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’ Festivitate 
de 
premiere

Ieri Ia prînz a avut loc^ 
la sediul Consiliului Gene
ral al UCFS, o adunare a 
participanților la ediția din 
acest an a Universiadei. 
După un scurt bilanț al 
comportării reprezentan
ților noștri la această im
portantă competiție inter
națională a urmat, într-un 
cadru festiv, premierea ce
lor mai merituoși sportivi 
români.

DIRT - TRACK I
PE „DINAMO" I

Ieri după-amiază pe sta
dionul Dinamo din Capi
tală a avut loc al doilea 
concurs internațional de 
dirt-tracks cu participarea 
sportivilor din Austria, 
Danemarca. P..F. Germană, 
Iugoslavia, Colonia și Ro
mânia. In "imaginea sur
prinsă de fotoreporterul 
nostru A. Neagu, conduce 
Jezi Owoc — învingătorul 
întrecerii. (Citiți în pag. A 
2-a amănunte de la acest 
concurs).
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R. CĂLĂRĂȘANU

(Continuare in pag.a2-a)

Instructor

Neînvinsă în 1965!

IOAN CHIRILA

(Continuare în pag. a 3-a)

Faza critică la poarta lui Schneider
Telefoto Agerpres

Știința—Wiener Neustadt 2-0 (1-0)

CONSILIUL ASOCIAȚIEI SPORTIVE?
în altă ședință membrii 
consiliului au analizat 
modul cum s-au desfă
șurat întrecerile etapei 
a doua a Spar-tachiadei 
de vară a tineretului, 
iar la ultima au fost 
preconizate măsuri pen 
tru organizarea cursuri
lor de 
lunt-ar.

Iată, 
aspecte, 
nalizate

Sînt multe lucruri 
de discutat, de ana
lizat, uneori sînt ne
cesare măsuri organi
zatorice pentru impulsio
narea vieții sportive 
din întreprindere, insti
tuție sau școală- Iată de 
ce ședințele organizate 
de consiliile asociațiilor 
sportive sînt atî't 
necesare.

Ne-am dat seama 
aceasta — o dată
plus — cu prilejul unui 
raid-anchetă întreprins 
zilele trecute prin cîteva 
asociații sportive clin 
Capitală.

de

de
în deci, multiple 

discutate și a- 
în cadrul ședi-n-

TUTUROR
ACEEAȘI

SECȚIILOR 
ATENȚIE !

sportivă LO- 
l GRIVIȚA

Asociația s
COMOTIVA
ROȘIE. Consiliul, alcă
tuit din oameni entuzi
aști și <competenți, se 
întîlnește în ședințe cu 
regularitatea unui 
sornic... de 
Am consultat 
cu procesele 
ale ședințelor.
exemplu. La 27 august, 
membrii consiliului s-au 
întrunit pentru a dis
cuta stadiul încasării 
cotizațiilor.. Apoi, s-a 
analizat stadiul între- 
oerillor din campiona
tul asociației sportive.

Notă critică

cea- 
precizie. 

dosarul 
verbale 

Iată un

CLUJ, 6 (prin telefon 
de la trimisul nostru). —

Să înțelegem, deci, 
bucuria tribunelor. Să 
înțelegem și. aprinderea 
făcliilor, interpretînd a- 
cest gest în aparență e- 
xagerat — față de des
fășurarea jocului — ca 
o încurajare cu anticipa
ție pentru turul II.

Clujenii au învins pe 
merit o ecfiipă venită să 
refacă handicapul primu
lui meci și care a încre
dințat panopliei tradițio
nalele arme de finețe ale 
fotbalului austriac, uzînd 
în schimb: de. cele con-

crete și sigure pe care 
— trebuie s-o recunoaș
tem — le promovează 
vrînd-nevrind, cupele eu
ropene.

Jocul a început rapid, 
Știința căutînd să-și su
foce adversarul. Chiar 
în primele minute, Ivan- 
suc a început să-i „necă
jească" pe apărătorii aus
trieci care s-au deplasat 
imediat spre autorul go
lului de la Neustadt, 
profitînd și de calmul 
mult prea olimpian al lui 
Adam. Dar, cum „de 
ceea ce ți-e frică nu 
scapi", în țnin. 9 Ivansuc

a luat un viraj scurt pe 
lîngă Hutfless și a mar
cat dintr-un unghi pe ju
mătate imposibil, dupl 
ce, cu o fracțiune de se
cundă înainte, îl ademe
nise pe portarul Schnei
der, simulînd centrarea. 
Din păcate, în același 
minut s-a produs ac
cidentarea lui Pexa, 
care a dereglat, jocul e- 
chipei. Rămasă cu un sin
gur mijlocaș valid (V. A-

Să nu ne furăm căciula!
Rîndurile de

• marginalii
jos 

con
cursul de scrimă de la 
Tg. Mureș — se referă 
la o serie de aspecte 
negative privind selecția, 
promovarea tineretului și 
acordarea unei atenții 
sporite probelor rămase 
în uritiă pe plan interna
țional (spada și sabia). 
G au înțeles unii an 

jțțori să răspundă a- 
cestor necesități impe
rioase (deși au avut o 
vară întreagă la dispozi
ție!) s-a văzut în această 
confruntare : cu improvi
zații, cu oameni trecuți 
de... prima tinerețe. în 
această privință, Petrolul 
Ploiești a bătut recordul. 
A. tras la spadă cu an- 
irenorul secției, Halma- 
jhi (care a realizat 0 v !) 
îi cu floretiștii Bănică și 
-ilip. Ba, mai mult, an- ■ 
trenorii de la Petrolul 
au dat dovadă că nu 
:w''ȘC regulamentul de 
ii, u^Surare a campiona- 

' J același 
la două arme, 

cazul antrenorului 
Tudor, care vrînd 
„salveze" echipa a 
la sabie, deși nu 
dreptul, deoarece

mai 
la

cial pentru aceste probe. 
Ar fi timpul să nu se mai 
umble la.-, lada cu nafta
lină I Dacă cei în vîrstă 
au fost cîndva sportivi 
valoroși și astăzi mai ma
nifestă dragoste pentru 
acest sport, ei pot fi folo
siți ca antrenori, arbitri 
dar nu ca sportivi, așa 
ca să umple golurile în 
echipe și — eventual — 
să salveze o situație de 
moment.

Cine muncește în felul 
acesta își „fură singur... 
căciula" 1 Și aceasta va 
costa scump scrima noas
tră I

r
I
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ELENA DOBINCA

Aruncarea 
considerată, 
tletismului, 
probele 
cioase : 
într-un 
cursuri 
aruncători, 
valoros, n-a 
încheie participările 
tr-un an fără să fi cu
noscut înfrîngerea. 
liaela Peneș este 
cite cunoaștem — singura 
aruncătoare care a reușit

suliței
în lumea a- 

ca una dintre 
cele mai... capri- 
Așa se face că 
sezon de con- 

nici unul dintre 
fie el cît de 

reușit să-și 
din-
Mi- 
din

claseze invariabil 
pe primul loc.

In 1965 Mihaela a par
ticipat la 13 concursuri, 
pe care le-a cîștigat 
50.39 m (București 
54,35 m (București 
51,20 m (Hagen 30.5), 
m (Dornbirn 27.6), 55,90 m 
(Poiana Brașov 10.7), 
51,78 m (Timișoara 17.7), 
51,99 m (Budapesta 25.7), 
56,10 m (Sofia 1 8), 55,25 m 
(Poiana 7.8), 
(C-ța 22.8), 59,22

55,54 m
m (Bu-

EXEMPLUL HANDBALIȘTILN? LUGOJENI

COPENHAGA 6 (prin 
telex de la cores
pondentul nostru PE
TER STORM). Miercuri 
seara s-a desfășurat 
la Odense meciul re
vanșă din cadrul C.C.E.

cu :
18.4) ,
22.5) ,
53,02

dapesta 25.8), 51,19 m (A-
tema 12,9), 57,44 m i(Ti-
mișoara 1 10).

