
Ecaterina Potoroacă

Campionatul de atletism pe echipe

Vechile lipsuri n-au
După mai bine de patru luni de 

la încheierea turului campionatului 
republican de atletism pe echipe— 
categoria. A, așteptam ca multe 
dintre lipsurile constatate în pri
mele etape să fi fost eliminate 
măcar în parte, dacă nu chiar în 
totalitatea lor (ținem seamă că 
totuși patru luni reprezintă destul 
de puțin pentru a putea ataca și 
rezolva cu succes lipsuri care dăi
nuie de ani și ani de zile).

întrecerile desfășurate sîmbătă 
și duminică la Brașov, Timișoara 
și București (mai ales la Bucu- 

*>ștî) au evidențiat însă aceleași 
ftps uri: echipe incomplete, impro
vizații supărătoare, utilizarea tqior 
aticii lipsiți de minime posibili
tăți de progres, echipamente pes
trițe și, în unele cazuri, organi
zare sub posibilități etc.

Metalul a făcut eforturi deo
sebite pentru a termina victori
oasă în cele două meciuri și doar 
puțin î-a lipsit pentru ca, în afară 
de CrișanQ. obțină o neaștep
tată victo , și**la  Știința. Aceas

tă situație — la un moment dat

fost încă lichidate
— îi fusese favorizată chiar de 
Știința care n-a prezentat atleți 
la cîteva probe (5000 m, 10 km 
marș, 3000 m obstacole) iar la 
altele studenții au fost întrecuți 
de mctalurgiști. Și totuși Știința a 
obținut o victorie la 4 puncte — 
în care nu mai sperau nici antre
norii săi. Explicația con&tă în 
faptul că al doilea atlet al Meta
lului la 5000 m, 3000 m obstaco
le, aruncarea ciocanului n-a înde
plinit normele prevăzute pentru' 
categoria a 11-a de clasificare 
sportivă și ca atare n-a primit 
nici un punct '

In legătură cu acest concurs a 
apărut supărătoare situația de la 
5000 m sau 3000 m obstacole, 
probe care s-au desfășurat doar 
cu cile 2 concurcnți (ambii de 
Ia Metalul) sau cca de la 400 
mg în care între cîștigătorul pro
bei și ultimul clasat (I. Pop- 
Crișana) a existat o distanță mai 
mare de 80 de metri !!!

R. VILARA

(Continuare în pag. 2—3)
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Dinamo București și-a păstrat titlul 
de campioană la oină

Stadionul din Suceava a găz
duit, timp de trei zile, întrecerile 
finale ale campionatului republi
can de oină pe anul 1965. Opt 
echipe care au mers de-a lungul 
campionatului din victorie în vic
torie și-au disputat întîictatea cu 
ardoare pentru cucerirea mult rîv- 
nitului titlu.

Conform calculului hîrtiei, cele 
două serii în care au fost împăr
țite, pe baza criteriului valoric, 
finalistele campionatului republi
can de oină, au fost cîștigate de 
C.P.B. și Dinamo București. Așa 
că aceste două formații s-au în- 
tîlnit duminică dimineața, în ul-

toria clară (15—11) a dinamo- 
viștilor, superiori pe parcursul 
întregii partide. Returul a fost 
arbitrat de Anton Peter (Pitești). 
Nesigur în intervenții, el a comis 
unele greșeli care au creat ne
mulțumiri în rîndul ambelor e- 
chipe. Meciul s-a încheiat cu sco
rul de 17—15 în favoarea sporti
vilor de la C.P.B., mult schim
bată în bine în această întîlnire. 
Prin totalizarea rezultatelor celor 
două jocuri, dinamoviștii și-au 
menținut însă un avantaj de două 
puncte : 30—28, păstrîndu-și ast
fel titlul de campioni în posesia 
căruia au intrat anul trecut.

CLASAMENTUL FINAL: 1. 
Dinamo București : 2. C.P.B. ; 3. 
Biruința Gherăești (reg. Bacău) ; 
4. Torpedo Brașov; 5. Avîntul
Frasin (reg. Suceava) ; 6. Avin- 
tul Valea Roșie (reg. București) ; 
7. Viața Nouă Olteni (reg. Bucu
rești) ; 8. Minerul Baia Mare.

★

Este regretabil că accsță finală 
de campionat a fost umbrită de 
atitudinea cu totul nesportivă a 
unor jucători, asupra cărora ne 
vom spune părerea într-un număr 
viitor al ziarului nostru.

TR. I.

AZI, LA VOLEI, 
RAPID — DINAMO (M)

Primele două echipe mascu
line ale voleiului nostru, Rapid 
și Dinamo, care ne vor repre
zenta în noua ediție a „Cupei 
campionilor europeni”, susțin 
împreună periodic, în oadrul 
programului pregătirii lor, o 
serie de întilniri de verificare. 
Una dintre acestea are loc 
astăzi după-amiază, de la ora 
18, în sala Rapidului din 
Giuleștl.

ȘAHIȘTII ROMÂNI PARTI
CIPA LA CONCURSURI 

PESTE HOTARE
De ieri a început la Subotița 

(R.S.F. Iugoslavia) un tumea 
internațional de șah, la care 
țara noastră este reprezentată 
de maestrul sportului luliu 
Szabo. Pe tabela turneului 
mai figurează bulgarul Minev, 
austriacul Robatsch, maghia
rul Bilek, iugoslavii Fuderer, 
Rabar, Pire și alții. Tot în 
Iugoslavia urmează să plece 
astă seară marele maestru in
ternațional Florin Gheorghiu, 
irivitat să ia parte la marele 
turneu de la Belgrad.

STEAUA ÎNVINGĂTOARE 
ÎN „CUPA CARPAT1" 

LA VOLEI
BRAȘOV (prin telefon). Cea 

de a V-a ediție a „Cupei Car- 
pați“ a lufât sfîrșit cu victo
ria formației masculine bucu- 
reștene Steaua, care a dispus 
cu 3—0 de Știința Brașov, de 
Știința Cluj și de Tractorul 
Brașov. ’

tima zi a finalei pe țară, într-un 
meci, tur-retur, pentru desemna
rea echipei campioane a țării. 
Primul joc, condus cu multă com
petență și autoritate de Constantin 
Căpățînă (Buzău), singurul ar
bitru care s-a ridicat la nivelul 
competiției, s-a încheiat cu vie-

Meci intre două selecționate 
de juniori la fotbal

Mîîne, pe stadionul Repu
blicii — în deschidere la me
ciul Steaua — Farul — se va 
desfășura un meci de verifi
care între două selecționate 
de juniori. In vederea acestei 
partide a fost convocat un 
lot de 29 de jucători: Mol- 
doveanu, Pop, Vintilă (por
tari), Cociuban, Popa Roman, 
Șerban, Nicoară, Doboș, Io- 
nescu, Guran, Tonca, Stoi, 
Costea (fundași), Hodrea, 
Bot. M. Popescu, Gabor, Leu 
(mijlocași), Sandu, Rotaru, 
Dincuță, Mugur, C. Popescu. 
Neagu, Marinescu, Coman, 
O. Popescu. Biliboacă.

Meciul încerc la ora 13,45.

Din „secretele" sănătății și longevității
înainte de toate, să mă 

prezint : mă numesc Mir
cea SuciuSibianu și liberez 
la spitalul din Codlea. Dacă 
aș arăta cititorilor „Spor- 

popular" o foto- 
(afie a mea făcută acum 

ctteva săptămâni și Laș în
treba... ce vîrstă îmi dau ? 
50, vor spune unii. 60, vor 
răspunde alții, adăugind 
însă imediat că mă țin bine 
pentru această vîrstă.

N-ar ghici nici unii, 
nici alții : am 76 de ani ! 
Faptul că am atins această 
vîrstă frumoasă și că sînt 
capabil de muncă și acum, 
îl datorez regimului de 
viață pe cai& l-am urmat, 
exercițiilor fizice pe care 
le-am practicat tot timpul. 
De aici și curajul, anul 
trecut, la 75 de ani, de a 
concura și eu pentru Insig
na de polisportiv gradul I 
pe care am și cucerit-o.

Ca medic — și avînd cel 
mai bun argument exem- 
^’ul personal — cred că 

■ fi de folos cititorilor 
l^oOTtului popular**,  tineri 
și bătrîni, expunînd pe 
scurt acele „legi" ale sănă
tății, care îți dau o imuni
tate naturală contra îmbol
năvirilor și constituie în 
același timp calea cea mai 
bună de a atinge în per
fectă sănătate limita fizio
logică a vieții, 100 de ani. 

Respectul acestor reguli, îmi 
dau posibilitatea ca acum 
la 76 de ani să pregătesc 
probele pentru Insiana de 
polisportiv gradul II.

tură pentru mîncat și vor
bit, nu pentru respirat. 
Nasul singur poate încălzi, 
purifica și umidifica aerul 
ce trebuie să intre în plă- 
mînii noștri. Cit privește 
necesitatea de a face dese 
respirațiuni adinei în aer 
curat, oxigenat, să facem 
un mic calcul pe înțelesul 
tuturor : în cele 16 respira
ții pe minut în stare de 
repaos complet, inhalînd la 
fiecare inspirație 500 cmc 
(*/»  litru) de aer, absorbim 
în plămînii noștri 8 litri 
de aer pe minut. Dacă însă 
fugim cîteva minute, exe
cutăm o muncă manuală 
la cîmp, sau facem un

ne obișnuim să dormim cu 
fereastra deschisă cel pu
țin în 3 anotimpuri, primă
vara, vara și toamna.

Desigur, dacă sportul ce-l 
practicăm îl putem com
bina cu bătaia razelor 
ultraviolete ale soarelui 
(înotul vara, patinajul sau 
schiul iarna), cîștigul pen
tru oțelirea sănătății noas
tre este și mai mare.

