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Ce loc ocupă sportul printre activitățile
caselor de cultură ale tineretului

La Timișoara s-a făcut 
lanțul anual al activității 
secțiile de gimnastică. Finala 
campionatului republican pe e- 
chipe a constituit un prilej de 
verificare a muncii sportivilor 
și antrenorilor în acest an. Din 
capul locului trebuie să spunem 
că întrecerile nu au satisfăcut 
decît în parte. Lipsurile au fost 
numeroase, cum s-ar spune în 
contabilitate, balanța a înclinat 
spre deficit.

Datorită preocupărilor lor multiple, a cadrului lor atră
gător, casele de oultură ale tineretulu': devin tot mai 
îndrăgite, mai frecventate. Spre ele se îndreaptă mii 

de tinec' bentru a-și petrece în mod plăcut și folositor o 
parte a Timpului liber. O dată cu sosirea toamnei activitatea 
acestor lăcașe de cultură sporește.

Zilele trecute ne-am interesat 
clasamentul activităților caselor 
cum este el popularizat.

ce loc ocupă 
de cultură ale

sportul în... 
tineretului,

DIN NOU PE LOCUL ÎNTTI această casă de cultură dis-

Ne referim la Casa de cul
tură a tineretului din raionul 
Tudor Vladimirescu. Am mai 
vizitat cu vreo doi ani în urmă 
impunătoarea clădire din strada 
Turturele și consemnam atunci 
interesul acordat acțiunilor 
sportive. Ne bucură faptul că 
am găsit și acum, la fel de vie, 
această pasiune la directorul 
Ion Voinescu și la colaboratorii 
săi principali. Dar nu numai 
atît. Sportul și-a extins aici 
aria, cuprinzînd noi ramuri, iar 
mijloacele de propagandă spor
tivă s-au îmbogățit. Este drept

că
pune de o frumoasă bază ma
terială, fiind 
pitală care

singura din Ca- 
are o asociație

Raid anchetă
sportivă. Cu mai putină pasiune 
însă, „Tinerețea" — așa cum 
este denumită asociația — putea 
deveni repede bătrînă, lipsită 
de viată. [Jna dintre cauzele 
principale ar fi fost dispersa
rea membrilor ei care provin 
dintr-o serie de întreprinderi

. și instituții (fără asociații spor
tive). Dar, în ciuda acestui in
convenient Tinerețea" a avut 
o activitate continuă și susți
nută. Explicația ? întrecerile 
simple și atractive organizate 
pe terenurile de sport din 
strada Turturele au apropiat 
ca o lentilă presupusele depăr
tări. La aceasta a contribuit 
și colaborarea strînsă dintre 
consiliul asociației, organiza
țiile U.T.C. din întreprinderile 
respective și unele comitete de 
stradă.

Așa s-a ajuns ca cei peste 
400 de membri ai asociației 
„Tinerețea" și alături de ei 
multe fete și băieți din raion 
să participe cu regularitate la 
numeroase întreceri de fotbal,, 
handbal, volei, tenis de masă,

ÎN PARTEA „ACTIVULUI”.-

VASILE TOFAN 
NEAGOE MARDAN

(Continuare în pag. a 4-a)

Finala pe țară la orientare turistică
CAMPIOANE PE 1965, ECRANUL BUCUREȘTI LA

FETE ȘI VIITORUL TG. MUREȘ LA BĂIEȚI

Georgeta Lită, componentă a 
echipei campioane pe 1965 
luînd startul în etapa de zi

Foto i St. Ciotloș

La sfîrșitul săptămînii trecute 
valea Maleia din Paring, zona din 
apropierea cabanei Rusu, a fost

locul dc întîlnire a celor 
buni turiști sportivi din întreaga 
țară, care și-au disputat întîie- 
t.atea în finala campionatului re
publican de orientare. Pe trasee 
dificile — 8—15 km lungime, 
diferențe de nivel 500—800 m — 
s-au întrecut în etapa de noapte 
și de zi 17 echipe de băieți și tot 
atîtea de 
noapte s-a desfășurat pe echipe, 
iar cel de zi individual, 
ționarea punctelor obținute de cei 
doi componenți ai echipei.

O performanță excepțională a 
fost realizată de reprezentativa 
Regiunii Mureș-Autonomă Ma
ghiară care cu 0 puncte penalizare 
a parcurs cele două trasee (etapa 
de noapte — 8 km — în 148 
de minute și etapa de zi — 15 
km — în 379 de minute). La 
fete, imbatabile s-au dovedit a fi 
sportivele bucureștene Georgeta 
Liță și Mariana Abrudan care cu 
400 pct. penalizare (0 puncte în 
etapa de noapte) au cucerit pen
tru a doua oară consecutiv titlul 
de campioane ale țării.

REZULTATE: masculin — 1. 
Regiunea Mureș A. M. — asocia-

mai

fere. Concursul de

cu adi-

tia sportivă Viitorul Tg. Mureș— 
R. llarasti și C. Abodi 0 pct., 
2. Reg. Banat — Electromotor 
Timișoara — A. Cîrje și V. Pc- 
titjean 161 puncte, 3. Reg. Brașov 
Tractorul Brașov — R. Warga și 
K. Konig 300 puncte. Feminin — 
1. Orașul București — Ecranul 
— Georgeta Eiță și Mariana A- 
brudan 400 puncte, 2. Regiunea 
Brașov — Dumbrava Sibiu — Ni- 
dia Rîmbaș și Crucița Ciufu- 
deanu 1146 puncte, 3. Regiunea 
Mureș A. M. — Sanitarul Tg. 
Mureș — Maria Sollok și Maria 
Ciotloș.

...putem include doar cîteva 
echipe și prea puțini gimnaști. 
La băieți, aprecieri pozitive, 
fără rezerve, putem avea nu
mai pentru formația Steaua, 
cîștigătoarea titlului de cam
pioană. Comportarea bună a 
echipei în frunte cu Șt. Har- 
galaș, oglindește o muncă sus
ținută. Incontestabil, prezența 
formației Dinamo cu numai trei 
gimnaști le-a ușurat drumul 
spre titlu. Acest lucru însă nu 
înseamnă că Steaua n-ar fi pu
tut cîștiga chiar dacă Dinamo 
avea echipă completă, mai ales 
că după prima etapă au fost 
la egalitate. în orice caz, pen
tru Steaua titlul cîștigat trebuie 
să constituie un prilej de mîn- 
drie și un imbold pentru viitor 
să-și crească noi cadre de re
zervă.

La fete li se cuvin 
după părerea noastră în egală 
măsură, atît campioanei, Știința 
București, cît și celei de a doua 
clasate, Dinamo București, care 
au luptat într-un spirit de de
plină sportivitate pentru întîie- 
tate. Dintre gimnastele de la 
Știința evidențiem pe Elena Tu- 
tan pentru comportarea gene
rală și pentru gestul ei fru
mos : restabilită parțial după 
un accident, ea nu trebuia să 
execute săritura , totuși, în mo
mentul în care o coechipieră a 
luat nota zero la acest aparat, 
Tutan s-a prezentat la săritură, 
salvînd echipa de la pierderea 
unor puncte valoroase. Remar
căm reintrarea în activitatea 
competițională a Soniei Iovan, 
fără participarea căreia cîști- 
garea titlului era problematică. 
Ne-au plăcut ambele echipe di- 
namoviste, antrenate de Șt.

laude,

Elena Ceampelea (selecționata Ploiești) execută o coborire 
prin salt de pe bîrnă

Tarco. în special echipa I s-a 
prezentat foarte bine, omogenă 
la toate aparatele. Rozalia Bai- 
zat, Viorica Țuțuianu, Rodica 
Apăteanu, Emilia Paciait au ri
dicat mult „creditul" formației. 
Dintre celelalte echipe, men
țiune pentru selecționata Plo
iești care a făcut o ascensiune 
vertiginoasă, cu contribuția ma
joră a Elenei Ceampelea și a 
Olgăi Ionescu. Dintre gimnas
tele din grupa B remarcăm pe

Lucia Chiriță (Liceul nr. 35).
La capitolul „plusuri" amin* 

tim buna organizare a între-t 
cerilor.
ÎN PARTEA „PASIVULUI”.-

...intră majoritatea celorlalte 
echipe care s-au complăcut 
tr-o mediocritate condamnabilă.
Motivări s-au găsit destule, 
unele justificate : organizarea 
prea timpurie, după perioada

in-

ILDICO RUSSU-ȘIRIANU

0 „experien|ă“ pe care 
n-o dorim repetată!

Știința Cluj—Rapid, derbiul etapei de astăzi

Întîlnirea de atletism, din ca
drul campionatului republican pe 
echipe, dintre Metalul—Știința— 

v Crișana a avut ca loc de desfășu- 
• ■arare nu mai puțin de... 4 baze 

sportive: sîmbătă — stadionul „23 
August* și terenul de aruncări de 
la turnul de parașutism ; dumi
nică — stadionul Republicii și te
renul pentru aruncarea cioca
nului de la „Tineretului*.

Patru baze sportive pentru un 
singur concurs ! Ni se pare un 
fapt cu totul ieșit din comun pen
tru oricare competiție atletică, 
dar mai ales pentru o întîlnire 
din prima categorie a campiona
tului tării. De aceea, am căutat 
să aflăm motivele care au stat 
ia baza unei asemenea programări 
neobișnuite.

Federația de atletism a anunțat 
abia joi, serviciul de resort din 
cadrul IEBS de această întîl- 

/ nire și cum
Republicii era ocupat de fotbal 
(duminică și celălalt stadion 1) 
s-a ajuns la programarea întrece-

slmbătă stadionul

rilor pc cele două baze sportive, 
în așa fel ca să nu se deranjeze 
meciurile de categoria B la fot
bal, deși — după părerea noas
tră — ar fi putut exista și posi
bilitatea organizării lor pe un alt 
stadion ca de pildă Dinamo.

Dar trcacă-rneargă și așa ! Pe 
stadionul „23 August* nu 
permise însă aruncările de 
și de disc pentru că, cu multe 
luni în urmă, conducerea 
a „stabilit* că aceste 
probe... strică gazonul terenului!! 
De altfel, pe acest stadion a și 
fost scos (încă din toamna anu
lui trecut, de la meciul de rugbi 
cu Franța), cercul pentru arun
carea discului și nimeni nu s-a 
mai îngrijit pentru a-1 pune la 
loc. Credem că această măsură, 
care nu are nici un fel de expli
cație „științifică*, trebuie de în
dată revizuită.

sînt 
suliță

IEBS 
două

ROMEO VILARA

(Continuare în pag. a 2-a)

Gol ? Nu 1 Balonul l-a depășit pe Manciu (căzut la pămînt) dar va li respins în extremis de 
fundașul Gref, aflat între... bare. Fază din meciul Steaua — Farul încheiat cu un scor alb 

Foto : A, Neagu
împreună cu Rapid, cel mai bun 
compartiment defensiv.

