
vineri, la 
întrecerile

începînd de 
șoara au Ioc 
de lupte greco-romane (seniori).

»lartul un număr de 
ol) de sportivi, care timp de 
3 zile vor lupta 
cu ardoare pentru 
cucerirea tricouri- 
lor de campioni 
republicani pe anul 
1965.

La ediția din a- 
cest an lipsesc din 
rîndul concurenți- 
lor maeștrii eme- 
riți ai sportului V. 
Bularca și I. Cer
nea (nu însă și din 
preajma lor, fiind 
antrenori), dar a- 
matorii luptelor din 
Timișoara prezenți 
în sala sporturilor 
vor putea 
evoluțiile 
sportivi T 
în arena 
țională ca 
vulescu, 
la J.O. de

; -Tokio, 
tinescu, clasat pe 
locul II la campio
natele mondiale 
din 1963, campio
nii balcanici C. 
Turturea, I. Alio- 
nescu și M. Bolocan, I. Baciu, 
cîștigător al turneului speranțe
lor olimpice din Iugoslavia 
(1965). și alții. Alături de ei vor 
concura și mulți tineri, dornici 
de afirmare.

urmări 
altor 

"xțnoscuți 
'hrîterna-
D. Pîr- 

medaliat 
la Roma 
N. Mar-

DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI VA!

Timi-
finale
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DOUA VICTORIE ÎN DEPLASARE • 25 DE GOLURI ÎN ETAPA DE IERI !

REZULTATELE DE IERI
d-o)

CLASAMENTUL
Vicecampionul mondial N. Martinescu exe- 
cutînd una

Steaua—Farul 6—0
știința Cluj—Rapid 1—1 (0—0)..
Dinamo Pitești—C.S.M.S. 4—

(4-0)
Steagul roșu—Petrolul 0—2 (0—0)
U.T.A.—Dinamo București 3—0 

(2-0)
Știința Timișoara—Siderurgistul 
-5 (1—3)
Crișul—Ș.iința Craiova 1—0 (0—0)

Dintrc bănățeni rețin atenția 
experimentalii V. Micula și P. 
David, nelipsiți în ultimii ani 
de la întrecerile finale.

Pentru desfășurarea competi
ției în cele mai bune condițiuni

din acțiunile-i preferate : dublu- 
saltul

Voleibaliștii de la Dinam®

invitați in Franța

Anul XXI-Nr. 4792 Joi 14 octombrie 1965

Echipa masculină 
Dinamo București a 
vitată să participe 
silia la un turneu 
rificare a jucătorilor 
tași francezi, pe care federa
ția de specialitate din Franța 
îl organizează în zilele de 30 
și 31 octombrie și 1 noiem
brie. Clubul sportiv Dinamo 
a acceptat invitația. La tur
neu iau parte trei echipe fran
ceze, și anume : Asnieres
Sport Paris, Stade Marseillais 
și Selecționata speranțelor.

de volei 
fost in
ia Mar- 
de ve- 

frun-

Rezultate surprinzătoare în etapa de ieri la fotbal
• LIDERUL STOPAT LA CLUJ • SIDERURGISTUL A SURCLASAT PE ȘTIINȚA TIMIȘOARA ACASA LA EA • STEAUA A REALIZAT 

SCORUL ETAPEI Șl AL CAMPIONATULUI : 6—0 CU FARUL • STEAGUL ROȘU LA PRIMA ÎNFRÎNGERE PE TEREN PROPRIU, 

PETROLUL LA A

I
federația de specialitate a de- | 
semnat un juriu de arbitri din 
care nu vor lipsi Ion Crîsnic, 
Valentin Bați, Ion Staicu și 
Vascul Popovici. posesori ai 
ecusonului F.I.L.A.

I
I

Coltul specialistului I
I

Cum să muncim
cu tinerii luptători

1. Rapid
2. Petrolul
3. U.T.A,
4. Știința Cluj

8 7 10 
8 5 2 1 
8 4 3 1 

8
5. Știința Timișoara

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

6. C.S.M.S.
7. Steaua
8. Steagul roșu
9. Dinamo Pitești

10. Știința Craiova
11. Siderurgistul 

Dinamo Buc. 
Farul 
Crișul

12.
13.
14.

4
3
2
3
3
2
2
2
2
1

1
3
4
1 
O
2
1
1
1
3

3 12—12 9
2
2
4
5
4
5
5
5
4

9—10 
17— 9 
13—11 
13—17

6—11 
15—20 
13—19
6— 14
7— 15

ETAPA VIITOARE
Petrolul—U.T.A., Știința

5
5
5

Craio
va—Dinamo București. Farul—Ști
ința Cluj, Crișul—Siderurgistul, 
C.S.M.S.—Steagul roșu, Rapid— 
Steaua,' Știința Timișoara—Dina
mo Pitești.

Pavlovicl, ieri cel mai 
eficace înaintaș, îl „învin
ge" pe Manciu.

Foto : Șt. Ciotloș
★

La Cluj tribune arhipli
ne ! Ivansuc încearcă o pă
trundere spre poarta bucu- 
reștenilor.

practicarea luptelor presu
pune o serie de calități de 
bază care, în cadrul antrena
mentelor, sînt dezvoltate la 
un nivel superior. Acestea 
sînt : forța, viteza și îndemî- 
narea, curajul și perseverența. 
In funcție de aceste calități 
luptătorii sînt avantajați, dife
rit, in practicarea celor două 
discipline de bază din ramura 
luptelor (greco-roma-ne și li
bere). Pentru „greco-romane“ 
de o,.«rte mare însemnătate 
este mi, 'Witea coloanei ver
tebrale pn vederea execuției 
procedeelor prin pod), precum 
și. torta și mobilitatea membre
lor superioare. In această dis
ciplină sînt avantajați sporti
vii inalți, cu statură atletică. 
Ei trebuie să dispună de multă 
forță în brațe, spate, mijloc și 
picioare.

Pentru luptele libere sînt 
indicați sportivii cu. picioare 

iternice, avînd o bună mo
bilitate și rezistență a articu
lațiilor membrelor inferioare. 
I n avantaj îl constituie și lun- 
g.mea brațelor, care favori-

zează fixarea picioarelor 
versarului.

De aici, r.tr trebuie să se 
teleagă că sportivii care 
alte conformâții fizice decît
le arătatei nu ar corespunde 
pentru disciplinele amintite. 
In . lupte, procedeele tehnice și 
tactice;’ §înt foarte variate, a- 
cest lucru permițînd sportivi
lor să-și' însușească elementele 
care sînt potrivite particulari
tăților lor individuale. Exem
ple de acestea sînt foarte mul
te, și sînt numeroase cazuri 
cind sportivi cu o conforma
ție fizică necorespunzătoare 
(la prima vedere) au obținut 
totuși performante ridicate.

LUCRUL CU JUNIORII 
O CHESTIUNE DE MARE 

IMPORTANȚA

Este foarte important ca- 
trenOrii care se ocupă de 
struirea șj educația tinerilor 
luptători, să fie bine pregătiți 
ei înșiși^ Pe lingă cunoștințele 
tehnico-taclic^; aceștia trebu-

(Telefcto-Agerpres)

„DUMINICĂ SPORTIVA'4

VASCUL POPOVICI 
lector la I.C.F.

antrenor al lotului republican 
de lupte libere

I
I

(Continuare în pag. a l-a) I
CU 5000

DE ELEVI LA PITEȘTI
lecția de invățămînt a sfatului 

iul ar al orașului Pitești a or- 
o frumoasă „duminică 

sportivă” pe stadionul 1 Mai din 
localitate,, la care au participat 
5 000 de elevi și eleve. Un spri
jin substanțial au dat și direc
torii de școli, care au sosit la 
stadion în fruntea coloanelor de 
elevi.

în program au figurat întreceri 
de atletism, volei și fotbal, dintre 
care unele foarte disputate și la 
care s-au „scos“ rezultate demne 
de reținut. Iată cîteva dintre ele: 
Atletism băieți 100 m 
niciuc 11,8; 200 m — î 
24,3; 400 m
m
100 m — I. Florescu 15,0 
D. Baicu 32,8; 500 m — 
1:37,2; volei : 
nești — Lie.
2 — Șc. prof. Pitești 2—0; Lie. nr.
3 Șc. prof. Construcții 2—0. Fot
bal : Sel. liceelor — Sel. șc. prof. 
6^2 (3-1).

GH MTHAILESCU
coresp.

'•alnizat

p

H 
ce 
o

România—Bulgaria la talere
Ieri au plecat la Sofia trăgătorii români care începînd de 

sîmbătă vor lua parte la întîinirea bilaterală România — 
Bulgaria la talere. întrecerile se vor desfășura la talere 
aruncate din șanț și skeet — pe echipe seniori și individual 
la juniori (skeet).

CLUJ, 13 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Un stadion 
plin a ținut să asiste miercuri la 
evoluția neinvinșilor — Rapid 
București — nutrind totodată și 
speranța unei victorii a studen
ților (mai ales după acel 0—3 
din primăvară). Cam problema
tică apărea însă această victorie, 
tinînd seama de jocul slab rea
lizat duminică de Știința în com
pania C.S.M.S.-ului. Dar, echipa 
studențească a renăscut parcă din 
propria-i cenușă, a fost de multe 
ori peste adversar, a dominat 
uneori cu autoritate și a ratat — 
eu piciorul lui Adam — vic
toria ! Revenirea Științei se ex
plică — după părerea noastră — 
prin dorința fotbaliștilor de a 
sc dărui jocului.

