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Leipzig 
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formației 
In-

pe tere-

lolanda Balaș-

acestor „secvențe" a fost

Echipele Dinamo București și Internazionale Milano au căzut de 
acord asupra datelor la care să se dispute întîlnirile lor din turul II 
al „Cupei campionilor europeni". Astfel primul joc se va desfășura în 
ziua de 1 decembrie la București, iar cel de al doilea la 15 decembrie 
la Milano.

Dinamo—Internazionale

In continuarea turneului 
pe care-1 întreprind în 
țara noastră, rugbiștii de 
Ia Lokomotiv 
(R.D. Gerrpană) 
astăzi aplica
bucureștene Olimpia, 
tîlnirea are loc 
nul Progresul, cu începere 
de la ora 15,30.

La drum 
cu bicicleta

Toamna ii aduce pe cicliști cu picioarele pe... pămint I 
După ce un sezon Întreg rutierii aleargă zilnic sute de 
kilometri fără să... descalece, in anotimpul ploios cicio- 
crosul ii cheamă la startul probelor în care ciclismul 
face casă bună cu atletismul.

Traseul competiției de duminică, „Cupa Steaua", a 
cuprins numeroase porțiuni în care cicliștii au fost 
obligați să fugă cu bicicleta... în spate. O imagine a 

realizată de fotoreporterul 
AUREL NEAGU. La termina
rea competifiei, majoritatea 
cicliștilor ne mărturiseau 
că hopul cel mai greu a 
fost... crosul. De unde con
cluzia că „tot mai bine este 
vara"...

In cadrul concursului 
orin care a fost inaugurată 
noua sală de sport acope
rită din Sao Paolo (Bra
zilia), atleta noastră Io- 
landa Balaș a cîștigat pri
mul loc la săritura în înăl
țime — femei, cu 1,80 m.

Iolanda Balaș a primit 
din partea guvernatorului 
statului Sao Paolo premiul 
pentru cea mai bună per
formanță a concursului.

DIN CARNETUL CRONICARULUI

După jocul România (lotul olimpic) — Turcia (tineret)
• Întâlnirea dintre Lotul olimpic 

al țării noastre și Selecționata de ti
neret a Turciei a adăugat încă o vic
torie în palmaresul echipei noastre. 
Este un merit al componen- 
ților ei, ca și al colectivului tehnic 
care se ocupă de pregătirea sa : an
trenorii Basil Marian, Angelo Nicu- 
lescu și dr. Dumitru Tomescu.

& La debut, în jocul cu R. D. 
Germană-tineret, Boc a greșit grav și 
a fost înlocuit. Acordîndu-i-se din 
nou încredere, jucătorul ploieștean a 
corespuns. Deși la început a jucat cu 
teama de a nu mai greși, încet-încet 
el și-a revenit, terminînd partida 
aproape de nivelul posibilităților 
sale. Pe lista rcmarcaților, noi i-am 
acordat primul loc. Am dori însă ca 
Boc să nu uite cele cîteva erori pe 
care le-a comis în această partidă.

______
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Campionatul republican de atletism pe echipe
Reprezentativa Argeșului

BACAU (prin telefon de la tri
misul nostru). Stadionul „23 August" 
din localitate, excelent pregătit pen
tru concurs, a găzduit sîmbătă și du
minică ultimul act al întrecerilor din 
grupa secundă a categoriei B a cam
pionatului republican de atletism pe 
echipe. Aproape 140 de atleți și atle
te din 3 regiuni și-au disputat cu o 
deosebită dîrzenie întîietatea. Con
cursul a fost caracterizat printr-un 
evident echilibru de forțe, așa că, 
echipa cîșligătoare n-a putut fi cu
noscută decît cu puțin timp înaintea 
încheierii întrecerilor. Păcat însă că 
timpul n-a fost cîtuși de puțin îngă
duitor cu atleții aflați în concurs. A 
fost foarte frig (plus 7 grade), a bu
rat și a bătut vîntul. Dar și în aceste 
condițiuni unele rezultate s-au im
pus atenției generale. între acestea, 
cel mai valoros a fost cel de 51,09 
m înregistrat de Elena 
aruncarea suliței (cu mai

Elena Neacșu a obfinut un frumos succes aruncind 
sulița la 51,09 m

SINAIA, . (prin tele
fon). Meciul derbi al for
mațiilor uneia din seriile 
campionatului republican 
de lupte greco-romane 
pe echipe — cat. B, a 
avut loc în sala clubului 
Uzinelor mecanice din 
localitate. S-au întrecut

să se gîndească la faptul că se află 
doar la începutul drumului spre echi
pa națională și că pentru a se realiza 
e nevoie de multă, multă muncă, per
severență, seriozitate și modestie.

• Dacă am fi dat note la acest 
joc, mijlocașilor Năftănăilă și Pescaru 
le-am fi pus 3. Considerăm că este 
inadmisibil ca un fotbalist să se 
prezinte la un joc inter-țări la nive
lul la care au făcut-o ei.

• „Echipa mea a dat tot ce a 
putut, — ne-a declarat antrenorul 
oaspeților, Arman Cihat. Vă mărturi
sesc că așteptam mai mult de la fot
baliștii români. Ei au practicat un 
joc valoros doar în ultimele 30 de 
minute. Consider că scorul este prea 
sever. Românii au meritat victoria.

• „Echipa noastră joacă mai bine 
în deplasare, — mi-a spus antreno
rul Angelo Niculescu. Explicația: 
cînd jucăm „acasă" adversarii se a- 
pără aglomerat, așa cum s~a întâm
plat în acest meci. In deplasare, gaz
dele atacă, jocul este deschis și bă
ieții noștri își pot pune mai bine în 
valoare calitățile."

• Bazil Marian : „Sînt mulțumit 
de felul cum a debutat portarul Con
stan tinescu. El a fost unul dintre cei 
mai buni oameni ai echipei.11,

• Ștefănescu: „Revin într-un lot 
reprezentativ după o lungă absentă și 
îmi era teamă că n-o să corespund. 
Sînt bucuros că reintrarea a coincis 
cu o victorie. Sper să fie de bun au
gur pentru... mine".

VALENTIN PAUNESCU

In categoria A
recordul său personal).

a promovat
metru peste
Din aceeași listă spicuim : Ion Dumi
trașcu 15,0 sec pe 110 mg, Viorica 
Dinu 12,3 pe 100 m, Lucian Bădescu 
10,8 pe 100 m etc.

Comportîndu-se foarte bine, în 
special la femei, reprezentativa re
giunii Argeș a cîștigat întrecerea 
(punctajul 7—5—4—3—2—1) și și-a 
cucerit dreptul să evolueze anul vii
tor între echipele din prima catego
rie a camoionatului țării. Clasamen
tul :

Total Femei Bărbați

1. Argeș 227 100 127
2. Ploiești 206 76 130
3. Hunedoara 190 50 140

Iată acum cele mai bune rezultate
înregistrate în foile de concurs:
BĂRBAȚI : 100 m: L. Bădescu (P)
10.8, P. Udubașa (A) 11,3; 200 m:

22,9,- 400 m: I. Volchov-
52,6; 800 m: I. Cioca (H)

Bădescu 
schi (H) 
1:59,7, I. Dăndărău (P) 1:59,8, I. Paui 
(H) 2:00,5; 1 500 m: Cioca 4:05,2; 
5 000 m: Al. Arnăutu (H) 15:38,0; 
110 mg: I. Dumitrașcu (A) 15,0, V. 
Georgescu (P) 15,8; 400 mg: Dumi
trașcu 55,6; 1 500 m obst.: P. K<5- 
râsi (H) 4:30,2; 4x100 m: Ploiești 
44,8; 10 km marș: I. Catrina (H)
52:47,8 ,- lungime : C. Corbu (A) 6,68; 
triplu: Corbu 14,16; înălțime: R. 
Moise (H) 1,85; prăjină: C. Stoicu 
(A) 3,30; greutate: Gh. Popescu (H) 
14,24; disc: I. Vorovenci (A) 41,41; 
suliță: M. Petra (H) 62,81, V. lancu 
(P) 61,43; ciocan: D. Greifenstein 
(H) 47,70; FEMEI: 100 m: Viorica 
Dinu (A) 12,3, Mariana Got (H) 12,6; 
200 m : Dinu 25,9, Got 26,3 ; 400 m : 
Ana Pavel (P) 61,7; 800 m: Pavel 
2:23,8; 80 mg: Steliana Nedelcu (A) 
11,9, Maricela Miloșoiu (A) 12,7; 
4x100 m : Argeș 50,9; lungime : Ma
ria Salomon (H) 5,38 ; înălțime : Ele 
na Biro (H) 1,51 ; greutate: Elena 
Neacșu (A) 12,74; disc: Olimpia Ca
taramă (A) 50,02; suliță: Elena
Neacșu 51,09.

în încheiere se cuvine să subli
niem excelenta organizare asigurată 
acestei competiții de consiliul regio- 
nai al UCFS Bacău prin comisia 
sa de atletism (președinte M. Gri- 
goraș).

echipele Carpați Sinaia 
și Electroputere Craiova 
pentru a desemna forma
ția ce va activa în cat. 
A a viitorului campionat.