O singură partidă în Capi
tală : Steaua — Farul (pe sta
dionul Republicii, de la ora 
15,30). Vor reuși oare fotbaliștii 
militari să depășească acest par
tener incomod pentru ei ? Rea
mintim cititorilor noștri că, în 
ultimele două ediții ale campio
natului, Farul Constanța a ple
cat mereu cu puncte 
Stelei.

Foarte disputate se 
jocurile U.T.A. — 
București, Dinamo 
C.S.M.S. Iași și Crișul — Știința 
Craiova.

O singură formație se pare 
că va avea mai puține emoții 
în această etapă. Este vorba de 
Știința Timișoara, care va primi 
vizita echipei Siderurgistul,

Etapă plină de campionat, astăzi, în mijloc de săptămână -— 
ultima înaintea meciului cu Turcia. Un motiv în plus pentru 
cei vizați de selecționeri de a-și impune prezența în „ll“-le 
reprezentativ prin prestarea unui joc de calitate.

Ce meciuri ne rețin îndeo
sebi atenția ?

în primul rînd acela care va 
opune, la' Cluj, formației stu
dențești pe Rapid, liderul cla
samentului. După punctul pier
dut „acasă", cu trei zile în 
urmă, gazdele vor depune toate 
eforturile pentru a obține vic
toria. Mai ales că vor beneficia 
și de aportul lui V. Alexandru, 
neobositul mijlocaș ofensiv, 
care — din motive disciplinare 
— s-a odihnit timp de două 
etape...

în vederea acestei partide, ra- 
pidiștii au deplasat formația

standard. Cu Motroc și C. Dan 
gata să bareze drumul lui 
Adam iar în ,,față“ cu Dumi- 
triu și Ion fonescu, tandemul 
pe buzele tuturor la ora ac
tuală.

Foarte important se anunță 
și meciul de la Brașov, unde 
Steagul roșu primește replica 
unei echipe în continuă ascen
siune : Petrolul. în perspectivă, 
o partidă echilibrată între o 

cîștigă „acasă’echipă care
(Steagul roșu) și o alta (Petro
lul) care, în ultimul timp nu 
pierde nici în deplasare, avînd,

în dauna

anunță și
Dinamo

Pitești —

RAPID A CÎȘTIGAT 
CUPA DE TOAMNA" 

LA POLO (COPII)
încheierea sezonului ofL. 

cial de natație (în aer liber) a 
avut loc un turneu de polo 
dotat cu „Cupa de toamnă", 
rezervat echipelor bucureștene 
de copil. In semifinale, ProJ 
greșul a întrecut pe S.S.E. nr. 2 
cu 6—0, iar Rapid pe Steaua 
cu 1—0. Partida finală a reve
nit echipei feroviare, învin-i 
gătoare cu scorul de 5—1,

UN NOU RECORD 
REPUBLICAN LA ATLETISM

Duminică, în Capitală, sfu-t 
dentul IOSIF NAGHI — cam
pion republican în acest an. 
a aruncat discul (2 kg) la 
53,09 m, stabilind astfel un nou 
record de juniori al țării. Cu 
același prilej, GH. COST ACHE 
a aruncat ciocanul la 63,15 m,
ASTĂZI, UN NOU ANTRENA
MENT AL LOTULUI DE RUGBI

Astăzi, pe stadionul „23 Au
gust", rugbiștii selecționați 
pentru meciurile cu R.F. Ger
mană și Franța vor susține 
un nou antrenament. De data 
aceasta este vorba de un joo 
de trial în compania a două 
formații divizionare, Gloria 
( două reprize a cîte 30 dc 
minute) și, probabil, Progresul 
(o repriză a 30 de minute). Un 
bun prilej pentru antrenorii 
Viorel Moraru și Dumitru Ma- 
noileanu, care răspund de prej 
gătirea lotului, de a vedea pa 
care dintre selecționabili se va 
putea conta în principal.



CARNET COMPETITION AI»

VOLEI: Minuțioase pregătiri pentru campionat 
Ia Steaua și la Petrolul

etape BASCHET: In foaia

) Sîmbătă după-amiază, în Giulești, 
Tapidiștii și voleibaliștii de la Steaua 
susțin uvertura noului campionat repu- 

i blican. Pe aceștia din urmă i-am vizi- 
)tat recent la un antrenament desfășu
rat de ei în compania jucătorilor echi
pei ploieștcne Petrolul. Pe parcursul 

' Celor cinci seturi disputate, i-am văzut 
la lucru pe toți vei zece jucători care 
compun lotul echipei Steaua : Poroș- 
nicu, Bartha și Rotaru, pe care antre- 

, norul N. Tărchilă îi va folosi pe pos- 
! turi de trăgători principali, Pădurețu, 
: Rauch, Bînda, trăgători secunzi, Cris
tiani, Papugiu, Dobre și Andreescu, ri
dicători. Un lot cu posibilități supe
rioare «celui de care a beneficiat Steaua 

, în campionatul precedent și făcînd, 
așadar, firesc obiectivul pe care antre
norul l-a fixat: locul 3 în clasament, 
adică cu două poziții mai sus decît în 
ediția IMMfH a întrecerii republicane.

Pînă una-alta, militarii au stăruit 
și stăruie în pregătire îndeosebi asupra 
îmbunătățirii blocajului, pentru înlătu- 

( rarea deficiențelor din organizarea 
dublajelor, iar pentru creșterea varie
tății în ofensivă pun accentul acolo 
unde în fostul campionat au arătat 
lacune. Ei acordă astfel mai multă a- 
tenție exersării atacului din pasă scur
tă, în urcare și acțiunilor ofensive fi
nalizate de ridicători, în special de 
Cristiani. Dintre jucători, care în ge
nere manifestă o formă corespunză
toare și sînt bine folosiți de antrenor 
în dispozitivul formației, Rotaru soco
tim că trebuie introdus mai des în 
teren, întrebuințat mai mult. Credem 
că a sosit timpul ca acesta să-și dove
dească adevăratele sale posibilități și 

>. perspective, mult discutate cîndsra- Ne 
' face însă impresia că lui Rotaru, în 
primul rînd și cel mai mult trebuie 
să-i pretindă tocmai__ Rotaru !...

La Petrolul — muncă asiduă în ca- 
'drul a trei antrenamente săptămînale. 
sub conducerea antrenorului Șt. Stu- 
paru. Preocupări principale : adopta
rea perfecționată a sistemului de apă
rare «cu centrul doi retras, îmbunătăți-

rea dublajelor șî blocajelor și omoge
nizarea lotului, în care, alături de ju
cătorii de anul trecut (Antonescu, Ra
dulescu. Zamolo, Petrie, Șucu, Giuve- 
lea...) se află Gîtlan, reîntors de la 
Steaua, Lipan, venit de la Dinamo 
București și Rotaru, de la Câmpia 
Turzii. Totodată, se acordă grijă deo
sebită pentru evoluția celor trei juniori 
promovați în prima garnitură, talen- 
tați, inimoși și care, sperăm să... mai 
crească : Constantinescu (n. 1948, înăl
țime 1,78 m) și Stambolgiu (n. 1948, 
1,80 m), trăgători, și Teodorescu (n. 
1949, 1,75 m), ridicător. In formația 
sa de bază, Petrolul îi va utiliza ca 
trăgători principali pe Șucu și Zamolo, 
trăgători secunzi pe Radulescu (Anto
nescu) și Rotaru (Gîtlan), iar coordo
natori de joc pe Lipan și Giuvelca 
(Petric)w

Obiectivul petroliștilor pentru noul 
campionat : un loc în prima jumătate 
a clasamentului. După părerea noastră, 
este un țel realizabil, în buna atmo
sferă de lucru și prin omogenitatea 
sufletească care există la Petrolul. 
Dar, pentru a putea considera total 
satisfăcătoare enunțarea de către plo- 
ieșteni a obiectivului lor, le sugeram 
s-o completeze astfel : un loc cît mai 
bun în prima jumătate a clasamentu
lui. E la fel de realist și-i ferește de 
eventualele critici pentru exagerata 
lor modestie..!

MASCULIN,
. < •
1. Dinamo Buc.
2. Steaua Buc.
3. Știința Buc.
4. Dinamo Brașov
5. Dinamo Bacău
6. Știința Galați
7. Rafinăria Teleajen
8. Voința Sighișoara
9. Știința Tim.

Tractorul Brașov

MASCULIN,

C.S.M.S. Iași
2. C.S.M. Rpșița
3. Cauciucul
4. Met. Copșa Mică
5. Rapid Buc.
6. Voința Sibiu
7. Tehnometal Tim.
8. Știința Petroșeni
9. Timișul Lugoj

10. Știința Tg. M.

10.

1.

C. F-

SERIA X
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6
6
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o 
o
1
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5
5
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3
3
2
2
2
1

6 L0

a n-A
103: 74
106: 85 
89: 71

107: 74
97: 94
73: 90
85: 98
57: 74
95:123
62: 91

6
6
6
6
6
6
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6

5
4
4
3
3
3
2
2
1
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0 
0 
0
1
0 
o
1 
o
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1
2
2
2
3
3
3
3
5
4

FEMININ, SERIA
1. Voința Sighișoara.
2. Științe Galați
3. Progresul Buc.
4. Part, roșu Brașov
5. Constructorul Tim.
6. S.S.E. Buzău
7. Spartac Constanța
8. Favorit Oradea
9. S.S.E. Petroșeni

10. Știința Cluj 
„CUPA DE TOAMNA”

1. Știința București
2. Liceul nr. 4 Tim.
3. Confecția Buc.
4. Știința Tim.
5. Rapid Buc.

La
12— 8 (5—3).

A
5
5
5
5
6
5
6
6
5

n-A
5
4
4
2
2
1
1
1
0

o
1 
o
1
1
2
1
1
1

0 
0
1
2
3
2
4
4
4

69:26 
48:34 
48:41 
43:41 
40:38 
32:36 
37:56 
46:69 
26:48

de arbitraj e toc
pentru 12 jucători!

