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La Herculane încep astăzi 
după-amiază întrecerile tur
neului final al campionatu
lui republican feminin de 
șah, ediția 1965. 16 jucă
toare sînt angajate, in lupta 
pentru titlul de campioană 
a țării, deținutIa ultima e- 
diție de maestra .internațio
nală Alexandra Nicolau. 
Competiția va lua sfîrșit la 
4 noiembrie.

Campionatul republican de atletism pe echipe

S-a întâmplat să fim în biroul 
tovarășii lui Mihail Burlacii, șeful 
secției de învățămînt a Sfatului 
popular regional Suceava, tocmai 

•'t»nd pe ușă a intrat un tânăr.
— Bună ziua. Mă numesc 

Gheorghe Buta, profesor de edu
cație fizică. Sînt repartizat in re
giunea dt.

-— Bine ati 
șeful secției, 
prezentat cam
cuscră mai bine de 
mîni de la începe
rea cursurilor). A- 
vem următoarele 
locuri vacante...

După cc a înșirat 
o serie de școli, o-
mul de la birou continuă :

— Eu vă sfătuiesc să mergeți 
la liceul din Săteni. Acolo există 
două catedre și nici un specia
list...'

Tînărul îl întrerupse.
— Știți, nu-mi convine. Eu 

vreau săi mă încadrați la școala 
din Dolhasca. Acolo cred că am 
să mă simt mai bine, pentru că 
am citeva cunoștințe.

Ne pare rău, dar 
este un profesor 

fizică, 
în altă {tarte nu 
Am și eu motivele mele... 

discuție îndelun
gată, la care au participat și 
cîțiva inspectori intrați între timp 
în birou. Toți i-au arătat proaspă
tului absolvent al Institutului pe
dagogic din lași că la Să veni arc 
asigurate condiții bune de lucru 
și, chiar dacă nu cunoaște pe ni-

hasca 
cație

la 
de

Dol
ed u-

duce.
A urmat o 

la care

mă pot

meni în comună, cu timpul o să 
se simtă bine, pentru că locui
torii ei sînt oameni foarte primi
tori și prietenoși, ca pretutin
deni. Pînă la urmă, fără prea 
mult entuziasm, profesorul de e- 
ducație fizică și-a luat formele 
pentru liceul din Săveni.

Povestea însă a continuat. Peste 
trei zile 1-ain reîntîlnit pe șeful 
secției de învățămînt. Era abătut.

— De ce sînteți necăjit?
— Cum să nu fiu, cînd a tre

cut otita vreme de 
la începerea noului 
an școlar și patru 
absolvenți ai Insti
tutului pedagogic 
din Iași repartizați

pentru regiunea noastră n-au a- 
juns încă la Suceava. Nu știu ce 
să cred ! Parcă nu și-ar fi ales 
ei singuri meseria... și regiunea.

Am aflat apoi că regiunea Su
ceava are disponibile numeroase 
catedre de educație fizică și i 
s-au repartizat numai 13 cadre 
didactice, dintre care s-au pre
zentat la posturi... nouă.

— Ce bine ar fi — a conti
nuat interlocutorul — dacă s-ar 
înființa și la Institutul pedagogic 
din orașul nostru o secție pentru 
formarea profesorilor de educație 
fizică. Dar, era să uit. Vă amin
tiți de tînărul pe care ne-am os
tenit să-l convingem să preia ca-

TR. IOANIȚESCU
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întrebări cu și.
în campionatul republican de 

atletism a) echipelor din cate
goria A — apele au început să 
se limpezească ! Cu două eta
pe înainte de sfîrșit se poate 
răspunde, cu destulă certitudine, 
la principalele întrebări pe care 
le-a ridicat, inițial, ediția din 
acest an : 1. Cine va fi echipa 
campioană ?' 2. Care vor fi for
mațiile cîștigatoare Ia bărbați și 
femei ? 3. Care vor fi cele două 
echipe ce vor retrograda ?

După cum arătam în ziarul 
nostru de ieri, Steaua București 
nu mai poate pierde — prac
tic — titlul de campioană a 
țării pe anul. 1965. Militarii au

LA ÎNCHEIEREA CAMPIONATULUI REPUBLICAN

Pasivitatea — o frină în progresul luptelor libere
Luptele libere, important 

sport olimpic, au realizat în ul
timii ani ud progres însemnai 
pe plan intern și au obținut u 
pele rezultate promițătoare în 
competiții internaționale. Cam
pionatele individuale disputate 
recent la Brașov ne-au permis 
să tragem o serie de concluzii 
privind gradul de pregătire a 

. celor mai buni luptători din 
țară, nivelul tehnic la care s-a 
disputat competiția și posibili
tățile de afirmare a acestei ra
muri sportive.

Concluziile — trebuie să o 
spuni^i de la început — nu sînt 
într^ totul îmbucurătoare. Deși 
cei mulți dintre cei 139 de con- 
curenți care au luat startul în 
întrecere au avut o bună pre
gătire fizică, puțini ar putea

primi un calificativ pozitiv la 
capitolul pregătire tehnică, 
Majoritatea sportivilor noștri 
(și ce este mai rău, cei frun
tași) stăpînesc un bagaj sărac 
de procedee tehnice și se tem 
să le execute. Din această cau
ză, foarte multe meciuri (între 
tavoriții Ia categoriile respecti
ve, mai ales) s-au disputat în- 
tr-o notă de supărătoare pasi
vitate. Fiecare luptător a fost 
preocupat ca adversarul său să 
nu realizeze vreun punct teh
nic. De foarte multe ori, scopul 
final al unui meci era obținerea 
cu orice preț a unui meci egal, 
nicidecum a victoriei. (Radu- 
Geantă, Poaleiungi-Cîrciumaru, 
Opaină-Iorga, Marinescu-Voicu

Aceasta este o lacună mai 
veche, pe care unii component! 
ai echipei noastre reprezentative 
o manifestă și în concursurile 
internaționale (la Balcaniadă, 
spre pildă, mulți români au pri
mit avertismente pentru luptă 
pasivă, iar Po-alelungi a fost 
chiar descalificat pentru „fugă“ 
de pe saltea).

Contraprocedeele, atât de 
eficace și hotărîtoare în abți
nerea victoriei, sînt neglijate 
aproape complet de antrenorii 
și luptătorii noștri în procesul 
instructiv-educativ. Astfel de 
acțiuni au fost „flori rare“ la 
actualul campionat. în fața unei 
asemenea situații ar fi timpul 
ca antrenorii noștri să înțeleagă 
ca, în viitor, munca trebuie se
rios intensificată în această 
privință. Procedeele tehnice de 
atac și contraatac trebuie însu
șite mai temeinic și. repetate 
pînă la perfecționare în cadrul 
antrenamentului, ân condițiuni 
similare concursului. Cînd spor-

• •

seamă de su-ccese im- 
cum ar fi : cîștigarea

fără răspuns!
obținut o 
portante 
a 10 titluri de campioni indi
viduali ai țării (circa o treime 
din totalul lor) și cucerirea

de punicte. în sfîrșit, se știu și 
nele două echipe care vor re
trograda : Metalul București și 
Crișana care, în mod practic, 
nu mai au cum să refacă han-

tleți specializați în probele la 
care au fost înscriși. Au fost 
folosiți, ca și la trecutele ediții 
ale acestei competiții, atleți de 
la alte probe, cu rezultate, fi-

de toana Petrescu, Maria MufăAspect din cursa de 80 mg. Primul gard este trecut simultan 
și Viorica Viscopoleanu

Foto : P. Romoșan

unui alt titlu, tot pe echipe, la 
campionatele individuale de se
niori și senioare

Aceste succese sînt rodul stră
daniilor: atleților, ale colectivu
lui de antrenori și ale preocu
părilor consiliului clubului. Din 
păcate, toate aceste eforturi nu 
și-au aflat încă concretizarea 
prin performanțe de cel mai 
înalt nivel decît la unele probe 
comparabile cu rezultatele care 
sînt înregistrate pe plan euro
pean și mondial. Păstrăm con
vingerea însă că, în perioadele 
următoare, atleții și atletele 
clubului Steaua vor fi capabili 
să înregistreze un salt calitativ 
mult mai substanțial, la cît mai 
multe din cele 36 de probe a- 
limpice.

A doua întrebare, la care se 
poate răspunde de pe acum, se 
referă la formațiile cîștigătoare 
la bărbați și femei; Steaua și, 
respectiv, Știința București și-au 
asigurat un avantaj hotărîtor

dicapul de 6 puncte care 
despart de formația clasată 
locul 7.

Două
n-a răspuns ediția din acest an 
a 
se 
în 
se
o

le 
pe

întrebări la care însă
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ACTUALITATEA SPORTIVĂ
£1

SOSIT

reg.

în ora- 
campio- 
pe care

Dieter 
Bodo 
alinia 

Va-

— por- 
Oesa — 

, Engel-

Diester, Rainer Plew, 
Hotz, Peter Kunze, 
Schnorr. Gazdele vor 
formația : Aurel Gruin, 
sile Coșariu, Mihai sianciu.
Cezar Cemușca, Tiberiu Dru- 
muș, Norbert Kuhn, Marcel 
Benea.

La sfîrșitul acestei săptămîni 
Timișoara va găzdui întîlni- 
rea internațională de gim
nastică dintre echipele mascu
line Banatul și Vorwărts Ber
lin. Echipa oaspe va fi for
mată din următorii gimnaști: 
Dieter LeichsenriPg, Gerd

GALĂ INTERNAȚIONALĂ

ECHIPA DE FOTBAL DYNAMO DRESDA A 
IERI LA BRAȘOV

BRAȘOV, 18 (prin telefon). — Luni dimineața a sosit 
șui nostru echipa de fotbal Dynamo Dresda, fruntașa 
natului R.D. Germane. Primul ioc din cadrul turneului ___
îl întreprinde în România, Dynamo Dresda îl va susține marți 
(n. r. azi) în localitate, în compania lotului reprezentativ aflat 
aci în pregătire pentru jocul de sîmbătă 23 octombrie cu Tur
cia, din cadrul preliminariilor campionatului mondial.

