
CORTURI
IN CIUCAȘ

Zilele frumoase de octombrie au permis iubitorilor 
turismului să urce potecile murii Hor, să-și petreacă 
odihna în mijlocul naturii. în fotografie: un grup de 
turiști care in această toamnă de aur și-au așezat cor

turile la poalele masivului Ciucaș.
Foto : A. Neagu
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REPUBLICAN FEMININ
HERCULANE (prin telefon). 

Maestrele internaționale Alexan
dra Nicolau și Elisabeta Poliliro- 
niade continuă spectaculoasa lor 
cursă în fruntea clasamentului fi
nalei șahistelor.

In runda a 
tele au obținut 
col au la Sinm, 
Chiș. A doua
vînd negrele '— 
cu o remiză de Elena Rădăcină, 
în timp ce Polihroniade a acumu
lat avantaj considerabil la Tereza 
Urzică, Partida s-a întrerupt.

O poziție hună în clasament de
ține orădeanca Crista Makkai,

Vll-a, protagonis- 
victorii facile : Ni- 
iar Polihroniade la 
zi. Nicolau — a- 

a fost stopată

CAMPIONATULUI IMPORTANTE
DE SAU CONCURSURI

DOUA MECIURI DE HOCHEI

care a 
rundele a Vll-a și a VIII-a: 
Ionescu 
menea, în plutonul celor oare as
piră la titlu se află Marieta lo- 
nescu (remiză în runda a 
eu niaestra internațională 
Po go re viei).

Iată celelalte rezultate : 
reănu-Pogorcvici I/2—V2» 
rescu-Urzică |/2—V2» Jianu-Rădă- 
cină ,/2"r/2> Tolghi-Reicher ,/2"1/2» 
(runda a Vll-a) ; Chiș-Jianu 
1—0, Baumstark - Desmireanu 
0—1 (runda a VlII-a) : Cliiș- 
Desmireanu 0—1 (întreruptă din 
runda

$i
cauza 
to a re,

remizat partidele cî din 
cu 

și Teodorescu. De ase-
DE GIMNASTICA

ROMÂNIA—UNGARIA,

IN NOIEMBRIE

VIII-a
Maria

Desmi- 
Teodo-

• Zăpada așternută de cu- 
rînd pe cresteic munților Fă
găraș și Cibin ne-a îndemnat 
să facem o vizită în secțiile de 
schi ale asociațiilor sportive din 
orașul Sibiu. Aici am văzut, de 
pildă, un lot al asociației Voin
ța pregătindu-se de zor pe us- 
,cat. Antrenamentele — conduse 

H. Ungureanu și H. Ger- 
n§rd — constau din alergări pe 
teren variat, gimnastică, sprin
turi etc., toate avînd drept scop 
îmbunătățirea pregătirii fizice. 
Printre participanții Ia aceste 
antrenamente am remarcat o 
serie de schiori fruntași : Mioa
ra Opriș, George Scherer, Gheor- 
ghe Hocsnam, Doina Nistor ș.a.

Aceleași preocupări în vede
rea sezonului le-am constatat și 
la asociațiile sportive ale Gru
pului școlar Independența (prof. 
Dumitru Dobrescu) și Liceului 
nr. 2 (prof. Cristea Cvanca). Pen
tru a asigura din vreme buna 
desfășurare a activității compe-

tiționale, comisia de schi a ora
șului a luat măsuri pentru rea- 
menajarea pîrtiei Coasta Boaci 
din Rășinari și pentru mărirea 
pîrtiei Curmătura Stezi. (ILIE 
IONESCU — coresp.).

• Zilele trecute a nins și în 
munții Gilăului și Băișorii, a- 
mintindu-lc schiorilor din Cluj 
că peste puțină vreme vor par
ticipa la primele întreceri ale 
sezonului. în vederea acestui 
eveniment, comisia regională a 
luat o serie de măsuri menite 
să contribuie la buna desfășu
rare a activității. Astfel, sînt în 
perspectivă trei centre de ini
țiere (la Abrud, Cîmpeni și 
Cluj), pîrtiile au fost curățite 
și lărgite, au fost organizate 
două concursuri pentru trecerea 
normelor de control. La primul 
s-au prezentat 23 de schiori de 
la Știința și 2 de la Voința, re- 
mareîndu-se prin performanțele 
înregistrate loan Matei, Petru