SERIA I
4
3
2
2
1

0
1
3
4
4

1
2
1
0 
0

Timișoara : Știința—Liceul

SERIA A
1. Mureșul Tg. M.
2. C.S.M. Sibiu
3. Rulmentul Brașov
4. Voința Odorhei
5. Tractorul Brașov

n-A
6
6
5
5
6

6
3
2
2
1

0 
0 
0 
o 
o

0
3
3
3
5

38:13 
40:36 
33:36 
17:36 
19:26
nr.

59:25 
30:50 
39:41 
44:46
30:40

CICLISM: A Xl-a ediție a „Cupei telefoanelor44
Cicliștii bucureșteni au participat du

minică dimineața la a Xl-a ediție a „Cu
pei telefoanelor44. întrecerea alergători
lor seniori, disputată între bornele ki
lometrice 7 și 42 ale șoselei Buftea, a 
măsurat 70 km.

Arbitrii au înregistrat următoarea so
sire: 1. Gh. Suciu (Dezrobirea Brașov) 
lh 48:30; 2. N. Ciumete (Dinamo) a- 
celași timp; 3. V. Egyed (Steaua) 1 h 
48:35; 4. St. Simion (Steaua) 1 h 48:40; 
5. G. Popescu (Dinamo), 6. Gh. Mol- 
doveanu (Steaua); 7. C. Ciocan (Di-

GIMNASTICĂ: Marginalii la campionatul pe echipe

namo) toți cu I h 48:40; 8. P. Simion 
(Steaua) 1 h 49:10.

Alte rezultate: juniori categ. I 30 km: 
1. Gh. Juravle (Olimpia) 49:28; 2. G. 
Negocscu (Steaua) 52:30; 3. C. Paladc 
(Olimpia) — același 
teg. a II-a 20 
(C.P.B.) 36:15;
același timp; 3. I. 
36:20; semicurse — 
chin (S.S.E. 2)
(S.S.E. 2) 26:55; 3. M. Lazăr (Dinamo) 
29,0; oraș — 8 km: 1. C. Nicolae 
(S.S.E. 2) 17:05; 2. T. Niculescu
(S.S.E. 2), 3. I. Stroe (S.S.E. 2) același 
timp. Pc echipe cupa a revenit cicliștilor 
de la Steaua cu 57 p.

S. GREGORIAN

timp. Juniori ca- 
km.: 1. A. Niculescu 
2. D. Radu (Steaua)

Florea (Olimpia) 
— 75 km: 1. 1. Ajo- 
26:30; ‘ ~2. D. Stanca

Cu două săptămîni în urmă, Farul 
Constanța s-a prezentat la meciul cu 
Steaua cu numai 5 jucători !? Și partida 
se disputa la Constanța !! Duminică, 
Știința Timișoara a deplasat, pentru în
tâlnirea cu Steaua, 6 jucători !? Cazuri 
izolate ? Din păcate nu, deoarece o suc
cintă cercetare a foilor de arbitraj so
site la federație după etapa de duminică 
ne edifică asupra faptului că majorita
tea echipelor participante la campiona
tele republicane de baschet nu au nici 
acum efectivele complete. Iată, de altfel, 
alte cîteva exemple : Știința Cluj, Rapid 
și Steaua (echipele masculine) au avut 
înscriși pe foaia de arbitraj cîte 9 jucă
tori, Știința București (băieți și fete), 
Mureșul (fete), Știința Timișoara (fete) 
cîte 10. Știința Cluj (fete), Progresul 
București (fete), Olimpia București (fete), 
Olimpia M.I. București (băieți) ș.a. 
cîte 11.

Deci, fiecare din aceste echipe s-a pre
zentat cu efectivul redus față de posibi
litățile create de regulamentul acestui 
joc. Unii antrenori afirmă că nici nu 
este necesar să vină la me& cu 12 ju
cători, deoarece niciodată nu folosesc 
pe toți. Este acesta un motiv rea] sau, 
mai degrabă, o scuză a antrenorilor pen
tru faptul că nici măcar acum, după 
trecerea a cîteva săptămîni de la înce
perea campionatelor, nu au efectivele 
complete ? Cert este că în asemenea 
cazuri nu poate fi vorba decît de lipsă 
de preocupare față de completarea lotu
rilor cu elemente tinere. Poate la unele 
echipe nici nu există acești jucători ! 
Ne vine greu să credem, pentru că sec
țiile respective au fie formații de ju
niori, fie echipe în campionatele de ca
lificare.

In așteptarea unui răspuns, reamintim 
antrenorilor că în foaia de arbitraj pot 
fi înscriși 12 jucători. Și, în mod cert, 
această „larghețe" a regulamentului in
ternațional are un rost...

(Urmare din pag, 1)

așa

Și în etapa de duminică rugbiștii se- 
lecționabili au dat, în majoritatea cenzu
rilor, satisfacție. Intr-un meci greu, în 
deplasare, cu Știința Timișoara’, Penciu 
a fost un fundaș clarvăzător, un exce
lent coordonator al echipei Steaua. Este 
evident că el nu are „rival« la ora ac
tuală. Dintre selecționații pentru linia 
de treisferturi, cei mai activi au fost 
Irimescu (principalul realizator al Gri- 
viței Roșii în meciul cu C.S.M.S. Iași), 
Vusec (în revenire de la meci la meci) 
Și Ciobănea. Sabău a avut și el un rol 
major în victoria Științei Petroșeni asu
pra Constructorului. încă needificator — 
Dragomirescu, prea individualist. Mijlo
cașii la deschidere Giugiuc și V. Mari
nescu au arătat o valoare aproximativ 
egală, la fel ca și mijlocașii la grămadă 
Mateescu și C. Stănescu. Din linia a 
III-a s-au impus și de data aceasta, în 
ordine, Zlătoiana (cu aplomb de jucător 
de treisferturi), Demian și Iliescu. Mai 
trebuie văzuți M. Rusu și Băltăreții. Din 
linia a Il-a, cel mai bun s-a arătat Tu- 
(uianu, care a acționat pe o zonă largă, 
peste limitele postului său. Șetrban, de 
asemenea, s-a impus șl el. In sfîrșit, 
dintre jucătorii din linia I Drobotă, Ră- 
dulescu și Stoica ne-au făcut impresia 
că sînt cei mai în formă, iar dintre tră
gători Iordăchescu, care, pe cit se pare, 
merge „solo" pe acest post.

de vacanță, a finalei campionatului 
(anul viitor, federația trebuie să re
vizuiască calendarul competițional), 
noi exerciții imnuse etc. Dar nici exer
cițiile libere alese n-au „mers"
cum trebuia. Bara și calul cu mi
nere — la băieți, săriturile — la fete 
— au fost aparate net deficitare. 
Pentru a ilustra nivelul slab al con
cursului dăm numai cîteva dintre 
punctele acordate : 4 note de zero la 
sărituri pentru selecționata feminină 
a orașului Cluj, Matei Stânei (Con
stanța) 1,50 la bară, T. Horvat (Va
gonul Arad) note între 2,50 și 6,70, 
P. Didac (Cluj) trei note de 4, Bălan 
(Dinamo II) 5,20 Ia sol, 
(Cluj) 3,25 Ia cal, 5 la 
N. Bercă (Dinamo II) 
lele și... am mai putea

Au rămas datoare 
selecționatele feminine 
Farul Constanța, cele masculine de la 
Dinamo II, Cluj, Vagonul Arad, lucru 
ce dovedește o pregătire necorespun
zătoare în cadrul secțiilor.

DEBITORII...

în fruntea lor se află formația Di
namo I București, deținătoarea titlu
lui pe anul 1964, care s-a prezentat 
la Timișoara numai cu trei gimnaști, 
ceilalți fiind accidentați (oare acest 
lucru nu reflectă existența unui pro
ces greșit de pregătire ?).

Faptul că Dinamo nu și-a apărat 
titlul de campioană are rădăcini mai 
adînci : neglijarea, ani de-a rîndul, 
a selecționării și pregătirii cadrelor 
tinere proprii, bizuirea numai pe cei 
care „pică”. Dar nu numai atît ! Lan
țul slăbiciunilor continuă. Sportivii

M. Alexa 
sol și la bară, 
5,50 la para- 
continua. 
multe echipe : 
Cluj și Banat,

dinamoviști au încercat, prin toate 
mijloacele, să minimalizeze victoria 
formației Steaua, în primul rînd prin 
faptul că au cerut federației ca nici 
punctajul celor trei gimnaști să nu 
se adauge la punctele obținute în 
etapa întîi. Deci, să apară, față dc 
cei mai puțin cunoscători, ca o echipă 
care a pierdut prin... neprezentare 1 
Dinamo putea foarte bine să-și com
pleteze prima formație cu gimnaști 
dintre cei din grupa B, chiar dacă 
aceștia au fost slab pregătiți (putem 
întreba : de ce ?). în acest fel nimeni 
nu le mai reproșa lipsa de spirit de 
sportivitate. Conducerea clubului tre
buie să analizeze serios munca aces
tei secții și a antrenorilor, luînd mă
surile cuvenite.

Au mai fost și alte echipe care s-au 
prezentat cu formații incomplete (sel. 
Cluj I și II, Vagonul Arad la băieți) 
sau care nti s-au prezentat de loc 
(sel. Brașov la băieți, sel. Cluj II — 
echipa din primăvară a promovat în 
grupa A —, sel. Dobrogea II la fete). 
Organelor locale UCFS și comisiilor 
regionale le revine sarcina să anali
zeze cine se face vinovat de această 
stare de lucruri, care se cere lichidată 
de urgență.

Iată deci că „balanța” gimnasticii, 
după acest campionat, înclină spre 
deficit.

Se vorbește peste tot de necesitatea 
redresării gimnasticii noastre pe plan 
internațional. Oare cum văd antre
norii secțiilor noastre această pro
blemă, dacă la o finală de campio
nat se prezintă la un nivel atîț de 
scăzut ?

Credem că este timpul ca federația 
să ia măsuri mai severe împotriva 
acelora care nu-și fac datoria.

(Urmare din pag. 1)

Sîntem dc acord că ciocanul strică, 
într-adevăr, gazonul și de aceea progra
marea lui pe un alt stadion n-a împie
dicat niciodată pe nimeni ; numai că 
în loc ca cl să se fi disputat pe stadio
nul Progresul, în vecinătatea „Repu
blicii" a fost mutat (tot din cauza unui 
meci de fotbal-juniori) tocmai pc „Ti
neretului44.

