOR

FOTBAL LA POALELE CORDILIERILOR
Am citit cu plăcere, acum trei ani, 

cartea lui CONSTANTIN TEAȘCĂ 
„Fotbal și fotbaliști la diferite meri
diane", apărută în Editura UCFS. Am 
apreciat stilul reportericesc al a- 
cestui antrenor, experiența din do
meniul fotbalului transmisă cu ta
lent cititorului. Cu atît mai multă 
curiozitate am luat în mînă noua 
carte a lui Teașcă, „Fotbal la poalele 
Cordilierilor", care a văzut recent 
lumina tiparului în aceeași editură. 
Ea cuprinde comentarii asupra cam
pionatului mondial de fotbal din 
1962. Nu am fost în Chile și nu am 
asistat la campionatul mondial din 
1962, dar după ce am citit această 
carte pot spune că știu ce s-a petre
cut acolo, mi-am dat seama ce a fost 
mai important din punct de vedere al 
dezvoltării fotbalului în lume. Este 
fără îndoială meritul antrenorului 
Teașcă.

Autorul a fost trimis ca observator 
la acest campionat. El a avut datoria 
să vadă cît mai mult, să ia cunoș
tință de cît mai multe aspecte legate 
de pregătirea echipelor, de jocul lor, 
de tactica lor. Să înțeleagă pe cît 
posibil condițiile în care se pregătesc

victoriile șt cauzele care duc la în- 
frîngeri. Chiar acum, după trei ani, 
cartea nu și-a pierdut actualitatea. O 
pierdere este apariția ei cu întîr- 
ziere, dar vorba cunoscutului dicton 
francez: „miex plus tard que ja
mais"...

Au mai fost trimiși și alțt observa
tori Ia unele evenimente sportive de 
mare însemnătate. Dar unde sînt roa
dele culese ? Au fost ele puse la în- 
demîna celor interesați? Foarte rar, 
și este regretabil că eforturi aprecia
bile, făcute cu serioase cheltuieli, nu 
sînt totdeauna fructificate. De aceea, 
cartea lui Teașcă reprezintă o apa
riție prețioasă în penuria de lucrări 
de publicistică sportivă originală de 
la noi.

„Fotbal la poalele Cordilierilor*  
clarifică multe probleme care nu au 
fost tratate sau au fost tratate ne
corespunzător în trecut. Căci autorul 
nu se oprește la descrierea eveni
mentelor, ci le apreciază critic, le 
confruntă cu cele mai diferite păreri 
din surse autorizate ale fotbalului in
ternațional. El le cîntărește, trage 
multe concluzii proprii, cu care de
seori putem fi de acord, face reco

mandări utile. De asemenea, este re
marcabil faptul că această lucrare 
se află la zi în ceea ce privește cele 
mai recente probleme tactice în fot
balul internațional, dînd posibilitate 
cititorului să-și formeze o părere pro
prie în legătură cu aceste probleme.

Un merit al lucrării este situarea 
justă a pregătirii tehnice în fotbal 
ca factor de primă importanță în dez
voltarea acestui joc.

Cartea se citește cu plăcere, poate 
fi înțeleasă de oricine, iar dramatis
mul descrierii unor jocuri (ca de ej 
xemplu : filmul partidei Chile
U.R.S.S.) poate provoca invidia mul
tor cronicari de specialitate. Carted 
este presărată Ctt portretele unor jrr- 
cători și antrenori, cum sînt cele aler 
lui Di Stefano, Sivori, Herberger etc., 
dintre care unele ăr Merita un loc 
într-o antologie de literatură sportivă.

Important este de asemenea că a- 
ceastă carte a apărut într-un moment 
cînd la noi se fac serioase eforturi 
pentru ridicarea fotbalului. Este și 
aceasta o contribuție, pe care o do
rim urmată și de altele asemănă
toare.