Luptătorii 
antrenați de Ilie Mari
nescu, s-au 
deosebit de bine pregă
tiți ieșind învingători cu 
scorul de 9—7. Punctele 
oaspeților au fost reali
zate de T. Petrovici, V. 
Popa, M. Burlan, M. Mar- 
tinescu și A. Sandu, iar 
ale gazdelor de V. Ma- 
teescu, FI. Stan, N. Nea- 
goe și P. Grosu.

De menționat că în în- 
tîlnirea anterioară, care 
a avut loc la Craiova, 
luptătorii de Ia Carpați 
Sinaia au fost învingă
tori..

Fotoreporterul nostru PAUL RO MO ȘAN a „prins" a splendidă imagine care 
ilustrează cu prisosință inaltul grad de spectaculozitate a baschetului. Ce 
păcat că echipele noastre fruntașe ne oferă destul de tar astfel de faze, 

care sînt de fapt adevărate invitații la baschet...



SPORTULUI
r,

ȘCOLAR

Pornind de la premisa că școala — inepuizabilă rezervă de cadre-cuprinde tineretul la vîrsta cea mai 
potrivită pentru formarea și perfecționarea deprinderilor motrice, contribuind la dezvoltarea bazei de masă 
a sportului șl la îmbunătățirea continuă a performanțelor, partidul a trasat sarcina dezvoltării activității 
sportive In invățămlntul de toate gradele, astfel ca întreg tineretul să practice sportul. Ziarul nostru se 
străduiește să oglindească sub toate aspectele activitatea cresclndă ce se desfășoară In școli și licee. 
Una dintre forme o constituie și această „Pagină a sportului școlar" care va apare de două ori pe lună. 
In ea, tinerii sportivi vor găsi însemnări șl reportaje, materiale de analiză, cronici și portrete, un variat 
material privind activitatea ce se desfășoară In școli pe tărimul educației fizice. Pentru realizarea 
acestei bogate tematici așteptăm de la directorii de școli, de la profesori (și nu numai de la cei de educație 
fizică), de la părinți și elevi însemnări din sportul școlar, Inițiative, portrete șl alte materiale inedite care 
să contribuie la ridicarea calitativă a acestei pagini.

„EDUCAȚIA FIZICĂ—UN OBIECT LA FEL
DE IMPORTANT CA TOATE CELELALTE... “

Mai multă atenție încadrării 
catedrelor de educație fizică 

din școlile sucevene
Interviu cu prof. ASPASIA VASILIU, 

directoarea liceului 1 „I. L. Caragiale“ din Ploiești
Tovarășa Aspasia Vasiliu, directoarea liceului 1 „I. L. Caragiale" din Ploiești, este 

profesoară de limba română. Mare ne-a fost deci surpriza cînd, deschizînd vorba des
pre sport, profesoara a dovedit cunoștințe temeinice și o înțelegere profundă a nece
sității activității sportive în școală. Aflăm, în primul rînd, că încă de pe băncile școlii 
i-a plăcut mult educația fizică. Dar, pe vremea aceea, la liceul „Despina Doamna" din 
Ploiești se făcea doar puțină gimnastică la spaliere — singurul aparat pus la dispo
ziția elevilor. In rest...

Anii au trecut și iată că azi profesoara de limba română este directoarea unuia din
tre cele mai mari licee ploieșteme. In această calitate ea îndrumă din 1958 activitatea

celor peste 100 de cadre didactice, se 
ocupă de bunul mers al procesului de 
învățămînt al celor aproape 2 600 de e- 
levi. Și mai găsește timp și pentru 
activitatea sportivă.

_■— Din cele văzute în curtea liceu
lui ne-am dat seama că sportul con- 
•tituie o prezență activă în viața e- 
levilor de aici.

— Da. Așa trebuie să fie peste tot. 
Școala, liceul — în afara procesului 
de învățămînt, înseamnă șl... tinerețe. 
Iar tinerețea — cel puțin aceasta este 
părerea mea — nu poate exista fără 
sport, fără mișcare.

— Și totuși, mai sînt cadre didac
tice, din păcate și unii directori de 
școli și licee care nu sprijină sportul 
în școlile lor, pretinzînd că această 
activitate ar influența, chipurile, ne
gativ rezultatele la învățătură, ar 
dăuna elevilor.

— Este foarte greșită această părere, 
neavind o bază reală. Fără falsă 
modestie aș vrea să le spun acestor 
colegi că liceul nostru se bucură de 
cele mai bune aprecieri pentru rezul
tatele obținute de elevi ia învățătură. 
Din aceste clase au plecat la facul
tăți absolvenți buni, astăzi studenți 
fruntași la învățătură : Nicolae Gheor
ghiu, frații Costache, buni gimnaști, 
handbaliștii și handbalistele de la 
Știința Galați, care au crescut aici pe 
terenurile noastre. Tot de la noi a 
plecat Fiorin Gheorghiu — șahistul 
fruntaș. Și încă un exemplu: clasa 
a Vll-a D, cu program special de e- 
ducație fizică (una dintre cele patru 
clase de acest gen din liceul nostru), 
s-a clasat pe locul II la învățătură din 
cele 54 de clase care funcționează la 
noi. Sportul înseamnă odihnă activă. 
O oră pe terenul de sport face mat

In cîteva rânduri
SIBIU

CONCURSURI DE TRECERE A NOR
MELOR DE CONTROL LA ATLE

TISM
In asociațiile sportive din școlile raio

nului nostru se desfășoară din plin con
cursurile de trecere a normelor de 
control, unul din mijloacele de selec
ționare a elevilor în secțiile de atletism. 
S-au remarcat printr-o bună organizare 
a întrecerilor profesorii de specialitate 
V. Balteșiu (Avrig), T. Vasiu (Tîlmaciu), 
Olga Oancea (Săllște), E. Opriș (Ocna 
Sibiului) ș.a. care, paralel, au și pus 
bazele unor centre raionale de inițiere.

Dumitru Solomei — corespondent

TÎRGOVIȘTE
MASURI PENTRU CREȘTEREA 
NUMĂRULUI DE AMENAJĂRI

SPORTIVE
în localitate a avut loc recent plenara 

consiliului raional UCFS. Cu acest prilej 
s-a subliniat că în școlile din cuprinsul 
raionului numărul amenajărilor spor
tive (sectoare pentru atletism, porticuri 
de gimnastică, terenuri pentru jocuri 
rportive etc.) realizate cu mijloace lo
cale este încă insuficient. S-a hotărît ca 
în această direcție consiliul raional 
UCFS să realizeze o colaborare mai 
rtrinsă cu secțiunea de învățămînt în 
vederea extinderii amenajărilor sportive 
fîmple și — implicit — a dezvoltării ac
tivității sportive în asociațiile școlare.

Mișu Avanu-corespondent 

mult decît două-trei petrecute pe bu
levard. Un elev care a făcut o oră de 
sport într-o zi asimilează mult mai 
ușor decît acela care a stat închis în 
casă 6—7 ore cu cartea în mină.

— Splendidele terenuri de sport re
alizate în curtea liceului dovedesc 
că tot mai mulți sînt acei ce v-au 
înțeles în acest sens.

— Intr-adevăr, așa este. M-au în
țeles cadrele didactice și mai ales 
părinții elevilor. împreună — și cu 
sprijinul prețios al comitetului de pă
rinți — am dat .bătălia" pentru a- 
menajarea terenurilor din curtea li
ceului, cu care acum ne mîndrim. 
Cei 13 700 metri pătrați, cît măsoară 
toate terenurile, erau prin 1958 un 
loc viran, unde întîlneai... păsările 
din curțile vecine.

— Elevii dv. au azi la dispoziție 
terenuri de baschet și volei cu tribună 
de jur-împrejur, teren de handbal, 
pista de alergări de 100 m cu 4 cu 
loare, sectoare de aruncări, gropi de 
sărituri, toate de cea mai bună cali
tate. Cum le-ați realizat ?

— Prin participarea profesorilor, 
părinților, elevilor care au depus mii 
de ore de muncă patriotică. In 1960 
pe planșeta tehnicianului N. Oșoianu 
— părintele unui elev — au început 
să se contureze terenurile pe care le 
vedeți astăzi. De ia acest proiect au 
pornit toate. In timpul liber părinții 
Si elevii au început să niveleze tere
nul, să aducă de pe malul Teleaje- 
nului nisip, pietriș ; de la depou, cu 
ajutorul comitetului de părinți, am 
procurat zgură. Țeava corodată, care 
ar fi putut să stea și azi în ploaie în 
marginea unui șantier, s-a transfor
mat in balustrade frumos vopsite. Cu 
sprijinul clubului sportiv Petrolul, 
care ne-a dat oameni pricepuți în a- 
menajarea terenurilor, precum și cu 
o parte din fondurile cu care a fost 
dotat liceul, am realizat ceea ce se 
vede. Dar cel mal important a fost 

entuziasmul și hărnicia factorilor des
pre care am mai vorbit și dintre care 
trebuie să evidențiem pe tovarășii N. 
Oșoianu, I. Ciornei, V. Sorescu, N. 
Pauliuc, Oancea, Dragomir, Poenaru, 
Anghel, ing. Șmoieanu, profesorii M 
Simion, Șt. Danieleanu, C. Predescu, 
P. Ștefan, N. Baizat precum și V. 
Pescaru, D. Dumitrescu, S. Apostol, 
V. Meiroșu, N. Călinoiu și mulți alții.

