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Start în finalele individuale 
de lupte libere

Aspect dintr^o partidă de „lihere“. Al. Geantă (dreâpta) execulind 
unul dintre procedeele tehnice cu prinderea coapsei.

Luptele libere, spart relativ 
tînăr în țara noastră, cîștigă zi 
de zi tot mai mulți swn.pa- 
tizanți. Este și firesc. Multi
tudinea și diversitatea proce
deelor tehnico-tactice, dinamis
mul, atribute caracteristice a- 
cestui sport, îl dau o notă de 
mare spectaculozitate. Și a- 
cesta este un motiv pentru 
care finalele campionatelor in
dividuale de seniori oare în
cep azi la Brașov sînt aștep
tate cu mult Interes.

Timp de trei zile, 165 de 
luptători, cîștigători ai eta
pelor pe regiuni, își vor dis
puta șansele pentru obț’nerea 
titlurilor de campioni repu
blicani. La finale participa și 
sportivii bucureșteni care n-au 
luat parte la întrecerile regio
nale.

Cei mai mulți concurenți 

(peste 25) vor lua startul Ia 
categoriile 57 kg. ș: 70 kg. Deci 
adevărate probe maraton...

întrecerile finale de greco- 
romane vor avea loc în zilele 
de 15, 16, 17 octombrie, la 
Timișoara.

Concurs international 
dc dirt-track la Hunedoara
Duminică dimineața, începînd 

de la ora 10, pe stadionul din 
Hunedoara va avea loc un in
teresant concurs internațional 
de dirt-track. Vor lua startul 
sportivi care au participat la 
concursurile desfășurate în Ca
pitală. Din lista înscrierilor 
menționăm pe A. Riesner (Aus-

In sală, lume multă. Spor
tivi cunoscuți, antrenori și 
profesori (de educație fizică, 
activiști ai unor comisii pe ra
mură de sport, ai unor organe 
UCFS din regiunea Brașov. 
S-au adunat, la inițiativa Bi
roului consiliului regional 
UCFS, să dezbată probleme 
care frămîntă azi pe toți spor
tivii țării noastre : Olimpiada 
din 1968. Profesorul Virgil 
Ludu, de la oabinetul meto
dic, a vorbit despre pregăti
rile olimpicilor, despre pro
gramul individual de antrena
ment, dinamica performanțelor 
și probele de control, grada
rea efortului, varietatea an
trenamentelor și despre multe 
alte aspecte ale pregătirii o- 
limpice.

Apoi, antrenorul N. Tacorian 
a prezentat planul de pregă
tire al tînărului sportiv V 
Ersenie, născut în anul 1946,

tria), N. Cristensen și W. Mat- 
hiansen (Danemarca), V, Ku- 
kowec și M. Stankovici (Iu
goslavia), Al. Datcu, R. Jurcă 
și I. Ștefanovici (România). 
Dată fiind valoarea alergători
lor înscriși în competiție se 
întrevăd dispute dîrze. 

care în acest an a depășit 
recordul regiunii Brașov la 
săritura în lungime, record ce 
fusese stabilit acum... 15 ani. 
Profesorul Gh. Piticaru a vor
bit despre planul de antrena
ment al tînărului halterofil 
Carol Tartler, un sportiv cu 
reale veleități la categoria 75 
kg. Un alt plan de pregătire a 
fost prezentat de maestrul 
sportului loan Mureșan, antre
nor al luptătorilor de la Stea
gul roșu, care-1 pregătește pe 
Ștefan Tampa pentru Olimpi
ada din 1968.

Interesante au fost și discu
țiile, la care au participat pro
fesorul N. Sebastian (gimnasti
că), dr. Cornel Păcurariu (hal
tere), Alfred Wagner (haltere), 
maestrul sportului Ștefan Tam
pa , antrenorul de atletism 
Petre Popescu din Mediaș și 
antrenorul de atletism Liviu 
Mereuță de la Dinamo Brașov. 
S-au făcut numeroase propu
neri.

Sfatul „olimpicilor” brașo
veni a fost doar un prim pas 
al unei acțiuni menite să sti
muleze pregătirile olimpice în 
regiunea noastră. începutul 
este promițător și confirmă 
hotărîrea unanimă a sportivi
lor brașoveni de a-și realiza 
obiectivul propus, acela de a 
da lotului olimpic 20 de spor
tivi brașoveni.

C. GRUIA — coresp. reg.

Noi recorduri dc haltere 
ale tării ia juniori

Recent s-a desfășurat etapa a 
IlI-a a campionatului orașului 
București iq haltere, pe echipe, 
în prima zi de întreceri în cate
goria A, Dinamo a întrecut Pro
gresul cu 6—1. Cu această ocazie, 
juniorul Gh. Teleman (Dinamo) 
a realizat trei noi recorduri în 
cadrul categoriei semigrea : îm
pins 122,5 kg (vechiul rec. 120 kg 
— Teleman); laruncat 152,5 kg 
(v. r. — 150 kg — C. Chelemen) 
și la totalul celor trei stiluri cla
sice 385 kg (v. r. 380 — Gh. Te
leman).

Iată învingătorii acestei între
ceri, în ordinea categoriilor ; T. 
Apostol (Pr.) 247,5 kg; I. Laaăr 
(D.) 255 kg; P. Roșea (D.) 315 kg; 
Gh. Moldoveanu (D.) 285 kg; O. 
Cristescu (D.) 310 kg; Gh. Tele
man (D.) 385 kg (nou record al

0 imagine 
de la Odense
Dinomovițrii bucureșteni 
înscriu primul gol în 
pear’a echipei „J1909" 
Odense. Cbținînd victo
ria finală cu 3—2, ech pa 
română s-a calificat pen
tru turul il al „Cupe: 

campionilor europeni"

Telefoto Agerpres

țării la juniori); Gh. Mincu (D.) 
380 kg.

In categ. b s-au întrecut: Mă
tasea populară — Sirena 4—3. 
Iată învingătorii în ordinea ca
tegoriilor : S. Văleanu (S.), Gh. 
Moldoveanu (S.), I. Garoiu (M.P.), 
R. Luca (S.), P. Alexandru (M. 
P.), N. Rengliea (M.P.) și V. Cos- 
tâuc (M.P.).

în întrecerea din categ. A1 
Steaua — Olimpia 4—3.

învingătorii, în ordinea catego
riilor, au fost următorii : I. Hor- 
topan (Ol.) 250 kg; V. Rusu (St.) 
272,5 kg; V. Grigore (St.) 307,5 kg; 
L. Nicolaescu (Ol.) 250 kg; F. 
Marton (St.) 217,5 kg; Gh. Petacor 
(St.) 325 kg și I. Vlădărescu (Ol.)
373,5 kg.

Școlile sportive 
de elevi 
pot pregăti 
și ■'promova 
mai multe 
elemente talentate 
pentru sportul 
de performanță

La sfîrșit de an sportiv competi- 
țional, ni se oferă prilejul să ana
lizăm rezultatele obținute de școlile 
sportive de elevi — unități de bază 
pentru pregătirea și promovarea spor
tivilor fruntași — și să tragem unele 
concluzii cu privire la felul în care s-au 
comportat elevii acestor școli în dife
rite competiții cu caracter republican, 
în deosebi în campionatele de copii și 
juniori.

Bilanțul anului 1965 este îmbucură
tor, atît sub aspectul participării unui 
număr mai mare de elevi în competiții, 
cît și al obținerii unor performanțe mai 
bune în comparație cu anii trecuți. Re
zultatele se daloresc, . în primul rind, 
încadrării secțiilor pe ramură de sport 
cu cadre competente, asigurării bazei 
materiale din școli, activității competi- 
ționale continue, cît și organizării unor 
tabere de perfecționare pentru elevii 
cu reale posibilități de afirmare.

Ca urmare a acestor măsuri luate de 
Ministerul Învățămîntului, de secțiile 
de învățămînl ale sfaturilor populare și 
de directorii de școli, cît și datorită 
muncii rodnice desfășurate de unii pro
fesori și antrenori, s-au obținut o se
rie de realizări demne de luat în sea
mă. Astfel, numai în acest an. elevii 
de la școlile sportive de elevi au ob
ținut un număr de 81 titluri de cam-

leri dimineață am surprins la lucru grupa de gimnastică artistică a școlii sportive nr. 2 din Capitală, care sub îndrumarea 
profesoarei Iulia Murniurachi pregătește un nou și spectaculos program

pioni republicani (la copii și juniori), 
sau au ci ști gat concursuri dc talie re
publicană. In anul 1964 au fost obți
nute numai 33 de titluri. Majoritatea 
recordurilor de copii și juniori la na- 
tație și atletism sînt deținute astăzi de 
elevii acestor școli, iar în componența 
loturilor reprezentative de juniori apar 
tot mai mulți tineri selecționați din 
secțiile școlilor sportive de elevi. Este 
bine să amintim chiar cîteva nume de 
sportivi care au fost sau sînt pregătiți 
în aceste unități școlare specializate, 
pentru a ne putea da seama de rolul 
important pe care-1 au acestea în pregă
tirea și promovarea sportivilor fruntași, 
ca de exemplu : Viorel Suciu, Ion Șer- 
ban, Andrei Șepci, Gheo-rghe Luchian, 
Livia Oros, Sanda Anghclescu, Elena 
Elie, Aura Petrescu la atletism: Vla
dimir Belea, Zeno Giurasa, Gica Ma
na fu, Anca Andrei la natație, Petre Măr- 
cuțiu și Alina Goreac la gimnastică. 
Bogdan Marinescu, Gheorghe Sencovici 
la tir, Gheorghe Vulpe și Elena Neagoe 
la schi și mulți alții.