Media primelor ei 10
performanțe din 1965 a
fost de 55,054 m față de
51,584 m cît a avut în
1964. Sperăm că anul

Mihaela Peneș va 
noi succese în ac- 

consolidîndu-și

viitor 
marca 
tivitate, 
poziția fruntașă pe care 
o deține în
mondial.

atletlsmul

dintre Dinamo Bucu
rești și „B. 1909“ —
Odense. După un joc 
spectaculos și de bună 
calitate Dinamo Bucu
rești a obținut și de 
data aceasta victoria cu 
scorul de: 3—2 (3—2).
Scorul a fost deschis în 
minutul 7 de Nunveil- 
ler III. Dinamo insistă în 
atac și reușește să 
scrie al doilea gol 
Pîrcălab (min. 18). 
mația oaspe scade 
mul de joc, fapt ce 
mite echipei daneze să 
echilibreze jocul și chiar 
să egaleze scorul. Auto
rii golurilor echipei O- 
dense au fost Peterssen

în- 
prin 
For- 
rit- 

per-

(min- 29) și Arno Han
sen (min. 34). La scorul 
de 2—2 Dinamo revine 
în atac și reușește, cu 
un minut înaintea pau
zei, să înscrie prin Ene> 
în repriza secundă cu 
toate eforturile celor 
două formații de a ma
jora scorul, rezultatul 
rămîne neschimbat. La 
meci au asistat 7 500 de 
spectatori. Obținînd vic
toria și în cel de 
lea joc, Dinamo 
rești s-a calificat 
rul al doilea al
campionilor europeni* 
cu un scor general de 
7—2.

al doi* 
Buou-< 

în tu- 
„ Cu pel

Vă

.lîlui, folosind 
sportiv 
Este
[lie 
;ă-și 
tras 
ivea 
n prima, fază a concurat 
,a floretă. Din acest mo- 
iv echipa Petrolul Plo- 
ești este pusă în situația 
;ă retrogradeze la spadă 
;i sabie I Sportivi în 
/îrstă au mai folosit 
Steaua (pe Victor Teodo- 
rescu), Crișul 
Thalmayner și 
și 
Deneș).

înțelegem de ce a- 
iuAatiile și cluburile nu 
selecționează mai multi 
ineri. de perspectivă, 
:are să fie pregătiți spe-

Oradea
Korosi)

Știința Tg. Mureș
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în „geografia" handbalului 
nostru a apărut din această 
toamnă un centru nou : Lugo
jul. De fapt, dacă apreciem 
lucrurile cu foarte multă e- 
xactitate, s-ar putea spune că 
lugojenii și-au văzut concreti
zate, prin participarea echipei 
masculine Timișul în seria a 
II-a a campionatului republi
can, preocupările și strădaniile 
pentru dezvoltarea handbalu
lui. Este o satisfacție pe deplin 
meritată de lugojeni. Nu de 
mult, drumul bun pe care mer
ge handbalul din acest 
ne-a fost 
printr-un 
mai puțin 
cu o semnificație deosebită.

Despre ce este vorba ? Iată 
ce ne scrie corespondentul nos
tru C. OLARU despre pregăti
rile și preocupările echipei

oraș 
din nou confirmat 
fapt, este drept, 
„spectaculos”, dar

Timișul 
remar- 

de care 
acestei

masculine de handbal 
Lugoj : „Este denxn de 
cat spiritul gospodăresc 
dau dovadă jucătorii 
formații. în vederea jocurilor
din campionat ei și-au amena
jat prin muncă voluntară un 
vestiar cu baie și au contribuit 
la reamenajarea terenului de 
joc prin prestarea unui mare 
număr de ore de muncă, după 
ședințele de antrenament.” Sin
cer vorbind, aici nu este vorba 
numai de spirit gospodăresc. 
Ne aflăm în fața unui frumos 
exemplu de 
sport, pentru echipa din care 
faci parte și al cărui prestigiu 
îl aperi pe terenul de sport. 
Am dori mult ca aceste rînduri 
să fie citite și de sportivii și 
antrenorii care și-au făcut un 
obicei din a se plînge că nu au 
dușuri, că nu curge apa caldă.

dragoste pentru

că asociația nu-i ajută și că 
asemenea condiții" este ( 
să faci sport.

Exemplul handbaliștilor 
gojeni dovedește tocmai i 
trariul. . .

Scrisoarea 
nostru are și 
transcriem : .
rînduri în ziarul „Sportul popu
lar” ar constitui un puternic 
stimulent în munca tinerilor 
handbaliști". Ne permitem să 
adăugăm încă un „stimulent”. 
Acești tineri handbaliști nu 
trebuie să uite -că din orașul 
lor s-a ridicat unul dintre cei 
mai buni jucători din țara 
noastră : maestrul emerit Mihai 
Redl, apreciat ca cel mai bun 
portar din lume. Drumul lui 
„Miși" le este deschis și lor. 
Dacă vor atinge performanțele 
concetățeanului lor — sau, poa
te, le vor depăși chiar — aceas
ta nu depinde decît de ei...

lu-
con-

corespondentului 
un „P. S.“. II 

Apari(ia acestor

CALIN ANTONESCU
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Actualitatea sportivă
FINALA CAMPIONATULUI INDIVIDUAL 

DE LUPTE LIBERE
Vlnerl, la Brașov, se va 

da startul în cea mai 
mare competiție internă 
a anului la lupte libere, 
finala campionatului re

publican individual da

seniori. La această ultta 
mă etapă a campionat» 
lui participă cel mai bună 
sportivi din toate regi» 
nile țării, cîștigătorl M 
etapelor pe regiuni.

ÎNCEPE RETURUL „CUPEI DE TOAMNA"
LA HANDBAL

După cum am anunțat, 
s-a încheiat turul „Cupei 
de toamnă" 
feminin 
returul, 
terenul 
tivă a 
(Ghencea) se dispută, de

___ la handbal 
și astăzi începe 
In București, pe 

de la baza spor- 
clubului Steaua

la ora 16.30 partida din» 
tre Rapid și Știința Ttmi» 
șoara. In țară au; Ion 
meciurile : Liceul nr. 4 Tt* 
mlșoara-Confecția Buc. 
Rulmentul Brașov-C.S,M^
Sibiu. E

DERBIUL CAMPIONATULUI DE TENIS 
DINAMO — STEAUA

Sîmbătă și duminică a- 
matorii bucureștenl de te
nis vor evea prilejul să 
urmărească o 
deosebit de 
Este vorba 
campionatului

întrecere 
pasionantă, 

de derbiul 
republican

de tenis pe echipe dintre 
Dinamo (deținătoarea tit
lului de anul trecut) șl 
Steaua. Partida va avea 
loc pe terenurile Progresul 
din Capitală.



CARNET COMPETITION AL

OINĂ: Miine începe finala MOTO: Dueluri echilibrate tn cel de al doilea RUGBI: ANTRENAMENTUL SELECȚIONABILILOR
campionatului concurs internațional de dirt-track

Campionatul republican de oină a 
ajuns în faza finală. începînd demîine 
și pînă duminică se desfășoară Ta 
Suceava ultimele întreceri ale acestei 
competiții, la care participă 8 echipe 
și anume : Avîntul Frasin (reg. Su
ceava) Torpedo Brașov. Minerul Baia 
Mare, Viața Nouă Olteni (reg. Bucu
rești), C.P.B., Biruința Gherăești (reg. 
Bacău). Dinamo București și Avîntul 
Valea Roșie (reg. București).

Anul acesta întrecerile finale vor 
avea loc după o nouă formulă: cele 
opt formații vor fi împărțite prin tra
gere la sorți in două serii. Cîștigă- 
toarele seriilor se vor întîlni tur-re- 
tur pentru desemnarea echipei cam
pioane. formațiile clasate pe locurile 
secunde în serii vor juca pentru locu
rile 8—4 ș.a.m.d.

Deși vremea închisă și ora de începere 
prea puțin potrivită au făcut pe unii să 
prefere alt mod de a-și petrece după- 
amiaza de ieri, cele cîteva mii de spec
tatori care și-au dat întîlnire pe stadio
nul Dinamo din Capitală au fost răs
plătiți din plin de cursele disputate la 
un înalt nivel tehnic și spectacular.

Duelurile au fost mai echilibrate de- 
cît în concursul de duminică și învin
gătorii manșelor mai puțin previzibili. 
In concurs au intrat și sportivii danezi 
și cel austriac—cu șanse egale și cu for
țe proaspete — și au dovedit clasa lor 
ridicată. Alături de reprezentanții noș
tri și cei polonezi, care s-au impus din

r 1
POLO : Steaua s-a apropiat 

la două puncte de Dinamo
EDSN JOI
I
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Andrei Lucaci a arbitrat 
un meci de handbal „echi
pat* în costum de stradă.

Desene de NEAGU RADULESCU

pe scena Operei...

Elevii Școlii de muzică 
și arte plastice din Iași 
nu pot face sport deoarece 
o sală încăpătoare care ar 
putea fi folosită ca sală 
de sport servește ca depo
zit pentru păstrarea deco
rurilor Operei de Stat din 
localitate.

— Cred că nu există decit o 
solufie : să facem și noi orele de 
sport

salon** I I 
I
I 
I
I

I
I 
I
I

Jucătorul Attila Boksai 
(Viitorul Gheorghieni) a 
pălmuit un adversar în 
timpul jocului (I. Cristea- 
coresp.).

I
I
I 
I
I

— Vă rog să mă scuzați, am 
palmă grea! Mă voi transfera la 
box / ? I ?

I

Progresul Ducurcșli a promovai 
in categoria A

în jocurile restante ale campiona
tului republican desfășurate în ulti
mele zile, formația Steaua a mai a- 
dăngat „zestrei* sale încă două vic
torii. La Cluj, jucătorii bucureșteni 
au întrecut pe C.S.M. Cluj cu 10—0 
(1—0. 3—0, 3—0, 3—0), iar la Oradea 
au dispus de Crișul cu 3—0 (0—0 , 
2—0, 0—0, 1—0).

