
Scor record 
la baschet: 

Dinamo București - 
Știința Galați 

121-67
Echipa masculină ile 

baschet Dinamo Bucu
rești a jucat aseară ul
tima partidă din cam: 
pionat, înaintea me- 
ciului-tur cu Fener
bahce din cadrul 
„C.C.E.4*. Campionii 
noștri au întrecut la 
un scor record forma
ția Știința Galați: 
121—€7 (58—28).
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CUVÎNTUL SPECIALISTULUI

PERSPECTIVELE ATLETISMULUI BRAȘOVEAN
Instrucțiunile comune ale Mi

nisterului Invătămîntului și Con
siliului General al UCFS a- 
cordă o deosebită însemnătate at
letismului, iar planul de măsuri 
al consfătuirii regionale cu profe
sorii de educație fizică prevede 
acțiuni și metode menite să 
schimbe fundamental situația at
letismului în regiunea Brașov.

Vechea tradiție atletică brașo- 
veană a cam pălit. Puțini atleți, 
în ultimii ani, au dus mai departe 
gloria lui Vintilă Cristescu, Cons
tantin Herold și Ionescu Crum, 
Lăurian Taus și Victor Pop, 
Edith Treybal și Ana Sălăgean.

Mai sînt încă în tabela de re
cord uri performante din anii 
1955 și 059.

Mult prea puțini tineri fac at
letism cu pasiune și convingere. 
Participarea școlii la creșterea 
performanțelor republicane este 
încă destul de modestă. Sînt foar
te puțini sportivii de cat. a Ii-a 
(131), dintre care trebuie să se 
recruteze sportivii de categoria 
f și maeștri.

Mediile performanțelor feminine 
sînt îngrijorătoare. Bazele spor- 
ive și dotarea materială — in
suficiente. Avem antrenori buni, 
iar lipsa de colaborare dintre ei

amenință adeseori obținerea per
formanțelor.

Ce ar fi trebuit făcut cu ani 
în urmă nu mai are sens să spu
nem acum. Să vedem ce trebuie 
făcut și ce anume a început să 
se facă.

ASIGURAREA BAZEI 
MATERIALE

Au fost refăcute pistele sta
dioanelor Tractorul Brașov și Me-

prof. VIRGIL LUDU

(Continuare in pag. a 2-a)

Citiți in pag. a 3-a După meciul de la Ankara

Despre randamentul fotbaliștilor noștri
Comentariu al trimisului nostru special
la meciul Turcia — România

Start
în campionatele școlare!

O dată cu începerea cursurilor, 
în școlile de toate gradele - gene
rale, profesionale și licee — din în
treaga țară au fost inaugurate în
trecerile din cadrul competiției nr. 1 
rezervată elevilor : CAMPIONATELE 
ȘCOLARE.

Preocupați de buna reușită a com
petiție^ numeroși directori de școli 
și profesori de specialitate, cu spri
jinul larg al organizațiilor U.T.C., au 
organizat, în întîmpinarea primelor 
starturi, o serie de concursuri și me
ciuri pregătitoare. Este foarte firesc 
acest interes pentru etapa I a cam
pionatelor școlare, de fapt cea mai 
importantă, deoarece ea este menită 
să cuprindă marea masă a elevilor.

Un prilej binevenit de depistare și se
lecție a multor elemente talentate.

Âșa s-au petrecut lucrurile și la 
liceul nr. 7 „I. L. Caragiale" din Ca
pitală, ale cărui tradiții sportive sînt 
îndeobște cunoscute. Aici, prof. Ion 
Mierlea, directorul liceului, s-a inte
resat personal de felul cum profesorii 
de educație fizică au înțeles să co
laboreze la acțiunea de organizare 
a etapei I, pe clase, le-a dat o serie 
de sugestii prețioase.

Fotografiile noastre înfățișează 
două aspecte din întrecerile de atle
tism și baschet organizate la liceul 
,1. L. Caragiale" cu elevii claselor a 
IX-a. Antrenori coordonatori - profe
sorii Natalia Georgescu și Ion O- 
prescu.

Olimpia București Lokomotiv Leipzig
15-0

Ieri după-amiază, 
pe stadionul Pro
gresul, formația 
bucureșteană de rug- 
bi Olimpia, care 

activează în campio
natul de calificare, 
a dispus de echipa 
Lokomotiv Leipzig, 
clasată actualmente

în carn-
D. Ger- 

învingătorii

„Cine se scoală de dimineață
departe 
ajunge"

Pentru practicarea exercițiilor fizi
ce niciodată nu-i prea devreme. Că 
limita nu este ireproșabilă la toți 
acești mici sportivi? Că fetița cu 
fundulițe pare chiar speriată ? Nu 
are nici o importantă. Importantă este 
mișcarea — izvor de sănătate. Poate 
unii din cei de față vor ajunge mari 
performeri. Și chiar dacă nu, toți vor 
crește sănătoși și voinici.

Foto : Paul Romoșan

Foto : Aurel Neagu

ATLETISM PE ECHIPECAMPIONATUL DE

JUNIORII DE LA C.S.S. AU CUCERIT „CUPA S.S.E. NR. 2*
LA POLO

s

(în cadrul „C.C.E.* la băieți), șT_ 
Gh. Popescu partida Cehoslova
cia — Norvegia (preliminariile* 
campionatului mondial masculin)^

- * *

. ’ ' J 4 -yț.:':
ARBITRI ROMANI PESTE HOTARE

Del dintre arbitrii noștri de 
handbal au fost solicitați să con
ducă jocuri internaționale peste 
hotare : V. Pelenghian meciul 
Honved Budapesta — V.I.F. Solia

§ 
e

Reportajul

nostru

TOAMNA
LA PALAT,

Ultima etapă a campionatului de atletism pe echipe — categorial 
B a echipelor bucureștene — se va desfășura duminică pe stadionul: 
Tineretului. Participă echipele Progresul, Viitorul, I.C.F., Construc
torul și combinata Voința—Olimpia.

La sfirșitul săptămînii, la Oradea, Cluj șl Brașov vor avea loo: 
meciurile din categoria A a competiției.

La bazinul Floreăscâ s-a desfă
șurat o interesantă competiție 
fulger organizată de S.S.E. nr. 2, 
pentru echipele bucureștene de 
juniori (categoria a n-a) la polo. 
Rezultatele înregistrate : • •
sportiv școlar — Dinamo 
Progresul — Rapid 5—4,

Clubul 
7—1, 

S.S.E.

nr. 2 — S.S.E. nr. 1 4—3, Clubul*, 
sportiv școlar — S.S.E. nr. 2 5— 
Steaua — Progresul 4—2. în par
tida decisivă, formația Clubului' 
sportiv școlar a dispus de Steaua- 
cu 5—3 și a cucerit „Cupa S.S.EL 

2”. (JC. VASILIU-coresp.).

pe locul 3 
pionatul R.
mane.
au dominat copios 
și au concretizat 
prin Blănaru (două 
încercări), Ceaușu 
(două lovituri de 
picior căzute) și 
Ștefânescu (încerca-

re). Oaspeții, deși 
au dominat net în 
tușe, n-au constituit 
un pericol serios 
pentru gazde, acu- 
zînd oboseala dato
rată întîlnirii susți
nute duminică cu 
Rulmentul Bîrlad.

Portarul e... portar. Trebuie să între
be. Ori „unde mergeți?", ori măcar 
„dumneavoastră?".... care e același lu
cru. Toți fac așa. Deci, și cel de la 
Palatul pionierilor. Una e însă să în
trebi, hai să zicem. 1 000 de oameni pe 
zi 
Ca 
că 
de

și alta este să chestionezi 10 000 1 
acel de la Palat, de pildă. Noroc 
aici, de cînd s-a deschis noul an 
activitate, se vine în grup și se în

treabă tot în... grup : Dv.? „Micii chi 
miști t“. Dv? „Micile gospodine !". Dv.? 
„Micii crescători de 
de mătase Dv. ?
Dv.? „Micii reporteri !“. Dv.?
(ne venise rîndul nouă). Aveți legiti
mații ? „Avem11, Mergeți în dreapta !...

Cei fără legitimații mergeau în stin
gă. Adică, spre parcul de distracții 
(tobogan, carusele... decor de toamna). 
„Legitimații" se duceau (grăbiți, nevoie 
mare) la zecile de cerciiri (care mai de 
care mai științifice) ce.i așteptau. Prin- 
trei ei, desigur, și „cîțiva“ amatori de 
sport...

Vreo sută și ceva „legitimați" la. cer
cul de gimnastică artistică, condus ae 
prof. Angela Melcescu; 60 de fetițe 
înscrise la cercul de gimnastică sporti
vă al prof. Crisanta Todan, 70 de bă
ieți (unul și unul) vuerind la al doilea 
cerc de gimnastică sportivă condus de 
prof. Constantin Radu; 150 de tineri 
șahiști (antrenor Traian Ichim); vreo 
300 de aeromodeliști, navomodeliști și 
radioamatori; cîteva echipe de atletism, 
fotbal, volei și baschet; în sfîrșit, restul 
pînă la 1 200 de membri, cîți numără 
asociația sportivă „Palatul pionierilor", 
făcînd parte 
(aici, secțiile 
conduse de 
specialitate.