Deși s-au înregistrat, în ansamblu, re
zultate mai bune decît în anii trecuți, 
ca o concluzie generală se desprinde 
faptul că la realizările obținute și-au 

adus totuși aportul un număr prea mic 
de școli sportive. Majoritatea lor nu 
reușesc să iasă din anonimat și contri
buie doar în mică măsură la pregătirea 
și la promovarea elementelor talentate, 
de perspectivă.

Atletismul este bine reprezentat la 
unele categorii de secțiile Școlii spor
tive de elevi nr. 2 din București (ju
niori I și II, băieți și fete), S.S.E. 1 
București (juniori II), Brașov (junioare 
II), Oradea (junioare I) și, într-o mă
sură mai slabă, de S.S.E. Ploiești (ju
nioare II), Constanța, Reșița, Cluj, Ba
cău (juniori I), Craiova (junioare 1), 
Dacă ne gîndim însă că există 28 secții 
de atletism încadrate cu peste 65 de 
profesori și antrenori rezultatele nu 
sînt nici pe departe în măsură să mul
țumească. Se pune atunci întrebarea: 
care este preocuparea unor conduceri 
de școli, cadre didactice și a unor an
trenori, care a fost conținutul proce
sului instructiv-educativ, dc vreme ca 
elevii lor n-au reușit să obțină nici mă
car un singur punct la concursurile la 
care au participat? Ce fac cadrele de 
specialitate de la Pitești, Bacău, Me
diaș, Sibiu, Giurgiu, Galați, Focșani, 
Cluj, Bistrița, Constanța, Iași, Tg. Mu-

Foto: T. Roibu 

reș, Craiova, Tr. Severin, Buzău, Tg. 
Jiu, ai căror elevi nu au reușit să ob
țină măcar un punct la finala concursu
lui republican pentru junioarele de ca
tegoria a 11-a și unii din ei nici la ce
lelalte categorii? Sînt unele secții de 
atletism care nu participă nici măcar 
la concursurile special organizate pen
tru școlile sportive de elevii ca, de 
exemplu, Lugoj, Sf. Gheorghe, Galați 
etc.

La gimnastică, deși există 30 de 
secții cu peste 68 profesori și antre
nori, în acest an s-au obținut rezultate 
foarte slabe. Cele 2 titluri de cîștigă
tori ai concursului republican de copii 
și cele 2 titluri de campioni de juniori 
obținute în 1965 sînt departe de a re
flecta posibilitățile existente pentru a- 
ceastă ramură sportivă. Cu excepția 
unor secții de gimnastică, cum sînt 
cele ale școlilor din Sibiu, Reșița, Con
stanța (fete), Arad, Sibiu, S.S.E. 2 
București și, într-o mai mică măsură, 
cele din Cluj, Gheorghieni și Bacău,

prof. VASILE LUPAN
(Continuare în pag. a 2-a)

C. TABARCEA — coresp.

VICTORII ÎMPĂRȚITE ÎN DUBLA 
ÎNTÎLNIRE DE BASCHET

C.SJVLS. IASI — R.S.S. MOL
DOVENEASCA

IAȘI (Prin telefon). Marți și 
miercuri s-a desfășurat în lo- 
calitate dubla întîlnire de bas
chet masculin dintre echipa 
C.S.M.S. Iași și selecționata 
R. S. S. Moldovenească. După 
ce au fost învinși în primul 
meci cu 74—89 (19—32), ieșenii
s-au comportat mai bine în al 

doilea joc și au cîștigat cu 
55—52 (22—17). Cei mai buni :
Scripcaru, Nicolescu, Cîmpeanu, 
Chioreanu. Vișoianu de la gaz
de ; Zahîtkin, Roitburd, Sutu- 
kin și Gusuțki de la oaspeți.

(I. LEIZERIUC — coresp.).
CONSFĂTUIRE ORGANIZATA 

DE ȘCOALA SPORTIVĂ 
DE ELEVI NR. 2

Miercuri după-amiază, Școala 
sportivă de elevi nr. 2 a organi
zat o consfătuire ba care au fost 
invitați directori de școli genera
le, licee și școli profesionale. 
Tema consfătuirii ; „Cum trebuie 
făcută selecția în asociațiile spor
tive din școli pentru a se ajunge 
La performanță".
O INTERESANTA COMPETIȚIE 

LA SCRIMA JUNIORI
Clubul sportiv școlar organizea

ză sîmbătă și duminică un intere
sant concurs de floretă și spadă 
pentru juniori mari (16—20 ani) 
dotat cu „Cupa de toamnă". Pro
gramul concursului este următo
rul : sîmbătă, ora 19: floretă eli
minatorii; duminică, ora 8: flo
retă finală; ora 17 : spadă, eli
minatorii și finală.

Concursul va avea loc în sala 
de scrimă de ba stadionul Tine
retului.

CUPA DE TOAMNA LA 
HANDBAL

In prima etapă a returului 
Cupei de Toamnă s-au înregistrat 
ieri următoarele rezultate: Rul
mentul Brașov — C.S.M. Sibiu 
5—7 (2—1); Rapid București —
Știința Timișoara 4—5 (4—1); Li
ceul nr. 4 Timișoara — Confec
ția București 7—6 (3—2)

sportivă



CARNET COMPETITION AL

VOLEI: ȘTIRI... ȘTIRI
> ■>

• Cum se știe, campionatul republi
can 1965/1966 începe săptămîna viitoa
re, întrecerea inaugurînd-o echipele mas
culine din seria I a categoriei A. Iată 
programul primei etape: ”
rești—Steaua București, 
iești—Dinamo București, 
Brăila—Știința Galați, Tractorul Brașov- 
Știința Brașov, Știința Cluj—Știința Ti
mișoara, Farul Constanța—Minerul Baia 
Mare, Meciul Rapid—Steaua din Bucu
rești se va juca sîmbătă 16 octombrie, 
în sala Giulești; toate celelalte partide, 
din provincie, vor avea loc duminică 17 
octombrie.

Rapid Bucu- 
Petrolul Plo- 
Constructorul

• Miercuri după-amiază, în Capitală, 
s-au desfășurat două întîlniri de verifi
care : Steaua a jucat cinci seturi cu Pe
trolul, cîștigînd trei și pierzînd două, 
iar Rapid și Dinamo s-au întrecut pe 
distanța a patru seturi, în două învin- 
gînd feroviarii, în celelalte dinamo- 
viștii.

• Pentru noua ediție a campionatului 
republican, federația a botărit ca în e 
chipele masculine și feminine din seria 
a Il-a s3 fie obligatorie participarea 
efectivă, permanentă, în timpul meciuri 
lor a minimum doi 
jucătoare care la 
tulul (7 noiembrie 
plinit vîrsta de 23
gativitate și pentru echipele masculine 
ți feminine din seria I, începînd cu 
anul competițional 1966/1967. Rostul a- 
cestei măsuri (promovarea elementelor 
mai tinere) este limpede și exclude co
mentariile.

jucători sau a două 
începerea campiona 
1965) să nu fi îm 
de ani. Aceeași obli-

BOX: Voința—Oțelul Galați, cap de afiș 
în etapa a Il-a a campionatului pe echipe

Petre Cimpeanu (atingă), într-un „schimb" cu Mihai Nicolau. Cimpeanu va 
evolua, in etapa a 11-a a campionatului pe echipe, la Iași.

Foto : A. Neagu

Sîmbătă seara și duminică diminea
ța, cele 24 de formații angajate în 
seriile campionatului republican pe 
echipe se vor întîlni în etapa a doua. 
Meciurile se anunță foarte disputate. 
In Capitală sînt programate două par
tide. Astfel, sîmbătă, de la ora 19, 
VOINȚA va primi replica echipei gă-

HANDBAL: știri, rezultate...
AZI ÎNCEPE „CUPA PROGRESUL (Ghancea), ora 11 : Rapid — Știința 

Petroșeni (m) — în categoria A, seria 
a Il-a.Secția de handbal a clubului Pro

gresul organizează în zilele de 8, 14, 
21 și 28 octombrie și 4 noiembrie un 
turneu feminin cu participarea a șase 
echipe bucureștene. Primele partide 
se dispută astăzi, în nocturnă, pe te
renul Progresul: Progresul — Fabr. 
de timbre (ora 18), Voința — S.S.E. lui cooperației meșteșugărești, 
nr. 2 (ora 19) și Rapid — Confecția 
(<xra 20).

