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ORGAN Al UNIUNII DE CULTURĂ FIZICĂ Șl SPURT DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMANIA

STIINTA CLUJ-WIENER NEUSTADT („CUPA CUPELOR") 
DINAMO BUCUREȘTI-,,B. 1909“ ODENSE („C.C.E.'j

CLUJ (prin telefon). întoarsă 
de la Arad, Știința Cluj a fă
cut luni ’ și marți două antre
namente ușoare. Jucătorii clu
jeni sînt hotărîți să promoveze 
in turul II al „Cupei cupelor", 
Iată formația probabilă: Ga- 
boraș — Szoke, Neșu, Grăj- 
deanu. Cîmpeanu — AL Vasrle, 
Pexa (Georgescu) — Ivansuc, 
Marcu, Adam, Szabo. Rezerve: 
Moguț, Suciu și Mustețea.

Iată ce a declarat despre 
jucătorii austrieci -— sosiți luni

La Timișoara, Viorica Viscopo- 
leanu a realizat 6,37 m și a depășit 
de puțin o săritură de 6,52 m.

Foto : R. Vilara

la Cluj — ziaristul 
Elstner (de la cotidianul 
press"): „Wiener
joacă mai bine 
sare decît acasă !
piu voi cita finala Cupei 
Austriei în care jucătorii 
de la Neustadt au făcut meci 
nul în deplasare, la Linz (cu 
L.A.S.K.) și au pierdut acasă. 
Așadar, azi, la Cluj, jucătorii 
noștri vor juca numai pentru 
victorie".

Formația probabilă a lui 
Wiener Neustadt: Schneider— 
Offenbach, Fenz, Hutless — 
dr. Neudauer, Fresser, Lenzin- 
ger> Blerbaumer, Teifenbrun- 
ner, Hoffmann, Schatzer.

Campioana țării noastre, Di
namo București, angajată în 
cealaltă mare competiție a con
tinentului WC.C.E.“, a sosit luni 
la Odense.

Echipa privește cu optimism 
calificarea în turul al doilea 
al întrecerii.

Ieri» jucătorii dinamoviști au 
făcut un ultim antrenament» 
de acomodare, stabilindu-se 
formația probabilă: E>atcu — 
Popa, Ivan, Stoenescu, Ștefan 
— Ghergheli, Popescu — Pîr- 
călab, Nunweiller 
Grozea (Hai du)-.

Ambelor formații românești 
le dorim succes deplin I

Cîteva sute de atleti la startul 
campionatului republican pe echipe

Sfîrșitul acestei săptămîni 
marchează o serie de importan
te întreceri de atletism, în ca
drul campionatului republican 
pe echipe. Cu acest prilej vor 
fi reluate disputele din cate
goriei A care programează ur
mătoarele întîlniri : TIMIȘOA
RA ; Banat — Steaua — Dina
mo, BUCUREȘTI : Metalul — 
Crișana — Știința, BRAȘOV : 
Brașov — Cluj —■ Rapid. La 
încheierea celor 4 etape ale tu
rului competiției echipa Steaua 
conduce în clasamentul gene
ral la bărbați, iar Știința la

BUCUREȘTI : București — 
Bacău — Ploiești — Mureș- 
Autonomă Maghiară ; GA- , 
LĂȚI : Galați — Iași — Ma- ! 
ramureș — Suceava.

In Capitală va fi reluată în 
trecerea formațiilor bucurește- ! 
ne din cadrul categoriei B.

Un bun prilej pentru cele 
cîteva sute de atleți angre
nați în întreceri să realizeze I 
performanțe de valoare care 
să contribuie la îmbunătățirea 
mediilor rezultatelor din 1965. I

LA START—
din 6 țări

REPREZENTATIVA NOASTRĂ 
FEMININĂ DE VOLEI 
A PLECAT ÎN POLONIA

I Echipa feminină de volei 
țării noastre 
după-amiază 
tîndu-se spre 
participa, în 
8, sîmbătă 9 
octombrie, la 
național de verificare, împreu
nă cu echipele Poloniei (pri
ma și secunda) și cu aceea a 
Cehoslovaciei.

a 
a părăsit ieri 

Capitala, îndrep- 
Varșovia. Ea via 
zilele de vineri 
și duminică 10 

un turneu inter-

NOI RECORDURI 
LA ATLETISM

I Cu prilejul etapei a III-® a 
campionatului de atletism pe 
echipe (categ, B) desfășurată 
la Hunedoara, au fost înregis
trate cîteva rezultate de va
loare. STET.IAN A NHDELCU 
(Știința C-lung) a egalat recor
dul de junioare la 80 mg cu 
11,3 iar MARIANA GOTH (Hu
nedoara) cu 12.0 sec. pe 100 
m a stabilit un nou record 
republican la categoria juni
oarelor mici.

STEAUA — RULMENTUL 
BÎRLAD 16—3 LA RUGBI

I
Ieri, în meci restanță 

campionat, Steaua 
de Rulmentul 
16—3 (3—0).
a practicat un joc în 
care și orientat spre 
uni ofensive.

de 
a dispus 

Bîrlad cu 
Echipa militară 

mlș- 
acți-

CONCURSUL PE TARĂ 
AL VÎNĂTORILOR

din 
care

de-a doua etapă, finală*Cea
a caimpicciatuilui republicam pe 
echipe va avea loc sîmbătă și 
duminică la Timișoara. In ca
drul aceleiași competiții se va 
efectua și selecționarea pentru 
finala campionatului republi
can individual. După cum se 
știe, întrecerile se vor desfă
șura pe două grupe : A și B. 
Programul cuprinde exerciții 
impuse și liber alese.

Se poate anticipa o luptă 
strânsă pentru ocuparea uinui 
loc cît mai bun, deoarece di
ferențele de punctaj, după 
prima etapă, sîint în multe 
caauri foarte mici.

De la prima etapă (aprilie 
1965) au trecut șase luni. E- 
cthipele au avut timp suficient 
ca să-și îmbunătățească pre
gătirea. Așteptăm, deci, la Ti
mișoara, nu numai o luptă 
strânsă, ci și o întrecere la un 
înalt nivel calitativ.

Rozalia Buizat, compo
nentă a echipei Dinamo 
București caro candidează 

titlul de campioană

Astăzi după-amiază, pe stadio
nul Dinamo, iubitorii dirt-track- 
ului vor putea urmări o nouă re
uniune. internațională de mare an
vergură. Participă ași ui alergă
rii pe zgură din Austria, Dane
marca, R. F. Germană, Iugoslavia, 
Polonia și România. Sînt în pers
pectivă dispute pasionante și re
editarea unor dueluri atractive' de 
la concursul de duminică. Primele 
curse încep la ora 16.

In același timp este progra
mată etapa a IV-a (ultima) a 
campionatului categoriei B : 
CRAIOVA : Oltenia — Dobro- 
gea — Argeș — Hunedoara ;

MICILE „STADIOANE- DINTRE BLOCURI
REPORTAJ-ANCHETĂ

denală competiție republicană 
tir se vor disputa cele două 
probe clasice cu arma de vînă- 
tcnre ; talere aruncate din 
șanț și skeet (talere aruncate 
din turn). Întrecerile au loc 
sîmbătă și duminică pe poli
gonul Tunari.

La fiecare început de lună va 
apare în acest loc cronica celor 
mai dramatice întreceri sportive 
din Capitală. Eu o voi semnal...

Sigur, prtma dată am să încep 
cu entuziastele curse' de troti
nete și biciclete organizate pen
tru puștii de pe strada Fabrica 
de Spirt. După aceea, voi face 
cronica ultimului meci de fotbal 
dintre reprezentativele de pitici 
ale cartierelor Floreasca și Feren
tari. Pe urmă, hai să zicem, o 
să comentez rezultatele ob finu te 
de sportivii străzii Trandafiri (au

Ce fac în continuare ? Despre 
cei mai mici sportivi din car tie-

ei un spațiu de. joacă foarte fru
mos — un fel de stadion în mi- 
liatură unde bat record după 
record: 0,4 secunde la fuga în 
jurul balansoarului, 12 căfărări 
consecutive la bară etc.). Mă rog, 
am să relatez și întrecerile desfă
șurate în spatiile de joacă pen
tru copii amenajate în cartierul 
Balta Albă.

DAR ÎN CONTINUARE?

Balta
Foto : St. Ciotloș

Intîii pași în sport!... In loc de joacă pentru copii în cartierul 
~ Albă.

„Cursei Scînteii" se înscrie in istoria ciclismului româ- 
mari și mai îrumoase competiții. La aceasta au conlri-

rul Baba Novac nu am 
spune nimic. Dau mai jos 
birea avută cu ei.

— Voi de ce nu 
băiefi ?

— Fiindcă sîntem

să pot 
convor-

vă jucați,

Cei mai buni taleriști 
rîndurile vinăt^lor, 
s-au evidențiat ia fazele ra
ionale și regionale ale concur
surilor de talere organizate de 
A.G.V.P.S., se întîlnesc la sfir- 
șilul a?estei . săptămîni la 
București pentru a-și disputa 
întîietatea. La această tradițio-

Cea de a 18-a ediție a 
nesc ca una dintre cele mai 
bull organizatorii (prin alegerea unui traseu splendid și prin asigurarea unor condiții de 
concurs superioare) și federația noastră de specialitate care a invitat la startul între
cerii 18 cicliști de valoare din Austria, Cehoslovacia, R. D. Germană, Italia, Olanda 

și Polonia. Toți cei care au făcut parte din 
caravana celei de a 18-a ediții a „Cursei 
Scînteii" păstrează amintiri de neuitat cu
lese in cele 7 zile de concurs. La reușita 
tehnică a întrecerilor și-a adus din plin 
contribuția juriul de arbitri, condus de 
Octavian Amza, care a acționat cu o im
parțialitate exemplară și cu o operativitate 
superioară celui din „Cursa Păcii".

înainte de a analiza comportarea cicliș
tilor noștri am vrea să-i ............
dată pe antrenorii Martie Ștefănescu (care, 
de altfel, a primit și premiul ziarului 
„Sportul popular" pentru 
cliști tineri prezenți la „I 
Sima Zosim care ne-au dovedit din nou 
seriozitatea și dragostea cu care se ocupă 
în permanență pentru a asigura sportului 
nosîru cu pedale cadre tinere de valoare.

Confruntarea sportivilor noștri cu o se
rie de fruntași ai ciclismului internațional 
a scos în evidență cîteva dintre Carențele

felicităm încă o

i cei mai buni ci- 
Cursa Sciitteii") și

mai vechi ale cicliștilor noștri, carențe de 
care ziarul s-a mai ocupat în nenumărate 
rînduri. Chiar în acest an ele au îost ana
lizate cu prilejul „Cursei Păcii", dar măsu
rile pentru îndepărtarea lor au întîrziat sa 
vină, alît din partea federației de specia
litate, cît și din partea cluburilor care dau 
ciclismului nostru majoritatea alergătorilor 
din loturile naționale.