TUDOR VASILE

PRONOSPORT i
PRONOEXPRES

La tragerea concursului Pronoexprci , 
nr. 39 din 29 septembrie a.c. au fost 
extrase din urnă următoarele numere:

16 4 44 23 8 31
Numere de rezervă : 17 32
Fond de premii : 892.833 lei din care 

lei 289.023 report la categoria I
Tragerea următoare va avea loc 

miercuri 6 octombrie a.c. la Caran
sebeș.

LOTO
Premiile întregi și sferturi de la tra

gerea Loto din 24 septembrie 1965.
Supliment II : 1 variantă a 47.852 lei 

și 3 variante a 11.963 lei ; Categoria I : 
2 variante sfert a 41.870 lei ; Categoria 
a II-a : 16 variante a 4.035 lei și 19 va
riante a 1.008 lei : Categoria a HI-a : 38 
variante a 1.772 lei și 45 variante a 443 
lei ; Categoria a IV-a : 61 variante a 1.143 
lei și 49 variante a 285 lei Categoria a 
V-a : 76 variante a 845 lei și 92 variante 
a 211 lei ; Categoria a Vl-a : 131 varian
te a 500 lei și 145 variante a 125 lei ; Categoria a Vil-a : 184 variante a 359 
lei și 197 variante a 89 lei ; Categoria 
a VIII-a : 319 variante a 216 lei și 268 
variante a 54 lei.

Report supliment I : 83.741 lei.
C1ȘTIGATORII DE AUTOTURISME LA 
TRAGEREA SPECIALA LOTO DIN W 

SEPTEMBRIE 1965.
In urma tragerii la sorți cele 20 auto

turisme oferite la tragerea specială Loto 
din 17 septembrie 1965, au revenit urmă
torilor : 1 Fiat 1100 F — Jercăianu V. Ion 
din Corn. Movila Miresei reg. Galați; 
1 Renault 10 major — Mâțiu Avram din 
Corn Vața de Jos reg. Hunedoara ; 1 
Wartburg-Lux — Ghiță Gheorghe din 
București ; 1 Fiat 850 — Nicolescu Aura 
din București ; 1 Wartburg-Standard — 
Bucur Vasile din Petroșeni ; 1 Fiat 600 — 
Becherescu Ștefan din Craiova ; cît® 
1. Trabant-Combi : Mărăcineanu Ion din 
Ploiești și Nechita Toader din București; 
1 Trabant 601 — Pascu Pavel din Cluj 
și 1 Trabant 600 — Șandru Maria din corn. Prejmer reg. Brașov.

La extragerea de 2 numere au cîștigatî 
1 Wartburg-Standard — Casapu Mircea 
din Timișoara ; cîte 1 Fiat 600 : Parai- 
pan Gheorghe din Com. Turcheș reg. 
Brașov și Mikita Iosif din Arad ; cît® 
1 Trabant-Combi : Bucur Ilie din Tîrnă-J [ 
veni, Manea Niculaie din Roșiori de j 
Vede, Sanda M. Iulian din Tg. Jiu, 
Vișan Marin din București, Stanciu Ma- 
ria din București și Ciuraru Iancu din 
Brăila ; 1 Trabant 601 — Grama Gheor
ghe din Tulcea.

Rubrică redactată de Loto-Prono*  
sport.

De Ia I.E.B.S.
FJT S-au pus în vînzare, la casele obiș

nuite, biletele pentru Jocul de fotbal 
STEAUA — DINAMO BUCUREȘTI din 
3.X. de pe stadionul „23 August" pre
cedat de întîlnirea internațională de 
fotbal dintre echipele de surdomutl din ROMANIA șl UNGARIA.

a Casele speciale din str. Ion Vidu 
Si Pronosport cal. Victoriei nr. 2 vînd 
și bilete pentru întîlnirea internațională 
de handbal (f) ROMANIA — CEHO
SLOVACIA de sîmbătă 2.X., ora 19, din 
sala Floreasca.• La bazinul acoperit Floreasca se 
primesc înscrieri pentru cursul de ini
țiere la înot pentru copii.