CAMPIONATUL COOPERAȚIEI 
MEȘTEȘUGĂREȘTI

LA SFlRȘITUL SÂPTĂMÎNII 
IN CAPITALĂ

pro- 
vor

BASCHET: măsuri luate de federație
ÎN LEGĂTURĂ CU TRECEREA NORMELOR DE CONTROL

Duminică, în București sînt 
gramate patru partide, care se 
disputa astfel: teren Dinamo, de la 
ora 9.30: Confecția — Știința Bucu
rești (f) — în .Cupa de toamnă'. 
Steaua — Rafinăria Teleajen (m) și 
Dinamo — Tractorul Brașov (m) — 
in categoria A, seria I: teren Steaua

In zilele de 1—3 octombrie la Ba
cău s-a desfășurat finala campionatu- 

care 
a prilejuit partide interesante. Iată 
clasamentele :

Băieți: 1. VOINȚA BUCUREȘTI — 
antr. C. Oprișan (20—5 cu Oradea, 
27—13 cu Bacău și 10—6 cu Agnita); 
2. Voința Agnita (31—10 cu Bacău și 
22—11 cu Oradea); 3. Voința Oradea 
(16—14 cu Bacău),- 4. Voința Bacău.

Fete: 1. VOINȚA BUCUREȘTI — 
antr. V. Pelenghian (8—3 cu Oradea, 
8—7 cu Brăila, 4—6 cu Odorhei),- 2. 
Voința Odorhei (6—9 cu Brăila, 8—5 
cu Oradea); 3. Voința Brăila (6—6 
cu Oradea),- 4. Voința Oradea. (Ilie 
Iancu, coresp. reg.).

lătene, OȚELUL. Antrenorul bucu- 
reștenilor, Gh. Preda, ne-a comunicat 
că va urca în ring o formație puter
nică, din care nu vor lipsi M. Băloiu, 
I. Militaru, A. Pițigoi, D. Ghizdavu și 
N. Motoc. Oaspeții vor opune boxe
rilor de la Voința o... artilerie de te
mut, în frunte cu „puncherul' Ștefan 
Cojan. Alături de el vor evolua pu 
giliști cu experiența ca : Paul Pavel, 
Gheorghe Eretnia, Vasile Bogoi și 
Octavian Cioloca.

A doua reuniune, de la care ama
torii boxului din Capitală nu vor 
lipsi, desigur, se va disputa dumini
că, de la ora 10, în sala Giulești. 
Protagonistele: Rapid și A.S.A. Tg. 
Mureș.

Etapa a doua a campionatului re
publican pe echipe programează în 
tară următoarele partide : Craiova : 
Dinamo — Gaz metan Mediaș; Hu
nedoara : Constructorul — Uzinele 
Mecanice Timișoara ; Iași: C.S.M.S. — 
Metalul București ; Brăila : C.S.O. — 
Cimentul MedgidiaConstanța: Fa
rul — 
Crișul
C.S-O. — Olimpia + Progresul Bucu
rești î Cluj: C.S.M.
nat; Sibiu : C.S.M. — Metalul Bocșa ; 
Cîmpulung Muscel: Muscelul — In
dustria sîrmei C. Turzii.

Analizînd acțiunea de trecere a 
normelor de control de către echi
pele participante la campionatele 
republicane, biroul F. R. Baschet a 
constatat că au existat serioase de
ficiențe în ceea ce privește organl 
zarea și desfășurarea ei. Pentru îm
bunătățirea acestei situații, biroul fe 
derației a hotărît următoarele:

1. Toate instrucțiunile trimise an 
terror rămîn valabile. Sportivii cars 
nu au reușit să îndeplinească bare
mul la o singură normă pot parti
cipa la jocuri pînă în zilele da 
13—14 octombrie. Cei care nu au 
dat normele în prezenta unui delegat 
oficial al federației, vor trebui să 
le treacă în prezența membrilor co 
misiei locale de baschet și a meto
distului cu probleme tehnice pînă la 
data primului meci oficial. La cere
rea secțiilor, arbitrii etapei din 10 
octombrie pot sosi sîmbătă în locali
tățile respective ca să asiste la tre 
cerea normelor ca delegați ai fe 
derației. Sportivii care nu au trecut 
normele în prezenta unui delegat 
oficial al federației vor fi obligati 
să participe la un sondaj cu ocazia 
primului meci pe care îl vor sus 
ține în București (sîmbătă după a- 
miază). Toate rezultatele înregistrate 
Ia concursurile pentru trecerea nor
melor trebuie trimise de 
federație.

2. Se dă un avertisment

lor secții de baschet care nu au res
pectat instrucțiunile cu privire la 
trecerea normelor : Știința Timișoara 
Farul Constanța, Steagul roșu Bra
șov, Știința Tg. Mureș (masculin se
ria I), Mureșul Tg. Mureș, Știința 
Cluj, Voința Brașov (feminin seria 
I), Politehnica Cluj, C.S.M.S. Iași, 
Știința Craiova (masculin seria a 
Il-a), Știința Constanta, S. S. E. Cra
iova, Voința Tg. Mureș (feminin se
ria a Il-a).

3. Se retrogradează cu o categorie 
pe timp de o lună (cu începere de 
Ia 1 octombrie) antrenorii echipelor 
feminine Șliinta Cluj, Voința Brașov 
și Mureșul Tg. Mureș (seria 1) pen
tru că au încălcat dispozițiile cu pri
vire la trecerea normelor și au folo
sit sportive care nu au 
haremurile.

4. Se retrogradează cu o 
pe timp de o lună (de la 
brie) antrenorii echipelor
a Il-a Politehnica Cluj, Știința Craio
va, C.S.M.S. Iași (masculin) și Șliinta 
Constanța, S. S. E. Craiova, Voința 
Tg. Mureș (feminin), deoarece nu «a 
trimis pînă la 28 septembrie < docu
mentele din care să rezulte trecerea 
normelor.

Asociațiile, cluburile și antrenorii 
au obligația de a organiza în con
tinuare desfășurarea în bune condi
ții a trecerii normelor de către spor 
tivt

îndeplinii

categorie 
1 octom- 
din serim

urgentă l?

următoare-
o

A.S.A. Bacău ; Oradea : A.S.A.
— C.S.M. Reșița ,• Baia Mare :

Minerul Ba-

• Iată ultimele rezultate din e- 
tapa 1 a campionatului republican 
pe echipe: A.S.A. Bacău — Voința 
București 19—20; Minerul Banat — 
Rapid 25—15; Metalul Bocșa — Mus
celul Cîmpulung 22—16.

ATLETISM: De la start la sosire
• Clubul sportiv Flacăra al raio

nului 30 Decembrie a organizat ediția 
a Vl-a 
cu 
I.
Ilie (Metalul), I. Baboie (Telef.) 
niori I — 4,5 km: N. Brînzan (Met.) 
21:34.0, S, Odobasian (Olimpia), Gh. 
Dima (SSE PI.); juniori II — 4,5 km: 
N. Gheorghe (SSE 1) 21:44,0, C. Dima 
(SSE II), V. Popescu (SSE II). La 
seniori a cîștigat echipa Telefoane iar 
la juniori SSE II. (N. D. Nicolae- 
coresp.).

• La Sighișoara a avut loc cea de
a IlI-a ediție a „Cupei Emil Pandrea* 
în memoria fostului campion al tării. 
Au luat parte 125 de tineri din diferite 
orașe ale regiunii. Gazdele au totali
zat 126 p și au cîștigat pentru a treia 
oară trofeul. FETE : 100 m : I. Sza- 
kacs 13,4 ; 400 m : Szakacs 63,0 ;
înălțime: M. I.azăr 1,40; BĂIEȚI: 100 
m; O. Nicolae 11,5; înălțime; N. 
Metea 1.70; lungime: :V. Oprea 6,50. 
(C. Moldovan și I. Țurjan-coresp.J.
• Tradiționala competiție „Cupa Ia- 

șilor" s-a bucurat de participarea repre
zentanților regiunilor Bacău, Suceava 
și Iași. Datorită unei slabe popularizări 
concursul s-a desfășurat în fata... tri
bunelor goale 1 Clasamentul general: 1.

a concursului de marș dotat 
,Cupa Flacăra44. Seniori — 16 km: 
Barbu (Telefoane) 1.17:53,0, V.

ju

Școlile sportive de elevi pot pregăti și promova mai multe 
elemente talentate pentru sportul de perlomanță

(Urmare din pag. 1)

Iași 102 p (69 B-J-33 F). 2 Bacău 
79 p (45-1-34), 3. Suceava 50 p (34-F 
16). FETE: 100 m: C. Paveliuc (I) 
12,8; 200 m: Paveliuc 26,8; 400 m: 
E. Baciu (B) 60,3; 800 m: Bariu 
2:20,4; 80 mg: S. Enache (I) 12,7; 
înălțime: D. Muntcanu (B) 1,45; lun
gime: M. Miliadis (I) 5.32; greutate: 
K. Macovei (B) 11.80; disc: Macovei 
34,72; BÂIETI: 100 m: C. Nichifor 
(S) 11,3 ; 400 m : V. MihăB eseu (I) 
52.8 : 800 m: M. Luca (I) 1:59,5; 
400 mg: Mihăiescu 57,4; 10 km marș: 
T. Velișcă (I) și V. Ciobanu (B) 
58:42,2; înălțime: Gh. Catrinescu (I) 
1.85; suliță: I. Sonohat (I) 56,72. 
(D. Diaconescu și M. Robolă-coresp.).

