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începe sezonul pugilistic internațional
Metalul-Lodz, 

astă-seară la „floreasca"

IN PERSPECTIVĂ
MECIURI DE ATRACȚIE

Așadar, astă-scară, iubitorii 
sportului cu mănuși din Capitală 
își vor da din nou întîlnire în 
sala Floreasca. La ora 19, pugi- 
liștii metalurgiști vor susține un 
examen dificil, în compania se
lecționatei regiunii Lodz (R. P. 
Polonă). Oaspeții au deplasat la 
București o garnitură puternică 
din care se desprind cunoscuții 
boxeri W7. Josefowicz (categoria 
fr’ ), vechi adversar al Iui Va- 
sile Mariuțan, C. Josefiak (u-

lich ; ușoapă : I. 
Crăciun—C. Jo
sefiak ; semi- 
mijlocie : Gh.
Vasile — Flazs- 

man; mijlocie 
mică : K. Badea- 
B. Misiak ; mij
locie : P. Cîm- 
peanu — P. To- 
masiowicz; se
migrea : II. Leov 
—IV. Karolak ; 
grea : Th. Basa- 
rab—W'. Josefo
wicz.

șoară) și „semigreul” W. Karo
lak.

Din formația Metalului nu vor 
lipsi Tirgil Badea (medaliat de 
două ori cu „bronz” la campio
natele europene), Th. Basarab, 
Șt. Constantin, II. Leov, Gh. 
Stăncuț etc.

Iată programul complet al reu
niunii : categoria muscă : Șt. 
Constantin—E. Cihowschi; cocoș: 
I. Grăjdeanu—B. Radcihowschi; 
pană : Gh. Stan—S. Zdzislaw ; 
semiu șoară : Gh. Stăncuț—Z. Kie-

Boxerul metalurgist Virgit Badea (dreapta), 
în acțiune...
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sportivă

AZI ȘI MÎINE - NOI JOCURI INTERNAȚIONALE 
LA POPICE

In cadrul pregătirilor Jucătorilor noștri fruntași de popic», 
azi și mîine au loc noi partide internaționale, în compania 
echipelor (masculină și feminină) Aktivlst Espenheim (R.D.G.). 
Azi, selecționata divizionară feminină întîlnește formația oaspa 
la Cîmpina, iar cea masculină va primi replica jucătorilor de 
la Aktivlst la Ploiești, într-un meci care se va încheia mtlne. 
în continuare, Aktlvist Espenheim va juca sîmbătă la Bucu
rești cu Constructorul (m) și duminică la Giurgiu cu Cetatea 
(1).

OLIMPIAKOS PIREU-FARUL CONSTANTA 1-0 (0-0), 
IN „CUPA BALCANICA" LA FOTBAL

România-Polonia 
la scrimă (Tineret)

Intre 25 și 29 noiembrie, 
Bucureștiul va găzdui o in
teresantă întrecere interna
țională de scrimă, cu par
ticiparea selecționatelor de 
tineret ale României și Po
loniei. Meciul va avea loc la 
toate probele (floretă băieți 
și fete, spadă și sabie). In 

afara întrecerii pe echipe, 
trăgătorii celor două țări vor 
participa și la un turneu in
dividual.

Patinoarul artificial 
„23 August" 
iși redeschide porțile 
sîmbătă
pentru patinaj public

PIREU, 20 (prin telefon). 
Stadionul olimpic din locali
tate a găzduit astăzi, în pre
zența unui mare număr de 
spectatori, meciul dintre O- 
limpiakos Pireu și Farul Con
stanța, disputat în cadrul „Cu
pei Balcanice”. Amîndouă &■ 
chipele au furnizat un joc 
disputat, de bun nivel tehnic.

Victoria a revenit formației 
gazdă cu 1—0 (0—0) pri»
golul înscris în min. 48 de 
Botinos. Echipa Farul a ali
niat următoarea formației 
Pilcă — Dumbravă, Tîlvescu, 
Koszka, Gref — Stancu, PI*-

— Tănase (Șoangher), B&- 
kăssi (Kalo), Manolache. O~ 
logu.

RAIONUL TR. SEVERIN : INTERES PENTRU 
ÎNTRECERILE INSIGNEI DE POLISPORTIV

Schiorii brașoveni in plină pregătire
Schiorii brașoveni au folo

sit din plin perioada de vară. 
Ei au efectuat pregătiri in
tense, continuate și în lunile 
de toamnă, astfel ca întrece
rile apropiatului sezon să-i 
găsească în formă cît mai 
bună. Sportivii cluburilor 
Tractorul, Dinamo și Steagul 
roșu, precum și cei ai asocia
țiilor Știința, Armata și de 
la S.S.E. nu și-au îngăduit o 
clipă de răgaz, dovadă fiind 
o serie de rezultate satisfă
cătoare obținute cu prilejul 
trecerii normelor de control.

Schiorii de la probele alpine 
și-au dat normele la baza 
sportivă a clubului Dinamo, 
*" .prezența membrilor comisiei 

\regionale și a unor antrenori 
care au făcut și oficiul de 
arbitri, în lipsa arbitrilor... in
vitați, dar absenți fără mo
tiv. Dintre rezultate vom re
marca pe cele înregistrate la 
J00 m (K. Gohn — Dinamo

că de la acest control al pre
gătirii pe uscat au lipsit o sc
rie de sportivi fruntași, prin
tre care Gh. și C. Bălan de la 
A. S. Armata, N. Iovici și V. 
Brenci de la Steagul roșu ș.a. 
Regretabilă este absența unor 
antrenori : Radu Scîrneci, Moi
se Crăciun, D. Burghelea și 
A. M un tea nu.

Aceleași norme de control 
le-au trecut și schiorii de la 
probele nordice, ei avînd în 
plus de efectuat alergări pe 
teren variat pe distanțe de 
3 000 de metri (băieții) și 
1 000 de metri (fetele). Cele 
mai bune performanțe au fost 
înregistrate la băieți de Gh. 
Cincu (A.S. Armata) și la fete 
de Eugenia Vișan (A.S. Ar
mata).

Biatloniștii și-au verificat 
pregătirile pe uscat Ia Predeal. 
Și aici s-a observat că în lu
nile de vară s-a lucrat cu 
multă seriozitate.

De sîmbătă după-amiază, ama
torii de patinaj din București vor 
avea din nou la dispoziție pati
noarul artificial din parcul spor
tiv „23 August”.

Această frumoasă bază spor
tivă va oferi dc data aceasta

Campionul republican de juniori Dorin Munteanu în 
plin efort la ridicări în brațe

Rugbiștii ieșeni 

învingători la Timișoara
TIMIȘOARA, 20 (prin telefon). 

Meciul restant din campionatul 
republican dc rugbi Știința Timi
șoara—C.S.M.S. Iași, disputat 
miercuri în localitate, a luat sfîr- 
șit cu rezultatul de 3—8 (0—3). 
Oaspeții au obținut o meritată 
victorie, datorită concepției lor de 
joc superioare. Timișorenii au be
neficiat de cîteva lovituri de pe
deapsă, dar n-au reușit să fruc
tifice niciuna. Punctele au fost 
înscrise pentru învingători de 
Crișan (o lovitură dc pedeapsă și 
o transformare) și Dorin (o în
cercare), iar pentru învinși de 
Cionchin (o încercare, transfor
marea fiind ratată de Naca)* Jk. 
arbitrat bine Galicovschi-Bucik- 
iești. (I. lOANA-coresp.).

condiții și mai bune pentru prac
ticarea patinajului, prin noile 
amenajări care i s-au adus. Un 
amănunt foarte important pentru 
public : la patinoar se pot găsi 
patine, al cărui număr a fost 
sporit prin grija administrației.

Așadar, de sîmbătă toți iubi
torii patinajului își vor da din 
nou întîlnire la „23 August”.

în asociațiile sportive din raionul Turnu Severin, întrece
rile pentru obținerea Insignei de polisportiv se bucură de 
mult interes. Fruntașe în această acțiune sînt asociațiile din 
comunele Izvorul Bîrzii, Goșustea, ilovaț, Căzănești, Simian și 
Husnicioara.

MIRCEA FOCȘAN, coresp.

lonescu, care nu se vede în fotografie, a înscris un nou gol 
pentru echipa sa. Faza din meciul Lotul reprezentativ - 

Dynamo Dresda, disputat mărfi la Brașov. Scor 4-0 (2-0)

Foto : M. Rahoveanu

La Suceava

în căutarea unei comisii de propagandă...

Foto : I. Szabo — Brașov

12,9 ; Dorin Munteanu — St. 
roșu 12,9), săritura în lungime 
de pe loc (1). Apostol — Di
namo 2,54 m ; V. Alexandres* 
cu — Dinamo 2,45 m) și 
ridicări în brafe (D. Apostol 
14 ridicări Dorin Munteanu 
11 ridicări). Bine s-au pre
zentat și G. Tomuri de la Ști
ința, N. Șuteu și M. Ene de 
la A.S. Armata. Păcat însă

Comisia regională de schi, 
care urmărește cu atenție mo
dul de pregătire a secțiilor, 
și-a propus ca la sfîrșitul 
lunii octombrie să organizeze 
un nou concurs de verifi

care.