II. REGULA 
DEPRINDERILOR TARI

Nu răcești atunci cînd 
căldura pe care o produce 
corpul nostru este mai 
mare decît căldura pe care

tem de oțelire a sănătății 
este capul și gîtul descope
rit în toate zilele fără ger 
prea mare. Dar mai presus 
de toate și acest lucru stă 
la dispoziția oricărui om 
cu puțină voință, dacă 
vrei să cîștigi o astfel de 
imunitate contra răcelilor, 
incit ani în șir să nu mai 
știi ce înseamnă nici gu
turaiul, să te înveți negre
șit cu alternanța între rece 
și cald șt anume : stai 
10—15 minute la soare — 
desigur în lunile calde de 
vară și apoi repede o scu
fundare de cîteva secunde 
în apă oricît de rece ar fi 
ea. In 1—2 ore poți făce,

SPOR T ȘI SĂNĂ TE

I. REGULA RESPIRAȚIEI

Ea suna așa : să respiri 
numai pe nas și să faci 
dese inspirațiuni adinei de 
aer curat. Orice piedică 
din calea respirației nasale 
trebuie eliminată. Amigda- 
îe mari, vegetații adenoide, 
^'-viațâi de sept, cornete 
Hipertrofiate trebuie să fie 
operate iar obiceiul greșit 
de a respira pe gură tre
buie să fie dezrădăcinat. 
Gura este destinată de na

sport oarecare, numărul de 
inspirații se ridică la 25 
sau 30 pe minut și pe fie
care inspirație introducem 
în loc de 500 cmc aer 4 006— 
5 000 cmc deci în loc de 8 
litri aer, intră în plămînii 
noștri 100 litri aer. Conco
mitent, bătăile inimii se 
ridică de la 60—70 pe mi
nut la 130—140. Concluzia : 
natura nu ne.a înzestrat, 
zadarnic cu această enor
mă elasticitate a plămâni
lor ca să o neglijăm și să 
nu facem uz de ea, deci 
nu ar trebui să existe nici 
o zi fără să practicăm un 
sport oarecare, fără o miș
care vioaie în aer liber, 
astfel îneît prin inspirații 
adinei să putem aerisi bine 
cele 3 000 000 de alveole ale 
plămânilor. Ce ușor este de 
înțeles că nu este același 
lucru să inspiri în 8 ore 
5 000—6 000 de cmc de aer 
îmbîcsit de stradă, birou 
sau uzină și o ascensiune 
la munte, o excursie de 8— 
10 ore, cînd introducem în 
plămînii noștri 50—60 000 de 
litri de aer curat. Tot gra
ție acestei legi înțelegem 
ușor, de ce este bine să

o pierdem. Să ne expli
căm : Dacă treci într-o ex
cursie pe lîngă o apă cris
talină, și oricît ai fi de 
încălzit te dezbraci repede, 
te arunci în apă cîteva se
cunde apoi tot atît de re
pede faci o frecție și te 
îmbraci, în orice anotimp 
le-ai afla, corpul nu are 
timp să piardă mai multă 
căldură decît aceea pe 
care o produce. Nu numai 
că nu răcești dar aceasta 
constituie cea mai bună 
metodă de oțelire. Chiar și 
iarna, cu schiurile în 
picioare pe cine știe ce 
frumoasă poiană bătută de 
soare — fără de vînt, dacă 
te dezbraci repede și faci 
o frecție de zăpadă pe gît, 
față și tor ace nu este nici 
un pericol de răceală. Ră
cești mai curînd atunci, 
cînd foarte încălzit stai pe 
loc, bei apă rece și corpul 
pierde mai multă căldură 
decît produce.

Cea mai simplă, cea mai 
necesară deprindere pentru 
oțelirea sănătății noastre 
este în acest sezon spăla
tul eu apă rece dimineața.

De asemenea un bun sts-

mai ales cînd te afli pe 
litoral, sau pe țărmul 
vreunei ape curgătoare 8— 
10 astfel de alternațiunl 
spre cel mai mare folos 
al sănătății tale. E bine să 
ne însușim și obiceiul 
binefăcător ca orice baie 
caldă de curățenie s-o al
ternăm de mai multe ori 
cu dușul rece conform a- 
cestui sistem descris al al
ternanței între rece și cald.

III. REGULA DIGESTIEI

Aș formula-o așa : meste
că bine alimentul în 
gură, nu mînca fără poftă 
de mâncare, nu mînca pes
te rație, ultima masă pe 
cît se poate cel puțin cu 
3—4 ore înainte de culcare. 
Atît legea respirației cît 
și legea digestiei sînt me
nite să păstreze echilibrul 
armoniei între înălțime și 
areutate S.a exprimat la 
un congres în materie de 
nutriție, paradoxul : omul 
digeră mai mult cu picioa
rele decît cu stomacul, deci 
înțelegem ușor, că mai a- 
les toți aceia cari au o 
ocupație sedentară șl sînt

predispuși la obezitate tre
buie să folosească o bună 
parte a timpului pentru a 
face mișcare în aer liber 
sau — mai bine — un sport 
oarecare. S-a stabilit, că 
dacă s-ar eradica cancerul 
s-ar prelungi cu un an du
rata medie a. vieții ome
nești ; dacă s-ar putea era. 
dica însă obezitatea s-ar 
prelungi cu 5 ani această 
durată.

Tot aci trebuie de vorbtt 
și de lupta contra alcoolu
lui și nicotinel. Cine vrea 
să atingă sănătos limita 
fiziologică a vieții nu are 
voie nici să bea, nici să 
fumeze. Atît alcoolul cît 
și tutunul scad puterea de 
rezistență a corpului, îl 
fac accesibil la îmbolnă
viri, distrug voința de exe
cutare a unui program se
ver de planificare a tim
pului, fără de care nu vei 
putea nici cum să inter
calezi vreun sport oareca
re în activitatea ta zilnică, 
sub pretextul că nu ai 
timp, pentru a motiva co
moditatea de care nu vrei 
să te desparți.

IV. REGULA VIEȚII 
PSIHICE

In viața noastră trepl. 
dantă de azi am uitat cu 
totul marea influență a 
gîndurilor bune asupra să
nătății noastre așa-numi- 
ta autosugestie. Ar trebui 
să ne repetăm de 100 de 
ori pe zi în gîndul nos
tru fraza : „N-am venit pe 
această lume să fiu tot 
bolnav, sau trist ci ca să 
mă bucur de viață, să fiu 
mereu voios și sănătos, 
plin de dragoste și putere 
de muncă, plin de voioșia 
datoriei împlinite în mod 
integral".

Acestea sînt sfaturile ți
nui medic care a .. uitat sâ 
îmbățȚînească. N-a uitat : 
a făcut totul pentru a- 
ceasta. Faceți și dv,

dr. MIRCEA SUCIU
SIBIANU

o imbătă și duminică poligonul Tunari din Capitală a găzduit 
întrecerea finală pe țară la talere a celor mai buni vînători. 

36 de concurenți și-au măsurat forțele la cele două probe cu arma 
de vinătoare : talere aruncate din șanț și skeet. La proba de „șanț" 
tinerii vînători au avut un cuvint greu de spus în întrecerea pentru 
primele locuri. Noul campion al țării la această probă este tînărul 
Al. Bilanțchi — 22 de ani. La skeet (talere aruncate din turn) titlul 
a revenit din nou reprezentantului regiunii Maramureș, Si Stoica^

Iată primii trei clasați : Talere aruncate din șanț (150 buc.) : 1. 
Al. Bilanțchi (reg. Hunedoara) 113 t, 2. N. Rădulescu (reg. Bucur» 
rești) 108 t, 3. I. Popa (reg. București) 105 t. Skeet (150 buc.) : l; 
S. Stoica (reg. Maramureș) 114 t (baraj), 2. T. Popescu (reg. Oltenia) 
114 t, 3. N. Mide (reg. Argeș) 107 t.

In fotografie, un aspect de la întrecerile de skeet (Foto : A4 
Neagu).

După campionatul de „liberei

Cum au evoluat luptătorii fruntași...
Duminică, la Brașov, s-au 

încheiat întrecerile campio
natului individual de lupte li
bere, rezervat seniorilor. Din 
cele 8 titluri de campioni re
publicani, 5 au fost obținute 
de luptători de la Steaua (Tă- 
pălaqă, Gezntă, Cîrciumaru, 
Ureianu, Stingu), jar restul 
de trei au fost împărțite între 
Dinamo București (Focaru), 
Steagul roșu Brașov (Tampa), 
Mureșul Tg. Mureș (Bolla).

Să analizăm comportarea 
campionilor și a altor luptă
tori fruntași la această com
petiție.

In absenta lui Tăpălagă 
(trecut la o categorie supe
rioară de greutate), titlul la 
cat. 52 kg a revenit dinamo- 
vistului Ion Focaru. Fără să 
aibă o valoare ridicată, el 
și-a întrecut clar adversarii. 

In partida decisivă cu P. Cer- 
nău (Timișoara), Focaru a 
fost mai eficace în ultimele mi
nute. cînd a reușit o trecere 
prin .pod*  a adversarului, ciș- 
tigînd la puncte un meci earn

pînă în acel moment fuseset 
egal.

La categoria 57 kg a devenit’ 
campion Gheorghe Tăpălagă, 
Pe parcursul întregii competiții, 
Tăpălagă a dovedit o bună 
formă, combativitate și pregăti
re fizică superioară. La această 
greutate, se pare, fostul repre
zentant al tării la cat 52 kg se 
simte mult mai bine. In plus. 
Tăpălagă și-a îmbunătățit mult 
apărarea, dă dovadă de mai 
multă maturitate. In partida fi
nală, cu colegul său de sală, 
AI. Marmara (acesta a fost u- 
nul dintre cele mai frumoase 
meciuri ale finalelor) Tăpălagă 
a reușit să se impună și să 
cîștige la puncte. Totuși, este 
necesar ca el să-și îmbunătă
țească procedeele tehnice care 
aduc victorii categorice (tuș). 
La această categorie a mai 
plăcut brașoveanul Ion lancău 
care are posibilități evidenta 
de progres.

MIHAI TRANCA

(ConliBuan fn pag. « 4-a|



SE MUNCEȘTE, DAR...

S
e afirmă de multă vreme, și nu fără temei, că pregătirea de bază a unui sportiv trebuie să se 
desfășoare în secția din care face parte. Acolo, sub îndrumarea atentă a antrenorului, sportivul 
învață a. b. c.-ul ramurii de sport respective, face primii pași spre afirmare. Numai după o 
muncă conștiincioasă și perseverentă a antreno rului și sportivului, deseori de lungă durată, apar 
crimele roade.

Ne vom referi, în cele ce urmează, la acti vitatea unor secții de box din București, încercînd 
să analizăm felul în care se desfășoară procesul instructiv-educativ cu tinerii dornici să urce trep
tele măiestriei sportive.