Aceste două mari stadioane („23 Au
gust și Republicii) foarte 
pentru competiții atletice 
nu au totuși — în 
toate materialele necesare 
cantitate corespunzătoare) 
tism. Mai rău stă, din acest punct de 
vedere, stadionul „23 August44. La se
sizarea directorului bazei respective (tov. 
Mihăilescu), F.R.A. a făcut (la 25 iunie 
cit.) un referat pentru dotarea cu ma
teriale a acestui stadion, dar pînă la 
ora actuală n-a primit mai nimic. Și să 
vedeți de ce: pe baza acestui referat, 
IEBS a făcut o notă de comandă la

des folosite 
de amploare 
inventar —

(sau într-o 
pentru a tie-

IDMS (29 iunie) care urina să livreze 
materialele respective. Dar...

în altă ordine dc idei, trebuie arătat 
și faptul că din magazia stadionului Re
publicii, cum arăta directorul bazei, tov. 
Banciu, lipsesc o serie dc materiale (al
tele nu sînt însă regulamentare !) pen
tru că, de fiecare dată cînd se organi
zează un concurs în țară (la Constanța, 
Ploiești, Poiana Brașov etc.) se iau a- 
ceste materiale, se transportă în orașul 
respectiv, de unde, ori nu mai vin îna
poi, ori vin pur și simplu degradate 1

„Experiența44 d"c 
duce la următoarele 
cesitatea înzestrării
dioane ale țării cu materialele absolut ne
cesare organizării concursurilor de atle
tism ; 2. Sulița și discul trebuie să-și 
intre în toate drepturile și p/^ stadionul’ 
„23 August11 ; 3. Programarea Cursu
rilor să fie făcută cu mai întillă grijă 
și 4. ATLETISMULUI să i se acorde 
importanța corespunzătoare I

săptămîna trecută 
concluzii : 1. Ne
principalelor sta-

Teatrul,,Barbu Delavrancea“
Prezintă la Sala Palatului Republicii Socialiste România 

sîmbătă 16 octombrie a. c. orele 19,30

„IUBESC PE AL 7-LEA“

PRONOEXPRES

Comedie de COMAN ȘOVA
In rolurile principale : Florin Piersic, Rodica Popescu, Stelian 

Cremenciu, Dimitrie Dunea, Ion Niciu, Dumitru Fedoreac, Andreea 
Năstăsescu.

PESTE 300 AUTOTURISME ATRIBUITE DE CĂTRE 
LOTO PRONOSPORT DE LA ÎNCEPUTUL ANULUI

1 Zilnic se prezintă la Direcția generală 
I.oto-Pronosport noi și noi cîștigători 
de autoturisme. Ei pornesc spre casele 
lor la volanul mașinilor cîștigate. Printre 
ultimii care s-au prezentat figurează și 
participanții: I. Jărcăianu din com. 
Movila Miresei (Galați) I „FIAT 1100“, 
Avram Mițiu din com. Vața de jos 
(Hunedoara) I „RENAULT 10 MAJOR“, 
Gh. Ghiță din București 1 „WARTBURG

De la I. E. B. S.

LUX“, Aura Nicolaescu din București 
1 „FIAT 850“, V. Bucur din Petroșeni 
1 „WARTBURG-STANDARD“, St. Be- 
cherescu din Craiova 1 „FIAT. 600“, I. 
Mărăcineanu din Ploiești și T. Nechita 
din București cite 1 „TRABANT- 
COMBI“, P. Pascu din Cluj 1 „TRA
BANT 601“, Maria Sandru din Prej- 

1 „TRABANT-6004*. 
sistemele organizate de 
oricine poate cîștiga

mer (Brașov)
Participând la 

Loto-Pronosport 
un autoturism.

• S-au pus în vânzare, la casele 
speciale obișnuite, biletele pentru jocul 
de fotbal STEAUA—FARUL, de azi, 
ora 15,30 de pe stadionul Republicii.

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

REȚINEȚI!

O dată cu introducerea concursuri
lor Pronosport B (124-1 )r au apărut 
și numeroase premii mari. Iată-le în 
ordine ;

— un premiu de 120 000 lei la 
București, la primul concurs de a- 
cest gen ;

— un buletin cu premii de 182 424 
lei la Satu Mare, la al doilea concurs;

— un buletin cu premii de 160 443 
lei la Odorhei, la concursul Pro
nosport B3;

— un buletin cu premii de 125 434 
lei în raionul Lehliu din regiunea 
București, la al patrulea concurs;

— un premiu de 120 000 lei la 
Turda, la concursul B5;

— un buletin cu premii de peste 
120 000 lei la concursul al șaselea.

Alte premii mari își așteaptă câș
tigătorii. Participați la 
PRONOSPORT “ 
premii 1

• Tragerea
PRONOEXPRES
la București, în

concursul
B.» concursul marilor

special
azi va avea loc 
Doamnei nr. 2.

concursului 
de 

str.

Rubrică redactată 
sport

de Loto-Prono-

REGIA ARTISTICĂ: Ion Simîonescu
SCENOGRAFIA : Elena Simirad Munteanu
MUZICA x Nicolae Kirculescu — Artist emerit,

laureat al Premiului de Stat.
Biletele se găsesc la casa Sălii Palatului, telefon 15.73.72, Ia 

agenția teatrului din cal. Victoriei nr< 56, telefon 17.79.77 și la 
difuzorii din întreprinderi și instituții.

TEATRUL „BARBU DELAVRANCEA“
Anunța câ începînd de la 6 octombrie a.c. s-au pus în vînzare 

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 nr. 56, telefon 16.79.77, 
blocul Continental, între orele 10—13.

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



, Amănunte din categoria C Ce jucători ar putea intra
SERIA EST

LOCOMOTIVA IAȘI — UNIREA 
NEGREȘTI (2—0). Jocul a fost slab. 
Localnicii s-au angrenat în jocul de 
uzură al oaspeților și nu au acționat 
decît rareori cu claritate pentru a 
destrăma apărarea aglomerată a Uni. 
rii. Cele două goluri au fost realizate 
de Brîndușescu (min. 13 și min. 87 — 
ultimul din 11 m). A arbitrat slab 
C. Daneș-Pașcani. (V. DIACONESCU. 
corespondent).

M1NOBRAD V. DORNEI — META
LUL RĂDĂUȚI (1—0). Meci frumos, 
cu faze spectaculoase, la care au 
contribuit ambele formații. Gazdele 
au dominat mai mult, dar au și ratat 
numeroase ocazii. Unicul punct a fost 
înscris în min. 12 de Mihalache (Me
talul Rădăuți), care a trimis mingea 
în propria poartă. (B. SPAC — co
respondent).

CHIMIA SUCEAVA — FORESTA 
FĂLTICENI (1—0). Deși era conside
rat un detrbi ai seriei, partida nu a co
respuns. După o repriză egală, suce
venii au luat inițiativa, dar nu au 

îit să înscrie decît o dată, prin 
Tudor, în min. 67. (R. MUNTEANU 
— corespondent).

FL. ROȘIE TECUCI — FRUCTEX- 
PORT FOCȘANI (2—1). Meci de mare 
luptă, la sfîrșitul căruia tecucenil

au ieșit învingători, datorită unuî 
plus de voință. Jucătorii din Focșani 
deși au corespuns în bună măsură 
din punct de vedere tehnic, au lăsat 
o proastă impresie, pentru că au re
curs la durități și au avut o atitu
dine nesportivă față de public. Toata 
aceste abateri de la disciplină s-au 
petrecut sub ochii antrenorului 
Lemn rău (care, de altfel, le_a dat 
concursul în acest sens) și ai arbi
trului Vasile Lupu din Roman (care 
nu a fost suficient de energic). Au 
înscris : Lehăduș (min. 12) și Bujor 
(55) pentru localnici, respectiv Pasan 
(21) (C. SILIȚA — corespondent).

VICTORIA P. NEAMȚ — RAPID 
MIZIL (4—1). Partidă presărată cu 
multe durități, la care au contribuit 
din plin jucătorii din Mizil. Au în
scris : Doroș (min. 13), M. Popescu 
(61). T. Popescu (63), Snacovski (79) 
pentru Victoria, respectiv Rînțeanu 
(min. 82, din 11 m). A arbitrat, sub 
orice critică, C. Rusu din Galați. Me
ciul s-a disputat la Roman. (C. 
BROȘTEANU — corespondent).

METALOSPORT GALAȚI — PE
TROLUL MOINEȘTI (1—1). Din nou 
gălățenii s.au comportat slab, ratînq 
numeroase ocazii, în special în repri
za a doua cînd au dominat cu auto-

ritate. Petrolul s-a apărat organizat. 
Au marcat : Drosu (min. 14) pentru 
Petrolul și Bâlcangiu (min. 69) pen
tru Metalosport, (GH. ARSENIE W 
corespondent). ” —.

TEXTILA BUIIUȘI—CHIMIA ORA. 
ȘUL GH. GHEORGHIU-DEJ (3—0). 
Gazdele au făcut cea mal bună par
tidă din acest campionat. Golurile au 
fost realizate de Giosanu (min. 16), 
Tănase (45) și Bim (57). A arbitrat 
foarte bine A. Macovei din Bacău. 
(I. VIERU — corespondenți.

CLASAMENT

1. Locomotiva Iași 8 6 0 2 16— 7 13
2. Foresta Fălt. 8 5 1 2 15— 9 11
3. Chim. Suceava 8 4 3 1 10— 5 11
4. FI. r. Tecuci 8 3 4 1 13—11 10
5. Textila Buhuși 8 4 1 3 13—11 9
6. Victoria P. N. 8 4 0 4 15—10 8
7. Petr. Moinești 8 3 2 3 8— 8 8
8. Chimia Orașul 

Gh, Gheorghiu-Dej 8 4 0 4 9—13 8
9. Fructexport Focș. 8 3 1 4 11— 9 7

10. Minobrad V. D. 8 3 1 4 9—13 7
11. Rapid Mizil 8 3 1 4 12—16 7
12. Metalosport Gl. 8 2 2 4 5— 9 6
13. Met. Rădăuți 8 2 1 5 7—12 5
14. Unirea Negrești 8 1 1 6 4—14 3

SERIA VEST
VICTORIA CĂLAN — PROGRESUL 

STREHAIA (2—0). In prima repriză 
gazdele au dominat și au înscris de 
două ori, prin Ghenghe (min. 9) și 
Culenco (min. 35 din 11 m). După 
pauză, Progresul atacă insistent, dai 
înaintașii nu reușesc să înscrie. 
(A. TUZA, corespondent).