Așa cum am spus, Dynamo Dresda se află, după șase etape, 
pe primul loc în campionat, acumulînd 9 puncte. Recent, echi
pa germană a întreprins un turneu în Ungaria unde a ter
minat la egalitate (2—2 și 1—1) cu formațiile Ozd și, respectiv, 
Dunaujvaros.

Iată lotul echipei din Dresda : Nosche, Kalembach 
tari, Haupstein, pheiphel, Hofman, Prautesch, May, < 
apărători, Ziegler, Samer, Engels, -Siede, Gunz, Polz, 
mohr, Kreische — atacanți. Antrenor : K. Kreisse.

C. GRUIA — coresp.

BANATUL TIMISOARA-VORWĂRTS-BERLIN
LA' GIMNASTICĂ

In meciul susținut in compania Științei București, Magdalena 
Wagner de la Știința Cluj a avut o comportare remarcabilă, 
jlovedind un real salt calitativ. lat-o in iotogiaiie realizînd 

o spectaculoasă pătriindere spre coșul bucureștencelor
PE BOX

holo : T. Roibu
Joi, 21 octombrie, sala Flore^sca vă găzdui o gală interna

țională de box între formația Metalul București și selecționata 
regiunii Lodz (R. P. Polonă). Reuniunea va începe la ora 1®.

campionatului țării : 1. Cînd 
va termina cu improvizațiile 
alcătuirea echipelor ? 2. Cînd 
va desfășura în toate secțiile 
muncă de perspectivă ? Ex

trem de puține echipe au reușit 
să se prezinte în vreo etapă 
cu o formație completă, cu a-

rește, extrem de slabe. De ase
menea, deși se știa de vreo trei 
ani de organizarea aceistei co-mw 
petiții, n-au fost luate toate mă
surile pentru creșterea și pregă
tirea, în toate probele, a unor 
sportivi de perspectiva. în cele 
6 etape ale campionatului am 
văzut numeroși atleți plafonați

R. VILARA
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Două diplome internaționale
5» Paul Tissandier“

sportivilor aviatori români
Moment festiv la Aeroclu

bul central „Aurel Vlaicu" 
din București !... Secretarul 
genera! al Federației române 
de aviație, Petre Istrate, în 
minează maeștrilor sportului 
Octavian Băcanu și Cons
tantin Manolache diplomele 
internaționale „Paul Tissan- 
dier“ decernate de către 
F.A.I- cu prilejul celei de-a 
58-a Conferințe generale, ți
nută recent la Munchen. 
Participanții aplaudă cu căl
dură. Cei doi sportivi ro
mâni au primit aceste înalte 
distincții ale Federației Ae
ronautice Internaționale pen
tru performanțele lor remar
cabile.

OCTAVIAN 
are în palmares 
de ore de zbor 
efectuat aproape
de kilometri, parcurși pe 4" 
tipuri de avioane ușoare, 
medii și grele. Aceasta în 
calitatea sa de pilot, in
structor sportiv și pilot de 
încercare (1 500 de avioane 
încercate pînă în prezent !). 
In cei 18 ani de activitate 
el a stabilit cinci recorduri 
naționale. O performanță 
deosebită a înregistrat în 
toamna anului 1961, cînd 
— decolînd de pe aeropor
tul Băneasa — într-o ten
tativă de record — a reu-

BĂCANU 
peste 7 000 
în care a 
un milion

șit să zboare, fără escală, 
(cu un avion bimotor 
de construcție românească) 
timp de 20 de ore și 39 de 
minute, parcurgînd distan
ta de 4 462,870 km pe un 
circuit închis- A fost o 
cursă puțin obișnuită (a 
aterizat după aproape o 
zi și o noiapte de zbor con
tinuu), în care maestrul 
sportului Octavian Băcanu 
a realizat cea mai lungă 
distanță de zbor fără esca 
lă de pînă acum la această 
clasă de avioane, stabilind 
un nou și valoros record 
mondial, omologat de F.A.I.

In prezent, el studiaz? 
posibilitatea stabilirii unor 
noi recorduri republicane 
și internaționale.

CONSTANTIN MANO 
LACHE — un alt as al a- 
viațieî sportive românești, 
căruia F.A.I. i-a confe
rit diploma internațională 
„Paul Tissandier" — are 
un palmares la fel de bo 
gat. 7 180 de ore de zbor 
(aproape..- un an întreg de 
zbor), efectuate pe toate ti
purile de aparate, atît ziua 
cît și noaptea, în calitate

V. TOFAN

(Continuare în pag. a
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Discuții intr-un singur sens: fotbal
19 iunie, 13 și 27 septembrie sînt 

datele la care tovarășii din condu
cerea asociației sportive Cauciucul 
Quadrat (București) au fost con- 
vocați în ședințe obișnuite de lucru.

Avem în față procesele verbale ale 
acestor ședințe. Lectura lor arată 
că activiștii sportivi de aici știu 
una și bună : să facă tot ce e 
posibil (chiar și imposibilul, dacă 
e... posibil) pentru ca echipa de 
fotbal Cauciucul Quadrat să salte 
în clasamentul campionatului orășe
nesc. Preocuparea de bază în legă
tură cu activitatea fotbalistică din 
întreprindere se rezumă însă, după cum 
vom vedea, la două-trei aspecte. Și 
anume, în ședința de consiliu din 
19 iunie, tema discuției a fost în
depărtarea antrenorului Ilristu Foți, 
deoarece echipa antrenată de el se

că și alte sporturi sînt privite cu 
interes de tinerii din fabrică. Nu în- 
tîmplător, la alegerea actualului 
consiliu, care a avut loc la începu
tul anului, membrii UCFS de la 
Quadrat au cerut înființarea acestor 
secții.

Cu toate acestea, la Quadrat spor
tul se rezumă numai la fotbal. 
Procesele verbale ale ședințelor de 
consiliu dovedesc că nici conducerea 
asociației nu a discutat posibili
tatea angrenării unui număr mai 
mare de muncitoare în activita
tea sportivă. Practic, la Quadrat, 
sportul feminin este reprezentat de 
8—10 fete, cele care alcătuiesc for
mația de volei.

I 
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Actualități din motociclism
REȘIȚA. Duminică dimineața în lo

calitate și-au dat întîlnire mai mulți 
alergători recunoscuți pentru valoarea 
lor pe plan republican, într-un concurs 
motociclist de viteză pe circuit. Iată 
cîștigătorii probelor: categoria 70 cmc 
— K. Buboiescu (G.S.M. Reșița) ; 
categoria 125 cmc — P. Pascotă 
(C.F.R. Timișoara) ; cat. 175 cmc — 
£. Husar (G.S.M. Reșița) ; cat. 250 
cmc — W. Hirschvogel (G.S.M. Reșița); 
cat. 350 cmc — V. Sabo (Dinamo Buc.) ; 
cat. nelimitat — Gr. Bereni. (Progresul 
Timișoara).

Dorn Dinu Glăvan-coresp.
BAIA MARE. Pe un traseu situat în 

centrul orașului Baia Mare, în fața a 
peste 15 000 de spectatori entuziasmați, 
s-a desfășurat un concurs de viteză pe 
circuit, la care au participat motocicliști 
din orașele Cluj, Oradea, Satu Mare și 
Baia Mare. Tinerii V. Solomon (Baia 
Mare) și I. Pop (Satu Mare) au de
monstrat înalta lor măiestrie prin evolu
țiile pline de curaj și au cucerit pe 
merit aplauzele spectatorilor. Iată învin
gătorii pe clase : cat. 70 cmc — V. Oros 
(Satu Mare) ; 125 cmc și 175 cmc — 
V. Arpad (Oradea) ; 250 cmc — V. So
lomon (Baia Mare) ; 350 cmc și neli
mitat: I. Pop (Satu Mare).

T. Tohătan-coresp.

BASCHET: Clasamentele

„Tribuna' stadionului Cauciucul Quadrat. Spectatorii, cocoțați pe- 
barele metalice, trebuie să fie, desigur, și buni acrobați

HANDBAL: Cînd contează avantajul terenului..
• SCHIMBĂRI PE LIDERI JN SERIILE SECUNDE

Bilanțul sec al etapei a Vil-a a cam
pionatului republican se prezintă astfel: 
9 victorii pe teren propriu, 4 în depla
sare, 5 rezultate de egalitate și scoruri, 
în general, strînse. Ceea ce înseamnă 
că formațiile oaspete au făcut „clipe 
grele’? gazdelor, știrbind din... prestigiul 
„avantajului terenului", care nu poate 
fi valorificat fără factorii esențiali : 
VALOAREA și PREGĂTIREA. Este un 
adevăr verificat în repetate ocazii, căruia 
etapa de duminică i-a servit un argu
ment în plus.

• In seria a Il-a a campionatului 
masculin și feminin, situația se men
ține stnnsă în fruntea clasamentelor. 
In primul rînd o schimbare importantă 
de lideri. La băieți pe primul loc a tre
cut C.S.M. Reșița (prin victoria sa a- 
supra formației ieșene C.S.M.S.), datorită 
unui golaveraj mai bun (reșițenii se gă
sesc la egalitate de puncte (10) cu 
C.S.M.S. și Cauciucul). Demn de subli
niat nivelul bun al derbiului seriei mas
culine. La fete, Știința Galați a reușit 
o excelentă performanță dispunînd — 
în deplasare — de Voința Sighișoara 
(neînvinsă pînă acum și a trecut, ast
fel, pe primul loc cu 11 puncte din 6 
jocuri (nici o înfrîngere), înaintea Voin
ței (10 puncte) și a Progresului (9 punc
te). Meciul de la Sighișoara — ne-a te
lefonat corespondentul nostru c. Moldo
van — a corespuns din punct de ve
dere tehnic și ca întrecere sportivă ; 
ambele formații au luptat cu multă dîr- 
zenie pentru victorie, care a surîs pînă 
la urmă studentelor din Galați, superi
oare mai ales în eficacitatea aruncărilor

campionatelor republicane
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MASCULIN SERIA I
1. Dinamo București 3 3 0 251—161 6
2. Steaua 3 3 0 218—163 6
3. Știința Galați 3 3 0 226—194 6
4. Dinamo Oradea 3 2 1 184—185 5
5. Știința Timișoara 3 3 1 195—201 5
6. Rapid București 3 1 2 213—203 4
7. Steagul roșu Brașov 3 1 2 194—187 4
8. Știința Tg. Mureș 3 1 2 197—191 4
9. Știința Cluj 3 1 2 213—222 4