ATMOSFERA DE LUCRU

Am vizitat zilele trecute citeva săli de antre
nament in care își desfășoară activitatea o bună 
parte dintre pugiliștii fruntași din Capitală pre
cum și numeroase .speranțe". Ceea ce se poate 
constata de cum intri in sălile de la Metalul. 
Dinamo, Steaua, Viitorul, Progresul, Rapid este 
o atmosferă de muncă. Se pregătesc aci nu numai 
boxerii care apără culorile tor mat iilor lor in ac
tualul campionat pe echipe, ci și un mare număr 
de tineri care abia au pășit in activitatea pugi- 
listică. Antrenorii dovedesc multă tragere de 
inimă in pregătirea elevilor ce le-au lost dați în 
grijă. Volumul de muncă depus de antrenori este, 
fără discuție, remarcabil. Să vedem, însă, ce se 
poate spune despre aspectul CALITATIV al an
trenamentelor, despre gri/a pentru creșterea ba
gajului de cunoștințe tehnico-tactice ale boxeri
lor. La acest capitol există incă serioase defi
ciente.

in primul rind, se observă in unele secții lipsa 
unei diferențieri intre pregătirea boxerilor avan- 
safi și cea a începătorilor, constatindu-se o ten
dință de șablonizare a antrenamentelor. Aseme
nea situații pot fi des intilnite in sălile de la 
Metalul (antrenori I. Stoianovici și Sandu Ioni și 
Progresul (antrenori L. Popescu și M. Voinea). 
Cunoscind calificarea acestor antrenori, faptul ni 
se pare și mai de neînțeles. Să nu fie vorba 
cumva de comoditate ? in sălile respective se pre
gătesc juniori și tineri de real talent, ca I. Brihac, 
I. Dinu, M. Sesa (Metalul), I. Rădulescu, Gh. Marcu, 
T. Ivan (Progresai) ș.a. Trebuie găsite in munca 
cu aceste elemente de perspectivă metodele și 
mijloacele cele mai adecvate care să le asigure 
o dezvoltare fizică generală armonioasă, bază in
dispensabilă pentru instruirea tehnico-tactică su
perioară. Găsirea raportului cel mai just între 
faCtofii antrenamentului condiționează — se știe 

obținerea unor rezultate bune.
Cele mai puternice secții de box din tară sînt, 

in prezent, Steaua și Dinamo. In sălile acestor 
cluburi activează majoritatea componentilor lotu
rilor reprezentative. Față de posibilitățile acestor 
cluburi credem însă că antrenorii Ion Chiriac, 
Marcu Spakov (Steaua), C. Nour, C. Dumitrescu 
(Dinamo) nu folosesc în mod judicios timpul de 
.lucru specific". Să explicăm. in stadiul actual 
de dezvoltare a boxului nu sint suficiente, mai 
ales în perioada pregătitoare, cele 5—6 antre
namente pe săptămină care se fac în aceste săli, 
ca și in altele. Cu atit mai mult, cu cit este știut 
că marile performanțe realizate in boxul amator 
mondial sint rezultatul repetărilor îndelungate, 
studiului individual sistematic, muncii asidue 
pentru desăvîrșirea pregătirii fizice. Este absolut 
necesar (și sint posibilități) ca boxerii din sec
țiile Dinamo și Steaua să efectueze pe lingă an
trenamentele specifice, încă 3—5 lecții de pregă
tire fizică, de specializare, de perfecționare a 
procedeelor tehnico-tactice.

Deși, în general, s-au obținut unele rezultate 
bune in munca cu juniorii, mai cu seamă la clubul 
Dinamo — antrenor E. Fiiresz (aci au fost pro
movați de-a lungul anilor în echipa l o serie de 
juniori ca M Dumitrescu, I. Monea, M. Balaș, 
D. Gheorghiu, M. Urlățeanu ele.), considerăm 
totuși că legătura dintre grupa elementelor avan

sate și cea de juniori trebuie să fie mult mai 
strînsă. Un lucru pozitiv se observă in sala clu
bului Rapid, unde grupele de juniori și începători 
au un program de pregătire aparte, cu sarcini de 
instruire stabilite cu precizie. Considerăm însă 
că antrenorii L. Romano și M. Fulea trebuie să 
impună mai mult dinamism lucrului, corespun
zător cerințelor boxului modern.

BAZA MATERIALA — FACTOR IMPOR
TANT IN PREGĂTIREA BOXERULUI

Sălile pe care le-am vizitat zilele trecute în
trunesc, cu citeva excepții, condițiile necesare

RAIDUL NOSTRU
unui antrenament normal. La Metalul, școala 
sportivă Viitorul, Dinamo, Steaua, sălile sint spa
țioase, bine luminate și aerisite, iar materialele 
ajutătoare (mingi-pară, perne de perete, saci, 
corzi, oglinzi etc) sint suficiente. In magazii 
există echipamentul necesar și, ceea ce este im
portant, bine întreținut. Socotim că nu intimplător 
tinerii care se pregătesc in sălile amintite mai 
sus obțin, de regulă, rezultate ' bune.

Nu cu aceeași impresie pleci însă după ce ai 
vizitat sălile cluburilor Progresul și Rapid. Aci 
mai pot fi văzuți boxeri (ăcind antrenament in 
picioarele goale cu maiouri rupte sau murdare, 
ceea ce nu are darul să-i atragă pe tineri 'spre 
acest sport. In plus, sala de la Progresul are par
dosea de ciment, iar antrenorul Voinea... cumu
lează trei funcții: antrenor, magaziner, om de 
serviciu (o situație asemănătoare am intîlnit și 
la Rapid)! Să ne mai mirăm, atunci, că — în
deosebi la Progresul — vin putini tineri in saia 
de box ?

Văzînd condițiile, în general nesatisfăcătoare, 
in care se pregătesc atit pugiliștii de la Pro
gresul cit și cei de la Rapid, ne punem in mod 
firesc întrebarea : fondurile afectate secțiilor res
pective au fost folosite in întregime, și dacă da, 
li s-a dat oare cea mai bună întrebuințare ? Cre
dem că birourile secțiilor de box, că și antrenorii,

★ 
Problemele de care ne-am ocupat în raidul- anchetă pe care l-am întreprins în citeva săli de 

box au fost axate în trei direcții: selecție, bază materială, concepție despre antrenament. La toate 
trei sîntem încă deficitari. Numărul tinerilor din rîndul cărora se face selecția este prea mic. 
Baza materială este încă insuficientă, trebuind să i se acorde mai multă preocupare. In sfîrșit, 
se remarcă o minimalizare a importanței pregă tirii fizice ca bază a instruirii tehnico-tactice. In 
această privință antrenorii noștri trebuie să acorde moi multă atenție dezvoltării fizice a tinerilor 
(și chiar a avansaților), înțelegînd just raportul între pregătirea fizică generală ca bază a pre
gătirii fizice speciale și a instruirii tehnico-tactice.

In sălile de box din Capitală au crescut multi sportivi care ne-au reprezentat și ne repre
zintă cu cinste țara. De aceea, ținînd seama și de numărul mare de locuitori ai Capitalei, este 
firesc să pretindem antrenorilor bucureșteni mai multă pasiune în muncă, mai multă orientare pentru 
asigurarea creșterii nivelului calitativ al acestui spori atît de mult îndrăgit de tineretul nostru.

TRAIAN OGRINJEANU 
antrenor federal

R. CALARAȘANU

PROGRESUL BUCUREȘTI — DINA1 
BACAU (2—2). Dinamo Bacău, cu o f 
mație mult întinerită, a lăsat o frum< 
să impresie prin jocul modern presl 
bine gîndit și orientat tactic. Păcat îi

ar trebui să manifeste mai multă preocupare 
pentru asigurarea bazei materiale. In această 
perioadă, cînd se fixează prevederile bugetare 
ale anului viitor, cluburile și conducerile secți
ilor de box trebuie să acorde o atenție deosebită 
îmbunătățirii bazei materiale necesare desfășu
rării unei activități corespunzătoare.

CUM SELECȚIONAM ?...

însăși definiția cuvintului „selecție" presupune 
existența unui grup numeros de elemente, dintre 
care, printr-o apreciere cit mai obiectivă, să se 
rețină valorile. Pentru a putea face o bună se
lecție, trebuie deci să ne asigurăm o masă largă 
de tineri, iar apoi să știm precis ce scop urmărim. 
Practica a confirmat aceasta. Secțiile în care acti
vează un număr mare de tineri începători au 
reușit să promoveze boxeri care s-au remarcat 
cu ocazia diferitelor competiții. Totuși, a ne baza 
numai pe cantitate, nu este suficient. Trebuie 
să știm să reținem din această cantitate numai 
elementele cu reale calități de progres.

Din păcate, in ultimul timp, numărul tinerilor 
care vin în sălile de box a înregistrat o oarecare 
scădere, fapt care a determinat pe unii antre
nori să retină... tot ce le-a intrat pe ușă I

Observăm deseori pe ring, mai ales in etapele 
inferioare ale diferitelor competiții, sportivi com
plet lipsiți de calitățile necesare unui viitor boxer 
(M. Telefan, D. Filip, V. Nițoi, I. Șerban etc.). 
Desigur că antrenorii noștri cunosc, în general, 
normele de selecție. La box, in afară de calități 
fizice (viteză, îndeminare, rezistență, forță) se cer 
in măsură cel puțin egală și calități de voință. 
Toate acestea îngreunează, fără îndoială, selecția.

Nu putem să luăm drept criteriu absolut în 
recrutarea unui tinăr pentru o secție de box doar 
trecerea unor norme de control fixe, deoarece în 
procesul de pregătire, calitățile, datorită marii lor 
labilități, se pot transforma repede si de multe 
ori in mod neprevăzut. Pentru a cunoaște mai 
bine calitățile de dezvoltare, cele moral-volitive 
și temperamentale, pentru a face deci o justă 
selecție, tinerii începători trebuie să activeze în 
sală o lună, două înainte de a fi admiși sau res
pinși.

Față de cele arătate mai sus reiese și mai clar 
necesitatea ca antrenorii să aibă la dispoziție o 
mare masă, de unde să se facă selecția. In această 
privință considerăm că atit antrenorii, secțiile, 
cluburile, cit și comisia orășenească și chiar fede
rația de specialitate nu au făcut tot ce trebuia. 
Școlile proiesionale și de cultură generală, noile 
cartiere in care locuiesc mii de copii, rămin în 
continuare terenuri puțin și destul de rar ex
plorate. Mijloacele de a-i atrage pe tineri spre 
box (demonstrații, discuții organizate între boxeri 
fruntași și tineri și, în special, prezența în aceste 
locuri a antrenorilor) sint folosite insuficient.

★ ★

SERIA I
CONSTRUCTORUL BRAILA — OȚEL 

GALAȚI (4—2). Brăilenii cu un a 
incisiv, îndeosebi în prima repriză, 
prestat un joc frumos, cîștigînd pe n 
rit. în repriza secundă gazdele au s 
bit alura permițînd oaspeților să însc 
de două ori — Cernega (min. 52 și 72 < 
11 m). Golurile gazdelor le-au însc 
Coteț (min. 8), Zgărdan (20), Milite 
(24) și Meder (36). A arbitrat bine 
Bentu (I. BALTAG-coresp.).