C. GRUIA 
coresp. regional

Cu vreo două săptămîni în urmă, tocmai 
cînd se făceau ultimele pregătiri în vederea 
finalei pe țară a campionatului republican 
de oină, mă aflam la Suceava. în acest 
timp, am trecut de trei ori pe la sediul con
siliului regional UCFS, dar n-a fost chip 
să-l găsesc liber pe C. Alexa, șeful comi
siei dc sporturi tehnico-aplicative, pentru a 
sta mai mult de vorbă cu el. întotdeauna 
era extrem dc ocupat.

— Mîine, ne-a explicat el ultima oară, 
începe finala campionatului de oină și mai 
am atitea de făcut. Am primit pe neaștep
tate sarcina să răspund de partea propa
gandistică a competiției. Și n-ar fi o po
vară, însă sînt singur...

— Cum singur? Unde e șeful comisiei 
regionale de propagandă ?

— E în deplasare, prin regiune.
— Dar tovarășii din comisia orășenească 

de propagandă ?
— De mult nu i-am mai văzut...
L-am lăsat pe tovarăș să-și vadă de 

treburi și ne-am gîndit că n-ar fi rău să 
ne interesăm de activitatea comisiei de pro
pagandă a clubului sportiv orășenesc.

Și iată-ne în drum spre sediul C.S.O. Su
ceava. Aici l-am găsit pe Vasile Hojbotă, 
secretar cu problemele organizatorice. După

ce am făcut cunoștință am intrat direct în 
subiect.

— Eu răspund din partea clubului de 
această comisie, ne-a spus tov. Hojbotă. 
E o comisie... fantomă. Doar președintele 
ei, tov. Nadler,' muncește. în rest, trebu
rile le rezolv eu.

— Și reușiți să faceți față ?
în loc de răspuns, omul a ridicat din

DIN VIAȚA ORGANIZAȚIEI

NOASTRE

umeri, în semn că face și el ce poate. Și 
cum e firesc, de unul singur nu poți realiza 
prea multe lucruri. Să concretizăm. Panoul 
instalat în centrul orașului n-a mai fost 
„schimbat" de la începutul lunii august iar 
cele de la stadionul orașului (acum în re
parație capitală) stau de multă vreme în
chise într-o magazie, în loc să fie montate 
la frumoasa sală de sport din localitate.

Consfătuiri cu responsabilii de propa
gandă din cadrul consiliilor asociațiilor 
sportive nu s-au mai ținut din aprilie De 
asemenea, nu s-a redactat nici o confe

rință, folosindu-se doar cele venite de la 
secția de propagandă a Consiliului General 
al UCFS. Stația de radioficare este de
fectă de mai bine de două luni.

Ne-am interesat de planul de muncă, 
pentru a vedea ce preocupări a avui co
misia în trimestrul III. Surprins, tov. Hoj- 
botă ne-a întins un plan de muncă pe.— 
trimestrul II.

— Nu aveți un plan pe ultimul trimestru/
— Nu am alcătuit, ni s-a răspuns. ,
Dar să vedem ce și-au propus tovarășii 

în trimestrul II : extinderea metodelor îna
intate de muncă, combaterea manifestărilor 
nesportive, instruirea responsabililor cu pro
paganda din asociațiile sportive, populari
zarea cărții sportive și a presei de specia
litate etc. Propuneri interesante, dar care 
au rămas doar pe... hîrtie.

Ar mai fi de semnalat și alte deficiențe, 
însă ne oprim aici deoarece din cele rela
tate se poate desprinde clar că activitate» 
comisiei de propagandă a C.S.O. Suceava 
este ca și inexistentă. Surprinzător, condu
cerea clubului continuă să privească cu pa
sivitate situația actuală, mulțumindu-se cu 
faptul că tov. Hojbotă rezolvă momentan o 
serie de treburi. Iată, așadar, că un sector 
atît de important cum este munca de pro
pagandă, e neglijat.

Se impune o analiză profundă a lipsurilor 
existente și activizarea comisiei de propa
gandă a G.S.O. Suceava, ca și cea a Con
siliului regional.

TR. IOAN1ȚESCU



CARNET COMPETITION AL

CAIAC-CANOE: „Cupa lacurilor** TIR: „Cupa de toamnă“ HALTERE: Ultima
limp ia) 36:11; caiac juniori I (4 km)
— 1. D. Galan (Olimpia) 16:05, 2. A. 
Olani (Olimpia) 16:14, 3. E. Pantea 
(G.S.S.) 16:27 caiac juniori II (3 km)
— 1. Gh. Moraru (Olimpia) 11:13, 2. 
M. Stoica (C.S.S.) 11:18, 3. I. Dragotă 
(C.S.S.) 11:23; canoe juniori I (4 km)
— 1. Gh. Sidorov (Dinamo) 17:32, 2. 
P. Preoteșesc-u (C.S.S.) 18:12; canoe

succes, întrunind la starturi 150 de juniori n (3 km) — 1. M. Dimitriu 
•portivi și sportive. Remarcăm nu- ~ ~
mărul record de concurenți — 51 — 
prezenti în cursa de caiac simplu ju
niori categoria a II-a, ca și disputa 
foarte strînsă pentru întîietate care 
s-a dat în majoritatea probelor ’ de 
juniori. Dar iată care sînt cele mai 
bune dintre rezultate: caiac seniori 
(6 km) — 1. Mihai Doară (Olimpia) 
29:55, 2. Radu Matei (Voința) 30:08, 
3. Gh. Gălățeanu (Știința) 31:20; ca
noe seniori (6 km) — 1. L Anasta- 
sescu (Olimpia) 35:08, 2. R. Rădules 
cu (Olimpia) 36:08, 3. Gh. Ioniță (O- reprezentative.

dePrintre ultimele concursuri 
■porturi nautice ale acestui sfîrșit de 
sezon s-a înscris și „Cupa lacurilor”, 
desfășurată duminică pe lacul Herăs
trău. Competiția, destinată caiaciștl- 
lor și canoiștilor fondiști (numai în 
probe de simplu) a fost organizată 
<le comisia orășenească de speciali
tate și s-a bucurat de un frumos

Astăzi dimineață vor răsuna primele 
focuri în tradiționala competiție cu ca
racter republican „Cupa de toamnă”, or
ganizată de comisia orășenească de tir. 
La întreceri participă cei mai buni tră
gători bucureșteni, specialiști In probele 
de pușcă, armă standard și pistoale.

ților este redus și deci că proba 
Iibru mare continuă să rămînă 
mai departe o probă neglijată de 
norii și sportivii noștri.

Programul întrecerilor: JOI: 
liberă calibru redus 3 x 40 focuri

de ca- 
și pe 
antre-

armă
se-

confruntare a anului

(C.S.S.) 13:00, 2. C. Bratan (C.S.S.) 
13:01, 3. M. Drăghici (S.S.E. 2) 13:26; 
caiac junioare I (3 km) — 1. Elena 
Berbecel (C.S.S.) 13:18, 2. Maria Do- 
mocoș (C.S.S.) 13:22; caiac junioare 
II (3 km) — 1. Viorica Ioniță (S.S.E. 2) 
13:20, 2. Maria Ene (S.S.E. 2) 13:51, 3 
Violetă Gheorghe (Universitatea) 
14:07. In clasamentul general pe pri
mele locuri s-au situat Clubul sportiv 

J* școlar cu 184 p și Olimpia cu 176 p, 
. la distanțe apreciabile de celelalte

ATLETISM: Baraj pentru promovarea in categoria A
La sfârșitul acestei săptămîni, pe 

stadionul din Bacău se va desfășura 
ultimul act al întrecerilor eohiipeloT 
din categoria B a campionatului repu
blican de atletism pe echipe. Este vor
ba de meciul de baraj, .pentru promo
varea în prima categorie, care va

SE LA START, LA SOSIRE

reuni formațiile reprezentative ale re
giunilor Argeș, Hunedoara și Ploiești. 
Acestea au fost primele trei clasate, 
pe baza totalului numărului de puncte 
dintre cele 12 formații care au luat 
parte la această competiție.

Barajul nu se va mai desfășura, ca 
întrecerile care l-au precedat,. ci prin 
întâlniri directe, bilaterale, urmând să 
fie utilizat sistemul devenit clasic în 
astfel de cazuri : 5—3—2—1 p.

Intilnirile se. anunță, extrem de in- 

piată a celor trei formații, ne. este 
foarte greu să pronosticăm de partea 
cui va fi victoria, între concurenții

niori; VINERI : armă standard 3 x 20

• Secția de învățămînt a raionului Intilnirile se. anunță, extrem de in-
1 Mai în colaborare cu Tinărul dina- ‘teresante și dată fiind valoarea apro- 
m o vist a organizat recent,‘'pe stadio- . 
nul Dinamo, un concurs de tetratlon 
la care au. participat peste 150 de e- 
tevi și eleve de la școlile generale 
din raionul 1 Mai din “Capitală. BĂ
LE lî : 60 m: fi. Belea 7,6 ; lungime : 
L Horovitz 5,22; înălțime: fi. Belea 
1,45,; mjngea de oină D. Belea 68,50; 
FETE : 60 m: M. Pretorian 8,4; lun
gime ; M. Pretorian 4,45; înălțime: 
M, .Pretoria:; 1,25 ; mingea de oină: 
El Filipov 49,20.

• Echipele a 12 școli generale din
Baia Măre participă la un campionat 
orășenesc. La prima etapă au luat 
parte peste 300 de elevi. BĂIEȚI: 
80 m : D. Conea 11,1 ,- 500 m: I. Ve- 
hc. L: L73; ' înălțime : 
greutate fi— 4 kg : &
10,88 ; FETE: 60 in: M.' 
300 m: V. Valter 52,0; înălțime: Ee. 
Pop 1,22 ( greutate — 3 kg: M. Schi- 
rea 8.86. (V. Șțetănescu — coresp.).'