C.F.R. TIMIȘOARA — ELECTRO- 
PUTERE CRAIOVA (5—1). Localnicii, 
în formă bună, au cîștigat la scor, 
la capătul unui meci de bun nivel 
tehnic. Din min. 55, craiovenii au ju
cat în 10 oameni. Arbitrul G. Pop 
l-a eliminat pe jucătorul Hoit. Au 
marcat : Seceleanu (min. 13, 66 și 83) 
și Lungu (min. 80 și 89), respectiv. 
Petrescu (min. 83). (I. IOANA, co
respondent).

MUSCELUL CÎMPULUNG — ELEC
TROMOTOR TIMIȘOARA (0—0). Joc 
viu disputat, în care ambele echipe 
s-au întrecut în ratări. (V. POPES
CU, corespondent).

METALUL TR. SEVERIN — MINE
RUL CÎMPULUNG (1—1). Terenul 
din Tr. Severin fiind suspendat, me 
ciul s-a disputat la Strehaia. Seve
rinenii au avut mai multe ocazii de 
a înscrie, dar n-au reușit decît o 
singură dată (autor Șandru — min 
88): datorită formei bune a portarului 
Minerului. Pentru Minerul a înscris 
Fotescu în min. 7. (GH. DOBREA- 
NU. corespondent).

C.F.R. CARANSEBEȘ — PROGRE
SUL CORABIA (3—0). Ceferiștii au 
jucat mai bine, cîștigînd la un scor 
concludent. Au înscris : Simon (min. 
7), Jucoană (min. 43 și 53). (M. MU- 
TAȘCU, corespondent).

MINERUL ANINA — METALUL 
HUNEDOARA (2—0). Joc de bună 
factură. Golurile au fost înscrise 
de Semaca (min. 57) și Dispolaru 
(min. 78). Arbitrul S. Mataizer a con
dus corect. (GHEORGHE CRĂCIU) 
NEL, corespondent).

VICTORIA TG. JIU — MINERUL 
DEVA (2—0). Joc dinamic, influențat 
însă de vînt puternic. Dominînd mai 
mult de 70 de minute, localnicii au 
cîștigat pe merit, prin golurile mar
cate de 
(FANȚI

Bălol III (min. 57 și 82.) 
CRISTEA, corespondent).

CLASAMENT

I. C.F.R. Tim. 8 6 1 1 31—11 13
2. Met. Hunedoara 8 5 1 2 18— 5 11
3. Vict. Tg. Jiu 8 4 2 2 12— 7 10
4. C.F.R. Caransebeș 8 4 2 2 10— 9 10
5. Minerul Deva 8 4 1 3 11— 8 9
6. Prog. Corabia 8 3 23 5—8 8
7. Electroputere Cr. 8 3 1 4 18—12 7
8. Victoria Călan 8 3 14 8—9 7
9. Muscelul C-lung 8 2 3 3 8—12 7

10. Electromotor Tim. 8 2 2 4 14—14 6
11. Minerul Anina 8 2 24 4—9 6
12. Min. C-lung 8 1 4 3 7—16 6
13. Met. Tr. Severin 8 2 2 4 10—20 6
14. Prog. Strehaia 8 2 2 4 7—23 6

SERIA SUD
METROM BRAȘOV — I.M.U. MED

GIDIA (4—0). Victorie clară a gaz
delor. Oaspeții s.au comportat slab, 
punctele au fost înscrise de Mileșan 

tfmin. 14, 40 și 55) și Ardeleanu (min. 
36). In min. 76, jucătorul Călin 
(IMUM) a fost eliminat pentru inju
rii aduse arbitrului Șt. Stanică, care 
a condus foarte bine. (V. SECAREA- 
NU, corespondent).

TEHNOMETAL BUCUREȘTI — 
ELECTRICA FIENI (3—1). Meci dis
putat în limitele unei perfecte spor
tivități. Bucureștenii au fost mai pe
riculoși în fața porții. Cele trei go
luri au fost marcate de Nicola 
(min. 15), Mehedințeanu (min. 50) și 
Cacoveanu (min. 71). Electrica a des
fășurat un joc bun în cîmp, dar 
în lașii au fost slabi la capitolul 
f; bizare. Dumitrașcu a reușit să 

'-:că din handicap în min. 54. (PA- 
’‘VrX GIORNOIU, corespondent).

PORTUL CONSTANȚA — TEXTI
LA SF. GHEORGHE (1—0). Constăn- 
țenii au cîștigat greu datorită exas

perantei ineficacități a înaintașilor. 
Singurul gol al meciului a fost rea
lizat de Sîntimbreanu în min. 65. (E. 
PETRE, corespondent).

RULMENTUL BRAȘOV — ELEC
TRICA CONSTANȚA (3—1). Joc de 
uzură, care nu a satisfăcut din punct 
de vedere tehnic. Au înscris : Hațe- 
gan (min. 27 și 66) și Cheresteș (min. 
80 din 11 m), respectiv, Seitan (mfn. 
59). (EUGEN BOGDAN, coresp.).

MARINA MANGALIA—DUNĂREA 
GIURGIU (1—1). Joc frumos, în care 
oaspeții au avut o ușoară notă de 
dominare. Au marcat : Marin (min. 
52) pentru Marina, Olaru (min. 70) 
pentru Dunărea. (C. POPA, coresp.)

S.N. OLTENIȚA — FLACĂRA RO
ȘIE BUCUREȘTI (2—1). Meciul a fost 
frumos, cu multe faze spectaculoase. 
Scorul a fost deschis de oaspeți în 
min. 53, prin Cociș. După patru mi
nute, gazdele au egalat (autorul go
lului — Ciobanu) și au înscris punc
tul care le-a adus victoria în min. 70 
(prin Nițu). (M. VOICU, coresp.).

CHIMTA FĂGĂRAȘ — TRACTORUL 
BRAȘOV (4—0). Derbiul regional a 
fost cîștigat de gazde, după un joc 
disputat. Punctul nevralgic al for
mației din Brașov a fost apărarea. 
Golurile au fost înscrise de Sîntion 
(min. 7), Dumitrescu (min. 50), Ferenț 
(min. 72, autogol) și Feher (min. 77). 
(VALENTIN LAZĂR, coresp.j.

CLASAMENT
1. Metrom Brașov 8 5 3 0 15— 4 13
2. Tehnometal Buc. 8 4 3 1 16—11 11
3. Tract. Brașov 8 4 2 2 16— 8 10
4. Dunărea Giurgiu 8 4 2 2 10— 7 10
5. Portul C-ța 8 4 2 2 11—12 10
6. Chim. Făgăraș 8 4 13 17—16 9
7. Electrica Fieni 8 3 2 3 12—16 8
8. S.N. Oltenița 8 16 1 4— 7 8
9. Textila Sf. Gh. 8 2 3 3 7— 8 7

10. Electrica C-ța 8 2 3 3 10—13 7
11. I.M.U. Medgidia 8 3 0 5 13—15 6
12. FI. r. Buc. 8 2 2 4 6—15 6
13. Marina Mangalia 8 13 4 9—12 5
14. Rulmentul Brașov 8 10 7 9—17 2

SERIA NORD
STEAUA ROȘIE SALONTA — SODA 

OCNA MUREȘ (3—0). O partidă cu 
două reprize diferite ca aspect. în 
prima au dominat gazdele, reușind 
să înscrie de trei ori prin Baghi 
‘Jnin. 27 și 42) și Bențic (34). în re- 

iza a doua oespeții inițiază multe 
acțiuni la poarta adversă, dar din 
cauza apărării ferme a gazdelor nu 
reușesc să înscrie nici un punct. (Gh. 
Cotrău-coresp.).

SĂTMĂREANA — MINERUL BI
HOR (2—0). Victoria a fost obținută 
de-abia în repriza a doua, deși gaz
dele au atacat mult și în prima re
priză. De notat, că ambele formații 
nu ...realizat cite o bară (prin Kuki 
în min. 46 și Drăgoi în min. 68). Au 
înscris: Kuki (min. 67) și Mitu (84). 
A condus mediocru I. Cîmpeanu din 
Cluj. (A. Verba-coresp.).

MINERUL BAIA SPRIE — PRO
GRESUL REGHIN (2—0). După o se
rie de acțiuni ofensive, bine orga
nizate și soldate cu două goluri 
(Incze în min. 24 și Sulioc în min. 
27), gazdele continuă să atace, dar 
dezlînat, și nu mai realizează nici 
" ' gol. De remarcat forma excepțio- 
V 5 

nală manifestată de portarul oaspe
ților, lenei. Notăm totodată faptul că 
cel mai bun atacant al Progresului, 
Naghi, a ieșit din joc în min. 29, 
fiind accidentat, și că jucătorul De- 
neș de la aceeași echipă a fost eli
minat, în min. 55, pentru injurii. 
(A. Tomuță-coresp.).

CHIMICA TÎRNAVENI — FORESTA 
SIGHETUL MARMAȚIEI (3—0). Ni
velul tehnic scăzut al acestui meci 
se datorește, în mare parte, vîntului 
puternic care a bătut tot timpul. 
Gazdele, mai bune în cîmp și mai 
eficace în fața porții, au obținut un 
succes clar, în urma punctelor în
scrise de Lazăr (min. 5 și 42) și Rusu 
(min. 63). Bun arbitrajul lui E. Vlai- 
culescu din Ploiești. (I. Hasașiu-co- 
resp.).

OLIMPIA ORADEA — UNIREA DEJ 
(3—0). La capătul unui joc de slab 
nivel tehnic, jucătorii Olimpiei au 
obținut o victorie categorică pentru 
care au muncit foarte mult. Au mar
cat: Mednes (min. 16), David (75) șl 
Molnar (87). A arbitrat bine Tr. Cru- 
ceanu din Arad. (I. Boitos-coresp.).

A. S. AIUD — METALUL COPȘA 
MICA (2—0). întîlnirea s-a ridicat la

un bun nivel tehnic, dînd loc șl la 
un spectacol atrăgător. Au înscris : 
Vegh (min. 42) și Tiutiu (67). (A. Cri- 
șan-coresp.).

GLORIA BISTRIȚA — FAIANȚA 
SIGHIȘOARA (1—2). Localnicii au ju
cat sub posibilități. Scorul reflectă 
just raportul de forțe de pe teren. 
Au înscris: Iosif (min. 25) și Păs- 
tălu (min. 87) pentru Faianța, respec
tiv Marin (min. 75). (D. Deac-coresp.)