METALUL TÎRGOVIȘTE — DINAT 
VICTORIA BUCUREȘTI (2—0). Numere 
spectatori au fost satisfăcuțl de călită’ 
meciului, de jocul ambelor forma 
Metalurgiștii au dovedit o frumoasă 
venire de formă. Golurile aparțin 
C. Ionescu (min. 50) și Becheanu (( 
(IVI. AVANU-coresp.).

FLACARA MORENI -^LtG-F.R. ROȘIC 
(1—0). Jocul S-a carac^®îat prin dor 
narea teritorială a ^țlor.^ Ceferi: 
s-au apărat supranum„ .u. UhiJul gol 
partidei a ...căzut în min. 90, cînd Li 
a transformat o lovitură liberă de 
aproximativ 25 m. (Gh. iLINCA-coresț

POIANA CÎMPINA — CEAHLĂUL PI 
TRA NEAMȚ (3—2). In ultimul timp r 
mărul spectatorilor care vin ta mec 
rile Poianei a scăzut simțitor. C- - 
jocurile slabe prestate de formația 
pineană. În meciul cu Ceahlăul — a 
eași situație. Numărul spectatorilor i 
depășit cifra de 1 000. Ambele form? 
au practicat un fotbal slab fiind preot 
pate numai de rezultat. După o repr 
egală (2—2) gazdele reușesc să însc 
si astfel cîștigă la limită. Au însc 
Bontaș (min. 4 și 55). Matei (7), respt 
tiv. Mangalagiu (19 și 35). A arbit
slab I. Doncea —« București. (C. VlRJ 
GHIE-coresp.).

C.F.R. PAȘCANI — ȘTIINȚA BUC 
REȘTI (2—1). Joc viu disputat, de la p 
mul și pînă la ultimul minut. Meciul 
fost presărat cu multe faze spectat 
loase, create, îndeosebi de înaintașii < 
feri ști. Bucureștenii au jucat frum 
Ei au deschis scorul în min. 1, p 
Vasilescu. Egala rea a survenit în m 
16 — Roza rea. Golul victoriei este m. 
cat de At'anasiu, în min. 83. Arbit: 
clujean N. Vizireanu a condus bine. 
ENEA-coresp.).

METALUL BUCUREȘTI — OLTUL R 
VÎLCEA (0—0). — „Nulul» obținut 
vîlceni la București este departe de 
fi considerat o surpriză căci mai toi 
echipele din provincie joacă cu m 
elan în Capitală. Echipele și-au împ. 
țit perioadele de dominare, luînd dri 
etalon ...repriza. Prima, a fost la disc 
țta gazdelor, care însă au „excelat” 
ratări (I. Popescu — min. 24 și Pantf 
mon min. 26. n-au înscris din 
foarte favorabile). Metalul a lăsă << "o 
presia unei echipe lipsite de o idee t. 
tică, în special în atac.

Cea de a doua repriză marcher 
brusca revenire a vîlcenilor. Aceș 
creează ocazii multe dar nici ei nu 
lasă mai prejos decît adversarii la ca 
toiul ratări...

METALUL : Petre — Szabo, Tud 
Nedelcu Stere — Anton, Niculescu 
— Buzatu, I. Popescu (Chiru), Panb 
mon, Roman.

OLTUL : Sanda — Prăzaru, Păciuk 
Vulpeanu, Popa — Mateescu, Bnatu 
Mihăilescu Tăbîrcă, Marinescu (Bolot 
min. 76), Moraru <

S. STAN

CARNET COMPETIȚIONAL

HANDBAL: Un meci 
durează 60 de minute!...

In campionatul masculin seria I — 
principala competiție din această toam
nă f» handbalului nostru — s-a consu
mat mai bine de jumătatea primei părți 
a întrecerii. S-a scurs, deci, o perioadă 
de timp suficient de lungă pentru ca 
astăzi să se poată trage unele conclu
zii. Și, trebuie să spunem că majorita
tea însemnărilor adunate în „documen
tarea” noastră sînt trecute la capitolul 
,;pozitive“: promovarea a numeroase e- 
lemente tinere, creșterea valorică a ju
cătorilor din „noua generație”, buna 
pregătire tehnică și tactică a celor mai 
multe din formațiile participante.
$ Sînt lucruri care dovedesc că pe
rioada de pregătire a fost bine folosită, 
fapt reflectat și în rezultatele promiță
toare realizate pînă în prezent de o se
rie de echipe socotite de „mîna a doua”. 
Din păcate însă există și alte elemente 
care merită a fi discutate, cînd 
se analizează desfășurarea întrecerii '•jde 
pînă acum. Cu atît mai mult cu cît "lele 
sînt înscrise la capitolul „negative”, 
Despre disciplină s-a mai scris, așa 
Incit astăzi ne vom ocupa despre pre
gătirea fizică a echipelor. Noi știm 
că un meci de handbal durează (pentru 
echipele masculine) 60 de minute. Așa 
este scris în regulament... Se pare însă 
că mai sînt antrenori care au uitat lu
crul acesta. Numai astfel se explică 
de ce, tot mai des, asistăm în ultima 
yjneiue la partide în care se joacă doar 

o repriză. Nil mai departe decît dumi
nică, în Capitală, două formații pro
vinciale, ale căror progrese le-am con
semnat mai înainte cu satisfacție (Rafi
năria Teleajen și Tractorul Brașov) s-au 
mulțumit să dovedească marile posibili
tăți pe care le au doar în primele 30 
de minute de joc. După pauză, ele au 
evoluat atît de slab în comparație cu 
prima repriză îneît am fost tentați să 
credem că buna comportare a fost un... 
accident! Că lucrurile nu stau așa tre
buie să dovedească antrenorii. Și nu nu
mai cei le la Rafinăria Teleajen (D. 
Lupescu) sau Tractoiul Brașov (E. 
Pahan) ci și de la alte echipe, care se 
comportă astfel.

CALIN ANTONESCU
• Duminică în Orașul Gh. Gheorghiu- 

Dej : Cauciucul—C.S.M. Reșița 17—8 
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BASCHET: Clasamente
MASCULIN SERIA I

1. Steaua
2. Din. București
3. Știința Galațj
4. Rapid Buc.
5. Steagul r. Brașov
6. Știința Tg. Mureș
7. Știința Cluj
8. Din. Oradea
9. Știința Tim.

10. Știința Buc.
11. Aurul Brad
12. Farul Constanța

SERIA
1. Academia Mii. Buc.
2. Știința Brașov

2 2 0 150— 99 4
2 2 0 148—116 4
2 2 0 158—131 4
2 1 1 156—132 3
2 1 1 122—106 3
2 1 1 133—123 3
2 1 1 155—155 3
2 11 117—127 3
2 1 1 124—144 3
2 0 2 136—166 2
2 0 2 99—147 2
2 0 2 95—147 2

a n-A
4 3 1 297—268 7
4 2 2 221—214 6

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

10. A.S.A. Bacău

4 2 2 314—328 6
4 2 2 281—298 6
3 2 1 158—156 5
4 1 3 197—197 5
3 2 1 202—203 5
3 2 1 214—190 5
4 1 3 236—263 5
1 0 1 65— 68 1

FEMININ SERIA I

1. Rapid Buc.
2. Știința Buc.
3. Știința Cluj
4. Mureșul Tg. M.
5. Voința Brașov
6. Voința Buc.
7. Progresul Buc.
8. Constructorul Buc.
9. I.C.F. Buc.

10. Crișul Oradea
SERIA A

1. Știința C-ța
2. Olimpia Buc.
3. C.S.M.S. Iași
4. Spartac Salonta
5. Știința Tim.
6. Voința Tg. M.
7. S.S.E. Satu Mare
8. A.S.A. Cluj
9. Voința Onadea

10. S.S.E. Craiova

3 3 0 191—143 6
3 3 0 195—150 6
3 2 1 155—137 5
3 2 1 174—156 5
3 2 1 168—163 5
3 1 2 163—155 4
3 1 2 148—154 4
3 12 150—161 4
3 0 3 160—213 3
3 0 3 121—193 3

II-A
4 3 1 252—201 7
4 3 1 208—181 7
4 3 1 245—212 7
4 3 1 205—224 7
4 2 2 200—196 6
4 2 2 174—184 6
4 2 2 223—237 6
4 2 2 204—223 6
4 0 4 144—166 4
4 0 4 182—213 4

VOLEI: Programul

campionatului categoriei A 

(turul)
FEMININ— SERIA I

Etapa x. 24 octombrie 1965

Metalul Buc. — Rapid Buc.
Dinamo Buc. — Partizanul roșu Brașov

Știința Cluj — Comb, poligrafic Buc.
Voința Craiova — C.S.M. Sibiu 
Farul Constanța — Penicilina lași

Etapa a Il-a, 31 octombrie 1965

C.P.B. — Dinamo
C.S.M. — Rapid
Partizanul roșu — Metalul
Penicilina — Știința
Voința — Farul

Etapa a III-a, 7 noiembrie 1965

Metalul — C.P.B.
Dinamo — Penicilina
Rapid — Partizanul roșu 
Farul — C.S.M.
Știința — Voința

Etapa a IV-a, 14 noiembrie 1965

C.P.B. — Rapid 
Penicilina — Metalul 
Voința — Dinamo
C.S.M. — Partizanul roșu
Farul — Știința
Etapa a V-a, 21 noiembrie 1965
Dinamo — Farul
Metalul — Voința
Rapid — Penicilina 
Partizanul ro,șu — C.P.B.
Știința — C.S.M.
Etapa a VI-a, 28 noiembrie 1965
C.S.M. — C.P.B.
Voința — Rapid
Farul — Metalul
Știința — Dinamo
Penicilina — Partizanul roșu
Etapa a Vil-a, 5 decembrie 1965
Dinamo — C.S.M.
Metalul — Știința
Rapid — Farul
C.P.B. — Penicilina
Partizanul roșu — Voința
Etapa a vm-a, 12 decembrie 1965
Dinamo — Metalul 
Știința — Rapid
Voința — C.P.B.

C.S.M. — Penicilina 
Farul — Partizanul roșu

Etapa a IX-a, 19 decembrie 1965

Rapid — Dinamo
Metalul — C.S.M.
C.P.B. — Farul
Partizanul roșu — Știința
Penicilina — Voința

Vechile lipsuri 
n-au fost încă lichidat

(Urinare din pag. 1}

Rezultatele concursului au fost, 
citeva excepții, sub orice critică. Sin 
rele cifre care au „salvat” cît de cît 
tuația au fost realizate de: Ec. Pc 
roacă 5,72 m la lungime, C. 
men 1,90 m La înălțime, S. C 
chină 15,46 și V. Răuf 15,34 
la triplu, V. Mureșan 7.14 m la 1 
gime, El. Elic 12,52 m la greutate, 
Tomcic și Cornelia Toma 1,51 m la îi 
lime, I. Naghi 52,09 m la disc, 
Socol 71,20 m la suliță. Și alții.