Tot la Cluj a avut loa partida 
Știința — Rapid București. Feroviarii
au cîștigat cu 4—1 (1--0 0 0, 1—0,
2-1).

1. Dinamo Buc. 17 17 0 0 152: 11 34
2. Steaua Buc. 17 16 0 1 116: 18 32
3. Crișul Oradea 18 9 4 5 55: 45 22
4. Rapid Buc. 18 8 3 7 62: 60 19
5. Știința Cluj 17 6 2 9 47: 62 14
6. I.C. Arad 17 4 5 8 41: 85 13
7. lud. linii Timiș. 18 5 2 11 47: 92 12
8. Voința Cluj 18 4 3 11 53:102 11
9 Mureșul Tg. Mureș 18 5 0 13 41: 83 10

10. C.S.M. Cluj 18 3 3 12 38: 94 9

• Derbiul dintre Dinamo și Steaua 
este programat duminică dimineața 
la bazinul Dinamo.

• Iată clasamentul final al cam
pionatului de calificare în urma că
ruia echipa Progresul a promovat în 
categoria A:

1. Progresul Buc,
2. Știința Buc.
3. Constructorul Lugoj
4. Unirea Buc.
5. Rapid Oradea
6. Olimpia Baia Mare

10 9 1 0 69: 7 19
10 8 1 1 79: 19 17
10 4 1 5 62: 39 9
10 4 1 5 58: 44 9
10 3 0 7 13: 81 6
10 0 0 10 11:102 0

Echipele brașovene se pregătesc 
intens pentru noul campionat repu
blican. Antrenamentele formației fe
minine Partizanul roșu sînt conduse 
de 1. Rusu. Echipa își va verifica

nou, am remarcat forma bună șl teh
nica —■ în special pe viraje — a lui 
A. Riesner (Austria) și N. Cristensen 
(Danemarca). Lupta pentru un loc mai 
bun în clasamentul final a dat loc la 
dueluri palpitante, urmărite cu ..sufle
tul la gură* și răsplătite cu ropote de 
aplauze la scenă deschisă de către pu
blicul spectator.

Și de data aceasta a învins — la 
mare luptă — Jezi Owoc. El a cucerit 
toate punctele (15) puse în joc în cele 
5 manșe pe care le-a alergat în același 
stil impresionant. In acest concurs el 
a fost secondat mai bine de către colegii 
săi de echipă R. Gonsior, E. Jakubowski 
și Ianoș Owoc.

Alergătorii noștri s-au comportat bine 
și au făcut totul pentru a se clasa pe 
locuri fruntașe. Au reușit Alexandru 
Datcu și Ion Cucu, care s-au clasat pe 
locurile 2 și respectiv 3. Păcat că în 
manșa a 4-a Alexandru Șinca a căzut 
și a ieșit din concurs. Promițător a e- 
voluat L. Ștefanovici. Romulus Jurcă a 
mers sub valoarea sa, iar Radu Temis- 
tocle a fost folosit numai într-o singură 
manșă.

CLASAMENT GENERAL: 1. Jezi 
Owoc (Polonia) 15 p; 2. Al. Datcu 14 p; 
3. I. Cucu 13 p; 4. R. Gonsior (Polonia) 
12 p; 5. E. Jakubowski (Polonia) lip; 
6. A. Riesner (Austria) 10 p; 7. Janoș 
Owoc (Polonia) 8 p; 8. N. Cristensen 
(Danemarca) 8 p; 9. II. Kăter (R. F. 
Germană) 6 p; 10. V. Kukovec (R.S.F. 
Iugoslavia) 5 p; 11. W. Mathiansen (Da
nemarca) 5 p; 12. D. Kappler (R. F. 
Germană) 4 p; 13. G. luhas (R.S.F.I.) 
4 p; 14. M. Stoianovici (R.S.F.I.) 2 p; 
15. L. Ștefanovici 1 p.

I. DUMITRESCU

Ieri după-amiază, stadionul Republi
cii a găzduit din nou pregătirile rug- 
biștilor selecționabili. De data aceas
ta nu a mai fost vorba de un trial, ci 
de un antrenament în bună regulă i 
clasica încălzire, nu mai puțin cla
sicele exerciții tehnlco.tactice pe com
partimente și, în încheiere, un...clasic 
joc-școală.

Celor 27 de reținuți după trial 11 
s-au adăugat V. Rusu și Dragomir. Cu 
toate acestea, un joc n-ar fi putut a- 
vea loc în condiții normale. Cinci ac
cidentați (Ciobănel, Ionescu, Teodo- 
rescu, Dragomir, Șerban), patru ab
senți motivați (Penciu, Drobcxtă, Țu- 
țuianu, Preda) și trei absenți pe mo
tive necunoscute (V. Rusu, Dragomir, 
Iordăchescu).

Este foarte posibil ca și absențele 
acestea din urmă să fie ...clarificate șl 
o dorim. De asemenea, am dori ca

Clasamentul campionatului
categoriei A

1. Din. Buc. 17 16 1 0 202 64 (+138) 50
2. Steaua Buc. 17 14 1 2 251 94 (4-157) 46
3 Gr. R. Buc. 17 12 2 3 236 55 (4-181) 43
4. Gloria Buc. 17 7 4 6 108 134 (— 26) 35
5. Constr. Buc. 17 6 3 8 76 108 (— 32) 32
6. C.S.M.S. 15 6 3 6 102 66 (4- 36) 30
7. Rul. Bîrlad 17 5 2 10 92 106 (— 14) 29
8. Farul C-ța 16 5 3 8 90 123 (— 33) 29
9. Prog. Buc. 16 4 5• 7' 95 104 (— 9) 29

10. Șt. Petroș. 17 4 2 11 51 134 (— 83) 27
11. Șt. Timiș 15 4 1 10 63 220 (—157) 23
12. Șt. Cluj 17 2 1 14 57 215 (—158) 22

Mai sînt de disputat restanțele Ști-
ința Timișoara — C.S.M.S. Iași (20 
octombrie), C.S.M.S. Iași — Progresul 
București (la 31 octombrie) și Farul 
Constanta — Știința Timișoara (31 
octombrie). Din ■ etapa a XVII-a me
ciul Știința Timișoara — Steaua se 
dispută, la cererea echipei studen
țești, luni 11 în loo de duminică 10 
octombrie.

VOLEI • Pregătirile echipelor brașovene 
pentru noul campionat

Ce discută - în ședințe - 
consiliul asociației sportive?

(Urmare din pag. 1)

țelor consiliului asociației sportive. 
Activiștii consiliului (președinte I- 
Vrănescu, secretar I, Gheorghe) și-au 
făcut un bun obicei de a se întîlni cu 
regularitate, de a dezbate șl a lua 
măsuri pentru buna desfășurare a 
activității sportive. Iată de ee consi
derăm că nu întîmplător asociația 
Locomotiva se numără printre aso
ciațiile sportive fruntașe din raionul 
Grivița Roșie...
PREOCUPAREA NR. I.„ FOTBALUL

.Atenția noastră e Îndreptată în
deosebi spre echipa de fotbal, asu
pra... problemelor pe care le ridică 
juaătorii* — ne spunea secretarul 
asociației Victoria C.T.F.T., tov. Ha- 
riton Panțu.

— Probabil că șl în ședințele con
siliului discuțiile despre fotbal au, 
dacă nu exclusivitate, cel puțin prio
ritate...

— Așa este. La fotbal, treburile 
sînt mai bine organizate, discuțiile 
sînt mal plăsute. Este necesar însă 
să ne îngrijim mai mult șl de cele
lalte secții, ceea ce nu am făcut pînă 
acum.

— De cite ori s-a întîlnlt, anul 
acesta, consiliul asociației ?

— După eîte îmi amintesc, de 4 
ori: Ultima oară, înainte de 23 Au
gust

— Despre stilul de muncă al tova
rășilor din consiliu ați discutat vreo
dată ?

— Am discutat, șl încă... furtunos. 
Nu toți membrii consiliului munceso 
cu pasiune pentru dezvoltarea acti
vității sportive în asociație. Unii, 
ca de pildă, Ștefan Blană și Cornel 
Trandafir, nu justifică cu nimic pre
zența în consiliul asociației. I-am 
criticat în ședințele noastre, ei și-au

făcut autocritica, și apoi s-au ...dat 
din nou la fund. Asemenea oameni 
nu ne sînt de nici un folos.

AM FOST ÎN CONCEDIU
Nici activiștii asociației sportive 

Textila Grivița nu șe pot lăuda că 
țin ședințele de lucru cu regularitate. 
Tovarășul Gh. Zale, președintele 
asociației, ne spune că membrii con
siliului s-au întîlnit anul acesta de 
4 ori. „în ultima perioadă am fost 
în concediu și, știți dv., dacă preșe
dintele lipsește*...

— Nu se mai țin ședințele consi
liului asociației ?

— N-am spus că nu se mai țin dar, 
oricum, nu cu aceeași regularitate.