Venirea toamnei la Palatul din dealul 
Cotrocenilor înseamnă zeci de compe
tiții și excursii de tot felul. Duminica 
trecută, bunăoară, pionierii și școlarii din 
raioanele V. I. Lenin și 16 Februarie 
s-au înscris pentru excursia cicloturisti
că organizată la pădurea Băneasa. Ple
carea s-a dat din fața Palatului (în 
„șir indian"), cap de coloană fiind (cum

spuneau puștii) „o motocicletă mare, 
verde, cu ataș și cu sirenă". Acolo, 
bineînțeles, au avut loc diferite jocuri 
pionierești, semnalizări cu fanioane, 
jocuri cu mingea.

Sosirea toamnei la Palat mai înseam
nă și organizarea tradiționalelor con
cursuri de selecție. Amintim pe cele de 
fotbal (cu participarea a opt școli din 
raioanele 16 Februarie și V. I. Lenin), 
turneele de selecție ale cercurilor de 
gimnastică sportivă și gimnastică artis
tică (la. care sînt invitați numeroși pio
nieri și școlari din mai multe raioane) 
etc. Și totuși, în acest anotimp atit 
de îndrăgit de atleți, fotbaliști, ciclo- 
turiști etc, se fac pregătiri de iarnă: 
pentru viitoarele tabere 
în care cei mai silitori 
petrece vacanța de iarnă, 
rele patinoare amenajate
an) pe terenurile de baschet.

Cam asta ar fi „toamna la 
Ce ni s-ar putea reproșa este că 
spus nimic despre întrecerile dotate cu
„Cupa Palatului" și despre concursurile 
organizate în vederea trecerii norme
lor pentru Insigna de polisportiv. Nu 
mergea. Se lovea cap în cap cu începu
tul materialului. In special, cu cifra de 
10 000. Aici, participă „doar" 1000 și 
ceva de pionieri !...

i

albine și viermi 
„Micii fizicieni 

,La fel”

din alte numeroase cercuri 
sportive se numesc cercuri) 
antrenori și profesori de

de la munte 
elevi tși vor 
pentru 
(ca in

vtttoa- 
fiecare

Palat" I 
nu am

VASILE TOFAN.



HALTERE: Marginalii la campionatul pe echipe
Spre deosebire de alte întreceri de 

haltere desfășurate în ultima vreme, fi
nala campionatului republican pe echipe 
a arătat unele progrese. Nu intenționăm 
să spunem că, de acum, toate proble
mele au fost rezolvate, că treburile vor 
merge ca pe roate, că rezultatele au 
și atins o valoare internațională (se 
Știe că la unele categorii 
noștri * • - - J-
rință). 
critică 
cutele 
tul pe ___
tățile reale și, ceea ce este foarte im
portant, au arătat că se pot 
atunci cînd în centrul preocupărilor lor 
stă o muncă intensă. Ne referim în 
primul rînd la revenirea în formă a 
campionului și recordmanului nostru 
F. Balaș (a corectat cu 5 kg recordul 
la total — 395 kg) și care este capabil 
să ridice — sperăm cît de curînd — 
400 kg, rezultat cu care poate intra în 
rîndul marilor performeri la ușoară*.

Chiar duminică, Balaș putea să rea
lizeze peste 400, dacă au ac fi pierdut

1 ' J* 'I halterofilii
sînt încă departe de această ce- 
Dar, după comportarea sub orice 
a unor sportivi fruntași la tre- 
concursuri, acum,- la campiona- 
echipe, ei și-au dovedit poslbili-

afirma

spre ei trebuie să-și îndrepte atenția 
antrenorii noștri — am consemnat cu 
satisfacție că unii dintre ei au înregis
trat progrese evidente. In afară de re
cordurile personale realizate de Gh. 
Ienciu și T. Apostol (Progresul), am mai 
remarcat pe Gh. Teleman (Dinamo), care 
poate obține rezultate și mai mari. Pen
tru un semigreu cu calitățile sale, un 
rezultat de 380 kg (chiar și pentru un 
junior) nu spune totuși prea mult in 
ierarhia valorilor internaționale. Dar, 
o dată cu îmbunătățirea performanțelor 
la i,împins” și la „smuls" Teleman se 
va putea detașa și mai de ceilalți con- 
curenți de la această categorie.

Și acum, cîteva rînduri despre halte
rofilii din Cluj. Este cert că munca en
tuziastă a celor doi antrenori, T. Ro
man și I. lacob, a început să dea roade. 
Clujenii au la ora actuală una dintre 
cele mai tinere și mai talentate forma
ții. Unii dintre sportivii clujeni și-au 
corectat simțitor recordurile personale: 
Cat. semimljlocie : St. Iavoret (22 ani) 
de la 345 kg la 347,5 kg. Cat. mijlocie: 
A. Kiss (17 ani) de la 295 kg la 307,5 kg.

RUGBI: Pe marginea arbitrajelor 
avantaj sau dezavantaj?.,.

CITITORII

Formația de haltere C.S.M. Cluj — una dintre cele mai tinere partici
pante la finala campionatului pe echipe — a ocupat un merituos loc III. 
De la stingă la dreapta : N. Nicola, A. Zakarias, L. Barabaș, S. Iavorec, 
.A. Kiss, V. Cato și S. Herghelegiu. (Antrenorii echipei T. Roman și I. lacob).

Foto : A. Neaga

cîte 5 kg la „împins* și la „smuls”. Ion 
Panait a satisfăcut doar în parte. După 
recordul la „împins” (105 kg) așteptam 
de la el rezultate valoroase la „smuls" 
și la „aruncat*. Dar așteptările n-au 
fost împlinite. Panait a acuzat o indis
poziție fizică. Cam de mult campionul 
nostru tot invocă astfel de motive. De 
aceea, credem că printr-un tratament 
medical riguros el ar putea fi ajutat să 
6e pună „pe picioare”.

Un salt calitativ apreciabil a făcut 
D. Dolofan la „mijlocie* (392,5 kg), dar 
— după cum spun antrenorii — acest 
băiat are încă mari resurse. Va trebui 
să „împingă” și să „smulgă* mai mult 
(și are posibilități !) pentru că astfel 
tși va putea îmbunătăți rezultatul și la 
total, avînd perspective să doboare re
cordul republican al categoriei sale.

In ceea ce-i privește pe tineri — și

Cat. semigrea : V. Cato (19 ani) de la 
335 kg la 355 kg. Stînd de vorbă cu an
trenorii clujeni, aceștia ne-au asigurat 
că la anul rezultatele vor fi și mal 
bune. Așteptăm confirmarea !

în general, am observat o preocupare 
mai intensă pentru pregătirea sportivi
lor din cluburile fruntașe. Steaua are 
un merit în această direcție : a cucerit 
5 locuri I din 7 și dacă M. Cristea nu 
ar fi ieșit din concurs, Steaua ar fi 
avut — poate — 6 titluri. M. Cristea 
poartă însă vina de a nu fi fost sincer 
cu antrenorii săi înainte de competiție. 
In loc să le fi atras atenția că nu se 
simte prea bine și că nu poate concura, 
el a luat totuși startul și s-a „destăi
nuit* abia după eșec ! O asemenea ati
tudine trebuie combătută.

în fine, un cuvînt despre organizare : 
bună.

Din nou sîntem nevoiți să punem 
în discuție arbitrajele partidelor de 
categoria A. Trebuie să precizăm de 
la început că nu contestăm nici unui 
arbitru de centru cunoștințele de regu
lament, deplina obiectivitate sau dra
gostea pentru sportul cu balonul oval. 
Ceea ce nemulțumește, în general, 
este lipsa unei concepții unitare de 
arbitraj și, în primul rînd, diferita in
terpretare și aplicare a legii avanta
jului. In rugbi greșelile în aplicarea 
acestei legi pot influența rezultatul 
mai mult ca în oricare joc sportiv și 
pot drea o atmosferă de nervozitate.

Arbitri dintre cei mai buni, preo
cupați — poate prea mult — de cursi
vitatea jocului, trec cu vederea sau în
cadrează greșit diverse infracțiuni. ' 
Se ajunge astfel la paradox: echipa 
în culpă este avantajată, mai exact— 1 
ferită de consecințele unei sancțiuni 1 
juste. Iată cîteva exemple, culese din 
numai două etape, care pot ilustra ' 
cele de mai sus. La Iași, după cum ' 
ne-a transmis corespondentul nostru, ' 
în meciul C.S.M.S. — Dinamo, arbi- ] 
trul Fl. Tudorache a fluierat o infrac- ! 
țiune a dinamoviștilor în momentul în ' 
care ieșenii înscriau o încercare. Me
ciul s-a terminat egal: 3—3... Cores- 1 
pondentul nostru din Constanța ne-a 1 
informat că în meciul Farul—Știința ; 
Cluj „tușierul* localnic (jucătorul Hi- ! 
giret) a semnalat două infracțiuni ’ 
imaginare, determinînd astfel anula- ‘ 
rea a două încercări ale clujenilor, ■ 
fapt ce a influențat rezultatul final. ’ 
In partida Progresul — Grivița Ro- 1 
șie, arbitrul G. Eftimescu, în general 
foarte competent, a făcut ca dorința 1 
sa de a aplica legea avantajului să 
semene a... neatenție, stîrnind deseori 1 
întrebarea : avantaj sau... dezavantaj?... J

In sfîrșit, pomenind de meciul de j 
la Constanța atingem și o altă pro-

blemă: aceea a competenței și obiec
tivitătii unor arbitri de tușă. La me
ciul Steaua—Rulmentul „tușierii" nu 
au fost de acord asupra transformării 
sau netransformării unor lovituri de 
picior ! E ridicol ! Credem că la ase
menea situații — de loc plăcute — 
se ajunge și datorită unei regretabile 
dualități: colegiul central deleagă ar
bitri de centru, iar comisia orășeneas
că București — pe „tușieri". In pro
vincie, neexistînd peste tot un număr 
suficient de arbitri, ambele echipe au 
cîte un reprezentant în... triumvirat, 
indiferent dacă acesta are sau nu cali
ficarea de arbitru.