Să ne ocupăm mai înlîi de discordia 
existentă între alergătorii de la cluburile 
sportive Dinamo și Steaua discordie care 
influențează negativ desfășurarea întreqii 
activități cicliste din țara noastră și per
formanțele sportivilor români peste hotare. 
Așa cum aminteam în cronica ultimei eta
pe a „Cursei Scînteii" această discordie

mari 1
— Cum mari, cînd nici la școa

lă nu mergeți ?
— Sîntem mari, nene, toată lu

mea spune că sîntem mari. D-aia 
nici nu ne jucăm.

— Eu cînd eram ca voi nu-mi 
ajungea toată strada!

— Parcă nouă ne ajungea? 
Dar ne-au făcut oamenii un loc

de joacă aici, între blocurile N 
1 și M. 3.

— Foarte frumos !
— Du, foarte frumos, numai 

că noi n-avem voie acolo.
— De ce ?
— Fiindcă sîntem... găligani..,
— Nu-i adevărat, băieți.
— Ba-i adevărat ! Ne-a spus 

unul de pe șantierul care ne-a 
luat locul nostru de joacă și l-a

V. TOFAN

SCHI: PRIMELE VEȘTI NE-AU VENIT DIN SINAIA

HRISTACHE NAUM

fCon/j/iHnre in pag. a 4-a)

Ca în fiecare an, 
schiorii sinăieni 
și-au început pre
gătirile în vederea 
viitorului sezon, cu 
mult înaintea că
derii primei ză
pezi, prin antrena
mente pe uscat**. 
Sportivii care vor 
reprezenta asocia
ția Carpați se an
trenează, de pildă, 
de patru ori pe 
săptămînă sub con
ducerea prof. Ion 
Matei. Din lot fac 
parte schiori bine 
cunoscuți, ca Mi
hai Bucur. Cornel 
Tăbăraș, Dan, Ma-

rin și Liliana Foc- 
șeneanu, Elena Nea- 
goe ș.a. Asociația 
sportivă Știința dis
pune de un lot foar
te numeros (120 de 
schiori) care se pre
gătește sub supra
vegherea unui co
lectiv alcătuit din 
prof. C. lovan, li. 
lena și Ion Matei

Un sprijin preți
os în pregătirea 
schiorilor va fi 
noua pîrtie amena
jată în 
vară la 
orașului, 
luneime

această 
marginea 
Avînd o 

___ ___ de 3 km, 
pîrtia va putea, fi

utilizată atît de 
schiorii de per
formanță, cit și de 
începători. Deose
bit de îmbucură
tor este faptul că, 
pe o bună bucată 
a traseului, va 
funcționa un schl- 
lift a cărui amena
jare se face prin 
colaborarea dintre 
consiliul orășenesc 
UCFS și asocia
țiile sportive Bu 
cegi, Carpați șl 
Știința Sinaia.

ION SUDITU
corespondent



CARNET COMPETITION AL

BOX: Primele întreceri în campionatul republican pe echipe TENIS: Să nu facem din greșeli o obișnuință!
MEDIAȘ. (Gaz Metan—Constructorul 

Hunedoara 23—16). lntîlnirea, disputa
tă în grădina de vară a clubului „1. 11. 
Caragiale", în prezența a 1000 de spec
tatori, a fost urmărită cu viu interes. 
De la gazde merită evidential A. Ver
des, Gh. Puică, I. Peter, iar de la 
oaspeți, I. Soare, REZULIATE TEH
NICE. I. Moldovan (G. M.) b.p. M. 
Udriște; A. Verdeș (G. M.) b.p. M. 
Florea; Gh. Dumitru (G. M.) b. ab. 2 
I. Balaș; I. Soare (Constructorul) b.p. 
T. Desmon; Fl. Paraschiv (G.M.) b.p.
M. Ceaușu; Gh. Popa (G.M.) egal cu 
G. Elst ; I. Peter (G.M.) b.p. I. Lo- 
veanu; C. Petrenciuc (G. M.) egal cu
N. Tudor: G. Puică (G. M.) b.p. N. 
Tincu. Arbitrajele prestate de I. Bog
dan (Tg. Mureș) și I. Dulău (Cluj) — 
bune.

Z. RIȘNOVEANU-coresp.

TIMIȘOARA. (Uzinele Mecanice—Di
namo Craiova 17—23). Prezentînd o 
formație mai omogenă, mai tehnică, oas
peții n-au avut emoții. Iată rezultatele, 
în ordinea desfășurării meciurilor: S. 
Costescu (D) egal cu E. Gale; I. Ma
nea (D) b.ab. 2 Gh. Dumitrache; C. 
Buzuliuc (D) b.p. Al. Cinta ; M. Goan- 
ță (D) b.k.o. 2. Gh. Kiss ; F. Pătrașcu 
b.p. M. Marconi ; F. Pazmani (U.M.T.) 
b.p. I. Enache; E. Constantinescu (D) 
b.p. N. Picior; 1. Manole (D) egal cu 
P. Mentzel; G. Schubert (U.M.T.) b.ab. 
1 Șt. Panduru; I. Sănătescu (D) egal 
cu G. Cîrstea.

I. IOANA-coresp.

IAȘI. (C.S.M.S.—Progresul Brăila 
20—18). Meciuri în general echilibrate, 
după cum arată și scorul. Iată rezulta
tele : P. Onofrei (I) b.p. N. Dragomir; 
C. Bulgara (I) b.p. A. Tomescu; V. 
Antohie (B) b.p. M. Cojocaru (1) ; A. 
Farcaș (I) b.p. V. Gheorghe; D. Ro
man (B) b.ab. 3 V. Ștefu (I) ; C. Voi- 
nescu (B) b.ab. 2 N. Ionescu (I) ; D. 
Sunică (B) b.ab. 1 Gh. Balog; D. But- 
naru (I) b. dese. 1 A. Stănciulescu; E. 
Vîlceanu (B) b. ab. 2 V. Stratulat; Tr. 
Dumitroaie (I) cîștigă prin neprezen- 
tarea adversarului.

D. ONUCU-coresp.
CONSTANȚA. (Cimentul Medgidia— 

Metalul Buc. 13—26). lntîlnirea s-a 
disputat la Constanța. Singura surpriză 
a galei a constituit-o înfrîngerea meta
lurgistului I. Grăjdeanu, de către N. 
Tudor. Iată celelalte rezultate : Șt. Con
stantin (M) b.p. A. Regep (C) ; Gh. 
Dan (M) b.p. D. Angliei (C) ; Gh. 
Stăncuț (M) b.ab. 1 I. Cristu (C) ; I. 
Brihac (M) b.p. N. Kerin (C) ; Șt. 
Gheorghe (M) b. ab. 2 M. Marianovici 
(C) ; V. Badea (M) b. ab. 2 I. Ghenciu 
(C) ; C. Nazîru (C) b. ab. 2. P. Cîm-

Marin (M) b.k.o. 1 I. Va-peanu; G. , ,
sile (C) ; T. Basarab (M) b. neprez. 
1. Băcioiu (C).

C. GOLDENBERG-coresp.

GALAȚI. (Oțelul—Farul Constanța 
22—16). Gazdele, fără să strălucească, 
au cîștigat pe merit. REZULIATE TEH
NICE. Gh. Tănase (O) b.p. I. Petru; 
V. Potolea (O) egal cu G. Soșoiu; D. 
Răgălie (F) b.p. P. Pavel (O) ; A. 
Iliescu (F) b.p. D. Antohi; Gh. Anton 
(F) b.p. Gh. Eremia ; V. Bufi (O) b.

BAIA MARE. (C.S.O.—A.S. Oradea 
13—24). Oaspeții au prezentat o echipă 
mai bine pregătită, cu excepția boxerilor 
de la categoriile semigrea și grea. Re
zultate tehnice : N. Manea (A.S.A.) b.p. 
T. Sabo (C.S.O.) ; P. Donciu (C.S.O,) 
pierde la puncte în fața lui Gr. Gologan 
(A.S.A.) ; A. Matius (C.S.O.) pierde 
dese, la C. Bîzgan (A.S.A.) ; Gh. Sa- 
nislău (C.S.O.) pierde ab. la Al. Șerban 
(A.S.A.) ; C. Goncear (A.S.A.) b. ab. 
Gr. Hoțea (A.S.A.) ; Al. Matius (C.S.O.) 
b.p. Gr. Tîmpescu (A.S.A.) ; N. Csaba

pe ringulA, Verdeș (dreapta), unul dintre boxerii aplaudați sîmbătă seara, 
din Mediaș.

neprez. adversarului. N. Scarlat (O) b.p. 
V. Neagu; V. Bogoi (O) egal cu T. 
Pintilie; Șt. Cojan (O) b. ab. I I. Li
pan ; O. Cioloca (O) cîștigă prin nepre- 
zentare.

(A.S.A.) ;
I. Naglii 

și Al. Niri

BASCHET: Pe cînd
Etapa de duminică a campionate

lor republicane de baschet a fost 
caracterizată de nivelul tehnic scăzut 
înregistrat în majoritatea meciurilor. 
Atît în cursul partidelor vizionate 
în Capitală, cit și din rapoartele de
legatelor federali și din transmisiile 
corespondenților din provincie, a 
reieșit că în majoritatea partidelor 
s-au comis numeroase greșeli de teh
nică, precizia în aruncările la coș a 
lăsat de dorit, iar preocuparea pentru 
tactică aproape că nu a existat.

POLO : Dinamo București 
a mai obtinut două victorii 

in campionatul republican
La sfîrșitul săptămînii trecute au a- 

vut loc o serie de meciuri restante din 
cadrul campionatului republican. Sîm- 
bătă, la Cluj, campioana țării, Dinamo 
București a întrecut pe Știința cu 6—0 
(0—0, 1—0, 2—0, 3—6) după o par
tidă în care a avut inițiativa în per
manență.

Duminică, dinamoviștii bucureșteni au 
evoluat la Oradea întîlnind echipa Cri- 
țul. Orădcnii s-au apărat cu multă dîr- 
Zenie, urmărind limitarea scorului, astfel 
că la încheierea partidei tabela de mar
caj indica doar o diferență de 3 puncte 
In favoarea campionilor: 3—0 (1—0, 
1—0, 0—0, 1—0). In sfîrșit, în întîl- 
nirea dintre Știința Cluj și Rapid Bucu
rești, victoria a revenit studenților cu 
scorul de 4—1.

_ Intr-un alt meci restant al cam
pionatului desfășurat în această săp- 
tămînă, echipa Steaua a învins forma
ția Știința Cluj cu scorul de 7—0 
(2—0, 3—-0, 0—0, 2-—0). Partida a 
fost la discreția bucureștenilor, care 
au concretizat șapte din numeroasele 
ocazii prin Szabo, Firoiu (2), Cari (2), 
Alexandrescu și Culineac.

GH. ARSENE-coresp.