Tomori, Horia Dumbreanu, G. 
Spec, Maria Pal ș.a. Cei mai 
bine pregătiți s-au dovedit 
schiorii de la Știința (antrenor 
prof. Petre Goțea). La asociația 
sportivă Voința se muncește de 
asemenea cu hărnicie pentru ca 
schiorii (antrenați de Emil Hor- 
vat) să se prezinte cît mai bine 
pregătiți. Nu putem spune ace
leași cuvinte frumoase și despre 
secția de schi a asociației C.F.R., 
la care nu se observă nici o 
preocupare pentru noul sezon. 
(P. NAGY — coresp.).

In cadrul pregătirilor 
pentru turneul de baraj de 
la București (10—12 decem
brie), care va desemna una 
din echipele participante în 
seria B a campionatului 
mondial, echipa reprezenta
tivă de hochei pe gheață a 
țării noastre va susține două 
jocuri de verificare cu se
lecționata Ungariei, în zi
lele de 20 și 21 noiembrie, 
la București.

a IV-a).
clasamentul 
numărului 
îl dăm indicînd punctele 

cîștigate și pierdute.
1—2. Polihroniade (1), Nicolau 

5—2, 3. Răducanu 4V2—3!/2, 3. 
Makkai (1) 4— 2. 4. Ionescu (1) 
4—3, 5. Teodorescu 4—4, 6.
Simit (1) ^'2—3t/2, 7—8. Baum- 
stark, Reicher 3l/2—31/; etc.

pe care, din 
impar de jucă-

T. NICOARA — coresp.

Gimnaștii și gimnastele noas
tre vor participa în zilele și 
săptămînile următoare la o 
serie de importante concursuri 
internaționale și interne. Pri
mul dintre acestea va avea loc 
sîmbătă, la Schwerin (R.D.G.) 
între echipele feminine de ti
neret ale R.D.G. și României.

In zilele de 12, 13 și 14 
noiembrie vor avea loc la Bucu
rești campionatele internațio
nale ale țării noastre. In ace
eași perioadă juniorii și juni
oarele noastre vor participa Ia 
un concurs în Iugoslavia. După 
o săptămînă (20—21 noiembrie) 
se va desfășura la București 
întîlnirea bilaterală dintre e- 
chipele masculine și feminine 
ale României și Franței.

La 27 și 23 noiembrie se vor 
desfășura finalele campionate
lor individuale și cele ale cam
pionatului interregiuni.

Două recorduri mondiale
doborîte de Ron Clarke

în cadrul unui concurs desfășu
rat miercuri în localitatea 
Geelong, la 100 km de Melbourne, 
atletul australian Ron Clarke a 
obținut două recorduri mondiale, 
în cursa de o oră el a parcurs 
20,231 km, iar pe distanța de 
20 de km a fost cronometrat cu

59:22,7. Vechile recorduri ale lu
mii erau deținute de atletul Bailie 
(Noua Zeelandă) cu 20,188 km și 
respectiv 59:28,0. In această cursă 
Ron Clarke a alergat fără adver
sar parcurgînd fiecare tur 
pistă intre 1:10,0 și 1:11,0.

SPORTIVI ROMÂNI PARTICIPĂ 
LA CAMPIONATELE INTERNA
ȚIONALE DE TENIS DE MASĂ 

ALE UNGARIEI

cu care egalează recordul mon
dial deținut de japonezul Ikino- 
seki, clasat pe locul II cu 355 kg. 
Medalia de bronz a revenit tot 
unui japonez, Josiuki Miake (345 
kg).

Aseară a părăsit Capitala ple- 
cînd la Budapesta un lot de ju
cătoare și jucători de tenis de 
masă. Au făcut deplasarea Ma
ria Alexandru, Ella Constanti- 
nescu. Eleonora Mihalca, Dorin 
Giurgiucă și Adalbert Reti. Spor
tivii români vor lua parte la 
campionatele internaționale de 

te ^2 dt masă ale Ungariei care Vb Z avea loc vineri, sîmbătă și 
duminică

RETURUL CAMPIONATULUI 
REPUBLICAN DE SCRIMĂ 

PE ECHIPE

de

GIMNAȘTII JAPONEZI ÎNVIN
GĂTORI ÎN MECIUL CU O 
SELECȚIONATĂ EUROPEANĂ

Campionatul republican 
scrimă (echipe) continuă sîmbătă 
și duminică cu prima etapă a 
returului. întrecerile vor avea 
loc în sala de sub tribunele sta
dionului Republicii.

