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V)CRITERIUL DE SPRINT 4
Cîteva asociații sportive șco

lare din Capitală au luat iniția
tiva organizării în curțile sau 
pe terenurile sportive din școli 
a unor concursuri menite să 
popularizeze atletismul în rîn- 
durile elevilor. Nădăjduim că 
înc.Qpr .irile făcute de noi pot fi 
continuate și în alte școli din 
București sau din țară.

Este vorba de concursul de
numit „CRITERIUL DE 

SPRINT', pe care unele școli, 
cu sprijinul cluburilor sportive 
și al școlilor sportive dc elevi, 
au început să-1 organizeze, pen
tru a descoperi alergători de 
viteză.

Astfel, grupul de antrenori dc 
la Clubul sportiv școlar ajută 
școlile de 8 ani din raionul 30 
Decembrie și liceul 32 C. A. 
Rosetti, unde prof. Matei încear
că să creeze o școală de atle
tism ! Școala sportivă de elevi 
nr- 1 se preocupa de un număr 
mare de școli și licee, iar gru
pul de antrenori lucrează în co
laborare cu profesorii de la li
ceele 32 (prof. Frazzei și Bu
jor), I. L. Caragiale (prof. O- 
prescu, Danielopol, Georgescu), 
Dr. Petru Groza (prof- Mo- 
goș. Tiron. Udroiu) și multe 
altele.

Această acțiune este în curs 
de organizare și de către cea 
mai tînără școala sportivă de 
elevi nr. 3, din raionul Lenin, 
unde tînărul ei director, prof. 
Nedelcu. ajutat de cercul peda
gogic al profesorilor de educa
ție fizică, inițiază La școlile cu 
amenajări sportive — liceul 36 
(prof. Popa), liceul 23 (prof. 
Tudor), liceul Gh Lazăr (prof. 
Filip și Mitrea) asemenea con
cursuri

Inițiative similare au fost lua
te și dc către Clubul Rapid 
pentru liceele 3. 4, 6, sau de 
Școala sportivă de elevi nr. 2

unde prof. Emil Jecu, de la li
ceul 29, duce o bogată și sus
ținută activitate-

Secțiile de atletism ale clubu
rilor Dinamo, Progresul, Steaua, 
Metalul, Voința și Școala spor
tivă experimentală Viitorul n-au 
rămas indiferente nici ele față 
de această inițiativă, colaborînd

Probele se înregistrează în 
cadrul orelor de clasă sau co
lectiv, cu participarea tuturor 
elevilor. Rezultatele contează și 
pentru norma de control, pen
tru campionatul asociației, ca 
și pentru insigna de polisportiv.

In felul acesta mii 
vor putea fi verificați 
nometrul.

Asemenea concursuri
iniția și pentru aruncarea greu
tății ca și pentru săritura în 
lungime.

de elevi
cu cro-

se vor

O nouă intilnire

internațională

de popice

x Tn turneul pe care îl întreprin
de în țara noastră echipa femi
nină de popice Aktivist Espen- 
heim (R.D.G.) a susținut joi, la 
Cîmpina, o intîlnire cu o selec
ționată divizionară română. Echi
pa oaspe s-a comportat mult mai 
bine decît în partida de luni de 
la București și. totodată, selec
ționata noastră a fost superioară 
celei care 
întrecerea 
a revenit 
(2478—2307) 
torltă, în special, omogenității ei. 
De la învingătoare s-au remarcat 
Maria Stanca (440 p.d.). Margare
ta Szemany (437), Crista Soci 
(413) și Cornelia Grecu (410), de
butantă m meciurile internațio
nale. De la învinse, cele mai bune 
au fost Inge Walther (397) și In- 
crid Elerold (394)

a evoluat în Capitală, 
deosebit de atractivă, 
la o diferență clară 
formației noastre, da-

INITIATIVE

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
părăsit joi dimineața Capitala, în- 
dreptîndu-se spre Iran, unde, Ia 
invitația primului ministru al a- 
cestei țări, Amir Abbas Hoveida, 
va face o vizită, între 21 și 25 
octombrie.

Președintele Consiliului de Mi
niștri este însoțit de Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne, Gheorghe Cioară, ministrul 
comerțului 
Boabă, 
Ștefan < 
al Comitetului dc Stat al Pla
nificării, Ion Avram, adjunct al 
ministrului industriei construcții
lor de mașini, și Valentin Sterio- 
pol, adjunct al ministrului comer
țului exterior.

i exterior, 
ministrul 

Gabor,

Alexandru 
petrolului, 

vicepreședinte

Cu același avion a plecat tri
misul extraordinar și ministru ple
nipotențiar al Iranului la Bucu
rești, Ahmad Eghbal.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, au fost de față tovarășii 
Gheorghe Apostol, Alexandru Bîr- 
lădeanu, Alexandru Drăghici, 
Gheorghe Rădulescu, Iosif Banc, 
Petre Blajovici, Ianos Fazekaș, 
Ilie Verdeț precum și Constanța 
Crăciun și Ilie Murgulescu, vice
președinți ai Consiliului de Stat, 
Gheorghe Gaston Marin, vicepre
ședinte 
Gri gore 
siliului 
siliului
conducători de instituții centrale 
și organizații obștești, oameni de 
cultură, generali și ofițeri su
periori.

al Consiliului de Miniștri, 
Geamănu, secretarul Con
de Stat, membri ai Con
de Stat și ai guvernului,

cu profesorii numeroaselor școli 
din Capitală la o acțiune în care 
sînt interesate, într-o egală mă
sură, școala, clubul și, bine
înțeles, atletismul.

MII DE COPII CRONOME
TRAȚI !

-Criteriul de sprint" sc dispută 
pe cicluri 
V—VI—50
— 60 m, 
80 m.

de clase : clasele
m, clasele VII—VIII 
clasele IX-XI —

FINALA PE STADIONUL 
REPUBLICII !

Concursurile pentru cel mai 
bun alergător, săritor și arun
cător vor lua sfîrșit prin orga
nizarea întrecerii școlare de 
toamnă, în care cei mai buni e- 
levi din, școli (pe cicluri de cla
se) vor fi invitați pe stadionul 
Republicii.

Prof. CAMIL MORȚUN
Liceul 1. L. Caragiale

PE AGENDA ÎNTRECERILOR I 

SPORTIVE DE MASA

în această perioadă, pe agenda competi
țiilor de masă ar trebui să se înscrie, în 
toate asociațiile sportive din țară, întrece
rile pentru desemnarea campionilor între
prinderii sau instituției, coperativei agri
cole de producție sau școlii. Dar lucrurile 
nu stau așa pretutindeni... Pe alocuri, mul ți 
dintre iubitorii sportului trebuie să se mul
țumească doar cu o excursie la două-trei 
săptămîni. cu un concurs organizat ad-hoc 
la cine știe cită vreme, sau cu participarea 
sporadică la „duminicile cultural-sportive". 
Am căutat (n-a fost lucru ușor, este ade
vărat...) și am găsit — totuși — o asocia
ție sportivă în a cărei agendă figurează 
preocuparea pentru buna desfășurare a în
trecerilor campionatului pe asociație.

Am pornit să deschidem rubrica compe
tițiilor de masă cu o asociație în care tre
burile merg bine în această direcție, pentru 
a elimina din „start" motivele ce ni se 
invocă cu regularitate: cum că acest cam-

Metalul București

TEHERAN — de la trimișii 
speciali, Valeriu Pop și Nicolae 
Puicea :

în aceeași zi, președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, și persoanele 
îl însoțesc, a sosit 
cu un avion special.

în întlmpinarea
români, pe aeroportul Mehrabad

oliciale care 
la Teheran

oaspeților

au venit Amir Abbas Iloveida, 
prim-ministru al Iranului, dr. G. 
Rezaî, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, dr. A. Alikhani, 
ministrul economiei, dr. N. Yega- 
neh, ministru de stat însărcinat 
cu relațiile cu Parlamentul, J. 
Mansur, ministru de stat, D. Gha- 
rid, subsecretar de stat Ia Minis
terul Afacerilor Externe, precum 
și alte persoane oficiale. Erau

prezenți șeii ai unor misiuni di-* 
plomatice, acreditați la Teheran. 
Erau de față, de asemenea, Valen
tin Vlad, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al Republicii Socialiste 
România în Iran și ceilalți mem
bri ai legației.

Pe aeroport se aflau reprezenj 
tanți ai presei iraniene și străine.

Este ora 14.
aterizează în 

La coborîrea din 
rele Consiliului 
Republicii Socialiste România. Ion 
Gheorghe Maurer, este salutat căl
duros de Amir Abbas Hoveida, 
primul ministru al Iranului. Apoi 
președintele Consiliului de Miniș
tri prezintă persoanele care îl în
soțesc. Primul ministru iranian 
prezintă la rindul său oficialită
țile iraniene venite în întîmpina- 
rea oaspeților.