— Și... prof. Aspasia Vasiliu ! a 
dăugăm noi

— La o asemenea acțiune direc
torul TREBUIE să fie în frunte, să 
se găsească printre entuziaști (n.a. 
chiar și în zilele de concediu, cum a 
făcut tovarășa Vasiliu).

106 cadre didactice, 2 600 de elevi, 
54 de clase. Cîte probleme nu sînt de 
rezolvat ? I In plus, profesoara Vasi
liu este și deputat în Sfatul popular 
orășenesc. O întrebare ne stă pe buze:

— Cînd mai aveți timp să vă ocu 
păți și de activitatea sportivă cu a 
tîla pasiune, cu atîta interes ?

— La fel cum mă ocup și de ma
tematică și de română, de istorie sau 
geografie. PENTRU MINE, EDUCAȚIA 
FIZICĂ ESTE UN OBIECT DE ÎNVA- 
ȚÂMINT LA FEL DE IMPORTANT 
CA TOATE CELELALTE.

Credem că ultimul răspuns explică, 
fără alte comentarii, cum a fost po
sibilă realizarea frumoasei baze spor
tive de la liceul 1 „I.L. Caragiale" din 
Ploiești, unde elevii au cele mai bune 
condiții pentru orele de educație fi
zică și cele de colectiv sportiv

Avem convingerea că această dis
cuție va fi de folos și altor condu
ceri de școli și licee, mai ales ace
lor directori care nu sînt încă lămu
riți pe deplin de importanța educației 
fizice în rîndurile elevilor și care dan 
de obicei un răspuns stereotip: „Nu 
avem condiții". Dar aceste condiții 
după cum se vede, sînt la îndemîna 
tuturor.

CONSTANTIN ALEXE

La Suceava a avut loc consfătuirea 
regională a profesorilor de educație fi
zică. organizată de către secția de în- 
vățămint a sfatului popular regional în 
colaborare cu consiliul regional UCFS. 
Cu acest prilej tov. Constantin Ghindea 
a prezentat un documentat referat al 
secției de învățămînt în care au fost 
analizate cele mai importante aspecte 
ale educației fizice din școlile de pe cu
prinsul regiunii. Referatul a scos în evi
dență realizările obținute în anul școlar 
precedent în ceea ce privește îmbunătă
țirea orelor de educație fizică și a acti
vității sportive a elevilor. Au fost citate 
numeroase exemplare de școli generale 
și licee care, față de anii trecuți, au 
obținut rezultate mai bune în organiza
rea și desfășurarea lecțiilor de educație 
fizică, în activitatea sportivă de masă 
și chiar în obținerea unor performanțe 
cum ar fi la atletism, volei, baschet.

Referatul și discuțiile au arătat însă 
că în afara unor realizări evidente. în 
organizarea și desfășurarea activității de 
educație fizică și sport, în școlile din 
regiunea Suceava se constata și o serie 
de rămîneri în urmă.

Activitatea sportivă de masă, care ar 
trebui să constituie principala preocu
pare a consiliilor asociațiilor sportive 
școlare și a profesorilor de educație fi
zică, este necorespunzătoare. Nu s-a 
reușit să se mobilizeze în competiții 
masa largă a elevilor. Secțiile pe ra
mură de sport din cadrul asociațiilor 
sportive școlare sînt în general formal 
înființate fără a se ține seama de ne
cesități, de condițiile materiale existente 
în școală, de preferințele elevilor. Edi
ficator în ceea ce privește lipsa de in
teres pentru dezvoltarea activității spor
tive de masă a elevilor este și faptul 
că nu toți profesorii de educație fizică 
sînt preocupați de desfășurarea cores
punzătoare a întrecerilor pe clasă și 
școală ale campionatelor republicane 
școlare. Așa se explică de ce la finalele 
campionatelor școlare din anul acesta 
— de pildă — elevii suceveni nu au 
reușit să se califice la jocurile spor
tive.

în cadru] consfătuirii un loc important 
l-au ocupat, firește, dezbaterile cu pri
vire la profesorii care predau educația 
fizică în școli. în regiunea Suceava sînt 
aproximativ 400 de cadre de educație 
fizică, dintre care numai 95 cu pregătire 
de specialitate. Tov. Mircea Colibaba, 
președintele consiliului raional UCFS 
Rădăuți, arăta că în unele școli au fost 
încadrați pentru a preda educația fizică 
profesori de muzică, pensionari, sau 
cum a fost cazul la școala din Margi
nea — o absolventă de școală medie... 
care a fost scutită medical de a face 
sport ! La liceul din Botoșani cele patru 
posturi de educație fizică au fost ocu
pate de profesori care au fost mai mult 
în... trecere pe la acest liceu. De ce 
atîta nepăsare în asigurarea catedrelor 
de educație fizică cu cadre care să co
respundă cerințelor ?

Din desfășurarea lucrărilor consfătuirii 
a reieșit cît se poate de clar că valoarea 
și volumul activității de educație fizică 
și sport depind și de existența bazei 
materiale Acest lucru este confirmat 
cît se poate de limpede de rezultatele 
bune pe -care Ie obțin elevii de la liceul 
nr. 1 Dorohoi, liceul nr. 2 Rădăuți, 
Școala profesională de mecanici agricoli 
Botoșani, Grupul școlar profesional si 
tehnic Suceava, care și-au îmbunătățit 
în mod substanțial baza materială.

LECȚIE
9

PRACTICĂ...
— Iată, băieți, cum se ia un start 

corect...
Și, în clipa următoare, prof. Radu 

Voiciloiu de la Școala sportivă de e- 
levi nr. 1 din Capitală a și țîșnit din 
blocstart, sub privirile atente ale vii
torilor sprinteri de performanță Mir
cea Mitrache, Nicolae Marinescu, Iu
lian Velovan și Tudor Stomp. împle
tirea cît mai armonioasă a muncii 
teoretice cu cea practică i-a adus tî- 
nărului profesor multe satisfacții, iar 
școlii — numeroși campioni și record- 
meni de juniori. Zilnic, pe .Tinere
tului", prof. Voiciloiu învață pe mi
cii amatori de atletism .arta alergă
rii". Cu pasiune, cu pricepere, cu răb
dare.

foto: Alexandru Șuteu, student 

Sînt însă multe școli profesionale, 
licee, școli generale care acordă puțin 
sprijin material desfășurării activității 
de educație fizică (de exemplu : liceul 
din Trușești, liceele din Drăgășani, Dum
brăveni, Bucecea, școala generală Cîm- 
pulung și Gura Humorului). Conducerile 
acestor școli au datoria să asigure un 
minim de condiții pentru desfășurarea 
orelor de educație fizică, fără să mai 
vorbim de cele de colectiv sportiv. 
Unele secții raionale de învățămînt 
acordă puțină atenție acestei probleme. 
Secția raională de învățămînt Vatra Dor- 
nei, de exemplu. "în anul financiar 1964 
a consumat pentru material didactic 
suma de 408 000 lei, iar pentru educație 
fizică numai 1 448 lei ! Pentru anul 1965, 
aceeași secție, din totalul de 456 500 lei 
repartizați, a prevăzut pentru procura
rea de material sportiv doar 7 000 lei. 
Exemple asemănătoare de repartizare 
nejudicioasă a fondurilor oferă și sec
țiile raionale de învățămînt din Fălti
ceni, Cîmpulung și orașul Suceava.

Așadar, concluziile sînt clare. Aștep
tăm pe viitor măsuri concrete pentru 
ca sportul școlar din regiunea Suceava 
să realizeze saltul calitativ atît de ne
cesar.

D. CERCHEZEANU 
activist al Consiliului General 

al UCFS

NOTA 10!

10 !... Notă maximă MARIANEI 
TOADER, școlărița cu chipul radios 
din fotografia noastră.

— Este una din fruntașele clasei 
a X-a reală și a școlii noastre, ne 
spune dirctorul liceului nr. 10 din 
Cluj.

— Este cea mai disciplinată din
tre elevele mele, adaugă profesoara 
dirigintă.

— Este o vrednică activistă a or
ganizației de tineret, afirmă și se
cretarul comitetului U.T.C. pe școală.

Acestor atribute (toate de nota 10) 
să le mai adăugăm unul : Ma

riana se numără și printre fruntașele 
în sport ale școlii, ale orașului și , 
chiar ale țării. Dovada — perfor- r 
manța ei în atletism. în proba de 
500 m (junioare II) : 1:19,2, cel mai 
bun rezultat din țară pe anul 1965. 
Este o performanță cu care, în iulie, 
în orașul de la poalele Felcacului, 
Mariana a îmbrăcat tricoul de cam
pioană republicană școlară.

„Descoperirea*4 de acum 5 ani a 
profesorului Vasile Mureșan n-a dez
mințit așteptările. Pioniera de ieri a 
fost de la început o pasionată atletă. 
A „mers" pe 60, 100 și 200 m, în 
toate cazurile cu rezultate promiță
toare, dar s-a fixat, la îndrumarea 
antrenorului ei de mai tîrziu, prof. 
Traian Chitul, asupra probei de 500 
m, recomandată nu numai de o ex
celentă viteză de reacție, ci și de o 
deosebită rezistență fizică.