Ultimele etape ale returului (a 
Il-a și a III-a) vor fi programate 
în cadru] aceleiași reuniuni, în 
zilele de 12, 13 și 14 noiembrie, 
probabil pe planșele instalate în 
sala Dinamo.

se ajuta
Sala Floreasca este scăldată In 

neon. Pe parchet intră jucătoarele 
lotului de handbal în 7. Antrenoru1 
C. Popescu dă semnalul de începere 
Dar. ce se întimplă ? Irina Naghi 
nu-i In poarlă, ci pe extrema stingă, 
iar în locul ei apără... Elena Hedeșiu I 
Nici luliana Naco nu se găsește ne 
postul său obișnuit... Jar mingea 
zboară spre una din porii purtată nu 
din mină în mină, ci din... picior în 
picior 1? Da, handbalistele joacă... 
fotbal. Si ce bine pasează Naghi, re 
șuturi trage Naco, cum sare la cap 
„Bobită" Dumitrescu...

Spectatorul obișnuit al întreceri- 
lor sportive duminicale, curios să cu
noască cit mai mult din activitatei 
de pregătire săptămânală a sportivilor 
noștri, poate întllni multe asemenea 
aspecte surpiinzătoare dacă-și poartă 
mai des pașii pe terenurile și în să
lile de sport. Aici se desfășoară o 
intensă muncă de instruire, care pre
zintă cele mai variate forme. Une-e 
chiar neașteptate. Iată cîteva din 
bogata experiență a unor antrenori

între ele • ••
dat fiind faptul că acest sport pune 
pe jucători în situația de a rezolva 
diferite faze în condițiile unor dese 
contacte «corp la corp“ cu adversarii

— Cîteva exemple concrete ?
— Aș putea cita pe Livia Naghi, 

care-și datorește progresul, în mare 
măsură, folosirii sporturilor compli
mentare (înot, atletism, handbal, gim
nastică) ; pe Margareta Matei, de la 
Progresul (junioară promovată în pri
ma formație), la care viteza de reacție 
a sporit evident ca urmare a practică
rii tenisului de masă sau a săriturii în 
înălțime. Tipic însă, după mine, este 
exemplul Ecaterinei Vogel (Știința 
București), care — datorită tradiției

PETRE GAȚU
(Continuare în pag. 2)

baschet la antrenament ? Nu. ImnO echipă de 
ginea înfățișează — Ia o lecție de pregătire — 
un grup de boxeri dinamoviști din Craiova jucînd 

baschet...

TENIS DE MASA 
PENTRU BASCHETBALISTE..

ESSEN (Agerpres). — Selecțio
nata masculină de gimnastică a 
Japoniei a evoluat la Essen 
(R.F.G.), în compania unei com
binate europene. Gimnaștii japo
nezi au terminat învingători cu 
scorul de 285,80—281,25 puncte. în 
clasamentul general individual 
compus primele două locuri au 
fost ocupate de japonezii Akino 
Nakajam — 57,85 puncte și Ta
kashi Mitsukuri — 57.55 puncte. 
Locul trei a revenit polonezului 
Nikolai Kubica — 56,75 puncte.

TREI DERBIURI DE HANDBAL 
ÎN BUCUREȘTI

HALTEROFILUL FOLDI - CAM
PION MONDIAL LA „COCOȘ"

au început la Teheran 
Campionatele mondiale de halte
re. La categoria „cocoș" pe pri
mul loc s-a clasat sportivul ma
ghiar Foldi cu un total de 360 kg,

Ultima etapă a competițiilor 
de handbal în aer liber progra
mează în București trei partide- 
derbi : Dinamo—Steaua (m. I),
Progresul-Știința Galați (f. II) și 
Știința-Liceul nr. 4 Timișoara 
(Cupa de toamnă, seria I). Iată, 
de altfel, întregul program din 
Capitală :

Sîmbătă 30 octombrie, teren 
Dinamo, ora 16 : Dinamo-Steaua

Duminică 31 octombrie, teren 
Progresul de la ora 10 : Știința- 
Liceul nr. 4 Timișoara și Progre- 
sul-Știința Galați ; teren Giu- 
lești. de la ora 14,45 : Confec- 
ția-Rapid (Cupa de toamnă, se
ria T) si Rapid.Metalul Copșa 
Mică (m. II).