Jimiorii români au lâsat o irumoasâ impresie

Ieri, la Neubrandenburg:
România—R. D. Germană 1-0 (O-O)

BERLIN, 29 (prin telefon de la a- 
genția A.D.N.). Astăzi s-a desfășurat 
în orașul Neubrandenburg întîlnirea 
internațională de fotbal dintre re
prezentativele de juniori ale R. D. 
Germane și României. Victoria a re
venit echipei române cu 1—0 (0—0) 
prin golul marcat în min. 50 de 
Incze. Fotbaliștii români au lăsat 
o frumoasă impresie, au avut o apă
rare care a trecut cu excelent exa
menul la care a fost supusă în mo
mentele grele ale jocului. Și în jocul 
de la mijlocul terenului românii au 
fost mai buni și ca urmare ei au do

ȘTIRI DIN FOTBAL
ALTE ECHIPE CALIFICATE ÎN TURUL 

AL II-LEA AL COMPETIȚIILOR 
EUROPENE

Ieri, în „Cupa campionilor euro
peni”, Sparta Praga a dispus cu 4—0 
die Sport Lausanne și s-a calificat 
Îentru turul al doilea al competiției, 

n primul meci ■ Torul a fost alb.
în „Cupa cupelor" s-au desfășurat 

mai multe jocuri. La Istanbul, Ga- 
latasaray a dispus cu 2—1 de for
mația elvețiană F. C. Sion, insufi
cient însă pentru a obține califi
carea deoarece, în primul meci, 
Sion cîștigase cu scorul de 5—1. Și 
■Dukla Praga s-a calificat pentru 
turul următor. Formația cehoslovacă

REVISTA PRESEI DE PESTE HOTARE

L'Equipe: „Metrii, yarzii și recordurile"...
Intr-un articol intitulat: „METRII, 

YARZII ȘI RECORDURILE* *4 *, ziarul 
L’EQUIPE arată că la atletism și na- 
tațic s-a ajuns la o umflare artificială 
a probelor, la înregistrarea unui nu
măr prea marc de recorduri, care nici 
nu mai pot fi ținute minte din cauza 
avalanșei dc probe.

• S-a dat startul în prima ediție a 
„Cupei campiionllor europeni" la ho
chei pe gheață. Conform regulamen
tului echipele susțin patru întîiniri 
îm cadrul unui singur tur: două 
jocuri pe teren propriu și două î.n 
deplasare. Partida dintre campioană 
Italiei Cortina Rex și campioană* 
Franței Chamonix a dat cîștig de 
cauză formației italiene. Ea a dispus 
pe teren propriu de Chamonix eu 
5—2 și 3—1, iar în deplasare a cîșt.i- 
gat prima partidă cu 4—3 iar cea de 
a doua a terminat la egalitate (3—3). 
Astfel Cortina Rex s-a calificat pen
tru turul al doilea.
• La Lublin (Polonia) s-a desfășurat 

o întâlnire triunghiulară de haltere 
la cane au participat formațiile 
T.S.K.A. Sofia, Legia Varșovia și 
Vorwărts Berlin. Iată primii clasați 
în ordinea categoriilor: SZOLTYSEK 
(Legia) 330 kg, JANKOWSKY (Le
gia) 320 kg, NOWAK (Legia) 385 kg. 
ZIELINSKI (Legia) 415 kg, KACZ- 
KOWSKI (Legia) 450 kg, GOLAB (Ize- 
gia) 470 kg, ASENOV (T.S.K.A.) 440 
kg.

4 Redacția șl administrația: str. Vasile Conta nr. 16, telefon ll.t0.05. Interurban 72 și 286 Telex: sportrom buc. 180. Tiparul: I. P. .Informația', str. Brezoianu 23— 25.
PREȚUL ABONAMENTULUI: 1 tună: 6,50 lei t 3 tuni: 19,50 lei; 6 luni: 39 lei; 1 an : 78 tei.