In fiecare săptămînă au loc ședin
țe de analiză a arbitrajelor. Partici
parea este, uneori, foarte largă: an
trenori, specialiști, jucători de frunte 
chiar. Se discută despre rolul de edu
cator al arbitrului, despre păstrarea 
spiritului jocului de rugbi (capitol din 
care face parte și legea avantajului), 
ca și despre realizarea și aplicarea 
unei unități de vederi în arbitraj. Din 
păcate, rezultatele acestor ședințe nu 
se văd destul pe teren, unde ar tre
bui să se reflecte în primul rînd...

In ultima etapă dinaintea întreru
perii campionatului au avut loc două 
meciuri al căror arbitraj a fost asi
gurat de italianul Silvio Pozzi. Con
siderăm că el a dovedit un excelent 
plasament și 
aplice legea 
jocului. Cele 
care deciziile 
cios rezolvate nu schimbă nimic din 
apreciere. In consecință, cei în măsu
ră — în primul rînd colegiul central 
— au un bun prilej de analiză, de dis
cuție creatoare, menită să asigure de
zideratul unității 
trajul meciurilor 
noastră.

SESIZEAZĂ
NEGLIJENȚE SAU...?

Fiind spectator la meciul de fotbal 
Textila Sf. Gheorghe-S, N. Oltenița, 
din campionatul categoriei C, am ră
mas surprins de faptul că ceasul sta
dionului s-a oprit în repriza a II-a. 
In 
cu 
tru 
de

acel moment, oaspeții conduceau 
scorul de 2—1. A fost oprit pen- 
a induce în eroare pe jucătorii 

la S. N. Oltenița ? Probabil...
Dar lipsa medicului, cum poate fi 

socotită ? Se pare că organizatorii 
și-au cam uitat îndatoririle. N-ar fi 
rău “ --------- ' TT/-.VO ,• cr z-..
ghe

ca organele UCFS din Sf. Gheor 
să le reamintească...

Z. POP — Sf. Gheorghe

DE CE SÎNT TOLERATE?

ION OCHSENFELD

HANDBAL: Clasamente...
Iată cum se prezintă situația în 

clasamentele campionatelor de hand
bal, înaintea ultimei

MASCULIN,

1. Dinamo Buc.
2. Steaua Buc.
3. Dinamo Bacău
4. Știința Buc.
5. Dinamo Brașov

etape.

SERIA I

8
6
5
5
3

o 
1 
o 
o
2

0
1
3
3
3

160: 85
153: 99 
82: 75 

111:109 
128:114

16
13
10
10
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PERSPECTIVELE ATLETISMULUI BRAȘOVEAN
(Urinare din pag. 1)

latalul Sibiu. S-au început lucrările 
pistele „Tineretului* din Brașov și Tg. 
Secuiesc. A fost amenajată o pistă 
pentru atletism la Copșa Mică. In iarnă 
va fi gata și va putea fi folosită pista de 
atletism acoperită, cu cinci culoare, de 
Ja Steagul roșu.

In total, Brașovul are nouă piste de 
atletism, dar numai trei în școli (două 
tn Brașov, una în Mediaș). Stau prost 
orașele Făgăraș, Blaj, Rupea, Agnita, 
Sf. Gheorghe. In concluzie: se impune 
o atenție deosebită și continuă în această 
direcție.

Dar să nu uităm materialele atletice. 
S-au distribuit în acest an cronometre, 
rulete, suliți, discuri. Școlile, prin sec
țiile de învățămînt, nu au făcut însă 
dotările corespunzătoare. Lipsesc, în ge
neral, materiale potrivite vîrstei, gardu
rile, instalațiile de prăjină. Concluzia: 
și aici este încă mult de lucru. Dar 
repede și cu pricepere !

Consiliul regional al UCFȘ trebuie să 
acționeze ferm în această privință. Nu 
avem dreptul, astăzi, cînd tehnica și 
metodele de antrenament se revoluțio
nează peste noapte, să credem că, cu 
ceea ce știm, am rezolvat totul.

Intre antrenori și instructori, între 
Brașov și centrele din regiune, trebuie 
să existe o colaborare mai colegială. 
Biblioteca noului cabinet metodic re
gional, revistele străine de specialitate, 
filmul Olimpiadei de la Tokio realizat 
de Gh. Zîmbreștcanu și primit de ca
binet, sesiunile științifice, schimbul de 
experiență cu antrenorii străini trebuie 
să constituie baza de plecare pentru 
o nouă concepție și un nou stil de 
muncă.

și de maeștrii sportului. Se va face 
prezentarea, în ziarul regional „Drum 
nou44, a campionilor, iar la .,Coiful 
specialistului44 a problemelor și metode
lor actuale din atletismul mondial. Va; 
fi editat un buletin atletic cu articole 
și statistici din atletismul regiunii Bra
șov. Studiului chinogramelor și al filme
lor tehnice i se va acorda importanța 
cuvenită.

Concentrînd toate forțele, analizînd 
toate greșelile, colaborînd cinstit și cu 
pasiune, nu se poate ca atletismul bra
șovean, astăzi 
mîine sportul 
de ce nu? — 
drească.

în impas, să nu devină 
cu care regiunea și ■— 
țara noastră să se mîn-

CADRELE TEHNICE
In regiunea Brașov activează 3.3 de 

antrenori, dintre care doar patru au ca
tegoria a doua. Analiza muncii acestora 
ase va face în luna noiembrie pe baza re- 
izultatelor campionatului pe echipe și a 
performanțelor din ultimii cinci ani ale 
elevilor lor.

Deși nivelul tehnic al antrenorilor este 
bun, totuși media performanțelor elevi
lor lor este încă slabă.

Un fapt este cert: lipsește sincera co
laborare dintre antrenori! Surprinde, de 
asemenea, inexistenta activitate a cole
giului regional de antrenori. Deși toată 
lumea este convinsă de utilitatea lui.

ACȚIUNI
Regiunea Brașov are cadre bune, po

sibilități de selecție nelimitate, baza 
materială în curs de îmbunătățire, dis
pensarul medical dotat cu aparatura mo
dernă și specifică.

Ce se cere ? ACȚIUNI, FAPTE, 
REALIZĂRI! Activitatea continuă și 

bine îndrumată a centrelor de atletism 
din regiune. Tabere de pregătire, așa 
cum s-a organizat una în acest an pen
tru elementele de perspectivă.

O dată cu noul an școlar a început 
..bătălia recordurilor1* în cele 41 licee, 
40 școli profesionale și 330 școli gene
rale de opt ani din regiunea Brașov, 
cu un număr de peste 110 000 elevi.

Prezentarea filmului Olimpiadei în re
giune va fi făcută de către cei mai 
valoroși atleți brașoveni. De asemenea, 
se vor face discuții despre literatura de 
specialitate și noutățile metodice. Arti
cole și studii de specialitate vor fi 
scrise de antrenorii noștri cei mai buni

ANUNȚ
Angajam CONDUCĂTOR AUTO de categoria I. Doritorii se vor 

adresa la telefon 11.10.05, interior 295.

a reușit, totodată, să 
avantajului în spiritul 

două sau trei faze în 
sale nu au părut judi-

de vederi în arbi- 
de rugbi din țara

G. RUSSU-SIRIANU

6. Știința Galați 8224 105:123 6
7. Raf. Teleajen 8215 119:131 5
8. Știinta Timiș. 8125 109:123 4
9. Tractorul Brașov 8206 117:151 4

10. Voința Sighiș. 8206 82:156 4

MASCULIN, SERIA A II-A
1. C.S.M. Reșița 8602 144:103 12
2. C.S.M.S. Iași 8602 130:102 12
3. Cauciucul Oraș

Gh. Gheorghiu-Dcj 602 121: 92 12
4. Metalul C. Mică 8413 133: 91 9
5. Voința Sibiu 8404 99:128 8
6. Tehnometal Tim. 8314 115:130 7
7. Rapid Buc. 8305 125:130 6
8. Știința Petroșeni 8305 84:109 6
9. Știința Tg. M. 8 2 0 6 92:122 4