Interlocutor — Grigore Avachian 
antrenorul echipei feminine de baschet. 
Progresul.

— Dvs. folosiți sporturile com
plimentare ?

— Firește. Atletism (alergări de vi
teză pe distanțe scurte, sărituri 
înălțime de pe loc, tu clan etc.), 
lei.

in
Vft- 

handbal redus, tenis de masă și 
în limitele posibilităților— înotul. 

Totul în raport cu perioada de pregă
tire : la atletism, înot și handbal re
curg în perioada pregătitoare, la tenis 
de masă și la volei ~ în cea competi- 
țională.

— De ce tenis de masă si hand
bal ?

— Primul ajută la dezvoltarea vi-
tezei de reacție, în special pe spațiu 

I mic :
j îarea
I în cîmpul de joc și a combativității,

handbalul contribuie la dezvol 
mișcării în teren, a clarviziunii

’ i caută să
feminin de fotbal, ci

„încolțită" de Lucretia Anca (stingă) și Lidia Dumitru (dreapta), Irina Naghi 
scape prin dribling de „adversare"... Faza nu l dintr-un meci '.

dinlr-un antrenament al handbalistelor



I
I

Carnet competițâonal
sas JOI

BOX: Sîmbătă și Bumînîcă, în Capitală:
cuplaj pugilistic

ATLETISM: De ia start la sosire

Sîmbătă seara se dispută primele 
întîlniri din cadrul returului campio
natului republican de box pe echipe. 
Iubitorii boxului din Capitală vor 
avea un program deosebit de „încăr
cat". Galele din București se dispută 
în program cuplat, după cum ur
mează : sîmbătă în sala Floreasca, 
Metalul București întîlnește formația 
Cimentul Medgidia, iar combinata 
Olimpia — Progresul va lupta cu 
C.S.M. Reșița. Duminică sînt progra
mate, tot în ' ~
rele partide : 
și Rapid —

Iată cum 
șase serii, 
turului :

sala Floreasca, următoa- 
Voința — A.S.A. Bacău 
Minerul Banat.

★
arată clasamentele celor 

înaintea primei etape a re-

SERIA I
1. Dinamo
2. Constr.
3. Gaz metan Mediaș
4. U. M. Timișoara

Craiova 
Hunedoara

ÎN JOII
I1500 in obst. P. Olteanu 4:38,2 ; 

N10RI II : 80 m : T. lordache 
300 m : Iordache 37,2 ; 1000 m : 
Dima 2:41,6; 3 km marș: Gh. Ni
colae
6,40 ; greutate : C. Pecec 13,80 ; cio
can ; "
Gagea 49,40 ; JUNIOARE I : 200 m : 
El. lonescu 26,2 ; 400 m : CI. Iacob 
59,6 ; 800 m : Iacob 2:20,4 ; 80 mg : 
G. Negoescu 12,4 ; înălțime : C. Da- 
finescu 1,48; disc: E. Prodan 40,60; 
JUNIOARE 11 : 60 m: M. Pretorian 
8,3 ; 500 m : Z. Rad'J și FI. Grigo- 
rescu 1:23,2 ; 60 mg: El. Mîrza 9,7 ; 
lungime : M. Anghcl 5,20 ; greutate : 
M. Micu 12,38 — record republican 
dc copii. Participînd la un concurs 
de decatlon Eug. Simionescu a reali
zat 6165 p. (N. D. Nicolae — coresp.).