— în întreprindere, după eîte cu
noaștem, predomină elementul fe
minin. La întrecerile sportive de 
masă participă însă foarte puține 
fete- Ați discutat în ședințele consi
liului modalitatea angrenării lor, în 
număr cît mai mare, în competiții ?

— Să fiu sincer, n-am discutat așa 
ceva. Cu fetele trebuie să ducem 
multă muncă de lămurire pentru a 
le convinge să iasă pe terenul de 
sport. Avem vreo 20 de sportive pe 
eare contăm de obicei. Celelalte, și 
nu sînt puține, nu vin. Aceasta, cu 
toate că lîngă noi se află terenurile 
de sport ale asociației Locomotiva 
Grivița Roșie, unde avem acces ori- 
cînd...

Deci, tinerii din asociația Textila 
Grivița au condiții de a practica 
sportul. Și, cu toate acestea, rareori 
pot fi văzuți disputîndu-și întîietatea 
în competiții Ceea ce n-au ei, și o 
spunem cu toată convingerea, este 
ajutorul consiliului asociației, căruia 
i se cere să muncească cu tragere 
de inimă, cu pasiune, pentru a-i con
vinge pe tineri de utilitatea și nece
sitatea practicării sportului

pregătirile cu ocazia celei de a V-a 
ediții a tradiționalei competiții „Cupa 
Carpați" în zilele de 8 și 9 octom
brie, la care vor mai participa : Me
talul București, Știința Cluj și C.S.M. 
Sibiu.

La competiția masculină pentru 
„Cupa Carpați* au fost invitate e- 
chipele Steaua București, Știința 
Cluj, Tractorul și Știința din locali
tate. De pregătirea studenților proas
păt promovați în seria I, se ocupă, ca 
și în trecut, prof. N. Boș, iar Tracto
rul este antrenată anul acesta de ju
cătorul — căpitan al echipei — E. 
Schmidt, acesta înlocuindu-1 pe an
trenorul T. Tănase, plecat la Con
structorul Brăila.

C. GRUIA — coresp. reg.

sîrguința dovedită pînă acum de s 
lecționabili pe teren să devină noi 
caracteristică a pregătirilor i sez atf 
de toamnă cuprinde obligația un 
foarte bune comportări pe plan lnte 
național. Iar această comportare p 
poate fi asigurată decît astfel I

G. RUSSU-ȘIRIANU.

BASCHET: Clasamente! 
campionatelor republicane

MASCULIN — SERIA I

1. St roșu Brașov
2. Dinamo București
3. Steaua București
4. —5. Știința Timișoara
4.—5. Știința Cluj
6. Știința Galați
7. Rapid Buc.
8. —9. Știința Tg. Mureș
8.—9. Știința Buc.

10. Farul Constanța
11. Dinamo Oradea
12. Aurul Brad

SERIA A II-A

1. Academia Militară
2. Știința Brașov
3. Politehnica Cluj
4. I.C.F. București
5. Progresul București
6. C.S.M.S. Iași
7. Unio Satu Mare
8. Olimpia M. I. Buc.
9. Știința Craiova

10. A.S.A. Bacău

1 1 0 70—42
1 1 0 75—53 
110 65—44
1 1 0 69—59
1 1 0 92—82
110 81—74
10 1 74—81
10 1 59—69
10 1 82—92
10 1 44—65
10 1 53—75
10 1 42—70

3 2 1 206—182
3 2 1 172—153
3 2 1 228—237
2 2 0 160—124
3 1 2 213—233
3 1 2 197—200
2 11 92—107
2 11 141—154
3 0 3 134—158
0 0 0 0—0

FEMININ — SERIA I
1. Știința București
2. Rapid București
3. Voința Brașov
4. Voința București
5. Știința Cluj
6. Mureșul Tg. Mureș
7. Constructorul Buc.
8. Progresul Buc.
9. I.C.F. București

10. Crișul Oradea

SERIA A
1. Spartac Salonta
2 Olimpia București 
3* C.S.M.S. Iași
4. Știința Constanța
5. Știința Timișoara
6. Voința Tg. Mureș
7. A.S.A. Cluj
8. S.S.E. Satu Mare
9. Voința Oradea

10. S.S.E. Craiova

2 2 0 128— 87
2 2 0 144—110
2 2 0 105— 96
2 1 1 117—103
2 11 103— 91
2 11 98—109
2 11 104—100
2 0 2 87—108
2 0 2 113—137
2 0 2 88—146

II-A
3 3 0 158—130
3 2 1 178—154
3 2 1 199—168
3 2 1 164—154
3 2 1 173—166
3 2 1 122—125*
3 12 162—
3 12 164—105
3 0 3 100—120
3 0 3 141—171

Clasamentele se întocmesc astfel : pen 
tru joc cîștigat se acordă două puncte 
pentru joc pierdut pe teren un punct 
pentru joc pierdut prin neprezentan 
zero puncte. în caz că două sau ma 
multe echipe sînt la egalitate de puncte 
clasificarea se face ținîndu-se seama îr 
ordine dc următoarele criterii : ’dctorlih 
în întîlnirile directe, coșaverajui direc 
între echipele în cauză, coșaverajui ge 
neral. în toate cazurile coșaverajui s< 
calculează prin diferență.

De la I. E. B. S.
S-au pus în vînzare la casele spe^ 

ciale obișnuite biletele pentru cupla 
jele de fotbal de sîmbătă 9 de p< 
stadionul Republicii și de duminici 
10 octombrie de pe stadionul ,„23 Aw 
gust*.

Produc» fi livrează pe bază de comenzi : a' 
gamă variată de insigne de drterile modele ți 
mărimi (la cererea clientului) pentru organizații 
sportive, de masă ți obștești, precum ți premii 
sportive ca i cupe, plachete, medalii, brelocuri etc.



O LACUNĂ GENERALĂ: 
INEFICACITATEA!

Intr-un interviu acordat nu de mult ziarului nostru, Ștefan Covaci, antrenor al echipei reprezen
tative, declara că fotbaliștii români sînt invidiați, peste hotare, pentru măiestria cu care reușesc să-și creeze 
ocazii favorabile in apropierea porții adverse.

Un antrenor străin care ne-a vizitat tara a confirmat aprecierea specialistului nostru, spunind că 
ar fi fericit ca jucătorii lui să aibă într-un joc numai 50 la sută din ocaziile românilor in careul de 16 m 
advers. Ar fi fost sigur, spunea el, de cîștigarea campionatului cel puțin pe zece ani de aci înainte...

Așadar, sintem și noi lăudați pentru ceva I Pot insă asemenea aprecieri să ne măgulească I Iși face 
cineva, în lume, un titlu de glorie din crearea a cit mai multe ocazii de gol 1 După părerea noastră, nu te pofi 
mul[umi să „joci bine" dar să pleci de pe teren învins, datorită faptului că nu fructifici situații favorabile și 
arliifavorabile.

Cu toate că a dorit victoria, 
C.S.M.S. nu a știut să folosească si
tuațiile favorabile de finalizare, in- 
tîrziind să șuteze, scăpînd ocaziile 
sau trăgind la poartă fără torță. De 
altfel, ieșenii au arătat preferințe 
pentru faze de aglomerare din care 
să marcheze. In general însă, nici 
unul dintre atacanții de la C.S.M.S. 
n-a fost prea activ in meciul de du
minică.

— Ce propuneri aveți ?
— O propunere veche de cind fot

balul. Mai de grabă să reamintesc 
un lucru știut de toți antrenorii. Pro
pun să se tragă la poartă și din afara 
careului de 16 metri, nu numai din 
imediata apropiere a porții I

în continuare, am urmârit proble
ma eficaoității citind rapoartele tri
mise de cîțiva observatori federali, 
lată, de pildă, ce scrie C. BRAUN- 
BOGDAN, care a asistat la jocul de 
la Timișoara dintre Știința și Crișul 
Oradea :

„în meciul cu Crișul, deși cîștigat 
de studenți, aceștia au strălucit prin 
ineficacitate. Scorul putea fi mult 
mai mare dar Cotormani a ratat 5 (!) 
ocazii (în min. 8. 33, 65, 78, 83) iar 
M. Popa — 4 (în min. 12, 40, 60, 64). 
Ce dovedește acest lucru ? Impreci
zie în trasul la poartă. Cu toate 
aceste ocazii ratate, capacitatea ju
cătorilor de la Știința de a stră
punge apărarea adversă a fost slabă. 
Se poate spune că Știința Timișoara 
nu a depus eforturi pentru a realiza 
un joc constructiv, eficace.

Linia de atac a Crișului a fost ca 
și inexistentă! în tot meciul oră- 
denii au avut o singură ocazie în 
fața porții timișorene. De la începu
tul meciului s-a văzut că orădenii 
joacă pentru un rezultat de egalitate 
și, ca urmare, nu au avut preocupări 
pentru joc constructiv".