Altfel 6pus, școlărița cu care inau
gurăm rubrica paginii noastre rezer- , 
vată elevilor este o nădejde a atle
tismului nostru. îi dorim mult, mult 
succes 1



MECIURI AMICALE
STIINTA TIMISOARA - U.T.A

3-1' (2-1)

TIMIȘOARA (prin telefon). Disputat 
duminică, meciul a fost — în general 

■— de un nivel tehnic și spectacular 
ridicat. Superiori în jocul la înain
tare, unde au tras mult și precis la 
poartă, timișorenii au obținut o vic
torie meritată. De notat că la scorul 
de 2—0 Mițaru (min. 23) și Grizea 
(min. 
chelt,

Au 
Popa 
pentru Știința, Axente (min. 38) pen
tru U.T.A.

ȘTIINȚA: Siclai — Morovan, Pe
trovici, Răcelescu, Speriosu — Gri
zea, Mrhăilă (Cotormani) — Loncer, 
M. Popa (Regep), Lereter, Mițaru.

T.J.T.A.: Weichelt (Ghergheli) — Bi- 
rău, Bacoș, Mețcas, Czako II — Hor-

ja, Floruț — Axente (Comisar), Jac, 
Țîrlea, Chivu.

ION IOANA—coresp.

Cele 
din

35), singuri cu portarul Wel- 
au trimis mingea în bară, 
marcat: Loncer (min. 15), M. 
(min. 20), Petrovici (min. 66)

ȘTIINȚA CRAIOVA - DINAMO 
PITEȘTI 0-0

CRAIOVA (prin telefonj. 
două echipe de categoria A 
Craiova și Pitești s-au întîlnit dumi
nică într-un joc de verificare a pre
gătirilor efectuate în perioada în
treruperii campionatului. Partida a 
lăsat de dorit ca nivel tehnic, am
bele formații prezentîndu-se slab. 
Notăm — printre altele — numărul 
foarte mic de faze reușite și lipsa 
de eficacitate a înaintașilor.

Este de dorit ca în cele cîteva zile 
care au mai rămas pînă Ia reluarea 
campionatului, antrenorii acestor 
două echipe să se ocupe mai mult 
de pregătirile jucătorilor.

C. MARICA-coresp.

N O
BRAVO ARBITRULUI ! CÎND PERSEVEREZI !

capăt 
Ceah-

In-
re-
cu

Sună telefonul. La celălalt 
al firului — antrenorul echipei 
lăul P. Neamț, prof. Radu Toma- 
tr-o fracțiune de secundă ne-am 
amintit că Ceahlăul jucase acasă
Știința București și că nu realizase 
decît un meci egal: 0—0. Ce s-o fi 
întimplat ? Dar antrenorul echipei 
din Piatra Neamț ne-a lămurit pe 
dată :

— Vă rog să publicați că duminică, 
la meciui nostru cu Știinja București, 
am văzut un arbitraj excelent pres
tat de Ioan Soos din Tg. Mureș. Cu 
toate că am pierdut un punct pe 
teren propriu, sint totuși foarte mul- 
„mit de felul cum a lost condusă 

această partidă. Un asemenea arbitraj 
aș dori să Intllnesc și eu clnd Ceah
lăul joacă in deplasare...

Așadar —- nota zece arbitrului! 
Și am dori s-o acordăm unui număr 
cit mai mare de „cavaleri ai fluie
rului".

Cine 
Baboie
C1nd ? In meciul de duminică, de pe 
„Republicii", cu Flacăra Moreni. Și 
ce a reușit dacă a perseverat I Foar
te mult: un gol, al patrulea ai echi
pei sale. Cum l-a marcat ? La o min
ge trimisă de Mateianu și care părea 
lără sorfi de izblndă, pentru că o in
terceptase fundașul lordache de la 
Flacăra, Baboie n-a considerat lupta 
Încheiată. S-a „bătut" (In sensul bun 
al cuvlntului) pentru balon cu lor- 
dache, i l-a „suflat" In cele din urmă 
și a marcat dintr-un 
rentă... imposibil.

Iată
Cine poate Învăța 
asta ? Multi, toarte multi fotbaliști, 
care renunță toarte ușor la luptă, 
mai ales In lafa porfii. Să vă dăm 
citeva nume I Ar ti prea multe. Se 

știu ei singuri și li cunoașteți și dv.

a perseverat ? Baboie, micul 
de la Progresul București.

ce Înseamnă să

unghi, In apa

fii perseverent, 
din istorioara

MIRCEA TUDORAN

300783 lei report categoria I
la concursul Pronoexpres de miine

PRONOEXPRES

Premiile concursului Pronoexpres 
nr. 42 din 20 octombrie 1965 :

Categoria a 
pȚ142 lei și 1

Categoria
2 161 lei

Categoria
406 lei

Categoria
104 lei

Categoria
37 lei

Report categoria I: 300 783 lei.
Premiul de 25 000 lei atribuit unei 

variante de la categoria a II-a va fi 
tras la sorți miercuri 27 octombrie 
a.c.

a

a

a

a

II- a: 1 variantă 
variantă a 42 142
III- a: 42 variante

IV-a: 287

V-a: 1 121

Vl-a: 4 330

a
Iei 

a

variante

variante

variante

a

a

a

★
Programul concursului Pronosport de 

duminică 24 octombrie a.c. s-a dovedit 
a fi deosebit de greu. Astfel, din cele 
13 meciuri ale concursului, numai la 
s?ase din ele s-au înregistrat victorii ale 
tț'h-jpelor gazdă. Interesant este faptul 
Ca îa cele șase meciuri din campionatul 
italian, nu s-a înregistrat nici o victorie 
a gazdelor. Din aceste șase meciuri un 
număr de cinci s-au terminat la egali
tate, iar unul (Varese-Lanerossi) cu o 
victorie în deplasare.

Faptul că la concursul de duminică 
au apărut din nou patru „X-uri legate", 
ne îndreptățește să credem că este po
sibil să fie un nou report, care să mă
rească și mai mult atractivitatea con
cursului următor.

Concursurile de duminică 31 octom
brie a.c. sînt alcătuite numai cu meciuri 
din campionatul nostru (șapte meciuri 
din categoria A și șase meciuri din 
categoria B).

Programul concursurilor 
de duminică 31 octombrie a.c. (A nr. 44 
și B

I.
n.ni.

IV. 
v.

IX.
X.

XI.
XII. Flacăra Moreni 

XIII. Steaua

Pronosport

nr. 10) este următorul :

Petrolul — U.T.A.
Știința Craiova — Din. București 
Farul — Știința Cluj
Crișul — Siderurgistul 
C.S.M.S. Iași — Steagul roșu 
Știința Tim. — Dinamo Pitești 
Minerul B. Mare — Jiul Petrila 
Ind. sirmei C. Turzil — A. S. Cuglr 
Vagonul Arad — C.S.M. Sibiu 
Dinamo Bacău — C.F.R. Pașcani 
Oltul R. Vîlcea — C.F.R. Roșiori

-'^.c..l — Constr. Brăila 
Rapid

Amănunte din categoria C
SERIA EST SERIA SUD

FOCȘANI-VIC-
(1—0). Meci de

FRUCTEXPORT 
TORIA P. NEAMȚ 
uzură, disputat pe un timp friguros și 
vînt puternic. Echipa locală a re
ușit să cîștige prin golul marcat de 
Tîlvăr (min. 25). Oaspeții, care 
jucat dur,

Azl dimineață a 
vaporul, un grup 
gerea excepțională LOTO din 31 august 
a.c.

Programul excursiei prevede vizitarea 
Insulei Ada-Kaleh șl a orașelor Belgrad 
șl Budapesta.

O echipă a emisiunii „Cine știe ctș- 
tlgă”, de la Radio, va organiza con
cursuri pe vapor, iar o echipă a stu
dioului ^Alexandru Sahla" va filma as
pecte din excursie.

Ieri după-amiază excursioniștii au 
făcut turul Bucureștiului cu autocarele.

plecat din Giurgiu, cu 
de cîștigători la tra-

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.

au 
au avut două bare. A 

condus slab arbitrul V. Popa — Iași. 
(S. Solomonovici — coresp.).

PETROLUL MOINEȘTI-FORESTA 
FĂLTICENI (3—1). Petrolul și-a ad
judecat victoria datorită jocului bun 
pe care l-a prestat. In unele perioade 
s-a jucat un fotbal de calitate. Oaspe
ții, care au jucat bine în cîmp, au 
vociferat în continuu la decizile ar
bitrului P. Căpățînă — Buzău (care 
a condus foarte bine), dînd dovadă 
de indisciplină. De altfel, jucătorul 
Vasilovici (Foresta) a fost eliminat 
în min. 58 pentru lovirea intenționată 
a adversarului. Au marcat : Bandi 
(min 16), Drosu (min. 67), Voinea 
(min 86) pentru Petrolul, golul oas- 
peților aparținînd portarului Cristescu 
(Petrolul) — autogol în min. 28 (C. 
Panait — coresp.).

UNIREA NEGREȘTI-METALO- 
SPORT GALAȚI (0-0). Meci de 
nivel tehnic mediocru, arbitrat bine 
de Iancu Frasin — Bacău (I. Păuleț 
— coresp.).