BUCUREȘTI. Pe stadionul Dinamo 
a avut loc recent un concurs de veri
ficare. Seniori : 100 m : C. Grigo-
rcscu 10,8, V. Midvighi 11,0; 200 m: 
V. Jurcă 21,4, I. Osoianu 21,8 ; CO
PII : 1951 : 60 m : R. lonescu 7,3 — 
record egalat ; 1952—53 : 60 m : S. 
NițescU, V. lonescu și R. London 9,0 ; 
lungime : D. Albu 5,01 ; mingea dc 
oină : C. Bulugea și Tr. Samson 

1954—55 : 60 m : Gh. Be j an 
9,0 ; lungime : D. Beltic 3,82 ; min
gea de oină : M. Breazu 39,50 ; FETE: 
1952—53 : 60 m : M. Domocoș și D. 
Bujor 9,0 ; lungime : D. Bujor 3,92 ; 
1954—55 : 60 m : L. Bercca 9,8 ; lun
gime : L. Bercea 3,60.

CLUJ. SSE, cu sprijinul comisiei 
regionale, a organizat un concurs, în 
cadrul căruia Andrei Șepci a încer
cat să doboare recordul republican de 
juniori la decatlon. El a reușit 6369 p 
(la 26 p de recordul lui Silviu Ho- 
doș). La 7 din cele 10 probe Șepci 
și-a realizat recorduri personale : 
100 m — 11,7, lungime — 6,50, greu
tate — 11,09, înălțime — 1,85, 400 m 
— 55,7, 110 mg — 15,7, disc — 32, 78, 
prăjină — 3,70, suliță — 49,93, 1500 ni 
4:44,3. Vîntul puternic din față l-a stin- 
jenit in obținerea unui rezultat mai bun. 
Alte cifre : FETE : 80 m : El. Silai 
10,6 ; 300 m : I. Valendorfean 45,4 ; 
500 m : Silai 1:18,4, M. Toader 1:20,9; 
greutate: A. Rusu 10,09 ; BĂIEȚI : 
80 m : A. I oani 9,6 ; 100 m : V. Să- 
rucan 10,9 ; 110 mg : A. Deac 15,5 ; 
400 m : R. Rusu 53,3 
Cociș 2:00,9 ; lungime 
6,30 ; . "J....................... ...
P. Naghi — coresp.).

BUCUREȘTI. Pe stadionul Tinere
tului au avut loc campionatele indi
viduale ale Capitalei pentru juniori. 
JUNIORI I : 100 m : M. Isbășescu și 
B. Iliescu 11,1 : 
șanu 22,9 ; 800
2:03,6; 1500 m:
4:16,0 ; 10 km marș : I. Constantin
54:06,0 ; 3000 m : Dîndăreanu 9:05,6 ; 
400 mg : B. Szucs 58,8 ; lungime : 
II. Gogoașă 6,48 ; triplu : A. Mihu 
13,70 ; înălțime : S. Ioan 1,97 ; greu
tate : S. Hodoș 14,71 ; disc: Hodoș 
47,18 ; ciocan : Gh. Costache 70,28 ;

desene de
clujeni de la probele 

n-au voie, din 
administratorului, 

terenul 
că

ju-
9,1 ;

I.

M. Ling

disc : N.

NEAOl! MDllfSv.?

terenul acesta

1.

4.

1.
2.

3 0 0 77:42
102 53:65
10 1 36:42 
0 0 2 31:48

9
5
4
2

Buc.
Bacău

SERIA A

Metalul Buc.
C.S.M.S. lași
C.S.O. Brăila
Cimentul Medgidia

A.S.A.
2. C.S.M.

2.
3.
4.

2. C.S.M.
3. A.S.A.

Rapid

1.
2.
3.
4.

Crișul Oradea 
Reșița

3. Olimpia+Progr. Buc.
4. C.S.O, Baia Mare

SERIA A

SERIA A
1. Oțelul Galați
* Farul constanța 

Voința - 
A.S.A.

SERIA A
1. Minerul Banat 

Cluj 
Tg. Mureș 
Buc.

SERIA A
Muscelul Cîmpulung
Metalul Bocșa

3. Ind. sîrmei C. Turzii
4. C.S.M. Sibiu

VOLEI: Știri, clasamente
• In dimineața acestei zile urmea

ză să plece în Franța echipa mascu
lină de volei Dinamo București. Ea 
va participa la turneul de verificare 
a speranțelor voleiului francez, turneu 
programat inițial la Marsilia, dar care 
— după cum i s-a comunicat federa
ției noastre — va avea loc la Paris 
în zilele de 30—31 octombrie și 1 
noiembrie. Fac deplasarea jucătorii : 
Corbeanu, Dcrzci, Ganciu, Cozonici, 
Schreiber, Tîrlici, Smerecinschi, Sto- 
ian și Mânu.