10. Timișul Lugoj 8206 114:150 4

FEMININ, SERIA A II-A
1. Știința Galați 7610 66:44 13
2. Voința Sighiș. 7601 81:41 12
3. Progresul Buc. 7511 58:49 11
4. Construct. Tim. 7 2 2 3 44:42 6
5. S.S.E. Buzău 7223 48:51 6
6. Part. r. Brasov 7214 55:57 5
7. S.S.E. Petroșeni 7 2 1 4 45:65 5
8. Favorit Oradea 7115 55:79 3
9. Spartac C-ța . 8116 49:73 3

10. Știința Cluj ................... r -
CUPA DE TOAMNA, SERIA I

1. știința Buc. 7610 49:20 13
2. Lie. nr. 4 Tim. 7421 46:41 IO
3. Știinta Tim. 8305 36:49 6
4. Confecția Buc. 7214 42:52 5
5. Rapid Buc. 7106 28:39 2

SERIA A II -A
1. Mureșul Tg. Mureș 7 6 1 0 67:33 13
2. C.S.M. Sibiu 8323 43:63 8
3. Voința Odorhei 7313 60:61 7
4. Rulmentul Brașov 7 2 1 4 59:62 5
5. Tractorul Brașov 7115 40:50 3

Sportul popicelor cunoaște o mare 
dezvoltare in regiunea Ploiești. A- 
vem sportivi iruntași, componenți ai 
•lotului republican. Activitatea pe 
Dlan regional se desfășoară, în ge
neral, bine. De aceea, este supărător 
cînd apar unele deficiențe. Așa, de 
pildă, nu de mult, echipa Flacăra- 
Raiinăria Cîmpina s-a deplasat la 
Ploiești, conform programării, pen
tru a susține meciul oiicial cu Lo- 
comotiva-Ploiești. Nu mică ne-a fost 
mirarea 
motiva 
normal, 
-oficială
Cîmpina". Deci, o deplasare inutilă, 
bani cheltuiti... Asemenea neprezen- 
tări au mai fost. De ce comisia re
gională de popice nu ia măsurile 
corespunzătoare 2

C. GORAN — Rafinăria Cîmpina

să vedem că formația Loco- 
nu s-a prezentat. In mod 
arbitrul a consemnat în foaia 
/„victoria echipei Flacăra

STADIONUL MUT...

Pi- 
des-
vum

Iubitorii fotbalului din orașul 
tești au numai cuvinte de laudă 
pre stadionul „1 Mai". Dar, așa 
se semnala într-un număr recent al
ziarului „Sportul popular", stadionul 
este lipsit de un ceas-cronometru. Pe 
lîngă această lipsă, v>reau să- iîîăi 
semnalez încă una : el nu e înzestrat 
cu o stație de radio-amplificare. In 
afară de aplauzele și ovațiile noastre, 
stadionul este... mut.

Păcat că un stadion modern și fru
mos, duce lipsa unor instalații atît 
de necesare. Sîntem convinși că a- 
țeastă deficiență se va rezolva. Dar. 
am dori, cit mai cujînd !

PETRE CAZANGIU — Pitești

CÎND NU SE RESPECTA 
REGULAMENTUL

de fotbal Minerul Băița- 
Baia Mare s-a încheiat cu
de 5—1 în favoarea gaz-

Partida 
Electrica 
rezultatul 
delor. Delegatul oaspeților a făcut
contestație și comisia regională de 
fotbal a admis-o, omologlnd rezul
tatul meciului cu 3- 
echipei 
vul: 7 
Minerul 
cală pe

Așa se intîmplă cînd 
pectă regulamentul unei

0 In favoarea 
Electrica Baia Mare. Moli- 

(șapte) din jucătorii echipei 
Băița n-aveau 

legitimație.
viza ine di-

nu se res- 
competiții.

S. VASILE — Baia Marc

Olimpiada de la Tokio 
în bibliotecile noastre

In vitrinele librăriilor a apărut zilele acestea o carte mult 
așteptată de iubitorii sportului: „Tokio, Olimpiada recordurilor", 
de I. Goga și R. Vilara. Cînd spunem o „carte mult așteptată", ne 
gindim nu numai la interesul manifestat îndeobște de cititori pen
tru o astfel de lucrare, ci și la faptul că a trebuit să treacă un... 
an pentru ca această carte să-și facă, in sfîrșit, apariția.

Răsfoind cartea, relrăiești măreața epopee sportivă de Ia Tokio, 
de unde și unii dintre reprezentanții noștri (speram și mai mulți) 
s-au întors cu cununa de lauri. S-ar părea că o carte despre Olim
piadă nu poale aduce nimic nou, evenimentele fiind cunoscute Ia 
timpul lor. Cind este vorba însă de o întrecere sportivă de ase
menea proporții, documentarul trece pe primul plan, El este însoțit, 
de altfel, în carte de numeroase amănunte, mai puțin sau de loc 
cunoscute, de domeniul reportajului, care dau viață lucrării.

Cartea cuprinde și multe fotografii, cu aspecte sugestive de Ia 
Jocurile Olimpice. Tiparul nu le servește însă întotdeauna. Și 
poate că am fi dorit un număr mai mare de imagini care să redea 
nu numai lupta sportivă, ci momente din afara locurilor de între
cere, care au marcat importanța și rolul acestei mari competiții a 
sportului amator, desfășurată sub semnul prieteniei, al înțelegerii 
între popoare.

J. B.



duminică st reia După meciul de la Ankara

campionatul categorici A DESPRE RANDAMENTUL FOTBALIȘTILOR NOȘTRI
Duminică 31 octombrie se reia 

campionatul categoriei A, cu dispu
tarea etapei a X-a. Iată meciurile:

Petrolul — U.T.A.
Știința Craiova — Dinamo București 
Farul — Știința Cluj
Crișul — Siderurgistul
C.S.M.S. — Steagul roșu
Rapid — Steaua
Știința Timișoara — Dinamo Pitești

CLASAMENTUL LA ZI
1. Rapid 8 7 1 0 19: 6 15

REZULTATE DIN CAMPIONATUL REPUBLICAN DE JUNIORI
C.F.R. Pașcani—Victoria P. Neamț 

2—1 (2—1), A. S. Cugir—Electro putere 
Craiova 0—5 (0—4), Recolta Cărei— 
>teaua roșie Salonta 3—0 (3—0), Va

gonul Arad—C.F.R. Caransebeș 7—0 
(5—0), Progresul București—Muscelul 
Cîmpulung 3—0 (2—0), Fructexport
Focșani—Metalosport Galați 3—1 (1— 
1), Metalul Rădăuți—Chimia Suceava

Programul jocurilor 
de duminică din Capitală

STADIONUL 23 AUGUST

ora 13 : Progresul București — 
I Metalul București (categ. B) ;
I ora 15 : Rapid București — 
Steaua București (categ. A).

STADIONUL POLITEHNICA

ora 9 : Știința București — Di- 
Victoria (juniori) ;

ora 10.30 : Știința București — 
Dinamo Victoria (categ. B).

TEREN LAROMET

ora 10: Tehnometal București — 
Electrica Constanța (categ. C) :

ora 11.45 : Tehnometal Bucu
rești — Electrica Constanța (ju
niori).

TERENUL 23 AUGUST IV

ora 9 : Rapid București — FI 
roșie București (juniori).

TERENUL VOINȚA I

ora 9 : S.S.E. nr. 2 București — 
Viitorul Electronica București (ju- 
tiori).

STADIONUL PROGRESUL

.a ll: Progresul București — 
acaua București (juniori).

Marți, înaintea meciului Știința Cluj- 
oid, pe stadionul orășenesc din Cluj.

I

OTBALISTUL Nr. 1 (către fotba- 
ul nr. 2) : Și, zi, le-o făcuși ! 
'OTBAL1STUL nr. 2 (ridică din 
>ri, ca și cum ar fi vrut să spună):

! Ce să fac!“
.3 : îmi pare bine, că pe mine...
. 2 : Easă, că-ți vine și țic rîndul. 
. .5 •• Mi-a venit de mult, spune tov. 
anfi Jar văd numai tușa. în campio- 
il trecut am mai jucat, dar acum...
. 1 (către F. 2): Spune-mi ce-ai 
țit cînd ți-a spus antrenorul să 

in joc ?
. 2 (dind cu pantoful intr-o piatră) 
Mai nimica...

1: Dar cînd te-ai încălzit? Că 
Le-am văzut de loc.

2 : In fugă, lingă poarta de la 
ză.

1 : Fu nu pot să joc pînă cînd 
na „încălzesc44 bine de tot.

3 : Și tot ai făcut entorsă...
1 : Am călcat strîmb. Ție nu ți s-a 

iplat ?
3 : Ba da !... Jcgean, mîine joci 

lapid ?
2 : Nu știu. Aș vrea. Să vedem re 

e antrenorul.
1 : ți ăi Țegcan, eu mă tot gindesc 

ne <3e au zis ai tăi, de la „Ar
ia44 ?
2: Le-a părut bine, m-au feli-

1: Și?
2 : Nu e destul ?