Vor concura : vicecampionul european la 
pistol viteză, Virgil Atanasiu, eompo- 
ncnțîi echipei campioane a continentului 
la aceeași probă — Atanasiu, Tripla, 
Roșea și Dumitriu, multiplul campion 
la proba de armă liberă calibru redus 

Ferecatu, recordmanul țării la armă 
standard R.: iVeinerieh, și alții. Trăgă
torii privesc cu multă seriozitate această vui va ii viGLwiia,. mcic tuuivuituiui ... ...

de .la. Bacău se află o serie de atleți 
cunoscuți, membri ai loturilor republi
cane de .sejiiori șî juniori : Gh. Popes- . 
cu. Olimpiii Cataramă, Elena Neacșu.
Steliana Nedefcu, — 
Corbu, Mariana 
Elesia Biro etc.

Cap de afiș in programul „Cupei de toamnă" este, desigur, pistolarul
V. Atanasiu, care la recenta ediție a europenelor a cucerit medalia de 

argint, la egalitate de puncte cu ciștigătarul probei
Foto : A. Neagu

focuri seniori, pistol liber; SÎMBATĂ t 
armă standard 60 focuri culcat senioare, 
armă liberă calibru mare 3x44) forturi — 

. campiouat , republican; ,. DVMlNfCA :
arriă standard 3x20 focuri senioare,‘ 
pistol viteză 60 focuri și armă militură 
3 x 20 focuri — campionat Republican,

Recent a avut loc la Brașov un con- 
*«uis la pistol liber detat cu ^Citpa Tim- 

pa**., lată primii, clasați : l. M. Dumb 
triu (Steaua) 545 p, 2. T, Jeglinschi 
(Binarno) 544 p, 3. M,, Grosora. ,(Steau,a 
roșie Bapău) 533 p, 4,! N.'-Mrat»r (Ști
ința) 531 p, 5. V. Atanasiu (Steaua)

prij.ej de ridicare a clasificării sportive, 
Tot cu acest prilej se va disputa o 

restanță a campionatelor republicane,’ 
’’ probele de afină eălibru mare • și- pușcă 

militară,- la care -se vor acorda titluri 
Cons,u.ltînd . listele /le .în-,,

Tatiana Bucura, Gh.
Got, Maria Bolea, campioni, vyiw^uuu .

scrieri constatăm că numărul participan- 529 p, 6. L. Giușeă Știința) <>2f p.

• ț

Ultima mare confruntare din acest 
an a halterofililor noștri fruntași va 
avea loc sîmbătă și duminică în Ca
pitală. Ei se vor întrece în cadrul 
finalelor campionatelor republicane 
pe echipe. Participă cele mai valo
roase formații cu „efectivele" com
plete, din care, bineînțeles, nu lipsesc 
campionii și recordmanii țării. Iată 
echipele participante: Steaua, Dina
mo, Rapid, Progresul, Qlimpia (toate, 
din București), C.S.M. Cluj, Steagul 
roșu Brașov, Electromotor Timișoara, 
Tractorul Galați. Cercetînd listele no
minale ale participanților vom obser
va că toate echipele vor avea în com
ponența lor pe cei mai buni sportivi: 
I. Panait, Z. Fiat, F. Balas, fi. Dolofan 
(Steaua), C. Chele meu, Gh. Telemari, 
C. Cristea, Gh. Mincu (Dinamo), ML 
Șerbu, V. Qlteanu, I. .H.ortopan (OJim:- 
pia), N. Amzuică, P. Bostan, G. Tofan, 
C. Drăgulescu (Rapid), A. Wspner, 
A. Balas, C. Schubkeger) M. Cu? 
(Steagul roșu},' T. Apostol, Gh. Ten- ■ 
ciu (Progresul Buc.),. A. Zakarias. 
(C.S.M. Cluj) etc.

Rătnîne de văzut ce rezultate vor' 
obține halterofilii noștri fruntași la 
acest ultim examen ai anului» . Ele, 
vor certificq felul în care ei au rnun-. 
cit în ultima vreme, felul în care au 
știut să tragă concluzii duj>ă’ 'câmpii)-’ 
natele republicane individuale-cînd, 
după cum se știe, comportarea lor 
a fost nesatisfăcătoare.

- ri-df •

SCRIMĂ: „Cupa Steaua"
Clubul sportiv Steaua, cu sprijinul 

oîrr.i-ie; orășenești de ' Scrimă) organi
zează în zilele de 23 și 24 octombrie. 

: 1965. în saka de ța Știin-Je jUn 
efinenrs de serirriă ' dtiiat cu ,.'C»pia ‘ 
Steaua".

. Concurs ud-1 se va •dcslișiiia n»«Hăar la 
pronie de spadă ș-i de sabir, dwpfi Wir- 
mătorid program*: 23 oct., ora 17, pFoba 

ora proba dede spada •. 24 oct-, 
sabie.

Au dreptul 
de c-ateg. 
mâți la 
live din 
desfășura 
natorii, 
numai individual. Sportivii 
locul l la cele două probe 
cite o cup-ă din partea org 
și vor fi declarați ciștigători ai ^Cupei 
Steaua“. ediția, l%5.

înscrierile se prime-u la. clubul 
sportiv Steaua ~~ -(X'aka Plevueb. nr. 
114). pînă în. ziua de 23 octombrie, Qr.a 
12 și la sala de concurs, piuă l,a ^Nra 
16,30 pentru. întrecerile din prima S 
și pînă la ora 8.30. pentru a doua zv 
de concurs.

MOTO CICLISM: Concursuri, rezultate
gătorii sătmăreni. Iată■■■■ cîștigătorii 
probelor: 70 cmc — V. Szabo (IRA 
Satu Mate), 125 cmc — Fr. Mali (IRA 
Satu Mare), 175 cmc — I. -Scbwartz- 
kopf (IRA Satu Mare), 250 cmc —•
1. Gabor (Electrometal Cluj), 350 cmc 
și nelimitat — I. Papp (IRA Satu 
Măre), ataș — St. Ciorbași + G. 
Breehner (IRA Tg. M.). Clasament 
pe echipe: 1. IRA
2. Armătura Cluj 
metal Cluj 10 p.

AUGUSTIN

____________ r _ _______________ - .zgura și de obstacole, 
Șt. Aci' 1,50;. organizate întreceri de motociciisin -la-’cari» ăuț/pfeicipat sportivi din 
ș. Chbreeheș (viteză- pe ciriArt, obstacole șî vi-. Ctirtpina. Țiișiișoafa, Hunedoara și 
Dragomir 8,9 ; țeză pe zgură) în orașele Ploiești.' Sibiu. Cei mat bine s-a prezentat 

■ Sibiu: și Satu Mare. :' ' ț____________ I. Lăsi’ărescu (Energia Cîm-
a "'ciștigat trei probe : 

125 și

Cu puțin, timp in urină, au fost.de viteza pe zgură și de obstacole,

.50 de - sportivi din Pitești, Focșani,
• Clubul Petrolul din Ploiești a ' Cîmpina, Moreni,. Buzău și Ploiești, 

organizat un interesant concurs — 
dotat cu „Cupa speranțelor" — pentru 
cei mai mici atleți (născuți în 1951— 
54j, Concursul se va desfășura în 
damă etape, orășenească și regională, 
ta prima etapă au luat parte 350 de 
copii. BĂIEȚI: 1951—52: 60 m: I. 
Teixiorescu 8,2; 500 m : H. Pop 1:30,2, 
înălțime: M. Preda 1,50 ; greuta
te: M. Cristea 11,34; mingea de oină: 
V. Coman 59,901953—54: 60 m : 
S. Corban 9,0; 300 m: O. Stănculescu 
50.0; Înălțime: Tr. Radu 1,20; lungi
me: P. Sandu 4,10s greutate: C. Tă- 
nase 8,03; FETE: 1951—52 : 60 m: 
E. Breslauer 8,2; înălțime : EI. Neagu 
1,35. lungime ; V. Voinea 4,48; greu
tate : N. Ioniță 11,45,- mingea de oină: 
C. Vasile 38,20; 1953—54 ; 60 m : M. 
Chitic 9,2; 300 m: D. Racoviță 54,7; 
lungime: A lordache 4,19. (M, Be- 
drosian — coresp.).

Sîbîti: și 'Satu Mare.'-)
LA. PLOIEȘTI s-au întrecut peste PW> care . „

> de-.cnriirtrvi din Pitești. Focșani. 250 cmc (viteză pe zgura), 
250 cmc (obstacole), urmat de H. Ro- 
senauer (Voința Sibiu) cu 2 
350 cmc ( viteză) și . 350 cmc 
cole).

Celelalte probe au fost cîștigate 
" de: M. Șanta (Voința Sibiu) — 

125 cmc și R. Doviț (Voința Sibiu) 
— 175 cmc (viteză pe zgură), H. Ște- 
fănescu (Voința Sibiu) 175 cmc obsta
cole. Clasament pe echipe : 1. Voința 
Sibiu 52 p; 2, Energia Cîmpina
19 p; 3. 'Metalul Hunedoara 3 p.