• Clasamentul, după două etape, în 
campionatul republican masculin la ca
tegoria A — seria I :
1. Rapid București 2 2 0 6:1 4
2 Dinamo București 2 2 0 6:1 4
3. Tractorul Brașov 2 2 0 6:3 4
4. Stiinta Brașov 2 1 1 4:3 3
5. Știința Galați
6. Constructorul Brăila
7. Farul Constanța
8. știința Cluj
9. Petrolul Ploiești

30 Știința Timișoara
11 Steaua București
12. Minerul Baia Mare

• Meciurile din București ale 
pei de duminică 31 octombrie se 
juca in sala Giulești, după următorul 
program : ora 8,30— C. P. București- 
Dinamo București (F) și în continuare 
Steaua București-Mineru] Baia Mare 
(Ml Rapid București-Știința Brașov 
(Ml

e La campionatul regiunii Oltenia, 
început de curînd, participă 14 echi
pe masculine, împărțite în două se
rii. Este îmbucurător faptul că la 
campionatul direct regional au aderat 
numeroase echipe sătești și totodată 
acela al apariției, cu acest prilej, a 
unei serii de terenuri sportive construi
te cu resurse locale și prin muncă ob
ștească, la un nivel corespunzător 
competiției. In această privință trebuie 
remarcată preocuparea asociațiilor 
sportive înfrățirea Poiana Mare, Re
colta Urzicuța, Recolta Segarcea Ș> 
Știința Băilești, care și-au construit 
asemenea terenuri sportive. (M. VLÂ- 
DOI ANTI — coresp.)

Atac brașovean blocat. Imaginea este 
luată din timpul meciului Stiinta 
Brașov — Farul Constanta, jucat du
minica trecută in orașul de la poalele 
Tîmpei și terminat cu 3—0 pentru 

studenti
Foto : V. Secăreanu

ajut

15:00,6 ; lungime:

D. Popescu 52,84 ;

Atleții 
de aruncări, 
dispoziția 
sâ se antreneze pe 
gazonat. Atleților prinși 
se antrenează pe teren li se... 
confiscă discurile și sulițele. 
In schimb, cit e ziua de 
mare, calul care se înhamă la 
tăvălug, paște nestingherit pe 
teren... (P. Naghi-coresp.).

(Urmare din pag. 1)

sportive din familie și îndrumărilor 
antrenorului — și-a dezvoltat calități 
necesare în baschet, practicînd atle
tismul, înotul, tenisul de masă si 
schiul
HANDBALIȘTII PREFERĂ FOTBALUL...

Pentru că am pomenit, la început, 
de fotbal, să ne întoarcem puțin la... 
handbal. De data aceasta, ne-a vorbit 
prof. Eugen *i’rofin 
rești).

— De ce folosesc des, 
Pe lingă elemente din 
tism, fotbalul ? In afară de faptul că 
— în general — sporturile complimen
tare dau un conținut mai variat, mai 
plăcut unei lecții de antrenament, un 
joc de fotbal redus contribuie — sub 
o formă atractivă pentru jucători — 
la îmbunătățirea pregătirii fizice, a 
acelor calități la care unii jucători 
sînt deficitari. Jocul acesta m-a ajutat 
mult să sporesc — de pildă — viteza 
la unii jucători ca Marinescu și Pa- 
raschiv, forța picioarelor la majori
tatea handbaliștilor, mișcarea în te
ren a echipei, schimbarea rapidă de 
direcție.

— In concluzie ?•••
~ Experiența îmi arată că, jucînd 

fotbal, handbaliștii sînt puși în situa
ția dc a se deplasa tot timpul și foar

(Știința Bucu-

în antrenament, 
baschet și atle-

800 m : E.
1. Negruțiu 

prăjină : G. Pop 3,70. (prof.

200 m : D. Hidio-
A. Dumitru

Al. Dîndăreanu 49,50
m :

- Păzea, fraților ! P? 
antrenează calul stadionului!