10. Știința București 3 1 2 217—238 4
11. Farul iConstanța 3 0 3 158—215 3
12. Aurul :Brad 3 0 3 144—250 3

SERIA A Il-a
1. Academia Militară 5 4 1 391—312 9
2. Olimpia M.I. Buc. 5 4 1 359—313 9

Gn/d pentru ca spectatorii să aibă o bună 
vizibilitate ? Nu. Lipsa de spirit gospo

dăresc...
Fotografii de St. Ciotloș

Asociația sportivă Cau
ciucul Quadrat are în 
imediata vecinătate un 
așa-zis stadion. L-am vi
zitat de curînd. De cum 
intri pe poartă te cuprin
de dezolarea. Tribunei îi 
lipsesc gradcnele ; pla
sele de sîrmă din jurul 
terenului sînt pline de 
găuri ; groapa de sărituri 
în lungime (o fi fost fo
losită vreodată ?) e năpă
dită de buruieni ; lîngă 
vestiar se află un spațiu 
pe care s-ar putea ame
naja terenuri de volei, 
handbal etc, dar care este 
plin de bălării și de gropi; 
pe terenul de fotbal, cîți- 
va muncitori de la fabri
ca alăturată, Suveica, 
transportă cu roabele dife
rite materiale pentru o 
construcție, fără ca cineva 
din consiliul asociației să 
se sesizeze. Cum s-ar 
spune stadionul asociației 
Cauciucul arată aidoma 
unui... sat fără cîini.

Ne-am interesat dacă 
problema întreținerii sta
dionului a constituit su
biectul vreunei discuții a 
membrilor consiliului. Din 
procesele verbale pe care 
le-am consultat nu reiese 
așa ceva. Dar, secretarul 
asociației (tov. O. Nicu- 
lescu), ne asigură că a 
fost abordată o asemenea

temă. Nu s-a rezolvat însă nimic. Și, 
știți de ce ?

— Stadionul va fi... demolat, ni 
se spune cu seninătate. Știm aceasta 
în mod sigur de vreo cinci ani. Vă 
închipuiți că nu mai merită să...

S-ar putea c«a stadionul să fie 
destinat cîndva unei alte întrebuin
țări. Dar dacă acest lucru se va 
întîmpla peste încă cinci ani, con
ducerea asociației va sta oare cu 
mîinile încrucișate, căutînd la infi
nit „scuze obiective" ? Ne-ar inte
resa, în această privință, și părerea 
clubului sportiv tutelar, Gloria...

R. CĂLĂRĂȘANU

comporta slab. La 13 septembrie, 
într-o altă ședință a consiliului, se 
evidențiau rezultatele mai bune ob
ținute de fotbaliști, a căror pregă
tire fusese încredințată altui antre
nor. in sfîrșit, la 27 septembrie, 
iov. Ion Troacă, președintele aso- 
•iatiei, propunea organizarea unei 
i-uniiini tovărășești. Se vede treaba 
ă echipa de fotbal avea nevoie de 
rva... fonduri.

Se pune întrebarea : oare munci
torii de la Quadrat (aci, 85 la 
sută sînt femei) manifestă interes 

tunai pentru echipa de fotbal ? E- 
xislența secțiilor de volei, handbal, 
șah. tenis de masă, tir și de pu- 

•n timp, a celei de atletism, atestă
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CICLOCROS: „Cupa Voința u

In împrejurimile G.A.S. Roșia, peste 
90 de cicliști din Capitală au participat 
la primul ciclocros al anului, dotat cu 
„Cupa Voința". Traseul de 3,6 km a 
fost parcurs de alergătorii seniori de 
șase ori. La conducerea cursei s-au pe
rindat R. Calagiu, G. Popescu și C. 
Ciocan. în final, primul a trecut linia 
de sosire Gh. Suciu, dar a fost desca
lificat pentru scurtarea traseului, astfel 
că ordinea este următoarea : 1. B. Ca
lagiu (Steaua) 48:09, 2. G. Popescu 
(Dinamo) 48:20, 3. C. Ciocan (Dinamo) 
48:36, 4. P. Simion (Steaua) 49:19, 5. 
A. Drăgan (Dinamo) 49:45, 6. C. Po
pescu (Olimpia) 49:58, 7. Al. Mitef
(Voința) 50:03, 8. D. Lascu (Steaua) 
50:59.

I.a juniori categ. I (3 ture) lupta s-a 
dat între C. Grigore și St. Cernea, care 
s-au detașat de restul concurentilor. lată 
clasamentul : 1. C. Grigore (Voința)
31:23. 2. St. Cernea (S.S.E. I) 31:39, 
3. Al. Sofronie (S.S.E. I) 31:44.

Alte rezultate : juniori II — Gh. Ciu
mele (C.P.B.) 42:32, semicurse (2 ture) 
— M. Lazăr (Dinamo) 17:15; turism 
(lin tur) — C. Nicolae (S.S.E. 11) 8:33.

următoarele meciuri : marți la Brașov : 
Steagul roșu—Dinamo București (m.I) ; 
joi la Bacău : A.S.A.—I.C.F. București
(m.II) ; vineri la Timișoara : Știința — 
Dinamo București.

3. Progresul Buc. 5 3 2 365—374 8
4. I.C.F. București 4 3 1 287—247 7
5. Știința Brașov 5 a 3 297—298 7
6. C.S.M.S. Iași 5 2 3 326—333 7
7. Politehnica Cluj 5 2 3 384—418 7
8. Unio Satu Mare 4 2 2 201—231 6
9. Știința Craiova 5 1 4 254—270 6

10. A.S.A Bacău 3 0 3 176—244 3
FEMININ SERIA I

1. Rapid București 4 4 0 254—189 8
2. Știința București 4 4 0 263—202 8
3. Voința Brașov 4 3 1 219—209 7
4. Știința Cluj 4 2 2 207—205 6
5. Progresul Buc. 4 2 2 205—205 6
6. Mureșul Tg. Mureș 4 2 2 214—220 6
7. Voința București 4 1 3 209—218 5
8. Constructorul Buc. 4 1 3 196—212 5
9. Crișul Oradea 4 1 3 185—233 5

10. I.C.F. București 4 0 4 211—270 4
SERIA A Il-a

1. Olimpia București 5 4 1 259—218 9
2. C.S.M.S. Iași 5 4 1 326—278 9
3. Spartac Salonta 5 4 1 264—272 9
4. Voința Tg. Mureș 5 3 2 248—235 8
5. Știința Constanța 5 3 2 303—275 8
6. A.S.A. Cluj 5 3 2 276—270 8
7. Știința Timișoara 5 2 3 248—255 7
8. S.S.E. Satu Mare 5 2 3 289—318 7
9. S.S.E. Craiova 5 0 5 219—264 5

10. Voința Oradea 5 0 5 191—238 5
In această săptămînă :se vor disputa

la poartă. Victoria lor este pe deplin 
meritată.

• In cele două etape care au mal ră
mas pînă la încheierea primei părți a 
campionatului, lupta pentru șefia cla
samentelor va fi fără îndoială și mal 
dîrză. Credem că echipele își vor dis
puta șansele cu corectitudine, așa cum 
au dovedit pînă acum cele mai multe 
dintre ele, asigurînd sezonului oficial de 
toamnă un final la nivelul dorit de iu
bitorii noului sport olimpic.

LOTUL REPREZENTATIV FEMININ 
S-A ÎNAPOIAT DIN TURNEUL 

ÎN POLONIA ȘI U.R.S.S.

Lotul handballistelor noastre s-a 
înapoiat ieri din turneul întreprins 
în Polonia și U.R.S.S., în cadrul pre
gătirilor pentru campionatul mon
dial din noiembrie. Acest turneu, 
fără să strălucească sub raportul re
zultatelor, a fost totuși — după cum 
au subliniat antrenorii lc/plui — 
foarte util în ceea ce privește veri
ficarea potențialului jucătoarelor 
noastre în condițiile unor meciuri în 
deplasare și în compania unor ad
versare puternice. Concluziile trase 
în urma comportării lotului, ca și 
în urma jocului partenerelor sale 
(cu echipa poloneză ne vom întîlni 
în grupa semifinală a campionatului 
mondial) vor sta la baza planului de 
pregătire pînă la plecarea în R.F.G. 
Un amănunt necunoscut în legătură 
cu turneul întreprins: la Przemysl a 
avut loc un al doilea joc cu lotul 
polonez, de data aceasta sub titula
tura de București — Varșovia (folo- 
sindu-se mai mult rezervele). întîl- 
nirea s-a încheiat cu scorul de 9—3 
(7—2) în favoarea jucătoarelor noa
stre.

VOLEI: Pregătirile
și lotul sibiencelor
în vederea campionatului republican, 

care începe duminică și în scria I 
(feminină) a categoriei A, echipa C.S.M. 
Sibiu și-a intensificat în ultimul timp 
pregătirile, făcind zilnic antrenamente. 
Ca și în ediția precedentă a campio
natului, formația sibiană este condusă 
de antrenorul Gh. Bodescu care în 
perioada pregătitoare a lucrat cu un. 
lot de zece jucătoare : Cons lanț inescu 
JV either t Lengheriu, Reich, Herman, 
Moșneagu, Fleșeriu, Vulcu, Bittay și 
Vamosiu

M. LUPUȚIU — coresp.

Pasivitatea-o frînă în progresul luptelor libere

S. GREGORIAN, coresp.

întrebări cu și...
(Urmare din pag. 1)

care, de ani de zile, se mențin la a- 
oelași nivel tehnic și valoric și care 
nu mai au posibilități de îmbunătă
țire a performanțelor. In această pri
vință exemplul cel mai concludent l-a 
oferit meciul Metalul — Știința din 
etapa trecută. Metalul a avut, cum 
se spune, meciul în mînă (a pierdut 
doar la o diferență de 4 puncte) și 
aceasta din propria sa vină ! In curse
le de 5000 m, 3000 m obstacole Știin
ța n-a prezentat nici un om (!?). In 
mod firesc scorul trebuia să fie deci
16 — O pentru Metalul. Pînă Ia urmă 
o-a fost de oît.. 10—0, pentru că Mi
hai Babaraica (5000 m) și Vasile Cio
clu (3000 m obst.) n-au adus clubu-

Două diplome internaționale „Paul Tissandier“ —
sportivilor aviatori români

(Urmare din pag. 1)

He pilot, instructor sportiv și pilot 
încercator.