Intîlnind o apărare hotărîtă, 
înaintarea Rapidului s-a „clăti- 
nat“ ; cuplul Dumitriu—Ionescu. 
marcat strașnic. nu și-a putut 
dezvolta intențiile decît rareori. 
O singură dală, Dumitriu, după 
o combinație cu Ionescu. a făcut 
o cursă în care și-a păcălit adver
sarii și, de pe, locul unde tre
buia să se afle Grăjdeanu, a 
șutat. Mai bine zis a ..........
boraș 
dar Dumitriu.
marchează 
luate 
cîteva 
70-lea

Dar 
tunci ? 
s-au petrecut 
lui Andrei. Adam (în min.

pc lingă picior dur, 
reușește nimic. După 
n acțiune Dumitriu 
Gaboraș este 
neficiază de 
port general

neatent, nu 
un minut, 

Ionescu, dar 
la post. Știința be-. 

cornere (ra- 
în favoarea

cîteva
10—3

ȘTIINȚA CLUJ :
Gaboraș 6 — Szoke 7, 

Grăjdeanu 8. Cîmpeanu 
Alexandru 7, Tegean 8 — 
6, Marcu 7, Adam 5, Szabo 8.

RAPID :

Neșu 8, 
7 — V. 
Ivansuc

Andrei 6 — Lupescu 7, Motroc 
6, Dan 7, Greavu 8 — Dinu 6, 
Georgescu 7 — Năsturescu 7, Du- 
mitriu 7, Ionescu 6, Codreanu 7.

Au marcat : Dumitriu (min. 70) 
și Marcu (min. 82).

IESE
Ml

S. Pas-
S. Pasniciuc 

G. Barbu 59,6; 8)0 
A. Zamfirescu 2:18,3; Fete 

200 m — 
E. Barbu 

Șc. Prof. Ștefă- 
nr. 1 2—0; Lie. nr.

p 
p 
«"9

R

O
&

&

Am în „dulce . tîrgul leșului** un 
vechi amic, cu care am cîntat o dată, 
cu am în urmă, un „Gaudeamus igi- 
tur". Eram tineri, atunci, și 
șoară" me i ane ol ic i.
anii uceniciei și în 
■agapa despărțirii, ne 
mndu-ne la colocvii 
geliene.

Viața ne-a dus pe 
mul său. I 
aproape de 
de nț Hor săi 
cu noașterii 
l-am aflat 
sportului și 
drumul lașului, 
întotdeauna acolo, pe locul său din 
tribuna-ntîi a inelului de 

Jjcuns printre teii încărcați 
ai CopouIui.

$i în colocviile noastre 
paradoxală Ipsniciune de la probeme 
filozofice la\ virtuțile și erorile lui

„o ,'ecd-
Terminaserăm 

seara aceea, la 
vedeam reîniîl- 
cu triadele he-

fiecare pe dru- 
meu a rămasPrietenul

' filozofie, deslușind stu- 
de ieri și de azi cărările 
omenești. In ultimii ani, 
Îndrăgostit pasionat al 

acum, or: de cile ori iau 
știu că-/ întilnesc

beton’,' ds- 
de poezie

trecem cu

Matei, Vornicii, Stoicescu sau Ștefă 
riescu. O vreme, pe el și pe ceila'ti 
colegi de tribună, numărul fiind de 
ordinul zecilor de mii, i-am crezut 
mistuiți doar de demonul fotbalului. 
Dar, cu prilejul unei recente vizite 
in așezarea de pe cele șapte coline 
ce străjuiesc curgerea apelor Bah’u- 
iului, am avut revelat a multiplelor 
va'enfe ale ieșenilor nentru feluritele 
fatete ale fenomenului sport. Tihna 
duminicală e adesea petrecută pe 
stadionul din Copoii, pe terenurile 
de lingă gară sau in sala cu nume 
simbolic — Voința. Si, în Copou, ia 
„C.F.R." sau la Voinfa, ieșenii, spor
tivi activi sau spectatori, dovedesc 
relații nebănuit de strînse cu dispută 
snortivă. Stră-strănepoții „oamenilor 
măriei sale" urcă treptele cunoașterii 
in sport, demonstrîndu-și măiestria 
în întreceri la rangul cel mai Înalt 
In ziua de duminică de care vorbeam, 
pe terenurile din „dulce tîrgul leșu

unde 
Grăjdeann, a 
a iu ft at. Ga- 

spre minge 
revine și 

goală, 
în 
al

s-a îndreptat 
mai iute.

în poarta
a s-au petrecut 
ide ale celui de 

de joc.
întîmplat piuă 
notate în 
mai mult la poarta 

2, 5 
și 8) are mingea la picior sau...

clujenilor), dar 
pe lingă (în min. 
linia de 
muncește 
gean 
foarte utilă, 
timpul atacul. 
Două pase 
irosite de 
de Adam 
plonjîndu-1 
32 panică în careul Științei : lo-

ce s-a
Fazele

a- 
carnet

lui" s-au desfășurat nici mai mult 
nici mai puțin decît următoarele ln- 
tilniri: două de fotbal (una de se
niori categoria A, una de juniori — 
campionat republican), una de rugbi 

, — Gloria București 6—6), 
handbal masculin, categ. A, 
Il-a (C.S.M.S. — Cauciucul 
Gh. Gheorghiu-De j 16—12), 
baschet fete categ. A, seria 
(C.S.M.S. — S.S.E. Craiova

(C.S.M.S. 
una de . 
seria a 
Orașul 
una de . 
a Il-a ( 
75—50). Poate că n-ar fi de prisos 
sâ amintesc că sîmbătă seara avuse
se loc reuniunea de box C.S.M.S. — 
C.S.O. Brăila, în care învingători fu
seseră tot băieții lașului. O „anchetă- 
fulger** îmi releva că la aceste com
petiții au lost prezenți peste 150 de 
sportivi de frunte (luînd în conside
rație 
taica

și rezervele). Ritmul și intensi- 
pulsului sportiv al ieșanului,

VALENTIN PĂUNESCU
(Continuare în pag. a 3-a)

Marcu șulcază 
.12 și 13),. In 
V. Alexandru 

juniorul Țe- 
o activitate 

,îm|>ingind“ tot 
ce folos ?

lui sînt 
18) și 
Andrei 

In min

mijloc.
mult, iar 

desfășoară
»■ 
Dar.

excelente ale
Ivansuc (min. 
(min. 25), 
la picioare.

MIRCEA TUDORAN

(Continuare în pag. 2-3)

totul selecționabilelor
pentru Balcaniada
la baschet feminin

După cum am mai anunțat, în
tre 3—5 decembrie se va disputa 
la Galați a treia ediție a campio
natului balcanic pentru echipe 
feminine. Pe lîngă echipa de se
nioare, țara noastră va fi repre
zentată și de o selecționată de 
ineret, care va participa în afară 
de concurs. Ambele formații vor 
face o verificare între 19—21 
noiembrie cînd, tot la Galați, se 
va desfășura un turneu interna
țional la care au fost invitate 
reprezentativele Ungariei și R.D. 
Germane. în vederea acestor în
treceri au fost selecționate ur
mătoarele jucătoare : Anca Ra- 
coviță, Rodica Demian, Bogdana 
Diaconescu, Octavia Bițu, Dorina 
Suliman, Ecaterina Cherciov, 
Anca Odobescu, Hanelore Spiri
don, Gabriela Vartepniuc, Ana 
Haralambie, Sanda Dumitrescu, 
Cornelia Gheorghe, Elisabeta Na- 
ghi, Octavia Simon, Ecaterina 
Vogel, Anca Demetrescu, Magda
lena Wagner, Margareta 
Maura Popa. Antrenori :

1 renez și C. Neguiescu*

Simon, 
S. Fe-



P. Popa 3 — Morovan 5, Pe- 
trovici 3, Răcelescu 4, Speriosu 
4 — Gr^zea 4 (din min. 46 Regep 
5), Mihăilă 5 — Cotormani 4, M. 
Popa 6, Lereter 5, Mițaru 5.

Florea 5 — Valcan 6, Coman 
6, Voicu 5, Cristian 6 — Costa- 
che 6, Filimon 7 — Cojocaru 5, 
Ioniță 4 (din min. 46 Pal 5), 
Voinea 7, Stătescu 5.

★

Au marcat : Voinea (min. 2, 
39, 79), Stătescu (min. 32) și
Valcan (min. 87), respectiv M. 
Popa (min. 14) și Voicu — auto
gol (min. 57).