Se intonează imnurile de stat 
ale României și Iranului. Coman
dantul companiei de onoare pre
zintă raportul, după care cei doi 
prim-miniștri trec în revistă com
pania de onoare.

După ceremonia primirii, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
și persoanele care îl însoțesc iau 
loc în mașinile oficiale, împreună 
cu primul ministru și celelalte 
oficialități iraniene. Convoiul 
mașini, însoțit de o escortă 
motocicliști, se îndreaptă spre 
ședința rezervată oaspeților.

Avionul oficial 
fața aerogării, 
avion, președîn
de Miniștri al

do 
de 

re-

(Agerpres)

UN NOI TEREN DE HANDBAL

pionat- nu mai constituie un stimulent, că 
oamenii știu de acum cine este „ăl mai 
tare", că nu sînt condiții ș.a.m.d.

La „Sănătatea", una dintre puternicele 
asociații ale clubului sportiv Flacăra din 
Capitală (peste 3 500 de membri UCFS), 
se va găsi permanent un exemplu în ceea 
ce privește dragostea cu care iubitorii spor
tului așteaptă și participă la campionatul 
asociației. Dar, după cum veți vedea, aceasta 
se datorește muncii activiștilor sportivi dc 
aici (președinte — V. BURLACU, tehni
cian — GH. CIR]ANOVSCHI), inițiative
lor lor și legăturii permanente pe care o 
au cu amatorii de sport. Cam acesta este 
„secretul" succeselor pe care le realizează...

L-am rugat zilele trecute pe președintele 
asociației sportive „Sănătatea", tov. V. 
BURLACU, să ne răspundă la cîteva între
bări legate de organizarea și desfășurarea 
campionatului pe asociație. Relatările și 
exemplificările ne-au convins că nu am gre-

ținta . lată, succint, discuția pe care 
am avut-o :

— Am văzut Ia „avizier" numeroase a- 
nunțuri privind programarea partidelor și 
concursurilor din cadrul campionatului aso
ciației sportive, arbitri, terenuri etc. Cîte 
competiții de acest fel au loc în perioada 
actuală ?

— Unele dintre campionatele asociației 
a doua jumătate a drumului, 

final, altele sînt la mijlocul pe
des fășurare și — în sfîrșit — 

au început. Din prima categorie 
gimnastica (a avut loc etapa I 

II-a în vară și acum

se află în 
adică spre 
rioadei de 
unele abia 
face parte 
in primăvară, etapa a 
începe etapa a IIl-a). Fotbalul programează 
acum partidele returului. întrecerile de volei

Selec|wnatu Lodz 12-8
ANTRENORUL ION POPA, DESPRE GALA DE BOX DE ASEARĂ

boxeri de valoare: Josefiak, Mi- 
siak, Tomasiewicz. Mi-au plăcut 
meciurile de la categoriile semi- 
mijlocie, semiușoară și pană, pen-

Despre reuniunea pugilistică 
disputată joi seara, în sala Ho
rească, l-am invitat pe antrenorul 
principal al lotului republican, 
Ion Popa, să-și spună părerea.

„Reuniunea a fost de un nivel 
tehnic mediocru. Buna pregătire 
fizică a boxerilor metalurgiști le-a 
permis să obțină victoria în fata 
unei echipe în care existau cîtiva

HRISTACHE NAUM

(Continuare în pag. a 2-a)

waschi; cat. pană : Gh. Stan 
1). ab. 11 li. Radzikowschi; cat. 
sciniușoară : Gh. S tancul b. ab. II 
I. Jegojewschi; ușoară: I.

LUPTĂTORI ROMANI 
ÎN R.D.G.

29—31 octombrie va avea 
sala Werner Seelebinder

iembrie, _
la baza nautică a Clubului spor
tiv Știința 1----------I '-----------------
în 
se

între orele 15,30—17,00,

între 
loc în 
din Leipzig, un concurs interna
țional de lupte greco-romane și 
libere la care vor participa și 4 
sportivi români: I. Baciu, N. 
Martinescu (greco-romane), P. 
«Cotnan și Șt. Stîngu („libere").

CENTRU DE PREGĂTIRE 
CAIAC-CANOE

București, admiterea 
centrul de pregătire urmînd să 
facă pe bază de selecție.

RESTANTĂ IN CAMPIONA
TUL REPUBLICAN DE 

BASCHET
H. LEOW (Metalul)

EA BAIA MARE
Sîmbăta trecută handbaliștii * [ 

..din orașul Baia Mare au inau--- 
"gurat un nou teren de sport. 
.„Amenajat prin muncă volun-.
* - tară de către sportivii de Ia" ’

C.S.O. și asociația sportivă - - 
Minerul, terenul se află în spa-.,» 

’' tele Sălii sporturilor și este ’ 
’- înzestrat cu o mică tribună ” * 
" . . ■* ” --(pentru aproximativ 300 de 
<„ spectatori) și instalații elec--.»
* * trice pentru meciurile în noc- ’

turnă. în primul meci, hand-
- - baliștii de la A. S. Minerul 
4 k s-au întrecut cu cei de la-»

Voința Oradea. Au cîștigat de- 
tașat băimărenii (23—18).

• - V. MUREȘEANU-coresp.

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

Trimisul nostru special, CĂLIN ANTONESCU, ne transmite;

Fotbaliștii români 
au sosit la Ankara

Centrul de caiac-canoe al Fe
derației de sporturi nautice a în
ceput înscrierile pentru viitoarea 
activitate de pregătire. Cursurile 
sînt deschise studenților din toate 
Institutele (anii I și II) și elevilor 
din clasele IX—XII. înscrierile 
se primesc zilnic, pînă la 15 no-

BACAU 21 (prin telefon). In ca
drul seriei a Il-a a campionatu
lui republican masculin, astăzi 
s-a disputat o partidă restantă, 
între formația locală A.S.A. și 
echipa bucureșteană I.C.F.

După un joc în care superiori
tatea a fost de partea baschet- 
baliștilor bucureșteni aceștia au 
terminat învingători cu scorul 
de 56—28 (23—9). (Ilie Iancu, co- 
resp. reg.).

nivelul lor tehnic mai bun. 
Ion

tru
Merită felicitați antrenorii 
Stoianovici și Sandu Ion pentru 
felul cum au pregătit echipa Me
talul. Singurul boxer care s-a 
prezentat slab pregătit fizic a 
fost... Y. Badea*.

IATĂ REZULTATELE TEH
NICE : cat. muscă : Șt. Constan
tin b. ab. I E. Cichoschi; cat. 
cocoș : I. Grăjdeanu b.p. J. Za-

B. RADZIKOWSKI (Lodz) 
Văzuți de Neagu Rădulescu

Crăciun m.n. Z. Kielich ; cat. se- 
miniijlocie : C. Josefiak b.p. Gh. 
Vasile; cat. mijlocie mică: V. 
Badea m.n. B. Misiâk ; cat. mij
locie : P. Tomasiewicz b.p. P. 
Cîmpeanu ; cat. semigrea : II. 
Leow b. ab. II W. Karolak ; cat. 
grea : T. Kubaschi b.p. Th. Ba- 
sarab.

ANKARA, 21 (prin telefon). 
Plecați azi-dimineață cu avio
nul, fotbaliștii români care ur
mează să susțină meciul retur 
cu reprezentativa Turciei, din 
cadrul preliminariilor campio
natului mondial, au ajuns în 
apropierea prînzului la Ankara.

La aeroport delegația noastră 
a fost întîmpinată de oficialități 
sportive locale, de numeroși 
ziariști și fotoreporteri.

Capitala Turciei cunoaște în 
aceste zile atmosfera marilor 
întreceri internaționale, opinia 
publică sportivă așteplînd cu 
mult interes confruntarea dintre 
fotbaliștii români și turci.

Jucătorii noștri se află într-o 
dispoziție excelentă.

Antrenorii au stabilit progra
mul echipei pentru scurtul ră
gaz rămas pînă la disputarea 
partidei. Miine dimineață (n.r. 
azi) fotbaliștii români vor e- 
fectua un antrenament de aco
modare pe stadionul „19 Mai", 
unde se va disputa meciul.

în cadrul unei conferințe de 
presă care a avut loc azi după- 
amiază specialiștii turci au fă
cut cunoscută formația pe care 
o vor alinia sîm.bătă : Nihat —• 
Sukru, Fehmi — Onursal, Sa- 
bahattin, Seref — Ogiin, Tun- 
cay, Nedim, Fevzi, Yasar.

N-ar fi exclus, însă, ca în 
formația gazdă să se facă mo
dificări de ultima oră.

Steaua învingătoare în R. D. G,

M. TR.

Fotbaliștii clubului bucureș- 
tean Steaua au susținut ieri pri
mul meci din cadrul turneului 
pe care îl întreprind în R. D. 
Germană, jucînd în localitatea 
Langensalza cu o selecționată

a regiunii Erfurt. Meciul s-a în
cheiat cu victoria fotbaliștilor 
noștri cu scorul de 1—0 (0—0). 
Unicul punct a! partidei a fost 
înscris de Ciocan, în minutul. 
78. (Agerpres).