„Aproape că mi trece zi in care să 
nu se realizeze un record mondial in 
atletism, înot sau în sportul halterelor.

Înainte, realizarea unui record era 
considerată ca un mare eveniment, por- 
nindu-se in primul rînd de la relativa 
raritate a acestui fapt. Astăzi, lucru
rile se petrec altfel. Aceasta, probabil, 
și din cauză că sportul își lărgește pe 
zi ce trece imperiul.

De exemplu, la natație avem distanțe 
in metri și yarzi. La fel, în atletism 
există o învălmășeală de metri și yarzi. 
Cel mai absurd exemplu în acest sens 
îl constituie proba de .120 yarzi gar
duri (109,72 m) al cărei record se în
registrează separat de cel de 110 mo- 
tei garduri, cu toate că diferența de 
distanță (28 centimetri) însemnează in

DEȘI s-a retras 
tdin fotbal, celebrul 
jucător englez Stanley 
Matthews continuă să 
joace ! Recent el a e- voluat în echipa Za- 
malek, din Cairo, în 
meciul demonstrativ susținut de această 
formație cu selecțio
nata orașului Ismailia. Partida s-a terminat 
la egalitate (1—1) și cronicarii subliniază că 
Matthews a făcut un 
joc excelent. După meci, Stanley Mat
thews a reușit să dea 
șl... 220 de autogra
fe admiratorilor săi.

tsA CINEMATO
GRAFUL „Pagode" din 
Paris a avut loc re
cent festivalul inter
național al filmului 
sportiv. Marele pre

miu a fost atribuit 
filmului „întâlnirile ve
rii", realizat de regi
zorul francez Jacques 
Artaud.

S-A OBSERVAT câ 
săritorul sovietic în 
lungime Ter-Ovanesian 
In unele concursuri nu 
sare cu piciorul obiș
nuit de „bătaie“ ci cu 
celălalt picior. Expli
cația T El intenționea
ză să se „apuce14 anul 
viitor de triplu salt 
șl să doboare recordul 
mondial (17,03 m) de

IATA-L pe cunoscutul ciclist cehoslovac, Jan 
Smolik, ciștigător al „Cursei Păcii" luînd cel mai 
important start al vieții sale : în fața ofițerului 
stării civile, el semnează actul de. căsătorie alături 
de Helena Jedlickova o tinără și drăguță stevar- desă.

minat mai mult. Numai forma exce
lentă a portarului german Schulze a 
făcut ca scorul să nu ia proporții.

După meci, antrenorul echipei 
R. D. Germane, Deger, a avut numai 
cuvinte de laudă la adresa tinerilor 
fotbaliști români: „Victoria oaspe
ților este pe deplin meritată datorită 
jocului frumos pe care l-au practicat. 
Noi am aliniat o echipă tinără care 
se pregătește pentru viitoarea ediție 
a turneului U.E.F.A. și, din acest 
motiv, nu am folosit jucătorii care 
au cîștigat în acest an turneul de 
juniori organizat de U.E.F.A.*;

a jucat cu Rennes și a terminat la 
egalitate (0—0), după ce în prima 
partidă cîștigase cu 2—0.

în „Cupa orașelor tîrguri” s-au 
desfășurat alte partide. în meci re
vanșă, echipa vest-germană Miln- 
chen 1860 a învins cu 4—0 formația 
suedeză Malmo. Învingînd și în pri
mul joc cu 3—0, Miinchen s-a cali
ficat pentru turul următor. în pri
mele jocuri s-au întîlnit: F. C. 
Niirnberg -— Everton 1—1 și F. C. 
Antwerp — Glentoran Belfast 1—0.

Cupa Orașelor Tîrguri: Zagreb — 
L.icge 2—0 (în primul joc 0—1).