REȘIȚA. (C.S.M.— Olimpia—Progre
sul Buc. 23—15). Rezultate tehnice: 
I. Popa (C.S.M.) b.p. Al. Constantin 
(P) ; P. Nătincea (C.S.M.) b.p. I. Lun- 
gu (P) ; C. Ciontu (C.S.M.) b. p. M. 
Stan (P) ; D. Culiman (C.S.M.) b.p. 
T. Serdea (P) ; I. Gorchescu (C.S.M.) 
b. ab. II A. Mărcuș (P) ; I. Bogdan 
(C.S.M.) b. dese. II I. Marin (P) ; N. 
Nenciu (P) b.p. N. Padina (C.S.M.) ; 
V. Manuescu (P) b. dese. II I. Covaci 
(C.S.M.) ; I. Gheorghe (C.S.M.) egal 
cu L. Savu (P) ; G. Creangă (C.S.M.) 
egal cu V. Petrescu (P).

I. PLĂVIȚU -coresp.

(C.S.O.) b. ab. Gh. Trică 
I. Katoka (C.S.O.) b. ab. 
(A.S.A.). Boxerii Gh. Vincze 
(A.S.A.) au cîștigat fără adversar.

P. TOHĂTAN-coresp.

(Industria sîrmei—C.S.M. 
Rezultate tehnice : I. Bis- 
b.p. Boca (I.S.) ; Pleșa 
Ncmțeanu (I.S.) ; Puiu 

(I.S.) b. ab. II Bretu (C.S.M.) ; Roșea 
(I.S.) b.p. Crăciun (C.S.M.); Bubău 
(I. S.) b. dese. II Demian (C.S.M.) ; 
Baciu (I.S.) b.p. Păian (C.S.M.) ; Don- 
docz.i (I.S.) b.ab. II Sărățeanu (C.S.M.); 
Moraru (I.S.) b.ab. I Olteanu (C.S.M.); 
Chivăr (I.S.) 
Dodea (I.S.) 
adversarului.

C. TURZII.
Sibiu 30—8). 
cinu (C.S.M.) 
(C.S.M.) b.p.

b. ab. I Procher (C.S.M.); 
cîștigă prin neprezentarea

jocuri de calitate?
Sîmbătă, în sala 

feminine Știința și 
cat sub orice critică, 
parcă în a da pase greșite și în a 
rata, chiar și de sub panou. In meciul 
de la Tg. Mureș, dintre Voința din 
localitate și Voința Oradea, prima 
formație a marcat în repriza secundă 
doar 9 puncte, egalînd „performanța" 
partenerei sale care înscrisese între 
minutele 1 și 20 același număr — 
inadmisibil de mic — de puncte. La 
Constanța, echipa gazdă Farul s-a 
prezentat doar cu 5 jucători (de ce ?) 
în partida cu Steaua. Dar și în aceste 
condițiuni, bucureștenii au avut în 
ultimele minute un avans de numai 
6 puncte, ca urmfare a jocului lipsit 
de vigoare și, mai ales, de eficaci
tate.

Desigur, acestea sînt doar cîteva 
exemple care, din păcate, au caracte 
rizat, cu mici excepții, ultima etapa 
a campionatului. Unii antrenori s-au 
grăbit să scuze modul inadmisibil în 
care s-au prezentat echipele prin fap
tul că acestea sînt de-abia la început 
de campionat. Este acesta un motiv 
plauzibil ? Nu este mai curînd vorba 
de o totală lipsă de conștiinciozitate 
din partea jucătorilor cînd e vorba 
de antrenamente ? Nu cumva este 
vorba de o pregătire făcută în pripă, 
cu mult prea puțină vreme înainte 
de începerea campionatelor ?

Modul în care au fost trecute nor 
mele de control a fost un indiciu că 
echipele stau slab cu pregătirea. Iar 
jocurile au subliniat mai mult decît 
oricînd („povestea" se repetă de ani 
de zile) că, de fapt, pregătirea în 
vederea campionatelor se rezumă a- 
desea la antrenamente efectuate cu 
o săptămînă-două înaintea „startului".

Mai e de mirare că baschetbaliștii 
bat pasul pe loc pe plan interna 
țional ? Mai poate surprinde numărul 
infim al jucătorilor cu oarecari pers
pective ? Se poate progresa așa ?

Ce părere aveți, tovarăși antrenori ?

Giulești, echipele 
Progresul au ju- 

întreeîndu-se

P. ȚONEA-coresp.

TG. MUREȘ. (A.S.A.—C.S.M. Cluj 
18—16). Rezultate tehnice: P. Giurcă 
(A.S.A.) b.ab. II A. Maxim (C.S.M.) ; 
Șt Mihalcic (A.S.A.) b.ab. III I. Goancă 
(C.S.M.) ; A. Popa (C.S.M.) b.p. G. 
Maghiari (A.S.A.) ; P. Păcuraru (A.S.A.) 
egal cu Șt. Vituș (C.S.M.) ; A Majai 
(C.S.M.) b.p. V. Barbu (A.S.A.) ; I. 
Miloneanu (C.S.M.) b. ab. II A. Albu 
(A.S.A.) ; Z. Antal (A.S.A.) b. dese. II 
A. Bora (C.S.M.) ; Șt. Szentanai (C.S.M.) 
b. ab. II I. Făgărășan (A.S.A.). Boxerii 
I. Giurcă (A.S.A.) și I. Popa (C.S.M.) 
au fost descalificați în repriza a treia, 
iar M. Circitimaru (A.S.A.) a cîștigat 
prin neprezentare.

C. ALBU-coresp.

D. STĂNCULESCU

Să vă descriem un fapt, dintre multe 
altele.

Teren Progresul, sîmbătă, ora 8,30... 
pe programul campionatelor republicane 
de tenis, în acea zi și la acea oră, figu
rau continuările tuturor meciurilor în
trerupte vineri seara. „Capul de afiș" îl 
constituia întîlnirea de dublu, din sfer
turile de finală Mărmureanu, Boaghe 
(Steaua) — Dron, Cherecheș (Dinamo). 
Meciul se mai intrerupsese o dată, cu o 
zi înainte, organizatorii tot căutînd să-i 
facă loc în orarul, destul de încărcat, 
al fiecărei zile de joc. Și iată că acum, 
cînd se găsise oră și teren disponibil, 
arbitrul a așteptat zadarnic să dea sem
nalul de începere. De ce ? Fiindcă lip
seau... jucătorii. Mal exact — Petre 
Mărmureanu și Gheorghe Boaghe. Mo
tivul, după părerea noastră, unul sin
gur : NESERIOZITATEA.

Dacă acesta ar fi fost un fapt izolat, 
poate că nici nu merita să-1 consemnăm 
într-un articol de ziar. Dar iată că la 
acest ultim concurs din cadrul campio
natelor noastre de tenis s-au repetat 
prea des asemenea întîmplări nedorite. 
Tot prin neprezentare a pierdut și mu- 
reșanul Andrei Balogh partidele cu I. 
Năstase și Boaghe din turneul pentru 
locurile 5—8 la simplu ; iar Letiția Man 
(Steaua), după ce a cîștigat un set în 
fața Anetei Verone, văzîndu-se condusă 
în cel de al doilea cu 3—0, s«p hotărît 
subit să abandoneze. Și cităm aici nu
mai din palmaresul turneelor pentru 
primele locuri. Dacă vom aminti apoi 
și de neprezentările și abandonurile mo
tivate — cum au fost cele ale Herminei 
Zurălău, V. Serester, G. Bosch și chiar 
I. Țiriac — avem o imagine fidelă a „a- 
tracției" pe care a putut-o prezenta 
pentru public un asemenea program.

Chiar și în ultima zi a campionatelor, 
duminică dimineața, spectatorilor veniți 
să asiste la cel moi interesant meci al 
turneului de simpu — cel dintre Țiriac 
și Mărmureanu — li s-au oferit doar... 
explicații. Anume, s-a anunțat că Ion 
Țiriac nu va susține acest joc (avînd 
scutire medicală), dar va apare în fina
lele probelor de dublu ! Meciul Ți
riac—Mărmureanu urmează să fie dis
putat la o dată ulterioară.

Se pune atunci întrebarea firească : 
de ce n-au fost amînnte, de pildă, parti
dele lui Bosch ? Acesta s-a accidentat 
și el, tot în cursul întrecerilor, dar lui 
i s-au considerat pierdute jocurile.

Iată că pe lingă abaterile de la disci
plină ale unor jucători, avem de a face 
aici cu lipsă de autoritate, spirit șovă
ielnic și inconsecvență din partea or
ganizatorilor. Și dacă ne gîndim că toa-

te acestea nu sînt decît repetarea unor 
greșeli care și-au făcut loc și la trecu
tele concursuri de tenis, s-ar putea cre
de că federația de specialitate dorește 
să instaureze o adevărată „tradiție" în 
acest sens. Ceea ce desigur nu este ca
zul.

Nu putem nega bunele intenții ale 
federației noastre de tenis, care s-a stră
duit să găsească o formulă nouă de dis
putare b campionatului, capabilă să sti
muleze și să ofere mai multe posibili
tăți de afirmare jucătorilor. Dar, din 
nefericire, aoest sistem a fost pus în 
practică înainte ca asupra lui să se fi 
reflectat suficient.

In primul rînd, scindarea campionate
lor în două concursuri (cp adiționare de 
puncte) nu pare să fie adecvată com
petițiilor de tenis și mal ales unui cam
pionat al țării. Cea mai importantă în
trecere de tenis de la noi, trebuie să 
urmeze exemplul marilor competiții in
ternaționale. Pretutindeni este consacrat 
sistemul eliminatoriu, care solicită spor
tivilor maximum de efort, și concentrare 
pe toată durata competiției. Sistemul 
turneu, în două sau m.ăi multe con
cursuri cu adiționare de puncte, lasă 
loc liber jocului indirect al rezultatelor, 
demobilizează pe mulțî dintre jucători 
(cei ou victoria asigurată și cei ieșițl de
finitiv din cursă), într-un cuvînt scade 
din interesul întrecerii. Cît privește «ar
gumentul necesității unei clasificări com
plete și obiective, ea poate fi realizată,- 
și în cadrul unui sistem eliminatoriu a- 
meliorat. Se cunoaște astfel din prac
tica marilor concursuri acel sistem de
numit „elvețian", în care, pe măsura 
eliminărilor, jucătorii intră într-un nou 
concurs, purtînd același caracter, pîi},ă 
la desemnarea cu precizie a fiecărui loc 
din clasament de la 1—64 sau mai de
parte. Prin aceasta, toți jucătorii rămîn 
în competiție, iar în ultima zi se joacă 
numai meciuri finale pe tot tabloul de 
concurs.

Fără îndoială, însă, un sistem compe- 
tițional — oricît de perfecționat — nu 
va fi singur în măsură să asigure des
fășurarea în cele mai bune condițiuni a 
întrecerilor. Pentru aceasta este nevoie 
ca atît organizatorii cît și jucătorii să se 
prezinte cu adevărat la înălțime. Este 
tocmai ceea ce dorim să vedem la vi
itoarele noastre competiții de tenis.

C. COMARNISCHI 
RADU VOIA

HANDBAL : Cite două echipe la egalitate
în fruntea clasamentelor campionatului

SERIA I

1
2.
3.
4.
5.