TIMIȘOARA, 13 (prin tele
fon). — Cei peste 12 000 de 
spectatori au părăsit stadionul 
„1 Mai" decepționați de înfrîn- 
gerea la scor a echipei lor fa
vorite care a „oferit" două 
puncte oaspeților, după un joc 
sub orice critică. De altfel, echi
pa timișoreană se află în impas 
(în ultimele patru etape ea a 
obtinut doar două puncte) fapt 
care azi a ieșit și mai mult în 
evidență. Despre jocul în sine 
nu am putea face decît apre
cieri negative. Studenții au in
trat pe teren cu o mare doză 
de îngîmfare, fiind convinși că 
vor obține victoria cu ușurință 
Dar, potrivit proverbului .so
coteala de acasă nu se potri
vește cu cea din tîrg", echipa 
gazdă a suferit cea mai grea 
înfrîngere din ultimii ani pe te
ren propriu. La începutul jocu
lui, studenții s-au instalat în 
jumătatea de teren a oaspeților 
și chiar apărătorii și-au asumat 
rol de înaintași, în scopul de a 
marca cît mai multe goluri!... 
Din minutul 2, această tactică

s-a dovedit falimentară, deoa
rece la un contraatac, gălățenii 
au deschis scorul printr-un gol 
înscris de Voinea. în continuare 
studenții și-au pierdut busola, 
desfășurînd un joc încîlcit, în- 
ghesuind prea mult acțiunile pe 
centru, unde apărarea supranm 
merică a oaspeților (6—7 jucă 
tori) a rezolvat cu ușurință si
tuațiile la care a fost supusă. 
Totuși, după o presiune insis
tentă a studenților, Florea este 
obligat să scoată mingea din 
plasă, la un gol marcat de M 
Popa (min. 14). După acest 
punct, indolenta gazdelor a fost 
și mai pregnantă și a permis 
gălățenilor să contraatace cu 
succes și eficacitate. Apărarea 
studenților a rămas descoperită 
și pînă la pauză tabela de mar
caj arăta scorul de 3—1 prin 
golurile marcate de Stătescu 
(min. 32) și Voinea (min. 39). 
După pauză, aspectul jocului a 
rămas neschimbat. Printr-un au- 
togol (Voicu—min. 57) scorul a 
devenit 3—2, după care Voinea

(min. 79) și Valcan (min. 87) au 
stabilit scorul final. Desigur un 
scor de 5—2 nu necesită prea 
multe comentarii. Dar credem 
că este util să menționăm că 
în ciuda victoriei la scor, po 
deplin meritată, gălățenii nu au 
oferit un spectacol de valoare 
în unele faze ei au arătat cum 
nu trebuie să se joace fotbal, 
trăgînd de timp prin trimiterea 
mingilor în tribune. La această 
victorie a contribuit și... porta 
rul timișorean (notat cu 3) pen 
tru că din 5 șuturi a primit tot 
atîtea goluri. Cît privește arbl 
trajul prestat de Ion Dobrin 
(Petroșeni) este suficient să re
producem aprecierea delegatu
lui federal Coloman Braun: 
„Foarte slab, complet depășit 
de joc, I. Dobrin nu a sancțio
nat manifestările nesportive ale 
unor jucători și nu a acordat 
două penaltiuri la infracțiuni în 
careu comise asupra lui Mițaru 
și M. Popa".

P. ARCAN și
A. ARNĂUTU — coresp.

Haidu 6 — Georgescu 6, Petes- 
cu 7, D. Niculescu 5. Sătmăreanu 
8 — Jenei 7, D. Popescu 7 — S 
Avram 8, Raksi 7. Pavlovici 9, 
Creiniceanu 5.

0
Manciu 4 (în min. 75 Pîlcă 5)— 

Dumbravă 5, Costin 5, Tîlvescu 
3, Gref 4 — Zamfir 5, Rolo 5 — 
Tănase ■ 6. Bukosi 5, Manolache 
4 (din min. 75 Karaman 5) O- 
logu 5.

Coman 8 (pentru rarele dar si
gurele intervenții) — Birău 6, Bacoș
6, Metcas 8, Csako II 6 — Comi
sar 7, Floruț 7 — Pantea 8, Jac
7, Țîrlea 7, Chivu 6 (din min. 43 
Axente 7).

Datcu 6 — Popa 7. Stoenescu 5. 
Nunweiller IV 5, Ștefan 5 — Pe
tru 4, Popescu 6 — Pîrcălab 7. 
Nunweiller VI 6, Ene 5, Haidu 5 
(din min. 52 Frățilă 6).

0

ARAD 13 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Spectatori
lor arădeni veniți în număr 
mare la meciul U.T.A. — Di
namo București le-a fost dat să 
se bucure de două ori. Mai iu
tii pentru victoria clară obți
nută de formația lor favorită 
cu 3 — 0 (2—0) și apoi pen
tru jocul combinativ, cu nume
roase faze frumoase, cursive, o- 
ferite de ambele echipe. Si 
dacă vom sublinia și nota de 
deplină sportivitate în care s-a 
disputat partida, vom înțelege 
și mai bine satisfacția publicu
lui.

U.T.A. a meritat victoria 
pentru că: 1. a demonstrat o 
mare voință de luptă; 2. a ata
cat și a șutat mai mult; 3. a 
deținut superioritatea teritoria
lă datorită activității neobosite 
a celor doi mijlocași — Comi
sar și Floruț, care au depășit 
prin vitalitate și precizia pa
selor, perechea din față — P. 
Emil (cam rubincod) și O. Po
pescu; 4. Jac și Tîrlea au con
lucrat inteligent punînd mereu 
în dificultate pe fundașii cen
trali adverși, Stoenescu — Nun
weiller IV.

Despre învinși nu se poate

spune că nu și-au apărat cu 
dîrzenie șansele. Dimpotrivă. 
Totuși, dinamoviștii au fost ne- 
voiți să plece steagul, deoare
ce: 1. între compartimente n-a 
existat decît o slabă legătură; 2. 
în situații importante majoritatea 
procedeelor tehnice au fost 
executate crispat; 3. apărarea 
a contat doar pe Popa; 4. la 
înaintare nu s-a văzut decît 
Pîrcălab. In general, înaintașii 
bucureșteni au fost lipsiți de 
vitalitate și n-au tras decît cî- 
teva șuturi pe spațiul porții lui 
Coman.

Fără îndoială că eclipsa pre
lungită de formă a campionilor 
țării îngrijorează pe orice iu
bitor al fotbalului de la noi. Că 
munca de instruire a echipei 
trebuie dusă cu eforturi sporite, 
acesta este un lucru pe care îl 
cunosc desigur atît fotbaliștii di- 
namoviști cît și antrenorii lor. 
Poate că ar trebui acordată mai 
multă atenție factorilor psiho
logici. In orice caz. redresarea 
echipei depinde ÎN PRIMUL 
RÎND de componenții ei.

Și acum cîteva faze mai im
portante ale acestui joc:

In min. 3. Jac execută o lovi
tură liberă de la marginea ca

reului de 16 m. Mingea ajun
ge la Chivu, apoi la Floruț, 
care centrează și PANTEA — 
prin săritură — reia din voie 
direct în gol: 1—0. Peste 13 
minute, Dinamo are o mare o- 
cazie să egaleze. Pîrcălab, scă
pat singur, are doar pe Comat) 
în față, trage pe lîngă acesta 
— de la 10 m — dar mingea 
lovește bara. Două minute mai 
tîrziu Haidu ratează de la cîți- 
va metri, iar în min. 36 Nun
weiller VI îl imită.

Cel de al doilea gol este 
marcat (min 38) de ȚIRLEA, 
cu capul, după ce primise balo
nul de la Jac, la capătul unei 
incursiuni de toată frumusețea 
Nu trec decît 3 minute și Ene 
trage (de la numai 7 m) mult 
peste bara transversală. In min. 
50 un șut puternic a! lui Tîr’ea 
scutură bara. Datcu e pus apoi 
din nou la grea încercare (min. 
54) de o minge „bolid” trasă 
de Floruț.

In sfîrșit, în penultimul mi
nut de joc, după o combinație 
Pantea—Tîrlea, ultimul pasea
ză lui Jac și acesta înscrie.

Arbitrul Gavrilă Pop (Bra
șov) ajutat la tușă de E. Bucșe 
(Sibiu) și C. Mihăilescu (Bra
șov) a condus bine.

C. COMARNISCHI

¥
Au înscris : Tîlvescu — auto

gol (min. 1); Pavlovici (min. 6S, 
72, 85), Raksi (min. 87), Sorin
Avram (min. 90).

1 (0)

Duca 7 — Szakacs II 5, Vlgu 5. 
Pojoni 6, Balog 6 — N. Alexan
dru 6, Iacob 7 — Suciu 5 (din 
min. 63 Bacoș 6), Mureșan III 6 
Harșani 5. Mureșan II 7.

Papuc 6 — Gelerlu 5, Mlncă 6, 
M. Marcel 6, Deliu 5 — Strîmbea- 
nu 6 (din min. 67 Anton 5), Bît- 
lan 5 — Cîrciumărescu 5. Sfîr. 
logea 7, Eftimie 5, Plugaru 5.

A marcat : Mureșan II, în min. 
80.

0

Niculescu 8 — Olteanu 6, Barbu 
7, Corneanu 7, I. Popescu 7 — 
Țîrcovnicu 6, Dobrin 7 (min. 75 
Pop) — C. Ionescu 7, Țurcan 6. 
Naghi 8, David 6 (min. 75 Dobrin).

Llebhardt 5 — Zaharia 4. Je
nei 6, Campo B. Nagy 4 —
Năftănăllă 6. Szigeti 6 — Necula 
6. Gane 4 (din min 60 Găi
nara 6), Goran 5, Pescara 5.

(0)

Ionescu 7 —- Pahonțu 7, Bok 9,- 
Florea 7, Mocanu 7 — Juhasz 6, 
Dragomir 7 — Moldoveanu 9, 
Dridea I 7, Badea 7, Dridea II 
6 (din min. 78 Frățilă).