2. Petrolul 8 5 2 1 16: 5 12
3. U.T.A. 8 4 3 1 11: 6 11
4. Știința Cluj 8 2 5 1 10: 9 9
5. Știința Timișoara 8 4 1 3 12:12 9
6. C.S.M.S. 8 3 3 2 9:10 9
7. Steaua 8 2 4 2 17: 9 8
8. Steagul roșu 8 3 1 4 13:14 7
9. Dinamo Pitești 8 3 0 5 13:17 6

10. Știința Craiova 8 2 2 4 6:11 6
11. Siderurgistul 8 2 1 5 15:20 5
12. Dinamo București 8 2 1 5 13:19 5
13. Farul 8 2 1 5 6:14 5
14. Crișul 8 1 3 4 7:15 5

3—1 (2—0), Electrica Fieni—Dinamo
București (L—3 (0—2), Arieșul Turda— 
Unirea Dej 1—0 (1—0), Constructorul 
Brăila—Siderurgistul Galati 1—1 (0—0), 
Jiul Petrila—Victoria Tg. Jiu 3—3 
(3—0), C.S.M. Sibiu—Metrom Brașov 
0—1 (0—1), Minerul Bihor—Minerul
Baia Sprie 3—3 (1—1), Forestiera Si- 
ghelul Marmației—Crișul Oradea 0—1 
(0—1), Minerul Anina—U. T. Arad 
0—1 (0—0), A.S.A. Tg. Mureș—Știința 
Cluj 0—2 (0—1), Textila Sf. Gheor- 
ghe—Chimia Făgăraș 0—0, Petrolul Moi- 
nești—Dinamo Bacău 0—1 (0—0), Uni-, 
rea Negrești—Minobrad Vatra Dornei 
2—1 (1—1), Progresul Strehaia—Meta
lul Hunedoara 0—2 (0—1), Minerul
Deva—Minerul Lupeni 2—2 (1—1),

S. N. Oltenița—Farul Constanța 2—3 
(2—0), Textila Buhuși—Flamura roșie 
Tecuci 5—1 (2—0), Progresul Reghin— 
Gloria Bistrița 1—1 (0—0), Soda Ocna 
Mureș—Chimica Tîrnăveni 0—1 (0—0).

Apărarea oaspeților — tricouri deschise — face cu greu față atacurilor insistente ale bucureștenilor. 
(Fază din meciul de categoria C Flacăra roșie București — Portul Constanța 1—1)

Foto i N. Tocacek

F. 1 : Măi, dar fata ta știa că o să 
joci ?

F. 2 : Nu ! Nici eu nu știam.
F. 1 : Nici nu-ți dai seama ce bine-mi 

pare că ai jucat. Poate ai spart gheața 
și pentru noi.

I1. 3: Lasă, că așa ziceam și eu cînd 
am apărut prima dată în echipa mare...

F. 1 : Păi de-aia au plecat și Anca, 
și Simonfi, și Tarcu, și Curuț și toți 
ceilalți. Dacă nu joacă, uită fotbalul...

Discuție pe stadion
Scenetă (aproape reală) în două tablouri

F 3 : Tarcu a venit înapoi. Am fă
cut ieri o miuță, eu în echipă cu el. 
Adversari erau... Pe trei sucuri... Cei 
dm echipa adversă ziceau la început 
că le c sete de mor, dar pînă la urmă 
le-am băut noi sucurile

H

Reporterul, care plnă atunci ascul
tase, intră în vorbă.

REP : Voi de ce nu vă antrenați?

F. 1 : Dînsul e Țegcan și dumnealui 
e Sorin Brelan. Sînt jucători la echipa 
de seniori și azi e ziua juniorilor. Eu 
am făcut o entorsă la „stîngul44 și sînt 
în ghips, altfel aș fi și eu pe teren 
cu tovarășul profesor Avram.

Comentând meciul dintre selecționatele 
de fotbal ale României și Turciei, vom 
pleca de la un fapt, poate mărunt în 
aparență, dar plin de semnificație. Sem
natarul acestor rînduri asista, cu totul 
întîmplător, la aranjarea echipamentului 
formației noastre, după consumarea jo
cului. Cel ce făcea operația aceasta lua 
tricou cu tricou și, așezîndu-le grijuliu 
în geamantan, făcea și aprecieri cu pri
vire la eforturile jucătorilor, după „umi
ditatea” tricourilor. Criteriu de apreciere 
mal puțin științific, dar — în felul lui 
— nu lipsit de însemnătate.

Concluzia ? Doar trei sau patru din 
cele 10 tricouri dovedeau că posesorii 
lor au muncit mai mult, într-un cuvînt 
au transpirat serios în acest joc. Restul 
echipamentului era destul de ...uscat. 
Ne întrebam atunci, avînd încă proas
pete în fața ochilor cele mai importante 
aspecte ale meciului : cum este posibil 
ca aceiași jucători care cu cîteva zile 
înainte dăduseră satisfacție în meciul 
amical de verificare de la Brașov, mun
ciseră pe teren, să abandoneze acum cu 
ușurință lupta, să nu încerce recupera
rea baloanelor pierdute, să nu pună tot 
sufletul pentru o comportare bună ? 
Este foarte adevărat, nu de puține ori 
fotbaliștii turci au recurs la un joc dur, 
chiar foarte dur, dar aceasta nu poate 
constitui o scuză. Au crezut fotbaliștii 
noștri fruntași că o victorie în deplasa
re se poate obține numai și numai cu 
ajutorul cîtorva „artificii” tehnice ? Ni
mic nu poate dovedi mai bine contra
riul decît felul în care au cîștigat ad
versarii noștri de sîmbătă...

Dar pentru a prezenta cititorilor o 
imagine mai concretă a randamentului 
și a felului în care au evoluat, în ge
neral, reprezentanții fotbalului nostru la 
Ankara, să analizăm comportarea fie
căruia.

ANDREI : In general a fost puțin so
licitat. A greșit la primul gol, ezitînd 
să iasă și să plonjeze în picioarele lui 
Fevzi. Cel de al doilea gol a fost impa- 
rabil pentru un portar. Vom aprecia 
ca satisfăcător debutul lui în prima re
prezentativă a țării.

POPA : Foarte muncitor și plin de 
elan, ca întotdeauna. Ni s-a părut to
tuși. în unele momente ale jocului, mai 
puțin sigur pe el. A greșit uneori — nu

REP. (către F. 2): La meciul cu 
C.S.M.S. ai primit 7...

F. 3 : Pe merit
F. 2 (lasă capul în jos, roșește puțin).
REP. : Poate că mîine vei primi 8.
F. 2 : Dacă voi juca...
F. 3: Ar fi bine să joace. La noi, 

la Știința Cluj, cxisță dragoste pentru 
creșterea juniorilor, dar nu prea sînt 
promovați de tovarășii antrenori de la 
echipa din categoria A.

REP. : Bine, dar la Știința au fost 
promovați mulți jucători tineri : Anca, 
Simonfi, Curuț, Oprea, Brelan și alții.

F. 3 : Este adevărat, au fost promo
vați, au jucat un meci-două și apoi 
nimic...

REP. : Antrenorii primei echipe vin 
la antrenamentele juniorilor?

TOȚI : Nu prea.
F. 1 : Echipa noastră de juniori e 

campioana țării.
F. 3 : Vorba vine! Doar în scripte ! 

După cc am bătut pe Progresul Bucu
rești, astă-vară în finală, nouă juniori
lor nici nu ni s-au dat tricouri de cam
pioni. Doar o cupă am primit de la fe
derație.

F. 2: Spunea atunci tov. ing. Migdal, 
cel care se ocupă de noi din biroul de 

grav —- în plasament, poate și datorită 
faptului că spațiul din fața lui era mai 
liber pentru adversar.

MOTROC : S-a comportat mult sub ni
velul lui obișnuit, fiind depășit de cîteva 
ori. în plus, s-a plasat greșit și a ezitat 
să intervină în lichidarea acțiunilor 
ofensive ale adversarului, retrăgîndu-se 
nepermis de mult. Cel de al doilea gol 
este o urmare directă a unei asemenea 
ezitări, ceea ce i-a permis lui Nedim 
să-și „așeze” mingea și să șuteze.

C. DAN : A fost extrem de nervos în 
acest meci. Irascibil și necontrolat (de 
ce oare ?), el a greșit cum nu l-am vă
zut de mult. Din cauza stării de nervo
zitate nici măcar elanul lui binecunos
cut nu s-a făcut „simțit” în rezolvarea 
acțiunilor adverse. în două situații, în 
loc să paseze, a degajat puternic în 
...spatele unor adversari care și-au creat 
astfel poziții de atac destul de pericu
loase.

GREAVU : A dorit să facă mult. A 
luptat pentru fiecare balon, dar șl el 
a fost uneori neinspirat în intervenții, 
fiind depășit de cîteva ori de adversa
rul lui direct.

V. ALEXANDRUS Cîteva minute,' Ia 
începutul meciului, a evoluat bine. Apoi 
a „dispărut** din joc, nu și-a găsit locul 
și nu a stăpînit mijlocul terenului, așa 
cum trebuia. La începutul reprizei se
cunde s-a accidentat grav, rămînînd 
totuși pe teren și alergînd cît a putut, 
cu toate că șchiopăta. Asta a constituit 
o notă bună pentru el.