4 4 0
0
0
0
1
0
0
1
0
0

5 4
5 3
5 3
4 2
5 2
5 2
5 1
5 1
5 1

0 
1
2
2
1
3
3
3
4
4

79: 47 
86: 60 
91: 76 
78: 67
64: 64
85: 82
43: 51
70: 79
71: 96 
55:100

MASCULIN,

Dfnamo Buc.
Steaua Buc.
Dinamo Brașov 
Știința Buc.
Știința Galați

6. Raf Teleajen
7. Dinamo Bacău
8. Știința Timișoara
9. Tractorul Brașov

10. Voința Sighișoara

întîlnirea Știința Galați
București a fost reprogramată la 14 
tombrie.

Dinamo
oc-

A n-AMASCULIN, SERIA

1. C S.M. Reșița 5 4 0 1 98: 68 8
2. C.S.M.S. Iași 5 4 0 1 83: 61 8
3. Cauciucul Oraș Gh. 

Gheorghiu-Dej 5 3 0 2 72: 63 6
4. Voința Sibiu 5 3 0 2 60: 70 6
5. Metalul C. Mică 5 2 1 2 82: 68 5
6. Rapid București 5 2 0 3 77: 83 4
7. Știința Petroșeni 4 2 0 2 46: 54 4
8. Tehnometal Timiș. 5 1 1 3 64: 87 3
9. Știința Tg. Mureș 4 1 0 3 56: 66 2

10. Timișul Lugoj 5 1 0 4 84:102 2

FEMININ, SERIA II-AA

1. Voința Sighișoara
2. Progresul Buc.

4 4 0 0 57:24
5 4 0 1 48:41

Micile „stadioane"
(Urmare din pag. 1)

transformat în depozit de moloz și fier 
vechi.

Aflu că șantierul aparține întreprin
derii „Constrcții-Montaje nr. 2". Și mai 
aflu că ea deși a terminat lucrarea ce 
o avea de executat, nici n-a început să 
ridice calabalîcul de pe locul de joacă 
al copiilor. Așteaptă, într-adevăr, ca 
puștii să se facă mari ?

Deci, despre întrecerile micilor spor
tivi din cartierul Baba Novac am să 
scriu (sper) ceva mai 
însă cu cei de pe 
Aici este un fel

tîrziu. Ce fac 
strada Pătrașcu Vodă? 
de...

LANȚ AL SLĂBICIUNILOR

Adică: cineva 
gunoi (chipurile, 
ce") peste flori, 
„debandada" asta îi dă lui Goe (băie- zolvat. 
țașul dumneaei) cele patru cutii goale 
de conserve (rămase de la „boeuf") ca 
să se joace cu ele pe frumosul teren 
nou amenajat. Grămezile de gunoi și 
conserve cresc pe zi ce trece. După un 
timp, copiii, nu mai au unde, să se 
joace. „Ei, dacă puștii nu se mai joacă 
— își spun bărbații — de ce nu ne-am 
parca noi acolo motocicletele?” Și, le par
chează. Ce, ei n-au contribuit prin mun

aruncă o găleată de 
îngrășăminte „chimi- 
Altcineva cînd. vede

Știința Galați 
Constructorul Tim. 
Part, roșu Brașov 
S.S.E. Buzău
S paria c Constanța 
Favorit Oradea
S.S.E. Petroșeni
Știința Cluj

4
5
4
4
5
5
4

3
2
1
1
1
1
0

1
0
1
1
1
1
1

0
3
2
2
3
3
3 32:41

41:30 
36:34 
32:33
28:32
35:44
38:58

7
4
3
3
3
3
1

S-a încheiat turneul

in „Cupa de toamnă11
Duminică s-au încheiat jocurile pri

mei părți a competiției feminine „Cupa 
de toamnă” rezervată echipelor din se, 
ria I a categorici A. Iată rezultatele 
tehnice: Confecția București-Rapid
București 9—5 (5—2), S.M. nr. 4 Tiv 
mișoara-Știința București 7—7 (5—4), 
Rulmentul Brașov-Mureșul Tg. Mureș 
6—13 (3—7), Tractorul Brașov-Voința 
Odorhei 5—9 (2—2). Prima etapă a 
returului se va disputa joi 7 octombrie.

dintre blocuri...
acestui loccă patriotică la amenajarea 

de joacă pentru copii ?
Să lăsăm tonul ușor, de _ 

spațiile de joacă pentru copii — 
spunea un bătrîn locatar din cartierul 
Militari — nu este de joacă. Aici, cei 
mai mici cetățeni ai Capitalei își petrec 
în soare și aer majoritatea timpului lor. 
N-are acest loc de recreare, copilul stă 
în casă. Pe stradă un i se dă voie 
(normal), iar dacă încearcă să intre în 
grădinița cu flori din fața blocului este 
oprit (tot normal). De ce atunci „mica 
lui împărăție" (locul de joacă special 
amenajat) îi este violată?

Am dat pînă acum cîteva exemple de 
acest fel și pot continuu cu cele de pe 
strada Măgurele, Uranus, Schitul Maici
lor etc. unde această „bază" numai loc 
de joacă nu este. Desigur, gospodarii 
sfaturilor populare care se îngrijesc de 
aceste locuri au și alte treburi de re- 

Ei, împreună cu cetățenii din 
cartiere, au amenajat și dotat cu diferite 
aparate de distracție și sport zeci de 
asemenea spații de joacă. Acum e datoria 
comitetelor de blocuri și 
vegheze asupra lor.

Și fiindcă aceste spații 
primele stadioane pe care 
cluburile sportive raionale 
acorde mai multă atenție 
lor mici. Prin organizarea, spre exem-

glumă ! Cu
cum

de străzi să

de joacă sînt 
pășesc copiii, 
ar trebui să 
sportului ce-

piu. a unor jocuri și întreceri sportiv» 
specifice copiilor (conduse de profesori 
și antrenori, dotate cu premii și diplo-i 
mc). In felul acesta m-ar scuti și pa 
mine să tot fac clasamente la „unde-i 
forfecuța" și la „leapșa pe furate". 
Ce, alte jocuri nu mai există ?! Ian 
dacă specialiștii cluburilor sportive ra
ionale ar mai colabora și cu secțiile res
pective din cadrul sfaturilor populare, 
treaba ar merge și mai bine. Poate in 
felul acesta la zece balansoare (sînt pli
ne parcurile Bucureștiului de balansoare) 
s-ar comanda și un portic de gimnasti
că, iar la cinci „leagăne carusele" s-ar. 
cumpăra și o spalieră pentru cățărat#*

Este cazul, de asemenea, ca viitoaijele 
cvartale de locuințe care se construiesc 
să fie prevăzute de către arhitecți și cu 
spații de joacă pentru copii. începutul, 
a fost făcut. Pe Magistrala Nord-Sud-, 
bunăoară, a fost lăsat uri asemenea spa- 
țiu. Că nu se joacă copiii pe el, astpi e, 
altă poveste! Nu a fost încă amenajat* 
cu toate că era vorba să fie dat în. fo-j 
losință din primăvară.

★
Am amintit toate aceste lucruri cut 

speranța că, în cel mai scur.t timp, 
locurile de joacă pentru copii vor de', 
veni mai numeroase, mai bine întreții 
nu te — la înălțimea dragostei șj ater\ 
ției pe care o purtăm copiilor I



UUMITRIU
despre Ionescu,

ionescu
despre Dumitriu

și antrenorul VALENTIN STĂNESCU
despre

M

t

JO prezentare în plus a cuplului 
Dumitriu — Ion Ionescu ar fi intr-a
devăr... în plus ! Toți iubitorii fotba
lului din țara noastră, de la cei mai 
vîrstnici și pînă la copii, au auzit 
le acești „frați siamezi". Ba 
nai mult, duminicile, după meci, în 
«ncție de evoluțiile acestor doi ju- 
atori, multe fețe au părăsit stadioa

nele zîmbitoare, fericite, sau, altă 
iată, multe frunți s-au încrețit. După 
:az, știți dumneavoastră cînd...

Apreciat de multi, criticat tot de 
nulți, cuplul Dumitriu — Ionescu a 
îcut, în orice caz, să se scrie mult 
iespre el.

Acum, cînd în fotbalul modern 
eza cuplului de atacanți centrali este 
idoptată de antrenorii celor mai 
nari echipe, o discuție despre un 
:uplu al unei echipe românești ni se 
>are potiivită.

Iată-i caracterizîndu-se reciproc, 
>e Dumitriu și Ionescu, „personajele" 
uplului :

DUMITRIU: „Puiu (n.r. Ionescu) 
iste unul dintre cei mai eficaci ata- 
anți din țara noastră. Are, după pă- 
erea mea, calități remarcabile, dar 
;i defecte. Percutant, el are o pă- 
rundere fulgerătoare. De asemenea, 
■sie dotat cu un rar simț al porții, 
driblează foarte bine, protejindu-și 
ntr-un fel aparte balonul. Din pă- 
ate, această ultimă calitate și-o 
.o-seș/e uneori pînă cînd ea devine 

n real defect. Înainte, trebuia să te 
ogi de el să dea drumul la minge, 
.cum s-a schimbat destul de mult 
i bine. Vorbind și autocritic, tre- 
uie să recunosc că și eu țineam 
lingea pină o amețeam... Amindoi, 
red eu, vroiam să ne afirmăm 
idividual, să arătăm cine sîntem 
oi I Bineînțeles că aceste tendințe 
rau în detrimentul echipei. Am 
i.ins, insă, cu timpul, la concluzia 
î este bine, atit pentru noi, cit și 
intru echipă, să jucăm — în sensul 
!1 mai propriu al cuvintului — în 
rplu. Să gindim unul pentru celă- 
lt, să ne pregătim reciproc acțiu- 
;a, să ne susținem unul pe celălalt 
s fiecare pătrundere. Siniem pe 
:est diurn..."
IONESCU: „Cred că Emil (n.r. 

Limitriu) este un fotbalist complet.

Este o plăcere să joci alături de el. 
Fantezia lui, surprinzătoare adeseori 
pentru adversari, ne găsește uneori 
nepregătiți și pe noi, partenerii lui. 
Jucind in cuplu, el îmi dă mai multe 
pase decît ii dau eu. O spun sincer, 
autocritic, și îmi voi da silința să 
nu-i mai rămin... dator la acest ca
pitol. Aș vrea să remarc calitatea 
paselor lui Dumitriu: multe sînt 90 
la sută goluri...

Vorbind despre ceea ce consider 
că este o lipsă a lui Dumitriu, am 
să mă refer la insuficienta lui torță, 
la capacitatea lui scăzută de luptă. 
Oricîl de lin tehnician ai fi, ca înain
taș ești pus deseori în situația să te 
„bați" cu apărările. Deși a cîștigat în 
ultimul an mult în forță, Dumitriu 
mai are multe probleme cu apărările 
mai „tari". Este o deficiență pe care 
antrenamentele speciale, de forță, pe 
care le face Emil, o vor elimina cu 
timpul. Aș vrea să spun că cuplul 
nostru va mai progresa — sînt sigur 
— mult".