în continuare, cităm din raportul 
observatorului federal D. SCHILERU, 
care a urmărit partida de la Arad :

„In meciul cu Știin/a Cluj, U.T.A. 
a dat dovadă de incisivitate și frec
ventă în trasul la poartă. Atacul a 
jucat colectiv, iar componența lui 
nu au așteptat doar cele mai bune 
ocazii de șut. înaintașii arădani au 
expediat in această partidă 24 de 
șuturi. De multe ori ei au atacat su- 
pranumeric (finind seama că adver
sarii foloseau așezarea 1—4—3—3, 
Mefcas venea in atac tocmai din li
nia de fund). Atunci cind situafia o 
impunea, fotbaliștii de la U.T.A. se 
lansau în contraatacuri reușite. Din- 
tie jucători l-am remarcat pe Jac 
pentru pătrunderile și numeroasele 
sale șuturi. A fost cel mai bun ata
cant al echipei. Cu toate că fotbalul 
practicat de U.T.A. nu s-a ridicat la 
un nivel tehnic deosebit, jocul a pur
tat amprenta voinfei de a cuceri vic
toria. De aci incisivitatea și preocu
parea pentru șut. In schimb, atacul 
studenților din Cluj nu a mers. In 
linia lor ofensivă operau doar cei 
trei atacanți, fără ca cineva din 
mijloc să se intercaleze. Sporadic, în
cerca acest lucru fundașul Cîmpeanu. 
Contraatacurile clujenilor au fost 
Insă fără rezultate practice. Toate la 
un loc au făcut ca oaspeții să nu 
aibă ocazii de a marca. De aceea, 
nici golul lor nu a fost rodul unei 
acțiuni colective, ci al unui efort 
personal al lui Adam".

Trimisul nostru special la meciul 
Siderurgistul Galați — Rapid Bucu
rești observă :

„Nenumărate faze de poartă au 
existat în meciul de la Galați. Baloa
nele s-au plimbat în preajma careu
rilor, au trecut pe lingă bare, au ie
șit în corner. La o asemenea abun
dență de situații, care „ridicau" tri
bunele în picioare, trei goluri în
scrise înseamnă un procent foarte 
mic la capitolul finalizare. De ce ? 
Pentru că în condițiile de pe teren 
jucătorii sînt nervoși, timorați, închid 
ochii și se năpustesc spre terenul 
advers, cum au făcut gălățenii aproa
pe tot timpul primei reprize. Pe unii

Așadar, într-un cuvînt, fotbaliștii 
noștri sînt tributari la capitolul 
EFICACITATE. Spunem aceasta fără 
a ave^ pretenția că am descoperit 
America! Problema frămîntă de 
multă' vreme pe specialiștii noștri. 
„Elixirul" unui joc rapid, combinativ, 
cu acțiuni ofensive, încheiate cu șu
turi puternice și precise la poartă 
n-a fost găsit încă.

Dar, pentru a fi și mai aproape de 
problema pe care o punem în dis
cuție, să ne ocupăm pe scurt de cî- 
teva din jocurile disputate dumi
nică.

Se poate spune că etapa din 3 oc
tombrie a categoriei A a fost cea 
mai bogată, de pînă acum, în goluri: 
23. Cu alte cuvinte, cei 169 de fot
baliști care au evoluat pe terenuri 
au înscris 23 de goluri în 630 minute 
de.joc. Dintr-un calcul sumar reiese 
însă că pentru a se înscrie un gol 
s-a jucat aproape o jumătate de oră 
(mai precis: 27 de minute). Iar la 
Iași, în partida C.S.M.S. — Petrolul, 
în cele 90 de minute, plasele por
ților n-au fost nici măcar o dată 
scuturate de șuturile înaintașilor I 
Toate acestea ÎN CEA MAI EFICACE 
ETAPĂ, în care, după relatările co
respondenților și trimișilor noștri, 
ocaziile de gol avute de fotbaliști 
în cele șapte partide au fost, fără 
exagerare, de cel puțin cinci ori mai 
multe decît golurile marcate. Marea 
lacună, deci, dăinuie.

De ce această stare de lucruri? 
Fără a intra în amănunte pur teh
nice, care țin, fără îndoială, de felul 
în care antrenorii iși pregătesc ju
cătorii în ședințele de antrenament, 
vom apela la constatările unor spe
cialiști, trimișii federației la meciu
rile etapei de duminică — observa
torii federali — și la însemnările 
cîtorva cronicari.

Primul nostru interlocutor a fost 
antrenorul J. LĂPUȘNEANU, care a 
V' Irit, în calitate de observator fe
deral, meciul Dinamo Pitești — Ști
ința Craiova.

— Vă rugăm, cîteva apre
cieri asupra eficacității în jo
cul urmărit 'de dv.

— Datorită faptului că Știința Cra
iova și-a axat jocul de la început pe 
o apărare supraaglomerată, tentativa 
înaintașilor piteșteni de a pătrunde 
în careu nu a dat rezultate, ci a fă
cut ca în rîndurile lor să apară ner
vozitatea. în loc să încerce poarta 
cu șuturi de la distanță, datorită unei 
greșite îndrumări tactice piteștenil 
și-au axat jocul pe un-doi-uri care 
s-au soldat cu eșecuri, cu imposibi
litatea de a pătrunde spre poarta 
craiovenilor. în repriza secundă îna
intașii celor două echipe au acționat 
mai gîndit. în acest fel a crescut și 
numărul șuturilor la poartă. în 
această perioadă a jocului, Di
namo Pitești a folosit din plin 
cele două extreme, cel mai bun 
randament dîndu-1 C. Ionescu. Efica
citatea a fost concretizată prin în
scrierea celor două goluri, ca urmare 
a dezaglomerării spațiului din fața 
porții craiovene. încercarea de a se 

. concretiza prin pătrunderi individuale 
a fost o tactică greșită indicată ata- 
Canților ambelor echipe și, îndeosebi, 
înaintașilor craioveni, care atacau 
numai cu cele două vîrfuri. Acțiu
nile acestora au fost contracarate de 
cei patru din linia de fund a echipei 
din Pitești. Ținînd seama de consi
derentele amintite, jocul a fost, în 
general, de un slab nivel.

Asupra aceleiași chestiuni ne-a 
vorbit apoi antrenorul I. BALĂNES- 
CU, care a asistat la jocul C.S.M.S. 
— Petrolul :

— De la bun Început trebuie să 
spun că Petrolul n-a fost preocupat 
de eficacitate, nevădind intenții pro
nunțate de finalizare, cu toate că 
timp de 60 minute — datorită elimi
nării ieșeanului Deleanu — petro
liștii au avut... un jucător in plus. 
Condiții, deci, au existat. Dar prin 

.icele citeva șuturi expediate de Ba
dea nu se poate rezolva problema 
eficacității la o echipă. Mai ales la 
una fruntașă, așa cum este Petrolul. 

îi preocupă duritățile. Astfel este 
foarte greu să se marcheze. GOLUL 
CERE LUCIDITATE, STĂPÎNIRE DE 
SINE, EXECUȚIE TEHNICA BUNĂ. 
Ocazii dintre cele mai clare s-au ra
tat din pripeală, din lipsă de concen
trare în fazele de finalizare și, mai 
ales, din cauza execuțiilor greșite, în 
special la șuturile din viteză.

Cuplul Ionescu — Dumitriu este 
autorul celor două goluri ale Rapi
dului. S-ar aprecia, deci, că și-a fă
cut datoria. Cei doi jucători puteau 
să mai înscrie, dar au fost timorați 
și doar vreo 30 de minute (după 
1—1) au acționat mai aproape de va
loarea lor. De partea cealaltă, un om 
care căuta cu multă insistență poarta 
— M. Voinea — l-a avut lîngă el 
pe Neagu, neinspirat, lent și chiar... 
dezinteresat. Combinațiile lor nu 
i-au adus decît în poziții dificile, în
totdeauna cam prin marginea careu
lui de 16 metri, de unde șuturile au 
fost imprecise sau au întîlnit bloca
jul apărătorilor de la Rapid.

În acest joc s-a cheltuit multă 
energie. în limbajul sec al cifrelor, 
însă, scorul de 2—1 nu spune prea 
mult. Și aceasta din cauza lipsei de 
concretizare a atacurilor".

Să ne referim, în continuare, la 
încă două partide. Mai întîi despre 
cea din Capitală, Steaua — Dinamo 
București, meciul cel mai bogat în 
goluri din etapa trecută : 6. Anali- 
zînd însă modul cum s-au marcat, se 
poate constata cu ușurință că doar 
jumătate au fost rodul unor acțiuni 
frumos concepute și finalizate, pe 
măsura jucătorilor care se întreceau. 
Celelalte au fost urmarea a trei 
faulturi I Să le reamintim : Ene II a 
egalat în min. 7 fructificînd o lovi
tură liberă executată de Pîrcălab; O. 
Popescu a înscris în min. 47, tot ca 
urmare a unei lovituri libere execu
tate de același Pîrcălab; în sfîrșit, 
în min. 59, ravlovici egalează la rîn- 
dul său dintr-un penalii, lată, dar, 
cum stăm cu eficacitatea și în acest 
meoi.