N. GEORGESCU: s-a plasat prea în 
față, încercînd să dea mai mult în atac,- 
unde s-a intercalat bine, înscriind de 
altfel și golul echipei noastre. Ar fi 
fost foarte bine dacă s-ar fi dovedit la 
fel de activ și la mijlocul terenului. 
Acolo el, ca și V. Alexandru,- a fost mult 
ajutat de înaintași (în special de Co- 
dreanu și de Ionescu). Credem că nu 
și-a îndeplinit rolul de coordonator al 
jocului echipei noastre.

PÎRCALAB : Ca de obicei, In jocurile 
din deplasare, a fost șters. A contribuit 
la realizarea unor combinații (din păcate 
doar cîteva !) și ...atît. De la el, ca cel 
mai vechi internațional din atacul pre
zentat la Ankara, așteptam mai mult. 
S-a mulțumit însă să dribleze pe loc, 

secție, că a întrebat la federație de ce 
nu ni se dau tricouri...

REP.: Și?
F. 2 : Și î s-a spus că titlul cucerit 

de noi nu e socotit campionat repu
blican !

F. 3 : Dar în regulamentul juniori
lor așa scrie: echipa cîștigătoare cu
cerește titlul de campioană republicană. 
Atunci, de ce nu ni s-au dat tricouri ?

F. 1: Am auzit că după finală ați 
plîns toți fiindcă nu vi s-au dat tri
couri.

F. 3: Am fost singura echipă din 
țară care a cucerit un titlu fără nici 
o înfrîngere.

REP. : Acum aveți vreo înfrîngere, 
în serie ?

F. 2 : Nici una.
F. 3 : L-am auzit tot pe tov. Migdal 

că dacă nu telefona clubul la federa
ție, în prima etapă nici nu știam cu 
cine jucăm, pentru că nu s-a anunțat 
programul...

REP. : Probabil că sînt prea multe 
cele o sută de echipe ’ Ar fi însemnat 
o sută de foi trase la șapirograf.

F. 1 : Și acum ce o să faceți ?
REP. : Am să transcriu convorbirea 

avută cu voi.

PERSONAJELE:

Fotbalistul nr. 1 : Alexandru Barbu, 
din echipa de juniori a Științei Cluj.

Fotbalistul nr. 2 : Augustin Țegcan, 
junior, promovat la echipa de seniori.

Fotbalistul nr. 3: Sorin Bretan, idem.
Reporterul i Mircea Tudoran. 

fiind ceva mal activ doar în finalul par
tidei.

DUMITRIU : Depășit de atmosfera în 
care s-a jucat, n-a fost decît parțial acel 
creator de situații pe care îl știm. Spe
riat de intrările decise ale lui Sabaha- 
tin (care a avut sarcina de a-1 marca 
strict) s-a retras și s-a deplasat mult 
spre dreapta către Pîrcălab, fără să-1 
sprijine și să colaboreze cu Ionescu, așa 
cum ar fi trebuit. Rodat, avem impre
sia că poate deveni un jucător de bază 
în echipa reprezentativă.

IONESCU : A alergat mult, a driblat 
(și cînd trebuia, dar și cînd nu era ne
cesar), dovedindu-se cel mai activ și 
mai avansat atacant al echipei noastre. 
Izolat de Dumitriu nu a mai putut fi 
și un bun realizator.

CODREANU : A debutat promițător,- 
arătîndu-se foarte harnic. A recuperat 
baloane de la adversar, a sprijinit linia 
de mijloc și uneori chiar apărarea, dar 
ta finalizarea acțiunilor ajungea, firește, 
epuizat, fără forța necesară în asemenea 
situații. Aceasta mai ales în repriza se
cundă.

Acestea sînt concluziile noastre, la 
care dorim să mai adăugăm doar fap
tul că ceilalți factori care au contribuit 
la înfrîngerea de la Ankara (starea te
renului, arbitrajul îngăduitor pentru 
gazde, spectatorii etc.) și-au avut — fără 
îndoială — rolul lor, dar HOTARITOR ÎN 
CONTURAREA GENERALA A REZUL
TATULUI A FOST COMPORTAREA NE- 
SATISFACATOARE A ECHIPEI NOAS
TRE.

CĂLIN ANTONESCU

Excursioniștii 
Loto-Pronosport 

pe Dunăre
• Pe motonava „Carpați44 se găsesc 

în prezent preiniații Loto-Pronosport care 
au obținut cite o excursie la Belgrad 
și Budapesta, cu prilejul tragerii ex
cepționale Loto din 31 august.

Frumoasa călătorie pe Dunăre du
rează 11 zile și are în afara ancoră
rilor de la Belgrad și Budapesta alte 
interesante opriri.

Programul excursiei este completat cu 
numeroase acțiuni artistice de care se 
îngrijește Loto Pronosport în colabo
rare cu Radiodifuziunea română și Stu
dioul „Alexandru Sabia44.

Reamintim participânților că Ia tra
gerile și concursurile speciale organi
zate de Loto-Pronosport, se atribuie 
suplimentar printre alte premii și ex
cursii în străinătate.

• Tragerile din zilele de miercuri 
27 octombrie (Pronoexpres) și vineri 
29 octombrie (Loto) vor avea loc în 
București, str. Doamnei nr. 2.

Tragerile din luna noiembrie a.c. 
sînt programate astfel : miercuri 3 
(Pronoexpres) la București, vineri 5 
(Loto) la București, miercuri 10 (Pro
noexpres) la Timișoara, vineri 12 
(Loto) la Arad, miercuri 17 (Prono
expres) la București, vineri 19 (Loto) 
la București, miercuri 24 (Pronoexpres) 
la Tecuci și vineri 26 (Loto) la Foc
șani.

PRONOSTICUL ANTRENORULUI 
EUGEN MLADIN (JIUL)

Pentru concursul Pronosport de dumi
nică 31 octombrie 1965, antrenorul Eu
gen Mladin ne-a indicat următoarele pro
nosticuri :

1. Petrolul—U. T. Arad 1
2. Știința Cr.—Dinamo București X 2
3. Farul—Știința Cluj 1 X
4. Cri șui—Siderurgistul 1
5. C.S.M.S. Iași—Steagul roșu I X
6. Știința Tim.—Dinamo Pitești 1
7. Minerul B.M.—Jiul Petrila X 2
8. lnd. sîrmci—A. S. Cugir 1
9. Vagonul—C.S.M. Sibiu 1

10. Dinamo Bacău—C.F.R. Pașcani 1
11. Oltul R.V.—C.F.R. Roșiori 1
12. Flacăra—Constructorul 1
13. Steaua—Rapid x

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.

DE LA I.E.B.S.
• Patinoarul artificial din parcul „23 

August** este deschis săptămîna aceasta 
pentru patinaj public în zilele de joi 
și sîmbătă între orele 17—19 și duminici 
între orele 10—13 și 16—18.
• La 1 noiembrie 1965 se redeschide, 

la patinoarul artificial din parcul „23 
August**, cursul de inițiere pentru copii 
de la 6—14 ani. înscrieri și informații 
la patinoar, începînd de joi 28 octom
brie 1965 între orele 10—17.
• Biletele pentru cuplajul de fotbal 

PROGRESUL — METALUL BUCUREȘTI 
și RAPID — STEAUA care va avea loc 
duminică 31 X. 1965 pe stadionul 23 Au
gust, se pun în vînzare începînd de 
joi 28.X.1965 la casele de bilete obiș
nuite.



Boris Lagutin boxează la Marsilia Activitatea
șahistă

ori

să

Clarke face noi tentative de record

PE GEOB

Campionatele Recent s-a disputat pe stadionul Wembley din Londra meciul amical Anglia-
Austria. Fotbaliștii austrieci au reușit un rezultat neașteptat, cîștigînd cu 3—2. 

In fotografie : un fundaș austriac respinge șutul din apropiere al lui Greaves.

de îotnai (Foto : Votavo Viena)

în Europa
în• Viitorul adversar 

C.O.T. al echipei Steagul 
roșu Brașov. Zagreb, a fost 
învinsă duminică la Niș de 
Radnicki cu 4—0 1 Alte re
zultate din campionatul 
iugoslav : Steaua roșie— 
Sarajevo 4—0, Olimpia— 
Vardar 1—0, Dinamo Za
greb—Vojvodina 0—2. Ve- 
lej—Partizan 0—0, Haj- 
duk—Rjeka 4—0, O.F.K. 
Beograd—Treșnevka 3—3, 
Zelejnicear-Radnicki 2—1.

ÎN ACEASTA 
SAPTAMÎNA

Azi și duminică sînt 
programate 6 meciuri 
din preliminariile cam
pionatului mondial de 
fotbal :

AZI : La Bruxelles : 
Belgia — Bulgaria 
(grupa I). Joc decisiv. 
Dacă oaspeții cuceresc 
un punct se pot con
sidera calificați.