în final dăm cuvîntul autorului 
acestui cuplu, antrenorul VALENTIN 
STĂNESCU. „Lucrez la cuplul Dumi
triu — Ionescu de doi ani și jumăta
te. Cred că am realizat unele lucruri 
bune, dar îmi dau seama că mai sînt 
multe de făcut. Enumerind citeva din 
obiectivele mele în legătură cu acest 
cuplu, am să amintesc: 1) sporirea 
combativității; 2) realizarea apropie
rii în joc a lui Dumitriu și Ionescu 
(la 10 m, 7 m și chiar mai puțin) 
condiție esențială a eficacității; 3) 
lichidarea individualismului; 4) creș
terea numărului șuturilor la poartă și, 
implicit, a golurilor înscrise de ei 
etc".

Cum discreția „tactică' a antreno
rului Valentin Stănescu a fost un 
obstacol în obținerea unor noi amă
nunte, am renunțat la întrebări și am 
urmărit antrenamentul cuplului Du
mitriu — Ionescu. La stîrșit mi-am 
privit ceasul: durase o

MARIUS
P.S. Așadar, un cuplu

pregătit științific. Un cuplu care, după 
părerea noastră, ar trebui să intre și 
în vederile celor ce se ocupă de for
marea echipei naționale,

oră.
POPESCU 
de valoare,

Buletinul categoriei C
SERIA EST

FORESTA FĂLTICENI — LOCO
MOTIVA IAȘI (4—2). Jucătorii aces
tor echipe fruntașe au căutat să prac
tice un fotbal de calitate, ceea ce au 
reușit în bună măsură. Â învins for
mația cu înaintarea mai insistentă. 
Golurile au fost marcate de Zăvoaie 
(min. 6), Constantin (12), Nae (49) și 
Vasilovici (54) pentru Foresta, res
pectiv Ionescu (35) și Matei (min. 85, 
din 11 m.). (N- Lazăr — coresp.).

METALOSPORT GALAȚI — FL. 
ROȘIE TECUCI (0—2). O dispută dîr- 
ză, încheiată cu victoria pe merit a 
oaspeților. Ei au practicat un joc fru
mos, cu acțiuni orientate pe poartă 
și și-au creat multe ocazii de gol, 
dintre care au concretizat două prin 
Bujor (min. 9) și Stesca (min. 13). 
Bun arbitrajul lui I. Simion — Buc 
(T. Siriopol — coresp.).

MINOBRAD V. DORNEI — FRUCT
EXPORT FOCȘANI (3—3). Prima re
priză a aparținut gazdeldr, care în 
min. 15 conduceau cu 3—0, în urma 
golurilor înscrise de Buta (min. 7), 
Bondoc (min. 10) și Vișan (min. 15). 
în repriza a doua oaspeții reușesc să 
egaleze datorită punctelor marcate de 
Negustoru (min. 47), Tîlvan (min. 56) 
și Sima (min. 70). (Pavel Spac — 
coresp.).

RAPID MIZIL — UNIREA NE 
GREȘTI (4—1). Meci frumos, cu faze 
spectaculoase, la care au contribuit 
ambele echipe. Cu o înaintare mai 
decisă, Rapid a obținut o victorie cla
ră. Au marcat Stoian (min. 8), Bota 
(13), Gh. Ion (65) și Oprea (71) pentru 
Rapid, respectiv Cioncu (min. 70). 
(I. Georgescu — coresp.).

CHIMIA ORAȘUL GH. GHEOR
GHIU-DEJ — METALUL RĂDĂUȚI 
(1—0). Gazdele au dominat insistent 
în prima repriză, dar au ratat foarte 
mult din poziții clare. Spre final Me
talul a jucat dur. Unicul gol a fost 
realizat de Pasăre în min. 55. (A. 
Andronescu — coresp.").

PETROLUL MOINEȘTI — CHIMIA 
SUCEAVA (0—0). Partidă de bună 
factură tehnică. Gazdele au dominat 
80 de minute, dar apărarea supranu- 
merică și promptă a oaspeților a făcut 
ca tabela de marcaj să rămînă albă. 
(C. Panaite — coresp.).

VICTORIA P. NEAMȚ — TEXTILA 
BUHUȘI 3—0 (0—0). Meciul 
putat la Roman.

CLASAMENT

f

C8. Muscelul cîmpulung
9. Progresul Strehaia

10. Electromotor Timișoara
7214 14.14

11. Victoria Călan 7 2 14 6- 9 S
12. Metalul Tr. Severin 7 2 14 9-19 1»
13. Mi nerul Cîmpulung 7 13 3 6-15 s
14. Minerul Anina 7 12 4 2- 9 *

SERIA NORD

s-a dis-

(Tr. Bar-

1.
2.
3.
4.
5.

Foresta Fălticeni 
Locomotiva Iași 
Chimia Suceava 
FI. roșie Tecuci 
Chimia Orașul Gh.
Gheorghiu-Dej 

Fructexport Focșani 
Petrolul Moinești

6.
7.
8. Textila Buhuși
9. Rapid Mizil

10. Victoria P. Neamț
11. —12. Metalul Rădăuți 
11—12. Metalosport Galați
13. Minobrad V. Dornei
14. Unirea Negrești

7 5 1
7 5
7 3
7 2

0
3
4

1
2
1
1

11
10

9
8

4
3
3
3
3
3
2
2
2

0 
1
1
1
1 
O
1
1
1
1

3
3
3
3
3
4
4
4
4
5

1. Metrom Brașov
2. Tractorul Brașov
3. Dunărea Giurgiu
4. Tehnometal București
5. Electrica Fieni
6. Portul Constanța
7. Textila Sf. Gheorghe
8. Electrica Constanța
9. Chimia Făgăraș

10. I.M.U. Medgidia
11. S.N. Oltenița
12. FI. roșie București
13. Marina Mangalia
14. Rulmentul Brașov

3
2
1
3
2
2
3
3
1 
O
6
2
2
O

O
1
2
1
2
2
2
2
3
4
1
3
4
7

11— 4 11
16— 4 10
9— 6 9

13—10 9
11— 7 8
10—12 8
7— 7 7
9—10 7

13—16 7
13—11 6
2— 6 6
5—13 6
8—11 4
6—16 0

META-

Concursurile Pronosport (A nr. 41 
B nr. 7) de duminică 10 octombrie 
65 cuprind întreaga etapă a cate- 
riei Ă, 2 meciuri din B și patru 
tîlniri din campionatul italian. Dar 
ă programul integral al acestor 
ncursuri;
I. Petrolul — Steaua

U. Știința Cluj — C.S.M.S. Iași 
ti. Știința Craiova — Steagul roșuV. . ■
V. 
'I.

— 2 extrageri suplimentare separa
te de cite 7 numere din 49, pentru 
atribuirea premiilor suplimentare în 
obiecte și bani, pe 8 categorii.

Participați din vreme l-a Concursul 
special Pronoexpres din 13 octom
brie a.c.

x1',X“Farul — Știința Timișoara 
Dinamo București — Crișul 
SVierurgistul Galați — U.T.A.

ti. Rapid — Dinamo Pitești
.’I. ,Metalul Tîrgoviște — Din. Victoria 
X'.' ,.s. Cugir — A.S.A. Tg. Mureș
& Ăoggia — Internazlomale 

Lanerossi — Fiorentina 
a. Roma — Lazio 
II. Milan — Napoli.
La 13 octombrie CONCURS SPE- 
AL PRONOEXPRES
vliercuri 13 octombrie 1965 —
TO-PRONOSPORT organizează un 
j Concurs special PRONOEXPRES. 
Dintre numeroasele puncte de a- 
cție remarcăm: 10 autoturisme 

huse). 2 „Renault 10 major", 2 
fartburg-Lux“ (fără radio), 1 „Fiat 
l"> 3 „Fiat 600“, 1 „Trabant-Combi" 
,Trabant 601“. în afara lor sute și 
e de alte cîștiguri în obiecte ca : 
tociclete, frigidere, televizoare, 
șini de cusut, aparate de radio etc 
obișnuitele premii în bani.
’enbru atribuirea tuturor cîștigu- 
>r acestui concurs special vor fi 
.use din urnă 22 de numere :
— o extragere de 6 numere de 
să și 2 numere de rezervă din 49, 
itru atribuirea premiilor ’obișnuite 
bani, pe 6 categorii.

7
7
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7
7 1

SERIA SUD
TEXTILA SF. GHEORGHE — S.N. 

OLTENIȚA (2—2). Oaspeții au reali
zat un joc frumos, mult superior celui 
practicat de textiliști, care s-au com
portat sub așteptări. Echipa din Olte
nița a înscris prin Radu (min. 1 și 
20), în timp ce Textila a egalat în 
urma punctelor marcate de Neacota 
(autogol în min. 34) și Dinu (min. 
85). (Z. Pap—coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV — RUL
MENTUL BRAȘOV (3—1). învingăto
rii au dominat mai mult și au cuce
rit două puncte prețioase prin golu
rile înscrise de Ciripoi (min. 10), 
Vătav (min. 17) și Budai (min. 48),

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.

Dispută aeriană in careul de 16 m al echipei oaspete. Fază din meciul Flacăra 
roșie București—Metrom Brașov 0—0.

Foto : N. Tokacek

respectiv Cheresteș (min. 57). C. Gru
ia—coresp. reg.).

MARINA MANGALIA — CHIMIA 
FĂGĂRAȘ (2—0). Meci frumos în 
care marinarii au dominat mai mult 
și au realizat o victorie meritată. 
Tîrșoagă (min. 44) și Nicolae Petre 
(min. 63) au înscris cele două goluri. 
(C. Popa—coresp.).

FLACĂRA ROȘIE BUCUREȘTI — 
METROM BRAȘOV (0—0). Prima re
priză s-a caracterizat printr-o ușoară 
superioritate a oaspeților, cursele lui 
Berekmeni, punînd la grea încercare 
apărarea „pielarilor". După pauză 
gazdele au inițiativa și șutează mai 
des la poartă dar Berechet, portarul 
brașovean, a apărat foarte bine. (N. 
Năstase—coresp.).

ELECTRICA CONSTANȚA — E- 
LECTRICA FIENI (3—1). Au marcal 
Mihai (min. 7), Began (min. 32), Ol 
teanu (min. 44) pentru constănțeni, 
respectiv Iancu (min. 90). In min. 85 
Rădulescu (Constanța) și Podină (Fi
eni) au fost eliminați. (P. Cornel — 
coresp.).

I.M.U. MEDGIDIA — TEHNOME
TAL BUCUREȘTI (5—1). Ambele e- 
chipe au făcut eforturi — și au reușit 
— să realizeze un meci interesant. 
După o repriză egală, I.M.U.M. ac
ționează mai decis și obține o vic
torie clară. Au înscris: Pisică (min. 
7), Oțelea (min. 21), Bașchir (min. 50 
și 80), Călin (min. 75) pentru I.M.U.M., 
Cojocaru (min. 14) pentru Tehnome
tal. (R. Avram — coresp.).