• l-a Poiana Brașov a avut loc edi
ția a V-a a „Cupei Poiana". Au parti
cipat atleți din regiunile Brașov (07 p), 
Ploiești (86 p) Și Bacău (46 p). FETE: 
100 m : Ol. Damian (Br) 12,9; 800 m: 
El. Baciu (Br) 2:16.6; 80 mg: A. Vi
talins (Br) 12,2; 400 m: Baciu 59,2; 
lungime: Ed. Schal (Br) 5,56; înălți
me: D. Munteanu (Bc) 1,50; disc: 
E. Scherer (Br) 36,75; BĂIEȚI: 100 
m: L. Bădescu (P) 10,8; 200 m: 
Bădescu 22.6; 400 m : H. Schmidt (Br) 
51.9; 800 rn: C. Pintea (Br) 1:57.5; 
110 mg : V. Constantin (P) 16.4 ; 10'1 m 
marș: N. Maxim (P) 51:24,4; lungi
me: V. Ersenie (Br) 7,11; trip'- ■ n. 
Haler (Br) 14.37; înălțime: X. Boboc 
(P) 1,80; ciocan: St. Siscovici (Br) 
50,25 ; suliță: II. Vent zel (Br) 61.24; 
disc: I. Armeana (Br) junior II 37,19. 
(V. Secăreanu-coresp.J.

• A deții regiunii Crișana au parti
cipat la un concurs de verificare pentru 
returul campionatului categ. A. FETE : 
30 nig: M. Costin 12,7; 400 m: M, 
Surdos 66.5 : înălțime : C. Toma 1 50 • 
disc: I. Szabo 38.68; BĂIEȚI : 400 m’: 
Z. Szabo 50,9; înălțime: St. Gaspar 
1,83 ; lungbhe: I. Kdvari 6.26. (I. Boi- 
toș, coresp.).

celelalte se prezintă slab sau chiar foar
te slab pregătite: S.S.E. 1 București, 
cele din Craiova, Brașov, Petroșeni, 
Bistrița, Cluj, Sf. Gheorghe, Pitești, Tg. 
Mureș (la fete) și Tg. Mureș, Sf. 
Gheorghe, Constanța și Bistrița (Ia 
băieți). Alte secții de gimnastică ca, de 
exemplu, cele din Galati, Alba Iulia, 
Odorhei, Tg. Jiu, Tr. Severin nu s-au 
prezentat cu echipe la concursurile or
ganizate pentru secțiile acestor școli.

Nivelul slab al partieipanților la fi
nala concursului republican al școlilor 
sportive de elevi din acest an a reieșit 
și din numărul mare de participant! 
care nu și-au îndeplinit normele de cla
sificare. Astfel, din 66 concurente la 
categoria junioare 1, doar un nurnăr de 
19 și-au realizat norma, iar din 60 
participante la categ. senioare 1 doar 
4 au reușit s-o îndeplinească I ! Nu mai 
vorbim de categoria maestre, unde nici 
măcar una din cele 18 concurente nu 
a reușit să-și îndeplinească norma de 
clasificare. Aceleași aprecieri negative 
se pot face și despre nivelul de pre
gătire al băieților.

La schi, aprecieri bune se pot face 
pe marginea activității secțiilor de la 
S.S.E. din Sinaia, Predeal, Brașov, 
Gbeorgliieni, Vatra Bornei. Rezultatele 
din acest an au fost cu mult superi
oare celor din anii treeuți. Cele 4 tit
luri de campioni republicani de ju-

niori obținute la probele alpine și nu
meroasele locuri II și III Ia aceleași 
probe cît și la fond atestă faptul că 
munca în aceste secții se desfășoară 
cu rezultate destul de bune.

La natație s-au obținut, de asemenea, 
rezultate mulțumitoare, confirmate de 
cele 47 de titluri de campioni republi
cani la copii și juniori. în fruntea a- 
cestor performanțe se situează secția de 
natație a Școlii sportive de elevi din 
Reșița urmată, în ordine, de S.S.E. 2 
și S.S.E. 1 din București și de secțiile 
școlilor din Arad și Timișoara. 
Galati „performanța44 se rezumă la 
singură sportivă (Gica Manafu), iar 
secțiile școlilor din Cluj, Tg. Mureș 
Sibiu rezultatele sînt încă slabe.

Și la jocurile sportive se pot face 
aprecieri pozitive la adresa unor echipe 
care s-au prezentat bine pregătite în 
concursurile S.S.E. sau în campionatele 
republicane de juniori. Menționăm prin
tre acestea echipa de handbal fete a 
S.S.E. Buzău, campioană republicană 
de junioare, și cele ale S.S.E. nr. I și 
2 din București, Sibiu. Tg. Mureș și 
Cluj, echipele de handbal băieți ale 
S.S.E. Buzău, Timișoara, Brașov, Plo
iești.

Echipele de volei băieți ale școlilor 
din Ploiești, P. Neamț, Sibiu, precum 
și cele de volei fete S.S.E. 2 București, 
Constanța, Blaj și P. Neamț au evoluat 
destul de bine. Aprecieri pozitive pot 
primi și echipele de baschet băieți din 
Cluj, Mediaș, Ploiești, Sibiu, Arad și

La 
o 

la 
ȘÎ

Bacău, precum și cele de fete din Bra
șov, Sa tu Mare, S.S.E. 2 București, 
Bacău, Arad și Tg. Mureș. Se manifestă 
încă lipsuri în pregătirea echipelor de 
handbal băieți la școlile din Rm. Vîl- 
cea, Cluj, Pitești. Bacău, Odorhei, vo
lei băieți la S.S.E. 2 București, Oradea, 
Bacău, Iași, Tg. Mureș, Craiova, volei 
fete la S.S.E. 1 București, Oradea. Cluj, 
Bacău, Craiova, Tr. Severin etc.

Nu putem trece, în această succintă 
analiză, peste rezultatele deosebit de 
bune obținute de secția de caiac-canoe 
a Școlii sportive de elevi din Timi
șoara, care a cîștigat în acest an 5 tit
luri de campioni de juniori pe care 
le-a adăugat bogatului bilanț obținut în 
anii precedenți.

Numărul profesorilor și antrenorilor 
care ar trebui evidențiați în această su
mară trecere în revistă a activității șco
lilor sportive de elevi este mare, dar 
este cu mult depășit de cel al cadrelor 
care s-au străduit prea puțin să se ri
dice la nivelul colegilor care au muncit 
bine.

Se impune ca toate cadrele de spe
cialitate, cît și directorii acestor școli 
să-și îndrepte atenția spre o serie de 
probleme de care depinde, în cea mai 
mare măsură, obținerea de rezultate 
superioare. Reținem dintre acestea : 
asigurarea de la începutul anului șco
lar a unei SELECȚII CORESPUNZĂ
TOARE, pe baza criteriilor științifice 
indicate (morfofiziologice, calități fi
zice, norme de control etc.); întocmirea

unei planificări judicioase și urmărirea 
respectării ei; instruirea sportivilor din 
secții conform cerințelor metodice ale 
antrenamentului modern și aplicarea pe 
scară largă a datelor științifice privind 
metodele de pregătire sportivă a copi
ilor și juniorilor; stabilirea probelor si 
normelor de control și tinerea eviden
tei rezultatelor acestora etc.

Secțiile de învătămînt ale sfaturilor 
populare, organele UCFS și directorii 
școlilor sportive de elevi au datoria 
să-și mărească exigenta fată de rezul
tatele acestor unități de învătămint. să 
controleze și să analizeze periodic acti
vitatea lor. Trebuie să se imprime un 
conținut superior muncii ce se desfă
șoară în cabinetele metodice ale școli
lor, pentru ca acestea să contribuie mai 
eficient la ridicarea nivelului profe
sional al antrenorilor și profesorilor.

Posibilitățile de a obține rezultate 
superioare sînt deschise tuturor cadrelor 
de specialitate din școlile sportive de 
elevi. Pentru aceasta trebuie însă mai 
multă pasiune, mai mult entuziasm și, 
în orice caz, un volum de muncă mult 
sporit față de cerințele mereu crescînde 
ale sportului de performanță.

Sîntem convinși că profesorii și an
trenorii vor dovedi acest lucru și își vor 
aduce, într-o măsură mai mare, contri
buția la ridicarea calitativă a sportului 
școlar și la reîmprospătarea permanentă 
a loturilor noastre reprezentative. în 
fond aceasta e menirea școlilor de care 
ne ocupăm.