CARNET COMPETITION AL

Un sail de la semicerc, un șut din plonjon și un nou gol pentru echipa Steaua în meciul cu Ralinăria Telea- 
jen. Autorul spectaculoasei acjiuni și al golului: Cristian.

ȘAH: Alexandra Nicolau a luat un start bun 
in finala campionatului republican feminin ?

TIR: Rezultate strînse 
în „Cupa de toamnă"

Ieri, pe -poligoenul Tunari au în
ceput întrecerile tradiționalei compe
tiții de tir a sezonului de toamnă or
ganizată de comisia orășenească de 
specialitate. Primii care au intrat în 
concurs au fost trăgătorii de la armă 
liberă calibru redus. Clasica probă de 
3x40 focuri s-a disputat pe un timp 
nefavorabil (frig și vînt în rafale) 
oare a influențat în mare măsură re
zultatele. Nu este mai puțin adevărat 
însă că nici trăgătorii noștri nu știu 
să învingă acest „dușman”, nu știu 
să tragă pe vînt.

IATĂ REZULTATELE: armă liberă 
calibru redus 40 focuri poziția culcat 
seniori: 1. G. Vasilescu(Olimpia) 390 
p, 2. N. Rotaru (Steaua) 384 p, 3. M. 
Pavel (Dinamo) 383 p. Pe echipe: 1. 
Știința 1.504 p, 2. Olimpia 1502 p, 
3. Steaua 1.486 p. 40 focuri poziția 
în genunchi: 1. M. Ferecatu (Dinamo) 
372 p, 2. I. Demian (Olimpia) 369 p, 
3.1. Văcaru (Olimpia) 367 p. Pe echipe
1. Știința 1.438 p, 2. Olimpia 1.419 p, 
3. Steaua 1.412 p. 40 focuri poziția în 
picioare: 1. M. Pavel 348 p, 2. I. Olă- 
rescu (Știința) 347 p, 3. D. Becea (Știin
ța) 346 p. Pe echipe: 1. Știința 1.365 p,
2. Steaua 1.297 p, 3. Olimipia 1.288 p. 
3x40 focuri: 1. N. Rotaru 1.095 p, 2. I. 
Olăresou 1.095 p, 3. G. Vasilescu 
1093 p. Pe echipe: 1. Știința 4.307 p, 
2. Olimpia 4.209 p, 3. Steaua 4.195 p.

Concursul continuă azi, cu probele 
de armă standard 3x20 focuri seniori 
ji pistol liber.

G. PAVEL — coresp.

Campionatul asociației la „Sănătatea"
(Urmare din pag. 1)

și tenis de cîmp sînt în stadiul final, iar 
cele de șah și tenis de masă au început 
la 1 octombrie.

— Cum ați procedat pentru ca și în 
acest an să reuniți la start un mare 
număr de concurenți ?

-— In primul rînd am adoptat sis
temul de desfășurare a întrecerilor la 
cerințele unei îmbunătățiri calitative a 
competițiilor. Am acționat astfel, incit 
să dăm posibilitatea participanfilor să-și 
dispute pe o perioadă cît mai lungă 
de timp întiietatea și să-și poată îm
bunătăți pregătirea de la o etapă la alta. 
La gimnastică, campionatul asociației se 
desfășoară in trei etape. Prima etapă 
are loc în februarie-martie, cea de a doua 
în mai-iunie, iar ultima în noiembrie- 
decembrie. Pentru fiecare etapă se 
programează un grup de exerciții, difi
cultatea lor mărindu-se în fazele supe
rioare. Prima etapă a fost ciștigată de 
formația Spitalului Brîncovenesc, iar cea 
de a doua de Centrul de hematologie. 
In clasamentul general — după două 
etape -— conduce însă Spitalul Grivița 
Roșie, care s-a comportat constant bine 
în ambele manșe. Să vedem cine va 
cîștiga în ultima etapă. La fotbal, cele 
6 echipe și-au încheiat în vară turul, 
pe primul loc fiind la egalitate de 
puncte (8) trei echipe. Returul a în
ceput de cîteva zile. La volei (atît la 
băieți cît și la fete) am împărțit echi
pele în două serii. Era firesc, fiindcă 
s-au înscris 44 de echipe! Ele Joacă 
după sistemul „fiecare cu fiecare", nu- 
mai tur. Apoi. învingătoarele se întîl- 
naic «h finală. La șah și tenis de masă

HANDBAL: Buletinul campionatului
• Penultima etapă a turului se 

anunță foarte interesantă prin pris
ma luptei din clasamente. In această 
privință au loc cîteva meciuri ale că
ror rezultate vor aduce un început 
de clarificare a situației primelor 
locuri, mai ales. în același timp, 
aceste partide promit spectacole a- 
Iractive, de calitate : Știința Timișoa
ra — Știința București, Dinamo Ba
cău — Știința Galați, Steaua — Trac
torul Brașov (m. I), C.S.M. Reșița — 
Voința Sibiu, Rapid București — Teh- 
nometal Timișoara, Metalul Coipșa 
Mică — Știința Petroșeni (m. II),

întreceri pentru elevi Ia Buzău

„Cupa pionierilor"la a treia ediție
Zilele trecute, In orașul Buzău au 

Început întrecerile celei de a 3-a 
odijti a „Cupei pionierilor" la hand
bal In 7.

Devenită tradițională, această in
teresantă competijie organizată de 
comisia raională de handbal (pre
ședinte C. Căpăfină), în colaborare 
c.u Casa Pionierilor atrage, în fie
care duminică, suie și sute de elevi 
pe terenurile de handbal. 27 de echi
pe (14 ieminine și 13 masculine) au 
început disputa pentru cucerirea ti
tlului de cea mai bună formație a 
orașului. La buna pregătire a echipe
lor și organizarea întrecerilor au con
tribuit profesorii din rîndurile cărora 
se cuvin evidential! Cornel Pripiș 
(Casa Pionierilor), Dumitru Bughici 
(Școala gen. nr. 2), Constantin Mo- 
rișcă (Școala gen. nr. 8) ele.

La sfîrșilul întrecerii, conducerea 
Casei Pionierilor va acorda cîștigă- 

formafiile au fost împărțite în cîte 6 
grupe, fiecare cuprinzînd cîte 9 echipe.

— Așadar, pentru fiecare ramură spor
tivă ați găsit, în funcție de pregătirea 
sportivilor sau numărul echipelor, cîte 
o soluție. Am vrea să știm cîți dintre 
cei 3500 de membri UCFS sînt angajați 
în aceste competiții ?

— Aproximativ 1 200.
— Ținînd seama de faptul că acești 

iubitori ai sportului participă la o sus
ținută activitate competițională rezulta
tul este — după părerea noastră — sa
tisfăcător. Nu v-am auzit însă vorbind 
nimic despre atletism.

— Vedefi, acesta este punctul nostru 
nevralgic. Pentru atletism, sportul care 
ar trebui să stea pe primul loc în ceea 
ce privește numărul de competiții și de 
participând, am făcut prea pufin. S-au 
desfășurat cîteva competiții, am organi
zat întreceri pentru trecerea normelor 
Insignei de polisportiv, precum și între
ceri în cadrul Spartachiadei de vară. 
N-am reușit încă să facem ca activi-^ 
tatea atletică să devină o obișnuință. 
Viitoarea ședință a consiliului asocia
ției noastre sportive se va ocupa și de 
acest aspect. Vom discuta modul în 
care trebuie să organizăm în sezonul 
sportiv 1966 un program competitional 
susținut în cadrul căruia ponderea cam
pionatul asociației s-o aibă atletismul.

Așadar, cu cîteva minusuri — sub
liniate chiar de președintele asociației 
sportive — la „Sănătatea* se desfă
șoară o bogată activitate competițională 
în cadrul campionatului asociației. N-ar 
fi rău ea acest exemplu să fie urmat 
și de alte asociații.

Partizanul roșu Brașov — Voința Si
ghișoara, Știința Galați — S.S.E. Bu 
zău (f. II), C.S.M. Sibiu — Mureșul 
Tg. Mureș (Cupa de toamnă).

PROGRAMUL DIN CAPITALA

• în București sînt programate 
trei întîlniri, care se vor disputa ast
fel : Rapid — Știința București (f, 
Cupa de toamnă) și Rapid — Tehno- 
metal (m) pe terenul din Giulești de 
la ora 10, și Steaua—Tractorul pe 
terenul Progresul de la ora 16 

lorilor diplome și premii In materiale 
sportive. Cei mai buni tineri, remar
cați în cursul competiției, vor fi pro
movați în echipele Școlii sportive de 
elevi din localitate.