în partida Steagul roșu — Farul, 
disputată la Brașov, modul în care 
s-au preocupat de eficacitate înain
tașii celor două formații a fost sub 
orice critică.

Ce trebuie făcut?
Considerăm că din cele relatate 

mai sus reies o serie de idei care ar 
trebui analizate de cei în drept și, 
îndeosebi, de antrenorii echipelor 
noastre. PE SCURT : SA SE DECLAN
ȘEZE O LUPTA NECRUȚĂTOARE ÎM
POTRIVA INEFICACITĂȚII I

Material redactat de Cr, MANȚU.
M. TUDORAN și C. ALEXE

■ PRONOSTICUL ANTRENORULUI PETRE MOLDOVEANU, MAESTRU AL SPORTULUI, 
PENTRU CONCURSUL DE DUMINICA

Pentru concursurile Pronosport (A 
nr. 41 și B nr. 7) de duminică 10 oc
tombrie a.c., în programul căruia fi
gurează întreaga etapă a categoriei 
A, 2 meciuri din B și patru întîlniri 
din campionatul italian, am cerut pă
rerea maestrului sportului PETRE 
MOLDOVEANU, antrenorul echipei 
Progresul București-

Pronosticul său este următorul i

I. Petrolul — Steaua 1 2
n. Știința Cluj — C.S.M.S. Iași 1

III. știința Craiova — Steagul roșu 1 X
IV. Farul — Știința Timișoara 1
V. Dinamo București — Crișul 1

VI, Siderurglstul — U.T.A. 1
VIL Rapid — Dinamo Pitești 1

VIII. Metalul Tîrgovlște — Din. Vic. 1 2
IX. A.S. Cugir — A.S.A. Tg. Mureș 1 X
X. Foggla — Internazionale 2

XI. Lanerossl — Florentina 1 X
XII. Roma — Lazio 1

XIH. Milan — Napoli k

Stimulați de startul „tare" din actualul campionat, fotbaliștii de la Rapid 
manifestă multă poftă de lucru în timpul antrenamentelor.

Iată-i în fotografia noastră, încheind o ședință de pregătire printr-o miuță 
de... baschet. Năsturescu, posesorul balonului, este blocat de Ionescu și Dinu. 

Foto : V. Bageac
■■BaKanaaanBaBBBKHBL'SMUCa

Știința - Wiener Neustadt 2-0 (1-0)
(Urmare din pag. 1) 

lexandru). Știința a fost nevoită să-l 
retragă pe Marcu și astfel și-a dimi
nuat capacitatea de atac. Cu toate 
acestea, ocaziile au abundat, dar nu 
au putut fi concretizate datorită unor 
greșeli tehnice elementare. Am re
gretat cel mai mult ocazia din min. 
26, cind o foarte frumos gîndită com
binație Marcu — Pexa (așa rănit cum 
erai) — V. Alexandru — Marcu, s-a 
încheiat cu o greșeală puerilă a gol- 
geterului 1964—1965, Adam. O enu
merare a celorlalte ocazii, sau, mai 
corect spus, greșeli de ultimă instan
ță, ar fi inutilă. Cert e că Știința 
a ratat nepermis de mult, în tot a- 
cest timp, austriecii au jucat sim
plist, cu o tehnică supărător de ce
nușie față de binecunoscutul lor re
nume.

Spre sfîrșit, Știința și-a adunat for
țele dispersate, Ivansuc a mai desfă
cut de cîteva ori apărarea — sprijinit 
mult de V. Alexandru — și astfel în 
min. 86, Adam, jenat parcă de admi

GESTURI...
în meciul eu Rapid, fotbaliștii gă- 

lățeni au abordat partida curajos. 
Atît de... curajos, îneît au întrecut 
limitele sportivității. în prima repri
ză, Năsturescu îl depășește în viteză 
pe Valcan printr-o fentă. Valcan îl 
prinde de gît, îl ține și văzînd că 
totuși Năsturescu păstrează controlul 
balonului, îl trîntește la pămînt. Ca 
la rugbi 1

Ne mirăm uneori, cum de pot pri
mi note slabe jucătorii susceptibili de 
a fi selecționați în reprezentativele ță
rii. Forma bună și pofta de joc mai 
sînt în funcție și de adversar. Ce pu
tea să facă mai mult Dumitriu II, 
cînd în tot meciul a fost „controlat" 
la picioare și la cap, „reușind” să 
primească ajutor medical pe margi
nea terenului ? Merită, oaie, un ad
versar să fie „cosit”, împins, trîntit 
pentru că este mai bun ?

Dacă aceasta este educația pe care 
o dați, tovarăși antrenori Zaharia și 
Stanciu, nu ne mai miră insuccesele 
echipei noastre.

COMAN STOIAN 
tehnician

LOTO

Premiile întregi și sferturi la trage
rea Loto din 1 octombrie 1965

Suplimentar 11 1 sfert a 120.000 
lei; Suplimentar II i 6 sferturi a 
14.335 lei; Categoria Ii 5 variante a 
13.762 lei și 5 variante a 3.440 lei; 
Categoria a Il-a : 12 variante a 5.831 
lei și 11 variante a 1.457 lei; Cate
goria a IlI-a; 30 variante a 2.123 lei 
și 42 variante a 530 lei; Categoria a 
IV-a: 46 variante a 1.279 lei și 85 
variante a 319 lei; Categoria a V-a : 
124 variante a 511 lei și 176 variante 
a 127 lei; Categoria a Vl-a : 157 va
riante a 421 lei și 188 variante a 
105 lei; Categoria a Vil-a 252 va
riante a 265 lei și 290 variante a 66 
lei; Categoria a VIII-a : 456 variante 
a 159 lei și 337 variante a 39 lei. 

rabila dăruire a lui Pexa — rămas pe- 
poziții înlr-un picior — a înscris dia 
pasa... rănitului.

În concluzie, un joc în care miza 
turului II a pus saci Cu nisip pe spi
nările jucătorilor. Știința, în ciuda 
eclipsei de formă, a izbutit să se im
pună datorită puterii de luptă. La a- 
cest capitol au excelat V. Alexandru 
și Neșu. De altfel, ei au fost cei mal 
buni jucători ai echipei: V. Alexan
dru prin zona imensă pe care și-a a- 
sumat-o, prin forcing-ul în atac și re
plierile neobosite, iar Neșu prin jocul 
de cap și prin precizia paselor.

Ireproșabil arbitrajul lui J. Krna- 
veck (Cehoslovacia).

ȘTIINȚA: Gaboraș — Szoke, Neșu, 
Grăjdeanu, Cîmpeanu — V. Alexan
dru, Pexa — Ivansuc, Marcu. Adam, 
Szabo.

WIENER NEUSTADT: Schneider — 
Offenbach, Fenz, Hutfless — dr. Neu- 
dauer, Presser — Lenzinger, Bier- 
baumer, Teifenbrunner, Hoffman, 
Schatzer.

PROGRAMUL JOCURILOR 
DIN CAPITALĂ

SIMBATA

STADIONUL REPUBLICII, ora 13,301 
Metalul București—Oltul Rm Vîlcea 
(cat. B) ; ora 15,30: Progresul Bucu
rești—Dinamo Bacău (cat. B).

DUMINICA

STADIONUL „23 AUGUST", ora 
13,30: Dinamo București—Crișul (cat. 
A); ora 15,30: Rapid—Dinamo Pitești 
(cat. A).

STADIONUL DINAMO, ora 11: Di- 
namo București — Viitorul Electronica 
București (j).

TEREN LAROMET, ora 9: Rapid—; 
Tehnometal București ( j) 5 ora 10,451 
Tehnometal București—Electrica Fieni 
(cat. 6).

STADIONUL POLITEHNICA, ora 114, 
Știința București—Dinamo Pitești (j)<‘

STADIONUL PROGRESUL, ora 11-44 
Progresul Bueuțești—Progresul Cora
bia (j).

Report suplimentar 1: 49.754 leî.
Premiul de 120.000 lei sfert a re

venit participantului Marton Franț 
din regiunea Galați.

PRONOEXPRES

La tragerea concursului Pronoex- 
pres nr. 40 din 6 octombrie 1965, au 
fost extrase din urnă următoarele nu
mere i

37 31 3 24 14 4
Numere de rezervă: 18 49
Fond de premii 566 356 lei din care 

lei 241 480 report la categoria I.
Tragerea următoare va avea loo 

miercuri 13 octombrie a.c. la Bucu
rești.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.



începe cea de a doua ediție

a Balcaniadei la tenis de masă la turneul international

CALEIDOSCOP
UN CURIOS „record- 

a fost stabilit în acest 
sezon în fotbalul englez. 
Dintre cei 82 de arbitri 
de prima ligă, nici unul 
nu este din Londra. Pen
tru prima oară în istoria 
fotbalului englez, capitala 
n-are nici un reprezentant 
în elita ..cavalerilor fluie
rului"

1 Sala Universiadei din Sofia găz
duiește timp de trei zile (vineri, sîm
bătă și duminică) cea de a doua edi
ție a Balcaniadei de tenis de masă. 
Competiția cuprinde șapte probe: 
echipe bărbați, echipe femei, sim
plu bărbați, simplu femei, dublu băr
bați, dublu femei și dublu mixt. Și-au 
anunțat participarea cele mai bune 
„palete* din Iugoslavia, Bulgaria, 
Grecia, Turcia și România. Prima e- 
diție, cea de anul trecut, desfășurată 
la Atena, s-a încheiat cu un frumos 
succes al reprezentanților noștri, în
vingători în șase probe.