Cunoscutul sportiv și-a căpătat o 
largă popularitate în rîndul iubitorilor 
zborului cu motor, participînd la nu 
meroase concursuri (în special de a*

crobație aviatică) din țară și străină 
tate. Celor patru recorduri naționale 
pe care le-a realizat cu prilejul dife
ritelor competiții li se adaugă alte 
trei internaționale (de viteză pe un 
parcurs recunoscut), stabilite la Mos
cova, cu ocazia Paradei de la Tușino.

Iată, pe scurt, performanțele sportive 
pentru care maeștrii sportului Octavian 
Băcanu și Constantin Manolache au 
fost distinși de către Federația Aero
nautică Internațională cu diplomele 
»PAUI. TISSANDIER".

Ii felicităm din toată inima și le 
urăm noi succese 1

(Urmare din pag. 1)

tivii noștri vor stăpîni perfect pro
cedeele tehnice și contra procedeele 
ei nu vor mai manifesta frica de a 
Ie executa în meciuri cu adversari, 
de valoare.

Un alt aspect supărător pe care 
l-am surprins la finalele campiona
tului a fost acela că sportivii noștri 
fruntași se mulțumesc încă cu puțin. 
Principalii pretendenți la titlurile de 
campioni (Focaru, Tăpă»lagă, Geantă,

fără răspuns!
lui lor nici un punct, neîndeplinind 
normele pentru categoria a Il-a.

O altă întrebare, de asemenea, fără 
răspuns este aceea a modului de pre
zentare a echipelor. NICI UNA nu 
s-a prezentat, în cele 6 etape, în echi
pament uniform. De ce ?

Deși din actuala ediție a campio
natului mai sînt de disputat încă două 
etape, cluburile noastre trebuie să 
analizeze de pe acum felul în care 
s-au desfășurat întrecerile din acest 
an și să ia (tot de pe acum), măsu
rile corespunzătoare pentru o mai 
bună prezentare la ediția următoare

FEMEI

a competiției.
Clasamentele după etapa a Vl-a

BĂRBAȚI
1. Steaua 12 12 0 0 1218 — 800 24
2. Dinamo 12 10 0 0 1222 — 863 20
3. Banat 12 7 0 5 1128 — 928 14
4. Știința 12 7 0 5 98« — 922 14
5. Cluj 12 6 0 6 1031 — 989 12
6. Brașov 12 5 0 7 935,5—1044,5 10
7. Rapid 12 4 0 8 918 —1058 8
8. Metalul 12 2 0 10 818 —1097 4
9. Crișana 12 1 0 13 659 —1204 2

30 și 31 octombrie : Oradea : Crișana— 
Dinamo—Rapid ; Cluj : Cluj—Știința—Ba
nat ; Brașov : Brașov—Metalul—Steaua.

1. Știința 12 12 0 0 650,5I—450,5 24
2. Steaua 12 9 0 3 558 —462 18
3. Cluj 12 8 0 4 564 —529 16
4. Brașov 12 6 0 6 595 —515 12
5. Rapid 12 6 0 6 552 —509 12
6. Banat 12 4 0 8 514 —568 8
7. Dinamo 12 3 1 8 492,5i—596,5 7
8. Crișana 12 3 0 9 476 —609 6
9. Metalul 12 0 1 11 450 —591 l

Etapa următoare se va desf;kșura la

Poalelungi, Stîngu) cînd au obținut 
un avantaj minim în urma unei ac
țiuni reușite (o trecere la spate, sau 
prin „pod” etc.), nu mai insistă să 
realizeze și alte puncte tehnice sau 
victoria prin tuș, ci se mulțumesc 
cu atît, și încep să tragă de timp 1 

în concluzie, nivelul tehnic la care 
s-au disputat întrecerile actualului 
campionat a fost sub așteptări. Pă
rerea noastră au îtnpărtășit-o și an
trenorii lo.tu.lui republican de lupte 
libere, Vascul Popovici și Ion Crîsnic. 
Ultimul, în special, s-a declarat de-^ 
zamăgit de comportarea luptătorii ;,țr 
fruntași și de nivelul tehnic scăzut 
al întrecerilor. Comparînd actualul 
campionat cu edițiile precedente, Ion 
Crîsnic ne-a declarat că aceasta a 
fost cea mai slabă ediție din ultimii 
7—8 ani. Dar, oare, Popovici și Crîs
nic nu se simt vinovați și ei de a- 
ceasta ? Am fi curioși să aflăm pă
rerea lor...

Faptul că unii sportivi care au ară
tat o formă corespunzătoare la acest 
campionat »P. Cîrciumaru, Fr. Bolla) 
sînt la o vîrstă destul de înaintată 
pentru sportul de performanță ne face 
să ne gîndim cu îngrijorare la vii
torul luptelor libere din țara noastră.

Și, din acest punct de vedere, a’l 
rezervei de cadre, luptele libere- 
promit, deocamdată cel puțin pers
pective îmbucurătoare. Iar actualul 
campionat, în care s-au întrecut cei 
mai buni sportivi ai țării, n-a scos 
la iveaiă decît foarte puține elemente 
talentate, capabile să-i înlocuiască cu 
succes pe titulari. Regiunea Banat, de 
exemplu, a acumulat puncte prețioase 
cu sportivi ca C. Gîngă, L. Rădoi 
(A.S.M. Lugoj) care se apropie de 
40 de ani. Oricît de indulgenți ar fi 
fost selecționerii, ei nu au avut ce 
alege...

Iată dar că în majoritatea sec
țiilor se desfășoară o slabă muncă 
de selecție și instruire, situație care 
ar trebui să preocupe mai mult pe 
antrenorii noștri și — desigur — bi
roul Federației de lupte. Sportul lup
telor din țara noastră are trădate 
și prestigiu în arena internațională. 
Să 16 păstrăm și să le dezvoltăm i



BOX: Campionatul republican pe echipe
Antrenorul Gh. Fiat despre meciul VOINȚA-FARUL

REZULTATE TEHNICE : M- 
Niculae (V) egal cu C. Șoșoiu (F) ; 
D. Răgălie (F) b.p. M. Dumitru 
/V} ; A. Iliescu (F) b.p. Gh. Gri- 
gore (V); Gh. Anton (F) b.p. M- 
Băloiu (V) ; I- Dinu (F) b.p. I. Mi- 
litaru (V) ; O. Baciu (F) b.p. D. Io- 
nescu (V) ; T. Pintilie (F) b.p- I. Pi- 
țigoi (V) ; V. Neagu (F) cîștigă 
prin neprezentarea lui A. Teodo- 
rescu (V) ; F. Mustață (V) b.ab.l 
I- Olteanu (F) ; N. Motoc {V) b.ab.l 
V. Sisu (F).

O discuție „pe problemă" cu maes
trul emerit al sportului GH. FIAT 
este, totdeauna, interesantă. Sîmbătă 
seara, antrenorul Fiat ne-a fost oas
pete la masa presei. Se încheiase, 
de cîteva minute, disputa dintre echi
pele .Voința București și Farul Cons
tanța, și am profitat de scurta pauză 
dinaintea celei de-a doua partide 
(Metalul—C.S.O. Brăila), rugîndu-1 pe 
Fiat să comenteze „deschiderea" cu
plajului pugilistic de la Floreasca.

— Victoria constăntenilor cu sco
rul de 25—14, ne spunea antrenorul 
Fiat, nu mă surprinde, Farul a pre
zentat o garnitură foarte puternică. 
în frunte cu campionul tării, Ion 
Dinu. Prezenta in echipă a unor bo- 
jți ca Răgălie, Iliescu, Dinu, Baciu, 

Pintilie, Neagu — pugiliști destul de 
tineri, dar care practică un box ma
tur — face ca formația pregătită di 
antrenorul Buză să constituie un ad
versar redutabil pentru oricare echi
pă din (ară.

Din punct de vedere al specta
colului, întîlnirea v-a satisfăcut ?

— Intr-o anumită măsură, da. Aci 
trebuie să-i remarc tot pe oaspeți 
care, avlnd mai multă experiență, 
au dovedit calități remarcabile: o 
bună viteză de execuție, orientare

Y NOTE

„Parcă n-ar exista regulament și la Tîrgoviște!“
Sînt cuvintele rostite de un spectator la meciul Știința București — 

Metalul Tîrgoviște. Fotbaliștii din Tîrgoviște au prestat un joc de slabă 
calitf'.e tehnică, în schimb foarte dur. Prin comportarea de pe teren 
(lokri, proteste la deciziile arbitrului) ei au lăsat impresia că nu 

!■ cunosc, sau nu vor să cunoască, regulamentul de joc.
Nu mai departe decît sîmbătă, antrenorul Bărbulescu era criticat în 

i ziarul nostru pentru activitatea slabă pe care o desfășoară cu echipa 
; Metalul. Și iată că faptele confirmă acest lucru, fiindcă o formație slab 
i pregătită fizic și tehnic încearcă să iasă din impas prin joc dur, prin 
! abateri de la disciplină.

Se pare că antrenorul Bărbulescu este adeptul dictonului „scopul 
; scuză mijloacele". Este timpul ca el să-și revizuiască atitudinea și, 

bineînțeles, să-și schimbe „mijloacele". Va face — cu siguranță — un 
serviciu echipei și fotbalului. (S. St.).

Ce au de spus organizatorii?
Duminică dimineața, pe terenul 

Constructorul din șoseaua Olteni
ței au (ost programate două meciuri 
, cadrul „Cupei României" : Dîm- 

Ștfița—S. N. Oltenița și T.U.G.—Du
nărea Giurgiu, partidele nu au a- 
vut însă loc pe terenul gazonat, din 
fața tribunei, ci pe terenul unde se 
joacă meciuri de categorie orășe
nească. Ei si ? vor spune unii. 
Dar să vă arătăm starea terenului.