CHIMIA ORAȘUL GH GHEOR
GHIU DEJ - MINOBRAD VATRA 
DORNEI (0—1). Localnicii au do
minat mai mult de 80 de minute, 
obligîndu-i pe oaspeți să se apere cu 
9 jucători 1 „Chimiștii* n-au înscris 
datorită ineficacității atacului. Golul 
învingătorilor a fost înscris de Pal 
(min. 30) la un contraatac. (Al. An- 
dronescu — coresp).

METALUL' RADAUȚI-CHIMIA 
SUCEAVA (0—0). Joc spectaculos, 
presărat cu faze frumoase. Metalul 
a avut permanent inițiativa, dar ine
ficacitatea liniei de atac a făcut ca 
scorul să rămînă alb. (Ion Popescu — 
coresp.).

RAPID MIZIL - LOCOMOTIVA 
IAȘI (1—1). Rapid nu a obținut vic
toria din cauza ineficacității și a 
formei bune manifestată de portarul 
Ursache (Locomotiva). Au marcat: 
Bogdan (min. 28) pentru Rapid, res
pectiv Comănescu (min. 88) cu con
cursul portarului feroviar 
Piroșca — coresp.).

TEXTILA BUHUȘI - 
ROȘIE TECUCI (2-0). 
au dominat în permanență, înscriind 
prin Tănase (min. 38) și Popa (min. 
87). Arbitrul P. Popovici — Botoșani 
a condus slab. (I. Vieru — coresp.).

CLASAMENT

1. Locomotiva Iași
2. Chimia Suceava
3. Foresta Fălticeni
4. Textila Buhușl
5. Petrolul Moinești
6. Flamura r. Tecuci
7. Fructexport Focșani
8. Minobrad V. Dornel
9. Victoria P. N.

10. Rapid Mizil
11. Chimia Orașul Gh.

12. Metalosport Galați
13. Metalul Rădăuți
14. Unirea Negrești

Ioniță. (M.

FLAMURA 
învingătorii

1 2 17— 8
1 10— 5
3 16—12
3 15—11
3 11— 9
2 13—13
4 12— 9
4 10—13
5 15—11
4 13—11

Gheorghiu-Dej
9 4 0 5 ‘ '■
9 2 3 4
9 2 2 5
9 12 0

4
1
1
2
4
1
1
0
2

9—14 
5— 9 
7—12 
4—14

TEATRUL „C. I. NOTTARA"
prezintă

joi 28 și sîmbâtâ 30 octombrie, ora 19,30

în sala Magheru

pe GEORGE CONSTANTIN, DAN NASTA — artist emerit —, CRISTEA 
AVRAM și NICOLAE GAFTON — solist al Filarmonicii de Stat

în spectacolul:

OMUL cant ȘI-A PIERDUT omenia
HORIAde LOVINESCU

CC

alte roluri: Magdalena Buznea, Ion Punea, Val Săndulescu, Ștefan 
_ , _____ ____ Stroe, Ștefan Radof, Cristina TacoL 

George Trestian, Mircea Ănghelescu, Nucu Păunescu — laureat al 
Premiului de Stat — George Buznea, Al. Ciprian, Dan Nicolae, Radu 

Dunăreanu și alții

In
Iordache, Ioana Manolescu, Florin

Muzica de scenă: AUREL STROE

Mișcarea scenică: STERE POPESCU

Scenografia: MIRCEA MAROSIN

Direcția de scenă: DAN NASTA — artist emerit

Asistent de regie: DAN DINULESCU

FLACARA ROSIE BUCURESTI- 
PORTUL CONSTANȚA (1—1). După 
o primă repriză calmă, cu acțiuni, 
confuze, asistăm după pauză Ia un 
joc dinamic, cu faze spectaculoase. 
A plăcut jocul bun prestat de oas
peți și presingul gazdelor. Scorul 
este deschis de Moroianu (min. 55) 
ca apoi, după o dominare insistentă, 
pielării să egaleze prin Cuconea (min. 
87). De remarcat faptul că echipele 
au vociferat mult pe teren fapt 
trecut cu vederea de arbitrul Gh. 
Scărlătescu — Pitești. (N. Tokacek 
— coresp).

S. N. OLTENIȚ A-RULMENTUL 
BRASOV (1—1). înaintași echipei 
locale au ratat exasperant de mult, 
prin Radu și Clmpeanu. Au mar
cat : Munteanu (min. 24) pentru Rul
mentul, respectiv Hagiureta (min. 
49). (Voicu Marin — coresp.).

TEXTILA SF. GHEORGHE-CHIMIA 
FAGARAS (2—1). Meci frumos, în 
care localnicii, mai hotărlți, 
binat bine, au șutat mai 
poartă, dar au ratat mai 
partea a doua a meciului,
au fost înscrise de Dinu (min. 20) 
și Antal (min. 23) pentru Textila, 
Slntion (min. 38) pentru Chimia. 
(Gh. Briotă — coresp.).

DUNAREA GIURGIU-TEHNOME
TAL BUCUREȘTI (1—0). Ambele e- 
chipe au prestat In prima repriză 
un joc confuz, presărat cu acte de 
indisciplină In special ale oaspeților 
(jucătorul Cacoveanu era preocupat 
de... discuții cu publicul). Unicul 
gol a fost marcat In min. 44 de Co- 
jocaru. (Tr. Barbălată — coresp.).

ELECTRICA CONST ANȚA-I.M.U. 
MEDGIDIA (1—1), 
fotbal 
Incris: 
I.M.U.M. 
Electrica. 
Roșu — 
coresp.).

Unicul gol al meciului a fost înscris 
de Fodor (min. 60) la un contraatac. 
(D. Rădulescu — coresp.).

MINERUL DEVA-C. F. R. CA
RANSEBEȘ (3—I). Joc dezorientat, 
cu multe pase la adversar și impreci
zie în șuturile la poartă. Au înscris : 
Novacovici (min. 27) pentru C. F. R., 
Belea (min. 40 și 86) și Cerg° (min. 
78) pentru Minerul. (I. Simion — 
coresp.).

ELECTROMOTOR T1MIȘOARA- 
MEȚALUL TR. SEVERIN (3—1). 
Meciul a electrizat .tribunele prin 
frumusețea contraatacurilor întreprinse 
de cele două echipe. Șandru (min. 24) 
din 11 m pentru Metalul, Klein (min. 
30), Hopfl (min. 69) și Cîța (min. 87) 
pentru Electromotor au înscris cele 
4 goluri. A arbitrat slab F. Barna — 
Petroșeni. (C. Foca — coresp.).

au com. 
des la 
ales In 
Golurile

S-a jucat 
frumos, de calitate.
Marin (min. 31) pentru 
și Firică (min. 81) pentru 
A arbitrat foarte bine V. 
București (L. Bruckner —

un 
Au

ELECTRICA FIENI-METROM BRA
SOV (1—0). Victorie 
chipei gazdă, obținută 
joc viu disputat. A 
(min. 52). (Gh. Avram

Meciul Tractorul Brașov — Marina 
Mangalia a fost amlnat.

meritată a e- 
In urma unul 
marcat: Odi 
— coresp).

CLASAMENT
1. Metrom Brașov
2. Dunărea Giurgiu
3. Tehnometal Buc.
4. Portul Constanța
5. Tractorul Brașov
6. Electrica Fieni
7. Chimia Făgăraș
8. Textila St. Gh.
9. S. N. Oltenița

10. Electrica Constanți
11. I.M.U. Medgidia
12. Flacăra r. Buc.
13. Marina Mangalia
14. Rulmentul Brașov

SERIA

9 5 3 1 15— 5 13
9 5 2 2 11— 7 12
9 4 3 2 16—12 11
9 4 3 2 12—13 11
8 4 2 2 16— 8 10
9 4 2 3 13—10 10
9 4 1 4 18—18 9
9 3 3 3 9— 9 9
9 1 7 1 5— 8 9

1 9 2 4 3 11—14 8
9 3 1 5 14—16 7
9 2 3 4 7—16 7
8 1 3 4 9—12 5
9 1 1 7 10—18 3

VEST

VICTORIA CALAN-MINERUL 
ANINA (2—0). Un joc frumos în 
care Victoria a cîștigat prin golurile 
marcate de Popescu (min. 19) și Co- 
nenco (min. 80). (A. Tuza — coresp.).

PROGRESUL STREHAIA-META- 
LUL HUNEDOARA (2—1). Rezulta
tul nu oglindește suficient superiori
tatea gazdelor : echipa din Strehaia 
a jucat mai bine de 70 de minute 
numai în jumătatea de teren a Me
talului, ratînd multe ocazii. Golurile 
au fost marcate de Dobîndă (min. 
62) pentru Metalul, Glămeanu (min. 
70) din 11 m și Pîrvu (min. 78) pen
tru Progresul. A arbitrat corect N. 
Mihăilescu — București. (Gh. Dobrea- 
nu — coresp.).

ELECTROPUTERE CRAIOVA- 
MUSCELUL CIMPULUNG (•*—0).
Cu toate că dominarea craiovenilor 
a fost mai evidentă în repriza secun
dă, toate golurile au fost înscrise în 
prima parte a jocului de către Matei 
(min. 27), Ghesnoiu (min. 31 și 44) 
și Resciuc (min. 43). Muscelul a ju
cat bine în cîmp, dar a făcut greșeli 
elementare în 
coresp.).