ILIE lONESCU-coresp.

intr-un concurs - de viteză pe circuit 
organizat de . asociația sportivă Lo
comotiva d-in localitate. Cei peste 
10 000 de spectatori prezenti pe 
traseu au fost satisfăcut! de evolu
țiile alergătorilor. Iată învingătorii 
pe clase: 70 cmc — C. Sărățeanu 
(Energia Cîmpina), 125 cmc — N. 
Aslan (Rapid Pitești), 175 cmc — N. 
Ciolpan (Rapid Pitești), 250 cmc — 
C. Coniac (Poiana Cîmpina), 350 cmc
— FI. Ștefan (Loc. Ploiești), nelimitat
— Fi. Ștefan (Loc. PI.). Clasamentul 
pe asociații: 1. Rapid Pitești 20 p, 
2. Locomotiva Ploiești 18 p, 3. Poiana 
Cîmpina 16 p.

M. BEDROSIAN-coresp.

probe i 
(obsta-

Satu Mare 60 p ;
18 p ,- 3. Electro-

VERBA-coresp.

Peste 2 500 de spectatori au luat 
Ioc în tribunele stadionului Voința 
din SIBIU pentru a urmări concursul

La SATU MARE s-au întrecut mo- 
tocîcliști din localitate, Baia Mare, 
Cluj și Tg. Mureș, într-un ’concurs 
de viteză pe circuit desfășurat pe 
străzile din centrul orașului și ur
mărit de peste 10 000 de spectatori. 
Competiția a fost dominată de aler-

VOLEI: Programul campionatului categoriei A (turul)
MASCULIN — SERIA A II-A

Etapa I, 7 noiembrie 1965

Prog remit București — Știința București 
C.S M.S. Iași — Alumina Oradea 
Știința Petroșeni — înainte Timișoara 
Electroputere Craiova—Ind. sîrmei C. 
Viitorul Bacău — Banca Tg. Mureș

T.

Etapa a n-a, 14 noiembrie 1965

Știința București — Banca
Progresul — C.S.M.S.
Ind sîrmei — Viitorul 
înainte — Electroputere 
Alumina — Științei Petroșeni

Etapa a VI-a, 12 decembrie 1965

Științra București — înainte 
Progresul — Banca
Alumina — Ind. sîrmei
C.S.M.S. — Viitorul
Știința Petroșeni — Electroputere

Etapa a VJT-a, 19 decembrie 1965

Electroputere — Știința București 
Ind. sîrmei — Progresul
Viitorul — Știința Petroșeni
Banca — C.S.M.S. 
înainte — Alumina

Etapa a II-a, 14 noiembrie 1965

Știința București — Progresul București 
C.S.M. —
Voința —
Progresul

Etapa

Țesătura
Sănătatea
Tîrgoviște — Știința Tg. Mureș

a in-a, 21 noiembrie 1965

București — C.S.M.

Erata a in-a. 21 noiembrie 1965

C.S..M S — știința București 
Știința Petroșeni — Progresul 
Electr o putere — Alumina 
Viitorul — înainte
Banca — Ind sîrmei

Etapa a vm-a, 26 decembrie 1965

Știința București — Alumina 
Progresul — înainte 
C.S.M.S. — Ind. Bir mei
Știința Petroșeni — Banca 
Electroputere — Viitorul

Etapa a IV-a, 28 noiembrie 1965

Ști’’.t-a București — Ind. sîrmei
P eresul — Electro out ere 
l.-iainte — Beuic<*
Alumina — Viitorul
C.S.M.S. — Știința Petroșani

Etapa a V-a, 5 decembrie IMS

Știința Petroșeni — Știința București 
Viitorul — Progresul
Electroputere — C.S.M.S
Banca — Alumina 
fitMâ. sîirmei — înainte

Etapa a IX-a, 2 ianuarie 1965

Viitorul — Știința București 
Alumina — Progresul 
Benca — Electroputere
Ind. stanei — știința Petroșeni 
înainte — CB.M.S.

FEMININ — SERIA A II-A

Progresul
Știința Tg. Mureș — Știința București 
Sănătatea — Progresul Tîrgoviște 
Țesătura — Voința

Etapa a IV-a, 28 noiembrie 1965

Știința București — C.S.M.
Voința — Progresul București 
Progresul Tîrgoviște — Țesătura
Știința Tg. Mureș — Sănătatea

Etapa a V-a, 5

Progresul București — Prog. Tîrgoviște 
Sănătatea — știința București
Țesătura — Știința Tg. Mureș 
C.S.M. — Voința

Etapa a Vl-a, 12 decembrie 1965

Știința București — Voința
Știința Tg. Mureș
Progresul
Sănătatea

decembrie 1965

București

Etapa I, 7 noiembrie 1965

Progresul Tîrgoviște — Știința București 
Țesătura piatra Neamț — Progresul Bue. 
Știința Tg. Mureș — Voința M. Cluc 
Sănătatea Arad — C.S.M. Cluj

Prog. București
Tîrgoviște — C.S.M.
— Țesătura

a Vil-a, 19 decembrie 1965

București — Sănătatea

Etapa

Progresul
Țesătura — Știința București 
C.S.M. — Știința Tg. Mureș
Voința — Progresul Tîrgoviște

de a
1 și Hftac 

cluburile și asocial iile 
București.. Concursul 
sistem turneu cu 

iar clasamentele se 
individual.

«. lira,
participa sportivi 

tri. legki • 
sper- 

■se V-a 
serii el îmi- 
vor întocmi 
clasați pe 

• vor primi 
^aiuaatorilor

HANDBAL: Cum apicăm regulamentul?
Disputarea jocurilor de handbal din 

cadrul campionatului a ridicat o pro
blemă 
a mai 
rului. Este vorba despre felnF în 
care înțeleg unii 
indicația dată de 
F.I.H. 
turiior 
t»n an 
turiior 
mai aștepte fluierul arbitrului. Aceas
ta, cu scopul de a da cursivitate incu
lui și. în unele cazuri, de a se asigura 
un avantaj echipei care beneficiază de 
o astfel de lovitură. S-a constatat însă 
că, în foarte multe cazuri, la executa 
rea loviturilor libere — din grabă sau 
din dorința de a crea prin orice mij
loace un avantaj — nu se respectau 
alte prevederi ale regulamentului : lo
vitura nu se efectua din locul indicat 
de arbitru : na se respecta distanța 
regulamentară dintre apărători și cei 
ce execută lovitura sau jucătorii echi
pei ce beneficia de o astfel de lovi
tură se aflau în spațiul cuprins între 
cele două semicercnri (cel de Ia 
6 m și cel. punctat, de la 9 ns.1. Din 
această cauză arbitrii interveneau și 
— de cele mai multe ori — echipa în 
atac pierdea mingea.

Pentru curmarea acestei situații s-a 
luat în această vară hotărîrea ca în 
cazul cînd arbitrul constată că Ia exe
cutarea loviturii libere nu sînt respec
tate. prevederile regulamentului să in
tervină pentru corectarea lor și apoi 
să dicteze repetarea loviturii, care se 
va executa numai după fluierul Ini 
Deci, el va fluiera pentru executarea 
unei astfel de lovituri numai cînd a 
dictat repetarea ei. Noua indicație a 
regulamentului are ca principal scop

care — la timpul cuvenit — 
fost semnalată în coloanele ria-

cu privire 
libere. Se 
s-a stabilit 
libere să

arbitri să aplice 
Comisia tehnică a 

la executarea lovi- 
știe că în urmă cu 
ca executarea lovi
se facă fără să se

ca echipa în atac, adică cea care bene., 
ficiază de executarea lovituri li
bere, să nu piardă mingea si. deci, să 
nu fie dezavantajată. Firește că dacă 
arbitrii constată că șî după ce au 
dictat repetarea loviturii regulamentul 
nu este respectat, atunci vor acorda 
o lovitură liberă în favoarea echipei 
în apărare.

Am ținut să facem această precizare 
deoarece ultimele etape ale campio
natului nc-au prilejuit constatarea că 
puțini arbitri cunosc și aplică întocmai 
această precizare. Avem speranța că o 
facem pentru ultima eară-„

P. CtRLI'GEANU 
arbitru internațional

De la I.E.B.S
Pentru întîlnirea internațională 

de box METALUL — SELECȚIO
NATA LODZ (Polonie) de astăzi, 
ora 19, din sala Floreasca, biletele 
se găsesc la casa specială din str. 
Ion Virtu și după-amiază ta casele 
sălii.

Incepînd de mâine șe pun în 
vînzare, la casele speciale din str. 
Ion Vidu și de la stadioanele Re
publicii și „23 August", biletele 
pentru cuplajul de totbal META
LUL BUCUREȘTI — OȚELUL GA
LAȚI și PROGRESUL BUCUREȘTI 
— FLACĂRA MORENI de dumi
nică 24.X., ora 9, de pe stadionul 
Republicii.

t

★
La bazinul acoperit Floreasca șe 

primesc înscrieri pentru cursul de 
inițiere Ia înot pentru copii.

o’

fost.de


Pregătirile
lotului olimpie

Marginalii după meciul de verificare PRONOSPORT
Lotul olimpic, aflat în pregătire în 

vederea meciului de 
lecționata de tineret 
(ine ațtăzî o partidă 
formația brașoveană 
meciului : îmbunătățirea

Lotul a făcut pregătiri zilnice, insis- 
tîndti-se' asupra lipsurilor manifestate în 
partida susținută duminică cu Steagul 
roșu

Reamintim că din lot fac parte : Con- 
stanrinescu, Nirulescu -— portari, Lu- 
pesen, Ror.Grăjdeann, Mocanii, Stoenes- 
cn, Sătmăreanu — fundași. Năftănăilă, 
Pescclru, Ștefănescu — mijlocași, Năstu- 
rescu, Frătilă. Cuperman, Moldoveana, 
Pantea, Naghi, Szabo — atacanți.
m!KW»WUMUim»Xa

duminică, cu se- 
a Turciei, sus- 
de verificare cu 

Tractorul. Scopul 
omogenizării.