CLASAMENT

1. Steaua r. Salonta 8 6 0 2 14—11 12
2. Min. Bihor 8 5 0 3 20—12 10
3. Faianța Sighiș. 8 4 1 3 9—12 9
4. Met. Copșa M. 8 4 0 4 15—11 8
5. Soda O. Mureș 8 3 2 3 13—10 8
6. Sătmăreana 8 3 2 3 15—13 8
7. Gloria Bistrița 8 3 2 3 12—10 8
8. A.S. Aiud 8 2 4 2 13—11 8
9. Chim. Tîrnăveni 8 3 2 3 8— 7 8

10. Prog. Reghin 8 4 0 4 13—14 8
11. Min. B. Sprie 8 3 2 3 13—14 8
12. Unirea Dej 8 3 1 4 9—14 7
13. Olimp. Oradea 8 1 4 3 10—14 6
14. Forestiera SighetuJ
Marmației 8 2 0 6 9—20 4

De vorbă cu antrenorul llie Oană
Ieri, la ora prînzului, s-a înapoiat 

1 Capitală venind de la Istanbul an- 
enorul principal al echipei noastre 
sprezentative ILIE OANĂ, care a 
rmărit meciul Turcia — Cehoslova- 
ia, disputat, sîmbătă, în cadrul preli- 
îinariilor C.M. Puține ore mai tîrziu, 
ie Oană ne satisfăcea curiozitatea 
lîrnită de acest imprevizibil 6—0, 
îspunzînd cu amabilitate întrebări- 
>r noastre.
— în primul rînd, am vrea să cu- 

oaștem explicația acestei serioase 
îfrinqeri suferită de Turcia „acasă" 
i ea.
~ Scorul atît de sever se datorește 

ne, greșeli de selecție. Lipsa oricăror 
inse în calificarea pentru turneul

final a determinat conducerea tehnică 
turcă să încerce o formație aproape 
nouă. Mai precis, au fost introduși în 
echipă opt jucători din lotul B, dintre 
cei care evoluaseră la București, 
fiind păstrați doar Nagi, Nevzat și 
Ilmaz I. Presa turcă a prevăzut în- 
frîngerea formației gazdă, dar nu și... 
proporțiile ei.

— Pentru meciul cu noi va fi men
ținută aceeași echipă ?

— Nu (din păcate...). După cîte am 
aflat, antrenorii turci și-au revizuit 
atitudinea, rechemînd la lot pe foștii 
titulari Metin. Birol. Senol, Mustafa, 
Can etc.

— Cum au evoluat cehii ?
•— Mai prudent la început, acțio-

Au rămas mai puțin de două săptămîni pînă la meciul re- 
Tur cu reprezentativa Turciei din cadrul preliminariilor C. M. Un 
motiv în plus ca meciurile disputate duminică și cele care au 
loc astăzi să fie urmărite cu justificat interes. Ce jucători ar pu
tea intra în atenția selecționerilor ? Este întrebarea la care în
cearcă să răspundă, mai jos, cîțiva antrenori și cronicari spor
tivi care au urmărit partidele de duminică :

„SELECȚIA SE FACE ÎN FUNCȚIE 
DE IDEEA DE JOC, DE FORMA 

JUCĂTORILOR..."

de duminica :

se im- 
Traian 
echipei 
pentru 
subor-

Pe cine propun ? Mai întîi 
pune o precizare, ne-a spus 
Ionescu, unul din antrenorii 
Dinamo București. Selecția 
echipa reprezentativă să fie
donată mai multor factori : ideea de 
joc, valoarea jucătorilor, forma lor. 
Personal nu cunosc încă ideea de joc 
care o preconizează antrenorii echi
pei noastre naționale pentru meciul 
cu Turcia. Apreciez totuși că în orice 
condiții din echipa noastră nu pot 
lipsi Pîrcălab și Popa. L-aș mai pro
pune și pe Ghergheli, dar acesta a 
suferit în meciul disputat la Odense 
o întindere care îl face, deocamdată, 
indisponibil.

TORJOC DESPRE SOLOMON

Și în echipa noastră — ne-a spus 
Torjoc, secretar cu problemele teh
nice la clubul Crișul, — ar exista un 
jucăț,or cu calități, susceptibil de se
lecționare. Firește, este vorba de So
lomon, care, de altfel a mai făcut 
parte din lotul reprezentativ. El este 
un jucător calm, bun tehnician, cu o 
bună detentă, dar care are o greșită 
concepție despre jocul pe care trebuie 
să-l presteze un fundaș central. El 

de mult spre 
posibilitate 

adversarului să se infiltreze în dispo
zitivul nostru. Și acest defect este 
unul dintre cele mai mari. In plus, 
de multe ori în timpul jocului este 
tentat să dribleze, 
tele“ lui nu 
portarul, 
desigur vor putea 
Solomon ar putea 
formației noastre

„C. DAN, GREAVU, GEORGESCU 
SI (POATE) CUPLUL DUMITRiU- 

IONESCU..."
După cîte am putut să-mi dau sea

ma — apreciază Valentin Stănescu, 
antrenorul Rapidului — fundașii mei, 
C. Dan și Greavu, și-au fă
cut datoria la Praga. Apoi, după me
ciul disputat cu Dinamo Pitești aș 
îndrăzni să-1 propun din nou pe. N. 
Georgescu. Mai ales că pînă la 
jocul cu Turcia, de la 23 octombrie, 
acesta ar putea să atingă o bună 
formă sportivă. în momentul de față 
în jocul său se mai resimte perioada 
de tușă, în urma accidentului su
ferit la Constanța. Referitor la cuplul 
Dumitriu—Ionescu ? Ori amîndoi, cri 
niciunul 1 Cu Georgescu în... spatele 
lor și cu două aripi cu care să se 
„completeze", Dumitriu și Ionescu vor 
putea să îndreptățească speranțele.

SORIN AVRAM — MAI BUN 
VÎRF DE ATAC

Duminică, la Ploiești, au stat față-n 
față doi dintre portarii susceptibili de a 
face parte din echipa noastră reprezenta
tivă : Ionescu și Haidu. Amîndoi s-au 
comportat bine. Ploieșteanul a fost 
mai puțin solicitat, dar a avut de 
cîteva ori ocazia să dovedească forma 
bună pe care o deține. Haidu a apă
rat mingi grele, fiind „bătut” o sin
gură dată, la un șut imparabil al lui 
Dridea IL

se retrage nepermis 
propria poartă, dînd

^e
Fără

omițînd că în „spa- 
mai află decît... 

aceste lipsuri, care 
fi corijate la timp, 

îmbrăca trrcoul 
reprezentative.

după meciul Turcia —Cehoslovacia
nînd cu Popluhar ca „măturător". 
Apoi, simțind replica slabă dată de 
adversar, au ieșit curajos la atac, în- 
chegînd combinații spectaculoase și 
derutante, cu superioritate numerică, 

și din numele 
(3).

ultimii

— Reiese aceasta 
marcatorilor: Jokl
Hrdlicka și Kvasniak, 
Jocași...

— Va părea curios, 
remarc că scorul putea fi și 
ver dacă cehii nu ratau alte nume
roase ocazii.

— Au fost — se pare — unele mo
dificări și în formația cehilor.

— Da. 
niată la 
Kavat în 
Mazny.

Knebort, 
doi mij-

dar aș vrea să 
mai se-

Numai trei față de cea ali- 
Praga: Horvath, Vatja și 
locul lui Weiss, Bomba și

— Din cele spuse de dv. pînă acum 
și revenind la viitorii noștri adver
sari de Ia 23 octombrie, apreciem, to
tuși, că sarcina fotbaliștilor noștri nu 
va fi tocmai ușoară.

—- Firește. Vom lua însă măsurile 
necesare. Deocamdată am alcătuit un 
lot lărgit de 23 de jucători, care după 
etapa de miine (N.R. azi) va fi redus 
la 18 jucători.

în cadrul unei scurte pregătiri e- 
fectuate în comun, lotul reprezentativ 
va susține două jocuri cu caracter de 
verificare și de omogenizare. Printre 
viitorii noștri parteneri se află for
mația din R, D. Germană, Dinamo 
Dresda.

G. NICOLAESCU

. .. I
cuvineDintre ceilalți jucători, se 

să remarcăm jocul lui Badea. Preci
zăm însă că în meciul cu Steaua ell 
n-a avut sarcinile obișnuite ale unui 
vîrf de atac, ci a acționat ceva mai 
retras decît Dridea, operînd ca un 
fel de al treilea mijlocaș. Prin pla
samentul în teren al lui Badea, Pe-j 
trolul a jucat mai mult în sistemul! 
4—3—3. în orice caz, Badea deține o 
formă bună și este un om de luat! 
în considerație la alcătuirea lotului.

De la Steaua, puține remarcări. To
tuși, Hălmăgeanu a dovedit că se 
poate conta în continuare pe aportul 

folosit extrem
a

lui. Sorim Avram,
dreapta în cea mai mare parte _ 
timpului, ne-a plăcut mai mult cînd 
a trecut vîrf de atac.

R. URZICEANU
DOI „CĂRĂUȘI"

asupra jocului 
să scriem r’1

CEI

Revenind 
Rapid, vrem 
pe care de mult le-am fi dorit așter
nute pe hîrtie. Ca o obligație __ 1
veche. Ne gîndim la Năsturescu și’ 
Codreanu. Poate că o să pară ciudat,' 
dar ne îngăduim să spunem că, dacă 
Dumitriu și Ionescu strălucesc în mij< 
locul terenului acest lucru se dato
rește în mare măsură muncii, dusă' 
neobosit de cele două aripi. Și unull 
și celălalt fac o adevărată treabă de! 
„cărăuși” cu mingea, de-a lungul șj1 
de-a latul terenului. Și nu de puține! 
ori Năsturescu sau Codreanu își asu
mă sarcini de ultimi apărători, inter
venind^ în careul mic al echipei lor/

Două rînduri despre „selecționa-: 
bili". Dan rămîne același om de în
credere. Mai ales prin forța sa fizică' 
domină Jntreg careul rapidist. Ce pă-l 
cat însă că, în multe cazuri, alege 
soluția cea mai simplă, trimițând ba
lonul în tribune.

Cea mai bună impresie ne-a făcut-o 
însă N. Georgescu: laborios, ferm, 
eficace.

i echipei 
cîteva rînduri

mai

V. PĂUNESCU |
DATCU ?

Ați reținut, poate : dintre cei 24 
de jucători care au evoluat în me-! 
ciul Dinamo București — Crișul, cea' 
mai mare notă — 9 — a primi t-o! 
portarul dinamovist Datcu. într-ade-' 
văr, el a adus o contribuție însem
nată la victoria echipei sale, prin1 
intervențiile sigure pe care le-a avut 
în cursul meciului și mai ales ia in-j 
ceputul lui, cînd Crișul a fost în două1 
rînduri pe punctul de a . deschide 
scorul. I

Ne bucură revenirea în formă ai 
acestui portar, pe care contam într-un 
timp și care își poate spune din nou 
cuvîntul în întrecerea — indirectă —- 
cu ceilalți portari de valoare din țara 
noastră.