N.R. — Iată o preocupare care 
merită să fie subliniată. Am dori ca 
asemenea inițiative să fie luate șl în 
alte orașe, în sprijinul activității 
sportive a copiilor și elevilor, din 
rîndurile cărora pot fi depistate ne
numărate elemente talentate, cu pers
pective

CICLOCROS: Duminică, „CupaSteaua”
Duminică se va desfășura în Capi

tală cel de al doilea concurs de ciclo- 
cros al sezonului. Este vorba de „Cu
pa Steaua", întrecere organizată de 
clubul sportiv Steaua pe un traseu a- 
menajat în împrejurimile bazei sporti
ve din bd. Ghenecea (capătul liniilor 
de tramvai 3 și 8). In program figu
rează următoarele categorii: seniori 
(16 km.), juniori categoria I (12 km),

Pe armele angajamentelor luate
In ziarul nostru nr. 4711 a fost pu

blicat articolul „S-ar putea face mai 
mult pentru gimnastică". Printre școlile 
sportive de elevi criticate pentru acti
vitate slabă a fost și aceea din Oradea. 
La scurt timp am primit un răspuns din 
partea S.S.E., în care se arăta că : „Ne 
însușim critica adusă. Intr-adevăr, in 
anii trecufi, am neglijat oarecum munca 
la categoria de copii și juniori II, pu- 
nînd accent mai mult pe categoriile de 
clasificare superioare. Incepînd din a- 
cest an școlar am început să punem 
accent pe grupele de copii și în special 
la băieți, capitol unde eram deficitari".

Ac

Zilele trecute am făcut o vizită la 
școala sportivă de elevi din Oradea, 
să vedem cum sînt îndeplinite angaja
mentele luate. De la început trebuie 
să spunem că concluziile articolului res
pectiv au fost însușite de conducerea 
școlii. Pentru remedierea situației cri
ticate au fost organizate brigăzi de pro
fesori care au mers în școli, de unde 
au selecționat 40 de băieți și fete, năs- 
cuți în anii 1954—1956. Cei doi pro
fesori, Elisabeta Pantiș și Edmond Iun- 
cher, și-au întocmit un plan de lucru, 
în care sînt prevăzute cîte 3 sau 4 an
trenamente săptăminale. Conducerea 
școlii s-a îngrijit ca începînd cu noul 
an școlar, viitorii gimnaști să aibă

IIERCULANE 21 (prin telefon). — 
Tragerea la sorți a tabelului finalei a 
făcut ca o serie de pretendente la locu
rile fruntașe să se întîlnească chiar în 
primele runde ale întrecerii.

Astfel, actuala deținătoare a titlului, 
maestra internațională Alexandra Nico
lau, a avut ca adversare în primele zile 
de joc alte două maestre internaționale, 
Margareta Tcodorescu și Elisabeta Po- 
lilironiade. In amîndouă aceste partide, 
victoria a revenit Alexandrei Nicolau. 
Prima s-a încheiat la mutarea 34, iar 
cea de a doua (o Siciliană, în care 
Nicolau a avut albele) a durat 30 de 
mutări.

In prima rundă s-au mai înregistrat 
rezultatele: Suzana Makai—Emilia Dima- 
Chiș 1-0, Maria Pogorevici-EIena Rădu- 
canu 0—1, Gertrude Baumstarck—Ve- 
turia Simu l/2—l/2, Maria Desmireanu- 
Rodica Reicher >/2—>/2. Marieta Ionescu- 

OINA: Un arbitru
Revenim asupra unei probleme ridi

cate de campionatul republican de oină. 
Este vorba de arbitraj. Conștienți de 
răspunderea ce le revine, conducătorii 
ultimelor întreceri s-au străduit să fie 
la înălțime. O dovadă: contestațiile 
care însoțeau, piuă acum cîțiva uni, a- 
proape toate meciurile din competiții 
au fost înlăturate grație competentei ar
bitrilor delegați la ultimele campionate. 
Dar, dacă n-au mai existat contestații, 
in schimb au continuat protestele și in
terminabilele discuții, lăsîndu-se impre
sia că pe terenurile de oină nu se află 
un singur arbitru, ci 23, că arbitrează 
și... jucătorii! Astfel, cei de la „prin
dere" exclamă în cor .,LOVIT" la fie
care minge trasă în adversar; echipa de 
la „bătaie" ripostează: „N-A AVUT 
CERC" sau „A FOST LOVITURA ÎN 
PALMA". Prof ițind însă, de lipsa de 
autoritate a arbitrilor, unii jucători spe
culează la maximum orice interpretare de 
regulament, cu scopul de a deruta pe 
conducătorul jocului. Atunci cînd nu lise 
satisfac ,,doleanțele" ei protestează ve
hement, apostrofîndu-l și chiar îl brus
chează pe arbitru. Asemenea practici au 
caracterizat toate echipele calificate în 
finala campionatului republican din acest 
an și îndeosebi formațiile Dinamo Bucu-

juniori categoria Il-a (8 km) și biciale- 
te de turism (5 km). Primul start se va 
da la ora 9,30 de la baza sportivă 
Steaua.

Cel de al doilea ci-clocros al sezo
nului se va bucura de o bogată parti
cipare și pentru faptul că majoritatea 
specialiștilor acestei probe se pregătesc 
în vederea campionatului republican.

condiții optime de pregătire. Astfel, a 
fost reamenajată sala de gimnastică, 
utilată cu toate aparatele, precum și o 
sală de forță. De asemenea, o parte 
din tinerii sportivi se pregătesc în să
lile Voința și a liceului nr. 3.

Deci, semnalul critic al ziarului a gă
sit ecoul cuvenit la Școala sportivă de 
elevi din Oradea. Noi sperăm că munca 
specialiștilor din această școală va da 
cît mai curînd roadele scontate.

ANUNȚ
Școala Tehnică 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 de cultură gene
rală, cu sau fără examen de maturitate, indiferent de vîrstă.

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 16—45.

Viorica Tolgy 1—0, Elisabeta Poliliro- 
niade-Eleonora Jianu |/2—7î*

Rezultate din runda a doua: Viorica 
Tolgy-Margareta Tcodorescu \/2—72» R°“ 
dica Reicher-Marieta Ionescu 0—1, Ve- 
turia Simu - Maria Desmireanu 1—0, 
Elena Răducanu-Gertrude Baumstarck 
I/2—1/2» Emilia Dima-Chiș—Maria Po- 
gorevici 0—1, Tereza Urzică - Suzana 
Makai 71—7i«

Prin neprezentarea Margaretei Pere- 
voznic, tabela concursului cuprinde nu
mai 15 concurente, fiecare dintre ele a- 
vînd astfel cîte o zi liberă suplimen
tară.

In clasament, după două runde, pri
mele locuri sînt ocupate, la egalitate de 
puncte, de Alexandra Nicolau și ieșeanca 
Marieta Ionescu cu 2 puncte.

T. NICOARĂ
corespondent

1 '

NOTA

sau 23?...
rești, Torpedo Brașov, Minerul Baia 
Mare și C.P.B. In meciul decisiv pentru 
cucerirea titlului, în care s-au întîlnit 
echipele Dinamo și C.P.B., dinamoviștii 
l-au asaltat, la o lovitură neclară, pe 
arbitrul de centru Anton Peter (Pitești). 
Sportivii de la C.P.B. au intervenit ime
diat, chipurile pentru a-l proteja pe ar
bitru și timp de aproape 15 minute am 
asistat la o penibilă busculadă. La re
luare. jocul a degenerat, iar dinamo
viștii Ion Boldu și Gh. Gruianu au jost 
eliminați pentru lovire.

Au mai fost și alte cazuri cînd echi
pele au căutat să iasă din dificultate, 
încercînd să-i intimideze pe arbitri. Din
tre cei mai recalcitranți sportivi la finala 
desfășurată pe stadionul din Suceava 
notăm pe: Alex. Ciobanii. Gh. Drăghici 
(Dinamo), Dumitru Dubeț, Grigore 
Lucuț (Torpedo Brașov), Marin Puș- 
pană, Dumitru Bărbieru (C.P.B.), Petru 
Duncan (Minerul Baia Mare), Ion Si- 
meria (Avîntul Frasin), Gh. Matei,. 
(Viata Nouă Olteni)... Ne oprim aici 
pentru că lista jucătorilor certați cu 
disciplina este lungă. Cum la fața lo
cului a fost aproape toată conducerea 
federației, sîntem convinși că se vor lua 
măsurile cuvenite pentru înlăturarea ma
nifestărilor nesportive de pe terenurile 
de oină. De asemenea, vrem să credem 
că și conducerile secțiilor respective s-au 
sesizat de abaterile sportivilor lor și-și 
vor canaliza eforturile în direcția întăririi 
muncii educative, care cum s-a vă
zut — lasă de dorit.