TENIS: Dinamo-Steaua,
o întrecere de mare atracție

Campionatul republican pe echipe 
mixte este pe punctul de a-și desemna 
câștigătoarea. Cele două formații neîn
vinse pînă acum, Dinamo și Steaua, 
urmează să dispute o întrecere deci
sivă pentru stabilirea echipei campi
oane a țării. Partida care va avea 
loc sîmbătă și duminfeă pe terenurile 
Progresul din Capitală va reuni ma
joritatea fruntașilor sportului alb de 
la noi. Vor evolua campionii Romă 
niei Ion Tiriac și Iudit Dibar, apoi 
Mariana Ciogolea, Dron, Cherecheș 
(Dinamo) și Mărmureanu. frații Con
stantin și Ilie Năstase. Eleonora Ro 
sianu-Dumitrescu, D. Viziru, Boaghe, 
Popovici, Letiția Man, Țereami (Stea
ua). Cei doi antrenori. Marin Bădin 
(Dinamo) și Gheorghe Viziriu (Steaua) 
vor definitiva formațiile în cursul 
zilei de azi. Cu toată miza însemnată 
a meciului, sperăm că jucătorii vor 
avea comportare frumoasă care să 
constituie o bună propagandă pentru 
tenis. Este ceea ce doresc desigur, și 
spectatorii.



,Cupa României"
UMINICĂ 17 OCTOMBRIE SE 
PUTĂ O NOUĂ ETAPĂ ÎN „CU- 
ROMANIEI". intră ÎN COMPE- 

IE ECHIPELE DIN CATEGORIA C. 
’Ă PROGRAMUL:
.vîntul Frasin — Minobrad Vatra 
nei, Viitorul Botoșani — Chimia 
©ava, Foresta Fălticeni — Meta- 
Rădăuți, Constructorul Vaslui — 
omotiva Iași, Gloria Bîrlad — U- 
■a Negrești, Viitorul Săvinești — 
■olul Moinești, Textila Buhuși — 
toria P. Neamț, dhimica Mărășeș-
— Chimia orașul Gh. Gheorghiu- 

Fructexport Focșani — Metalo-
't Galați, U.A.S. Năvodari — Ma- 

Mangalia, Cimentul Medgidia — 
:trica Constanta, Portul Constan-
— I.M.U. Medgidia, Victoria Le-

— Flacăra roșie București, Chi- 
Turnu Măgurele — Tehnometal 

urești, Petrolul Boldești — Rapid 
il, Rapid Plopeni — Electrica Fi-

Forestierul Stîlpeni — Minerul 
pulung, Rapid Piatra Olt — Mus- 
l Gîmpulung, Dunărea Calafat — 
Iropiiiere Craiova, Metalul Cra- 
i Progresul Corabia, Victoria

, j. — Progresul Strehaia, Mine- 
Ghelar — Metalul Hunedoara,

Pronosport
CINCI ZILE PÎNA LA 
CONCURSUL SPECIAL 

ilONOEXPRES DE MIERCURI 
13 OCTOMBRIE 1965

upă cum am mai anunțat miercuri 
jctombrie are loc un concurs spe- 
PRONOEXPRES, care se va bu- 
de importante și valoroase pre 

suplimentare in obiecte și bani, 
ele mai de seamă cîștiguri sînt 
•turismele în număr de 10 : 2 „Re- 
t 10 major", 2 „Wartburg-Lux“, 
Fiat 850", 3 „Fiat 600“, 1 „Tra- 
-Combi" și 1 „Trabant 601“. Ele 
fi obținute și cu rinei numere 

RĂ'Pâre în eventualitatea neînre- 
av.i a 10 variante cîștigătoare la 
goria I. Deci se pot obține auto-

i:'’; T- ..." . '
PRONOEXPRES ---

IO AUTOTUKlSUF
70 

HWtTBURG LUJC 
FS*T 350 $>eoo 
r&t&wr ere

ime și la categoriile a II-a și chiar 
I-a.
: importanta listă de premii mai 
rează : motociclete, frigidere, tele- 
are. mașini de spălat, aspiratoare, 
ate de radio și alte importante 
guri în obiecte și bani.

extrag în total 22 de numere : 
' extragere de 6 numere de bază 
no mere de rezervă din 49, pen- 

atribuirea premiilor obișnuite în 
, pe 6 categorii.

2 extrageri suplimentare separate 
îte 7 numere din 49, pentru atri- 
ea premiilor suplimentare în o- 
Se și bani, pe 8 categorii.

ibrică redactată de Loto-Pronosport.

De la I. E. B. S.
Shvi pus în vînzare, la casele spe- 
’ »nuite, biletele pentru cuplajele 

METALUL — OLTUL RM. VÎL- 
și PROGRESUL — DINAMO BA- 
din 9.X. de pe stadionul Republicii 

INAMO BUC. — CRIȘUL și RAPID 
«NAMO PITEȘTI din 10.X. de pe 
onul „23 August**,
Casele speciale din str. Ion Vidu și 
osport din calea Victoriei nr. 2 vînd 
lete pentru întîlnirea de box VOIN- 
- OȚELUL GALAȚI din 9.X. ora 19, 
sala Floreasca.
La bazinul acoperit Floreasca se 
esc înscrieri pentru cursul de ini- 
la înot pentru copii.

ERATĂ

imaterialul ^Să nu ne furăm căciu- 
apărut în ziarul nostru de ieri, se 

;iti Victor Teodorescu — Știința 
și nu Steaua cum a apărut 

-o greșeală de corectură.

Victoria Călan — Minerul Deva, 
C.F.R. Caransebeș — Metalul Tr. Se
verin, Muncitorul Reșița — Electro
motor Timișoara, U.M.T. Timișoara — 
Minerul Anina, Steaua roșie Salonta 
— C.F.R. Timișoara, Gloria Ioșia — 
Olimpia Oradea, Avîntul Beliu — 
Minerul Bihor, Unio Satu Mare — 
Minerul Baia Sprie, Forestiera Sighe- 
tul Marmației — Sătmăreana, Progre
sul Năsăud — Gloria Bistrița, Mine
rul Baia de Arieș — Unirea Dej, Mu
reșul Luduș — Chimica Tîrnăveni, 
Textila Sf. Gheorghe — Metrom Bra
șov, Faianța Sighișoara — Rulmentul 
Brașov, Politehnica Brașov — Chi
mia Făgăraș.

Meciul Victoria Copșa Mică — 
A.S. Aiud se dispută la Blaj, iar par
tida Metalul Copșa Mică — Tracto
rul Brașov la Mediaș, întrucît tere
nul din Copșa Mică este în reparație

Toate jocurile încep la ora 15, cu 
excepția următoarelor: Victoria Ga
lați — Flamura roșie Tecuci, T.U.G. 
București — Dunărea Giurgiu, Dîm
bovița București — S.N. Oltenița, 
C.F.R. Cluj — Soda Ocna Mureș și 
Știința Tg. Mureș — Progresul Re
ghin, care încep la ora 10.

Comisiile regionale respective se 
vor îngriji de anunțarea echipelor și 
vor delega arbitrii de linie, cu ex
cepția jocurilor de la Mărășești, Ca
ransebeș, Salonta și Blaj (Victoria 
Copșa Mică — A.S. Aiud) la care ar
bitrii de linie vor fi delegați de F.R. 
Fotbal.

Debutant in
LUCIAN STRÎMBEANU

Mijlocaș dreapta la Știința Craiova.
Profesia : student In anul 1 la Fa

cultatea de Horticultura.
Vlrsta: 19 ani.
înălțimea : 1,73 m.
Greutatea: 68 kg.
Calități: șutează cu ambele picioa

re, are un bun control al balonului,

Trebuie mai multă pasiune!
— Pe marginea ședinței de analiză a comisiei regionale de baschet Crișana

Biroul consiliului regional UCFS 
Crișana a analizat de curînd activi
tatea comisiei regionale de baschet, 
modul în care au fost aplicate hotă- 
rîrile consiliului privind dezvoltarea 
acestui joc sportiv în regiune. Cu 
acest prilej, președintele comisiei 
regionale, tov. I. Csilag, a prezentat 
un raport care a relevat succesele 
obținute în activitatea baschetului 
din regiune. Dintre realizările din 
al treilea trimestru al anului, ra
portul a amintit de respectarea în
tocmai a calendarului competițional 
central și regional ; trecerea de că
tre echipele fruntașe a normelor de 
control prevăzute de regulamentele 
campionatelor ; înființarea de noi 
secții la Liceul nr. 4 și la Institutul 
Pedagogic ; legitimarea a 88 noi bas- 
chetbaliști (printre care 80 de ju
niori) ; participarea a 39 de sportivi 
la diferite tabere ; înființarea unui 
centru de selecție pentru elevii șco
lilor din Oradea, Salonta și Beiuș ; 
promovarea echipei feminine Crișul 
Oradea în seria I a campionatului 
republican ; clasarea formației de 
băieți S.S.E. Oradea pe locul al II- 
lea la campionatele de juniori etc.