In timpul celor două partide ju
cătorii au fost nevoiți să lupte cu 
norii de praf ce se ridicau de pe te-

— i-a pasat 
țr-o poziție 
oc*.

$i pentru arbitri
durează 90

în ziarul dv. numărul 4792 din 14 
ctombrie 1905, in cronica meciului de 
otbul Steaua—Farul, am fost criticat 
ă golul al șaselea al echipei militare 

fost marcat dintr-o poziție clară de 
fsaid, petrecută pe partea unde ți- 
eam eu tușa.

Critica este pe deplin justificată. Iată 
tun s-au întimplat lucrurile: socotind 
ă meciul s-a terminat (tocmai mă uitam 
* ceas) n-am băgat de seamă că

care înainta cu balonul
lui Sorin Avram, aflat în- 
evidentă de „afară din

seama imediat că am fă
li o greșeală, dar era... prea tîrziu ! 
Irbitrul de centru fluierase sfîrșitul 
wi Aui. Este pentru' prima oară cînd 
n întîmplă așa ceva. Deci, și pen- 
ru noi arbitrii un joc de fotbal du- 
ează 90 de minute. 

tactică, In general un stil curat de 
luptă. Dai și unii dintre boxerii de la 
Voința, îndeosebi D. Miron, au de- 
Ihonstrat progrese remarcabile.

— Ce părere aveți despre... re
citalul pugilistic oferit de Tănase 
Pintilie ?

— Acest boxer are calități cit zece 
luați laolaltă. Evolufia sa, alături de
I. Pițigoi, mi-a plăcut. Eschivele con
stituie „atu“-ul lui Pintilie, dar 11 sfă
tuiesc să le urmeze neapărat de lo
vituri de ripostă. Pentru că, descope
rit — cum stă deseori — constănfea- 
nul poate fi ușor Învins.

— Considerați că arbitrii și-au 
făcut datoria ?

— Deciziile au fost, în general, 
corecte. Pe ring, Insă, unii dintre ar- 
'bitri au manifestat anumite stlngăcii. 
Boxerul Iliescu de la Farul, net su
perior tlnărului Gh. Grigore, a probat 
un act de sportivitate, menajlndu-și 
uneori adversarul. Dealtfel, și pentru 
acest lucru Iliescu a fost răsplătit cu 
ropote de aplauze. Arbitrului ploieș
tean, Eremia, nu i-a plăcut însă gestul 
sportivului de Ia Farul, căruia li adre
sa Îndemnuri de a boxa mai hotărlt. 
Pe cine ar fi interesat oare victoria 
lui Iliescu prin K.O. ?

_ R- C.

C.S.M. CLUJ — RAPID BUCUREȘTI 
22 — 17

Clujenii au obținut o victorie co
modă și mult mai categorică decît a- 
nată scorul de 22—17. Gala a fost însă 
de un nivel tehnic modest. Dintre par 
tide a plăcut mai mult cea care a 
opus pe I. Boancă (CSM) lui M. Du
mitrescu (Rapid)- Clujeanul a fost la 
un pas de k.o. în prima repriză, dar în 
celelalte a dominat net și a cîștigat 
pe merit. Iată celelalte rezultate : A.

ren. Gardul de sîrmă ce împrejmu- 
iește terenul fiind găurit și rupt în 
numeroase locuri, o serie de specta
tori certați cu disciplina au pătruns 
în timpul pauzelor în terenul de joc. 
Oamenii de ordine ? Au fost, dar în 
număr insuficient pentru a... ține 
piept acestora. O altă deficiență : la 
una din porți, plasa nu era fixată și 
fîlfîia în vînt. Ce au de spus des
pre toate acestea drganizatorii ?

N. TOKACEK — coresp.

Răspunsul la critică

un meci de iot&al
de minute
Mulțumesc ziarului „Sportul popular* 

pentru observuția justă făcută și mă 
angajez ca în viitor să nu mai dau 
naștere la asemenea situații.

NICOLAE RAINEA
arbitru de fotbal — Bîrlad

REZULTATE DIN CAMPIONATUL REPUBLICAN DE JUNIORI
Fructexport Focșani—Textila Buhtiși 

3—0 (1—0), Dinamo Bacău—Oțelul 
Galați 4—1, Metalul Hunedoara—Știința 
Craiova 2—l (0—0), Dinamo Pitești— 
Progresul București 3—1 (2—0), Lo
comotiva lași—Chimia Suceava 2—1 
(2—0), Tractorul Brașov — Metalul 
Copșa Mică 4—1 (0—0), Steagul roșu 
Brașov — Gaz metan Mediaș 2—0 
(1—0), Jiul Pctrila—Minerul Deva 

Pașolea (R) bab.3 M. Anton (CSM) ; 
Șt. Ispas (R) cîștigă prin neprezentarea 
adversarului ; P. Prunea (CSM) egal 
cu D. Dosah (R) ; Al. Popa (CSM) 
b.p- Șt. Florea (R) ; A. Maiai (CSM) 
b.p. Al. Moise (R) ; A. Kirali (CSM) 
bp. L. Mocanu (R) ; Șt. Miloneanu 
(CSM) egal cu V. Tecuceanu (R) ; Al. 
Bora (CSM) egal cu N. Ghibu (R); Șt. 
Szentanai (CSM) b.p. D. Filip (R).

I, BRĂȚAN — coresp.

C.S.M-S. IAȘI — CIMENTUL MED
GIDIA 20 — 19

REZULTATE TEHNICE : I. Nico-
Iau (CSMS) b-p. A. Regep (C) ; C. Bul
garii (CSMS) b.ab.2 Gh. Onel (C) ; T. 
Nicolae (C) b.p- M. Cojocaru (CSMS) ; 
A. Farcaș (CSMS) b.ab.2 I. Cristu (C) ; 
V. Ștefu (CSMS) b.ab.3 Gh. Tase (C) ; 
N. Cherim (C) b.p. Gh- Balogh 
(CSMS) ; D. Butnaru (CSMS) egal cu 
C. Sprinceană (C) ; I. Ghețiu (C) cîș" 
tigă fără adversar ; I. Vasile (C) b. 
k.o. 1 V- Stratulat (CSMS) ; T. Dumi- 
troaie (CSMS) b-ab.2 N. Topală (C).

D. DIACONESCU — coresp. reg.

METALUL BOCȘA
— IND. SÎRMEI C. TURZII 23—17

Cele mai spectaculoase partide ale 
galei : I. Budan (M)—Șt. Nemțeanu 
(I-S.) — învingător Budan, și Negres- 
cu (M)—Mărgineanu (I.S.) — meta
lurgistul cîștigînd prin abandon în 
repriza secundă. Alte rezultate : Ursu- 
lescu (M) b.p. Gliga (I.S.) ; Seleși (M) 
pierde la puncte în fața lui Puiu Petre 
(I.S.) ; Roșea (I.S.) b.ab-2 Gauc (M) ; 
Cîmpeanu (M) b.p. Baciu (I.S.) ; Ște
fan (M) b.ab-2 Samoilă (I.S-) ; Ghercea 
(M) egal cu Moraru (I.S.) ; Chivăr 
(I.S.) b.p. Pannit (M) ; Kiirunczi (M! 
b. k.o. 2 Dudea (I-S.)-

C. NOVAC — coresp.

Trei scrisori cu aceeași destinație..
O scrisoare din București. Expeditor 

Gheorghe Florian, strada Declamării 
nr. 21, raionul 1 Mai. Cele scrise sînt 
deosebit de interesante. Să le citim, 
deci, împreună:

„Dragi tovarăși,
Sînt fratele fundașului stînga al Si- 

derurgistului, Cristian Florian. După 
cum se știe, gălățenii au fost învinși de 
Rapid. La această înfrîngere, potrivit 
celor arătate de crainicul de la radio și 
de corespondentul „Sportului popular44, 
o mare contribuție a avut-o și el. Me
ciul a fost urmărit la radio și de mama, 
care a devenit o mare amatoare de fot
bal de cînd Cristian joacă la Siderur
gistul. întreaga familie a fost dezamă
gită de rezultat, de evoluția lui Cris
tian. Este adevărat că el fusese acci
dentat și că în săptăinîna meciului a 
avut examene, dar toate acestea pot 
constitui circumstanțe atenuante, în nici 
un caz însă o scuză. Mă refer, in spe
cial, la jocul dur practicat de Cristian.

Fără să știm noi (eu și fratele mai 
mare), mama i-a trimis lui Cristian o 
scrisoare, mustrîndu-1 că a jucat bru
tal și cerîndu-i ca în viitor să se com
porte corect pe teren. Același lucru l-am 
făcut și eu și fratele meu, fără să știm 
unul de altul, astfel că Cristian a pri
mit trei scrisori din partea familiei.

Și răspunsul rr-a întîrziat: teoretic 
și... practic.

„Dragă mamă, a scris el, sînt fericit 
că te gîndești atît de mult la mine și 
îți promit că nu vei mai auzi decît 
lucruri frumoase despre mine*.

Se pare că fratele meu vrea să se țină 
de promisiune. în meciul următor, cu 
U.T.A., el și portarul Florea au fost cei 
mai buni oameni din apărare. Mama s-a 
bucurat mult, pe cît de supărată fusese 
cu o săptămînă înainte. El a jucat satis
făcător la Timisoara44.

★

Rîoidurile de față ne arată că și 
alți factori, în afară de cei cunoscuți, 
antrenorii și conducătorii de echipe,

3—0 (3—0), Minerul Lupeni —A. S. 
Cugir 4 0 (1—0), Siderurgistul Galați
—Metâlosport Galați 8—1 (3—0), Pe
trolul Ploiești—Flacăra Moreni 4—0 
(0—0), Victoria Tg. Jiu—Progresul 
Strehaia 4—0 (2—0). Ceahlăul P. 
Neamț — C.F.R. Pașcani 2—1 (2—0), 
Industria sînnei C. Turzii—Progresul 
Reghin 2—2 (0—1).

A.S.A. CRIȘUL ORADEA — 
OLIMPIA + PROGRESUL BUC.