MECIURI AMICALE
Feri ,s-au disputat în țară o serie de 

niitliiri' ain.icareA. S. Cu^ir—Chernie 
IfaJTe (R. D. Germană) 3—1 (0—0), 
C.S.^r. Sibiu-—Di nâmo Rucureșii 1—3 
(0—1), Metalul Tirgoviște—Dinamo Pi
tești 0—2 (0—1).

★
Meci restantă în „Cupa României" : 

TextiHi Sf'i (sheorghe—Metrom brașov 
9—0 fF-O).1

CU
lo-

îna-
s-a

Așadar, ultima verificare a 
tului nostru reprezentativ 
intea meciului de la Ankara 
efectuat marți, la Brașov, în compania
echipei Dynamo Dresda, liderul cam
pionatului din R.D. Germană. Cei II 
jucători intrați pe teren au fost men
ținuți pînă Ia ultimul fluier de arbitru, 
fapt care ne dă dreptul să apreciem, 
că echipa pentru meciul cu Turcia.- 
am cam văzut-o.

S-a făcut bine această alegere ? 
Sînt acești „11" cei mai indicați să 
îmbrace tricoul național ? Trebuie 
subliniat că 5 dintre ei, Popa, C. Dan, 
Greavu, Pîrcălab și lonescu, au evo
luat și la Praga, fiind component! mal 
vechi ai lotului nostru reprezentativ, 
care s-au impus prin evoluția loc 
(poate cu excepția ultimului) din nou 
selecționării. Acestora I: se adaugă 
mijlocașul Georgescu, absent de la 
ultimele două partide din cadrul pre
liminariilor C.Mi. numai pe motiv de

SPERANȚE DE TOAMNA
Iubitorii fotbalului din orașul de. pe 

malurile Crișutu! sfiit supăraji. Au mo
tive serioase. Tinsprezeceîe seniorilor nu 
merge.' După patrii eșecuri consecutive, 
au oiști gat țn faț a 'craiovenilor, dar cu 
multe eforturi’. Itarșani, Solomon — 
fostele vedete, pășind pe mai multe... 
cărări, au căzut în dizgrație.

Amărăciunea nu este însă gerr^fa»lă. 
Chiar cei mai pesimiști deslușesc înce- 
piv-tuirile TevitiimentiThiî" muilt do'idt.

. timid. în partidele1
c$le. In ftomWț iie aii apărut" wme 
Coei-s,: Covaei, Serfiowb-. Ele sînt d'e 
cunoscute' ahiatotilafr s-portului eu 
Ionul TOtvrnd. Tn urh-l’ă <?u ani evolu
țiile tor pe ' dreptviri'ghiul gaz©nat ău 
stîrrrif xte multe ori ropote de aplauze, 

indiuat a-ctivi tatea-? Nu- ei, 
I’ Cocis și Covaci — fii, 
— nepot. Toți dornici să: 
și apoi să poarte mai- de

făima pred e ce
va în- 

foarte cnrind. AntHenouib Ro-th, 
și Miolnai:.

De- 
ami- 
noi : 
mult 

ba-

Oare- "și-ati
ci... urmașii 
iar Serfoz.ii 
reamintească 
parte, ani de-a rîndul. 
soribt; oare că aceasta se 
tim.pl a
I uhaz ,. . _ ___
lalea F arului de 
OraS-jf. au numai 
adresa Iwr.

„.Lovesc balonul 
an tehnica destul

executti“ - 
antrenori, 
aspiră la un loe. în. formația

care cauduc aetivi- 
co.pii și junâori din 
cuvinte de laudă Ia

cu ambele picioare, 
de dezvoltată si vi- 
— iată, ne spuneau 

pe scurt, calitățile

Dynamo Dresda
indisponibilitate. Rămîn „nume noi" 
— în ordinea posturilor — doar 
Andrei, Motroc, V. Alexandru, Du
mitriu, Codreanu. Dumitriu, comple
mentul ideal al lui Ion lones- 
cu (mai corect, invers) mani
festase în ultimul timp o hună for
mă sportivă, care-î pusese și mai mult 
in valoare calitățile lui, în timp ce 
V. Alexandru apărea cel mai îndrep
tățit să-i ia locul lui Ghergheli, inapt 
pentru joc din cauza unei întinderi 
suferită la Odense și recidivată, sîm- 
bătă, în timpul meciului cu Metrom. 
In rest, din rațiuni de omogenizare a. 
compartimentelor și, deci, și a echipei, 
Andrei a fost preferat lui M. Iones- 
cu, Motroc lui Hălmăgeanu și Petescu, 
Codreanu lui S. Avram.

Cum a evoluat lotul nostru repre- 
dezeritâtiv în condițiile verificării 

marți ?' Joc acasă, public exigent, ad
versar necunoscut, omogen, dar 
tușr nu prea ridicat din punct 
vedere al valorii. Mai nervos și prin 
aceasta neclar la început, cînd echi
pa încă „neîncălzită* — mai ales psi
hic — a vrut să dea goi cît mai re
pede cu putință și spre satisfacerea 
pu Micului, care nu „iterta1" nici cea 
mai mică greșeală. Apoi, treptat, și 
îndeosebi după deschiderea scorului, 
echipa și-a regăsit echilibrul, cîști- 
gind la capitolul coeziune între com
partimente și în" ceea ce privește 
luciditatea îin „l®-lie" advers, V. A- 

1 lexandru și Georgescu și-au îndiepli-

to- 
de

Criștiil’uT. Sint tTei'^d'm cei 90 d-e copii ‘ nit m-ai j:u:di<ri©:s atiribiiițîife specifice 
și- juniori ‘ ăi ‘crentnrlW. €lr ambiția și 
el amil chrăc.t eristice- vîrstei-, ei: desci-

la mijlocul terenu-hii și la fiinalîiBare,- 
____    ___ _______ ___ ‘ ‘ ~ ~ mai 
freâză $F$i însușesc temeinic târnele ușor aripa says^țitcă-laby Cit; Lăib Ițones- 

■jocrcPM eu balonur rotund : de la FdvirCa v 
corectă a' balbnu’ltii cu latM*1 interior 
și exterior pînă la un-doFuri. Primtele 
roade au îhceput"'Să‘ «'îpară. fJn exempfe? 
juniorii care participă- îft cairfpiori’a’ttul' 
republican -merg diiaa -victorie în- ‘victo
rie_______-seu C.S.1VL Ch*j, 8—0 cu
Recoltat Garel,- 7-—0* eu Minerul Baia 
Mare și • IOm-9’ o ;Steat®a, troșie--Șalonea),.- 
Goluri multe, în umina»-utnor jocuri fru- - 
moașe-,, eare au plăcut spectatorilor din 
Oradea,- Cluj și.-SaltoMa-

Aceste zi'lle'!d:e toa-m-wăi, uneori- cm soare ’ 
primăvătatic, aduc’ o dată cu căldura^ 
șf nou s-p.eiraTlțe „mfcBobiștilor4. în»'dis-' 
cuțiille ap'rinnse despre viitoarea compor
tare ă CrikȘtiilîi-i, discuții aprinse, de. 
ore-n- șir' ș-i fceluiate a doua- zi, se pome
nesc deseo-ri numele tinerilor a-s-piraamțJi 
în formație.

Nu de dragul amintirii, ci al pre
zentului. Al valoriL al aportului șii unor 
d ament ulmii pe care ei pot să-l adueă. 
în ^amieale“ — au corespuns. Pe bunâ 
dreptate, se întrea-bă unii: pe cînd și în. 
„oiifiiede" ?• Sperăm că răspunsul nu va 
veni prea tî-rziu..,..

iar în atac DHmittto a- „legat'

cu priit* Acfchshi^subtile, tormifld un 
„tri©“ petmdos. In. repriza se^fedă 
s-a jucat, âpeșape nuBRai. în 
tea"dte:<lfeire‘m -a< Oaspeților. Combiwii-i 
de X sau -3r jjacatori, pline de fiafiafceSdȘ? 
al - cu ..aseaJfe
lui Pîrcalafe .
creat de fiecare dată derută printre a- 
părătorii de la Dynamo Dresda și... 
numeroase ocazii. Așa a fost posibil 
ca Ion Ionescu tvîxf de atac, izolat de 
restul coechipierilor: în meciul de la 
Praga-) să participe la numeroase ac
țiuni, smcrom’zîhdu-șT intențiile cu 
partenerii apropiați, să înscrie toate 
cele patru goluri- ale întîlnirii și să... 
rateze alte numeroase ocazii ivite in 
timpul partidei.

Afla ți la acest capitol, al ocaziilor ra
tate, îl vom certa din nou pe Emil 
Dumitriu,. care dă dovadă de seriozi
tate în joc numai în funcție de... scor. 
Marți el a repetat figura din me- 

Dinamo Pitești, risipind

o ocazie clară de gol în dorința de a 
dribla portarul... de două ori (!) mai 
înainte de a șuta decisiv.