P. S. Despre condițiile organizatoi 
în care a avut loc reuniunea atletică 
la București — într-un articol vii 
(r. v.).

• In ultima etapă a campionatului 
tegoriei B au fost înregistrate 
zultate mulțumitoare. Viorel Sucim <la 
a egalat recordul de juniori al țării 
110 mg (14,5 sec.) iar George Luch 
(Dobrogca) a corectat recordul de



1

Rezultate din campionatul de junioriDIN CATEGORIA B
cătoril nu au avut pregătirea fizică 
u toată durata, permițînd adversa- 
să-i domine în finalurile reprizelor, 
npă ce obțin în primul minut două 
i-re consecutive, dinamoviștii reu- 
să deschidă scorul prin Rugiubei 
7), care b reluat o centrare a fun- 

ui Chiș. In continuare, dinamoviștii 
;ă două ocazii clare prin Rădulescu 
ițan (min. 16 și 17). Abia de prin 
"ul 20, Progresul își revine o dată 
ilocuirea lui I. Constantin prin 
iu.
riza a doua este foarte disputată 
îipele își împart perioadele de do- 
•e. După un șut tras în bară de 
.bei, în minutul 62, mingea ajunge 
spurgel, care de la 25 m trage peste 
, ieșit greșit din poartă. Deci 1—1. 
lumai pentru trei minute, deoerece 
îoviștii își asigură din nou condu- 
. prin Duțan care, în urma unei 
ii personale (min. 65), zînscrie Prin
s’’ puternic. Nici dinamoviștii nu 

x rezultatul care se modifică 
ou.' La o neînțelegere între Vătaf» i 
mait, acesta lovește greșit mingea 
pul, trimițînd-o în poartă și... 2—2. 
la sfîrșitul meciului scorul nu sa 
modifică.
itrajul prestat de brigada de la 
rAurel Pop — la centru, Romulus 

Sever Mureșan — la tușă) a 
.o orice critică. Printre numeroase 

greșeli: „transformarea*  unui 11 
evident (la un fault comis asupra 

uțuianu în interiorul suprafeței de 
psă) în lovitură de la ...16 metri, 
u un asemenea stil de arbitraj nu 
lecesar ca această brigadă să facă 
îarea la București. Păcat de bani !

C. DUMITRIU

CLASAMENTUL

7.F.R. Pașcani 8 4 2 2 12— 8 10
’rogresui Buc. 8 3 4 1 9— 3 10
^onstr. Brăila S 4 1 3 14—11 9
)in. Vie. Buc. 8 4 1 3 11—10 9
'la căra Moreni 8 4 13 8—7 9
det. Tîrgoviște 8 4 1 3 8—10 9
Mtul Rm. Vîicea 8 3 2 3 10— 7 S
știința Buc. 8 4 0 4 10—10 8
vîetalul Buc. 8 3 2 3 13—13 8
Ceahlăul P. Neamț 8 3 1 4 12—12 7
)in. Bacău 8 2 3 3 10—10 7
’oiana Cîmpina 8 2 3 3 7—10 7
J.F.R. Roșiori 8 2 2 4 7—10 6
)țelul Galați 8 2 1 5 6—10 5

SERIA A ll-a
NERUL BAIA MARE — RECOL- 
AVU (4—2). Partida a fost foar-

(tată, ambele echipe jucînd 
Bă'imărenii s-au dovedit mai ac- 
Jomiinînd mai mult, atît în cîmp 

în fata porții. Fotbaliștii din 
au dat o replică dîrză localni- 
Golurile au fost înscrise de 

i (min. 22), Pop (48), Drăgan 
Sasu (88), respectiv Haukler (3 și 
v arbitrat foarte bine M. Biolan. 
>everim (T. TOHÂTAN — co- 
reg.).

. CK^IR — A.S.A. Tg. MUREȘ 
filele au presat tot timpul 

-au putut trece de apărarea su- 
merică a oaspeților. In plus, 
rul mureșean, Sojan, a fost în- 
;i mare. Meciul a fost dîrz, dar 
mitele sportivității.. (M. VÎL- 
IU — coresp.).

la greutate (7,257 kg) cu rezulta- 
s 15,65 m. Elena Neacșu (Argeș) 
meat sulița la 50,06 m (este a 
aruncătoare din țara noastră care 
“ de 50 de metri). Gheorghe 
cu (Hunedoara) a obținut 77,40 
suliță, Erica Stoenescu (București) 
it 1,58 m la înălțime iar Olimpia 
imă (Argeș) a aruncat discul la
m.

samentul general al competiției se 
tă astfel:

rgeș 138 090 P
loieștî 134 432 P

'oara 133 217 P
ică<; 132 811 P
ȘÎ 123 612 P
ureș-A.M. IU 199 P
ibrogea 106 019 P
1tenia 103 094 P
ilați 100 810 P
aramureș 97 533 P
icurești 88 812 P
iceava 59 646 P

I de sah... la tenis9

tidele întrerupte din cadrul me
tr de tenis Dinamo—Steaua și 
esul — Știința au avut două în- 
i cu totul deosebite una de alta, 
îp ce E. Horșa (Progresul) a în-

T>c< F. Bucur cu 3-6, 6-2, 6-1 și 
progresul a cîștigat în fața

:i cu 9-8, continuarea partidei 
na Ciogolea (Diniamo) — Letiția 
(Steaua) de la 3-1 a avut un final

MINERUL LUPENI — INDUSTRIA 
SÎRMEI CÎMPIA TURZII (3—0). Sco
rul putea lua proporții dacă portarul 
de la „Sîrma" nu era în formă. Punc
tele au fost înscrise de Cotroază 
(min. 43), Bordea (44) și Ologu (88). 
Arbitrul bucureștean, V. Pădureanu, 
a condus competent și autoritar. S-au 
remarcat: Bordea, Dan și Ologu de 
la gazde și portarul Casoni de la 
oaspeți. (I. CIORTEA — coresp.).

C.S.M. REȘIȚA — VAGONUL 
ARAD (2—2). Arădenii au cîștigat în 
mod meritat un punct prețios în de
plasare. In prima repriză ei au fost 
net superiori localnicilor, lăsînd im
presia că vor învinge la scor. Apoi 
însă au cedat pasul, din lipsă de 
condiție fizică, permițînd echipei Va
gonul să egaleze. Au marcat: Varga 
(min. 26) și Scînteie (35) pentru gaz
de, Toma (min. 55 și 67). (I. PLĂVIȚU 
— coresp.j-

ARIEȘUL TURDA — CLUJEANA 
(1—1). Localnicii și-au dezamăgit și 
de data aceasta suporterii, prestînd 
un joc slab, fără orizont. Ei au fost 
deficitari în toate compartimentele, 
au comis multe greșeli de ordin teh
nic și tactic, iar Kunkuti a ratat chiar 
o lovitură de la 11 m. La cîteva mi
nute după reluare, Ivan reușește să 
înscrie pentru Arieșul. In min. 68 
egalează Ene. A arbitrat foarte bine 
Em. Martin-București. (I. PATAKI și 
P. LAZĂR — coresp.).

C.F.R. ARAD — JIUL PETRILA 
(0—2). Oaspeții au fost mai buni, 
au jucat mai legat și au avut o apă
rare fermă, în care a excelat porta
rul I. Vasile. Gazdele au atacat des
tul de mult dar fără eficacitate. Go
lurile aparțin Iui Libardi (min. 16) 
și Foca (65). (ȘT. IACOB — coresp.).

GAZ METAN MEDIAȘ — C.S.M. 
SIBIU (1—0). Derbiul regiunii Brașov 
s-a desfășurat în nota de dominare a 
gazdelor. Spre sfîrșitul reprizei a doua 
localnicii reușesc să înscrie prin Za- 
nea în min. 83. După marcarea golu
lui o serie de jucători de Ia Sibiu 
au avut ieșiri nesportive atît față de 
public cit și fața de conducătorul 
meciului. (Z. RÎȘNOVEANU — co
resp.).

CLASAMENTUL

1. Minerul B. M. 8 4 3 1 14— 6 11
2. Vagonul Arad 8 4 3 1 17—10 11
3. A.S.A. Tg. Mureș 8 4 2 2 9— 4 10
4. Jiul Petrila 8 4 2 2 12— 7 10
5. A.S. Gugir 8 3 2 3 11— 9 8
6. C.S.M. Sibiu 8 4 0 4 11—12 8
7. Ind. sir. C. Turzii 8 3 2 3 14—15 8
8. Gaz metan Mediaș 8 3 2 3 7—10 8
9. Minerul Lupeni 8 3 14 7—7 7

10. Clujeana 8 1 5 2 8—10 7
11. C.S.M. Reșița 8 3 1 4 8—15 7
12. Recolta Cărei 8 2 2 4 11—15 6
13. C.F.R. Arad 8 2 2 4 5—11 6
14. Arieșul Turda 8 1 3 4 9—12 5--- - ------ 1 
______ ’
de... șah. Deși prezentă la teren, Leii, 
ția Gîju a cedat... fără joc. Prin ur- | 
mare, scorul general al întîlnirii Dina
mo—Steaua este 11-6.

RUGBI: Steaua- } 

Știința Timișoara 33-0! I
TIMIȘOARA, 11 (prin telefon) — | 

Meciul Știința Timișoara — Steaua, 
restanță a etapei XVIII-a, s-a în- | 
cheiat cu victoria la scor a rugbiș- | 
tilor militari: 33—0 (14—0). Expe- 
riența și concepția tehnico-tactică I 
a rugbiștilor de Ia Steaua au făcut 
ca ei să păstreze inițiativa majo- I 
ritatea timpului și să înscrie dhpă | 
o acțiune mai frumoasă decît alta. ■

Gazdele au jucat cu ambiție, dar | 
n-au putut rezista ritmului impus > 
de adversarii lor. Slaba pregătire | 
fizică a echipei studențești a ieșit . 
la iveală și cu acest prilej (alături ■ 
de alte slăbiciuni care vizează pre- I 
gătirea tehnică și tactică). In plus, ■ 
lipsa unui transformer de... meserie I 
a privat formația Științei de reali- ■ 
zarea unor puncte din lovituri de ■ 
pedeapsă (au ratat pe rînd Dumi- I 
trescu, Bogorin și Grosu).

ION IOANA, corespondent

TEATRUL „BARBU DELAVRANCEA“
Anunță că începînd de la 6 octombrie o.c. s-au pus în vinzare 

bilete pentru spectacolele :
„IUBESC PE AL 7-LEA" 
„ȘCOALA NEVESTELOR" 
„SE CAUTĂ UN MINCINOS" 
„NUNTĂ LA REVISTĂ" 
„NOAPTEA LA DRUMUL MARE"

La agenția de bilete din cal. Victoriei ntr. 56, telefon 16.79.77, 
blocul Continental, între orele 10—13.