La Copenhaga : Da
nemarca — Grecia și 
la Cardiff : Țara Ga
lilor — U.R.S.S. (grupa 
a Vil-a). Jocuri fără 
importanță pentru lo
cul I. U.R.S.S. este 
deja calificată. La Ma
drid : Spania — Irlan
da (grupa a IX-a). În 
tur : 0—1. în caz de 
victorie spaniolă se 
dispută (pe teren neu
tru) al treilea meci, 
(în grupă, prin retra
gerea Siriei, au rămas 
doar două echipe).

DUMINICA: La Lisa
bona : Portugalia —
Cehoslovacia (grupa a 
IV-a). Pentru a se ca
lifica, gazdele au ne
voie de un punct. La 
Leipzig : r.d. Germa
nă — Austria (grupa a 
Vl-a). în această gru
pă s-a calificat Ungaria.

• Rezultatele etapei a 
12-a din campionatul Fran
ței : Angers—Rennes 2—0. 
Strasbourg—Lens 1—0. Ni
ce—Rouen 6—0. Vaien- 
cieunes—Nantes 2—2, St. 
Etienne—Lille 7—4, So- 
chaux—Lvon 7—2, Nîmes- 
Toulouse 2—0, Sedan— 
Bordeaux 1—1, Monaco— 
Cannes 0—0.

• în campionatul An
gliei. după 13 etațxe, con
duc Leeds United și Shef
field United cu cite 19 p.

• în campionatul ceho
slovac, Sparta și Slavia sînt 
pe primele locuri, din nou 
la egalitate (16 p).

S.S.E. Banatul

MOSCOVA 26 (Ager- 
pres). — Federația unio
nală de box a aprobat ca 
Boris Lagutin, de 5 
campion al U.R.S.S. la ca
tegoria mijlocie mică, 
evolueze în două reuniuni 
internaționale amatoare or
ganizate de clubul francez 
„Marcel Cerdan44. Aceste 
reuniuni vor avea Ioc la 19 
și 21 noiembrie la Marsilia

și, respectiv, Nissa. Boris 
Lagutin este în vîrstă de 
27 ani. El a cucerit de două 
ori titlul de campion euro
pean, iar în finala Jocu
rilor Olimpice de la Tokio 
l-a învins la puncte pe 
francezul Gonzales. Campio
nul sovietic a susținut 200 
de meciuri, obținînd victo
ria în 193 întîlniri.

• Turneul internațional 
de șah de la Subotica, 
aflat la cea de-a 16-a edi
ție s-a încheiat cu victo
ria maeștrilor iugoslavi 
Kozomara și Bradvarevici, 
care au totalizat cite 3*/i 
puncte din 13 posibile. în 
urma lor s-au clasat în 
ordine : Djantar și Siness 
— 8 puncte, Szabo, Minev 
și Puc 7 puncte, Tomovici 
și Fodor 6’/- puncte etc.

în ultima rundă, maes
trul român luliu Szabo a 
remizat cu iugoslavul Per- 
kovici.

(Ager- 
» din 

unde a partici- 
întrecerile „Săp- 
preolimpice", at- 
australian Ron 
a evoluat într-un 

Melbourne,

SYDNEY 26 (
pres). — Reîntors 
Mexic, 
pat la 
tămînii
letul
Clarke 
concurs la

„TESTUL ACLIMATIZĂRII"
Despre rezultatele „Săptămînii preelimpice internaționale

După cum era și de așteptat, «Mica 
Olimpiadă44 desfășurată recent în ca
pitala Mexicului constituie obiectul 
comentariilor unui însemnat număr do 
ziare din toată lumea. Concluziile tra
se cu acest prilej, deși nu sînt iden
tice, oferă un bogat material de stu
diu nu numai pentru sportivi și spe
cialiști, dar și pentru toți iubitorii 
sportului.

Pentru ziarul elvețian „GAZETTE 
DE LAUSANNE44, întrecerile din Me
xic au constituit, înainte de toate 
„o săptâmînă medicală*. „Marile fi
guri internaționale, Ron Clarke, Bill 
Mills, Steve Krause și Sharon Finne- 
ran — scrie ziarul — au fost de
parte de a da tot ce puteau. Se pare 
că ceea ce îi interesa era de a cu
noaște propriile lor reacții la altitu
dine și ei au muncit mai curind pen
tru stetoscop decit pentru cronome
tru*. Specialiștii in medicina sporti
vă, numeroși in toate delegațiile, au 
fost în general satisfăcuți. Ei au 
strins o masă voluminoasă dc date 
asupra atleților, înainte, în cursul și 
după desfășurarea probelor, 
se feresc să tragă concluzii 
tive. Vor să facă comparații 
tele asemănătoare din cursul 
nilor sportive care vor avea loc 
viitor și în 1%7 la Ciudad de 
xico. Din rarele declarații făcute 
acum se pot trage totuși cîteva 
duzii. Prima este că dacă există o 
problemă de altitudine ea poate fi 
rezolvată ușor cu ajutorul 
tiri adecvate.

„O trecere in revistă a 
„Micii Olimpiade* din 
scrie ziarul american 
SCIENCE MONITOR" — face să 
existe un acord general cel puțin a- 
supra unui punct : cînd aici va avea 
loc Olimpiada din 1968 recordurile 
pe distanțele scurte vor putea fi do
borite în ciuda altitudinii de peste 
2 000 metri, dar rezultatele în pro
bele pe distante lungi vor fi influen
țate. Există insă un dezacord asupra 
altui punct: cit timp ii trebuie unui 
atlet pentru a deveni perfect aclima
tizat altitudinii?*. Ziarul scrie că 
un total de 215 bărbați și femei din 
16 țări s-au întrecut împreună cu 
200 mexicani în șase discipline spor
tive. Recordurile mexicane au fost 
doborite în 34 din cele 48 de probo 
dc ciclism, înot și atletism. Recordu
rile mondiale au rămas neschimbate.

dar fiecare tară a prezentat doar 
puțini dintre sportivii ei de frunte, 
iar unii dintre ei nu se găseau în cea 
mai bună formă. Scopul întrecerilor 
a fost de a furniza răspunsuri și deși 
nu a existat nici unul imediat, Vitali 
Korobkov, director al Institutului de 
cercetări în domeniul sportului din 
Moscova, a caracterizat astfel situa
ția : „Cînd toate cercetările cu pri
vire la altitudine vor fi definitivate, 
Olimpiada din 1968 va deschide o eră 
nouă în medicina sportivă.*6 El a 
adăugat următorul pronostic: „Nu 
există nici o îndoială că aici vor fi 
doborite numeroase recorduri mondiale

Revista preseistrăine

“ de la Ciudad de Mexico
tămîni. Intr-o declarație dată presei, 
ei a arătat că experții medicali care 
și-au desfășurat cercetările 
săptămînii de întreceri au 
concluzia că Olimpiada din 
va desfășura normal din 
vedere fizic și funcțional44.

Ziarul vest-german „SGDDEUT- 
SCHE ZEITLNG44 este de părere că 
„Săptămina internațională de la Ciu
dad de Mexico a confirmat ceea ce se 
știa de mult : la altitudinea de 2 200 
metri performantele în probele de dis
tanțe mici la atletism și ciclism vor 
fi strălucite, spre deosebire de situa
ția din probele de fond. Cîștigătorul 
cursei de 10 000 metri, Gamoudi (Tu
nisia) a obtinut 31:27,8 adică a fost 
cu trei minute mai încet decit iu 
urmă cu un an la Tokio, cînd a 
cîștigat medalia de argint. Australia
nul 
tri.
ori 
dei

în cursul 
ajuns la 
1968 „se 
punct de

cîștigînd proba de 5 000 
m cu timpul de 13:40,0. 
Clarke a declarat că, 
după cele cîteva zile 
petrecute în capitala 
mexicană, la o altitu
dine de aproape 2 300 
m, organismul său nu 
a avut de suferit și a 
fost capabil să obțină un 
timp de care este 
țumit.

Pentru 
octombrie, 
australian 
să facă o 
doborîre a 
mondiale în cursele de o 
oră și 20 km, deținute 
de neozeelandezul Bail- 
lie cu performantele de 
20,188 km și respectiv 
59:28,6.

• După 10 runde, în 
turneul internaționala de 
șah de la Belgrad coiWuice 
maestrul cehoslovac Ka- 
valek cu 6r/e puncte, ur
mat de. Minici 5’/2 puncte 
și o partidă întreruptă. 
Florin Gheorghiu se 
pe locul 7 cu 4'/s puncte 
și două partide întrerupte.

Șahistul i------ ----------------
taj decisiv 
poziția sa 
în partida 
Kraklajici.

român are avan- 
Ia Ostojici, dar 
este mai slabă 
întreruptă cu

mul-

sfîrșitul 
celebrul 
intenționează 

tentativă de 
recordurilor

lunii 
atlet

De pe toate
SOȚIA UNUI FOST 

CAMPION MONDIAL 
DE BOX FACE 

DECLARAȚII

Dar ei 
defini- 

cu tea * 
renntn- 

anul 
Me- 
pînă 
con-

unei pregi-

rezultatelor
Mexico —

„CHRISTIAN

și olimpice in probele pe distanțe 
scurte, ca un rezultat al rezistenței 
mai scăzute a aerului*. Australianul 
John Gastle, un oficial al Federației 
internaționale de box amator, a ur
mărit cele trei reuniuni ale progra
mului de box al „Micii Olimpiade44 
și a declarat: „Nu cred că 
dineu va tulbura in vreun fel 
xeri*.