De data aceasta întrecerile vor fl

probabil mai disputate, pe lingă ju
cătorii iugoslavi și cei români con- 
curînd la valori mai bune și spor
tivii bulgari și greci.

Lotul nostru, care a părăsit aseară 
Bucureștiul, cuprinde între alții pe 
Maria Alexandru, Ella Constantines- 
cu, Eleonora Mihalca, Reti, Giur- 
giucă.

Vineri, în prima zi a competiției, 
se vor juca meciuri pe echipe. Re
prezentativele noastre susțin parti
de cu formațiile Bulgariei, Greciei, 
Turciei și Iugoslaviei — la fete și 
cu Turcia, Bulgaria și Iugoslavia — 
la băieți.

de la Belgrad

Primii oaspeți ai „Săptămînii internaționale"
au la

Marea competiție sportivă 
Dală „Săptămîna preoliinpică" 
dad de Mexico, care se va 
între 11 și 18 octombrie, va reuni la 
start sportivi din 17 țări, incluzînd pe 
gazde, lată lista completă a țărilor par
ticipante: Anglia, Cuba, Finlanda, Fran
ța, Italia, Japonia, Norvegia, Olanda, 
Polonia, R.F. Germană, R. D. Germană, 
România, Spania, Suedia, S.U.A., 
U.R.S.S, și Mexic.

Programul competiției găzduite de

internațio- 
de la Ciu- 
desfășura

Mexicului va cuprinde întreceri 
discipline sportive — atletism,

capitala 
la șase 
gimnastică, natație, box, scrimă și ci
clism pe pistă.

Primii invitați au și sosit la Ciudad 
de Mexico. Ei sînt membrii delegației 
Japoniei, care cuprinde înotători, atleți 
și cicliști. Una din cele mai numeroase 
delegații va fi cea a U.R.S.S., cu 38 
de sportivi. De asemenea, Franța a a- 
nunțat un lot de 29 participanți.

Ziarul ,, SPORT"-Beograd publică în
tr-un număr recent amănunte în legătură 
cu participările la viitorul turneu inter
național de șah, care urmează să în
ceapă în capitala Iugoslaviei la data de 
13 octombrie.

Pe lista invitaților se află, după cum 
se știe, proaspătul mare maestru interna
țional român Florin Gheorghiu, campio
nul țării noastre. El va avea de întîlnit 
un Iot foarte puternic de adversari, în 
frunte cu fostul campion mondial Mihail 
Botvinnik și alt mare maestru sovietic, 
Averbach. Ungaria va fi reprezentată 
de G. Barcza, iar din Cehoslovacia ur
mează să vină Filip sau Pachman. 
Balcerowski (Polonia) și Pîdevski (Bul
garia) completează lista invitaților 
străini.

Nu mai puțin redutabilă este 
ția țării gazdă. Este de citat în 
rînd Bora Ivkov, marele învins 
recentul „Memorial 
dat de Matulovici, 
Karaklaici, Măriei, 
Kurajica, actualul 
mondial de juniori.

PRESA străină 
ciază mus .
de scurt metraj „Cum de
vii un mare sportiv** arc 
un mare merit prin aceea 
că este foarte realist. Fil
mul arată eforturile pe 
care Ie fac sportivii pen
tru a obține mari perfor
manțe. Sînt prezentați, 
printre alții, John Dewitt, 
John Konrads șl Bethv 
Cuthbert — surprinși în 
diferite momente de an
trenament și în competi
ții.

forma- 
priinul 
de la

ZIARUL „Luzerner 
Tagblatt" (Elveția) arată 
că la ultima ediție a cam
pionatelor europene de 
canotaj academic s-a pus 
capăt unei „povești de 
demult". Se spunea înain
te — arată ziarul — că 
numai un „superatlet" cu 
înălțimea de 1,90 tn, avînd 
90 kg greutate poate să 
devină un canotor frun
taș, care să înfrunte va
lurile, vîntul contra etc. 
Jochen Meissner (R.F.G.) 
la 22 de ani, cu 1,79 m și 
76 kg a cîștigat titlul de 
campion european la skiff 
simplu în acest an 
Duisburg 1

Capablanca", 
l'rifunovici, 
precum și 

deținător al

secon-
Pirc, 

lio jan 
titlului

îs

DIN R. D. GERMANA
• Cele mai frumoase bazine de 

tnot din R.,D. Germană sînt cele de la 
Magdeburg și Rostock. Aici au învă
țat să înoate mii și mii de tineri, 
dintre care unii au urcat pe treptele 
cele mai înalte ale măiestriei sportive. 
Printre aceștia se află și cunoscutul 
sprinter Frank Wiegand, cotat drept 
unul diițtre cei mai buni „sutiști* din 
lume. Recent, el a parcurs suta de 
metri liber în remarcabilul timp de 
53,8. Frank Wiegand (în vîrstă. de 22 
de ani) este, de altfel, posesorul unei 
medalii olimpice de argint, cucerită 
la J.O. de la Tokio, în proba de 
4x100 mixt.

• în. ultimii ani, în R.D. Germană 
au fost construite prin muncă patrio
tică numeroase baze sportive simple 
în satele și orașele din provincie. 
Astfel, recent a fost dat în folosință 
un teren de popice la Sandersdorf. 
Terenul a fost construit prin presta
rea a 13 000 de ore muncă voluntară.

ÎNTR-UN interviu 
cordat ziarului Izvestia, 
antrenorul principal al 
prezentativei de fotbal a 
U.R.S.S., Nikolai Moro
zov, acesta a răspuns la 
o serie de întrebări axate 
pe comportarea nesatisfă
cătoare a echipei de fot
bal ta meciurile cu Bra
zilia (0—3) și Iugoslavia 
(0—0). Morozov a decla
rat : ,,înaintașii sînt prea 
unilaterali : ei sînt slabi 
în jocul defensiv, în timp 
ce apărătorii nu știu să 
fie la nevoie înaintași. 
Brazilienii ne-au servit o 
lecție în această direefie. 
Am rămas în urmă cu teh
nica. în ce privește vite
za și rezisțența nu putem 
concura cu brazilienii**. 
Federația sovietică de fot
bal a hotărît ca în viitor 
dc pregătirea echipei re
prezentative să se 
și un psiholog, 
științe pedagogice 
Gagaieva.

Un aspect de la un concurs de natație rezervat copiilor, care a avut loc la Berlin. 
Foto : Kronfeld-Sportverlag

TN ITALTA.
Napoli, proaspăt 
vată în prima categorie a 
campionatului de fotbal, 
a bătut toafe recordurile 
în ce privește numărul 
spectatorilor care vin pe 
stadionul Fuori Grotta 
Pentru fiecare meci susți
nut acasă clubul a vîndut 
50 000 de bilete în abona
ment 1 Prin . ,
tru vînzarea liberă înainte 
de meci nu rămîn 
circa 25.000 de bilete. Și 
acestea se vînd, deoarece 
,.tifosr“ napolitani sînt în- 
cîntâți la ora actuală de 
comportarea formației lor, 
care conduce în clasament.

ocupe 
dr. în 
Calina

echipa 
promo-

turcită. II vedem pe atletul suedez 
Erik Blomqvist in timpul unei sărituri 
tuate cu prilejul ultimului campionat al 

sale.

„MINUNILE prăjinii ’ din fibre elastice nu 
se concretizează numai în multi centimetri de- . 
asupra nivelului vechilor recorduri ci și în ase
menea fotografii curioase cum este aceasta ală- 

John- 
efec- 
țării

urmare, pen-

dccît

• Anul viitor se va organiza prima 
Spartachiadâ a tineretului. Se preco
nizează că la finalele acestei mari 
competiții de masă, care se vor 
desfășura timp de șase zile la Berlin, 
la toate disciplinele olimpice, să ia 
parte circa 15 000 de elevi.

• La Tîrgul internațional de mos
tre de toamnă de la Leipzig standu-

rile materialelor sportive au atras a- 
tenția sutelor de mii de vizitatori. 
Cîteva întreprinderi și fabrici din 
R.D.G. au prezentat noi articole spor
tive, între care crose de hochei con
struite din fibre sintetice și lemn, 
care, după părerea unor jucători 
fruntași de la Crimnitschau și Karl 
Marx Stadt, sînt mai rezistente și 
mai ușor de mînuit. Tot în standul 
materialelor sportive s-au putut ve
dea aparate de gimnastică pe supo’rți 
de metal ușor de demontat, adaptabile

ma
de celuloid 

trambulină 
din material

INOTATOAREA ame
ricană Donna da Vero
na (18 ani) câștigătoa
rea medaliei de aur la 
J.O. de Ia Tokio la 480 
m spate precum și la 
ștafeta 4x100 m craul, a 
renunțat la amatorism. 
Ea a devenit reporter 
la televiziune, intrînd 
în acțiune, pentru pri
ma oară, la campiona
tele americane de înot 
în bazin acoperit. Pen
tru a justifica hotărî- 
rea luată, Donna da Ve
rona a
Mexico ar fi prea în 
vîrstă 
putea aspira la medalii.