Iczr între orele 17—20 la Casa teatrului din șos. Ștefan cel Mare 
nr. 34, telefon 12.94.23 (vizavi de Stadionul Dinamo).

Progresul București—Progresul Co
rabia 8—0 (3—0); Muscelul Gîmpu- 
lung—Oltul Rm. Vîlcea 3—1 (1—1); 
C.S.M. Reșița—Vagonul Arad 2—2 
(0—0); Textila Sf. Gheorghe—Faianța 
Sighișoara 4—0 (3—0); Flacăra Mo- 
reni—Electrica Fieni 3—1 (0—0); O- 
limpia Oradea—Clujeana 1—3 (1—2); 
Știința Timișoara—Metalul Tr. Severin 
1—0 (0—0); Metrom Brașov—Metalul 
Copșa Mică 6—0 (4—0); Steagul roșu— 
Rulmentul Brașov 2—1 (1—1); Chimia 
Făgăraș—Tractorul Brașov 4—1 (3—1); 
Textila Buhuși—Chimia Orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej 4—1 (2—1); G.S.M.S.
lași—C.F.R. Pașcani 2—0 (1—0); Lo
comotiva lași—Unirea Negrești 4—0 
(3—0): Victoria Tg. Jiu—Minerul Deva 
6—0 (1—0) ; Steaua roșie Salonta — 
Crișul Oradea 0—10 (0—3); Minobrad 
Vatra Dornei—Metalul Rădăuți 1—1 
(0—1); Farul—Electrica Constanța 1—1 
(1—0): A.S.A. Tg. Mureș—Unirea Dej 
3—1 (3—0); Metalul Tîrgoviște—Du
nărea Giurgiu 8—1 (5—0); Rapid

Două asociații sportive 
cu activitate diferită

In comuna Livada, raionul Stre- 
haia, își desfășoară activitatea aso
ciația sportivă Recolta (președinte 
prof. Gheorghe Chelu). Cei peste 
170 de membri UCFS iau parte 
Ia întreceri de atletism, fotbal, 
volei, șah, gmnastică și tir. Ei au 
la dispoziție materiale și echipa
ment sportiv în valoare de peste 
6.000 de lei, precum și un teren de 
fotbal, unul de volei, o groapă de 
sărituri și un portic de gimnastică. 
In cadrul Spartachiadei de vară a 
tineretului, peste 380 de tineri și 
tinere au luat parte la întrecerile 
de atletism, gimnastică, ciclism, 
fotbal, tir, iar 82 de tineri au de
venit purtători ai Insignei de poli
sportiv. Deci, o asociație sportivă 
în care s-au obținut rezultate fru
moase.

Produce și livrează pe bază de comenzi : o 
gomă variată de insigne de diferite modele ți 
mărimi (la cererea clientului) pentru organizații 
sportive, de maso ți obștești, precum și premii 
sportive ca : cupe, plachete, medalii, brelocuri etc.

str. Eminescu 66

București—Tehnometal București 0—0; 
Minerul Lupeni—Electroputere Craiova 
0—1 (0—1).

Mîine, etapa a IX-a
în categoria A

Echipele de categoria A se întrec 
mîine în cadrul celei de a IX-a etape 
a campionatului, ț

IATĂ PROGRAMUL ETAPEI : 
ORADEA : Crișul — Știinta Craiova; 
BUCUREȘTI: Steaua — Farul; PI
TEȘTI : Dinamo Pitești — C.S.M.S. ; 
CLUJ: Știința Cluj — Rapid; TI
MIȘOARA î Știința Timișoara — Si- 
derurgistul ; BRAȘOV : Steagul roșu — 
Petrolul; ARAD : U.T.A. — Dinamo 
București.

NU la fel se petrec lucrurile în 
asociația sportivă Recolta din co
muna Corcova (președinte Popa 
Vintilă). Nu de LÎult, aici s-a ame
najat un teren de fotbal, pistă de 
atletism, două terenuri de volei, 
groapă de sărituri și sectoare de 
aruncări. Am trecut de curînd prin 
aceste locuri. Barele de Ia terenul 
de fotbal au dispărut. La fel s-a 
întîmplat și cu stîlpii de la tere
nurile de volei. In groapa de sări
turi, pe sectoarele de aruncări și 
pe pista de atletism a crescut iar
bă. Activitatea sportivă lipsește cu 
desăvîrșire. Ce părere are consiliul 
asociației sportive Recolta din co
muna Corcova de această situație?

GH. DOBREANU, 
coresp.

ULTIMA ZI, LA CONCURSUL
SPECIAL PRONOEXPRES

Astăzi este ultima zi în care vă mai 
puteți depune buletinele pentru con
cursul special PRONOEXPRES de mîi
ne 13 octombrie.

Se atribuie 10 autoturisme (cu huse) 
după cum urmează :

2 „Renault 10 Major", 2 „Warburg- 
Lux“ (fără radio), 1 „Fiat 850“, 3 „Fiat 
600“, 1 „Trabant-Combi“ și 1 „Tra
bant 601“.

Se mai atribute : motociclete, televi
zoare, frigidere, mașini de cusut elec
trice, aparate de radio cu tranzistori, 
mașini de spălat, acordeoane, aspira
toare, prcupuri și alte numeroase pre
mii în obiecte și bani.

Menționăm că în situația neînregis- 
trării a 10 variante cîștigătoare la ca
tegoria I, autoturismele rămase vor 
fi atribuite variantelor de categoria 
a II-a și chiar a III-a.

Deci cu numai 5 numere cîștigătoa
re se poate cîștiga un autoturism-

• Programul concursului PRONO
SPORT de duminică 17 octombrie 
1965, este alcătuit din 6 meciuri de 

categoria B a țării noastre și 7 întîi- 
niri din campionatul italian :

I. Oltul Rm. vîleea—Flacăra Moreni
H. Oțelul Galați — Progresul Buc. 

nr. C.F.R. Roșiori — Metalul București
IV. C.F.R. Arad — C.S.M. Reșița
V. Cluj an a Cluj — Minerul Lupeni

VI. C.S.M. Sibiu — A.S. Cugir
VII. Foggia — Catania 

VUI. Internazionale — Torino
IX. Juventus — Roma
X. Lazio — Lanerossi

XI. Napoli — Atalanta
XII. Sampdoria — Bologna 

xin. Fiorentina — Milan

• Tragerea concursului special Pro- 
noexpres de miine, miercuri- 13 octom
brie, va avea loc la București.

PRONOEXPRES

Premiile concursului Pronoexpres 
nr. 40 din 6 octombrie 1965.

Categoria I 1 variantă a 120 000 lei;
Categoria a II-a 10 variante a 7 362 
lei; Categoria a III-a 42 variante a 
1887 lei; Categoria a IV-a 308 va
riante a 330 Iei; Categoria a V-a 
1 002 variante a 101 lei; Categoria a 
Vl-a 5 282 variante a 26 lei;

Report la categoria 1: 189 443 lei.
Cîștigătorul nremiului de categoria I: 

Teodorescu Vasile din București.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport

De la I. E. B. S.
• S-au pus în vinzare la casele 

speciale obișnuite biletele pentru jo
cul de fotbal STEAUA — FARUL, de 
mîine, ora 15.30, de pe stadionul Re
publicii.

• La bazinul acoperit Floreasca se 
primesc înscrieri pentru cursul de ini
țiere la înot pentru copii.

DE LA COMISIA CENTRALA 
A SPURTULUI RADIO

Examenele pentru obținerea cer
tificatelor de radioamatori ci. I-a, 
a II-a și a IV-a au loc în zilele de 
22—24 oct. a.c., la sediul Radioclu- 
bului Central. înscrierile se pri
mesc la M.T.Tc. pînă la 15.X.1965.

Examenele pentru obținerea cer
tificatelor de radioamator cl. a 
III-a și a V-a și recepție se organi
zează la toate cluburile regionale 
la data de 11—12 octombrie 1965.

Curstrile de radioamatori din 
acest an încep la data de 25 oct., 
înscrierile făcîndu-se la radioclu- 
burile regionale și raionale UCFS, 
pînă la data de 15 octombrie a.c., 
de unde se pot primi relafii su
plimentare.



BOX: Campionatul republican pe echipe
DINAMO CRAIOVA — GAZ METAN 

MEDIAȘ 26—13

CRAIOVA (prin telefon). Mai ex
perimentați și mai bine pregătiți, cra- 
iovenii au cîștigat fără emoții meciul 
cu pugiliștii din Mediaș. Scor : 26— 
13. Iată rezultatele tehnice : S. Cos- 
tescu (D) b.p. I. Moldovan (G.M.),- I. 
Manea (D) egal cu A. Verdeș (G.M.); 
G. Buzuliuc (D) b.p. Gh. Dumitru (G. 
M.); M. Goanță (D) b.p. T. Mesman 
(G.M.); FI. Pătrașcu (D) b.p. F. Pa- 
raschiv (G.M.); I. Matei (D) pierde la 
puncte în fața lui Gh. Popa (G.M.) ; 
E. Constantinescu (D) b.p. I. Petrea 
(G.M.); Ia categoria mijlocie, I. Ma- 
nole (D) a cîștigat fără adversar ; Șt. 
Panduru (D) b.ab. 1 C. Petrenciuc 
(G.M.); I. Sănătescu (D) egal cu G. 
Buicu (G.M.). ’

Șt Gurgui—coresp.

CONSTRUCTORUL HUNEDOARA — 
U.M. TIMISOARA 25—14

HUNEDOARA (prin telefon). Local
nicii au cîștigat detașat, cu 25—14. 
Boxerul timișorean, M. Marconi, a 
fost considerat cel mai tehnic pugilist 
al reuniunii. De la gazde au terminat 
învingători M. Udriște, M. Florea, L 
Soare, Z. Lozlo, I. Leoveanu, T. Nico- 
lae, N. Tincu, iar de la oaspeți, M. 
Marconi și F. Pazmani, I. Ștefan (C) 
și N. Picior (U.M.) au terminat la 
egalitate.