In încheiere, cîteva aprecieri indi
viduale. Andrei : n-a- prea fost soli
citat. Cele cîteva mingi mai „grele" 
le-a. rezolvat însă cu siguranță. Popa : 
în mare formă, a dat dovadă de multă 
vitalitate, acționând sigur îrn, apărare 
și participînd. deseori în atac. Motroc: 
sigur pe el, dornic de a corespunde. 
A ieșit curajos la cîteva intercepții, 
a dublat eficace pe coechipierii de 
linie.. C. Dan: după un început mai 
timid; și-a revenit, întelegîndu-se cu 
Motroc... ca la club;. Greavu : în nota 
obișnuită; V. Alexandru — s-a inte
grat mai greu în angrenajul echipei, 
dar apoi a dat deplină satisfacție. 
Georgescu : a muncit mult, participând 
și Ia acțiunile ofensive, dar „tirul" 
său n-a fost marți atît de precis. în 
privința jocului mijlocașilor, antre
norii vor trebui să aducă anumite 
precizări, întru cît, uneori, situațiile de 
contraatac advers îi găsesc pe amîn- 
doi prea avansați. Pîrcălab: bun, de
rutant pentru orice fundaș.. îi reco
mandăm să renunțe fa centrările înal
te, stereotipe, ușor de respins. Despre 
Dumitriu și Ion ToneScu am spus mai 
mult în rîndurii'e d'e mai sus. Codrea- 
nu : a avut anumite saTcini specifice 
cu- accent pe joc defensiv, dar aceas
ta nu înseamnă că trebuia să fie ne
glijat de coechipieri în momentete de ■ 
atac; ■

Ni se pare util să ridicăm și ur
mătoarea problemă: în repriza se-' 
curldă a- meciului cu ' Dynamo Dresda, 
lotul‘ ndstru reprezentativ' și-a depă
șit adversarul cu o ușurință extremă, 
unii dintre' jucători' permițîndu-și 
chiar „numere-' personale". Nu încape 
vorbă însă, că în Condițiile meciului 
oficial de' la Ankara „datele proble
mei" se schimbă în burtă măsură. Iată 
de ce apreciem că pentru partida cu 
Turci® -este cazul să solicităm jttcă- 
tcrilor noștri seriozitate deplină, mo
bilizare- -totală, din primul și pînă în 
ultimul minut.

Trebuie să'spunem că, așa- cum s-a- 
prezentat marți1, la Brașov, ech-i-pa 
noastră de fotbal ni1 s-a părut, cu 
mici excepții, mai închegată, mai 
eficace, mai activă și cu. mai multă 
dispoziție de joc d.ecît multe din for
mațiile- precedente. N.-a.u, lipsit gjota- 
rile țși puteau, fi mai multe), n-a lip
sit fantezia. Toate acestea ne f:ac să. 
sperăm că echipa, noastră, mobilizîn- 
du-și. TOATE resursele de care dis
pune, va îndreptăți așteptările iubi
torilor de fotbal' din tara noastră în 
meciul de sîmbătă- de la Ankara.

G. NICOLAESCU

1

PRONOEXPRES

La tragerea concursului Pronoexpres
’ au fost 

numere t
2

18 
lei

nr. 42 din 20 octombrie 1965 
extrase din

4 37
Numere

Fond de
care 247.982 lei report categoria 

'ITagerea următoare va avea 
octombrie 1965 în

urmă următoarele
1 3 45

de rezervă: 3j 
premii : 896.325

Tragerea 
miercuri 27 
rești.

LOTO

din 
I. 

loc 
Bucu-

Premiile întregi și sferturi 
tragerea Loto din 15 octombrie

Suplimentar I sfert r 2 
105.593 lei; Suplimentar 
riante a 20.22;? lei și 4 
5.055 lei; Categoria I : 1 
64.716 lei și 1 variantă a 
Categoria a Tl-a : 22 variante a 2.470 
lei și 4‘3’ variante a 617 lei ;- Catega- ■' 
ria a 111-a : 27 variante a 2.247 lei 
șr .36 variante a 561 Ier; Categoria a 
IV-a: 54 variante a 1.127 lei și; 71 
variante a 281 lei; Categoria a V-a: • 
65- variante a 756 lei șf 168 variante 
a 189' ltei ; Categoria a VI-a : 88 va
riante a 754 lei și 77 variante' a 188 
lei';- Categoria a Vil-a • 144 variante 
a 439 Ier și 161 variante a 109 lei; « 
categoria a VllI-a: 1'86 variante a 341 • 
lei și 204 variante a 85 lei.

Premiul suplimentar I sfert a re
venit participanlilor BRENNER AN
DREE din Sibiu șr MARGNllDANU 

ARTSTTDE din Corabia.
Premiul de eateg.oria 1 a revenit 

participau tuhir PATRA SCA N MARIA 
din București

de la
1965. s 

variante a 
II : 3 va- 
variante a 
variantă a 

16.179 Iei;

CÎȘTIGÂTOftH DE AUTOTURISME 
DE LA CONCURSUL SPECIAL PRO- ’ 
NOEXPRES NR. 41 DIN 13 OCTOM-

BRIE 19»5

îini arma tragerii ta sorți cele 1.0 
autoturisme oferite la concursul spe-r . 
ci aii Pronoexpres nr. 41-11 ddaa. 113- o.ctonif . 
brie 1965 au revenit! - urniMorvlfor : 
1 Renault 10 Major : Costache 
din Cîmpina și Cinară Tu d<» rac h e

' Tecuci ; 1 Fiat 850 Crăciun 
xaudru- din Caransebeș ; eîHe 1. 
600' — Iacob lipan din București, 
gurăi Caitinea dfina ; Btacurnești și Crăciun 
Alexandru, dira Canacrseheș ; eî-be 1 
Wartburg Lux fără radio — Adăscă- 
litei Alexandru din Caracal și Obara 
Mihai, din Suceava; 1 Trabant 601 — 
Z ah aria Mire ea din Brașo\ : 1 Lrabant 
Comihi — Boumgasterer Florian din 
București.

cita .
Ana 
<lin

Vita- ,
Hat 
Me-

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.

"I

POMPILIU

— D-ta petreci aici șj jucătorii 
au intrat pe teren fără legitimații I

— Lasă că se descurcă ei, că-s 
marii Eu mă ocup de... mititeii 
ăștia...

DIN JOI IN JOI desene ffe ii. UENtlB

box de la 
Angelo Sir-

Antrenorul de 
C.S.O Baia Mare, 
bovan,. a prezentat pe ring în 
reuniunea cu Progresul + O- 
limpia București din campio
natul pe echipe sportivi uean- 
trenati (După o scrisoare pri
mită die- la I. Borndwea);.

SACUL DE ANTRENAMENT: 
— Bine i-ai educat pe băieți I Nu 
mai vin să ne ia la... bătaie 1

echipei Textila Cis- 
Manț, a „uitat" să

Delegatul 
nădie, Carol 
vină cu legitimațiile jucători
lor la meciul cu Victoria Cop- 
șa Mică din- campionatul re
gional, încurcindu-se la o pe
trecere. Astfel, echipa gazdă 
a pierdut prin... neprezentare. 
(După o scrisoare primită din 
Cisnăd<ie)t

meciul de rugbi Con
structorul Birlad — A. S. Te
cuci din campionatul de califi
care, formația din Tecuci era 
echipată în tricouri și chiloți 
de diferite culori și modele, în- 
greunînd astfel vizionarea 
partidei, arbitrajul și derutînd 
echipa adversă. (S. Eliade-co- 
resp.J.

Cum ți se pare echipa noa-

— E pe treislerturi... bălfată 1

AKUNȚ
Școala Tehnica de Personal Tehnic din cadrul Grupului Școlar al 

Comitetului de Stat al Apelor din Arad, mai ține un examen de admitere 
între 23-25 oct a.c., pentru specialitățile :

— HIDROTEHNICA AGRICOLĂ
— PROTECȚIA CALITĂȚII APELOR

Se primesc candidați, absolvenți ai școlilor medii d.- cultură gene
rală, cu sau fără examen de maturitate, indiferent de vîrstâ.

Elevii aceștei școli sînt scutiți de armată pe timpul școlarizării. 
Informații suplimentare se primesc la secretariatul școlii din Arad, 

str. N. Grigorescu nr. 8—10. telefon. 1.6—15.

A apărut revista

SPORT și TEHNICA nr. 10
Cu un sumar variat și interesant din care menționăm :

Aviatie • Turul aerian al Europei a trecut prin București • Avioane 
cu decolare scurta și verticală •' Aviatorul Romeo Popescu • Campio
nii mondiali de planorism J. Wroblewski și F. Henry • Tragedia „Vul
turului" (cu balonul spre Polul Nord) • Racheto-madelismul se afirma.

Turism - alpinism • Cetatea minunilor din Apuseni • Alpinișli 
celebri : Herman Buhl • Final de an alpin.

Au te-moto • Motocros la Brașov • „Renault 10 Major" în rodaj 
(numai 1,000 de km !) • Arta- de a conduce • Moskvici 408 • Qpel
• Puncte de vedere • CP. este CP. ?

Radioamatorism •- „Vînătoare" la Poiana • Televizoare tranzisto
rizate • Pentru începători : Receptorul superheterodinâ. • Emițător 
portabil;

precum și alte numeroase materiale tehnice, reportaje, știri,. nou
tăți, cronici, magazin.

32 pagini, bogat ilustrate, în culori.