BRAȘOV. 13 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special). —

în ultima vreme cronicarii 
partidelor susținute de către Pe
trolul fie acasă, fie în deplasare, 
folosesc cuvintele „formație so
lidă" cînd vor s-o caracterizeze. 
Jocul de astăzi. desfășurat la 
Brașov, confirmă încă o dată ca
racteristica amintită. Da, într-a- 
devăr, echipa ploieșteană are 
forță, personalitate, știe ce vrea 
și știe și cum se obține acest 
lucru. Fără a se lăsa impresio
nată de condițiile în care are 
loc partida (teren străin, public 
străin, ambiția adversarilor) își 
impune jocul care-i convine.

Așa s-a întîmplat și astăzi. 
Chiar din primul minut de joc 
petroliștii au atacat poarta lui 
Liebhardt, Moldoveanu — pe 
post de atacant central — șutînd 
destul de periculos. Gazdele au 
rămas oarecum uimite de... în
drăzneala petroliștilor și au în
cercat să le răspundă la fel. Pri
ma acțiune de atac organizată 
de „stegari" a evidențiat însă 
lipsa de formă a înaintașilor săi. 
Gane s-a încurcat cu Goran, Pes-

caru n-a fost prezent pe fază, 
iar Necula s-a pierdut pe undeva 
printre masivii săi adversari. 
Această acțiune, ca și altele care 
au urmat, au stabilit însă și deo
sebirile în ceea ce privește con
cepțiile de joc ale celor două e- 
chipe. Gazdele au ales mingile 
lungi și acțiunile individuale, 
oaspeții combinațiile. pasele 
scurte, pasele dublate sau false

Badea, Dridea 1 și Moldovea- 
mi au format un triunghi care 
avea să dea multă bătaie de cap 
apărării brașovene și care avea 
totodată să aducă și victoria oas
peților. Mărturisim că prezența 
în mijlocul terenului a Iui Mol 
doveanu nu ni s-a părut la înce
put cea mai bună soluție, dar 
faptele au arătat că antrenorul 
său î-a apreciat just posibilită
țile, înaintașul ploieștean înscri
ind cele două goluri ale echipei 
sale tocmai din această zonă 
(min. 47 și 75, amîndouă în 
urma unor combinații cu Dri- 
dea I).

De-a lungul celor 90 de mi
nute oaspeții au mai avut posi
bilitatea să înscrie, dar Badea

a ratat două ocazii rarisime (min. 
41 și 73). iar Moldoveanu a ratat 
deschiderea scorului încă din min. 
22, cînd a trimis mingea (de la 
6 m) peste bară.

Scriam mai sus că brașovenii 
au ales jocul cu mingi lungi, ac
țiunile individuale. L-au ales — 
este adevărat — dar drumul a- 
acesta nu putea duce spre vic
torie cînd ai în față un adver
sar care faCe presing pe tot te
renul și te lasă mereu — cum 
6e spune la șah — cu... o „mu
tare" în minus.

Mai rapizi, mai deciși, ploicș- 
tenii le-au anihilat majoritatea 
...intențiilor și atunci echipa din 
localitate a lăsat impresia unui 
boxer făcut „grogy" în prima re
priză care nu-și mai poate re
veni deoarece cînd este aproape, 
aproape de restabilire primește 
altă lovitură care-1 dezechili
brează. Altfel, jocul a avut un 
nivel acceptabil, aceasta dato- 
rîndu-se în mare măsură oaspe
ților.

A arbitrat bine I. Ritter (Ti
mișoara).

VAL. PĂUNESCU

Constantinescu 4 (min. 46 Faur 
6) — V. Popescu 5. Malschi 4
(min. 37 Pop 5). Vornicu 7, Ghe- 
ghi 6 — Ștefănescu 6, Romilă 5 — 
Matei 6. Pop (min. 37 Lupulescu 
5), Cuperman 6, Incze IV 5.

Au marcat : Naghi (min. 8. 9), 
C. Ionescu (min. 29) și Țurcan 
(min. 44).

(Urmare din pag. 1)
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— Ce părere aveți despre 
joc ?

— Steaua a fost net supe
rioară. Prin jocul colectiv, 
prin construirea acțiunilor pur
tate in viteză, fotbaliștii bucu- 
reșteni și-au Întrecut adversa
rii Îndeosebi In repriza a doua, 
clnd au și marcat cinci go
luri. Surprinzător de slab s-a 
prezentat Farul. Fată de evo
luția avută duminică, clnd a 
dispus de Știința Timișoara, 
diferența de joc a acestei echi 
pe după numai trei zile este ca 
de la cer ia pămînt I

— Ce jucători afi remarcat ?
— O surpriză plăcută: Iun 

dașul Sătmăreanu. Trebuie re
marcat de asemenea Raksi pen
tru jocul lui creator, Sorin A- 
vram pentru acțiunile purtate 
lntr-o viteză debordantă, ca și 
pentru combativitatea de care 
a dat dovadă. Și, bineînțeles, 
Pavlovici — realizatorul acțiu
nilor de joc.

— I-am dat nota 9, merită?
— Da, îndeosebi pentru efi

cacitate.
— De la Farul?
— In meciul de astăzi, nici

un jucător. Compartimentul cel 
mai slab, apărarea.

...In încheiere trebuie spus că 
deși a fost o avalanșă de go
luri, meciul a fost lipsit de ceea 
ce se cheamă spectaculozitate. 
In prima repriză ambele echi
pe au comis multe greșeli teh
nice : pase la adversari, pre 
luări defectuoase, ratări din 
poziții ideale etc. Abia în re
priza a doua partida a căpătat 
dinamism. In ultima jumătate 
de oră. Steaua a reușit să-și de
pășească categoric adversarul, 
să profite de slăbiciunile apă 
rătorilor constănteni, să fructi
fice ocaziile. In finalul mecin • 
lui, prin jocul prestat. Steaua 
a demonstrat că echipa — 1» 
ansamblu — are mari posibili
tăți, că ea poate reveni în piu 
tonul din fruntea clasamen
tului.

Meciul a fost condus cu 
competentă de arbitrul M. Ro
taru din Iași. Menționăm însă 
că golul al șaselea, realizat de 
Sorin Avram în minutul 90, 
a fost marcat din ofsaid. Gre
șeala aparține tușierului R.ii- 
nea Nicolae, care n-a semna 
lizat poziția

CR. MANTU
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VOLEI: Campionatul bate la ușă...
0 PREGĂTIRILE GALATEN1LOR • UN 

RIDICATOR-SURPRIZA LA RAPID
ÎMPREUNĂ CU CORESPONDEN

ȚII NOȘTRI, am cules ri vă oferim 
noi amănunte din preparativele divi
zionarelor în vederea campionatului.

LA GALATI, Știința și-a început 
pregătirile la 10 septembrie, sub con
ducerea antrenorului FI. Balaiș, lotul 
cuprinzînd următorii jucători : Udiș- 
teanu. Iorga, Ozum, Kramer, Petri- 
șor, Eibenschutz, Vîlsan, Hentschell, 
Drăgan, Albei, Filiuță.

Știința a susținut două partide de 
verificare, cu formația constănțeană 
Farul, cîștigînd întîlnirile cu scorul 
general de 8—2.

(T. SIRIOPOL și S- CONSTANTI- 
NESCU, coresp.

LA TIMIȘOARA, sub conducerea

antrenorului M. Koin, voleibaliștii de 
la Știința au luat startul pregătirilor 
la 15 septembrie cu cîte două antre
namente săptămînale, iar de la 1 oc
tombrie cu cîte patru ședințe pe săp- 
tămînă. Lotul de care dispune echipa 
îi are în compunerea sa pe Duțică, 
Iordache, Copaci, Gheorghiță, Schrei
ber, Susan, Vraniță și Kohn. Forma
ția studenților timișoreni a luat parte 
la meciuri de verificare în compania 
echipei locale înainte.

ÎN CAPITALA, în sala din Giu- 
lești, i-am găsit pe rapidiști efectuînd 
o încălzire tare ca pentru un meci 
în toată regula. Și am asistat după 
aceea la o partidă desfășurată de 
giuleșteni între ei, dar cu o aseme
nea dîrzenie, de parcă fiecare i-ar fi

văzut de partea cealaltă a fileului pe 
adversarii din finala C.C.E. 1... Puși, 
ca totdeauna, pe fapte mari, campio
nii pregătesc o surpriză. Plăcută, de
sigur : în formația de bază, în func
ția de ridicător-coordonator de joc — 
Nicolau, care revine astfel pe postul 
debutului său în volei ! Cum merge ? 
Minunat. întrebați-i pe atacanții Plo
con și Costinescu, între care joacă și 
cărora îndeosebi le ridică, și vă veți 
convinge că nu exagerăm : și ei, ca 
și ceilalți trăgători (Grigorovici, Pavel, 
Ardelea...) vă vor vorbi exclamativ 
despre măsura în care reușita acțiu
nilor lor ofensive este facilitată prin 
pasele servite cu precizie și cu mult 
rafinament de Nicolau 1

Competiții la zi
POPICE

Azi se desfășoară în Capitală un 
concurs de verificare a loturilor re
publicane, în vederea unor apropiate 
întîlniri internaționale. întrecerile au 
loc după următorul program : femi
nin — arena M.M.C.M. de la ora 
15,30 ; masculin — arena Construc
torul de la ora 12. Se joacă la pro
bele clasice de 100 bile mixte (f) și 
200 bile mixte (m).
BASCHET

Sala Floreasca găzduiește astăzi de 
la ora 19 meciul restanță de campio
nat dintre Olimpia M.I. și A.S.A.