COMENTIND faptul 
că în Anglia numărul 
spectatorilor la compe
tițiile de fotbal este în 
continuă scădere, Well, 
secretarul clubului Ar
senal și-a 
speranța că 
cînd Anglia 
titlul de
mondială acest neajuns 
se va remedia. In se
zonul trecut cluburile 
au încasat cu mult mai 
puțin decît în sezonul 
precedent. Cel mai

declarat că la

spec-mare număr de
tatori a fost la meciul 
Everton —- Manchester 
G4 014, iar cel mai mic 
la meciul Leicester — 
Stoke City — 8 717.

DE PE TERENURILE DE FOTBAL

la diferite aparate, schiuri pentru co
pii, de diferite dimensiuni, din 
terial plastic și plăci 
pentru săriturile de la 
care înlocuiesc plăcile 
plastic.

• La începutul acestei luni, în o- 
rașele și satele R.D. Germane au loc 
serbări cultural-sportive, la care par
ticipă numeroși sportivi fruntași, ca 
de pildă recordmana mondială la pa
rașutism Brigitte Grellman, cunos
cutul fotbalist Klaus Urbanczyk și 
alții. Cu acest prilej ei au vorbit des
pre experiența lor în activitatea spor
tivă. In continuare, au avut loc de
monstrații sportive care au fost ur
mate de manifestări cultural-artistice.

FIZTOLOGUL B Lloyd 
de Ia Universitatea din Ox
ford 
anul 
tice

pronostichcaza pentru 
2000 timpuri fantas
ta atletism și anu-

mc ' proba de o milă
— 8:41,0; 100 yarzi — 8,6;
440 yarzi — 42,4; 10 000
m —- 26:08,4. La sprint.
după părerea sa, femeile
pot alerga mai repede
decît bărbații.

MECIURI IMPORTANTE 
ÎN PRELIMINARIILE C.M.

Sîmbătă și duminică se desfășoară 
mai multe meciuri din preliminariile 
campionatului mondial. Cel mai impor
tant dintre acestea este cel de la Paris, 
dintre reprezentativele Franței și Iu
goslaviei. Meciul este hotărîtor pentru 
clarificarea primului loc din grupa a 
m-a. Iată de altfel, clasamentul :

obține calificarea nutaai în cazul unei 
victorii la Budapesta și la Leipzig (cu 
Austria).

Sîmbătă la Istanbul, echipa Ceho
slovaciei întîlnește formația Turciei, în 
cadrul celei de a IV-a grupe prelimina
rii.

HORST MEDROW 
redactor la „Sport Echo" — Berlin

LA 10 OCTOMBRIE, 
multiplul recordman mon
dial Ron Clarke va lua 
startul din nou la Tokio, 
în acel oraș unde nu s-au 
împlinit marile sale spe
ranțe în obținerea meda
liei de aur. Atletul austra
lian urmează să ia parte 
la tradiționala cursă de 
maraton ,,Asahi".

pentru a mai

exprimat 
în cazul 
vn cîștiga 
campioană

ÎN COMPETIȚIILE OFICIALE

1—2. Franța 4 3 0 1 4:1 6
1—2. Iugoslavia 4 3 0 1 9:6 6

3. Norvegia 5 3 0 2 9:4 6
4. Luxemburg 5 0 0 5 5:16 0

După meciul Franța—•Iugoslavia, în a-
ceastă grupă vor mai avea loc două
meciuri : Franța va întîlni Luxembur
gul la Paris, iar Iugoslavia va juca la 
Belgrad cu Norvegia.

In vederea meciului de sîmbătă de la 
Paris, lotul iugoslav cuprinde printre 
alții pe Radovici, Soskici (portari), Iusufi, 
Belin, Vasovici (fundași), Zambata, Ga
lici, Sekularaț (înaintași).

Duminică, la Budapesta, echipa Unga
riei susține ultimul joc din preliminarii. 
Adversara îi este reprezentativa R. D. 
Germane. Pentru a obține calificarea 
echipa gazdă mai are nevoie de un sin
gur punct. Pentru echipa R. D. Ger 
mane, șansele sînt mai mici : ea poate

în afară de meciurile susținute de 
formațiile țării noastre (Dinamo Bucu
rești și Știința Cluj), în competițiile 
oficiale din Europa s-au desfășurat 
alte meciuri . Iată rezultatele:

în „CUPA CAMPIONILOR EURO
PENI" : Benfica Lisabona — Dude- 
lange 10—0 (în tur 8—0), Werder 
Bremen — F. C. Apoel Nicosia 5—0 
(primul meci), Manchester United — 
H. I. K. Helsinki 6—0 (în tur 3—2).

în „Cupa Cupelor" meciul dintre 
Limerik și T.S.K.A. Cerveno Zname 
a fost amînat din cauza cetii.

în „Cupa orașelor tîrgurj" : F. C. 
Koln — U.S. Luxemburg 13—0 (în 
tur 4—0). Lokomotiv Plovdiv — 
Z. J. Sparta Brno 1—0 (în tur 0—2).

LA CAIRO sînt foarte 
scumpe biletele pentru 
meciurile 
Pentru a înlesni celor 
interesați 
biletelor pentru meciu
rile inter-țări a fost in
trodusă vînzarea bilete
lor în rate. Cu două 
luni înainte de fiecare 
meci poate fi achitată 
o treime din costul bi
letului.

de fotbal

cumpărarea

RECENT au fost dis
tribuite în Spania di
ferite distincții spor
tive. Astfel, a fost de
corat și Francesco Gen- 
to ou medalia ,,Pentru 
merite în sportul spa
niol”. Gento a realizat 
un record greu de de
pășit. El a jucat în 
toate cele 10 ediții ele 
Cupei campionilor, con
tribuind în mare mă
sură la victoria în pri
mele cinci ediții a e- 
chipei Real Madrid.

ȘTIRI o REZULTATE • ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI
• După cum s-a mai anunțat, cam

pionatele mondiale de judo vor avea loc 
între 14 și 17 octombrie la Rio de Ja
neiro. Federația din U.R.S.S. a anunțat 
că va prezenta o echipă completă în 
frunte cu medaliații olimpici de la Tokio, 
Anzor Kiknadze (grea) și Oleg Stepa
nov (ușoară).

In turneul internațional masculin 
de șah de la Erevan conduce în prezent 
Korcinoi (U.R.S.S.) 
mat de Petrosian, 
(U.R.S.S.) cu cite 
(Ungaria) se află 
6i/2 puncte.

cu 9 puncte, ur- 
Stein și Liebersohn 

7«/? puncte. Portiscli 
pe locul următor cu

J*

® La Riga a continuat, cu disputarea 
partidei a 7-a, meciul pentru campiona
tul mondial feminin de șah dintre Nona 
Gaprindașvili și Alia Kusnir. G aprind aș- 
vili a obținut victoria la mutarea a 78-a. 
Campioana mondială conduce acum cu 
scorul de 5—2. în următoarea partidă 
care va avea loc la 7 octombrie, Gaprin
dașvili va juca cu albele.

® într-un meci 
tere desfășurat la 
landei a învins cu 
lecționata R. D. Germane lată învingă
torii în ordinea categoriilor: Richter 
(R.D.G.) 290 kg; Eskelinen (F) 332,5 
kg; Ileiskanen (F) 365 kg; Dietrich 
(R.D.G.) 417,5 kg ; Kangasnieni (F) 
425 kg ; Kailajarvi (F) 455 kg ; Lin- 
droons (F) 475 kg.

internațional de hal- 
Helsinki echipa Fin- 
scerul de 5—2 se-

• Echipa masculină de handbal Stella 
Sport Saint Maur, clasată pe locul 5 
în campionatul francez, și-a încheiat tur
neul întreprins în R. S. Cehoslovacă, 
llandbaliștii francezi au cîștigat 3 me
ciuri din cele 6 susținute. în cel m.ai 
important îneci al turneului, oaspeții au 
învins cu 17—14 pe Dinamo Praga.

• în cursul acestui sezon, echipa fe
minină de handbal a Franței va susține 
la Paris două meciuri cu Japonia (23 
noiembrie) și Olanda (data n-a fost încă 
fixată). La 19 ianuarie 1966. la Paris 
handbalistele franceze vor juca cu edti- 
pa Ungariei. în calendarul internațional 
al echipei masculine a Franței figurează 
două jocuri importante: cu U.R.S.S. la 
5 februarie la Paris și cu Polonia o zi 
mai tîrziu.
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