Noi recorduri mondiale omologate de I.A.A.F
NEW YORK 20 (Agerpres). Comi

tetul executiv al Federației interna
ționale de atletism, reunit la New 
York, a omologat 14 noi recorduri 
mondiale. Iată lista acestor recorduri 
mondiale : 21,51 m la aruncarea greu
tății Randy Matson (S.U.A.); 8:22,6 
la 2 mile Michel Jazy (Franța); 
13:00,4 la 3 mile Ron Clarke (Aus
tralia); 13:25,8 la 5000 m Ron Clarke 
(Australia); 47:12,8 la 10 mile Ron 
Clarke; 27:11,6 la 6 mile Bill Mills 
(S.U.A.) și Gerry Lindgren (S.U.A.); 
2:16,2 la 1000 m Jiirgen May (R. D. 
Germană); 4h02:33 la 30 mile marș 
Cristophe Hone (R.D.G.); 4hl0:51,8 la 
50 km marș Cristophe Hone; 8,35 m

la săritura în lungime Ralph Boston 
(S.U.A.); 71,06 m la aruncarea cio
canului Harold Connoly (S.U.A.); 
3:04,5 la ștafeta 4x440 yarzi echipa 
Southern University (S.U.A.); 52,4 la 
440 yarzi femei Amoore-Pollock 
(Australia); 10,5 la 80 m.g. Stamejcic 
(Iugoslavia).

ATLETISM

Viitorul adversar al lui Dinamo în

INTER LA ACEASTA ORA
Intîlnirile boxerilor polonezi

cu echipa R. F. Germane
LODZ 20 (Agerpres). Peste 8000 

de spectatori au urmărit la L----
meciul internaționali de box dintre 
selecționatele R. P. Polone și R. F. 
Germane. Pugiliștii polonezi, în for
mație cu cunoscuții internaționali 
Olech, Bendig, Walasek și Kulej, au 
repurtat victoria cu scorul de 16—4. 
La categoria muscă, polonezul Olech 
a dispus la puncte de campionul eu
ropean Freistadt.

Eohipa secundă de box a Poloniei 
a susținut la Poznan o întâlnire cu 
selecționata R.F. Germane, meciul 
terminîndu-se la egalitate : 10—10.
De data aceasta, Freistadt a dispus 
ia puncte de Olech.

Lodz

R. F.

DE PE TERENURILE

DE FOTBAL
selecționată a cluburilor Mi- 
Internazionale a susținut un 

formația engleză

• O
£an și
meci amical cu
Chelsea, pe care a învins-o cu 2—1 
(2—1). De menționat că în echipa 
învingătoare au figurat fotbaliști din 
5 tari: Italia, Brazilia, Argentina, 
Spania și R.F. Germană. La întîlnirea 
care a avut loc 
doar 15 000 de

la Milano, au asistat 
spectatori.

• Antrenorul 
Hanul dr. Foni, 
vinta calificării 
C. M. a formației pe care o pregă
tește. în caz de victorie în meciul 
cu Olanda, Elveția poate spera la 
un loc în turneul final.

echipei Elveției, ita- 
este optimist în pri- 
în turneul final al

• Federația spaniolă de fotbal 
s-a adresat clubului Internazionale 
spre a-1 ceda pe Suarez pentru me
ciul pe care Spania îl susține la 27 
octombrie, la Sevilla, cu Irlanda, în 
preliminariile C. M

• într-un meci amical desfășurat 
la Varna formația locală „Cerno 
More" a terminat la egalitate : 2—2 
(0—1) cu echipa sovietică Zenit 
Leningrad.

Corespondență specială din Italia
7~A upă cum se știe, în urma tragerii la sorti a me durilor din turul a! doilea al „Cupei campionilor euro- 
/ ) peni" la iotbal, campioana tării noastre, Dinamo București va avea ca adversar renumita echipă italiană 

Internazionale din Milano. „Cartea de vizită" a lui „Inter" este binecunoscută azi pe plan mondial, 
această formație fiind considerată la ora actuală cea mai bună echipă de club din lume.

Echipa Dinamo București s-a mai intilnit și in edific trecută a competiției cu campionii Italiei, le 
cunoaște jocul. Faima și valoarea viitorilor săi adversari vor trebui să-i mobilizeze pe dinamoviști și mai mult 
in pregătirile pe care campionii noștri Ie vor face pentru dubla intilnire cu „Inter". Avem convingerea 
că ei nu vor precupeți nici un efort pentru a avea o comportare meritorie în aceste intilniri dificile.

In rîndurile de mai jos publicăm o corespondentă primită din Italia, privind echipa Internazionale din 
Milano.
A trasa profilul echipei milaneze, 

în acest moment, cînd steaua sa stră
lucește sus de tot pe firmamentul 
fotbalului, ni se pare destul de greu, 
deoarece sîntem convinși că cititorii 
români sînt destul de avizați asupra 
lui Inter. De aceea, pînă să vorbim 
despre „Inter la această oră", cum 
ne propunem în prezentul reportaj, 
nu vom uita să spunem că formația 
lui Helenio Herrera a cucerit în 
ultimii doi ani următoarele titluri de 
prestigiu: „Cupa campionilor euro
peni", și „Cupa Intercontinentailă" în 
1964 și 1965 și titlul de campioană a 
Italiei în ediția 1964-1965. Spunînd nu
mai și aceste luaruri, ne-am putea în
trerupe... discursul, căci am spus des
tul despre Inter. (Intr-adevăr, ce-ar 
mai trebui să facă o echipă pentru 
a-și merita calificativul de cea mai 
bună din lume ? I). Cititorii români 
vor fi poate surprinși că printre ti
tlurile înșirate mai sus, notez și pe 
cel de campioană a Italiei. Am făcu
t-o pentru că nu mi se pare de loc 
lipsit de importanță. Și aceasta pen
tru că la noi cucerirea campionatu
lui e o treabă destul de grea, prin 
lungimea acestuia (34 de etapei), 
prin duritatea recunoscută a desfășu
rării jocurilor, prin numărul mare de 
echipe foarte puternice pe care tre
buie să le întîlnești $i pe care — 
natural — trebuie să le întreci. Nu-i 
ușor să fii campion în competiție cu 
Milan, Juventus, Bologna, Fiorentina, 
Roma, Napoli, Lazio, Torino etc.

In orice caz în acest început de 
campionat 1965—1966, Inter — marea 
echipă „căptușită" cu vedete invidia
te de toate marile cluburi din lume 
— a trecut prin unele dificultăți pînă 
să-și găsească ritmul arătat în trecut.

Se spune că „unsprezecele" lui 
H.H. este obosit. S-a spus că după 
victoria în „Cupa Intercontinentală" 
japotriva lui Independiente Buenos 

Aires, jucătorii au cam ieșit din 
„frînele" disciplinei impuse de antre
nor... Un lucru e sigur, că drumul

lui Inter în campionat a fost pînă 
acum puțin convingător. In primele 
6 etape, Internazionale a cîștigat cu 
5—2 meciul cu Varese (o echipă co
dașă), cu 1—0 în fata altei formații 
slabe, Atalanta din Bergamo, cu 3—1 
partida cu Catania și cu 3—1 jocul 
cu Foggia. (De notat că primele trei

PICCHI, căpitanul echipei Interna
tionale

din jocurile de mai sus au fost la 
Milano I). A mai făcut un meci nul 
(1—1) cu Lanerosi Vicenza și a pier
dut cu 2—0 la A.S. Roma. Duminică, 
Inter a primit vizita lui Torino și a 
cîștigat net cu 4—0, trecînd astfel 
din nou pe primul loc, pe care îl 
împarte cu Napoli, ambele echipe a- 
vînd cîte 11 puncte. S-a văzut, așadar, 
că cei care începuseră să vorbească 
de declinul lui Inter s-au înșelat. 
Nu se poate vorbi de așa ceva la a- 
ceastă oră, cînd Inter dispune de 
autentici „match-winners" (n.n. ju
cători care pot cîștiga ei singuri un 
meci) și care nu lasă, cu una-cu 
două deschisă poarta iluziilor.

In poartă, Giuliano Sarti este por-

recentul accident su
ferit de Brumei este viu 
discutat în presa de pes
te hotare. Foarte mulți 
ziariști sînt optimiști în 
privința șanselor de tota
lă însănătoșire a record
manului lumii, reamintind 
— în acest sens — că și 
marele său rival, John 
Thomas, la începutul ca
rierei sale, a suferit un 
serios accident (cabina u- 
nui ascensor i-a prins 
piciorul) ceea ce nu l-a 
împiedicat apoi să atingă 
performanța de 2,22,9 m.

DEȘI i s-a oferit o sumă 
tentantă — 3 500 de lire

sterline anual — Robie 
Brightwell, căpitanul echi

pei de atletism a Angliei, 
n-a acceptat propunerea de 
a deveni antrenorul lotului 
suedez de atletism, prefe
rind să rămînă profesor 
de educație fizică la 
Loughbrough.

O ANCHETA întreprin
să în S.U.A. privind popu
laritatea de care se bucu
ră diferitele sporturi în a- 
ceastă țară, a stabilit că 
atletismul ocupă... ultimul 
loc obținînd 1 la ită din 
voturi. Pe primul loc „s-a 
clasat" baseba.lul cu 38 
la sută.

FOSTUL campion mon
dial la sabie, polonezul 
Zablocki, a obținut nu de 
mult unul din cele mai 
mari succese din viața sa. 
De data aceasta, nu pe

planșele de concurs, ci în 
artă. El a primit premiul 
I pentru un proiect de mo
nument prin care se come
morează insurecția din Si- 
lezia împotriva hitleriști-

lor. La concurs au partici
pat 126 de artiști plastici.