V. Albu—coresp.

FARUL CONSTANTA — A.S.A. 
BACAU 22—17

CONSTANȚA (prin telefon). Cel 
mai frumos meci al galei s-a dispu
tat între I. Dinu (F) și I. Rotaru 
(ASA), și a fost cîștigat de constăn- 
tean. Alte rezultate : I. Otvos (ASA) 
b.p. P. Ionescu (F); G. Soșoiu (F) e- 
gal cu I. Alexandru (ASA),- D. Ră- 
gălie (F) b.deșc. 1 Al. Moldovan 
(ASA); A. Iliescu (F) b.p. F. Cerbu 
(ASA) î Gh. Anton (F) b.ab. 1 P. Niri 
(ASA); V. Neagu (F) egal cu Gh 
Oancea (ASA); Tr. Pintilie (F) egal cu 
P. Mircescu (ASA); Gh. Neagu (F)

Cum au evoluat luptătorii fruntași...
(Urmare din pag. 1)

Alexandru Geantă (Campion la cat. 
63 kg) nu s-a ridicat la valoarea aș
teptată. In meciul cu dihamovistul Al. 
Radu, Geantă nu s-a dovedit cu ni
mic superior adversarului său. Ba mai 
mult, puțin a lipsit ca în ultimele mi
nute (cînd evita exagerat lupta pen
tru a nu-i da posibilitatea adversa
rului să facă puncte) să primească și 
un avertisment care ar fi schimbat 
soarta partidei și... a titlului de cam
pion. Mai trebuie arătat că și în par
tida cu Fr. Ghiarmati (Tg. Mureș) în 
care rezultatul a fost de egalitate 
(schimbat apoi în urma unei hotărîri 
a juriului). Geantă n-a evoluat con
cludent. Teama de a executa diferite 
procedee tehnice este una dintre prin
cipalele lipsuri ale acestui sportiv. P. 
Coman (clasat pe locul 3) are mari 
posibilități de afirmare.

Cu toate că felul în care Cîrciuma
ru a devenit campion este discutabil, 
el trebuie felicitat pentru felul cum 
s-a pregătit, deși este în afara lotului, 
de mai mulți ani. I. Chirilă (Steaua) s-a 
prezentat necorespunzător. El a fost 
întrecut la puncte de timișoreanul R. 
Hoțea, sportiv care i-a făcut ,zile 
grele” și lui Cîrciumaru. Petre Poale- 

ȘTIRI • REZULTATE

egal I. Marian (ASA),- E. Aioanei 
(ASA) b.p. I. Olteanu (F).

Ch. Goldenberg — coresp.

MUSCELUL CÎMPULUNG — INDUS
TRIA SIRMEI C. TURZII 26—13

CÎMPULUNG MUSCEL (prin tele
fon). Meciurile au fost foarte dis
putate, unele dintre ele spectaculoase, 
meritul revenind ambelor formații. 
Muscelenii au învins pe merit, cu 
scorul de 26—13. Cele mai frumoase 
partide: Gh. Dumitrescu (M) — I. 
Mărgineanu (I.S.) și Gh. Manea (M) 
— I. Baciu (I.S.), cîștigate la puncte 
de primii. Iată celelalte rezultate teh
nice : V. Popa (M.) b.ab. 3 Gr. Boca 
(I.S.); Șt. Mihai (M) egal cu P. Nem- 
țeanu (I.S.); I. Marin (M) b.p. P. 
Puiu (I.S.); I. Negru (M) b.p. Gh. Ruș- 
ca (I.S.); A. Pițigoi (M) b.p. V. Mora- 
ru (I.S.); A. Iancu (M) b.ab. 1 D. Buș 
(I.S.),- I. Ivan (M) b.ab. 1 I. Duda 
(I.S.); Gh. Chivăr (GT.) a cîștigat prin 
neprezentarea adversarului.

D. Rădulescu—coresp.

C.S.O. BAIA MARE — PROGRESUL+ 
OL1MPIA BUC. 15—24

BAIA MARE (prin telefon). Localni
cii au fost din nou învinși acasă (15— 
24), spre dezamăgirea suporterilor lor. 
Rezultatele tehnice; Al. Constantin 
(Buc.) b.p. A. Rusneac (decizia îl ne
dreptățește pe băimărean); I. Lungu 
(Buc) b.p. T. Sabo,- C. Negoescu (Buc) 
b.ab. 1 V. Hreniuc,- G Rusu (Buc) 
b.p. Gr. Crăciun; Șt. Bălan (Buc) b.p. 
Gh. Sanislău ; I. Marin (Buc) b.ab. 1 
Gr. Hoțea; N. Enciu (Buc) b.ab. 1 
Fr. Silaghi; Al. Matius (CSO) b.desc. 
1 I. Șerban,- N. Csaba (CSO) b.ab. 1 
Gr. Lucian,- I. Potoko (CSO) egal cu 
V. Petrescu.

T. Tohătan—coresp. reg.

9 La Cluj, formația locală, C.S.M., 
a învins cu 24—16 Minerul Banat, 
Metalul București a întrecut la Iași 
echipa C.S.M.S. cu 26—14, iar la Ora
dea, echipa A.S.A. Crișul a dispus de 
C.S.M. Reșița cu scorul de 21—18.

lungi (Galați), reprezentantul nostru 
în mai multe întreceri internaționale, 
a ocupat locul 4 (? I). Considerîndu-se 
nedreptățit în partida cu Cîrciumaru 
— cînd, după părerea noastră, avea 
dreptate — Poalelungi s-a retras, în 
mod ostentativ, din concurs.

Ștefan Tompa (campionul la cat. 78 
kg) a fost unul dintre puținii lup
tători care a dat satisfacție deplină. 
Antrenîndu-se în continuare cu se
riozitate, acest sportiv poate realiza 
ceea ce — pe bună dreptate — se aș
teaptă de la el. Gheorghe Ureianu 
(campion la 87 kg) a marcat o însem
nată creștere în valoare. Este necesar 
să muncească însă foarte mult pentru 
îmbunătățirea forței, calitate fără de 
care nu poate realiza prea mult. Fran- 
cisc Bolla s-a dovedit același sportiv 
tenace, cu calități fizice deosebite și 
foarte bine pregătit. Un alt sportiv 
care „vine" la această categorie este 
A. Maindt (Steagul roșu Brașov). Ște
fan Stîngu rămîne în continuare cel 
mai bun „greu" al nostru., Pentru a 
putea deveni o „valoare*  pe plan in
ternațional, el trebuie să se pregăteas
că cu mai multă seriozitate. Atila 
Balogh, care a luat startul la aceas
tă categorie, ne-a dezamăgit.

• în ziua a doua a campionatelor 
feminine de atletism ale U.R.S.S., care 
au loc la Alma Ata, Maria Itkina a 
stabilit un nou record unional în pro
ba de 400 m plat cu timpul de 52,9 
(vechiul record era de 53,0 și aparți
nea aceleiași atlete). Proba de săritură 
în lungime a fost cîștigată de Tatiana 
Scelkanova cu 6,50 m, iar cea de a 
runcarea suliței de recordmana mon
dială Gorciakova cu 56,22 m.

• într-un meci contind pentru 
„Cupa națiunilor" la rugbi, duminică, 
la Gdansk echipa selecționată a R. P. 
Polone a învins cu scorul de 32—0 
(9—0) reprezentativa Suediei. Cu două 
zile în urmă, la Praga, echipa cehe 
slovacă întrecuse cu 42—0, „15"-lr> 
suedez.

• Titlul de campion al Italiei la 
tenis a fost cucerit la această ediție 
de Nicola Pietrangeli, care în finală 
a dispus cu 6—4,- 6—2,- 6—2 de Giu 
seppe Merlo. Competiția a avut loc 
la Bari.

• După 6 runde, în turneul inter 
național de sah de la Copenhaqa, li
der este iugoslavul Gligorici, care to

2 5 Redacția șl administrația: str. Vasile Conta nr. 16, telefon 11.10.05, Interurban 72 și 286. Telex: sportrom buc. 180. Tiparul: I. P. „Informația", sir. Brezoianu 23—25. 
PREȚUL ABONAMENTULUI: 1 lună: 6,50 iei| 3 luai; 1930 lei; 6 luni: 39 lei} 1 an: 78 let

talizează 4,5 puncte. El este urmat în 
clasament de șahiștii sovietici Suetin 
și Taimanov cu cîte 4 puncte și o 
partidă întreruptă. Barcza (Ungaria) 
are 3,5 puncte și o partidă întreruDtă

• Peste 8 000 de spectatori au ur
mărit la Lodz meciul internațional de 
box dintre selecționatele Poloniei și 
Angliei. Pugiliștii polonezi au repur
tat victoria cu scorul de 16—4. Din 
echipa poloneză s-au remarcat in

Hocheiul pe gheață
Turneul internațional de hochei pe 

gheață de la Mannheim a fost cîștigat 
de echipa E. V. Bad Toelz (R.F.G.), 
care în finală a dispus cu 5—2 (2—1;
I— 0; 2—1) de E.R.C. Mannheim. Lo
cul trei în clasament a fost ocupat de 
selecționata Iugoslaviei, învingătoare cu
II— 4 (4—1; 3—2; 4—1) în meciul cu 
H. C. Villars (Elveția).

în campionatul de hochei pe gheată 
al R.S. Cehoslovace^ ulda Jihlava a

Importante hotărîri în ultima zi a lucrărilor sesiunii C. 1.0.
•, NOI PROBE ÎN PROGRAMUL OLIMPIC LA TIR SI NATATIE • VOLEIUL — SPORT OLIMPIC 
•i 21 DE SPORTURI LA J.O. DIN 1972

MADRID (Agerpres). — La Madrid 
s-au încheiat lucrările celei de-a 63-a 
sesiuni a congresului Comitetului 
internațional olimpic în cadrul căreia 
s-au luat hotărîri deosebit de impor
tante pentru mișcarea olimpică.

în ultima ședință, problema prin
cipală a fost includerea în progra
mul olimpic a noi probe la natație 
și tir, precum și confirmarea voleiu
lui ca sport olimpic. Congresul a ho- 
tărit să adauge încă 11 probe la 
competițiile de natație, proba de 
skeet (talere aruncate din turn) la 
tir și biatlonul, pe echipe, ia Jocu
rile de iarnă. în ce privește voleiul, 
introdus experimental la Olimpiada 
de la Tokio, acesta a fost recunoscut 
definitiv ca sport olimpic. Organiza
rea turneului feminin la Olimpiada 
din Mexic este însă condiționată de 
prezenta a 16 echipe în turneul final. 
Această rezoluție a fost votată cu 
40 de voturi pentru și 15 contra.