DUNĂREA GIURGIU — PORTUL 
CONSTANȚA (3—1). Partidă viu 
disputată în care jucătorii au fost 
răsplătiți cu aplauze. Au înscris : Co- 
jocaru (min. 16), Olaru (min. 77) și 
Gori (min. 86) pentru Dunărea, V. 
Dan (min. 3) pentru Portul, 
bălată — coresp.).

CLASAMENT
7 4 
7 4 
7 4
7 3 
7 3 
7 3 
7 2 
7 2
7 3 
7 3
7 0 
7 2 
7 1 
7 0

SERIA VEST
METALUL HUNEDOARA

LUL TR. SEVERIN (5—0). 7 000 do 
spectatori au asistat la un meci în care 
echipa gazdă s-a comportat la înălțime. 
Golurile au fost înscrise de Vasiu (min. 
7 și 57), Dobîndă (min. 14), Secheli 
(min. 36 din 11 m) și Steiner (min. 
48). (Voicu Albu-coresp.).

MINERUL —.................... ...........
LAN (1—0). 
prima repriză, 
victoriei prin 
mion-coresp.).

PROGRESUL STREHAIA—PROGRE
SUL CORABIA (0—0). Echipa locală 
a făcut multe greșeli, trimițînd pase la 
întîmplare și, în general, jucînd fără 
orizont. In schimb, oaspeții au insistat 
mai mult, dar n-au putut cîștiga. A 
condus foarte bine D. Slrbu-București 
(Gh. Dobreanu-coresp.).

MINERUL CÎMPULUNG—VICTO
RIA TG. JIU (0—0). Meci nul ca scor 
și ca joc I Dacă mai adăugăm arbitrajul 
sub orice critică prestat de Marin Gri 
goriu-Roșiori de Vede, se poate trage 
o concluzie clară asupra partidei do 
slabă calitate pe care au vizionat-o ama
torii de fotbal din orașul nostru. (V. 
Popescu-coresp.).

ELECTROPUTERE CRAIOVA—E 
LECTROMOTOR TIMIȘOARA (1—0). 
Inifiativa a fost mai mult de partea 
gazdelor care au dominat mai mult da< 
nu au reușit să fructifice decît o sin
gură dată prin S. Stănescu (min. 71). 
De remarcat că craiovenii au trimis de 
3 ori balonul în bară. (T. Ștefănescu- 
coresp.).

C.F.R. CARANSEBEȘ—MUSCELUL 
CÎMPULUNG (1—0). Cei care au ju 
cat mai bine au fost oaspeții, feroviarii 
comporlîndu-se în general sub așteptări,, 
Golul a fost înscris în min. 81 de No 
vacovici. în min. 89 jucătorul Bivol 
(Muscelul) a fost eliminat de pe teren 
pentru proteste repetate la deciziile ar
bitrului M. Biolan-7'r. Severin, care a 
condus bine. (M. Muta.șcu-coresp.).

C.F.R. TIMIȘOARA—MINERUL A- 
NINA (2—0). Deși au dominat, fero 
viorii au deschis scorul de-abia în min. 
53 cînd Covaci a înscris cu capul prin 
plonjon. In min. 86 Fodor mărește di
ferența. (I. Ciocșan-coresp.).

CLASAMENT

DEVA—victoria că- 
Minerii au jucat bine în 
cînd au și marcat golul 
Iuncu (miu. 25). I. Si

1. C.F.R. Timișoara
2. Metalul Hunedoara
3. Minerul Deva
4. Victoria Tg. Jiu
5. Progresul Corabia
6. C.F.R. Caransebeș

7. Electroputere Craiova

7 5 11 26_10 11
7 5 11 18- 3 11
7 4 12 11- 6 9
7 3 2 2 10- 7 8
7 3 2 2 5- 5 8
7 3 2 2 7_ 9 8
7 3 1 3 17- 7 1

METALUL COPȘA MICĂ—SĂTMA- 
REANA (4—1). Localnicii au prestat urt 
joc foarte bun, reușind să învingă la 
scor. Au înscris : Ținea (min. 36 și 45), 
Mureșan II (79), Niță (84). respectiv, 
Matusz (86). (M. Faliciu-mrcsp.).

FORESTIERA SIGHETUL MARMA
ȚIEI—MINERUL BIHOR (1—3). 
Meci dc slabă factură tehnică în care 
gazdele au dominat iar oaspeții au... 
marcat (raport de cornete 12—2 pentru. 
Forestiera). Arbitrajul prestat de I. Tu
dor (Turda) a fost necorespunzător 
Golurile aparțin lui Drăgoi (min. 29 șr 
65), Petrică (82) pentru Minerul. Co 
drea II (75) a înscris pentru gazde 
(V. Godja-coresp.).

UNIREA DEJ—A. S. AIUD (1—1), 
Ambele formații au jucat nervos, me
ciul fiind lipsit de spectaculozitate 
Pentru gazde a înscris Neagu (min. 
38), iar pentru oaspeți Centcri (30). 
Din cauza arbitrajului slab — C. Mi- 
hăilescu (Brașov) — jucătorii au co
mis multe iregularități. (A. Kontrai-co- 
resp.).

PROGRESUL REGHIN—SODA OC 
NA MUREȘ (2—0). Joc bărbătesc, dar 
în limitele sportivității. Punctele au fost 
înscrise de Nagy (min. 27) și File (65). 
A condus bine P. Badca-Brașov. (L„ 
Maior-cores p.).

OLIMPIA ORADEA-STEAUA RO
ȘIE SALONTA (0—2). Și de data a- 
ceasta orădenii au jucat slab, cu multe 
greșeli atît în apărare cît și în atac. 
De menționat că ei au ratat și o lovi
tură de Ia 11 m. Golurile au fost în
scrise de Bluczik în min. 10 și 16 — 
din 11 m. (P. Lorincz-coresp.).

FAIANȚA SIGHIȘOARA—MINERUL 
BAIA SPRIE (2—1). Primul gol al 
gazdelor este... opera fundașului oaspe. 
Ghergheli (autogol min. 17). Cel de al 
doilea punct al Faianței l-a înscris Io
sif în min. 36. A redus din scor Incze 
în min. 89. (Z. KIȘNOVEANU-coresp.)

GLORIA BISTRIȚA—CHIMICA TIR 
NÂVENI (2—0). Joc anost în care 
nici măcar învingătorii n-au reușit să 
practice un fotbal cît de cît acceptabil. 
A deschis scorul Stan în min. 14 — 
dintr-o lovitură liberă de Ia aproximativ 
20 m — apoi a marcat Marin 
49. (D. Acdan-coresp.).

CLASAMENT

în miiu.

1. Minerul Bihor
2. Steaua r. Salonta
3. Metalul Copșa Mică
4. Soda Ocna Mureș
5. Gloria Bistrița
6. Progresul Reghin
7. Unirea Dej
8. Faianța Sighișoara
9. Sătmăreana

10. A.S. Aiud
11. Chimica Tîmăveni
12. Minerul Baia Sprie 

Olimpia Oradea 
Forestiera Sighetul
Marmației

13.
14.
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7
7
7
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7 2 0

3
3

5 9—17 4.

Rezultate din campionatul
republican de juniori

Progresul București-Dinamo Victoria 
București 2—0 (0—0), Electrica Constan- 
ța-Electrica Fieni 3—1 (3—0). Metalul
Hunedoara-Mlnerul Lupeni 2—1 (0—0>,
Minerul Deva.Victoria Călan 3—1 (0—0). 
Progresul Strehaia-Știința Craiova 0—8 
(0—6), Electroputere Craiova-Jlul Petrila 
3—0 (1—0), Flacăra Moreni-Metalul Tîr- 
govlște 0—0. Forestiera Sighetul Mar- 
mației-Minerul Bihor 0—0, Unirea ~ 
A. S. Aiud 0—2 (0—2), Progresul 
ghin-Soda Ocna Mureș 3—0 (0—0), 
ianța Sighișoara-Metrom Brașov 

(1—0). Ind. sîrmei C. Turzii-Știința 
1—2 (0—1). Steaua București-Muscel
Cîmpulung 7—0 (6—0), C.S M.S. Iași-Mc- 
talul Rădăuți 8—0 (3—0), U. T. Arad- 
C.F.R. Arad 1—0 (0—0), Vagonul Arad. 
Metalul T. Severin 7—2 (6—1), A. S. Cu- 
gir-Victoria Tg. Jiu 1—1 (0—0). Recolta, 
Carei-Sătmăreana 3—2 (1—0), Tractorul
Brașov.Rulmentul Brașov 1—1 (0—1), 
Steagul Roșu Brașov-Textila Sf. Gheor
ghe 8—1 (5—0), SlderUrglstul Galați-Oțe- 
lul Galați 6—1 (3—1), Foresta Fălticeni- 
Locomotiva Iași 2—1 (1—1), C.F.R. Ti- 
mișoara-Minerul Anina 4—1 (1—1). Olim
pia Oradea-Steaua roșie Salonta 9—n > 
(4—0), C.F.R. Pașcanl-Unirea Negrești 
1—1 (1—0), Dunărea Giurgiu.Poiana
Cîmpina 0—4 (0—4), Crișul Oradea-Mi- 
nerul Baia Mare 7—0 (4—0), Dinamo
Bacău-Constructorul Brăila 4—3 (3—2).
Arieșul Turda-A.S.A. Tg. Mureș 2—2’ 
(2—1), Rapid Mlzil-Dinamo București 
3—0 (la acest joc Dinamo București nu 
a prezentat legitimațiile jucătorilor), 
Minerul Cîmpulung-Dinamo Pitești ■ 
0—5 (0—4), Petrolul Molnești-Textila .
Buhuși 3—1 (1—0), I.M.U. Medgidia.
Tehnometal București 0—0, Flacăra roșie 
București-S. N. Oltenița 1—1 (1—0), Me
talul Buc..Rapid Buc. 0—1 (0—0), Viito
rul Electronica Buc.-Petrolul Ploiești 
0—0, S. S. E. nr. 2-Electrica Fieni 3—0 
(2—0), C.S.M. Siblu-Chimia Făgăraș 2—5- 
(1-3).