Desigur, aceste succese sînt îmbu
curătoare și ele subliniază o mai ma
re preocupare din partea comisiei 
regionale pentru dezvoltarea basche
tului în rîndul tineretului din re
giunea Crișana. Dar, pe lîngă suc
cese, au fost consemnate și o serie 
de lipsuri care continuă să frîneze 
progresul baschetului. Așa, de pildă, 
nivelul tehnic al întrecerilor cam
pionatelor orășenești și pe regiune a 
fost scăzut; numărul echipelor par
ticipante a fost redus, iar desfășura
rea campionatului a fost uneori pur 
formală. Au fost înregistrate multe 
Reprezentări, iar unele echipe au 
venit la jocuri fără antrenori. Comi
sia regională nu a reușit să pună la 
punct evidența noilor clasificări, de
oarece subcomisia de competiții și 
clasificări nu a primit foile de arbi

ȘTIRI... ȘTIRI■ w
Al doilea pas și mai... hotarit■ ■ ■

CUPA BALCANICA

Prima manșă a întîlnirii Olimpiakos 
— Farul, din cadrul Cupei Balcanice, 
se va desfășura miercuri 20 octom
brie la Pireu. Returul acestei partide 
va fi stabilit cu prilejul primului 
meci.

Cealaltă echipă care reprezintă fot
balul românesc în Cupa Balcanică, 
formația Rapid București, va evolua 
la Istanbul, miercuri 27 octombrie, 
avînd ca adversară echipa Besiktas.

TNTlLNIRI INTERNAȚIONALE 
ÎNTRE ECHIPE DE CLUB

Mai multe echipe din țara noastră 
vor susține în săptămînile care ur
mează o serie de întîlniri internațio
nale în compania unor echipe de club 
de peste hotare: Dinamo Dresda și 
S. K. Karl-Marx Stadt din R. D. Ger
mană și Wisla Cracovia (R. P. Polo
nă). Iată programul jocurilor : Dina
mo Dresda: la 19 octombrie cu Farul 
Constanța; la 21 octombrie cu Pe
trolul Ploiești-, la 24 octombrie cu 
Siderurgistul Galați. S. K. Karl-Marx 
Stadt: la 14 octombrie cu Oltul Rm. 
Vîlcea j la 17 octombrie cu Dinamo 
Pitești; la 19 octombrie cu Știința 
Craiova. Wisla Cracovia: la 21 oc
tombrie cu Dinamo Bacău și la 24 
octombrie cu C.S.M.S. Iași.

categoria A
o mare capacitate de efort și o bună 
orientare tactică.

Pentru ca aportul său In echipă să 
fie mai mare este necesar să-și dez
volte viteza și forfa. Pentru acestea 
el trebuie să muncească mult la an
trenamente. Sperăm că Strlmbeanu 
va fine seama de staturile antreno
rilor săi...

traj de la subcomisia de arbitri. 
Grav este și faptul că în rîndul u- 
nor echipe (Voința și Dinamo Oradea 
la băieți, Crișul Oradea la fete) se 
face simțită lipsa de disciplină. Pe 
de altă parte, popularizarea basche
tului nu s-a făcut în mod suficient: 
nu au fost organizate meciuri de 
propagandă în raioanele regiunii, iar 
școlile nu au fost sprijinite în su
ficientă măsură. Doar la școala din 
Ceica au fost trimise mingi de bas
chet și materiale didactice primite 
din partea federației.

In ceea ce privește munca antre
norilor se constată o preocupare spo-

Din activitatea comisiilor 
pe ramură de sport

rită pentru pregătirea juniorilor și 
junioarelor, dar activitatea de per
formanță a echipelor feminine lasă 
încă mult de dorit. Antrenorii ma
nifestă lipsă de exigență în pregăti
rea echipelor. La Crișul (fete) și 
Voința (băieți) antrenamentele se 
desfășoară la intervale mult prea 
mari (pentru a asigura progresul a- 
cestor formații) și, în același timp, 
la un nivel scăzut. De altfel, se ob
servă un dezinteres general din par
tea antrenorilor pentru ridicarea ni
velului lor profesional. în ultimii ani, 
nici unul dintre ei nu s-a prezentat 
la vreun examen pentru obținerea 
unei calificări superioare. Din cei 
17 antrenori, doar doi au categoria a 
II-a, iar ceilalți au categoriile a III- 
a și a IV-a. De altfel, trebuie spe
cificat că, din cauza preferinței lor 
pentru arbitraj, numai 5 antrenori 
se ocupă cu conștiinciozitate de 
munca lor.

Interviu cu Gh. Oh, după
Așadar, după nulul (0—0 cu 

Cehoslovacia) realizat, la debut, pe 
stadionul Strachov din Praga, noua 
noastră reprezentativă de juniori a 
făcut cel de al doilea pas și mai.-, 
hotărît: 1—0, Ia Neubrandenburg,
în compania selecționatei similare 
a R. D. Germane, alcătuită pe sche
letul formației care a cîștigat edi
ția de anul acesta a turneului 
U.E-.F.A. De altfel, „Berliner Zeitung* 
îi enumera pe cei 5 titulari prezenți 
în echipă la finala victorioasă cu 
Anglia : Leuschner, Hemple, Withulz. 
Nowotny și Sparwasser.

Nota 10!

Ion Pop a fost unul dintre cei mai 
buni jucători ai reprezentativei noas
tre de juniori în meciul de la Neu
brandenburg. Antrenorul său, Gh. 

Ola, i-a dat nota maximă.

Cum au jucat juniorii noștri la a 
doua lor partidă internațională ? A- 
ceasta este prima întrebare pe care 
i-am adresat-o antrenorului Gh- Ola, 
la înapoierea în patrie-

Desigur, în lipsurile manifestate 
în activitatea antrenorilor o vină 
poartă și comisia regională care a 
făcut doar controale sporadice. Co
misia a neglijat și activitatea profe
sorilor de educație fizică din raioa
nele regiunii, al căror rol în 
răspîndirea baschetului în rîndul 
elevilor este determinant. Cît priveș
te subcomisiile, ele nu au fost anali
zate în mod organizat. Comisia re
gională s-a limitat la primirea unor 
simple informații privitoare la acti
vitatea subcomisiilor.

In ceea ce privește activitatea ar
bitrilor, un aspect pozitiv îl prezintă 
modul în care sînt făcute delegările 
la competițiile din alte orașe. Sub
comisia de arbitri sprijină însă prea 
puțin activitatea competițională din 
Oradea. Arbitrii se prezintă cu în- 
tîrziere la meciuri, uneori chiar ab
sentează, manifestînd în general e 
atitudine de subapreciere a activi
tății orășenești. Au fost chiar cazuri 
cînd meciurile au fost conduse de 
un singur oficial, care a îndeplinit 
rolul de arbitru, scorer și cronome- 
tror !

In general, analiza activității co
misiei regionale a scos în evidență o 
serie de deficiențe datorate în spe
cial lipsei de pasiune a membrilor 
comisiei. Pentru îndreptarea situați
ei, pentru ca baschetul din regiunea 
Crișana să se dezvolte pe măsura 
frumoasei tradiții ce o are, trebuie 
mobilizate toate forțele, trebuie ca 
membrii comisiei regionale, antreno
rii, arbitrii și profesorii de educație 
fizică să pună în activitatea lor toa
tă capacitatea, toată dragostea pen
tru acest spart. Cît privește măsurile 
luate de biroul consiliului regional 
UCFS, ele trebuie să constituie un 
imbold în munca tuturor factorilor 
interesați în progresul baschetului 
din regiunea Crișana.

ILIE GHIȘA 
coresp. regional

meciul de la Neubrandenburg
— La un nivel mai bun declt ia 

Praga. încrezători In forjele lor, 
băieții au abordat jocul cu dezinvol
tură, depășindu-și adversarul In vi
teză și tehnică. Am fost superiori 
formației gazdă și in ceea ce privește 
organizarea jocului, fapt care ne-a 
permis să desfășurăm acțiuni mai 
clare și mai variate, Încheiate cn 
peste 20 de șuturi pe spațiul porții.

— Puteam cîștiga, deci, la un 
scor și mai concludent ?

— Desiigur. Portarul Schultze a 
apărat Insă magistral.

Și pentru o mai completă edificare, 
antrenorul Gh. Ola probează cu tă
ieturi din presa din R. D. Germană, 
în care citim : ...„Numai intervențiile 
salutare ale portarului Schultze, de 
Ia S. C. Leipzig, au putut să oprească 
atacurile pline de nerv ale romlnilor 
(„FREIE ERDE") -..„A fost un noroc 
pentru echipa noastră că Schultze a 
reacționat in mod excepțional’ 
(„JUNGE VELT“).

— Să înțelegem din toate aces
tea că numai Schultze a fost de... 
vină ?

— El și-.. unele deficiente In ceea 
ce privește acțiunile de finalizare 
ale Înaintașilor noștri, ale căror șuturi 
ou avut o precizie bună, dar o forță 
mai slabă. Nu este singura lipsă 
notată de noi. Ca să ne atingem sco
pul propus — prezentarea unei selec
ționate puternice la ediția 1966 a tur
neului U.E-P.A. — vom lucra serios 
și la alte capitole. Vrem să desă
vârșim trecerea din apărare In atac, 
construcția la mijlocul terenului șt 
finalizarea de care vorbeam mai Îna
inte. Adică tot. Dar, firește, lucrurile 
se Îndreaptă cu timpul-

— Am dori să ne faceți și o 
scurtă caracterizare a jucătorilor.