O problemă principală care 
este aceea 
trebuie să 
înainte de 
tru a da 
olimpic. Răspunsul mexican a fost , 
identic cu acela dat de mexicani cînd 
au solicitat acordarea organizării 
Jocurilor: 72 de ore. Dar mulți
străini, ca vechiul antrenor de nalație
— japonezul Horonoshin Furuhashi
— au spps că este necesară o perioa
dă mai lungă — poate chiar trei săp-

altitu
de bo-

rămîne 
în care 
sportiv

a perioadei de timp 
se aclimatizeze un
a fi perfect pregătit, pen- 
tot ce poate în concursul

Ron Clarke a acoperit 5 000 me- 
în Europa, de 

sub 13:30,0. In 
din J968 Clarke 

cu 14:41.8. Chiar și 
can Ecchevarria, care obține 17:10,0 
la I 500 metri liber, a realizat in 
aerul rarefiat din Ciudad de Mexico 
cu 48 secunde mai mult*.

„Viitoarele Jocuri Olimpice se vor 
desfășura peste trei ani — scrie în 
continuare ziarul. Pînă atunci va 
trebui să luăm toate măsurile pentru 
a pregăti sportivii în așa fel, incit 
în proba de 10 000 metri să alerge 
cel puțin sub 30 de minute. Poate 
s-ar putea lua în considerare organi
zarea unui cartier general la Tampico 
sau la Peru Cruz, de unde sportivii, 
cu o zi înaintea probelor lor. să fie 
aduși cu avionul la Ciudad de Me
xico. O altă alternativă ar fi ca 
sportivii să se poată aclimatiza cu 
patru piuă la șase săp tămîni înain
tea începerii Jocurilor 
mexicană. Dar aceasta 
bleme în special acelor 
sa banilor constituie 
principală*.

cele mai multe 
orașul Olimpia- 
a fost al doilea 
înotătorul mevi-

în metropola 
va ridica pro- 
țări unde lip- 
o preocupare

Este cunoscut tuturor 
amatorilor de box câ ni
gerianul Dick Tiger și-a 
recîștigat la „Madison 
Square Garden* centura 
de campion al lumii la 
„mijlocie*, surclasîndu-l
în decurs de 15 reprize 
pe americanul Joey Giar- 
dello. Acesta, în 45 de 
minute, a primit peste 8 
duzini < 
figură, 
stă de 
cut cu 
maraton 
deseori 
podea, 
situația 
el arăta intr-un hal 
de hal... Soția sa, Rosa
lie, a trebuit să facă tra
diționalele declarații zia
riștilor : 
mult lui 
momentul
Avem patru copii... Ajun
ge cît a boxat, de la vîr- 
sta dc 18 ani ! Dacă va 
mai continua, riscă foarte 
mult. Vă promit că după 
o demonstrație în care în
casările vor li alocate u-

de stingi în plină 
Giardello, în vîr- 
36 de ani, a fă- 
greu față acestui 

l pugilistic, a pus 
genunchiul pe 

dar n-a acceptat 
de k.o. în cabină 

fără

,,l-am spus de 
Joey că a sosit 
: să abandoneze.

Vorwărts Berlin
268,25-269,70 la gimnastică

TIMIȘOARA, 24 (prin telefon). întîlnirea internațională amicală 
de gimnastică dintre formațiile S.S.E. Banatul și A.S.K. Vor
wărts Berlin a prilejuit o luptă echilibrată și a fost cîștigată pe 
merit de oaspeți, care au fost mai bine pregătiți și au format o 
echipă —1 ---------- ' •“ " -
Diesler
9.40 p;
9.40 p:
Ier (V) ________ ___ _ _ _
ring (V), 3. M. Simion (S.S.E.)?

P. ARCAN — coresp. regional.

mai omogenă. Iată învingă toi ii pe aparate : bară — G. 
(Vorwărts) 9.55 p, inele — A. Gruin (S.S.E.) și R. Plew (V) 
sărituri — G. Diesler (V) 9,50 p: paralele — R. Plew (V) 
cal cu minere — M. Simion (S S.E.) 9,45 p: sol — G. Dies-
9,50 p; individual compus: 1. G. Diesler, 2. D. Leichsen-

PE SCURT Cao Sen-cin 1:21,7: 200 m flu
ture: Huan Mei-yu 2:47,6.

PEKIN
TBILISI

o In sala de festivități a 
Institutului politehnic din 
Riga a avut loc festivitatea 
de închidere a meciului 
pentru titlul mondial fe
minin de șah. în numele 
federației internaționale 
de șah, Nina Grușkova- 
Belska (R.S. Cehoslovacă) 
a felicitat-o călduros pe 
campioana mondială Nona 
Gaprindașvili și i-a ofe
rit tradiționala cunună de 
lauri. Nona Gaprindașvili. 
în vîrstă de 24 de ani, cu
cerește pentru a doua 
oară consecutiv titlul su
prem.

meridianele
nui fond de ajutorare a 
săracilor, nu-1 voi 
lăsa să urce în ring44.

URIAȘUL GEESINK PA 
RĂSEȘTE ARENA

De două ori campior 
mondial, o dală campior 
olimpic și de 22 de or 
ram pion european, olan

dezul uriaș de 110 kg 
Anton Geesink a anunța 
la Rio, după sfîrșitu 
„mondialelor4- dc judo, c; 
nu va mai participa îi 
viitor la nici o compcLiți 
de amploare. Geesink, îi 
vîrstă de anL esl
primul european care d 
ani de zile a reușit să în 
trerupă șirul victoriilo 
japonezilor la categori 
„grea". „-4m făcut o vech 
promisiune, pe care as 
tăzi o respect — a spv 
Geesink — nu voi 
lupta la „mondiale*, 
retrag din activitatea con 
petiționalu internațională' 
Geesink și,-a inaugurat z 
lele trecute în orașul 1 
trecht o școală speciali/.; 
tă în luptele de judo. 1 
se va ocupa de ridican 
și promovarea tinerele 

cadre.

PELE - NESPORTIV I

Rezultate valoroase au fost 
obținute într-un concurs de 
natație desfășurat la Pekin in 
bazin de 50 m. Iată cîștigăto- 
rii probelor : masculin : 100 m 
•iber : Ciu Tun-ven 54,3 (nou 
record chinez); 400 m liber : 
Ciao-iuan 4:30,6 (nou record 
chinez); 100 m bras: Pu Ciu- 
can 1:09,3; 100 m fluture : 
Jun-Yi 1:00,5 (nou record chi
nez); 200 m fluture : 
Kvei-tian 2:20,1 (nou 
chinez); 400 m mixt: 
Cuan 5:8,7. Feminin,
liber: Cen Iun-cin 10:54,5 (nou 
record chinez); 100 m bras:

Cu prilejul unui 
atletic desfășurat 
Ianis Lusis a stabilit un nou 
record unional la aruncarea 
suliței, realizînd performanța

concurs 
la Tbilisi,

Kamata a stabilit 
noi recorduri mondiaie 

pană : 
352,500 
record 
româ- 
kg.

Tunichi
două
de juniori, la categoria 
142,500 kg la aruncat și 
la trei stiluri. Vechiul 
la trei stiluri aparținea 
nului Fiți Balaș cu 350

BRATISLAVA

PE SCURT

Tian 
record 

Ciao- 
800 m

de 86.56 
deținut 
de 86,04

TOKIO

m. 
de 
m.

Vechiul record, 
același atlet, era

în cadrul 
nai al sportului, care se des
fășoară în orașul Tokio, din 
centrul Japoniei, studentul

Festivalului națio-

Echipa feminină de baschet 
a Braziliei, care se află în 
turneu în Europa, a jucat la 
Bratislava în compania for
mației locale Lokomotiv. Bas
chetbalistele braziliene au în
cins
(41—43). 
cătoare 
puncte 
tiv) 32

cu scorul de 80—74 
Cele mai eficace ju- 

: Garcia (Brazilia) 38 
și Tîrolova (Lokomo- 
puncte.

PE SCURT

Iată o întîmplare rece 
tă cu ..perla neagră44 
fotbalului brazilian, Pe 
în cadrul unui meci co 
tînd pentru campionat 
Braziliei echipa Iu? P< 
conducea, cu 7 «niu 
înainte de sfîrșit, cu 3- 
în jocul cu Neroeste. 
C. Santos nu mai av 
emoții în ceea ce prives 
victoria. în acest tnom< 
Pele a primit balonul 
a driblat în stilul car; 
teristic trei jucători. La 
învălmășeală produsă 
fața porții, arbitrul 1 

sancționat pe Pele cu 
fault. „Perla neag 
considerîndu-se nevinov 
a părăsit ostentativ te 
nul, plecînd la cabi 
Santos a cîștigat cu 3— 
dar gestul lui Pele 
mează să fie analizat 
un tribunal special c 
activează pe ling? 
rația braziliană.
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