TR. IOANIȚVJCU

VOLEI: ȘTIRI
■1

• JUCĂTOARELE BUCUR EȘTEN E 
din lotul republican își reiau pregăti
rile în comun, conform planului stabilit. 
Astfel, începînd de săptămîna viitoare, 
sub conducerea antrenorului Gh. Con- 
stantinescu, ele vor efectua săptămînal 
o ședință de pregătire, la care urmează 
să ia parte voleibalistele : Lia Vanea, 
Lucia Vanea, Marilena Ștefănescu, Helga 
Bogdan, Margareta Șorban, Alexandrina 
Chezan, Daniela Golimas, Eugenia Re- 
bac, Florica Tudor a și Elena Florescu. 
Jucătoarele din provincie, care comple
tează lotul și se pregătesc după planuri 
speciale de antrenament sînt : Doina 
Coste, Cornelia Lăzeanu, Emilia Vamo- 
șiu, Elisabeta Goloșie, Aurelia Căunei, 
Florentina Demetriu și Marta Szekely»

• PREVĂZUTE INIȚIAL să se dis
pute în Ciulești, meciurile din Capi
tală ale etapei de duminică 24 octom
brie au fost mutate și vor fi găzduite 
de sala Dinamo, cu începere de la ora 
8,30, după următorul program : Dinamo- 
Partizanul roșu Brașov (f), Metalul— 
Rapid (f), Dinamo—Steaua (m).



i’vîeciuri amicale internaționale Perioadă de întrerupere? Nu există!
Dinamo Bacău—Wisla Cracovia 3-2 (1-2)

BACĂU, 21 (prin telefon). Partida 
Dinamo Bacău—Wisla Cracovia, dispu
tată joi pe stadionul din localitate, a 
oferit un spectacol fotbalistic de bună 
calitate.

După o repriză echilibrată, în care 
jucătorii polonezi, mai tehnici, au reu
șit să ia conducerea cu scorul de 2—1, 
jucătorii băcăuani intră deciși să în
toarcă rezultatul în favoarea lor, joacă

Petrolul—Dynamo
PLOIEȘTI, 21 (prin telefon). După 

meciul de la Brașov, evoluția echipei 
germane Dynamo Dresda a fost aștep
tată cu ințeres de iubitorii fotbalului 
din PJbi/ li. Jucătorii germani s-au 
arătat'Srutârîți să scoată, în compania 
Petrolului, un rezultat cît mai bun. Ei 
au atacat încă de la începutul partidei, 

^dpcînd derută în apărarea gazdelor. 
După aproape un sfert de oră, ploieș- 
tenii au lăsat tracul la o parte intrînd 
în jocul lor obișnuit, de presing, asupra 
porții adverse. In minutul 28 Dridea I 
]-a lansat pe Badea și acesta, după 
ce a driblat doi apărători și portarul.

ȘTIRI
9

REPREZENTATIVA DE JUNIORI 
A ROMÂNIEI

PLEACĂ AZI ÎN POLONIA
După cum am mai anunțat, repre

zentativa de juniori a României în- 
tîlnește, duminică, la Torun, selecțlo. 
nata similară a Poloniei. In vederea 
acestei partide, lotul nostru de juniori 
a susținut miercuri pe stadionul 23 
August o ultimă verificare în compa
nia echipei de categorie orășenească, 
Constructorul. S-au jucat trei reprize a 35 
de minute, la sfîrșitul cărora juniorii în
scriseseră 8 goluri, prin Incze (2), Manea 
(2), Dumitrache (2), Lupulescu și Vlgu. 
Io " lotul care va face deplasarea, 
ț ."’calea aerului, în cursul dimineții 
de azi : Coman. Casont, (portari), Ol
teana, Vigu, Anca, Ștefan, Bădițolu, 
(fundași), Lupulescu, Dinu, Pop (mij
locași), Incze, Uifăleanu, Rotaru, Du
mitrache, Manea, Neagu (înaintași). 
Mai fac deplasarea antrenorii Gh Ola 
și IV. Gorgorin și dr. M. Ghimpețeanu.

PROGRAMUL MECIURILOR 
DIN CAPITALA

CATEGORIIA B. Stadionul Repu
blicii, ora 9 : Metalul București- 
Oțelul Galați; ora 10,45 ; Progresul 
București—Flacăra Moreni.

CATEGORIA C. Timpuri noi, ora 
9,45 : FI. roșie București—Portul 
Constanța.

JUNIORI. Teren 23 August III, 
ora 11 : Metalul București—Tehnome- 
tal București. Teren Voinfa I, ora 11: 
S.S.E. II București—Flacăra Moreni. 
Teren 23 August IV, ora 11,30: 
Viitorul București — Rapid Mizil. 
Stadionul Progresul, ora 11,15: 
Progresul București-Muscelul Cîmpu- 
lung. Teren Steaua, ora 11 : Steaua— 
Dinamo Victoria București.

★
în țară, jocurile etapelor din 24.X, 

31.X și 7.XI încep la ora 15.

Debil l anț i
in categoria A

Știința Timișoara s-a făcut remarcată anul acesta prin numărul mare 
de jucători tineri promovați în prima echipă. Iată o scurtă prezentare 
a acestor debutanți:

ALEXADRU GRIZEA.
Student la Facultatea de educație 

fizică.
19 ani, înălțimea 1,74 m, greutatea 

69 kg.
Pentru prima dată a jucat la C.S.M.
Reșița (antrenor : M. Jijic).
Postul preferat : mijlocaș.
Calități : multă mobilitate în teren, 

bun tehnician, inițiativă în joc.
Deficiențe : nerezolvarea sarcinilor 

defensive ce derivă din postul de mij
locaș ; imprecis în trasul la poartă, 
lipsit de forță.

Obiective : „Să mă pregătesc în a?a
fel îneît să justific încrederea ce
mi-a fost acordată de antrenori, să

‘fiumăr printre studenta fruntași".
PEIK’J SPER1OSU.

Student la Facultatea de agronomie.
21 de ani. înălțimea 1.64 m, greutate? 

68 kg.
Postul preferat : fundaș stînga. 

foarte bine și, drept urmare, înscriu de 
două ori, temunînd învingători această 
frumoasă partidă. Autorii golurilor: Ma
tei (min. 11), Seceleanu (min. 84) și 
Monica (min. 61 — autogol) pentru 
Dinamo Bacău, Sylița (min. 6) și 
Studmchi (min. 27) pentru Wisla. A ar
bitrat bine V. Pădureanu. (Ilie lancu- 
coresp.).

Dresda 2-0 (1-0)
a înscris nestingherii. Pînă la sfîrșitul 
reprizei, aspectul jocului se păstrează, 
petroliștii ratînd ocazii clare prin Fră- 
țilă și Badea. La rîndul lor, oaspeții 
nu reușesc să fructifice o situație fa
vorabilă de egalare în minutul 38, ra
tată de înaintașul central Engclmohr.

Repriza a doua a început tot în nota 
de dominare a oaspeților, care atacă pe
riculos poarta lui Sfetcu, mai ales prin 
Gumz. Petroliștii calmează jocul, preiau 
inițiativa dar, pe rînd, Dridea I, Iuhasz 
și Badea scapă prilejul de a majora 
scorul. în min. 66 Sfetcu se evidențiază 
clarificînd o situație dificilă după o 
lovitură de colț. Jocul alternează de la 
o poartă la alta și, la un contraatac 
ploieștean, Dridea I îl deschide din 
terenul propriu pe Badea, care, după o 
o cursă spectaculoasă, în care depășește 
apărătorii adverși și portarul, ieșit în 
afara careului de 16 m, înscrie pentru 
a doua oară. în loc să insiste, ploieștenii 
încep să facă „dantelării", irosind si
tuații foarte prielnice de a obține vic
toria la un scor mai mare, așa cum 
ar fi meritat.

Arbitrul bucureștean Ilie Drăghici a 
condus formațiile :

PETROLUL : Sfetcu—Pahonțu, Fro- 
nea, Florea, Crișan—Iuhasz (min. 78 
D. Munteanu), Dragomir—Frățilă (min. 
78 Iuhasz), Dridea I, Badea, Dridea II.

DYNAMO DRESDA: Kalenoach — 
Haustein, Pfeiffer, Prautsch—Sammer, 
Hofmann (min. 70 Engels) — Gumz, 
Ziegler, Engelmohr, Siede, Pholz.

A. VLĂSCEANU 
și GH. ALEXANDRU 

coresp.

Pe stadionul Dinamo 
din Capitală...

Ieri dimineață, la ora 11, pe stadio
nul din șos. Ștefan cel Mare, fotore- 
porlerul nostru V. Bageac a Înregis
trat pe peliculă o imagine de la an
trenamentul liderului categoriei B 
seia I — Dinamo Victoria București. 
In fotogralie — sub privirile antreno
rului D. Nicușor — fotbaliștii dina- 
moviști „lucrează" cu... capul.