— Propun să le dăm note: C«- 
soni 7 (min. 41 Rămureanu 7)..- Le 
dau numai 7, deoarece el n-au prea 
fost solicitați..- Olteanu 8, Vigu 9, 
Anca 9, Ștefan 9 — Lupulescu 8, 
Dinu 8 — Pantea 8, Incze 9, Pop 10, 
Manea 7. Au mai jucat -. Gltejan, 
Dumitrache și Rugiubei, insă numai 
15 minute.

— Nici un 6, după cîte observ--
— Spre satisfacția mea, echipa nu 

cuprinde mediocrități...
— Care este următorul joc al 

reprezentativei noastre de juni
ori ?

— La 24 octombrie, cu selecționata 
Poloniei, In deplasare.

— Vă dorim, în continuare, succes 
și-., note tot așa ca la Neubranden
burg. Nici un 6-_

G. NICOLAESCU

0 asociație sportivă
nouă cu activitate ?

bogată j
în urmă cu trei luni a luat !

ființă asociația sportivă „Du
nărea* de pe lîngă întreprin- j
derea de Utilaj și transport din j
Cernavodă. Pentru început, 
consiliul noii asociații și-a pro
pus să înființeze secții de na- 
tație, canotaj, fotbal, atletism, 
volei, tenis de masă, popice și !
șah. în viitorul apropiat vor 
lua ființă și cele de box, mo- 
tociclism, tir și handbal. Aso
ciația numără de acum peste j
400 de membri UCFS și are în 
palmares o serie de frumoase I
acțiuni sportive. Astfel, s-au
organizat o serbare sportivă pe 
apă, o gală de box, meciuri de ; 
fotbal și altele. Jucătorii de po
pice de Ia „Dunărea” și-au mă
surat forțele cu amatori ai a- 
cestui sport din alte asociații 
din oraș. Iar înotătorii și cano
torii au luat parte la concursuri 
viu disputate. în prezent, con
siliul asociației se preocupă de 
afilierea la federațiile de spe
cialitate a secțiilor de fotbal, 
popice, tenis de masă si șah.

N. BONCOTA 
coresp. j



0 competitoare ->

la trofeul suprem al tenisului: INDIA
R.
în 
performante.

Peste puține zile, „Cupa Davis" își 
Va avea desemnată echipa chalenger 
din actuala ediție. Pentru dreptul de 
a intra în finala competiției supreme 
a sportului alb, vor lupta tenismenii 
indieni și cei spanioli, cîștigătorii 
precedentelor meciuri dintre campi
onii zonelor.

Din 1960 începînd, reprezentativa 
'de tenis a Indiei nu a lipsit decît o 
singură dată din finalele inter-zone 
ale acestei competiții care echivalează 
cu un campionat m-ndial pe echipe 
al tenisului. Aceasta s-a întîmplat 
anul trecut, cînd însă tenismenii indi
eni au fost lipsiți de aportul primului 
lor jucător : Ramanathan Krishnan. 
Acum, revenit în formație după o in
disponibilitate de cîteva luni, campi
onul Indiei a fost factorul principal 
al victoriei obținute de echipa sa în 
ultimul meci al întrecerii din cadrul 
zonei orientale a Cupei.

După cum se știe, în meciul des
fășurat la sfîrșitul săptămînii trecute 
la Tokio, echipa Indiei a întrecut 
categoric pe cea a Japoniei. Scor 
final : 4—1 ! Și dacă indienii mai au 
la activ o victorie pe terenul ri
valilor lor de tradiție (3—2 la Tokio 
în 1963) propjorția scorului de acum 
este de-a dreptul surprinzătoare. Să 
notăm amănuntul că R. Krishnan n-a 
lăsat adversarilor săi japonezi nici 
un set 1 Redutabilul tenismen — de 
mai multe ori clasat pe lista „celor 
mai buni" în lume — a avut~ ca 
partener de această dată pe tînărul 
J. Mukerjea. Acesta a înlocuit cu 
succes pe vechii titulari, P. Lai și

Kummar, cunoscuți de asemenea 
lumea tenisului pentru bunele lor

Călăreți români în Turcia » Știri, rezultate
DORTMUND

25 de echipe în„C.C.E.“ 
la baschet masculini
MADRID, 7 (Agerpres). — Comisia 

executivă a Federației internaționale de 
baschet (FIBA), reunită la Madrid, a 
stabilit calendarul „Cupei campionilor 
europeni" ediția 1965—1966. La com
petiția masculină s-au înscris 25 de 
echipe. România va fi reprezentată de 
formația Dinamo București care, în pri
mul tur, va întîlni echipa Fenerbahce 
Spor din Istanbul. Cîștigătoarea va juca 
apoi cu echipa campioană a Iugoslaviei. 
Primele meciuri se vor disputa pînă la 
] 1 noiembrie, iar cele din turul doi pînă 
la 16 decembrie. Finala Cupei va avea 
loc la 1 aprilie 1966.

Foto: TURK IIABERLER AJANSI

Evoluțiile călăreților români la recentele concursuri internaționale de la Istanbul 
și Ankara au stîrnit admirația spectatorilor. Virgil Bărbuceanu, Oscar Recer și 
Vasile Pinciu (pe care-i vedeți în fotografie de la stingă la dreapta) și Gheorghe 
Lan ga au cucerit majoritatea probelor din concursurile respective, obținînd tot

odată și numeroase locuri fruntașe.

Stanley Rous se pronunță împotriva reorganizării F.I.F.A
ZURICH 7 (Agerpres). — în cursul 

unei conferințe de presă, președin
tele Federației internaționale de fot
bal, Stanley Rous, a expus punctul 
de vedere al F.I.F.A. în legătură cu 
o recomandare a Comitetului inter
național Olimpic.

După cum se știe, la sesiunea 
C.I.O. ținută la Tokio anul trecut,, 
președintele acestui for, A. Brundage, 
a recomandat federațiilor care gi
rează concomitent competiții ama
toare și profesioniste să procedeze 
la o separare juridică. Uniunea in
ternațională de ciclism, a procedat 
în consecință, creînd, în cadrul U.C.I., 
o federație pentru amatori și alta 
pentru profesioniști.

„în ce privește F-I.F.A. — a pre
cizat Stanley Rous> — o separare ar

echivala cu dizolvarea acestei mari 
federații, care cuprinde 127 de țări 
membre". Președintele F.I.F.A. pro
pune în schimb crearea unui comitet 
de fotbal amator care să răspundă 
de organizarea turneului olimpic și 
a altor competiții rezervate echipe
lor amatoare.

ALEXANDRA NICOLAI!
PE LOCUL 3-4 IA EMMEN

șnh 
de

Mi-
Turneul Internațional feminin de 

la Emmen (Olanda) a fost cîștigat 
Tatiana Zatulovskaia (U.R.S.S.) șj 
lunka Lazarevici (Iugoslavia) cu cite 4 
puncte fiecare. în urma lor s-au clasat 
Alexandra Nioolau (România) și Katia 
Jovanovici (Iugoslavia) cu cîte 3’/i punc
te. In ultima rundă, Alexandra Nicolau 
a învins-o pe olandeza Fanny Heems- 
kerk.

Brumei accidentat
MOSCOVA 7 (Agerpres). — După cum de atletism programat la 8 octombrie la 

transmite agenția TASS, recordmanul Alma Ata, avînd piciorul drept fractu- 
mondlal la săritura în Înălțime, Valeri rat, în urma unui accident de moto- 
Brumel, nu va participa la concursul cicletă. Brumei a fost operat.

Note externe

Sărbătoritul are cuvîntul!
Nu de mult, velodromul din Her

ne HUI, din apropierea Londrei, a 
fost martor al unui eveniment cu 
totul ieșit din comun. Pentru prima 
oară in istoria sportului britanic, un 
ciclist insular îmbrăca tricoul purtînd 
culorile curcubeului care se acordă 
campionilor mondiali. De fapt, Tom 
Simpson îl primise cu cîteva zile 
mai înainte, clnd pe circuitul de la 
San Sebastian lăsa în urmă pe tofi 
așii ciclismului profesionist și deve
nea astiel primul rutier englez In 
posesia unui titlu pînă de curînd 
Impărfit între francezi, belgieni și 
italieni. Acum, in fata admiratorilor 
săi cei mai ferventi, lui Tom Simp
son li era oferită din partea federa
ției britanice de ciclism încă o me
dalie de aur, una omagială.

In mijlocul acestei atmosfere săr
bătorești pianină in jurul noului cam
pion mondial și-a făcut loc totuși o 
notă discordantă. Era seria de arti
cole pe care același Tom Șimpson a 
Început să le publice în săptămânalul 
„The People" și în care proaspătul 
as demască anumite practici caracle-

ristice ^ciclismului profesionist. Se 
vorbește acolo despre doping, sosiri 
trucate, alergători mituifi cu bani...