IAHTING: Concursuri in serie
Ultimele două săptămini au 

gale în întreceri dc iahting. 
de vremea uscată și de vîntul 
veliștii din București s-au 
nu mai puțin de cinci 
tate cu tot atîtea cupe. Astfel, pe 
Herăstrău 
retului", 
greșul", 
pionului 
serie de 
buni veliști din clasele snaip și 
a fost 
Progresul (antrenor Gheorghc Constan
tin). Dintre ei s-a remarcat în mod 
deosebit timonierul L. Predescu care a 
ocupat locul I în patru din cele cinci 
întreceri. S-an mai evidențiat colegii 
săi de club P. Svoboda. M. Dumitriu, 
Gh. Petrescu, ca și N. Iliescu și E. 
Cressianu de la Știința.

REZULTATE TEHNICE: 
neretuhli" snaip 
descu 4- I. Coman) 3651 p: 2. 
(D. Ciocoiu 4- T. Doctor) 2743 p; 
Știința (N. Hencgariu 4- Gh. 
2146 p; finn: 1. N. Iliescu 
4473 p ; 2. P. Svoboda (P) 
3—4. Gh. Petrescu (P) și E. 
nu (Ș) 3383 p. „Cupa de 
snaip: 1. Progresul (U. Predescu + 
N. Iordache) 2838 p; 2. Știința (M. 
Anastasescu 4- G. Altarovici) 1333 p; 
3. Progr. (P. Ciocoiu 4- 1. Coman) 1114 
p; finn: 1. P. Svoboda (P) 3344 p; 
2. M. Dumitriu (P) 2089 p; 3. E. 
Gressianu (Ș) 1964 p. „Cupa Progresul" 
snaip: 1. Progresul (b. Predescu 4-

fost bo- 
Profilînd 
favorabil, 

întrecut în 
competiții, do

larul 
tine- 
P ro
ca m-

Aceasta

s-au disputat „Cupa 
„Cupa de toamnă", „Cupa 
„Clipa de rezistentă" și 
orașului București. 

concursuri, destinată celor mai 
linn, 

dominată de sportivii clubului

.Clipa ti-
: 1. Progresul (L. Pre- 

Progr.
3.

Stirbu) 
(Știința) 
3945 p; 
Gressia- 
toamnă"

între ele
te repede. își creează un bagaj motric 
mai mare, fac des sprinturi scurte (ca 
la handbal), iși dezvoltă jocul de pi
cioare necesar în apărare și își întă
resc gleznele și forța picioarelor.

Antrenorul studenților n-a uitat insă 
să sublinieze că — pe bună dreptate — 
pregătirea fizică generală și specială 
nu se bazează numai pe fotbal.

...IAR ATLEȚII - HALTERELE
încheiem șirul scurt al exemplifică

rilor cu convorbirea avută cu antre 
norul de atletism prof. E. Baruch care
— după cum se știe — se ocupă de să
ritori :

— Folosesc des elemente de haltere 
, în unele perioade, jocuri sportive 

pregătirea atleților.
— Care este rezultatul practic 

al introducerii elementelor din 
haltere în antrenamentul unui 
atlet ?

— In principal, dezvoltarea forței, 
în care scop iarna planific două an
trenamente în cadrul cărora se execu
tă ridicări de haltere (la smuls și a- 
runcat), genuflexiuni. La aceste pro 
cedee țin o strînsă evidență a creșterii
— dirijate — a recordurilor personale 
(de pildă, Ciochină arc ca recorduri 
personale 60,70 și 150 kg), care con
stituie „simptome" certe ale sporirii 
forței, calitate dominantă a acestui 
atlet. Pentru îmbunătățirea detentei

folosesc săriturile cu haltere pe umeri 
(la un antrenament : 6 serii de cîle 
30 de sărituri). In perioada competi- 
țională jocurile sportive și în special 
fotbalul intră în completarea încălzirii 
în unele antrenamente tehnice. Ne 
ajută mult la realizarea factorului 
emoțional pozitiv atît de necesar în- 
tr-un antrenament de mare intensitate 
(de exemplu, cu circa 100 de sărituri 
cu diferite elanuri)- Acestea sînt o 
parte din elementele împrumutate pen
tru îmbunătățirea pregătirii sporti
vilor.