MINERUL 
TIMIȘOARA 
loare tehnică mediocră, 
avut mai multe ocazii, dar a ratat.

apărare. (M, Bobei —

CÎMPULUNG-C. F, R. 
(0—1). Partidă de va- 

Minerul a

CLASAMENT
1. C.F.R. Tim. 9
2. Metalul Hunedoara 9

Minerul Deva 9
Victoria Tg. Jiu 9
C.F.R. Caransebeș 9
Electroputere Craiova 9 
Victoria Călan 9

8. Prog. corabia 9
9. Electromotor Tim. 9

10. Prog. strehaia 9
11. Muscelul C-lung 9
12. Minerul
13. Minerul
14. Metalul

3.
4.
5.
6.
7.

Anina 
C-lung 
Tr. Severin

1
1
1
3
2
1
1
3
2
2
3
2
4
2

1
3
3
2
3
4
4
3
4
4
4
5
4
5

SERIA NORD

MINERUL BIHOR-MINERUL BAIA 
SPRIE (2—2). In ciuda faptului că 
echipa gazdă a dominat majoritatea 
timpului (raport de cornete 11—3), 
ea n-a putut clștiga partida deoarece 
oaspeții s-au apărat bine și au a- 
tacat cu multă voință. Au marcat: 
Dinu (min. 18), Drăgoi (71) pentru 
Bihor, respectiv Trif (min. 50 și 77). 
(M. Domițian — coresp.).

SĂTMĂREAN A—A.S. AIUD (0—0). 
Partida s-a desfășurat la Baia Mare 
deoarece terenul din Satu-Mare este 
suspendat- Jocul a fost de un slab 
nivel tehnic. (T. Tohătan, coresp. 
reg.).

METALUL COPȘA MICA-OLIMPIA 
ORADEA (4—2). Joc de bun nivel 
tehnic In care „vioara Intli" a fost 
formația metalurgiștilor. Golurile a- 
parfin lui Baban (min. 7, 23 și 65), 
Ținea (67), respectiv, Kenez (5) șl 
Molnar (80). A arbitrat corect N. 
Sabău — Cluj (M. Faliciu — coresp.).

UNIREA DEJ-FORESTIERA SIG HA
TULUI MARMAȚIEI (2—1). Fotbaliștii 
din Dej au dominat tot timpul (re
port de cornere 14—3), dar au clști- 
gat foarte greu datorită unor greșeli 
In finalizare ale Înaintării. Maramu
reșenii au opus o dlrzâ rezistentă de 
altfel ei au fost primii care au mar
cat — Dembrovschi In min. 32. Go
lurile Învingătorilor le-au Înscris 
Band! (min. 51) și Curtu (54). (A 
Kontrai — coresp.).

FAIANȚA SIGHIȘOARA-STEAUA 
ROSIE SALONTA (1—1). Meci viu 
disputat. Sighișorenii au fost mai 
ofensivi, dar cei din Salonta s-au 
apărat foarte bine. Punctele aparțin 
lui Szatmari min. 12 pentru Salonta 
și Ostian min. 55. (C. Moldovan — 
coresp.).

PROGRESUL REGHIN-GLORI A
BISTRIȚA (2—0). In prima repriză 
jocul a fost slab, n-am reținut declt 
o mare ocazie de gol ratată de 
fotbaliștii din Bistrița- După pauză 
meciul s-a mai Înviorat. Golurile au 
fost marcate de Constanttnescu 
(min- 53) și Tudor (64). (L. Maior 
— coresp.).

SODA OCNA MURES — CHIMICA 
TtRNAVENI (0—0). Joc de slabă 
factură tehnică, in care ambele for
malii s-au Întrecut in greșeli. (GH. 
Tâutan — coresp.).

CLASAMENT

1. Steaua r. Salonta 9 6 1 2 15—12 13
2. Minerul Bihor 9 5 1 3 22—14 11
3. Met. Copșa Mică 9 5 0 4 19—13 10
4. Prog. Reghin 9 5 0 4 15—14 10
5. Faianța Sighiș. 9 4 2 3 10—13 10
6. Soda Ocna Mureș 9 3 3 3 13—10 9
7. Sătmăreana 9 3 3 3 15—13 9
8. A. S. Aiud 9 2 5 2 13—11 9
9. Chim. Tîrnăveni 9 3 3 3 8— 7 9

10. Minerul B. Sprie 9 3 3 3 15—16 9
11. Unirea Dej 9 4 1 4 11—15 9
12. Gloria Bistrița 9 3 2 4 12—12 8
13. Olimpia Oradea 9 14 4 12—18 6
14. Forestiera Sighetul M.

9 2 0 7 10—22 4

ANUNȚ
Angajăm CONDUCĂTOR AUTO de categoria I. Doritorii se vor 

adresa la telefon 11.10.05, interior 295.



CARNET COMPETITIONS.

ȘÂH: Regrupare in clasamentul finalei feminine
£77/?/ • Rezultate • ȘTIRI

HERCULANE, 25 (prin tele
fon). Avansul luat de Alexan
dra Nicolau după primele runde 
ale finalei campionatului repu
blican feminin, s-a dovedit in
suficient pentru a o desemna 
ca singură lideră a turneului, 
într-adevăr, campioana de anul 
trecut a cedat o jumătate de 
punct Eleonorei Jianu în runda 
a treia și a continuat apoi cu 
încă două remize, la Viorica 
Tolgy și Rodica Reicher. în 
schimb, puncte prețioase acu
mulează Elisabeta Polihroniade, 
învingătoare asupra lui Tolgy, 
Șimu și Răducanu. O singură 
remiză — în runda a patra — 
cu Rodica Reicher, după între
rupere și foarte interesante 
complicații.

Iată alte cîteva rezultate mai 
importante : Teodorescu — Rei
cher 0—1, Desmireanu — Ră
ducanu 0—1, Ionescu — Șimu

SCRIMĂ: Șt. Haucler (spadă) și 0. Vintilă
(sabie) au cîștigat „Cupa Steaua"

După cum am anunțat, în zilele 
de 23 și 24 octombrie a avut 
loc in sala de sport a Facultății 
de Drept concursul de scrimă do
tat cu „Cupa Steaua". întrecerea, 
aflată la a cincea ediție, a fost 
dominată de sportivii clubului or
ganizator care au dovedit omo
genitate și o bună pregătire. La 
spadă au participat 15 sportivi 
de la Steaua, S.P.G., Știința Bucu
rești și Petrolul Ploiești, împăr- 
țiți în trei serii de cîte 5, cu 
o finală de 8 trăgători. Pe primul 
loc s-a clasat Șt. Haucler, după 
un baraj cu I. Sepeșiu și P. Fi
lip. Clasament : 1. Șt. Haucler 
(Steaua) 5 victorii (după baraj) ;
2. I. Sepeșiu (Steaua) 5 v 
(d.b.) ; 3. P. Filip (Ploiești) 5 v 
(d. b.) ; 4. Șt. Moldanschi
(Steaua) 4 v (25 tușe primite) ; 
5. N. Marinescu (Steaua) 4 v 
(26 t.p.) ; 6. N. Istrate (Steaua) 
2 v.

La sabie, au participat doar 
11 trăgători do Ia Steaua, S.P.G.,

Rezultatele reuniunii 
de box de la Voința

Pe arena Voința din Capitală 
a avut Ioc, duminică, o nouă re
uniune amicală de box, la care 
au participat tineri pugiliști do 
la cluburile bucureștene. Meciu
rile au fost în general de o bună 
factură tehnică, excepție făcînd 
partida dintre E. Klaus (G.S.S.) 
și I. Stoiculescu (Olimpia), în 
care cei doi pugiliști au abuzat 
de obstrucții. Arbitrul acestei în- 
tîlniri, Eugen Eremia, a greșit ne- 
sancționînd cu avertismente nu
meroasele neregularități comise 
de ambii boxeri.

Printre meciurile spectaculoase 
"ale reuniunii se cuvine a fi sub
liniate cele dintre A. Iacob (Vi
itorul) — C. Lică (Voința), Gh. 
Ene (Dinamo) — K. Zilberman 

j (Viitorul), P. Dragau (Steaua) — 
f. Nica (Dinamo) și Alex. Murg 
(Steaua) — G. Stanciu (Construc
torul).

Decizia de egalitate acordată în 
ultima întîlnire nedreptățește însă 
pe boxerul militar care își de
pășise clar adversarul, în special 
în repriza a treia, cînd acesta era 
complet epuizat.

lată rezultatele tehnice: Ju
niori : Gh. Manea (Viitorul) b.p. 
V. Tudorică (Constructorul), T. 
Miron (Voința) b.p. N. Andrei 
(Metalurgistul), A. Iacob (Viito
rul) m.n. 0. Lică (Voința), F. 
Cuculescu (Metalul) b.p. I. Ște- 
fănescu (G.S.S.), 1. Crăciun (0- 
limpia) b.p. K. Dumitrescu (Con
strue.), Gh. Ene (Dinamo) m.n. 
V. Zilberman (Viitorul). M. 

Budu (Dinamo) b.p. K. Prodan 
(Metalurgistul), V. Grecu (Con
strue.) b.ab. 1 M. Sesa (Meta
lul), Gh. Toma (Olimpia) b.ab. 2 
I. Dan (Olimpia).