Dintre ceilalți jucători, vom spune 
cîte un cuvînt despre Radu Nunwe.T- 
ler, Pîrcălab și Popa. Bine al 
jucat, de la început pînă la sfîrșit,! 
Radu Nunweiller. Mișcarea sa in :e-' 
ren, fente'e sale înșelătoare, ambiția' 
cu care joacă fac din ei o făgăduia ăl 
apropiată. Pîrcălab n-a fost tot tim-1 
pul... Pîrcălab, dar atunci cînd a vrut! 
(Ia golul, al doilea, de pildă) a fost 
de neoprit. în nota obișnuită — b'raj 
-—i — Popa. Foarte mobil, ins:s- 

uneori și acțiu-1 
rândurile Crișuiuî 

prin buna'

—v ----- ... „ri-î'
blingului, lăsînd aceasta pe seama ina-!

, - riscă mai puțin...
JACK BERARIU 

★
federal, N. Petrescu, 
Datcu doar cu nota 7,

deci
tent, el a sprijinit 
nile de atac. Din 
s-a impus prin calmul său, r.._. ___
sa orientare în joc, Solomon. Ar tre-1 
bui însă să renunțe la satisfacția dri-:j

intașilor, care

< 
(

Observatorul
l-a apreciat pe 
motivîndu-și... zgîrcenia prin faptul că, 
după părerea ra, portarul dinamovist 
n-a fost prea mult solicitat.

Ă
Sînt doar cîteva păreri după jocu

rile de duminică și, fără îndoială,! 
etapa de astăzi va aduce clarificări 
menite să-i orienteze pe se’ecți nesi.

Atenție, fotbaliști ! Cinstea de a 
îmbrăca tricoul naționalei va reveni 
celor mai buni.
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Ingrid Ungur învingătoare 
în concursul internațional 
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Un nou film al Olimpiadei 
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lupte, șah, judo 
inițiativă nu se 
pildă. In vară,
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de copii 
din cartier au fost angrenați !ntr-o 
competiție de fotbal destinată lor, în 
care și-au măsurat forțele reprezen
tativele de străzi. Sprijinul biroului 
comitetului raional U.T.C. s-a făcut 
simțit din plin cu această ocazie, zeci 
de străzi (multe de la... hotarele ra
ionului) fiind prezente la start. Fru
moase perspective au demonstrat 
micuții fotbaliști de pe „Labirint", 
„Th Speranția", „Vulturi", „Steja
rul" etc. Selecționata raionului a 
ajuns 
Capitală, 
sprijinul 
festații 
„Premiul 
aprecierile organizatorilor 
tei Natalia Săbiescu.

Pentru pregătirea sportivilor aso
ciației și, în general, a tuturor celor 
care frecventează 
Turturele au fost 
tructori voluntari 
pricepere și multă
De fotbal, bunăoară, se ocupă Gheor- 
qhe Vasile (tehnician la „Flacăra 
roșie"). Echipa de seniori antrenată 
de el ocupă în prezent locul I în cam
pionatul orășenesc seria I. De handbal 
are grijă instructorul voluntar Cice
rone Burcă, salariat la I.S.P.A. Baza 
sportivă, care cuprinde un teren de 
folbal, două de volei, unul de hand
bal redus, o pistă de atletism etc 
„arată" bine. Ea este pusă (printr-o 
planificare judicioasă) la dispoziția tu- 
•uror echipelor din cadrul raionului, 
care își manifestă dorința de a o fo
losi. De pildă, formațiile de handbal ale 
secțiilor strungărie și motoare de la 
o uzină din raion au proiectat un 
meci amical. Se dă un telefon „dis
pecerului" Traian Popa (secretarul 
asociației, strungar la Fabrica de ace) 
și acesta face pe loc programarea. 
Si școlile din împrejurimi au acces 
aici. Printre proiectele de viitor am 
notat: transformarea terenului de 
fotbal într-un mare patinoar (cu cola
borarea clubului sportiv raional) și 
amenajarea unei zone pentru hochei, 
rezervată echipei de pitici a cartie
rului, care va lua ființă în curînd.

Printre preocupările de „cameră" 
se înscriu, ca și în alți ani, simultane 
de șah (va fi invitat, printre alții, și 
proaspătul mare maestru internațio
nal Florin Gheorghiu), simpozionul 
cu tema i „Cum ajută sportul la dez
voltarea multilaterală a tinerilor", de
monstrații de lupte și box, întîlniri 
cu sportivii fruntași ai țării. După 
cum se vede, se va face și în con
tinuare o intensă propagandă pentru 
practicarea exercițiilor fizice și a 
sportului.

etc.
duce lipsă, 
sute

perspective au 
fotbaliști de pe 

Vulturi", 
etc. Selecționata raionului 

intr-una din semifinalele pe 
Este locul să subliniem și 
dat unor asemenea mani- 
sportive de către deputați. 
întîi" s-ar cuveni — după 

deputa-

baza sportivă din 
atrași cîțiva ins- 
ce activează cu 
tragere de inimă.

Pe itinerariul nostru au figurat, 
bineînțeles, și alte Case de cultură 
ale tineretului. Fie din cauza unor 
condiții materiale mai puțin cores
punzătoare, fie din cauza unui inte
res scăzut, sportul nu a tost tratat 
cum se cuvine, răminind în multe 
cazuri la periferia oreocupărllor.

Să luăm, bunăoară, Casa de cultură 
a tineretului din raionul 23 August. 
Aici există un oarecare interes în 
acest sens. Dar numai pe linia pro
pagandei sportive. Au avut loc, în 
ultima vreme, intilniri cu maeștrii 
sportului, demonstrații de box și 
lupte cu participarea membrilor clu
bului Metalul, din cind in cind cite 
un film documentar. La capitolul 
competițional: doar „clasicele" dis
pute de șah și tenis de masă. Aceasta, 
cu toate că în patrimoniul casei de 
cultură figurează și o bază sportivă. 
Spunem că figurează pentru că de 
existat nu prea există. Terenurile de 
volei sînt complet neîngrijite, din 
cele de tenis au rămas numai stîlpii 
care trebuiau să susțină fileul, po- 
picăria pe jumătate construită adă
postește acum... decoruri, iar din 
cele două panouri de baschet, arun
cate intr-un colț al curții, nu pot fi 
reconstituite, bineînțeles, terenurile. 
V ina ar cădea pe un biet contract de 
dare în folosință, încheiat între casa 
de cultură și asociațiile sportive 
„Firul" și „Sticla". Flirtia cu pricina 
este deocamdată de negăsit. Oricum, 
se impune luarea unor măsuri ur
gente pentru folosirea acestei baze 
sportive. Mai recomandăm studierea 
posibilității de reînființare a cercu
lui de gimnastică artistică, care cu 
ani în urmă obținea succese remar
cabile.

O situație asemănătoare (din punct 
de vedere al lipsei spiritului gospo
dăresc) am găsit-o și la Casa de cul
tură a tineretului din raionul N. Băl- 
cescu. Un imens teren — pare-se de 
fotbal — a devenit impracticabil, iar 
spațiul rezervat voleiului este năpă
dit de buruieni șt marcat prin două 
bare transversale ale unei porțl de 
fotbal și suporții de metal ai panou
rilor de baschet. Oare tinerii din în
treprinderile apropiate (și sînt des
tule) n-ar putea folosi aceste terenuri?

Un ultim popas, pe dealul Colro- 
cenilor, la Casa de cultură a tinere
tului din raionul „16 Februarie". Și 
aici activitatea competițională spor
tivă este anemică. Ea se reduce la în
treceri amicale de șah sau tenis de 
masă, programate de două ori pe 
lună conform planului de muncă. 
Există, însă, o motivare concretă: 
lipsa de spațiu pentru amenajarea 
unei baze sportive. In rest, s-au or
ganizat (ce-i drept, nu cu regulari
tate) demonstrații de lupte, box și 
judo, întîlniri cu maeștri ai sportu
lui etc.
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de conducere ale Caselor de cultură ale tineretului (din care n-ar trebui 
să lipsească profesorul de educație fizică sau antrenorul) să-și apropie 
mai mult inimile și de activitățile sportive. Acolo unde există terenuri 
și materiale sportive corespunzătoare (și așa după cum ne spunea prof. 
Anton Moraru, șeful secției sport a Comitetului orășenesc București al 
U.T.C., de materiale sportive nu se duce lipsă) trebuie mai mult simț 
gospodăresc, mai multă inițiativă în organizarea de competiții. în gene
ral, s-or putea înmulți formele de popularizare a sportului prin inclu
derea sistematică în programele de activitate a unor simpozioane (scurte, 
dar cu teme interesante), a unor întîlniri cu maeștri ai
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derea sistematică în programele de activitate a unor simpozioane (s 
dar cu teme interesante), a unor întîlniri cu maeștri ai sportului (meda- 
liafi olimpici, mondiali sau europeni — fiindcă sînt multi în Capitală), 
demonstrații de gimnastică, de lupte sau box, simultane de sah, filme 
sportive ș.a. Cu mai multă stăruință, cu pasiune, printr-o colaborare cu 
toți factorii interesați, sportul ar cuceri noi iubitori (deci noi practicanți), 
iar programele caselor de cultură ale tineretului ar cuprinde mai multe 
puncte de atracție.

Deci, să încercăm I
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WROCLAW (prin te
lefon). — Sîmbătă și 
duminică s-a desfășurat 
în localitate concursul 
internațional de înot la 
care au participat spor
tivi din Cehoslovacia, 
Ungaria, R. D. Ger
mană, România, U.R.S.S. 
și Polonia. Tara noastră 
a fost reprezentată la 
aceste întreceri de In
grid Ungur, Vladimir 
Moraru și Angel Șop- 
tereanu.

NOIJ RECORD MONDIAL
LA ARUNCAREA DISCULUI

Atletul cehoslovac 
Ludwik Danek a stabilit 
ieri, în orașul Sokolovo. 
un nou record mondial 
la aruncarea discului. 
Performanța lui de 65,22 
m. întrece cu 67 centi
metri vechiul record, 
care-i aparținea din 2 
august 1964.