Calități : multă forță, bun acroșeur, 
gîndire tactică dezvoltată, perseverent, 
hotărît, dă dovadă de spirit de sacri
ficiu.

Deficiențe : nu are viteză, deficitar 
în loviturile cu piciorul drept, im
precizie la pasele lungi, uneori ne
disciplinat în viața particulară, ușor 
influențabil de elementele certate cu 
disciplina ; emotiv.

Obiective : o comportare cît mai 
bună în viata particulară.
DIMITRIE LONCER

Student la Facultatea de chimie in
dustrială.

19 ani.
Postul preferat : extremă dreapta.
Primii pași în fotbal i-au fost în

drumați la vîrsta de 10 ani de ins
tructorul R. Popețiu, la Progresul 
Pecica.

Calități : viteză, detentă, spirit o 
fensiv, bun tehnician, se integrează 
în concepția tactică a echipei.

In aceste zile corespondenții noștri au stat de vorbă cu cîțiva dintre 
antrenorii echipelor de categoria A, interesîndu-se despre activitatea fot
baliștilor în această perioadă, cînd din program lipsesc meciurile oficiale.

Iată, mai jos, veștile primite de la Brașov, Craiova și Arad.

MUNCA, SERIOZITATE, 
LA STEAGUL ROȘU

De la bun început trebuie să ară
tăm că jucătorii Steagului roșu mun
cesc cu seriozitate în această peri
oadă de întrerupere a campionatului, 
în fiecare zi ei pot fi văzuți pe sta
dionul Tineretului, lucrînd intens.

Antrenorul S. Ploieșteanu ne-a vor
bit despre pregătirile echipei, sublini
ind conștiinciozitatea jucătorilor la 
pregătire. în această perioadă, în fa
ța echipei stau trei obiective mari : 
omogenizarea pe compartimente, îm
bunătățirea rezistenței și a eficacității. 
Acestea formează un ciclu care se 
desfășoară paralel la fiecare antre
nament, în funcție de particularitățile 
jucătorilor. Fără îndoială, aplicînd 
în practică aceste obiective, rezultatele 
vor fi mai bune, existînd premisa 
realizării unor retușuri în sînul e* 
chipei-

Pentru concretizarea muncii depuse 
în pregătire, Steagul roșu a susținut 
o partidă de verificare în compania 
lotului olimpic (2—2) și în care s-au 
făcut remarcate îmbunătățiri mai ales 
la capitolele rezistență și eficacitate. 
Pentru vineri este stabilit un meci cu 
Dinamo București, la Brașov.

Pînă la reluarea campionatului, ■ 
Steagul roșu va mai susține cîteva 
partide de verificare.

De la pregătiri lipsesc Năftănăilă 
și Pescaru — aflați în lotul pentru 
jocul cu Turcia, Selymesi — bolnav 
și Adamache scos din echipă pentru 
indisciplină.

LOTUL OLIMPIC - TRACTORUL BRAȘOV 10-0 (6-0)
BRAȘOV. — (prin telefon). — In 

cadrul pregătirilor pentru jocul de 
duminică, cu reprezentativa de tine
ret a Turciei, lotul nostru olimpic a 
susținut azi, la Brașov, o partidă de 
verificare în compania echipei locale, 
Tractorul. Scopul propus — omogeni
zarea — a fost atins în bună măsură. 
Jucătorii lotului au acționat cu o ver
vă deosebită, creînd faze reușite, în
cheiate cu goluri frumoase. Linia de 
atac, în care s-au infiltrat de nenu
mărate ori mijlocașii, a acționat bine, 
lăsînd impresia unei bune coeziuni. 
Tocmai de aceea afirmam că scopul 
propus a fost atins. Echipa locală.

Deficiențe : nu joacă și cu picio
rul stîng ; trebuie să-și perfecțione 
ze trasul la poartă și să dea dova
dă de mai mult calm. Lipsit de for
ță și de rezistență.

Obiective : „Să muncesc și mat 
mult, iar prin rezultatele obținute să 
devin titular la Știința Timișoara și, 
eventual, să intru în vederile antre 
norilor echipei de juniori a țării 
noastre".

VIOREL PETROVICI.
Student la Facultatea de fizico- 

chimice.
20 de ani, înălțimea 1,77 m, greu

tatea 67 kg.
Postul preferat : fundaș central
A jucat pentru prima dată la 

C. S. S. Banatul, sub îndrumarea 
prof. N. losof.

Calități : viteză, detentă, plasament, 
joc bun la intercepție. Este calm. 
Poate juca în mai multe posturi. 
Disciplinat.

Deficiențe : joacă numai cu picio
rul drept, lipsit de forță, imprecis 
în pasele, lungi.

Prezența cu regularitate la antre
namente a jucătorilor și conștiincio
zitatea dovedită constituie garanția 
realizării obiectivelor propuse. Aceas
ta cu atît mai mult cu cît pe lîngă 
pregătirile pentru reluarea campio
natului, Steagul roșu ține să aibă o 
comportare frumoasă și în „Cupa o- 
rașelor tîrguri", în care va întîlni 
formația iugoslavă Zagreb.

G. CAROL 
NOUTĂȚI LA ȘTIINȚA CRAIOVA 

Din discuțiile avute cu antrenorii 
N. Oțeleanu și prof. D. Teodorescu, 
a reieșit că în perioada întreruperii 
campionatului, fotbaliștii craioveni 
participă Ia un program minuțios în 
vederea îmbunătățirii jocului. Noii 
promovați, Strîmbeanu, Mincă, Iones- 
cu și Cristoloveanu, trebuie să se in
tegreze în ideea tactică și jocul de 
ansamblu al echipei.

Ca urmare programul alcătuit pre
vede mai multe jocuri. Lăsînd la o 
parte pe cel cu S.K. Karl Marx Stadt, 
deja disputat, Știința Craiova va mai 
juca cu Petrolul Ploiești și cu două 
echipe din regiune.

Etapele disputate pînă acum în 
campionat au arătat că o serie dintre 
jucătorii vechi (Sfîrlogea, M. Marcel 
și, oarecum justificat, Eftimie) ma
nifestă o scădere de formă, fapt o- 
glindit în primul rînd în ineficacita
tea atacului.

Se crede <că în perioada care a 
mai rămas pînă la reluarea campiona
tului potențialul liniei de atac să se

Tractorul a fost un util sparring-par- 
tener.

Autori golurilor : Moldoveanu (min 
1, 17 20), Cuperman (5, 70, 87), Frățilă
(min. 55, 83), Năftănăilă (38) șl Păun 
— autogol (min. 45).

A arbitrat Zaharia Chifor ((Brașov)
Lotul a aliniat următoarea formație: 

Constantinescu (Niculescu min. 46)— 
Lupescu, Boc, Grăjdeanu, Mocanu — 
Năftănăilă, Pescaru — Năsturescu, 
Frățilă, Cuperman, Moldoveanu.

C- GRUIA-coresp. reg.

PETRU REGEP.
Student la Facultatea de construcții
18 ani, înălțimea 1,75 m, greutatea 

69 kg.
A jucat pentru prima dată la echi

pa de juniori a Științei Timișoara 
(antrenor : prof I. lonescu).

Postul preferat : înaintaș central.
Calități : spirit ofensiv, gîndire 

tactică dezvoltată, Inițiativă perso
nală.

Deficiențe : inițiativa personală se 
transformă uneori în egoism, se do 
mobilizează ușor, forță de joc redusă

ILIE MOROVAN.
Student la Facultatea de educație 

fizică.
19 ani, înălțimea 1,73 m, greutatea 

68 kg.
Inițiat în fotbal de prof. N. losof 

Ia C.S.S. Banatul, în 1960.
Postul preferat : mijlocaș dreapta.
Calități : bagaj de cunoștințe teh

nice destul de bogat, ceea ce-i per 
mite să aibă o bună distribuție a pase 
lor. Un dezvoltat spirit de echipă. 
Disciplinat, perseverent, dă dovadă 
de devotament pentru culorile clu
bului.

Deficiențe : lipsit de viteză, atît 
în execuție cît și în deplasările din 
apărare în ajutorul atacului. Trebuie 
să se perfecționeze în pasele lungi, 
jocul cu capul, precizia și forța șu
turilor. 

refacă pe baza unor antrenamente in
dividualizate, intensive, cu accent pe 
cuplul înaintașilor centrali. în această 
direcție, cei doi antrenori au în ve
dere cîteva formule noi care vor fi 
verificate în jocurile de pregătire a- 
mintite.

în lot au revenit la pregătirea nor
mală și jucătorii Bîtlan și Bărbulescu 
care nu au putut participa la antre
namentele echipei, deoarece au avut 
de susținut cîteva examene.

.Știința Craiova așteaptă cu încre
dere reluarea campionatului.