• • •

Bacău (masculin, seria I). Datele ce
lorlalte restanțe ale echipei din Ba
cău (cu Unio Satu Mare și cu I.C.F. 
București) n-au fost încă fixate.
HANDBAL

„Cupa Progresul” — pentru echi
pele feminine din București — con
tinuă azi pe terenul Progresul, de la 
ora 18, cu jocurile etapei a Il-a : 
Confecția — Fabr. de timbre, Progre
sul — Voința și S.S.E. nr. 2 — Ra
pid. în prima etapă rezultatele au 
fost : Progresul — Fabr. de timbre 
19—14, S.S.E. nr. 2 — Voința 8—7, 
Rapid — Confecția 7—5.

efori). — Știința Craiova a căutat să 
e a Cri- scoată un rezultat dc egalitate. 
>nat ! Ea Craiovenii au acționat economi- 
obținută cos pe mijlocul terenului (unde 

ri. Timp au avut trei mijlocași, prin re
de a se tragerea lui Sfîrlogea), între

it la am- prinzînd unele contraatacuri foar
te periculoase. Cei trei înaintași 

în prima 'fin echipa studenților au pro- 
și după vocat deseori derută în dispoziti- 
tța de a VU1 <le apărare al gazdelor. Doar 
i au fă- intervențiile dc ultim moment ale 

tie- I"' Duca l-au împiedicat pe Ef- 
oarta lui limie (în min. 35, 40, 70 — 
1 de cla- scăpat singur) să înscrie. Apă- 
ji încer- rarea oaspeților are meritul că a 

destrămat cu succes multe din 
mai prin atacurile orădenilor.
iglomerat Filmul meciului cuprinde, în 

Științei majoritate, imagini ale ataeurilox 
e atacan- gazdelor soldate însă cu un sin- 
dul“ ad- gur gol, înscris, în min. 80, de 
>e lingă Mureșan II, care a reluat o 

centrare a lui Harșani. De ase-

menea, cuprinde cele 11 lovituri 
de colț ale Crișului și una sin
gură a oaspeților. Din primele 
minute gazdele s-au instalat în 
terenul craiovenilor și am asis
tat, perioade lungi, la o hăr- 
țuială a apărării echipei Știința 
Eftimie, Cîrciumărescu. și Plu
garii au construit rare contra
atacuri, care au fost, ce-i drept, 
destul de periculoase. Această si
tuație s-a menținut pînă în min. 
80. După gol, craiovenii au resta
bilit echilibrul de forțe, au in
sistat, mai mult în atac, dar 
timpul nu le-a permis să mai 
modifice rezultatul de pe tabela 
de marcaj.

Corect arbitrajul brigăzii 
bucureștene — Cli. Popovici (la 
centru). C. Sotir și C. Niculcscu.

P. VINTILA
I. GHIȘA — coresp. reg.
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PRONOSPORT
PRONOSTICUL ACTORULUI 

HORIA ȘERBĂNESCU 
PENTRU CONCURSUL DE DUMINICĂ

Concursurile PRONOSPORT A 42 
și B 8 de duminică 17 octombrie, 
programează întîlniri atractive.

Pentru aceasta am cerut un pro
nostic apreciatului actor Horia Ser- 
bănescu, de la Teatrul de Estradă 
Constantin Tănase — care este în 
același timp și un consecvent par
ticipant la PRONOSPORT. Iată pro
nosticul său :

I. Oltul R. V. — Flacăra Moreni 1 
II. Oțelul Galați — Prog. Buc. X
HI. C.F.R Roșiori — Met. Buc. 1
VI. C.F.R. Arad — C.S.M. Reșița 1
V. Cluieana Cluj — Mln. Lupeni X 1 

VI. C.S.M. Sibiu — A.S. Cugir 1
vn. Foggla — Catania 1

Vin. Internazionale — Torino 1
IX. Juventus — Roma 1 2
X. Lazio — Lanerossi X 1

XI. Napoli — Atalanta 1

efori). — să se întrevadă un succes de 
e pe joc proporții al piteștenilor care se 
:i, ratînd instalaseră pur și simplu în ca-

Țurcan reul oaspeților. Ca urmare a a- 
(min. 4). cestei superiorități, gazdele con- 

dinamo- struiesc o serie de acțiuni ofen- 
«Cfticiune, sive dintre care merită s-o men- 
wvicțio- ționăm pe aceea realizată în min. 

jează jo- 17. cînd Țurcan — primind o 
ii, iar G. minge pe partea stîngă a tere- 
irează pe nulni — ratează dintr-o poziție 
în dispo- favorabilă. Golul, care „plutește**, 
5i. în iu- este înscris în min. 29 de către 
de toată C- Ionescu, printr-un șut de la 
min. 8 12 m s 3—0. Pentru a stăvili 

ireat de atacurile gazdelor, ieșenii se a- 
numai un Pără supranumeric și uneori chiar 
scorul la pornesc la contraatac, dar fără 

rezultat. Dinamoviștii domină și 
tos“ lăsa în min. 43 Naghi, în poziție

bună de șut, este ținut în careu 
însă arbitrul lasă jocul să con
tinue. Cu un minut înainte de 
sfîrșitul primei reprize, Țurcan 
ridică scorul la 4—0.

Spre regretul miilor de spec
tatori, în repriza secundă local
nicii nu mai reușesc să înscrie 
nici un gol. Echipa din Iași, 
joacă mai bine în această parte 
a jocului, este mai hotărîtă în 
atac, punînd adesea în pericol 
poarta localnicilor. apărată cu 
succes de Niculeseu. Dinamoviștii 
par obosiți și... mulțumiți de 
rezultat.

Arbitrul Ștefan Tașula (Bucu
rești) a condus. în general, bine.

AL. MOMETE și
I. ONICEL, coresp.
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De la I. E. B. S.
0 Pentru cuplajul de box VOINȚA 

— FARUL și METALUL — C.S.O. 
BRĂILA de sîmbătă 16.X. de la sala 
Floreasca, biletele se găsesc de vîn- 
zare la casa specială din str. Ion 
Vidu.

0 La bazinul acoperit Floreasca se 
primesc înscrieri pentru cursul de 
inițiere Ia înot pentru copii.

XII. Sampdoria — Bologna 1 X
XIII. Fiorentina — Milan 1 X

PRONOEXPRES
La tragerea specială Pronoexpres 

din 13 octombrie 1965, au fost ex
trase din urnă următoarele numere:

Extragere obișnuită
43 33 29 18 45 21

Numere de rezervă: 4 31
Premii în obiecte și bani

Faza I: 11 48 6 43 20 35 28 
Faza a Il-a : 46 13 34 4 19 1 41

Fond de premii: 1 676 933 lei din 
care 189 443 lei report categoria I.

Tragerea următoare va avea loc 
miercuri 20 octombrie 1965, la Craiova.

LOTO
Premiile întregi șl sferturi de la

tragerea Loto din 8 octombrie 1965.
Suplimentar II: 6 variante a 8.948 

lei și 12 variante a 2.237 lei ;. Catego
ria I : 3 variante a 14.643 lei și 10 va
riante a 3 660 lei ; Categoria a n-a : 18 
variante a 3.427 lei și 22 variante a 856 
Iei ; Categoria a IH-a : 47 variante a
1.376 lei șl 46 variante a 344 lei ; Cate
goria a IV-a : 56 variante a 1.107 lei și 
67 variante a 276 lei ; Categoria a V-a: 
112 variante a 569 lei șl 118 variante a 
142 lei ;; Categoria a Vl-a : 183 vari
ante a 349 lei șl 191 variante a 87 lei ; 
Categoria a vn-a : 196 variante a 318 
lei și 226 variante a 79 lei ; Categoria 
a VIII-a: 329 variante a 198 lei șl 304 
variante a 49 lei.

Report Suplimentar 11 130.294 lei.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.

Ieșenii...
(Urmare din pag. 1)

intr-un asemenea bilanț calculat ad- 
hoc, dă noile dimensiuni ale vieții 
sportive de aci.

In Iași, valorile sportive determi
nate se concentrează sub culorile 
C.S.M.S.-ului și secretarul său, Vasde 
Mocanu, un moldovean hltru și vred
nic, despre care am mai scris o dată, 
a zlmbit cînd i-am vorbit despre cal
culul meu. „Am să-fi spun ceva, bă
diță : „tehnicul" și „organizatoricul" 
nostru te-ar contrazice imediat acu- 
zîndu-te de minimalizare. Cifrele și 
datele sînt cam măruntele. ClubuJ 
nostru coordonează activitatea a 104 
asociații sportive care cuprind in 
ele peste 33 000 de oameni tineri și 
vîrstnici. Și, vezi, in astea nu intră 
studenții și elevii, iar în calculul ma
tale nu figurează decît o parte din
tre cele patrusprezece secții de per
formantă ale clubului. Ai uitat atle
tismul, scrima, gimnastica și altele".

Nu, n-am uitat, dar mă glndesc la 
un anume lucru : de ce oare sînt atît 
de putini ieșeni in echipele repre
zentative ale țării ? Iată o întrebare 
la care aștept răspunsul concret nu 
atît de la secretarul clubului cit, mai 
ales, de la antrenorii săi.