• Ieri în campionatul italian La- 
nerossi — Inter 1—1.

această cursă doar două sutimi de 
secundă. De ce ezită englezii și ame
ricanii să treacă în totalitate de la 
yarzi la metri, după ce ei au preluat 
încă în anul 1954, proba de 3 000 m 
obstacole ? Și de ce, oare, n-ar putea 
Federația Internațională de Atletism 

Amator (IAAF) să desființeze probele 
de yarzi, cu excepția — să zicem — 
a curselor pe 100 yarzi și pe o milă — 
ținîndu-se cont de tradiția lor?

Cu cit se limitează posibilitățile de 
record, cu atît recordul cîștigă mai 
mult în valoare. Aceasta n-ar însemna 
însă neacceptarea performanțelor obți
nute în alte unități de măsură. S-ar 
ține evidența lor din considerente do
cumentare, dar ele n-ar mai veni să 
„îmbogățească^ în fiecare zi — și deci 
să bagatelizeze — recordurile mon
diale, europene11.

Intervenția ziarului parizian este in
teresantă. Recordul trebuie să stîrnească 
interes și respect, să înceteze să fie 
o cifră în plus, gata să fie pierdută 
și uitată în mulțimea celorlalte.

ținut de polonezul Schmidt,
SIDNEY a cerut or

ganizarea Jocurilor O- 
limpice din 1972. In a- 
eest scop australienii 
sint gata să cheltu
iască 50 milioane de 
dolari pentru cons
truirea unui stadion 
de 100 000 de locuri, a 
unui palat al sportu
rilor și a unui bazin 
de înot cu cite 15 000 
de locuri etc. Cererea 
are puține șanse să fie 
admisă, dat fiind fap
tul că n-a trecut prea 
mult timp de cînd 
J.O. au avut loc la 
Melbourne (1956).

CUNOSCUTUL fiică - 
tor australian de te 
nis Mulligan a cerut 
să fie naturalizat... i- 
talian. Dacă va obține 
naturalizarea — și e 
mai mult ca sigur c< 
nu va întîmpina nici o opoziție — el vs 
putea reprezenta Ita 
lia în „Cupa Davis*  
șl în alte competiții, 
începînd din 1968.

SCHAFFER, ultimul 
jucător activ din echi
pa R.F. Germane care 
a cîștigat campionatul 
mondial din '19114, și-a 
anunțat și el retrage
rea din fotbal. Fiind 
solicitat să joace la 
Koln, care are un 
punctaj slab în clasa
ment, el a răspuns : 
„La cei 39 de ani ai

SPORTUL PE GLOB
Pregătiri pentru C. M. la handbal feminin

Simbătă și luni, două interesante întîlniri 
România—Cehoslovacia în sala „Floreasca“

Sîmbătă și luni, iubitorii handbalu
lui din București vor avea prilejul 
să urmărească în sala Floreasca (de 
la ora 19) două interesante jocuri in
ternaționale, între reprezentativele 
feminine ale României și Cehoslova
ciei. în legătură cu lotul cehoslovac 
am primit următoarele amănunte:

PRAGA 29 (Serviciul nostru de 
telex). în vederea partidelor de la 
București, antrenorii J. Kecskemethy 
și A. Kolarik au alcătuit următorul 
lot: Houskova și Herzogova (por
tari) — Blechova, Cifranicova, Fran- 
tova, Holoubkova, Jajcajova, Kerne- 
rova, Kosikova, Kyryanova, Malinova, 
Schifferova și Vecikova. Majoritatea 
jucătoarelor au făcut parte din echipa 
care la începutul lunii a jucat în 
R.F.G.: în primul joc, reprezentativa 
Cehoslovaciei a cîștigat cu 14—11, 
iar în al doilea selecționata orașului

PE SCURT® PE SCURT
• Comitetul olimpic mexican a 

anunțat că la săptămîna prcolimpică 
care va avea loc între 11 și 17 octom
brie la Mexico City delegația U.R.S.S. 
va prezenta 40 de sportivi. Din dele
gație fac parte 22 de atleți, 5 boxeri,
4 scrimeri. 5 gimnaști și 4 înotători.