ST. GURGUI 
OPTIMISM IN TABĂRA 

ARĂDENILOR
în aceste zile de pan-ă fotbaliștii 

de Ia U.T.A. continuă cu însuflețire 
pregătirile pentru viitoarele jocuri. 
Asistînd la antrenamente și discutînd 
cu antrenorul secund I. Reinhardt, am 
aflat că se urmărește în mod deo
sebit menținerea formei, că se pune 
un mare accent pe îmbunătățirea com
binațiilor tactice în vederea creșterii 
eficacității atacului.

— Care este programul echipei ?
— Patru antrenamente și un joc a- 

mical pe săptămînă, ne-a răspuns an
trenorul Reinhardt.

— Cu ce echipe veți juca?
— In antrenamente avem ca adver

sară formația noastră de juniori, iar 
duminică pe Știința Timișoara (jocul 
se va desfășura la Timișoara). Prin 
aceste partide urmărim aplicarea ce
lor învățate la antrenamente, verifi
căm potențialul echipei și încercăm să 
rodăm cîțiva jucători tineri. Este vor
ba de portarul Gherghcli, fundașul 
Curuțiu și mijlocașul Horja.

— După cum vedem, nu toți jucă
torii participă la antrenamente.
.— într-adevăr, lipsesc trei dintre 

ei : Igna este accidentat și nu va 
putea juca încă patru săptămîni, iar 
Pantea și Coman sînt chemați în lo
turile de tineret și, respectiv, de ju
niori.

La despărțire, antrenorul Reinhardt 
a ținut să completeze : „Atmosfera în 
echipă este cît se poate de bună, iar 
conștiinciozitatea cu care se lucreăza 
ne face să privim cu optimism viitoa
rele meciuri de campionat”.

ST. IACOB

PRONOSPORT
PRONOSTICUL DR. ST. CHERCIU 

PENTRU CONCURSUL
DE DUMINICĂ

Pentru concursul de duminică 24 
octombrie a.c. am cerut pronosticul 
doctorului St. Cherciu, medicul Clu
bului Progresul București, un pa
sionat jucător la Pronosport. El ne-a 
indicat următorul pronostic :

I. România (tin.) — Turcia (tin.) 1
II. Sider. Galați—Dinamo Dresda 1

III. C.S.M.S. Iași—Wisla Cracovia 1
IV. Poiana Cîmplna—Din. Victoria 1 x
V. C.F.R. Roșiori—Din. Bacău 1 x

VI. Gaz metan—A.S.A. Tg. Mureș 1 2
VII. A.S. Cugir—Min. Baia Mare 1 x

VIU. Atalanta—Lazio 2 x
IX. Brescia—Internazionale 2
X. Catania—Bologna 1

XI. Spăl—Juventus 1 -x
XII. Varese—Lanerossl x

XIII. Roma — Napoli 2 x
• în cursul anului 1965 ca și în 

anul trecut, cîștigurile constînd din 
călătorii peste hotare — prilej de 
cunoaștere a frumuseților naturale,
ale realizărilor și monumentelor de 
artă și cultură din țările vecine — 
au fost oferite cu regularitate la 
concursurile și tragerile speciale.

Luni, din portul Giurgiu, pornește 
motonava „Oltenița" eu un nou grup 
de premiați. De data aceasta itinera
rul prevede vizitarea orașelor Bel
grad și Budapesta.

Participînd la sistemele LOTO 
PRONOSPORT puteți obține printre 
alte importante premii și frumoase 
excursii în străinătate.

Rubrică redactată de Loto-Pre- 
nosport.



PROBELf DE FOND AEE J. 0
Ml SE VOR DISPUTA

LA CIUDAD DE MEXICO ?
BRUXELLES 21 (Agerpres). Intr-o 

scrisoare adresată comitetului euro
pean de pe lîngă federația interna
țională de atletism, președintele li
gii belgiene de atletism, Edouard 
Hermes, a propus ca la Jocurile O- 
limpice din Mexic, probele de 1 500 
m, 5 000 m, 10 000 m, 3 000 m obs
tacole și maratonul să nu fie pro
gramate la Ciudad de Mexico, ci 
într-un oraș de pe țărmul oceanului, 
pentru a evita influenta negativă a 
altitudinii asupra rezultatelor probe
lor de fond.

In eventualitate că această pro
punere va fi adoptată de comitetul 
european, ea va fi supusă spre a- 
probare federației internaționale de 
atletism 
national

Brumei va reveni
pe stadion

© Starea sănătății recordmanului mondial s-a îmbunătățit simțitor
• Atletul sovietic speră să participe anul viitor la campionatele europene

La Subotita

Szabo și Kozomara 
continuă să fie lideri

înainte de termina- 
internațional de șah 
în fruntea clasamen-

și apoi Comitetului Inter- 
Olimpic.

Cu 4 runde 
rea turneului 
de la Subotița, 
tului se mențin românul Iuliu Sza
bo și iugoslavul Kozomara cu cite 
6 puncte fiecare, urmați de Puc și 
Siness 5 (1), Djantar 5, Tomovici 
și Bradvarevici 41/, p. In runda a 
9-a, Szabo a remizat cu Kozomara.

In ziua liberă, s-a desfășurat și 
un concurs fulger, cîștigart de bul
garul Minev cu 16 puncte.

TURNEUL DE SAH DE LA BELGRAD
In turneul international de șah 

de la Belgrad, după disputarea a o 
runde, conduce maestrul cehoslo
vac Kavalek cu 4*/2 puncte. Șahis- 
tul român Florin Gheorghiu se află 
la locul 6 cu 3 puncte. In runda a

5-a Gheorghiu a remizat cu bulga
rul Tringov, iar în runda a 6-a a 
împărțit punctul cu maghiarul Dely. 
La turneul de la Belgrad participă 
14 concurenți.

Echipa de fotbal a Angliei 
învinsa la Londra!

pe sta- 
au a- 

una din

Cei 65 000 de spectatori de 
dionnl Wembley din Londra 
sistat miercuri seara la 
cele mai mari surprize ale sezonului 
fotbalistic : Anglia, gazda viitoarei s- 
diții a turneului final al campiona
tului mondial, a fost învinsă cu 3—2 
(0—1) de tînăra selecționată a Aus
triei, în meci amical. Englezii au do
minat copios, au condus de două ort, 
dar pînă la urmă balanța a înclinat 
în favoarea formației oaspe. Au mar
cat Bobby Charlton și Connelly pen
tru gazde, iar pentru austrieci Fritsch 
(2) și Buzek din lovitură liberă, 
gentiile 
fot mâții 
WM. In 
fată de 
Hasil și 
Slamm, 
Mazek și Fritsch. Anglia a aliniat o 
formație, despre care selecționerul 
Alf Ramsey afirmă că se va califica 
în finala campionatului mondial : 
Springett—Cohen, J. Charlton, Wilson 
— Stilles, Moore—Paine, Greaves. 
Bridges, B. Charlton. Connellv.

■k

Antrenorul Marko a menținut în lot 
pe toii jucătorii care au ciștigat me
ciul cu Turcia.

• In „CUPA CUPELOR* : Standard 
Liege — Cardiff City 1—0 (in tur 
2-1).

Andrei
A 

de presă relevă că ambele 
au practicat sistemul de joc 
reprezentativa. Austriei în a- 
consacratii Fraydl, Buzek, 
F'oqel au jucat tinerii Sară, 
Ullmann, Frank, Ludescher.

Pentru ultimele întîlniri din preli
minariile campionatului mondial, nu
meroase formații își continuă pregă
tirile. In vederea apropiatului meci 
cu Țara Galilor, echipa U.R.S.S. s-a 
antrenat la Paris în compania forma
ției Stade Franțais pe care a între
cut-o cu 2—1 (1—0) prin golurile
marcate de Banișevski și Metrevelli. 
Echipa Italiei a învins la Bologna pe 
Honved cu 7—2. Cel mai bun de pe 
teren a fost extremul stîng Barison 
care a marcat trei goluri. In fine, 
reprezentativa Cehoslovaciei se pre
gătește pentru meciul cu Portugalia 
de la Lisabona, de la 31 octombrie.

Știri, rezultate
CU PRILEJUL campionatelor de hal

tere ale Ucrainei, sportivul Vladimir 
Beliaev din Kiev a stabilit un nou re
cord mondial la categoria semimijlocie, 
..stilul aruncat”, cu performanța de
178,5 kg. Vechiul record, deținut de
Viktor Kurențov, era de 178 kg.

INTR-UN MECI contînd pentru elimi
natoriile „Cupei campionilor europeni" 
la tenis de masă (feminin), echipa cam
pioană a R.D. Germane, TSO Berlin, a 
învins cu 5—1 formația franceză Bou
logne — Billancourt.

CONTINUINDU-ȘI turneul în R. F. 
Germană, selecționata de hochei pe 
gheață a Iugoslaviei a jucat la Diissel- 
dorf cu o reprezentativă locală. Gazdele 
au repurtat victoria cu scorul de 8—2 
<2—0, 3—1, 3—1).