Dar, să revenim. Creșterea poten
țialului sportiv ai orașului moldo
vean urmează Întocmai dezvoltarea 
sa economică, socială. Și această în- 
mănunchere intre diversele laturi ale 
viefii sociale își găsește concretiza
rea In diferitele apartenențe profe
sionale ale sportivilor săi, ale Indră- 
gostiților de sport din tribună. Intîl- 
pești, printre sportivii și spectatorii 
ieșeni, oameni de cele mai felurite 
profesii r studenfi ca Viorel Popescu 
de la fotbal, studente ca Maria Ga* 
meniuc. Mioara Idriceanu — rfe fc. 
baschet, ingineri ca Ion Herghelegiu 
și Gheorghe Drobotă de la rugbi, sau 
electricieni ca Petru Onoirei, Cons
tantin Bulgaria de la box. Iată doar 
cîteva nume dintr-o serie. Cit despre 
peisajul profesional al „tribuniștilor" 
el este cu atît mai larg, cu atît mai 
variat.

Șl molcomii ieșeni, poeți, filozofi, 
Ingineri, funcționari, medici sau mai 
știu eu care meserie, In tribuna are
nei sportive se dezlănțuie furtunos 
purtîndu-și de multe ori favorita spre 
cupele dulci ale victoriilor.

DIX JOI tlV JOI
Desene de S. NOVAC

La Timișoara, fiecărui spectator 
la meciurile de fotbal de catego
ria A, 1 se dă — obligatoriu — și 
un program (1,50 lei). La fel se 
procedează și la meciurile de 
„B‘‘ din Rm. Vîlcea. (După scri
sorile primite de la P. BOCA și 
V. MARGA).

In cadru) etapei de lupte greco- 
romane care a avut loc recent 
la Galați, luptătorul C. Bobariu 
de la Viitorul București a fost 
declarat învins prin descalificare, 
deoarece a protestat în repetate 
rînduri la deciziile arbitrilor. (V. 
ȘTEFANESCU-coresp.).

Ceasul de la tabela de marcaj 
a stadionului din Iași nu func
ționează mai bine de o lună. La 
meciurile oficiale, ca de exemplu^ 
C.S.M.S. — Petrolul, a fost pus 
un om care din două în două 
minute muta limba ceasului. Cel 
însărcinat cu această treabă, fu
rat de fazele Jocului, a uitat de 
cîteva ori să manevreze ceasul 
la intervalele indicate și a sărit 
apoi cîte zece minute dintr-o 
dată... (N. PETEANU-coresp.).

doi fun- Rapidului care reușește să treacă 
san culege peste momente dificile (în min.

52 un șut al lui Cîmpeanu e 
făcută de deviat de Andrei peste bară ; în 
ăspuns cu min. 66 Știința beneficiază de 
re. Ca de două comere, la ultimul Adam 
1 a fost trimițînd de puțin peste bară) 
cele două șj țn același timp se deschide 
acoperind scorul în f aza descrisă la începu- 
iar Co- acestor rînduri.

•ri lîngă După 0—1 eforturile clujenilor
se înzecesc și o fază petrecută 

ilui poartă în min. 79 taie respirația celor 
de o parte aproape 18 000 de spectatori: 
L dg cea- toată echipa Științei trage po 
pjesris al rînd la poartă. Marcu trimite ba

lonul în bară dar, în cele din 
urmă. Dan degajează. Egalarea 
survine în min. 82 : Szabo exe
cută un corner, Andrei e înșelat 
de traiectoria mingii și Marcu 
înscrie: 1—1, Patru minute mai 
tîrziu, Ivansuc execută alt cor
ner, mingea ajunge la Adam 
care are timp s-o stopeze, să 
și-o aranjeze pe dreptul, pentru 
cp să șuteze din nou... peste I 
Si astfel rămîne 1—1.

Arbitrul Petre Sotir (Mediaș) 
ajutat de Ion Soos și Ludovic 
Chiș, ambii din Tg. Mureș, a 
condus bine.
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Altfel pierde toate meciurile...— De ce două ? Copilul nu știe 
încă să citească !

— Parcă noi dăm, programul ca 
să fie citit ? îl dăm să fie plătit!

Doctorul — Ah, e cel de la cea
sul stadionului și spuneți că are un 
tic nervos. Nu, nu la mine trebuia 
să vă adresați, ci la un ceasorni
car...



Cum sâ muncim cu tinerii luptători
(Urmare din pag. 1)

[ie să cunoască particularitățile ana- 
[ toni o-fiziologice și psihologice ale 
diferitelor vîrste, să fie buni peda- 

l gogi.
>1 Cunoscînd particularitățile de vîrs- 
' tă ale tinerilor și lucrînd cu pricepe
re se poate — ba chiar este indicat 
— ca instruirea să înceapă de tim
puriu. Un rol însemnat în această 
privință îl are dozarea efortului. An
trenorii să fie foarte atenti ca inten
sitatea muncii să nu depășească po
sibilitățile tinerilor sportivi.

Pe lîngă mijloacele specifice, în 
lecțiile de lupte cu juniorii e bine 
să se .folosească cu pricepere și spor
turi complimentare, deoarece însuși
rea tehnicii luptelor de către tinerii 
sportivi este posibilă numai în urma 
unei dezvoltări fizice multilaterale 
corespunzătoare. La începutul pre
gătirii trebuie să se pună accent deo
sebit pe dezvoltarea fizică multila
terală și pe însușirea elementelor 
simple din tehnica luptelor. Treptat, 
accentul cade pe însușirea tehnicii 
și tacticii luptelor, crescînd progre
siv ponderea mijloacelor specifice 
în detrimentul celor din sporturile 
complimentare.

Lucrîndu-se cu pricepere și răbda
re se pot obține rezultate însemnate. 
Avem numeroase exemple de luptă
tori care au obținut performante re
marcabile încă in perioada juniora
tului. Astfel, amintim pe maeștrii 
emeriti ai sportului I. Cernea și D. 
Pîrvulescu, pe maeștrii sportului I. 
Corneanu. I. Crîsnic, V. Popescu 
care, juniori fiind, au obținut victorii 
interne și internaționale asupra unor 
sportivi seniori consacrati, unii din
tre ei cucerind chiar titlurile de cam
pioni ai tării la seniori.

Performantele mari în sportul lup
telor se bazează, în foarte mare mă
sură, pe pregătirea multilaterală a 
sportivilor, atît în ceea ce privește 
pregătirea fizică și tehnico-tactică, 
cît și cea moral-volitivă. Trebuie să 
ne ocupăm de dezvoltarea forței ge- 

! nerale și specifice, a vitezei genera
le și de execuție a procedeelor, a 
rezistentei generale și de luptă, a 
mobilității coloanei vertebrale, a 

(membrelor superioare și inferioare, 
precum și de dezvoltarea îndemînă- 
rii. Pe lîngă pregătirea fizică, un rol 
deosebit de important îl are educa
rea calităților morale și de voință 
ca: dorința de a învinge, curajul, 
perseverența, disciplina etc. Paralel 
cu aceste preocupări, antrenorul are 
datoria să asigure învățarea și per
fecționarea procedeelor tehnico-tac- 
tice de bază privind atacul, apărarea 
și contraatacul. Lucrul acesta trebuie 
să fie foarte clar atît antrenorilor cît 
și sportivilor. Astfel, primii vor avea 
o atitudine conștientă față de proce
sul de antrenament, iar „elevii" vor 
înțelege necesitatea activității lor 
complexe. Intr-un stadiu mai avan
sat luptătorii pot chiar colabora cu

in im mu wuniTm'■mrimiMiinirir""

LA BOSTON se proiec
tează construirea unui sta
dion cu un acoperiș mobil, 
să se poată deschide la 
nevoie, cu o capacitate de 
53 000 locuri. în cazul în 
care această nouă soluție 
a tehnicii se realizează, va 
fi primul stadion din lume 
de acest gen.

MECIUL de box în care 
s-a înregistrat cea mai 
mare diferență de greutate 
între adversari a avut loc 
în anul 1 900 și a opus pe 
Fitzsimmons (78 kg) lui 
Dunkhorst (141,500 kg). 
Lupta a durat două repri
ze și s-a încheiat cu victo
ria lui... Fitzsimmons.

CARTEA „Eu sînt Pele“, 
care povestește viața cele
brului fotbalist brazilian, a 
devenit... manual oficial la 
școlile de alfabetizare din 
Santos și Sao Paulo. Me
toda a fost folosită de
oarece s-a dovedit că via
ța lui Pele prezenta o mare 
atracție pentru elevi.

TEMÎNDU-SE de un 
eventual accident au
tomobilistul englez Jean 
Blaton a decis să se re
tragă, din activitatea com- 
petițională. La cîteva zile 
după această hctărîre, pri
mind vizita unui amic pe 
care a ieșit să-l întîmpine, 
a alunecat pe scară și și-a 
fracturat un picior. întins 
pe patul spitalului, el spu
ne acum prietenilor care-1 
vizitează: „Fără discuție, 
numai ia volan ești în ...si
gn ranță...”

INTR-O recentă partidă 
a campionatului de fotbal 
englez s-au întîlnit Chel
sea și Newcastle. Ceea ce 
e interesant de reținut în 
legătură cu acest meci e 

antrenorii în vederea elaborării pro
priilor planuri de antrenament.