CU PRILEJUL unui meci 
de fotbal între echipele 
spaniole San Sebastian și 
M oiler us, s-a produs un in
cident între un jucător și

unul din arbitrii de tușă. 
Aibitrul de centru a inter
venit imediat, eliminîndu-l 
de pe teren pe vinovat. 
Acesta era... arbitrul de 
tușă.

REZULTATE
Tînărul atlet vest-german Beyer, 

una din revelațiile Jocurilor Olimpi
ce de la Tokio, confirmă clasa sa. 
Recent, la Koln, în cadrul unui con
curs de verificare, el a aruncat cio
canul Ia 67,84 m. Beyer este în vîr- 
stă de 20 ani. Aceasta este cea dc-a 
7-a performanță mondială a anului.

I
I
I
I
I

• Pentru a doua oară în acest 
sezon, săritorul în înălțime Czernik 
(R. P. Polonă) a trecut peste șta
cheta ridicată la 2,17 m. în cadrul 
aceluiași concurs, disputat la Var
șovia, sprintera Klobukowska a aler
gat „suta" în 11,4, iar Bednarek a 
fost cronometrată ia 80 m garduri 
în 10,8.

BOX

K. O. LA UN MECI de fotbal?
O directă de stingă a înaintașului suedez Grahn 
l-a expediat pe... gazon pe portarul echipei R. F. 
Germane, Tilkowski. Firește, arbitrul englez a sanc
ționat faultul. De altfel, întîlnirea dintre reprezen
tativele de fotbal ale Suediei și R.F. Germane des

fășurată la Stockholm în preliminariile C. M. (termi
nată cu victoria ultimei cu 2—1) a fost deosebit de dis
putată.

CU OCAZIA sesiunii CIO 
de la Madrid, președinte
le acestui for, A. Brunda
ge, a declarat că s_ar putea 
să se adauge cartei olim
pice un articol special pri
vitor la „doping". Acest lu
cru se va face după stu
dierea serioasă a unor ra
poarte primite în acest 
sens.

CAMPIONUL mondial la 
automobilism, Jim Clark, 
a fost ales pentru a doua 
oară de către ziariștii de 
specialitate „cel mai bun 
alergător" al anului. El a 
mai primit această distinc
ție în 1963. In afară de 
Clark, unui singur auto
mobilist i s.a mai acordat 
de două ori acest titlu : 
Stirling Moss (în 1954 și 
1961).

SESIUNEA CIO a hotă- 
rît instituirea unui comitet 
special care să discute pro
punerea ca sporturile de 
sală (baschet, lupte, box, 
etc.) să nu mai figureze în 
programul J.O. de vară, ci 
în cel al Jocurilor Olimpi
ce de iarnă In orice caz. — 
se precizează - măsura nu 
se va aplica în 1968.

tarul impasibil, care adaugă unui sîn- 
ge rece proverbial o siguranță de 
sine care impresionează orice adver
sar. în apărare, în jurul căpitanului 
de echipă Picchi, .il libero", se ro
tesc cei doi fundași ai „naționalei" 
Italiei Burgnich și Fachetti, stoperul 
Guairneri, și foarte tînărul mijlocaș 
centru Bedin, una din descoperirile 
lui Helenio Herrera.

In atac, Inter prezintă „trandafirul 
cu 5 petale" al „soliștilor" săi, al at- 
leților capabili de orice spectacol, de 
la aripa dreaptă de culoare Jair, bra
zilian de origine dar care și-a făcut 
renume numai după ce a venit în 
Italia, la interul Mazzola, fiul neui
tatului Mazzola al anilor ’40, pierit 
în accidentul de avion de la Super- 
ga, la centrul atacant, spaniolul Peiro, 
la irezistibilul Mariolino Corso, spe
cialist în lovituri libere din marginea 
careului, și, în fine, la „asul" spaniol 
Luisito Suarez. Acesta din urmă este 
un autentic „creier" al echipei, este 
„omul-far" care luminează jocul în
tregului tot interist.

Nu trebuie să-i uităm pe înlocuito
rii celor de mai sus, pe Domenghini 
în atac, pe Malatrasi la mijlocul 
renului, pe înaltul înlocuitor al 
Sarti, tînărul Miniussi.

Cum joacă Inter ? Despre acest 
cru s-a vorbit mult. Unii susțin
jocul lui Inter înseamnă negarea spec
tacolului. Alții spun că deși Inter, ca 
ansamblu, dă puțin spectacolului pro- 
priu-zis, compensează în schimb prin 
improvizațiile de virtuozitate indivi
duală ale jucătorilor săi, 
primejdie apărările cele 
ficate.

Noi, pentru a-i lămuri 
români, vom face unele precizări. E- 
chipa milaneză își bazează în mod 
normal schema sa tactică pe trei 
puncte avansate (Mazzola, Peiro, 
Jair), cu o aripă stîngă (Corso) care 
joacă pe tot terenul și practic fără 
un rol fix, cu Suarez coordonator la 
mijlocul terenului, avînd ca „asis
tent de regie" pe mijlocașul Bedin.

In apărare, doi fundași de margine 
(Burgnich și Fachetti) și un fundaș 
central (Picchi) care joacă fără o- 
bligații de marcaj, în spatele „stop- 
per“-ului Guarneri.

Acesta este Inter care nu peste 
mult timp va păși pe stadionul „23 
August", pentru a întîlni pe Dinamo 
București.
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In cursul unei 
tice internaționale 
Londra, „greul11 
Johnson l-a învins la puncte 
Henry Cooper, campionul 
Meciul a cuprins 10 reprize a cite 
3 minute. Cooper a fost numărat de 
două ori.

HANDBAL

Echipa cehoslovacă masculină de 
handbal Dukla Praga și-a continuat 
turneul în R. F. Germană întîlnind 
la llof formația TSV Ansbach, lland- 
baliștii cehoslovaci au cîștigat cu 
scorul de 29—11 (13—6).

• Echipele selecționate feminine 
de handbal ale R. F. Germane și 
R. S. Cehoslovace au susținut două 
întîlniri amicale în cadrul pregătiri
lor pentru campionatul mondial. în 
primul joc rezultatul a fost egal : 
7—7 (4—4). Următoarea partidă a 
revenit echipei vest-germ ane, 
zultatul de 9—7 (7—3).

cu re-
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A fost continuată cea de 
partidă a meciului de șah 
titlul mondial feminin dintre Nona’ 
Gaprindașvili și Alia Kușnir, După 
12 mutări, victoria a revenit lui 
Gaprindașvili, care conduce acum 
cu 7>/2-—3'/2 puncte. Gaprindașvili 
mai are nevoie de un singur punct 
pentru a-și menține titlul. Au mai 
rămas de jucat 5 partide.

TENIS

După prima zi 
naționale de tenis 
Verona, echipa Italici 
2—1 în meciul cu Franța. L 
tehnice :

inter- 
de la 
j cu 
dtate 

Jauffret (F) —■ Olijjera 
(I) 6—0; 6—4; 10—8; Taechini 
(I).— Barclay (F) 6—0; 6—1; 6— 
1; Maioli (I)—Contet (F) 6—0; 
6—4; 6—0.

a întîlnirii 
de ci mp 

cond.șj

• Finala inter-zonală a competi
ției de tenis pentru „Cupa Davis“ 

avea loc în zilele de 5, 6 și 7 
în această 

partidă se întîlnesc echipele Spâni 
și Indiei. învingătoarea va întîlni in 
finală selecționata Australiei, dețină
toarea trofeului.

va
noiembrie Ia Barcelona,

TENIS DE MASA

In „Cupa campionilor europeni" 
la tenis de masă (masculin) VSC 
Budapesta a învins cu 5—1 pe Stan
dard Liege.

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

Ultimul meci de verificare 
echipei Turcieia

ISTANBUL 20 (prin telefon de Ia 
redacția ziarului „Miillyet"). Miercuri 
după amiază s-a desfășurat la Ankara 
ultimul meci de verificare a reprezen
tativei Turciei, care va întîlni sîmbătă 
în localitate echipa României, în pre
liminariile campionatului mondial de 
fotbal. Sparing-partener i-a fost for
mația din prima categorie a țării, Gen- 
clerbirligi din Ankara. După un meci 
în care superioritatea a fost de partea 
seilecționabililor, victoria le-a revenit 
cu scorul de 1—0 (0—0). Pe parcursul 
celor 90 de minute au fost utilizați a- 
proape toți jucătorii din lot. In prima 
repriză a fo<s>t aliniată echipa: Ali- 
Numan, Candemir—Tuncay, Sabahatin,

Onursal—Abdulah, Ogun, Erkan, Fe- 
rez, Nedim. In repriza secundă eohipa 
a avut următoarea alcătuire: Nihat— 
Sukru, Fchmi — Sabahattin, Sureya, 
Onursal—Yasar, lyerez Abdulah, Fev- 
zi, Fehti. După cum se vede, în lot au 
fost introduși cîțiva jucători noi. Este 
vorba de Candemir, Erkan, Ferez și 
alții. Singurul gol al partidei a fost 
marcat de Fevzi.

Antrenorul Sandro Puppo nu s-a sta
bilit încă asupra formației pe care o 
va alinia sîmbătă. Ea va fi comuni
cată vineri, după ultimul antrenament.

Timpul la Ankara este frumos și 
azi (n. r. miercuri) a fost destul 
călduros.
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