21 — ÎS

Combinata bucureșteană, lipsită de 
aportul lui N. Puiu și M. Mariuțan, a 
pierdut la limită cu scorul de 18—21. 
Lucian Gavrilă (Buc ) — categoria se
migrea — avea avantaj în meciul cu 
N. Ciocîrlan dar lovind (în repriza a 
treia) sub centură a fost, pe bună drep
tate, descalificat. Iată celelalte rezul
tate : Gh. Vincze (O) egal cu Al. Con 
stantin (Buc.) ; N. Manea (O) b.p. I 
Lungu (Buc ) ; C. Negoescu (Buc.) b-p. 
Gh. Gologan (O) ; C. Bîzgan (O) b.p. 
I. Teodor (Buc.) ; Al. Șerban (O) b.p 
S- Bălan (Buc.) ; I. Marin (Buc ) b.p. 
I. Niri (O) ; C. Tîmpescu (O) b.p. 1 
Șerban (Buc.) ; N. Enciu (Buc.) b.ab-2 
C. Conceag (O) ; V. Petrescu (Buc ! 
b.p. G. Trică (O).

I. GHIȘA — coresp- reg.

C.S.M. REȘIȚA—C S.O. BAIA MARE 
25 — 13

Peste 1 000 de spectatori au fost pre- 
zenți în sala „30 Decembrie" din Re
șița, unde au avut satisfacția de a 
aplauda victoria gazdelor, cu scorul 
de 25—13. REZULTATE TEHNICE • 
Popa (R) b.p. Rusnac (B.M.) ; Nedelea 
(R) b-ab.l Moroșan (B.M.) ; Ciontu (R) 
b-ab.2 Szabo (B.M.) ; Borcescu (R) 
egal cu Costin (B.M.) ; Petrescu (R) 
b.ab.l Stanislau (B.M.) ; Padina (R) 
b.ab.l Botda (B-M.) ; Matius (B.M.) 
b-p. Covaci (R) ; Curiman (R) cîștigă 
prin neprezentarea adversarului : 
Naghi (B.M.) b.ab.2 Richter (R) ; 
Creangă (R) cîștigă fără adverser.

I. PLĂVIȚU — coresp.

• întîlnirea dintre formațiile Gaz 
metan Mediaș și U.M- Timișoara se va 
disputa la 20 noiembrie, deoarece ti
mișorenii pleacă azi într-un turneu în 
R.D. Germană.

își pot spune cu eficiență -uvîntul în 
munca de educare a sportivilor. în 
cazul care ni se relatează este vorba 
de intervenția familiei, a oamenilor 
celor mai apropiați și mai îndrăgiți 
de sportivul respectiv. Dar în direc
ția educării sportivilor, a mobilizării 
lor pentru performanțe înalte și o 
comportare disciplinată pe terenurile 
de sport, o contribuție prețioasă o 
pot aduce prietenii și, bineînțeles, co
legii lor de echipă. Aceștia le pot fi 
de un real ajutor dacă nu le trec cu 
vederea lipsurile, dacă discută cu ei. 
O critică înseamnă de multe ori o 
dovadă mai mare de dragoste, decît 
un cuvînt de laudă aruncat în vînt...

ȘTIRI, ȘTIRI
STEAUA PLEACĂ AZI 

ÎN R. D. GERMANĂ

După cum s-a nrai anunțat, echipa bucu
reșteană Steaua va susține două partide 
în R. D. Germană : la 20 octombrie va 
întîlni pe Aufbau Magdeburg, iar la 24 
octombrie — pe Turbine Erfurt.

Echipa pleacă azi, cu avionul. Fac 
deplasarea următorii jucători : Ilaidu, 
1. Suciu — portari, M. Georgescu, D. 
Nicolae, Chim, 1. Suciu (fost la Sătmă- 
reana). Jenei, Negrea, S. Avram, Con
stantin, Pavlovici, FI. Voinea, Crăini- 
ceanu, Ciocan (fost la Marina Man
galia). Antrenori: Ilie Savu și Francisc 
Zavoda.

Școala îi
(Urmare din pag. 1)

tedra de la liceul din Săveni ? Ei bine, 
am primit azi-dimineață un telefon că 
nu a ajuns încă la liceu. Și mai am un 
necaz : Eva Maftei, numită la școala 
generală din comuna Adîncata, a predat 
cîteva zile și apoi a... dispărut. Dorea 
s-o repartizăm la o școală din Su
ceava. înlr-adevăr, orașul tentează. Dar 
unii dintre tinerii profesori uită că au 
misiunea nobilă de a pune umărul 
acolo unde e nevoie. Și dacă muncești 
cu tragere de inimă e imposibil să nu 
apară șutisfacțiile.

...De cînd nc-am despărțit de șeful

PRONOSPORT
Concursurile Pronosport A 43 șl 

B 9 de duminică 24 octombrie a.c., 
cuprind meciuri foarte atractive: 3 
meciuri internaționale: România ti
neret — Turcia tineret, Siderurgis- 
tul — Dinamo Dresda, C.S.M.S. Iași 
— Wisla Cracovia, 4 întîlniji din 
campionatul categoriei B al țării noa
stre și 6 partide din campionatul ita
lian :

Iată programul acestui concurs : ,

I. România (tineret) — Turcia (ti
neret)

II. Siderurgistul Galați — Dinamo 
Dresda

III. C.S.M.S. Iași — Wisla Cracovia
IV. Poiana Cîmpina — Dinamo 

Victoria
V. C.F.R. Roșiori — Dinamo Bacău

VI. Gaz metan Mediaș — A.S.A.
Tg. Mureș

VII. A. S. Cugir — Minerul B. M.
VIII. Atalanta — Lazio

IX. Brescia — Internazionale
X. Catania — Bologna

XI. Spăl — Juventus
XII. Varese — Lanerossi

XIII. Roma — Napoli

• Luni 25 octombrie va pleca în 
excursie pe Dunăre, cu motonava 
Oltenița, un nov grup de cîștigători. 
In această frumoasă excursie ei vor 
vizita și orașele Belgrad și Buda- 
pesta.

Participînd la sistemele L.oto-Pro- 
nosport puteți obține, printre alte 
importante premii, frumoase excursii 
în străinătate.

DE LA I. E. B. S.
■ Pentru întîlnirea internațională 

dtTbox METALUL BUCUREȘTI — 
SELECȚIONATA REGIUNII LODZ 
(POLONIA) de joi 21.X., ora 19. din 
sala Floreasca, biletele se găsesc de 
vînzare la casa specială din sir. Ion 
Vidu.

■ La bazinul acoperit Floreasca 
se primesc înscrieri pentru cursul de 
inițiere la înot pentru copii.

așteaptă...
secției de învăță mint au trecut mai 
multe zile. Nu știm dacă cei dei pro le- 
sori de educație fizică s-au reîntors la 
locurile lor de muncă și dacă cei’ Iți 
patru s-au prezentat în regiune i unde 
au fost repartizați. Acum cîțiv? ani au 
pășit cu toții pe poarta Institutului 
plini dt însuflețire pentru meseria pe 
care și-au ales-o. Atunci, catedra, băn
cile și sălile de cursuri erau supremul 
lor vis. Acum acest vis a devenit reali
tate. Oare primii pași în munca das
căli le-au spulberat entuziasmul ? Școala 
îi așteaptă...

Nu cumva știți dv. pe unde pierd 
vremea ?



ÎNTÎLNIRILt StLlCIIIMTlIO!! DIVIZIONARE
Of POPICE CU AKTIVIST ESPENHHM

• VICTORIE COMODA LA FETE
• ÎNTRECEREA MASCULINA CONTINUA AZI

Selecționata divizionară feminină a 
întilnit ieri după-amiază, pe arena 
M.M.C.M. din Capitală, formația Akti- 
vist Eșpenheim din R.D.G., intr-un joc 
care figurează în programul de pregătire 
a sportivelor noastre în vederea „mon
dialelor" din anul viitor. Echipa română 
a obținut o victorie lejeră. însă rezulta
tele individuale satisfac doar în parte, 
în afară de Use Schmidt, debutantă în 
meciurile internaționale, ne .așteptam ca 
celelalte cinci componente ale selecționa
tei să depășească granița celor 400 p.d., 
deoarece concurau pe o arenă căreia îi 
cunoșteau foarte bine pistele. Dar, spre 
surprinderea generală, doar Ținea Bala 
ban și Elena Predeanu și-au confirmat 
calitățile. Cîștigătoarea ultimului con
curs de selecție. Elena T.upescu, care rea
lizase atunci 430 p.d. și vice-campioana 
europeană Elena Trandafir au doborit 
din 100 bile mixte 385 și. respectiv, 
384 popice!... Antrenorul lotului. Sandu 
Andrei, punea pe seama emotivității com
portarea lor nesatisfăcătoare. După pă
rerea noastră, este vorba mai degrabă de 
inconstanță, recunoscută de altfel la a- 
ceste sportive. De asemenea, ținînd sea
ma de stadiul pregătirilor era de aștep-

Valeri Brumei speră 
să-și reia activitatea!

MOSCOVA 18 (Agerpres). — Starea 
sănătății cunoscutului atlet sovietic Va
leri Brumei s-a ameliorat simțitor după 
operația la care a fost supus, în urma 
gravului accident de motocicletă. Re
cordmanul mondial la săritura în înălți
me are un moral bun. In spitalul ur.de-și 
petrece convalescența, una din distrac
țiile sale preferate sînt partidele de șah 
cu dr. Ivan Kucerenko, medicul care 
l-a operat la 6 octombrie și a reușit să-i 
salveze piciorul.

„Totul merge bine, a spus Kucerenko. 
Cred totuși că Brumei nu va putea să 
se antreneze sau să participe la con
cursuri timp de un an“. Recordmanul 
mondial este însă de altă părere și el 
speră să reia activitatea înainte de acest 
termen. „Dar, a adăugat el, deocamda
tă nu trebuie să fiu în dezacord cu 
medicii".

Meciul de șah 
pentru titlul mondial 

feminin
Meciul pentru titlul mondial femi

nin de șah dintre Nona Gaprindaș- 
vili și Alia Kușnir a continuat cu 
partida a 10-a. Intr-o variantă a 
apărării siciliene, Kușnir a dezvol
tat un puternic atac, și la mutarea 
17 a cîștigat calitatea. Partida s-a 
întrerupt la mutarea 41 dar, a doua 
zi, Gaprindașvili a cedat fără joc- 
Scorul este 6 1/2—3 lz2 în favoarea 
Nonei Gaprindașvili.