• Turul ciclist internațional al Bul
gariei a luat sfîrșit cu victoria ceho
slovacului Hava, care a totalizat timpul 
de 41 li 30:12. El a fost urmat în cla
sament la numai 18 secunde de bulga
rul Kirilov și la 2:16,0 dc italianul Bo
ne tto. Pe echipe a cîștigat Bulgaria, 
urmată de Cehoslovacia, Polonia și 
Franța. Ultima etapă a competiției: 
Troyan—Sofia (201 km) a revenit fran
cezului Rene Grenier cronometrat în
5 h 31:50.

• Iată cîteva rezultate mai impor
tante înregistrate în meciul atletic Un
garia—Cehoslovacia desfășurat recent 
la Budapesta. MASCULIN : prăjină To- 
masek (RSC) 4.60 m ; 400 in garduri 
Mandlik (RSC) 52,4 ; disc Danek (RSC) 
59,68 m; triplu salt Kalocsay (RPU) 
16.51 m ; 800 rn plat Nagy (RPU) 
1:47,5; 200 m Mihalfvi (RPU) 20,9: 
suliță Kulcsar (RPU) 82,98 m; 10 000 
m plat Sutoe (RPU) 29:57.2; 3000 ni 
obstacole Fazekaș (RPU) 8:52,3 ; greu
tate Varju (RPU) 18,55 m ; 100 m plat 
Rozanyai (RPU) 10,5; 110 ni gar
duri German (RSC) 14,2 ; 1500 m 0- 
dlozil (RSC) 3:42.5; ciocan Zsivotski 
(RPU) 69,11 m. în probele feminine 
cel mai valoros rezultat a fost în
registrat de atleta maghiară Szabo, care 
a cîștigat cursa de 800 in plat în 2:07,2.

mei nu mai pot să salvez o echipă44...
MARCEL CERDAN 

junior, fiul fostului 
campion mondial de 
box la „mijlocie'4, a 
obținut recent în lo
calitatea Fressenville 
(Franța), în cel de al 
12-lea meci pe care 
l-a susținut cea de a 
12-a victorie. Cerdan a 
fost declarat câștigă
tor la puncte asupra 
compatriotului său 
Jack Chiche.

PENTRU a-i icuti 
pe cei care locuiesc 
în apropierea stadio
nului de manifestările 
zgomotoase ale spec
tatorilor, clubul aus
tralian de fotbal Yan- 
govla a hotărît să su
porte cheltuielile or
ganizării unor ex
cursii în după-amieze- 
le cînd se dispută 
meciurile. Un autobuz 
al clubului îi trans
portă pe cei dornici 
de liniște în afara o- 
rașului la o braserie 
unde pot consuma 
prăjituri și cafele, tar 
după două ore se îna
poiază în oraș.

CIștigAtoarele ce
lor 10 ediții ale „Cupei 
campionilor europeni44 
la fotbal sînt cunoscu
te Dar, golgeterli celor 
10 ediții deși sînt fot
baliști renumiți, nu au 
fost dați pînă acum 
publicității. Un statisti

cian englez a alcătuit 
acest clasament după numărul de goluri mar
cate pe ediții, care are 
următoarea înfățișare :
1. Alta fini (Milan) 14 
goluri (ediția 1962-63) ;
2. Puskas (Real Madrid)
cu 13 goluri în ediția 

1959/60; 3.-6. Torres
(Benfica) 10 goluri (e- 
diția 1964-65) ; tot cu 10 
goluri îl urmează Aguas 
de la Benfica (ediția1960— 61) ; Fontaine 
(Reims) ediția 1958-59 și 
Di Stefano de la Real 
Madrid (ediția 1957-58) ; 6.—7. Violett (Manches
ter United) 9 goluri în 
ediția 1956-57 și tot cu 9 goluri Di Stefano 
(Real Madrid) ediția
1961- 62 ; 8. Mazzola (In- 
ternazionale) ediția 
.1963-64 cu 8 goluri ; 10. 
Milutinovici (Partizan 
Belgrad) cu 7 goluri în 
ediția 1955-56