Cu o frumoasă victorie 
a încheiat cursa de 200 
m mixt sportiva noas
tră Ingrid Ungur. Ea a 
cîștigat cu timpul de 
2:47,3, urmată fiind de:
2. Szlomka (Polonia) 
2:49,3 și Demhlow 
(RDG) 2:50,4. Alte re
zultate :

100 m liber (f): 1.
Schumacher (RDG) 
1:05,3, 2. Sifcenko
(URSS) 1:05,8, 3—4. 1. 
Ungur (clasată pe locul 
doi în seria ei) și Fried 
Ier (RDG) 1:05,9; 200 m 
bras (m): 1. Klukowskf 
(P) 2:34,1, 2. Șoptereana 
2:37,9 3. Bujaev (URSS1 
2:38,7; 200 m fluture (m) 
1. Schantz (RDG) 2:24,2... 
4. Moraru 2:30,2; 100 m 
bras (m): 1. Bujaev
1:11,3, 2. Klukowski
1:11,9, 3. Șoptereanu
1:12,3; 100 m fluture (mp 
1. Banjai (Ungaria) 
1:02,5, 2. Moraru 1:04,8
3. Winkler (RDG) 1:04,8.

Cineaștii japonezi au 
realizat un nou film, a- 
vînd ca subiect cea de-a 
18-a ediție a Jocurilor 0- 
limpice de la Tokio. Pro
ducția acestui film a fost 
inițiată în urma criticilor 
aduse primului film al 0- 
limpiadei de la Tokio, că
ruia i s-a reproșat că nu 
a fost un documentar fi
del al întrecerilor ^olim
pice.

Ilideji Kawasaki, se
cretarul asociațiilor spor

tive japoneze, a declarat 
că noul film este un ve
ritabil documentar. El cu
prinde lot ce a fost in
teresant la trecuta Olim
piadă. Totodată, filmul 
este instructiv și din punct 
de vedere tehnic sportiv, 
îndeosebi în secvențele care 
redau întrecerile de atle
tism, gimnastică, înot, 
haltere. Deocamdată, fil
mul va li distribuit numai 
în Japonia și în special 
în școli.

SPORTURILE CARI VOR FIGURA 
ÎN PROGRAMUL J. 0.

Întîlnirile internaționale
MECIUL TURCIA — ROMANIA 

SE DISPUTĂ LA ANKARA

Schimbare de localitate în meciul 
retur Turcia — România din cadrul 
preliminariilor C.M.

în loc de Istanbul, cum se stabilise 
inițial, această partidă se va desfă
șura sîmbătă 23 octombrie la Ankara.

POLONIA — ROMÂNIA (Juniori)

Tot la 24 octombrie se va desfă
șura la Torun partida dintre selec-

ale fotbaliștilor noștri
ționatele de juniori ale Poloniei și 
României.

REPREZENTATIVELE DE TINE
RET ALE ROMÂNIEI ȘI TURCIEI 

VOR EVOLUA LA BRAȘOV

Duminică 24 octombrie se va dis
puta la Brașov întîlnirea dintre re
prezentativele de tineret ale României 
și Turciei. Meciul va fi condus de 
arbitrul polonez Kozner.

MADRID 12 (Agerpres). —
Cu prilejul congresului 

C.I.O., delegatul Mexicu
lui a prezentat programul 
celei de-a 19-a ediții a 
Jocurilor Olimpice de vara, 
care vor avea loc la Ciu
dad de Mexico între 12 și 
27 octombrie 1968. In pro
gram figurează următoa
rele sporturi : atletism, 
baschet, box, caiac-canoe, 
canotaj academic, călărie, 
ciclism, fotbal, gimnastică, 
hochei pe iarbă, lupte, 
pentatlon modern, natație, 
polo pe apă, scrimă, tir, 
/olei, iachtlng.

Festivitatea de deschidere 
va avea loc la 12 octom
brie pe marele stadion 
olimpic din cetatea univer-

Handbalistele 
învinse la Lvov
Echipa feminină de hand
bal a României și-a în
ceput turneul în U.R.S.S., 
jucînd marți la Lvov cu 
reprezentativa U.R.S.S.. 
Au cîștigat gazdele cu 
5—4 (3—2), prin golurile 
marcate de Stolitenko (2) 
Bobrova, Griniute și Tu- 
leakova, respectiv Boțan 
(3) și Szoko. Revanșa are 
loc astăzi.

Unul din cele mai bune 
rezultate la aruncarea 
suliței din acest an a 
fost obținut recent de 
atletul finlandez Vaino 
Kuisma care a realizat

in cadrul unui concurs la 
Turku (Finlanda) o arun

care de 85,04 m

Foto: Lehtikuva — 
Helsinki

sitară. La 13 octombrie vot 
începe întrecerile de cano
taj academic, baschet, na- 
tație, polo pe apă, hochei 
pe iarbă, lupte, pentat'—’ 
modern, box. Probele rfi 
atletism se vor desfășura 
între 15 și 22 octombrie 
inclusiv.

PROBELE DE NATAȚIE 
NOU INTRODUSE 

IN PROGRAMUL OLIMPIC
MADRID 12 (Agerpres). 

După cum s-a anunțat. 
Comitetul Olimpic Inter
național a hotărît să in
cludă încă 11 probe de 
natație în programul vi
itoarelor Jocuri Olimpice. 
Aceste noi probe care vor 
primi ,,botezul olimpic" la 
Ciudad de Mexico sînt 
următoarele: MASCULINi 
200 m liber; 100 m spate; 
100 ni bras; 100 m fluture; 
200 m mixt individual;
FEMININ: 200 m lib<£ 
800 m liber; 200 m spate; 
200 m fluture; 100 m 
bras; 200 m mixt indi
vidual.

PE SCURT
PARIS

Federația Internațională 
de Gimnastică a selecțio
nat echipa Europei care va 
întîlni la 26 octombrie, la 
Essen (R. F. Germană), 
reprezentativa Japoniei.

Din echipă fac pat.^ 
tre alții, italianul 14 Ci- 
nucci, norvegianul 
haug, francezul Guiffroy, 
polonezul Nikolai Kubica, 
germanul Jaschek. Este 
incertă prezența gimnaș- 
tilor sovietici, care la data 
respectivă sînt angajați în 
campionatele unionale.

A început „Sâptâmlna sportivă 
prcolimpică internațională"

CIUDAD DE MEXICO 
12 (Agerpres).—

Pe velodromul „Plu- 
tarco Elias Calles” din 
capitala Mexicului au în
ceput luni întrecerile 
.Săptămînii sportive pre- 
olimpice internaționale”, 
la care participă 250 de 
sportivi din Bolivia, Ca
nada, Finlanda, Franța,
R. D. Germană, R.F. Ger
mană, Italia, Japonia, 
Norvegia, Polonia, Ro
mânia, Spania, Suedia.
S. U.A., U.R.S.S. și Me
xic.

La festivitatea de des
chidere au asistat Adolfo 
Lopez Mateos, președin
tele Comitetului de orga
nizare a celei de-a 19-a 
ediții a Jocurilor Olim
pice din 1968, generalul 
Jose Clark Flores, pre
ședintele Comitetului o- 
limpic mexican și alte 
personalități.

Săptămîna preolimpică, 
al cărui scop principal 
este studierea efectelor 
marii altitudini asupra 
comportării sportivilor, 
cuprinde competiții de

atletism, ciclism, box, 
gimnastică, natație și 
scrimă.

întrecerile au fost inau
gurate de cicliștii pistar- 
zi. Ei au participat la 
probele de 1 000 m cu 
start de pe loc și viteză. 
Rezultatele înregistrate 
arată că altitudinea capi
talei mexicane (peste 
2 000 m) favorizează per
formanțele viteziștilor. 
Astfel, francezul Daniel 
Morelon a cîștigat proba 
de 1 000 m cu start de pe 
loc cu timpul de 1:07,4, 
timp superior cu 3 secun
de recordului mexican și 
inferior cu numai o ze
cime de secundă recor
dului mondial al lui Sân
te Gaiardomi. Pe locul 
doi în această probă s-a 
clasat italianul Cipriano 
Chemello cu timpul de 
1:08,4. Reamintim că la 
Olimpiada de la Tokio 
belgianul Patrick Sercu a 
cîștigat proba cu rezulta
tul de 1:09,5.

în seriile probei de vi
teză, Morelon și italianul 
Turrini au marcat cel

mai bun timp, acoperind 
ultimii 200 m în 11,6. 
Pentru optimile de finală 
s-au mai calificat sovie
ticul Bodnieks (11,9), me
xicanul Mercado, japone
zul Madarame, cubanul 
Reves.

România este reprezen
tată la concursurile de 
la Ciudad de Mexico de 
trei sportivi : scrimera 
Ecaterina Iencic, atletul 
Constantin Bloțiu și bo
xerul Nicolae Gîju.

într -un interviu acor
dat ziariștilor mexicani, 
Ecaterina Iencic a decla
rat că antrenamentele au 
decurs în bune condiții 
și așteaptă cu nerăbdare 
întîlnirea de miercuri cu 
partenerele de concurs, 
între care cele mai redu
tabile se anunță sporti
vele sovietice și cubana 
Mirela Rodrigues.

Concursurile de la Ciu
dad de Mexico sînt ur
mărite de numeroși spe
cialiști străini și de un 
grup de 200 de medici 
mexicani.

RICA

Cea de-a 9-a partidă a 
meciului pentru titlul iv.^ 
dial feminin de șah din
tre Nona Gaprindașvili și 
Alia Kușnir a fost amînată 
a doua oară, Kușnir fiind 
suferindă. Potrivit regu
lamentului, dacă Alia 
Kușnir nu se va prezenta 
să dispute partida nici la 
13 octombrie ca va fi de
clarată învinsă fără joc. 
Scorul după 8 partide este 
de 6—2 în favoarea No
nei Gaprindașvili

PARIS

Tradiționala competiție 
internațională de ciclic 
,,Paris—Tours", des. ae
rată duminică, a revenit 
rutierului Gcrben Karstens 
(Olanda), care a parcurs 
246,800 km în 5 h 28:51.

ZORICH

La Zurich s-a disputat 
o mare competiție interna
țională de spadă cu parti
ciparea a 36 de echipe re- 
prezentînd 10 țări. In fi
nală, formația poloneză Le- 
gia Varșovia a dispus cu 
10—6 de echipa elvețiană 
Bale. Pc locul trei s-a 
clasat echipa orașului 
Zii rich.
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