RUGBI
Turneu/ Întreprins recent in Noua 

Zeelandă de reprezentativa de rugbi 
a Republicii Sud-Africane nu a avut 
dărui să stirnească un entuziasm prea 
marc in Africa de Sud. Cercurile ra
siste sud-africane nu și-au ascuns 
su/rărarea pentru felul cum s-a des
fășurat acest turneu.

De fapt, iritarea guvernanților 
din Pretoria nu a fost provocată 
de rezultatele propriu-zise, ale 
meciurilor disputate. In sport trebuie 
să știi să pierzi, la fel cum și 
ciștigi. Dar ei nu au putut tre
ce cu vederea „afrontul'' adus juca 
tor Hor sud-africani care, pe tere
nurile de rugbi din Noua Zeelandă. 
s-au văzut siliți să intllnească echi 
pe In care inchipuifi-vă Îndrăzneală 
alături de sportivi albi activau Si 
jucători de origină polineziană, sau 
maori,, cum sînt cunoscuji în a- 
ceasta regiune a lumiii. Rasiștii 
sud-africam nu pot uita că la 
Wellington, Auckland, Christchurch, 
Dunedin și Hutt rugbiștii sud-afri
cani au trebuit să plimbe In mli- 
nile lor albe aceleași baloane ovale 
care fuseseră atinse, cu numai ci- 
ieva clipe mai Înainte, de mlini... 
mai pu(in albe.

Cele de mai sus s-au petrecut 
Insă In Noua Zeelandă și, oriclt de 
mult ar ii dorit-o primul ministru 
sud-african, dl. Hendryk Verwoerd, 
jurisdicția rasistă a Republicii Sud-

tat ca și Cornelia Moldoveanu să dea un 
randament mai mare.

Iată rezultatele individuale, în ordinea 
intrării pe pistă (primele jucătoare sînt 
din echipa noastră) : Ținea Balaban 432 
p.d. — Ema Klein 321 p.d. ; El. Lu- 
pes'cu 385 — Inge Walther 342 ; lise 
Schmidt 385 — Morbies Herchert 338 ; 
EL Trandafir 384 ■— llgrid Herold 330 ; 
Cornelia Moldoveanu 395 —- Elf ride 
Wietke 356 ; El. Predeanu 427 —■ Char
lotte Respondek 386. Rezultat final: 
2 408—2 073 p.d. pentru selecționata di
vizionară.

SELECȚIONATA MASCULINĂ 
CONDUCE CU 28 P.D.

Pe arena Constructorul a început ieri 
după-amiază meciul masculin dintre se
lecționata divizionară și Aktivist Es- I 
penheim. Dintre primii trei jucători care | 
au evoluat ieri în echipa noastră doar ! 
P. Purje (891 p.d.) a corespuns. I. i 
Petru nu și-a regăsit nici un moment | 
...calmul, iar C. Rădulescu, acuzînd o 
durere la picior, nu a mai lansat bila 
cu precizia cu care ne obișnuise în 
ultima vreme. După primele trei pe
rechi. selecționata divizionară conduce 
cu 2 522 la 2 494 p.d. întrecerile con
tinuă azi de la ora 16,30 pe aceeași 
arenă.

I. TRAIAN

Tenismanul englez Bobby Wilson 
a cîștigat turneul internațional des
fășurat pe teren acoperit la Lon
dra. In finală el l-a învins cu 6—3, 
3—6, 6—3, 6—4 pe coechipierul său 
Mark Fox. Proba feminină a revenit 
jucătotirei Ann Haydon-Jones, care a 
dispus cu 6—2, 6—4 de Fay Royne. 
(Australia)-

De pe
• Intr-un interviu acordat ziarului 

„Sport44 Belgrad, președintele F.I.F.A., 
sir Stanley Rous a făcut o serie de pre
cizări în legătură cu calificările unor 
echipe în turneul final al campionatu
lui mondial de fotbal. Stanley Rous a 
declarat că în cazul cînd echipele R.P.D. 
Coreene și Australiei nu se vor înțele
ge asupra locului și datelor de desfășu
rare a celor două partide, F.I.F.A. va e- 
limina ambele formații din preliminarii 
și astfel, cel de al 16-lea loc pentru 
turneul final va rămîne vacant. în a- 
cest caz, comitetul executiv al F.I.F.A. 
va hotărî probabil organizarea unui 
turneu cu participarea unor echipe de 
valoare, clasate în grupe pe locul 2. A- 
cestea ar putea fi echipele Suediei, Iu
goslaviei, Austriei sau R.D. Germane, 
precum și echipa clasată pe locul 2 în 
grupa a IV-a (Portugalia, Cehoslovacia, 
România, Turcia).

• In campionatul Franței, campioa
na de anul trecut — Nantes — are un 
avans de 3 puncte. Ea totalizează 18 p 
și este urmată de Monaco și Valenci
ennes cu cîte 15 p, Sedan și Lens cu 
cîte 14 puncte. Duminică, Nantes a 
dispus de St. Etienne cu 3—1, Valen- 
cienne de Stade Francais cu 1—0, în 
timp ce Monaco a fost învinsă cu 2—1 
de Sochaux. Alte rezultate : Red Star— 
Toulouse 1—1, > Nîmes—Cannes 1—1,

Șl APARTH El D
Africane nu se extinde asupra a- 
cestei tari.

Cu totul altfel se petrec Insă lu
crurile pe terenurile de sport din 
R.S.A. și acest lucru a tinut să-l 
sublinieze personaj chiar Verwoerd. 
Intr-o declarație făcută după Înapo
ierea in tară a reprezentativei 
ruqbiștilor din R.S.A., el a „averti
zat" pe sportivii din Noua Zeelandă 
că în 1967, clnd reprezentativa a- 
cestei țări va Întreprinde la rlndul 

ei un turneu In principalele orașe 
sud-africane „ea va trebui să res
pecte legile RS.A.“. Aceasta În
seamnă că nici un rugbist de origi
nă polineziană nu va avea dreptul 
să atingă balonul pe terenurile de 
sport sud-africane. Pentru ca „aver
tismentul" să fie și mai bine În
țeles, ministrul de interne al 
R.S.A. Jan de Klerk a informat o- 
ficial despre aceasta guvernul Nori 
Zeelande și a anunfat că, In cu
rl nd, va fi adoptată o lege, prin 
care se, interzice sportivilor sud-afri
cani să, intllnească echipe, „mixte" 
din străinătate.

Au luat sfîrșit întrecerile 
„Săptămînii sportive preolimpice"

„Cocoșii44 Glju (România) și Espinosa (Cuba) 
au furnizat cel mai frumos meci al finalelor

CIUDAD DE MEXICO, 18 (Ager
pres). — O dată cu desfășurarea în 
necturnă a ultimelor probe de nata- 
ție și a reuniunii finale de box, la 
Ciudad de Mexico au luat sfîrșit în
trecerile din cadrul „Săptămînii spor
tive preolimpice". în proba de 1 500 
na liber victoria a fost repurtată de 
mexicanul Guillermo Echevarria, care 
a realizat timpul de 17:58,6. El a fost 
urmat de Miguel Torres (Spa
nia) — 18:19,5 și Beliz Gojman 
(U.R.S.S.) — 18:33,8. Înotătorii ame
ricani au evoluat în această probă 
sub posibilitățile lor. Curtis și Charl
ton au ocupat locurile 4 și respectiv 
5. iar Steve Krause s-a clasat pe lo
cul 7 cu 18:57,9. Foarte spectaculoasă 
a fost proba de 200 m bras (masculin) 
cîștigată de japonezul Matsumoto în 
2:35.9. El l-a învins pe cunoscutul 
sportiv sovietic Prokopenco crono
metrat în 2:38,6.

Celelalte rezultate :400 m mixt (fe
minin) Kathy Jamison (S.U.A.) 5:51,8; 
400 m mixt (masculin) Frank Wiegand 
(R. D. Germană) 5:10,7; sărituri de Ia 
platformă (masculin) Robinson (Mexic) 
153,90 puncte, feminin : Hernandez 
(Mexic) 92 puncte,- 200 m liber (fe
minin) Danielle Dorleans țFranța)

terenurile de
Strasbourg—Angers 1—1, Rennes—Lyon 
5—2, Bordeaux—Nice 2—1 și Rouen—Lille 
1—1.

• In Cehoslovacia, Sparta Praga are 
acum 1 punct avans față de Slavia. în 
ultima etapă, Sparta a dispus de Jed- 
nota Trencin cu 3—0 iar Slavia a ter
minat la egalitate (1—1) cu Dukla Praga.

• Lupta pentru primul loc în cam
pionatul R.F. Germane este deosebit de 
pasionantă. Pe primele locuri — la e- 
galitate de puncte — se află echipele 
Miinchen 1860 și Borussia Dortmund cu 
cîte 13 p, fiind urmate de Bayern Mun- 
chen și Hannover cu cîte 12 p.

9 In etapa a XIH-a a campionatului 
englez, cea mai mare surpriză a consti
tuit-o înfrîngerea campioanei de anul 
trecut, Manchester United. Ea a fost în
vinsă cu 5—1 de Tottenham ! Iată rezul
tatele : Aston Villa—Bromwich 1—1,
Chelsea— Blackburn Rowers 1—0, Blak- 
pool—Arsenal 5—3, Fullham—Everton 3 
—2, Leeds United—Northampton 6—1, 
Burnley—Leicester 1—0, Liverpool—New
castle 2—0, Sheffield United—Stoke City 
3—2, Sunderland—Nottingham 3—2, West
ham United—Sheffield Wednesday 3—2. 
în clasament, conduce Sheffield United 
cu 19 p, urmată de Leicester cu 17 p, 
Liverpool, Tottenham și Burnley cu cite 
16 p. .