Revelațiile campionului mondial 
sînt adesea senzaționale. Simpson nu 
menajează pe nimeni — organizatori, 
manageri, patroni, colegi de Întreceri. 
Nici pe sine însuși... „Nu obișnuiesc 
să mă dopez, dar s-a mai întîmplat 
cîte o dată..." spune autorul artico
lelor din „The People", fără a speci
fica exact data și locul. Evident, tri
coul „curcubeu" și medaliile de aur 
ar păli In fața preciziunilor.

Articolele lui Tom Simpson au 
stlrnit vîlvă. Cei direct interesați 
protestează cu vehementă. Unii a- 
tirmă 
sume 
citate 
tura 
ale imaginației vreunui reporter.

Argumentele „apărării" par Insă 
destul de șubrede. Mai curlnd sini de 
crezut cele ale alergătorului, puse 
ne hîrtie intr-un moment de since 
ritate.

că lui Simpson i s-au oferit 
importante din partea revistei 
pentru a publica sub semnă 

campionului aceste „scorniri*

Federația internațională de lupte a 
desemnat orașul Karlsruhe (R. F. 
Germană) ca loc de desfășurare a 
viitoarelor campionate mondiale de 
lupte libere. întrecerile vor avea loc 
între 6 și 8 mai 1966. Pentru organi
zarea campionatelor mondiale de 
lupte clasice (13—15 mai) și-a depus 
candidatura orașul Essen.

RIGA

în meciul pentru titlul mondial fe
minin de șah dintre Nona Gaprindaș- 
vili și Ala Kușnir, prima conduce 
cu 6—2. Jucînd cu piesele albe, în 
cea de a 8-a partidă, Gaprindașvili « 
învins-o la mutarea a 32-a pe șalan- 
gera sa. Campioana mondială mai 
are nevoie doar de două puncte pen
tru a-și păstra titlul.

EREVAN

Turneul international de șai?>d" 1« 
Erevan s-a încheiat cu victoria 'm- 
relui maestru Viktor Korcinoi, cai 
a totalizat 9,5 puncte din 13 posibile 
Campionul mondial Tigran Petrosian 
împreună cu Leonid Stein, au obți
nut cîle 8,5 puncte, Lieberson — t 
puncte, Portisch — 7 puncte etc.

PARIS

Comisia sportivă a federației fran 
ceze de ciclism a hotărît să suspend» 
pînă la 1 mai 1966 pe cicliștii ama 
tori Andre Bayssifere, Charly Gross 
kost, Joseph Pere, Michel Guyot ș 
Rene Grassi. Bayssiere și Grosskosl 
care au abandonat în ultima edițb 
a competiției „Tour de L'Avenir", ai 
fost acuzați de a fi folosit doping.

ROMA

La sfîrșitul acestei luni, echip 
masculină de gimnastică a Japonie 
va susține trei întîlniri cu o reprc 
zentativă a Europei în care vor I 
selecționați gimnaști din 10 țări. Jr 
tilninile vor avea loc la Essen' -’ 
octombrie), Lugano (28 octombrie) ; 
Zurich (30 octombrie).

Competițiile fotbalistice europene zi“
Trei echipe

europene

românești in turul al ll-lea
Primul tur al competițiilor

„Cupa campionilor europeni", „Cupa cupelor" 
marea majoritate a formațiilor calificate care 
gramul jocurilor din turui al doilea.

Cum era și firesc, in primul tur al „C.C.E." au fost eliminate echipele mai slabe, fără o prea mare rgputație 
internațională. Formațiile de valoare s-au calificat cu ușurință, unele realizind chiar scoruri de proț, ‘ n 
cele două partide : Benfica a eliminat pe Dudelange cu... 18—0, Manchester United pe H.I.K. Helsinki cu 9_ 2,
Ferencvaros pe Keflavik cu 13—2 (in „Cupa campionilor europeni") etc. Pe lingă cîteva formații mai modeste 
(Derry City, probabil Panathinaikos ș.a.) s-au calificat multe echipe de prima mină : Internazionale, Benfica, 
Manchester United, Real Madrid, Ferencvaros etc. în această întrecere, singura surpriză poate fi considerată 
eliminarea campioanei Suediei, Djurgarden, de către Levski Sofia cu un scor general de 7—2 I

Nici în „Cupa cupelor" nu s-au înregistrat multe surprize. Singura mai importantă este eliminarea 
echipei portugheze Vitoria Setubal de 11-le danez Aaarhus. în această competiție, pe lingă unele echipe 
mai slabe (Rosenboog Trondheim din Norvegia, F. C. Sion din Elveția, Oiympiakos din Grecia etc), alte'e 
sînt de certă valoare : Borussia Dortmund, Dukla Praga, Honved Budapesta, Juventus Torino sau Liverpțu;. 
Atletico Madrid, West Flam United ș.a.

în fine, în „C.O.T." toate echipele bune au trecut primul examen și sînt multe la număr : Fiorentina, F. C. 
Barcelona, F. C. Koln, Sporting Lisabona, Chelsea, F. C. Porto, Miinchen 1860, Leeds United etc.

în tabelele de mai jos vă prezentăm o situație

oficiale organizate de U.E.F.A. pentru echipele de club — 
și „Cupa orașelor tîrguri" se apropie de sfirșit. Se cunoaște 
așteaptă acum tragerea Ia sorți din 15 octombrie, pentru j>ro-

în tabelele de mai jos vă prezentăm o

„CUPA CAMPIONILOR EUROPENI"

Pcna+hinaikos — Sliema Wanderers 4—1
Keflavik — FERENCVAROS 1—4
Fenerbahce — ANDERLECHT 0—0
Feijenoord — REAL MADRID 2—1
17 Nov. Tirana — KILMARNOCK 0-0
Lausanne — SPARTA PRAGA 0—0
Lyn Oslo — DERRY CITY 5—3
Djurgairden Stockholm — LEVSKI SOFIA 2—1 
Drumcondra Dublin — VORWARTS BERLIN 1—0 
Linz A.S.K. — GORNIK ZABRZE 
Dudelange — BENFICA LISABONA 
H1K Helsinki — MANCHESTER UNITED 
Partizan Belgrad — Nantes 
Apoel Nicosia — Werder Bremen
DINAMO BUCUREȘTI —B.K. Odense 1909 4—0 
INTERNAZIONALE s-a calificat direct în-turul al

1- 3 
0—10
2— 3 
2—0 
0—5

„CUPA CUPELOR"

Reykjavik — ROSENBOG TRONDHEIM 
Reipas Lahti — Honved Budapesta 
AARHUS G.F. — Vitoria Setubal 
Floriana La Valetta — Borussia Dortmund 
Coleraine — DINAMO KIEV
F. C. SION — Galatasaray
Aufbau Magdeburg — Spora Luxemburg 
DUKLA PRAGA — Rennes
Omonia Nicosia — Oiympiakos 
Go Ahead Deventer — Celtic Glasgow

1— 3
2— 10
2—1
1— 5
1—6
5—1
1—0
2— 0 
0-1 
0—6

la zi" în cele trei competiții:

10 oct.
1—9
1—5 
0—5 
0—1 
0—4 
1—5 
0—6 
0—3
1—2 
0—8
0—6
13 oct. 
13 oct.
3-2 
doilea.

1— 3
13 oct.
2— 1
10 oct.
0—4
1—2
13 oct.
0—0
10 oct.

Juventus Torino —■ Liverpool
ATLETICO MADRID — Dinamo Zagreb 
Wiener Neustadt — ȘTIINȚA CLUJ 
Cairdiff City — Standard Liege
Limerick — Ț.S.K.A. Cerveno Znarne Sofia
WESTHAM UNITED se califică direct în turul ol

1—0
4—0 
0—1
1—2

„CUPA ORAȘELOR TÎRGURI"

Hibernian — Valencia 
F. C. Nurnberg — Everton 
F. C. Liege — ZAGREB 
A. C. Milan — Strasbourg 
D.O.S. Utrecht — F. C. BARCELONA 
Daring Bruxelles — A.I.K. Stockholm 
CHELSEA — A. S. Roma 
F. C. KOLN — U. S. Luxemburg 
Malmo — MUNCHEN 1860 
Stade Franțais — F. C. 
LEEDS UNITED — F. C. 
Bordeaux — SPORTING 
ANTWERP — Belfast
SPARTAK BRNO — Lokomotiv Plovdiv 
Steaua roșie Belgrad — FIORENTINA 
P.A.O.K. Salonik — WIENER SPORTKLUB

PORTO 
Torino
LISABONA

12 oc
12 oc
0—2

T—
19 oc
0—0

10-0
0—4
0—1
0-0
1—6
3—3
0—1
1—3
0-6

Tn turul al doilea se califică direct Leipzig, Haunov» 
96, Espanol, Hearts, Dunfermline, Aris, Uj pești Dozs 
Shamrock Rovers, Valerlengen, Setubal, Steagul roi 
Brașov, Servette Geneva, F. C. Basel, Gorztepe Izmi 
Saragoza și o echipa daneză.
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