Seniori: V. Drăgan (Steaua) 
b.p. I. Nica (Dinamo), C. Gruescu 
(Steaua) b.p. V. Nitoi (Progre
sul), G. Vasiliu (Dinamo) m.n. 
I. Mărgean (Steaua), I. Stoicu
lescu (Olimpia) b.p. E. Klaus 
(C.S.S.).

D. DUMITRESCU
coresp.

0—1 (runda a III-a); Șimu — 
Teodorescu O—l, Răducanu — 
Ionescu 1—0, Tolgy — Jianu 
0—1, Makai — Pogorevici 1—0 
(runda a IV-a); Baumstark — 
Makai ’/2—l/2, Teodorescu — 
Răducanu 1—0, Jianu — Rei
cher y2—*/2 (runda a V-a); 
Șimu — Jianu 1—0, Kiss — 
Teodorescu l/2—‘/2, Pogorevici 
— Baumstark */2—‘/2 (runda 
a Vl-a).

Dat fiind numărul impar de 
concurente, am alcătuit clasa
mentul — după șase runde — 
pe puncte cîștigate și pierdute: 
Elisabeta Polihroniade 4—2, 
Alexandra Nicolau 3*/2—l‘/2, 
Veturia Șimu, Elena Răducanu 
și Gertrude Baumstark 3*/2—3*/2, 
Suzana Makai 3—2, Rodica 
Reicher, Margareta Teodorescu 
și Marieta Ionescu 3—3 etc.

T. NICOARÂ-coresp.

Progresul și Petrolul. 0 frumoasă 
evoluție au avut sabrerii O. 
Vintilă (cîștigătorul cupei). G. 
Alexe și H. Bădescu. Clasament: 
1. O. Vintilă (Steaua) 6v ț 2. 
Gh. Alexe (Steaua) 5 v (21 t.p.) ;
3. H. Bădescu (Steaua) 5 v (25 
t.p.) ț 4. D. Mustață (Steaua) 
4 v ț 5. Șt. Weiszbock (S.P.G.) 
3 v; 6. Gh. Culcea (Steaua) 2 v.

Din păcate, inițiativa clubu
lui Steaua de a organiza un astfel 
do concurs nu a stîrnit ecoul aș
teptat în cadrul cluburilor și 
asociațiilor sportive din Capitală, 
cu secții de scrimă. Anemica par
ticipare a unor secții (cu cîte 1 
sau 2 sportivi, ia aceste probe) 
deficitare pe plan național (spadă 
și sabie), dovedește „sărăcia" 
existentă în secții. Cu toate că 
regulamentul acestui concurs dă
dea posibilitate să participe și 
sportivi de categoria a doua, pri
lejul nu a fost îndeajuns fructi
ficat. Unii antrenori au justificat 
această lipsă prin faptul că, în 
același timp, s-au desfășurat une
le meciuri restanță ale etapei de 
campionat. Totuși, după părerea 
noastră, absențele de Ia această 
competiție arată preocuparea insu
ficientă în creșterea elementelor 
de perspectivă pentru secțiile de 
performanță.

ELENA DOBINCA

BASCHET: Clasamentele 

campionatelor republicane
MASCULIN, SERIA I

1. Din. Buc. 6 6 0 494—349 12
2. Steaua 4 4 0 320—238 8
3. Șt. Tim. 5 3 2 334—347 8
4. Din. Oradea 4 3 1 265—257 7
5. Șt. Galați 4 3 1 301—296 7
6. St. r. Br. 5 2 3 309—312 7
7. Rapid Buc. 4 2 2 314—277 6
8. Șt. Cluj 4 1 3 261—277 5
9. Șt. Tg. M. 4 1 3 271—292 5

10. Șt. BUC. 4 1 3 289—319 5
11. Farul C-ța 4 0 4 219—291 4
12. Aurul Brad 4 0 4 200—322 4

SERIA A II-A

1. Acad. Mii. 6 5 1 462—365 11
2. I.C.F. Buc. 6 5 1 408—336 11
3. Olimp. M. I. Buc.

6 4 2 420—378 10
4. Prog. Buc. 6 3 3 428—446 9
5. C.S.M.S. Iași 6 3 3 386—375 9
6. Șt. Craiova 6 2 4 314—318 8
7. Șt. Brașov 6 2 4 350—369 8
8. Unio Satu M. 5 3 2 273—294 8
S. Politeh. Cluj 6 2 4 432—478 8

10. A.S.A. Bacău 5 0 5 246—360 5

FEMININ, SERIA I

1. Rapid Buc. 5 5 0 339—248 10
2. Șt. Buc. 5 5 0 327—259 10
3. Șt. Cluj 5 3 2 288—262 8
4. Mureșul Tg. M 5 3 2 265—268 8
5. Voința Br. 5 3 2 278—294 8
6. Prog. Buc. 5 2 3 253—256 7
7. Crișul Oradea 5 2 3 255—283 7
8. Voința Buc. 5 1 4 266—282 6
9. Constr, Buc. 5 1 4 251—282 6

10. I.C.F. Buc. 5 0 5 268—351 5

SERIA A II-A
1. C.S.M.S. Iași 6 5 1 391—335 11
2. Spartac Salonta 6 5 1 320—308 11
3. Olimpia Buc. 6 4 2 294—260 10
4. Știința C-ța 6 3 3 360—340 9
5. A.S.A. Cluj 6 3 3 329—329 9
6. Voința Tg. M. 6 3 3 284—291 9
7. S.S.E, S. M. 6 3 3 348—371 9
8. Știința Tim. 6 3 3 314—296 9
9. Voința Oradea 6 1 5 233—273 7

10. S.S.E. Craiova 6 0 6 260—330 6

Azi, la ora 17, se dispută n
sala Dinamo meciul dintre echi
pele Dinamo București și Știința
Galați (masculin seria I) din ca-
drul etapei a V-a a campionatu-
lui republican.

XPORTETX
JRE GXO?”
Preliminarii pentru turneul 

olimpic de box?
-Pe marginea lucrărilor Comitetului executiv al AIBA —

Timp de două zile, s-au desfă
șurat la Paris lucrările Comite
tului executiv al Asociației interna
ționale de box amator (AIBA). 
Pe ordinea de zi a figurat — 
printre — altele •— și pro
blema numărului participan- 
ților la viitoarea ediție a Jocu
rilor Olimpice. Deoarece de la o 
ediție la alta a J.O. în turneul de 
box evoluează tot mai mulți pugi
liști, AIBA va studia modul de 
selecție a participanților. Astfel, 
se preconizează organizarea unor 
reuniuni preliminarii în diferite 
continente, urmînd ca la turneul 
final al Olimpiadei să participe 
la cele 10 categorii în total 80 
de boxeri.

Bela Sons la turneul 
internațional, de șah 

de la Tbilisi
MOSCOVA (Agerpres). — La 

Tbilisi va începe un turneu inter
național de șah la care vor par
ticipa jucători din 8 țări, printre 
care șl reprezentantul nostru 
Bela Soos. Tragerea la sorți a 
stabilit următoarea ordine de 
concurs: Holmov (U.R.S.S.), Jansa 
(Cehoslovacia), Gipslis (U.R.S.S.), 
Fuchs (R.F.G.), Bogdanovlci (Iu
goslavia), Damianovicl (Iu
goslavia),' Pietzsch (R.D.G.), 
Djindjlhașvili (U.R.S.S.); Balcze- 
rowschi (Polonia), Buslaev 
(U.R.S.S.),- Bokuciava (U.R.S.S.). 
BELA SOOS, (ROMANIA), Radu
lov (Bulgaria), Navarovschl (Un
garia); Kolarov (Bulgaria); Gur- 
genidze (U.R.S.S.), Liliental 
(U.R.S.S.), Alatorțev (U.R.S.S.).

Regulamentul concursului pre
vede acordarea unei norme de 
maestru internațional. Partidele 
se vor juca seara, iar dimineața 
vor fi reluate meciurile între
rupte. Turneul are o singură zi 
de pauză.

DIN NOU 10,0
PE 100 METRI!

PEKIN, 23 (Agerpres). Cu prile
jul unui concurs de atletism, des
fășurat la Sîciuan, cunoscutul 
sprinter Cen Cia-ciuan (R. P. 
Chineză) a egalat recordul mon
dial în proba de 100 m plat cu 
timpul de 10,0 sec. Recordul mon
dial oficial este deținut de atlețll 
Harry (R. F. Germană), Jerome 
(Canada); Esteves (Venezuela) și 
Hayes (S.U.A.). Sprinterul Cen 
Cla-ciuan a confirmat tn acest 
sezon forma sa remarcabilă. Zi
lele trecute el parcursese „suta1: 
în 10,1, timp cu care a fost cro
nometrat șl în seriile acestui con
curs. Timpul de 10,0 sec. a fost 
înregistrat de el în finală. Con
cursul s-a disputat pe o vreme 
frumoasă; tăria vîntulul nedepă
șind limitele regulamentare. Cen 
Cla-ciuan este în vîrstă de 27 
de ani. El are o înălțime de 1,77 
m și o greutate de 70 kg.