LA KIEV a început meciul de gimnas
tică dintre selecționatele U.R.S.S. și Ja
poniei. După prima zi de întreceri con
duc echipele sovietice : la masculin cu 
143.65—142,95 puncte, iar la feminin cu 
95.7—94,7 puncte. Clasamente individuale: 
masculin : 1. Diamidov (U.R.S.S.) 28,95
p; 2. Leontiev (U.R.S.S.) 28,95 p; 3. Vo
ronin (U.R.S.S.) 28,8 p; 4. Mițukuri (Ja
ponia) 28,7 p; feminin : Drujinna 
<U.R.S.S.) 19,30 p; 2. Kucinskaia
<U.R.S.S.) 19.25 p: 3. Konțova (U.R.S.S.) 
19,10 p; 4. Adasi (Japonia) 19,05 p.

Badenski se pregătește să atace recordul
Presa de peste hotare consideră 

că figura centrală a finalei „Cupei 
Europei" la atletism, desfășurată re
cent la Stuttgart, a fost sportivul po
lonez Andrei Badenski. Acest lucru 
nu se dalorește numai faptului că el 
a ciștigat degajat proba de 400 m 
cu rezultatul de 45,9 ci, mal mult, 
performantei sale din cea de-a doua 
zi in proba de ștafetă 4 x 400 m. 
Intr-adevăr, el a făcut In acea zi o 
cursă fantastică. In ultimul schimb, 
Badenski a preluat ștafeta ultimul, 
fiind In urma primului cu circa 20 de 
metri. Și totuși, el a recuperat mult 
din această distantă (de notat că toți 
adversarii săi erau cotați cu perfor
mante In jur de 47,0 pe 400 m), tre
ci nd pe locul al doilea la sosire. S-a 
vorbit mult despre această „ispra. 
vă". Cronometrorii au declarat

că ultimul tur al lui Badenski poate ti 
evaluat la 44,3—44,6 secunde, ceea 
ce, chiar în codiții'e unei alergări 
lansate, constituie o periormanlă 
uluitoare.

Andrei Badenski este cunoscut de 
clțiva ani pe plan international, ceea 
ce-i face pe unii să creadă că spor
tivul polonez este in virstă și că are 
o mare rutină de concurs. In reali
tate, el nu are declt 22 de ani, pe 
care li va Împlini în luna noiembrie. 
Activitatea sa competitionaid datează 
doar de patru ani, cind Andrei Ba
denski a Început să concureze în 
probele de 100 și 200 m. Cele mai 
bune performante pe aceste distante 
nu s-au ridicat la un nivel mondial: 
10,6 și, respectiv, 21,4. Antrenorii 
care l-au văzut alergind i-au suge
rat să Încerce in probele de sprint 
prelungit. Și iată-1, în 1962, la finalele

campionatelor de juniori ale Poloniei, 
la startul probei de 400 m plat. Pri
mele Încercări au fost strălucite. In 
eliminatorii, el a parcurs distanta in 
46,4, iar cu o oră mai tirziu, a ciști
gat finala cu 46,8. Se pare că acest 
succes l-a consacrat definitiv pe dis
tanța de 400 m. In toamna aceluiași 
an, pe juniorul Badenski îl găsim ia 
campionatele europene, unde ocună 
un onorabil loc 6.

In anul 1963, Badenski a triumfal 
in toate marile competiții europene. 
Din luna mai plnă in octombrie el a 
obținut de nouă ori rezultate sub 47,0 
sec. I Și anul olimpic 1964 a început, 
pentru Badenski, sub cele mai bune 
auspicii. După ce l-a Învins pe cam
pionul european, Brightwell (Anglia), 
și apoi pe americanul Larrabee, l.t 
J.O. de la Tokio, tinărul sportiv po
lonez a urcat pe podium obținind 
medalia olimpică de bronz. Și In pro
ba de ștafetă 4 x 400 rn contribuția sa 
a fost la J.O. hotăritoare, echipa Po
loniei ocupind locul al 6-lea.

In tricouri albe, doi din jucătorii cei mai InaJți ai lui Fenerbahce : 
Ozer (nr. 13) și Poyrazoglu (nr. 12).

De la 6 octombrie, clinica de chi
rurgie ortopedică a Institutului Skli- 
fosovsk din Moscova are ca pacient 

recordmanul mondial la săritura 
înălțime, Valeri Brumei. Acciden- 
grav, cu dublă fractură deschisă 
piciorul drept, marele atlet a

pe 
în 
tat 
la 
stat cîteva ore sub amenințarea te
ribilă a amputației. Efortul eroic al 
medicilor au salvat piciorul campto 
nului. Primele pronosticuri după 
operație erau destul'de sumbre. Frac 
tură deschisă, infectată 1 Se părea că, 
pentru sport cel puțin, Brumei este 
iremediabil pierdut. Și totuși n-a fost 
așa. Măiestria chirurgilor, dar mai 
cu seamă organismul extrem de vi
guros și de sănătos al atletului, au 
infirmat aceste prevederi. Radiogra
fiile succesive atestă un proces ra 
pid de vindecare și în b«ț lor se 
poate afirma în mod cert : b.-stJMEL 
VA REVENI PE STADION.

Cînd ? Aici părerile sînt împăr
țite. Doctorii reclamă o convales
centă și un repaus lung : aproxima
tiv un an. Brumei, însă, socotește 
că va putea relua activitatea mai 
devreme, pentru a participa, anul 
viitor, în septembrie, la campiona
tele europene de la Budapesta.

IN FOTOGRAFIE: Șahul (o mai 
veche pasiune a lui Valeri Brumei) 
a devenit acum prietenul de nedes
părțit al recordmanul,'ui mondial 
Timpul trece mai repede în fața 
tablei cu pătrate albe s: negre. Ad 
versor li este de cele mai multe ori 
dr. Kucerenko, ale cărui miini a,.’ 
salvat piciorul campionului olimpic

Ini Peter Snell
In acest an, Andrei Badenski es. « 

considerat, pe drept cuvlnt, cel mai 
bun „patrusutist" al Europei.

Meritul nu aparține însă numai lui 
Badenski, ci și antrenorului său, Ge 
/ard Macii, fost și el, cu ani în urmă, 
un atlet cunoscut și care l-a pregătit 
cu o deosebită conștiinciozitate. 
Acum, dorința lui Macii este ca 
elevul său să obțină, In 1966, rezul
tate cifrate la 45 sec 1

Selecționerul echipei de atletism a 
Poloniei, Jan Mulak, prevede că An
drei Badenski va ii, în i ,-Jnd. și un 
excelent alergător pe b, m. Deși 
prima Încercare nu a fost fn^inunată 
de un prea mare succes (1:51,2), ar
gumentele Iui Mulak sfat convingă
toare : „Badenski nu are numai vi
teză, ci și un stil foarte adecvat 
sprinturilor prelungite iar extraordi
nara sa rezistentă îi este un mare 
atu". „Sînt convins — îi spunea Mach 
unui ziarist — că Badenski poate să 
atace recodul lumii pe 800 m, deținut 
de Peter Snell".

SCRISOARE DIN ISTANBUL 

/« preajma unor intîlniri 
dintre sportivii români și turci
• In curind vor avea loc două importante întilnirf cu caracter Oficial 

intre sportivii români și turci: meciul de fotbal de la Ankara din cadrul 
preliminariilor C.M. și dublul meci de baschet dintre campioanele celor 
două țări, Dinamo București și Fenerbahce.

Cititorii „Sportului popular" cunosc frămintările legate de alcătuirea 
echipei de fotbal, mai ales după experiența nereușită de la meciul cu 
Cehoslovacia, precum și faptul că in vederea partidei cu România ap, ‘‘r 
rechemați o serie de fotbaliști cu multă experiență. Ama orii de fotbal, 
de altfel, și-au manifestat neîncrederea în formația prezentată in fața 
cehoslovacilor, lucru pe care-1 ilustrează cifra de numai 13 000 de specta
tori.

• Iată acum lotul echipei de baschet Fenerbahce, în vederea jocurilor 
cu Dinamo București :

Tuncer Kabaner (1934 — 1,98 m — international)
Ilkin Esel (1941 — 1,78 — internațional)
Engin Muradoglu (1943 — 1,80 — internațional)
Oktay Okan (1942 —- 1,75 — internațional junior)
Orhan Aydin (1942 — 1.82 — international junior)
Mehmet Baturalp — căpitan — (1936 — 1,77 — internațional)
Giiner Yalciner (1936 — 1,75 — internațional)
Ferhan Baras (1942 — 1,82 — international)
Erdal Poyrazoglu (1940 — 1,96 — international)
Emin Ozer (1946 -— 1,89 — international junior)
Hiisseyin Kozluea (1938 — 1,97 — international)
Un amănunt interesant : Orhan Aydin este și un excelent atlet, cam

pion al Turciei pe 100 m și 200 m.
SAMIM VAR
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