Dei- 
Re- 
Fa- 

1—1 
Cluj



Azi, la „Dinamo":

Un nou concurs internațional de dirt-track
Concursul international de dirt- 

trak disputat duminică dimineața pe 
stadionul Dinamo din Capitală a 
scos în evidență pregătirea bună a 4 
dintre sportivii noștri : Cucu, Datcn, 
Șinca și Jurcă. Cu un plus de aten
ție, Cucu ar fi putut încheia acest 
greu concurs cu o victorie de pres
tigiu, la care avea dreptul după com
portarea sa. El l-a învins în man
șa a 8-a — cu greu — pe R. Gon- 
sior (Polcnia), care se anunța un 
mare favorit, și apoi a pierdut due
lul cu Jezi Owoc (Polonia) în cea 
de a 18-a manșă. Owoc a luat un 
start mai slab, dar la al doilea viraj 
era de acum la o lungime în spatele 
lui Cucu. Acesta intrase prea tare 
în turnantă și pentru a nu se răsturna 
a fost nevoit să derapeze mai mult, 
permițîndu-i astfel lui Owoc să-și 
finalizeze atacul. De aici și pînă la 
linia de sosire, cu toate insistențele 
lui Cucu, Owoc n-a mai cedat. Al 
doilea component al formației noas
tre, Al. Datcu, a făcut o cursă cura
joasă și, luptîndu-se de la egal la 
egal cu puternicii săi adversari, i-a 
învins pe toți, cu excepția lui Owoc 
și Cucu în fata cărora a cedat la

Cind se va pune capăt disputei (nesportive)
dintre cicliștii de la

(Urmare din pag. 1)

are rădăcini adinei, avind la bază 
setea de glorie (dar pe ce căi ?) și 
dorința de căpătuială. Există în sec
țiile de ciclism ale acestor două clu
buri sportive o asemenea atmosferă, 
incit cicliștii preferă să ciștige un al 
treilea (indiferent dacă acesta este 
alergător STRĂIN) sau să se reali
zeze un rezultat modest (cind este 
vorba de echipa națională) decît să 
lase ca laurii victoriei (însoțiți de... 
premii) să fie obținuți de cicliștii din 
tabăra... adversă. Disputele (nespor
tive) dintre Dumitrescu și Cosrna și 
cele mai recente, dintre Moiceanu și 
Dumitrescu, alimentează o stare de 
spirit care a atins o tensiune îngri
jorătoare. Ele au răbufnit în „Cursa 
Păcii" din acest an, au continuat în 
competiția internațională din august 
de la Brașov, pentru a culmina cu 
prilejul „Cursei Scînteii". Noi n-am 
cîștigat această întrecere pentru că 
Dumitrescu și Moldoveanu n-au vrut 
să-l ajute pe Moiceanu în etapa a 
Hl-ă (cind se aflau împreună cu el 
într-un grup de evadați din care 
lipsea liderul cursei) să-i ia „tricoul 
galben" polonezului Gawliczek și 
să-1 devanseze cu minute întregi, 
ceea ce ar fi însemnat că Moiceanu 
ar fi cîștigat cursa. La rîndul său, 
Moiceanu, susținut de ceilalți cicliști 
de la clubul Dinamo, a anulat două 
șanse certe ale lui Gera (de la 
Steaua) de a deveni lider. Iată cum 
acești cicliști care — trebuie să 
subliniem — au încă o bună valoare 
sportivă lăsați de capul lor de către 
antrenorii Nicolae Voicu și Ernest 
Golgoți (uneori aceștia chiar pun 
paie pe foc...) și de către conduce
rile cluburilor sportive respective, și 
total deficitari la capitolul educație, 
contribuie la destrămarea ciclismu
lui nostru. în loc să se strîngă rîn- 
duriie (și așa destul de... rare) pen
tru a aduce culorilor sportive ale 
patriei maximum de performanțe (la 
care ne dau dreptul talentul acestor 
sportivi) forțele sînt irosite în dispute 
meschine și neprincipiale, care au 
de cele mai multe ori la bază — așa 
cum arătam — aspecte de ordin ma
terial și antipatii personale. Iar re
zultatele se cunosc...

Kevuu pre,el PPIV[Pf ASUPRA FOTBALULUI AFRICAN
Intr-un număr recent, revista franceză „FRANCE FOOTBALL" publică 

im articol intitulat: „PANORAMA ASUPRA FOTBALULUI AFRICAN", în 
care face o prezentare a dezvoltării sportului cu balonul rotund în Africa.

Reproducem cîteva pasaje din acest articol :

Există actualmente In fiecare stat 
din Africa neagră uri campionat na
tional care începe, In general, in 
furia septembrie și se termină In 
mai, cind Începe sezonul ploilor. A- 
ceste campionate se desfășoară alter
nativ cu o cucă după sistemul elimi
natoriilor directe atlt de bine cunos
cut In Europa.

Pe plan inter-african, după mode
lul Europei, se dispută o „Cupă a na
țiunilor" la fiecare doi ani. Această 
competiție cuprinde inth o fază eli
minatorie . și apoi o fază finală la 
care iau parte cele mai bune patru 
reprăzenteifive naționale. întrecerea j 

limită, clasîndu-se pe locul 3. Al. 
Șinca (locul 4) a concurat la valoarea 
sa. A mers „curat“ și acest lucru i-a 
permis să treacă de adversari mai bine 
pregătiți din punct de vedere tehnic. 
R. Jurcă a fost folosit în locul celui 
de al patrulea component al formației 
R.S.F.I., care a absentat. Ceilalți 4 
sportivi români, Al. Pop, L. Ștefano- 
vici, M. Alexandrescu și R. Temis- 
tocle, au fost folosiți ca rezerve pen 
tru ocuparea locurilor rămase libere ' 
în manșe prin absența concurenților 
danezi și austriac.

Alergătorii din Polonia și R. F. [ 
Germană s-au prezentat, în genera', i 
bine pregătiți, contribuind în mare [ 
măsură la excelentul spectacol spor
tiv oferit celor 15 000 de spectatori I 
prezenți duminică dimineața pe „Di- 1 
namo“.

Azi după-amiază, de la ora 16, 
tot pe pista de zgură de la stadionul j 
Dinamo va avea loc un nou concurs, | 
cu participarea valoroșilor alergători 
care au evoluat duminică, cărora li 1 
se vor alătura și sportivi din Dane
marca și Austria.

I. DUMITRESCU

Dinamo și Steaua?
Cind se va pune capăt acestor 

practici străine de etica sportivului 
de tip nou ? Iată ce am vrea să 
aflăm de la sportivii în cauză, de la 
cei doi antrenori, de la tovarășii din 
conducerea cluburilor sportive Stea
ua și Dinamo și — în ultimă instan
ță — de la membrii biroului federa
ției noastre de ciclism.

Un al doilea aspect reieșit din des
fășurarea celei de a 18-a ediții a 
„Cursei Scînteii" este slaba pregăti
re a unor cicliști. Oameni care au 
beneficiat în acest an de condițiile 
lotului republican au abandonat din 
lipsă de pregătire (I. Drăghicioiu), 
iar alții, mai grav, au fost prinși 
agățați de mașini și excluși din con
curs (ex.: Emil Rusu, G. Popescu — 
membri ai lotului, precum și o serie 
de tineri alergători care emiteau pre
tenții la lot, cum sînt Mircea Virgil, 
Gh. Radu ș.a.). Ce dovedește acea
sta ? Că s-au făcut eforturi materiale 
pentru oameni care nu meritau acest 
lucru și că (în cazul celor excluși 
din cursă) într-o serie de secții de 
ciclism cum sînt Dinamo (1), Olim
pia și Steaua (!) munca educativă 
lasă de dorit.

Adăugind și faptul că o serie de 
alți cicliști (I. Braharu, S. Ariton, I. 
Ardeleanu, W. Ziegler, C. Ciocan 
etc) la începutul sau la sfîrșitul 
cursei n-au fost în stare să reziste 
ritmului de alergare, reiese că pre
gătirea făcută pentru „Cursa Sein- i 
teii" nu s-a desfășurat la nivelul 
exigențelor. Este vorba, în primul 
rînd, de lipsa de interes a unor clu
buri sportive care nu au înțeles să 
sprijine pregătirea pentru această 
mare întrecere și de erorile comise 
în alcătuirea calendarului competițio- 
nal central și al orașului București 
care timp de 45 de zile nu au pro
gramat nici o competiție de pregătire 
și verificare. Iată deci cîteva din 
considerațiile ce se desprind din des
fășurarea celei de a 18-a ediții a 
„Cursei Scînteii". Dacă noi am fă- j 
cut-o succint, avem convingerea că ; 
biroul federal o va face mai pe larg 
și va lua și măsurile necesare pentru 
rezolvarea problemelor care irămintă 
ciclismul nostru.

sas

cunoscut pînă acum trei ediții, fie
care cu un alt clștigător: R.A-U-, 
Etiopia și Ghana.

Mai există, de asemenea, alte două 
„Cupe ale națiunilor", dar cu carac
ter regional: „Cupa Kwame N’Kru- 
mah" la care participă anual echi 
pele naționale ale Africii occiden
tale și „Cupa tropicelor", pe care 
și-o dispută, de asemenea anual, ță
rile Africii ecuatoriale- Cei mai re- 
cenți Învingători ai acestor comne 
tiții sînt Ghana pentru „Cupa N'Kru- 
tnah" și Camerunul pentru „Cupa tro
picelor"-

Cea mai nouă dintre competitiilr-

Concursul de călărie de la Ankara

Frumoasa comportare a călăreților români
ANKARA 5 (prin telefon). După 

cum am mai anuntat, duminică, la 
Ankara, pe stadionul Ankara—Gucu, 
a luat sfîrșit cel de al doilea concurs 
internațional de obstacole, organizat 
de Federația turcă de călărie. Re
prezentanții noștri au avut o compor
tare excelentă, înscriindu-și numele

Sesiunea C. I. 0. de ta Madrid
— Declarațiile lui A. Brundage —

MADRID 5 (Agerpres). La Madrid 
se desfășoară în aceste zile lucrările 
celei dc-a 73-a sesiuni a Comitetului 
internațional olimpic. Pe ordinea de zi 
a actualei sesiuni figurează 40 de 
puncte, printre care admiterea de noi 
membri ai C.l.O., organizarea „Olim
piadei albett de la Grenoble. Jocurile 
regionale, constituirea federațiilor sepa
rate de amatori la ciclism și fotbal, 
includerea unor noi discipline în pro
gramul olimpic, chestiunea dopingului, 
pregătirea viitoarei sesiuni de la Lau
sanne (1966) unde vor fi desemnate 
orașele gazdă ale Jocurilor Olimpice din 
anul 1972 etc.

Comitetul olimpic internațional va 
examina, de asemenea, rapoartele co
mitetelor de organizare a Jocurilor o- 
limpice din 1968.

în cadrul unei conferințe de presă, 
tinută după ședința de luni, președin
tele C.I.O., A. Brundage, a declarat că 
,.majoritatea delegaților sirii de părere 
că organizarea Jocurilor olimpice nu 
poate fi încredințată pe viitor decît a- 
celor țări care se angajează să acorde 
viză de intrare tuturor sportivilor care 
doresc să participe*. Pe de altă parte, 
președintele C.l.O. a precizat că ,,/a 
Olimpiada din Mexic numărul sportu-

Programul echipei Angliei înaintea 
„mondialelor" de fotbal

t,Anglia dorește să devină campioană 
mondială de fotbal* — a declarat recent 
într-o conferință de presă antrenorul fe
deral Alf Ramsey. In vederea atingerii 
acestui obiectiv, spunea antrenorul fede
ral. cea mai bună pregătire o vor con
stitui întâlnirile internaționale. Reprezen-

Viitoarea ediție a C.C.L 
la volei masculin

— DOUA ECHIPE ROMÂNEȘTI,
RAPID SI DINAMO, PARTICIPĂ

LA COMPETIȚIE —

BRUXELLES 5 (Agerpres). Comisia 
„Cupei campionilor europeni’4 la volei 
masculin, întrunită la Bruxelles, a pro
cedat la tragerea la sorți a ediției 1965/ 
1966. Echipa Rapid București, dețină
toarea trofeului, sc califică direct în 
sferturile de finală, iar cea de-a doua 
formație a noastră, Dinamo București, 
va juca în optimile de finală cu Servette 
Geneva (primul meci în deplasare).