Campionate de fotbal în tarile enropene
FINAL PASIONANT 

ÎN UNGARIA

înaintea ultimelor două eta
pe, în campionatul maghiar, 
lupta pentru primul loc este 
încă deschisă. Vasas și Fo- 
rencvaros candidează la titlu 
avînd cîte 35 p. dar prima are 
un golaveraj mai bun. Rezul
tatele de duminică: Dorog — 
Vasas 1—0, Ferencvaros — 
M.T.K. 6—I, Ujpesti Dozsa — 
Tatabanya 3—1, Komlo — 
Gyor 4—1, Pecs — Csepel 
1—0, Salgotarjani — Honved 
3—2, Ozd — Szeged 2—1.

BENFICA PE LOCUL 5!

Campionatul Portugaliei este 
în plină desfășurare. Deocam
dată, Benfica, cunoscuta cam
pioană a țării, nu candidează 
pentru primul loc. După șase

In ceea ce privește utilizarea 
căștii de protecție la meciurile 
oficiale, nu s-a luat nici o hotă- 
rîre definitivă. Această problemă 
va fi din nou analizată la viito
rul congres, care va avea loc în 
zilele de 16 și 17 septembrie 1966 
la Roma.

Federația italiană și-a manifes
tat dorința de a organiza viitoa
rele campionate europene, din 
1967. AIBA nu s-a pronunțat 
încă asupra cererii federației sue
deze de box amator care a solici
tat remiterea medaliei olimpice 
de argint boxerului Ingemar Jo
hansson care la Olimpiada de la 
Helsinki a fost descalificat în fi
nala „greilor", în fața america
nului Sanders, pentru lipsă de 
combativitate. După cum se știe, 
atunci AIBA a refuzat să-i acorde 
lui Johansson medalia respectivă.

Un aspect de la întrecerile „Săptâmînii internaționale preolim- 
pice" de la Ciudad de Mexico. Gimnastul sovietic Victor Kli- 
menkov își încheie exercițiul la „bară fixă" printr-o săritură 
acrobatică. Pe primul loc la acest aparat s-a clasat compa

triotul său, Titov
Foto: U.P.I.

etape, „formația lui Eusebio" 
se află pe locul 5, avînd două 
înfrîngeri, un meci nul și trei 
victorii. Duminică, în derbiul 
Lisabonei, Benfica a cedat cu 
4—2 în fața lui Sporting. Pe 
primele locuri se află Guima
raes și Sporting cu cîte 10 p, 
fiind urmate de C.U.F. cu 8 p, 
Varzim și Benfica cu cîte 7 p. 
Presa portugheză relevă faptul 
că Eusebio, Coluna, Germano 
— oamenii de bază ai Bertficări, 
nu sînt deocamdată în cea mai 
bună formă

TREI ECHIPE LA EGALITATE 
IN ITALIA

In etapa a 8-a a campionatu
lui italian, Internazionale — 
jucînd în deplasare — a lăsat 
un punct în fața proaspetei 
promovate Brescia (2—2) dar 
și celelalte fruntașe au pierdut

HANDBAL
ta Praga s-a disputat meciul 

internațional feminin de hand
bal dintre reprezentativele R.S. 
Cehoslovace și Japoniei, con- 
tînd pentru preliminariile cam
pionatului mondial. Gazdele au 
repurtat victoria cu scorul de 
17—9 (9—4).
BOX

La Bratislava echipa Cehoslo
vaciei a dispus cu 12—8 de 
Selecționata Ungariei. La se
migrea, Polaczek (Cehoslova
cia) l-a învins la puncte pe 
Doby.

• La Kattowice selecționata 
orașului a dispus cu 12—8 de 
reprezentativa Belgradului. La 
cat. grea, Trifunovici l-a învins 
prin k.o. în repriza a doua pe 
polonezul Malckewicz.
HALTERE

Campionatele mondiale de 
haltere vor începe Ia 27 oc
tombrie la Teheran și vor reuni 
sportivi din 20 de țări.
CICLISM

Duminică la Lugano, Anque- 
til a cîștigat proba contracro- 
nometru pe distanța de 76 
km în timpul de lh 46:40,0 (me
die orară 42,913 km).

• A fost omologat recordul 
mondial al danezului Ole Rit
ter: 100 km cu start de pe 
loc fără antrenament mecanic : 
2h 19:01,6.

cîte 1 punct: Roma — Napoli 
0—0, Milan — Cagliari 2—2. 
In schimb, Fiorentina, după 
victoria realizată în fața Samp- 
doriei (5—0) a intrat în pluto
nul fruntaș. Internazionale, Na
poli și Fiorentina, au cîte 12 p, 
fiind urmate de Milan și Lazio 
cu cîte 11 p. Alte rezultate: 
Atalanta — Lazio 0—0, Ca 
tania — Bologna 1—1, Spăl — 
Juventus 2—2, Torino — Foggia 
2—0, Varese — Lanerosi 0—?

• In campionatul Austriei, 
după opt etape, conduce Aus
tria cu 16 p urmată de Ad
mira cu 14 p, Rapid 12 p.

© Mîine se dispută două 
meciuri în preliminariile cam
pionatului mondial : Spania — 
Irlanda (în primul joc 0—1) și 
Belgia — Bulgaria (în tur 0—3). 
De aceea, duminică, în aceste 
țări nu au avut loc meciuri de 
campionat.

GIMNASTICA
Au luat sfîrșit întîlnirile din

tre reprezentativele de gim
nastică ale U.R.S.S. șl Japt\ *eS- 
Sportivii sovietici au cîștigui - 
medalii de aur, 8 de argint și 
1 de bronz (Ia bărbați) și 5 me
dalii de aur, 1 de argint și 1 
de bronz (la femei). Japonezii 
s-au comportat excelent în pro
bele masculine unde au cîști
gat 5 medalii de aur, 2 de ar
gint și 1 de bronz.
CICLO-BALL

Cehoslovacia a cîștigat titlul 
de campioană mondială la ci- 
clo-ball. In finală, Cehoslovacii 
a învins echipa R. F. Germane 
cu 5—3. Clasamentul pe țări i 
1. Cehoslovacia 14 p, 2. R.D 
Germană 10 p, 3. R.F. Germane 
10 p, 4. Elveția 8 p, 5. Frânte 
8 p, 6. Austria 4 p, 7. Dane
marca 2 p, 8. Suedia 0 p.
AUTOMOBILISM

Marele Premiu al Mexicului 
care a contat ca ultima probe 
a campionatului mondial, a re
venit lui Richtie Gir. mei 
(S.U.A.) cu o medie orară de 
151,700 km. Englezul Jim Clari' 
este noul campion mondial. . 
a totalizat 54 de puncte în de 
cursul celor 10 competiții li 
care a participat.

Gamoudi: „li-am 
simțit obosit 
la Mexico *

Cunoscutul atlet tunisian Mo
hamed Gamoudi, învingător îr 
probele de 5 000 și 10 000 m pla» 
la „Săptăinîna preolimpică* de is 
Ciudad de Mexico, a declarat în- 
tr-o conferință de presă că totuș 
altitudinea de la Mexico consti
tuie o serioasă problemă pentru 
sportivi. „Cu toate că am cîștigai 
două probe, a spus Gamoudi, dii 
cauza altitudinii m-arn simțit o 
bosit și n-am realizat timpuriii 
mele cele mai bune.

Note externe

Vina lui Bobby Smith
Bobby Smith este — cum 

se spune în limbaj sportiv — 
un jucător „pe tobogan11. 
Celebrul centru înaintaș al i 
lui Totientham Hotspur, u- i 
nu/ dintre echipierii Angliei ' 
victorioase asupra selecționatei 
Europei în 1963 (2—1), pînă 
nu de mult în centrul atent iei 
iubitorilor de sport u. ■ iri, 
este astăzi pe cale de a-și în
cheia cariera fotbalistică. Și 
nu în mod glorios.

O bruscă scădere de for
mă, anumite neînțelgeri cu fos
tul său club l-au adus acum 
un an pe lista de transferul- 
Smith a trecut la Bright 
City, echipă din liga a treia. 
Aici, se părea că fostul inter
național va reuși să treacă de 
„punctul mort“. Pînă de cu- 
rînd, numai. Fiindcă puțin 

după începerea sezonului, ne
cazurile lui Bobby Smith au 
reînceput. Actualmente, noul 
jucător al lui Brighton are 
la activ două suspendări.

Nu vom intra în amănun
te. Probabil că Smith este 
un recalcitrant. Ceea ce ne 
interesează, totuși, este moti
vul ultimei sale sancțiuni — 
2 săptdniîni pe tușă, cu sus
pendarea salariului — dicta
tă de antrenorul echipei 
pe nume Macaulay. Jucătorîll 
s-a făcut vinovat de... îngră- 
șare. Da, orieit de curios ar 
părea, aceasta este vina lui 
Bobby' Smith. Prea multe ki
lograme pentru un jucător de 
fotbal, chiar dacă echipa sa 
face parte din a treia cate
gorie...

Fără îndoială, viața fotba
listului profesionist nu este 
de invidiat. Din multe pri
vințe. Iar cei ce-l au in gri
jă nu sînt, adesea, oameni 
cu cel mai bun profil moral. 
Uneori, însă, metode — ca 
acelea ale antrenorului Mac
aulay de la Brighton — pot 
constitui exemple demne de 
luat in seamă.
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