POTRIVIT datelor o- 
ficiale deținute de Fe
derația internațională 
de Fotbal (F.I.F.A.), 
cel mai mare număr de 
spectatori înregistrat în 
preliminariile campio
natului mondial a fost 
la meciul dintre R.D. 
Germană și Ungaria : 
98 765 plătitori iar cel 
mai mic la jocul Cuba 
—Jamaica : 1 176 plă
titori.

CHELTUIELILE le
gate de J.O. 1968 de la 
Mexico urmează să fie 
acoperite — printre al-

Praga a terminat la egalitate (6—6) 
cu echipa orașului Dortmund. Antre
norii latului consideră că meciurile 
de la București le vor servi foarte 
mult la pregătirea lotului pentru pre
liminariile cu Japonia, programate la 
Praga la 24 și 26 octombrie.

ZDENEK VALENȚA

• Alte pregătiri pentru C.M.: Un
garia — R.D.G. 6—5 (3—3) și Buda
pesta — Berlin 4—5 (3—1), la Buda
pesta. Ungaria face parte din aceeași 
grupă semifinală cu România, Polonia 
și Cehoslovacia sau Japonia.

Pregătiri pentru „europenele" de autism
La „Kisstadion", în mai multe 

încăperi de la primul etaj, au și fost 
instalate birourile comisiei de orga
nizare a campionatelor europene de 
atletism. După cuin se știe, ediția a 
VIII-a a acestei competiții se va 
desfășura în august 1966 la Buda
pesta. Și, deși mai este timp berechet, 
comisia a și început să activeze cu 
intensitate.

Dr. Jozsef Sir, membru în consi
liul IAAF, avea în față un plan de
taliat privind organizarea campiona
telor iar .pe pereți tot felul de gra
fice.

„Pentru federația maghiară de at
letism — ne-a supus dr. Sir — or
ganizarea la Budapesta a întreceri
lor Universiadei a însemnat un lucru 
foarte important. Am putut face, de 
pe acum, o serioasă trecere în re
vistă a potențialului nostru organi
zatoric, am verificat practic comisi
ile de arbitri și amplasarea pe teren 
a diferitelor probe, am experimentat 
cronometrajul electric, asigurat de 
casa elvețiană Longines, și am fă
cut primii pași spre constituirea unui 
centru de presă.

Față de creșterea impetuoasă a atle
tismului european, se poate aprecia, 
de pe acum, că ediția viitoare a 
campionatelor va depăși ca amploare 
toate organizările în acest domeniu. 
Contăm să ia parte la întreceri re
prezentanți din toate țările europe
ne, cu peste 1 000 de atleți și atlete 
și cîteva sute de ziariști și crainici 
de radio și televiziune. Pentru con- 
curenți am stabilit ca „satul europe
nelor" să fie la Godnlo (la 30 km de 
Budapesta, acolo unde au fost ca
zați reprezentanții noștri la Uni
versiadă). Pînă în anul viitor vor

tele — și din impozi
tul pe tutun și pe ,,te- 
quil“ (o băutură alcoo
lică tipică mexicană). 
Se studiază chiar și po
sibilitatea măririi impo
zitului pe bere în a- oest scop.

TÎNAra înotătoare 
australiană Linda Mc 
Gill, în etate de 19 ani, 
care a făcut parte din 
lotul olimpic de la To
kio, a traversat Cana
lul Mînecii în 11 ore 
și 12 minute. Imaginea 
de față o înfățișează 
pe Linda Mc Gill, bind 
o bere la Dover. După 
atâtea ore de înot, avea 
tot dreptul !