FOTBAL: în preliminariile campionatului mondial
și în campionatele naționale
în urma meciurilor din prelimina

riile C.M., desfășurate simbătă și 
duminică, clasamentele grupelor res
pective se prezintă astfel: 

grupa A ni-A :

1. Franța 5 4 0 1 5: 1 8
2. Iugoslavia 5 3 0 2 9: 7 6
3. Norvegia 5 3 0 2 9:4 6
4- Luxemburg 5 0 0 5 5:16

Viitoarele meciuri: 7 noiembrie:
Iugoslavia—Norvegia și 11 noiembrie
Franța—Luxemburg:
GRUPA A IV-A •

1. Portugalia 4 4 0 0 9:2 3
2—3. România 4 2 0 2 6: 5 4
2—3. Cehoslovacia 4 2 0 2 9: 3 4

4. Turcia 4 0 0 4 1:15 0

Următoarele meciuri: Turcia—Ro~
mânia (23 octombrie); Portugalia — 
Cehoslovacia (31 octombrie), Ceho
slovacia—Turcia (21 noiembrie), Ro
mânia—Portugalia (21 noiembrie).
GRUPA A VI-A:

1. Ungaria 4 3 1 0 8:3 7
2. R.D. Germană 3 0 2 1 4:5 2
3. Austria 3 0 1 2 1:5 1

Ultimul meci: R.D.G.—Austria, la 
31 octombrie la Leipzig.

• In „Cupa campionilor europeni*  
la Malta, echipa locală Sliema Wanderers 
a învins cu 1—0 (1—0) pe Panathinai- 
kos Atena. Panathinaikos s-a calificat 
pentru turul următor al competiției.

• La Skoplje s-a disputat meciul a- 
mical de fotbal dintre selecționatele de 
tineret ale Iugoslaviei și Franței. Gaz
dele au obținut victoria cu scorul de 
2_1 (1—0).

• Meciuri amicale: Borussia Miin- 
chen Gladbach (R.F.G.)—Rîjeka 4—0, 
Slavia Praga—Haiduk Split 0—2.

• ȘTIRIa
mod deosebit Olech, Bendig și Pie- 
trzykowski. Siodla și Grziak au pk-r 
dut în fața lui Lanter și respectiv 
Turpin. Acesta din urmă, un „mijlo
ciu" foarte puternic, l-a scos din lup
tă pe Grziak.

• S-a stabilit ca întrecerile cam
pionatului mondial de ciclo-cros sfi 
se desfășoare la 27 februarie 1966 la 
Beasain (Spania).

în plină activitate
învins cu scorul de 5—2 pe Dukla Ko
sice. Slovan Bratislava, cu toate că a 
jucat în deplasare, a repurtat victoria 
cu scorul de 6—4 în întîlnirea cu Tesla 
Pardubice. O formă bună arată echipa 
SONP Kladno, învingătoare cu 8—1 in 
jocul cu Spartak Plsen.

Campionatul unional de hochei pe 
gheață are în prezent ca lider pe TSKA 
Moscova care după trei meciuri totali
zează 5 puncte.

Congresul a aprobat propunerea 
ca la cea de-a XX-a ediție a J.O. din 
1972, numărul sporturilor să fie spo
rit de la 18 Ia 21, dîndu-se prioritate 
judoului< handbalului și tirului cu 
arcul. Președintele C.I.O., A. Brunda
ge, a declarat că aceste trei sporturi 
sînt recunoscute de marele for olim-

ÎN 1967 - CAMPIONATELE EUROPEME Of NATAJIE 
VOR AVEA LOC EA UTRECHT

MALMO 11 (Agerpres). Cu prilejul 
lucrărilor Ligii europene de natație, 
care au avut loc în orașul suedez Mal
mo, s-a stabilit că întrecerile campiona
telor europene să se desfășoare anul 
viitor între 20 și 28 iulie la Utrecht 
(Olanda). Tradiționala competiție de 
înot pentru „Cupa celor 6 națiuni' se

Campionatele naționale de fotbal au 
continuat, simbătă și duminică, în dife
rite țări europene.

• In Italia s-a desfășurat etapa a 
Vl-a și surprizele nu au lipsit. Bologna 
a fost învinsă pe teren propriu de Spăl 
cu 3—1 în timp ce Milan a dispus cu 
4—1 de fostul lider Napoli, iar Lane- 
rossi a învins cu 2—0 pe Fiorentina. 
Intemazionale a cîștigat meciul în de
plasare cu Foggia (3—1) și se apropie 
acum vertiginos de primul loc. Alte re
zultate : Brescia—Sampdbria 1—0, Ca
gliari—Atalanta 0—0, Catania—Juven
tus 1 — 1, Roma—Lazio 0—1, Torino— 
Varese 2—0. In clasament: Milan 10 
p, Napoli și Intemazionale cîte 9 p.

• După șase etape. în campionatul 
Spaniei, lupta pentru primul loc este 
foarte strînsă. Nu mai puțin de patru 
echipe — Atletico Madrid, Real Madrid, 
Pontevedra și Valencia au cîte 9 punc
te, fiind urinate de F.C. Barcelona cu 
7 p. Duminică, în derbiul madrilen, 
Atletico și Real au terminat la egalitate 
(1—1). Atletico Bilbao a întrecut cu 
4—3 pe Espagnol Barcelona, iar Cor
doba și F. C. Barcelona au terminat cu 
un scor alb.

• In Belgia, pe primul loc se află 
deocamdată St. Trond cu 10 p. care 
duminică a dispus cu 1—0 de Lierse, 
fiind urmată de Anderlecht cu 8 p care 
a învins cu 2—0 pe Racing Bruxelles. 
Pe locurile următoare: Bcerschoot și 
F.C. Liege cu cîte 7 p.

Un jubileu

NOTE 
EXTERNE

Astăzi, clnd alpiniștii cuceresc 
piscuri In Himalaia, Arizi sau 
chiar in masivele de la Potul Sud, 
ascensiunile in munții care au 
lost „leagănul" acestui sport par 
Intr-adevăr performante minore. 
Pe cine mai impresionează acum 
efectuarea unui traseu în Alpi, 
chiar clnd este in „trremieră" ? 
Deși o asemenea indiferență nu 
este de loc jus
tificată. Lauri în 
sportul alpin pot 
fi cuceriți pe 
merit și urclnd 
pe Înălțimi ce nu
Însumează multe mii de metri 
deasupra nivelului mărit.

In actualul sezon, agențiile de 
presă au transmis relatarea u- 
nei noi ascensiuni pe Matterhorn, 
unul din vlrfurile cele mal re
dutabile ale AI pi lor. A citea? 
Nu avem o statistică, dar ea 
trebuie să fie de mat multă 
vreme populată cu numeroase 
nume. Prima ascensiune pe a- 
cest vlrf — intrat astăzi in re
pertoriul „clasic" — a avut loc 
cu o sută de ani în urmă, iar 
deschizător de drumuri a fost 
alpinistul englez Wimper.

Pentru a comemora acest e- 
veniment, forul elvețian de spe
cialitate a luat inițiativa ca a- 
nul 1965 să poarte numele de 

pic și că este just ca ele să fie inclu
se în program.

în ce privește organizarea Jocuri
lor Olimpice din anul 1972 s-a pre
cizat că orașele interesate trebuie să 
facă act de candidatură cu 4 luni 
înaintea viitoarei sesiuni a C.I.O., care 
va avea loc în 1966 ia Roma.

va disputa în zilele de 16 și 17 april» 
1966 la Strasbourg. De asemenea, s 
discutat proiectul organizării unei 
competiții de înot și sărituri de la 
trambulină dotată cu -Cupa Europei". 
O hotărîre definitivă se va lua în ca
drul lucrărilor ligii europene progra
mate la Utrecht.

• In campionatul clvefian, F. C. 
Zurich și-a consolidat poziția dc lider 
după 9 etape prin victoria obținută 
cu. 4—1 în fața formației Sport Lau
sanne. Zurich are acum 16 p, Lausanne 
12 p, iar Servette (învingătoare duminică 
cu 2—0 în fața formației Sion) 13 p.

Q în Anglia s-au consumat pînă acum 
12 etape. Interesant de remarcat că în 
plutonul fruntaș nu se află nici una din 
fostele fruntașe (Manchester United — 
eîștigătoarea ultimului campionat. West 
Ham United deținătoarea „Cupei Cupelor*  
și Liverpool, eîștigătoarea „Cupei An
gliei*).  Primele locuri sînt ocupate de 
Sheffield United cu 17 p, Arsenal 16 p. 
Leeds United și Stoke City cu 15 p, Dumi
nică, în derbiul etapei, Manchester Uni
ted a dispus . cu 2—0 de Liverpool, 
Nottingham Forrest a dispus cu 5—0 
de. West Ham United, Everton a învins 
pe Tottenham cu 3—1, Arsenal pe Ful
ham cu 2—1, Blackpool pe Chelsea 1— 0, 
Stoke pe Leichester cu 1—0 etc.

• Tri campionatul U.R.S.S., după 25 
de etape conduce echipa Torpedo Mos
cova cu 38 de puncte, urinată de Di
namo Kiev 36 puncte (un joc mai pu
țin), Dinamo Minsk 32 puncte, T.S.£.A< 
28 puncte.

Rezultate din etapa a 25-a: DiidL.^A*  
Moscova—Dinamo Kiev 0—0; Zenit— 
S.K.A. Rostov pe Don 2—2; Cernomoreț 
Odesa—Dinamo Tbilisi 1—1; Torpedo 
Moscova—Neftianik Baku 1—1. Comen
tatorii subliniază că în meciul cu di- 
namoviștii din Kiev, cel mai bun ju
cător al echipei Dinamo Moscova a fost 
cunoscutul portar, veteranul Lev Iașin.

„Anul Alpilor". In ziua lmpli- | 
nirii jubileului a avut loc aceas- | 
tă nouă ascensiune la care ne ) 
referim. Nimic deosebit și to- | 
tuși... Nu poate fi trecut cu ve- { 
derea amănuntul că din echipa de | 
alpiniști care a escaladat cu a- J 
ceastă ocazie peretele de nord al J 
Matterhornului, a făcut parte și o 4 
femeie Prima sportivă care și-a J 

trecut la activ î 
Îndrăzneață per- | 
formanță se nu- | 
mește Yvette Va- J 
ucher. Iar In ci- J 
fre rezultatul ei f 

valorează 4477 de metri Înălțime.
Evident, Yvette Voucher nu este 

o alipinistă care lși face acum 
ucenicia. Ea a mai urcat pe trasee 
dificile și cu trei ani în urmă 
presa consemna tentativa sa În
cununată cu succes de traversare 
a peieteiui Eigtr. In paranteză fie 
spus, ea este soția cunoscutului 
alpinist elvețian Michel Voucher 
care a lnsoțit-o și la ultima as
censiune.

Iată că „Anul Alpilor" a rezer
vat celor ce iubesc acest sport al 
cutezătorilor o „premieră" cu a- 
devărat sărbătorească: Și perfor
manța Yvettei Voucher Însemnea
ză pentru sportul mondial mal 
mult declt o simplă curiozitate.