Eliminatoriile vor începe în luna de
cembrie, optimile de finală vor avea loc 
între 22 ianuarie și 2 februarie 1966, 
sferturile de finală între 5 și 19 mar
tie, semifinalele între 9 și 2-1 aprilie, 
finala între 15 și 22 mai.

inter-africane este „Cupa cluburilor 
campioane", care — spre deosebiri- 
de sistemul „Cupei campionilor euro
peni" — se Încheie printr-uh turneu 
final la care iau parte patru echipe 
calificate din preliminarii. Prima edi 
ție a competiției a reunit In faza fi
nală, la Accra, clubul campion al 
Etiopiei, echipa Slade din Mali, clu
bul republican din Ghana și echipa 
Oryx din Camerun. Prima clștigă- 
toate a „Cupei campionilor africani* 
a fost Oryx, urmată in calasameni 
de Ștade din Mali.

A existai o părete greșită că, gra
tie apropierii de Europa, Africa de 
Nord ar „deține fanionul" fotbalului 
pe continentul african. Faptele au de 
monstrat însă contrariul și bilanțul 
confruntărilor între cele două regiuni 
esie net în favoarea Africii negre:

turneul triumfal al selecționatei orașu
lui Conakry în Algeria: înfrlngerea 
Algeriei la Bamako, înfrlngerea Maro
cului la Lagos ; eliminarea Tunisiei 
in preliminariile olimpice de către \ 
Ghana, slaba comportare a echipei 
naționale algeriene la ultimele jocuri 
africane de la Brazzaville.

In iitima vreme, țările Africii negre 
au primit vizita unor echipe de fotbal 
renumite ca Real Madrid, Austria Vi- 
ena, Dinamo Moscova, sau formațiile 
braziliene Vasco de Gama, Flamengo 
și Botafogo.

Desigur, fotbalul Africii negre su
feră încă de unele defecțiuni de orga
nizare, dar sîritem convinși că o dată 
cu dezvoltarea economică generală a 
acestor țări; și fotbalul, ca de- altfel 
toate sporturile,, va face pași înainte, 
se va afirma în lume.

în fruntea a patru probe! O notă în 
plus lui Vasile Pinciu, care a adău
gat șirului de victorii încă 
mii, și lui Oscar Recer — învingător 
într-o probă.

Iată rezultatele înregistrate: „Pre
miul Ministerului Agriculturii*' : 1. 
Vasile Pinciu, cu Clasic, 0 puncte

trei pre- • cu Neron,

rilor va fi de 18. Eventualitatea in
cluderii altor sporturi este condiționată 
de obținerea unei majorități de două 
treimi la votare1*. La prezenta sesiune 
există cereri de menținere a judo-ului, 
de admitere a baschetului feminin și a 
unor probe suplimentare la natație și 
tir.

în legătură cu olimpiada din Mexic, 
președintele C.l.O. a prevenit pe inter
locutorii săi asupra „psihozei altitudi
nii44 care fră mintă în mod oarecum exa
gerat pe unii specialiști. „Asistînd re
cent la un concurs atletic de masă la 
Ciudad de Mexico — a spus A. Brun
dage — am văzut cîteva sute de tineri 
atleți, majoritatea veniți din regiunile 
de cîmpie, alergind fără cea mai mică 
dificultate. Efectele cauzate de marea 
altitudine dispar de obicei după 5—6 
zile de aclimatizare*.

Răspunzând la o întrebare referitoare 
la stadiul întîrziat al lucrărilor de la 
(alidad de Mexico, A. Brundage a sub
liniat că președintele comitetului de or
ganizare, Lopez Mateos, l-a asigurat 
că totul va fi gata la timp. în capitala 
Mexicului se va construi o sală de sport 
cil o capacitate de 23 000 de locuri, un 
sat olimpic și se va rcamenaja stadio
nul situat în Cetatea universitară.

tativa Angliei va susține numeroase me
ciuri oficiale și amicale pînă în iunie 
1966. Printre acestea se află partidele cu 
Țara Galilor, Irlanda de Nord, Scoția (în 
cadrul campionatului inter-britânic) cu 
Spania și cu Polonia, un turneu în Țările 
Scandinave etc. S-ar putea ca numărul 
partidelor să fie chiar mărit, în cazul 
cînd unele foimații de pe continent, care 
nu au obținut calificarea în turneul final, 
ar fi de acord să susțină întîlniri cu pri
ma reprezentativă a Angliei la Londra.

Iată cum se prezintă programul meciu
rilor pe care reprezentativa Angliei le va 
susține pînă la începerea campionatului 
mondial: 1965: 2 octombrie cu Țara Ga
lilor la Cardiff, 20 octombrie cu Austria 
la Londra. 27 octombrie eu Selecționata 
ligii irlandeze, 10 noiembrie cu Irlanda 
de Nord la Londra, 8 decembrie cu Spa
nia la Madrid; 1966: 5 ianuarie cu Po
lonia la Londra. 23 februarie cu selec
ționata unei țări europene (adversarul nu 
a fost încă desemnat). 16 martie cu 
selecționata ligii scoțiene, 2 aprilie cu 
Scotia la Glasgow, 11 mai cu selecționata 
unei țâri europene (adversarul nu a fost 
încă desemnat). 13 mai cu selecționata 
de juniori a Angliei la Highbury.

In luna iunie 1966, înaintea începerii 
campionatului mondial, sînt prevăzute trei 
întîlniri în Țările Scandinave. 

penalizare, 57,6 sec. 2. Kemal Uncii 
(Turcia) — Op, 60,8 sec. 3. V. Pinciu,

Op, 61,6 sec. 7. Gh. Langa, 
cu Simplon 0 p, 64,6 sec., 8. Gh. 
Langa, cu Gînd, 0 p, 66,3 sec 
„Premiul orașului Ankara" : 1. Le 
ven Okcuoglu (Turcia) — 65,f
sec. 2. Gh. Langa, cu Gînd, 67,4 sec.
3. Gh. Langa, cu Simplon, 68,3 sec.
4. Oscar Recer, cu Bîrsan, 69,2 sec.; 
„Premiul Societății Jockei Club" : 1 
V. Pinciu, cu Clasic, 0 p, 82,4 sec., 2 
V. Pinciu, cu Grațiela, 0 p, 85,5 sec. 
3. Virgil Bărbuceanu, cu Altai, 0 p
89.3 sec. 4. Gh. Langa, cu Simplon, ( 
p, 90,7 sec. ; „Premiul 19 Mai“’; 1 
Kemal Oncii — 58,6 sec. 2—3 <Sh 
Langa cu Simplon, și V. Pinciu, ci 
Grațiela, 59,7 sec... 7. O. Recer. ci 
Bîrsan, 69,5 sec., 8. V. Bărbuceanu 
cu Stejar, 65,1 sec. ,- „Premiul Canka 
ya" : 1. V. Pinciu, cu Grațiela, 0 p
74.8 sec., 2. K. Uncii — 0 p., 75,2 sec. 
3. Boris Pavlov (Bulgaria) — 0 x
77.8 sec., 4. O. Recer, cu Bîrsan, o x
80.4 sec... 7. V. Pinciu, cu Neron, 4 p 
72,2 sec.„Premiul Ataturk" : (dup< 
baraj) 1. O. Recer, cu Bîrsan, 0 p 
24,7 sec. 2. V. Bărbuceanu, cu Stejar 
0 p, 26 sec. 3. B. Pavlov — 4 p, 26,' 
sec.

în continuarea turneului, călăreți 
români vor lua parte la un nou con
curs internațional în zilele de 7—f 
octombrie, orgauiizat de Societatea Jo 
ckei Club la Ankara.

D. NEDELEA
secretar general al F.R.C.P.M

Pe scurt
VARȘOVIA

In cadrul unui concurs atletic des 
fășurat la Varșovia, Andrei Badensk 
a cîștigat proba de 400 m plat ji 
46,7, Eduard Czernik a sărit la rj, 
time 2,16 m, iar Eva Klobukovska . 
parcurs „suta de metri" în 11,3.

® La întrecerile „săptămînii pre 
olimpice", care vor avea loc la Ciu 
dad de Mexico, Polonia va fi repre 
zentată de 4 atleți : Badenski, Baran 
Dudziak și Begier. Sportivii polonez 
vor fi însoțiți de antrenorul Korbai 
și de doi medici.

RIO DE JANEIRO

Concursul internațional1 feminin di 
gimnastică de la Rio de1 Janeiro . 
fost cîștigat de campioana japonez. 
Ginko Chiba, urmată de Helen. 
Blume și Maria Rosa Ballenger, dii 

| echipa Spaniei. Campioana olimpici 
Vera Ceaslavska (Cehoslovacia), fi 
ind accidentată, a abandonat.

ROMA

Turul ciclist al regiunii Emilia i 
fost ciștigat de alergătorul Mich~!< 
Dancelli, care a străbătut 267 !«.' 
metri in 6h 27 sec. cu o medie orar, 
de 41,340 km. Pe locurile următoari 
s-au clasat Durante, Bitossi, Zandegt 
și Mealli.

LONDRA

• Campionul mondial la catego 
ria semimijlocie, pugilislul Emili 
Griffith, a susținut la Londra un mec 
amical în compania englezului Parr 
Scott. Griffith a repurtat victoria prii 
abandon în rundul 8.

MARSILIA

® Cu prilejul unei reuniuni pro 
fesioniste de box, desfășurată la ’■’.t 
silia, tînărul „mijlociu" francezi <âr 
cel Cerdan, fiul regretatului Maree 
Cerdan, fost campion mondial, l-a în 
vins la puncte pe -spaniolul Fernan 
do Riera. Gonzales (Franța) a dispu 
prin k.o. în rundul doi de portughe 
zul Jose Fragoso.

MOSCOVA

In patru orașe din U.R.S.S. s-ai 
desfășurat primele meciuri ale nou 
lui campionat unional de. hochei pi 
gheată. Dinamo Kiev a întrecut ct 
scorul de 3—-1 pe Lokomotiv Mos 
covâ. Sibir Novosibirsk a pierdut pi 
teren propriu cu 1—2 întîlnirea ci
S.K.A. Leningrad. Celelalte două par 
tide s-au terminat la egalitate: Tor 
pedo Gorki — Aripile Soviete'o 
Moscova 2—2; Ț.S.K.A, — Spgftâl 
Moscova 4—4. -a-.
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