METODICA ȘEDINȚELOR 
DE ANTRENAMENT

Efortul depus de luptători este 
foarte mare, de aceea nu pot fi ad
miși la antrenamente sportivi mult 
prea tineri. După experiența antreno
rilor noștri și a celor mai buni an
trenori străini, s-a ajuns la conclu
zia că vîrsta la care se poate începe 
recrutarea luptătorilor este de 12—13 
ani. Nu este însă suficient ca antre
norul să tină seama numai de vîrsta 
tinerilor. Un rol însemnat are și gra
dul de dezvoltare fizică a tinerilor 
sportivi. Legat de aceste probleme, 
în timpul instruirii antrenorul tre
buie să formeze o serie de subgru
pe, orientîndu-se după vîrsta elevi
lor și după gradul lor de dezvoltare 
fizică.

Formarea grupelor este impusă de 
particularitățile anatomo-fiziologice 
și psihologice ale sportivilor de vîr
ste diferite.

Grupele cele mai indicate sînt 
12—13, 14—16, și 17—19 ani.

în cadrul grupelor de vîrsta, an
trenorul trebuie să formeze subgru
pe și perechi de lucru, după greuta
tea elevilor, după gradul lor de dez
voltare și de percenere.

în predarea tehnicii, antrenorii 
trebuie să respecte următoarele in
dicații :

• să nu înceapă predarea tehnicii 
propriu-zise pină ce n-au asigurat, 
în mod corespunzător, dezvoltarea 
fizică multilaterală (organismul tî- 
nărului să fie apt pentru efort) ;

• să înceapă învățarea tehnicii cu 
procedeele cele mai simple din ca
drul luptei de jos;

• după însușirea procedeelor u- 
șoare, „de jos“, să înceapă predarea 
procedeelor simple „din picioare";

• numai după ce organismul ti
nerilor este temeinic pregătit să se 
înceapă învățarea procedeelor gre
le, care sînt urmate de căderi pu
ternice.

în cadrul procesului de învățare a 
tehnicii luptelor este indicat ca, pa
ralel cu diferitele procedee, să se 
predea și apărările împotriva lor.

în dozarea efortului antrenorul 
trebuie să fie atent să nu se lase în
șelat de aparenta dezvoltare fizică a 
elevilor. La copii au loc unele deca
laje între dezvoltarea diferitelor or
gane și sisteme; dintre acestea cel 
mai evident fiind cel dintre dezvol
tarea sistemului muscular și apara
tul cardiovascular. Sistemul muscu
lar dezvoltîndu-se mai rapid, copiii 
par puternici și rezistenți, însă apa
ratul cardiovascular fiind rămas în 
urmă ca dezvoltare nu poate acoperi 
necesitatea de oxigen a mușchilor. 
Din această cauză se poate greși 
ușor, dozarea efortului impunînd 
sportivului o intensitate în lecție ca
re depășește posibilitățile reale ale 
organismului său.

faptul că cei doi căpitani 
de echipă au fost doi frați: 
mijlocașul John Hollins la 
Chelsea, portarul Dave 
Hollins la Newcastle. Par
tida s-a disputat într-o at
mosferă atît de ...frățească 
îneît Dave Hollins a pără
sit terenul pe targă. Desi
gur, el își va aminti mult 
timp de ospitalitatea fra
telui său, pe terenul că
ruia s-a disputat jocul...

TRIPLUL campion olim
pie de Ia Cortina d’Ampez
zo, Toni Sailer, a suferit 
recent o intervenție chi
rurgicală : i-a fost extirpat 
un rinichi. In timpul con
valescenței el a fost vic
tima unei embolii pulmo
nare și a unui infarct. 
Scăpat ca prin minune, 
Sailer este acum pe cale 
de a-și reveni.

RECENT a avut loc un 
jubileu al lui Mat Busby, 
binecunoscut specialist în 
fotbal care a împlinit 20 
de ani de activitate la clu
bul Manchester United. 
Președintele clubului, Ed
wards, a relevat cu prile
jul sărbătoririi că Busby, 
acum în vîrsta de 60 de 
ani, a adus o importantă 
contribuție la afirmarea 
fotbalului englez pe plan 
mondial.

UNUL din pionierii as
censiunilor pe Muntele 
Everest, dr. Griffith Pugh, 
a fost însărcinat cu con
ducerea comisiei engleze 
pentru studierea adaptă
rii organismului la altitu
dinea Mexicului. Dr. Pugh 
are o bogată experiență în 
materie.

BOXERUL polonez Ku- 
lej, campion olimpic la 
Tokio și — recent — cam
pion european la Berlin, a

mai cucerit de curînd o 
medalie. Ea vine din par
tea Societății naționale a 
salvatorilor de la înec. 
Kulej a salvat pentru a 
7-a oară o viață omeneas
că.

HANS TILKOWSKI de la 
Borussia Dortmund a fost 
ales drept cel mai bun 
fotbalist al anului din 
R.F. Germană. El s-a de
tașat net de ceilalți jucă
tori, obținînd un punctaj 
total de 147, față de Ra- 
denkovici (Miinchen I860) 
90 p. și Wolfgang Weber

UN RECORD neobișnuit 
a fost stabilit de John Co
wan (Anglia) în vîrstă de 
numai 10 ani ’ El a par
curs o milă (1 609,35 m) în 
5 minute și 48 secunde, 
performanță pe care nici

un copil de vîrsta sa nu a 
obținut-o. Medicii declară 
că foarte tînărul atlet arc 
o capacitate fizică neobiș
nuită și că va putea deveni 
un alergător de mare va
loare.

Handbalistele noastre învinse din nou la Lvov întrecerile
LVOV, 13 (prin telefon). — Echipa 

feminină de handbal a țării noastre 
a susținut miercuri la Lvov cel de al 
doilea meci cu reprezentativa U.R.S.S., 
care a obținut din nou victoria, cu 
scorul de 8—6 (2—2), prin golurile în
scrise de Vunteșmeri (4), Bobrova 
(2), Griniute și Șabanova. Punctele 
echipei României le-au marcat Flo- 
roianu (2), Szbkd (2), Boțan și Naco.

Ca aspect, partida a fost total di
ferită de cea de marți. în vreme ce 
prima întîlnire a avut o desfășurare 
în ritm lent, a doua a decurs într-un 
ritm extraordinai, pe care jucătoarele 
noastre l-au imprimat din capul lo

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI
• Cu prilejul unui concurs de at

letism desfășurat la Turku (Finlan
da), sulițașul Vaino Kuisma a arun
cat 85,04 m. Este a 4-a performanță 
mondială a sezonului în aceasta 
probă

• După 3 runde. In turneul inter
national de șah de la Subotifa, in 
fruntea clasamentului se află maes
trul român luliu Szabo și iugoslavul 
Kozomara, cu cile 2*/2 puncte fiecare. 
In runda a 3-a, Szabo (eg negreiei 
l-a Învins in 30 de mutări pe maes
trul international Puc

în competițiile oficiale de fotbal 
s-au desfășurat alte intilniri :

PRELIMINARIILE CAMPIONATU
LUI MONDIAL : în ai treilea joc, la 
Lima (pe teren neutru), Chile a în
vins Ecuador cu 2—1 calificindu-se 
In turneul final. In grupa a 8-a : Sco
lia—Polonia 1—2 1

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI : 
Nantes—Partizan Belgrad 2—? (în 
tur 0—2) ;

CUPA CUPELOR : T.S.K.A. Cerve- 
no Zname—Limerick 2—0 (în tur 2—1); 
Spora Luxemburg—Aufbau Magde
burg 0—2 (în tur 0—1) ; Liverpool- 
Juventus Torino 2—0 (în tur 0—1) : 
Honved Budapesta—Lahti Reipas 6—0 
(în tur 0—5).

CUPA ORAȘELOR TÎRGURI : E- 
verton— F. C. Niirnberg 1—0 (în tur 
1—1) ; Valencia—Hibernians 2—0 (in 
tur 0—2). Se dispută al treilea joc.

• Turneul internaționali de șan 
de la Zinnowitz (R.D. Germană) a 
luât sfîrșit cu victoria lui Uhlman'n, 
(R.D.G.) și Simaqhin (U.R.S.S.) care 
au acumulat fiecare cite 10 pune le 
(din 15 pos-i'bile). Șahistul român 
Ghițescu a obtinut un rezultat mo
dest/ clasîndu-se pe locul 9, cu uu 
total de 7 nuncl-o

• La Alma Ata s-au încheiat 
campionatele feminine de atletism ale 
U.R.S.S. In ultima zi a întrecerilor, 
Irina Press a realizat cea mai buna *

de la F.C. Koln care a to
talizat 41 puncte. Se în- 
tîmplă pentru prima oară 
>n R.F.G. că unui por
tar i se acordă acest 
„titlu" mult rîvnit.

CÎȘTIGATOAREA „Cu
pei campionilor Americii 
de Sud“ finalistă în „Cupa 
intercontinentală" — for
mația Independiente din 
Buenos Aires — este pe 
punctul de a retrograda 
din prima categorie. în 
actualul campionat ea se 
află pe penultimul loc, cu 
15 puncte din 18 partide ! 