LA WELLINGTON 
un concurs atletic 
a avut un episod 
puțin obișnuit. Atletul 
Donald Clark care cîș
tigase proba de 100 m 
a fost atacat vehement 
de cîțiva cîini ai poli
ției, „Misterul" a fost 
numaidecît dezvăluit : 
Donald Clark evadase 
din închisoare și pentru 
a i se pierde urma., 
a luat de îndată startiA 
în concurs.

Azi la Hamburg, 
meciul de box
R.F.G.—România
HAMBURG, 29 (Agerpres). — A1"*'  

lorii de box din Hamburg așteaptă 
mare interes întîlnirea dintre echipele 
R. F. Germane și României care va 
avea loc joi seara. în vederea acestui 
meci s-au făcut intense pregătiri. Echi
pa română a sosit marți fiind întimpi- 
nată ia aeroport de reprezentanți ai fe
derației de specialitate din R. F. Ger
mană. Programul complet al reuniunii 
de astăzi la cele 10 categorii este ur
mătorul :

Koerper—Ciucă ; Rascher—Piiiu ; Klee 
—Stanev ; Schmitt—Antoniu ; Hanstcin 
—Dinu; Kottysch—Pitii; Meyer- Dobre; 
Horning—Olteanu ; Gerber.—Motiea și 
Huber—V. Mariuțan.

După acest meci, boxerii români vor 
evolua la 2 octombrie la Wolfsburg, în 
compania echipei secunde a 11. F. Ger
mane. care va avea următoarea compo
nență : Stephani, Dehn, Labinschus, 
Ruzicka. Horcnig, Voss, Milliclt, Ar- 
neekc, Gerber și Larmann.

mai fi gata alte cîteva clădiri tJe 
căminelor Institutului Agronomic? 
cazarea fiind astfel asigurată în bu
ne condițiuni. Totodată va fi con
struita o nouă cantină iar pentru an
trenamentele atleților vor fi amena
jate piste speciale, gro-pi pentru sări
turi și locuri pentru aruncări. Un 
serviciu special de autobuze va asi
gura o legătură permanentă între 
Godoilo și Capitală.

Pistei, cu opt culoare, de pe „Nep- 
stadion” care a fost recent rcamc- 
najată pentru Universiadă, i se va 
acorda toată atenția astfel ca ta 
„ora*  campionatelor ea să sc poată 
prezenta fără cusur. Aceeași atenție 
o vom acorda completării inventaru
lui de materiale după cele mai noi 
cerințe ale tehnicii mondiaile.

Gît de curînd vom începe editarea 
unui buletin al campionatelor euro
pene prin care vom comunica perio
dic stadiul pregătirilor noasitre. în 
orice caz, pentru început, sîntem sa- 
bisfâicuiți de rezultatele „.repetiției 
generale*  pe care a prilejuit-o Uni
versiada. Avem de făcut încă desldit 
retușuri, dar sînt convins că totul va 
fi gata la timp, astfel ca aceste cam
pionate să marcheze o nouă etapă în 
dezvoltarea atletismului european."

Interviu consemnat de
ROMEO VILARA

Baschetbaliștii chinezi 
la Timișoara

TIMIȘOARA 29 (prin telefon). — 
Întîlnirea dintre echipele do baschet 
Avangard Pekin și Știința ^Imiișoara, 
disputată pe terenul Constructorul, a 
plăcut publicului spectator datorită bu
nei comportări a oaspeților cit și repli- 
cei valoroase date de gazde. Meciul a 
fost echilibrat pînă în minutul 30 (scor : 
48—47 pentru Avangard). în final oas
peții și-au impus superioritatea și au 
cîștigat cu 72- -55 (35—30). S-au re
marcat: Tuan So-ci (10), Gi<uan Den- 
siu (11), (.in So-so (10) de la Avan
gard și lonescu (19), Popovici (12), 
D. Pușcașu (8) de la Știința.

PETRU ARCAN-coresp. regional

Știri... rezultate...
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