«Cu trei etape înainte de terminarea 
campionatului maghjar, pe primul loc 
se află Vasas Budapesta cu 35 p, care

Introducerea apartheidului pe 
terenurile de sport din R.S.A. adică 
a celei mai crunte și mai anacro
nice lormc de discriminare rasială, 
mi este, In fapt, declt o extindere 
a politicii rasiste care există de 
mulfi ani In toate domeniile activi
tății politice, economice și sociale 
din Republica Sud-Africană. Tocmai 
acest anacronism a prilejuit ziaru
lui vest-german „Frankfurter Allgc- 
meine Zeitung" constatarea, referi
toare la „avertismentele lui Ver
woerd pe tărlni sportiv", că „in 
timp ce, In Noua Zeelandă, cei 
150 000 de maori au fost integrat! 
celor 2 300 000 de neo-zeelandezi, In 
R.S.A. 3,5 milioane de albi refuză 
integrarea unui număr de 14,1 mi
lioane de negri". Acesta este de altfel 
și substratul politicii de apartheid 
practicată in sport, ca și in celelalte 
domenii ale vieții publice din R.S.A. 
In această lumină, nu este de mirare 
că C.I.O. a pus problema oportunității 
menținerii mai departe a R.S.A. ca 
membră a C.I.O. Discursul televizat 
al lui Verwoerd a constituit doar o 
confirmare a faptului că regimul de 
la Pretoria nu intenționează să re
vină asupra legislației rasiale In 
sport ca și, in general, asupra poli
ticii de apartheid

Rămîne numai de văzut dacă po
porul sud-african nu va fi de altă 
părere. t

2:26,1 ,- 100 m spate (feminin) Fran- 
țoise Borie (Franța) 1:12,6; 100 m 
bras (feminin) Barbel Grimmer (R.D. 
Germană) 1:22,4; ștafeta 4x100 m 
liber (feminin) S.U.A. 4:32,1 ,- ștafeta 
4x200 m liber (masculin) Japonia 
8:30,0.

Cel mai spectaculos meci al reuni
unii finale de box a fost furnizat de 
„cocoșii" Nicolae Gîju (România) și 
Fermin Espinosa (Cuba). Meciul a fost 
purtat înlr-un ritm rapid, cu atacuri 
variate ale ambilor pugiliști. Gîju s-a 
deplasat foarte bine și deseori și-a 
„contrat" adversarul. La sfîrșitul ce
lor 9 minute, Nicolae Gîju a fost de
clarat învingător la puncte. Spre sur
prinderea spectatorilor, după cum 
transmit agențiile internaționale de 
presă, juriul a revenit asupra deciziei 
și l-a proclamat învingător pe Espi
nosa.

La categoria semiușoară Stepaskin 
(U.R.S.S.) a dispus prin k.o. în rundul 
doi de Urbano Davilla (Mexic). Meda
lia de aur la categoria muscă a fost 
cîștigată de mexicanul Ricardo Del- 
hado, învingător la puncte în fața 
compatriotului său Guttierez.

fotbal
se pare că va intra în posesia titlului. 
Ea este urmată de Ferencvaros (31 p) 
și Ujpesti Dozsa 29 p. Duminică echi
pele fruntașe au „ciupit" doar cîte 1 
punct. Iată rezultatele : Ferencvaros— 
Szeged 1—1, Vasas—Ujpesti Dozsa 1—1, 
Honved—Dorog 3—2, Gyor—Salgotarjan 
4—2, Tatabanya—M.T.K. 1—o, Ozd—Cse- 
pel 3—2, Pecs—Komlo 1—0.

® Echipa Atletico Madrid continuă 
să confirme forma excelentă în care 
se află. Duminică, la Barcelona, Atleti
co a dispus cu 4—1 de F. C. Barcelona! 
Astfel, echipa madrilenă a trecut în 
fruntea clasamentului, împreună cu Va
lencia, avînd cîte 11 p. Real Madrid se 
află pe locul al Hl-lea cu 10 p, deoare
ce duminică nu a reușit decît un meci 
nul (0—0), pe teren propriu, cu Espanol 
Barcelona. Celelalte rezultate : Las Pal
mas—Sevilla 1—0, Elche—Malaga 1—0, 
Valencia—Sabadell 1—0, Majorca—Cordo
ba 2—1, Atletico Bilbao—Saragossa 2—0, 
Betis—Pontevedra 3—0.

© După meciurile desfășurate dumi
nică în preliminariile campionatului mon
dial clasamentele grupelor respective 
se prezintă astfel :

GRUPA A V-A

1. Elveția 5 3 1 1 5—2 7
2. Irlanda de Nord 5 3 1 1 8—4 7
3. Olanda 5 2 2 1 5—2 6
4. Albania 5 0 0 5 1—11 0

Meciurile următoare : Elveția—Olanda 
(14 noiembrie), Albania—Irlanda de Nord
(21 noiembrie).

GRUPA a VII-A

1. U.R.S.S. 5 5 0 0 18— 4 10
2. Grecia 5 2 0 3 9—13 4
3. Țara Galilor 4 1 0 3 5— 6 2
4. Danemarca 4 1 0 3 4 —13 2

Meciurile următoare : Danemarca—
Grecia (27 octombrie), Țara Galilor— 
U.R.S.S. (27 octombrie), Țara Galilor— 
Danemarca (1 decembrie).

LA ÎNCHIDEREA EDIȚII

LOTURILE REPREZENTATIVE ALE TURCIr
PENTRU MECIURILE DE FOTBAL CU ROMărt

ISTANBUL, 18 (prin telegramă, de la corespondentul nostru). — Fc 
rația turcă de. fotbal a alcătuit următorul lot pentru meciul cu echipa 
mâniei din cadrul grupei a IV-a (Europa) a preliminariilor campionalt 
mondial: ALI (Fenerbahce) și NIHAT (Beykoz) — porlari; SUKRU (Fer 
bahee), FEHMI (Beșiktaș) și NUMAN (Altay) — fundași ; SEREF (Fet 
bailee), SUREYA (Beșiktaș), ONURSAL (Hacettepe), SABAHATTIN (C 
tepe), TUNCAY (Izmirspor) — mijlocași ,- OGUN, NEDIM, YASAR (Fet 
bahee), FEHTI (Beșiktaș), ABDULLAH (Genclerbirligi) și FEVZ1 (Goztc 
— înaintași.

Pentru meciul de tineret : SABRI (Beșiktaș), ALI (Goztepe) — porte 
TUNCER (Ferikioy), SALAHATTIN (Beykoz), RIFAT (Muhafizgucu) — f 
dași: YILMAZ (Istanbulspor), CEVDET (Genclerbirligi), IBRAHIM, KEN 
(Demirspor), NEVZAT (Goztepe) — mijlocași,- SELIM (Fenerbahce), SAI 
(Beșiktaș),. FUAT (Ferikioy), CEMAL (Beykoz), GURAY (Vefa), ERC 
(echipa Armatei), BIROL (Demirspor) — înaintași).

Taleriștii români 
învingători 

in meciul cu Bulgaria 
întilnirea bilaterală de ti 

România—Bulgaria la probele oi 
arma de vînătoare, disputată p< 
poligonul din Sofia, s-a încheia 
ou victoria categorică a sporti 
vilor noștri. La skee-t (talere a 
runcate din turn) echipa română 
în care au predominat tinerii, i 
învins formația țării gazde cu < 
diferență de 63 de talere. Gîști 
gătorul probei, juniorul Gheorgln 
Sencovici, a obținut un rezulta 
foarte bun, 191 t., întrecînd — !• 
baraj — pe „veteranul" probe 
D. Danciu. La talere aruncate di’ 
șanț locul I a revenit experimen 
tatului nostru trăgător Gheorgh 
Enache, cu 190 t.

REZULTATE: skeet — 1. Gl 
Sencovici 191 t (baraj 25), 2. C 
Danciu 191 t (baraj 23), 3. B. M-» 
rinescu 187 t, 4. S. Diaconii ‘r'Slî

PE ECHIPE: România 755 t, Bu 
garia 692 t. Talere aruncate di 
șanț : 1. Gh. Enache 190 t, 2. Ș 
Popovici 186 t, 3. I. Dumitresc 
184 t, 4. Malcev (Bulgaria) 181 
PE ECHIPE: România 755 t, Bu 
garia 678 t.

Știri... rezultate.
PEKIN

Cu prilejul unui coi.curs de a 
tism desfășurat la Putien (provin 
Fukien), Ni Tchi-cin a stabilit 

I mai bună performanță mondială 
' anului la săritura în înălțin 
i 2,24 m. Ni Tchi-cin corectează 
acest an pentru a treia oară recor 
R- P. Chineze. El este în vîrstă 
23 ani și are o înălțime de 1.84 
Un alt valoros record al R. P. 6 
neze a fost înregistrat în proba f 
100 m plat, cîștigată de G&> 
•ciuan cronometrat în 10,1 la o zec 
de secundă de recordul mondial 
probei. Vechiul record al R. P. ( 
neze era de 10,2 și aparținea acelu 
sportiv

-

NEW YORK

In cadrul unei ședințe a W.f 
(World Boxing Association), forul 
prem a ridicat suspendarea lui C 
sins Clay. In urma acestei hotăi 
Cassius Clay are dreptul să-l ir 
nească la 22 noiembrie în or; 
leas Vegas (Nevada) pe Floyd 
tersson, într-un meci contînd ca 
mifinală a campionatului mond 
al „greilor"- W.B.A. a precizat 
învingătorul din acest meci urme 
să-1 întîlnească în mod. obligat; 
pe cîștigătorul celei de-.a doua 
mifinale : Cliuvalo-Terrel, care va 
vea loc la I noiembrie.

Intr-un meci internațional n 
culin de baschet desfășurat la ( 
covia, echipa poloneză „Wisla 
învins cu scorul de 85—70 (37— 
echipa Real Madrid.

SAM1N VAR, ziarist sporii
------------———------------------------------------------------------- ;----------- ,----—.---- —-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Redacția ți administrația: str Vaslle Conta nr 18 telefon II 10.65. Interurban 72 ți 286. Telex: sportrom bua. 180 Tiparul: L P. .Informația", str Brezoianu 23—25. 

PREJUL ABONAMbN 1 ULUI; 1 luuăs 6,50 lei» 3 luni: 19,50 lei) 6 luni : 39 lei» i an: 78 let

-
40 3