★ ★

cului și l-au menținut tot timpul. E)e 
au avut astfel aproape permanent 
inițiativa și sumedenie de ocazii de 
a marca, dar pe care în cea mai mare 
parte le-au ratat: în min. 3 după un 
atac supranumeric, Floroianu, liberă 
pe semicerc, nu reușește să înscrie, 
tot ea ratează în min. 4, Boțan în 
min. 8, iarăși ea în min. 9 (un 7 m) 
și în min. 10, Nemeț în min. 17, 
Leonte în min. 22 și așa mai departe 
pînă la sfîrșit... Pe scurt, un joc în 
care victoria nu trebuia să ne scape.

N. NEDEF 
antrenor federal

performantă mondială a sezonului 
la pentatlon, cu rezultatul de 5268 
puncte 180 m.g. — 10,8; greutate — 
16,07; înălțime — 1.65 m; lungime 
— 6,12; 200 m — 24, 2). Alte re
zultate : disc — Tamara Press 55,VS 
m; 200 m — Vera Popova 23,5; 4x100 
m — Moscova 45,4; 4x200 m—R.S.F.S 
Rusă 1:35.1.

• Continuîndu-și turneul în R. F. 
Germană, echipa de hochei pe gheață 
a Iugoslaviei a întîlnit la Krefeld 
echipa orașului. Victoria a revenit 
gazdelor cu 2—1 (0—1, 1—0, 1—0)

• Federația de fotbal a U.R.S.S a 
stabilit lotul din care va fi alcătuită 
echipa pentiu ultimele două meciuri 
ale preliminariilor campionatului 
mondial — 17 octombrie la Copen
haga cu Danemarca și 27 octombrie 
la Cardiff cu Țara Galilor. Din lot 
tac parte lașin, Șesternev, Danilov, 
Voronin, Metreveli, Ivanov, Husainov, 
Meshi și alții. Echipa U.R.S.S. are 
nevoie de un singur punct In aceste 
două meciuri pentru a-și asigura 
calificarea in turneul final al cam
pionatului mondial.

„Ofensiva împotriva betonului ?
Cotidianul elvețian „GAZETTE DE 

LAUSANNE44 s-a ocupat într-unul din 
numerele, sale de cîteva probleme ale 
fotbalului in general și ale fotbalului din 
țările capitaliste îm special. Iată opiniile 
acestui.. ziar: j

„Spiritul fotbalului s-a denaturat în 
ultimii ani. hl acest domeniu, ca și în
altele, problemele financiare au o im
portanță din ce în ce mai mare și au 
devenit esențiale. Cele mai mari echipe 
nu mai joacă „fotbal de dragul Jolba- 
lului“, cu atît mai mult cu cît ele nu 
mai dispută meciuri amicale. Iar atunci 
dud acestea au totuși loc. ele îi costă 
foarte 'mult pe organizatori deoarece ta
riful marilor'; formații se ridică în jurul 
a 25 0Q0 de. dolari de meci. ( . ,i

Acum 10 ani, antrenorul mai puț ea 
nutri dorința de a face mimai fotbal, 
fura să se preocupe de rezultat. Dtesigur, 
victoria Conta, dar ea nu el:ă întotdea- 
uned primordială. Nu. i se sacrifica ■, totul. 
De 'atunci, cupele europene au schimbat 
■total situația. Ele influențează direct 
campionatele șl cupele naționale: a fi 
primul: sau al doilea nu mai Este doar 
o chestiune, de prestigiu, ci a devenit 
o afacere, hitrenorul, angajat și plătit 
foarte scump, nu mai este doar un teh
nician și un tactician căruia i se cere 
să-și facă meseria cît mai bine. El de
vine o investiție — ca și jucătorii, cum
părați cu milioane — și ca atare tre
buie să fie. rentabilă. Dacă nu este, el 
va fi coiicediat chiar dacă echipa sa a 
căpătat, 'ceea 'ce se numește, un stil de 
joc, chiar dacă practică' un fotbal de 
calitate., k

Aflat în dilemă, antrenorul se gîn- 
dește* din re în ce mai mult la tactică 
ce-i va aduce rezultatele căutate și tot 
mai puțin t,la„ stil. O tactică se învață 
în cîteva. săptămîni, un stil de joc cere 
adesea mai' multe sezoane, iar o școală 
de fotbal carte să formeze tinere talente 
— cifivii ani. Conducătorii (citiți: ca
sierul clubului) n-au atîta timp.

Degradarea fot balului este atît de ra
pidă incit cupele europene și-au pier
dut mult din interes. Pasionează încă o 
serie de meciuri, dar spectatorii de 
multe ori părăsesc dezamăgiți stadioa
nele. Peste tot asistăm la o serie de 
spectacole care degradează fotbalul, in 
care echipele își ,.belone(iză“ apărările 
la meciul pe care-l joacă ,,afară“, în 
timp] ce acasă se năpustesc asupra ad
versarului pentru a-i marca cît mai 
mul 6.“
'Diipă ce arată că tactica be toii u hi i

„Săptămînii sportive 
preolim pice 
internaționale*4 
continuă

CIUDAD DE MEXICO 13 (Ager- 
pres). — întrecerile „Săptămînii pre- 
olimpice internaționale" au continuat 
la Ciudad de Mexico cu disputarea 
probelor de ciclism pe velodrom. La 
viteză s-au calificat în semifinale 
francezul Daniel Morelon, sovieticul 
Imants Bodnieks, mexicanul Jose 
Mercado și italianul Giordano Tur- 
rini. Cel mai bun timp pe ultimii 
200 m — 11,4 — a fost realizat de 
Morelon. Ciclistul japonez Hideo jda- 
darame (eliminat de Bodnieks) a in
halat oxigen timp de 10 minute îna
intea primei manșe. Dar medicul lo
tului japonez Yoshio Kuroda a de
clarat că administrarea de oxigen nu 
a avut efectele scontate. Dimpotrivă^ 
sportivul s-a simțit mai obosit.

în eliminatoriile probei de urmă
rire individuală (4000 m) cele mai 
bune timpuri au fost obținute de 
Pietro Guerra (Italia) — 4:55,7 ; Ber
nard Darmet (Franța) — 4:58,6 ; Ci
priano Chemello (Italia) — 5:04,3 și 
Stanislav Moskvin (U.R.S.S.) — 5:05. 
în semifinale, Guerra l-a învins pe 
Moskvin și Chemello pe Darmet.

Au început întrecerile din cadrul 
turneului de scrimă, la care participă 
23 de sportivi din Cuba, Franța, Ita
lia, România, Suedia, S.U.A. și 
U.R.S.S.

Revista presei străine

5 este i propovăduită de o scrie de „avo- 
■ câți' cu suflu scurt*, „GAZETTE DE 

LAUSANNE44 continuă :
„Efectele acestei stări de spirit încep 

să se fiică simțite : numărul tot mai mic 
de spectatori prezenți- pe stadioane. Este 
normal' publicul plătește și, dorește să 
vadă ceea ce îi place — spectacol, E- 
chipele trebuie să joace pentru el și. nu 
pentru... casieri. Și Marea 1 Britanie a 
resimțit consecințele acestui dezfi. X 
al spectatorilor. De unde și propuner.tt 
care a fost supusă celor 92 de cluburi 
profesioniste ale federației engleze, cu
noscută. publicului . aproape în același 
timp cu modificările pe care UEEA le-a 
adus regulamentului „Cupei cupelor* : 
penalizarea formațiilor care se „betonea- 

urmărindu-se prin aceasta aspectul 
^trăgător al meciurilor, orientarea spre 
ofensivă. Propunerile UEFA stabilesc uu 
compromis între cîștigătorul meciului și 
Viuihărul golurilor marcate. Englezii pro- 
pun mărirea numărului de puncte obiș- 
nuițe .(n. r. : 2 pentru victorie și I 
peptru meci egal) prin bonificații pro
porționale numărului de goluri reușite 
'1/4 de punct de gol. Astfel, un rezul
tat^ de 5—4 ar da cișligătorului -3ll4 
puncte (adică 2 puncte pentru victorie 
și 5'4 puncte pentru golurile marcate) 
și învinsului 1 punct (adică 4/4 pen
tru cele patru goluri).

Cam complicate, dar aceste inovații, 
simt interesante. 'Na va fi posibil toi uși 
■să le judecăm după numai un sezon de 
aplicare a lor. Există însă o stare de 
spirit în favoarea fotbalului ofensiv.

‘Adoptînd acest nou principiu, ni se 
..pare, necesară și modificarea regalei 
care oprește schimbarea portarului, chiar 
dacă el s-a accidentat. în meciurile din . ...^ 
cadrul cupelor europene, ca și intr-o 

r-serie de țări, portarul nu poate fi în
locuit în timpul meciului, chiar dacă s-a 
rănit, ci vine și-i ia locul un jucător 

'' de' cîmp. Or, această regulă care, a de
naturat jună acum rezultatul multor 

întîlniri, ar putea fi și mai funestă din 
moment ce golurile marcate devin atît 
de importante. în meci de. campionat, 
o rănire a portarului ar putea aduce un 
cîștig de trei puncte (după sistemul en
glez ) echipei adverse, iar în „Cupa cu- 
pelor“ poate să reducă total șansele de 
calificare ale uneia dintre echipe. Ni 
se pare deci că există o legătură directă 
îtitre cele două modificări^.

■ lată așadar că ofensiva împotriva 
„betonului" reclamă o atenție deosebită.
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