ȘÎ, 
în de mai sus 

că nu-i vor- 
de momente 
de antrena-

★
Am putea continua cu astfel de 

exemple, pentru că sînt multe și felu
rite metodele folosite de antrenori- 
Credem însă că rîndurile 
au avut darul să convingă 
ba de simple amuzamente, 
pentru relaxare la sfîrșit
ment sau de... capricii de antrenori. 
E vorba de mijloace extrem de eficace 
— cunoscute, îndeobște, sub numele de 
„sporturi complimentare" — folosite în 
pregătire pentru dezvoltarea unei cali
tăți sau alteia. Sporturile se ajută în
tre ele (iar atletismul pe toate cele
lalte...). De acest lucru sînt convinși 
antrenorii, dovadă că în planurile lor 
de antrenament includ multe elemente 
din alte sporturi, bineînțeles în raport 
cu specificul și cerințele fiecărui spor
tiv sau fiecărei echipe.

Componențli echipei de 
handbal Progresul Odorhei — 
care activează in campionatul 
regional — s-au înapoiat de 
la Miercurea Ciuc, unde sus
ținuseră o partidă parctirgînd 
drumul pe jos, deoarece con
siliul asociației nu s-a îngrijit 
de asigurarea unui mijloc de 
transport. (A. Pialoga-cores.j.

M. lordache) 2537 p ; 2. Știința 
Anastasescu 4- G. Altarovici) 1537 
3. Progr. (O. Mitchcvici 4- B. Stănescu) 
1282 p; firm: 1. M. Dumitriu (P) 
3344 p; 2. P. Svoboda (P) 3043 p ; 
3. P. Purcea 
rezistentă1* — 
Popovici 4~ T.
Pred eseu 4~ I 
Năvodaru 4- G. 
Svoboda (P) ;
R. Santighian 
lui București, 
Pre des cu 4- M.
Știința (M. 1
viei) 2225 p ;
I. Goman) 2060 p ; finn: 1. P. Svo
boda (P) 5473 p; 2. M. Dumitriu (P) 
1218 p ; 3. E. Gressianu (Ș) 3192 p.

(P) 2039 p. „Cupa de 
snaip : 1. Progresul 
Doctor) ; 2. Progr. 
Naum) -. 3. ~

Floroiu) ; firm: 1.
2. E. Gressianu (Ș)

(D. 
_ (L 

Progr. (M. 
' P

3.
(P). Campionatul orașu- 

, snaip: 1. Progr. (L. 
. Iordache) 4429 p ; 2. 
Anastasescu 4- 0. Altaro-

3. Progr. (D. Ciocoii! 4- 
' P. ~

GIMNASTICA ; Campionatele

I
I
I
I

— Ilai, băieții I încă puțin și ne 
luăm proba de... cros /

După terminarea jocului de 
fotbal de categoria C Flamura 
roșie Tecuci — Fructexport 
Focșani, jucătorii din echipa 
oaspe, amenințați de niște 
huligani, n-au mal avut posi
bilitatea să meargă în vestiar 
să se spele ci s-au refugiat 
în autobuzul care i-a tran
sportat de la Focșani. (După 
o scrisoare primită de la con
siliul asociației sportive 
Fructexport Focșani).

însă mai

probleme

VICTOR CIBI — coresp.

individuale ale Capitalei

Bd. Magheru nr. 20

sîmbătă

spectacolul

99

comedie polițista de Robert Thomas

In

OPT FEMEI“

TEATRUL „C. I. NOTTARA

Duminică s-au desfășurat, în sala 
Tineretului, întrecerile campionatului 
individual al Capitalei la categoria 
a Il-a juniori și junioare. Au par
ticipat mulți copii bine selecționați și 
pregătiți în special la băieți ; la fete 
numărul concurentelor a fost 
mic.

Din păcate, acest concurs, ca și al
tele asemănătoare, a pus 
grele de organizare, datorită faptului 
că arbitrii delegați nu s-au prezentat 
decît în număr mic (!). Comisia oră
șenească va trebui să ia măsuri in 
acest spns

REZULTATE, fete: 1-2. Claudia 
Pandelescu și Violeta Iofciulcscu 
(Ș.S.E. nr. 2) ; 3. Ghizela Casali (Di
namo) ; băieți : 1. Dezideriu Torok
(Dinamo) ; 2. Valentin Mezei (Di
namo) ; 3. Nicolae Oprescu (Viitorul).

prezintă
30 și duminică 31 octombrie, ora 20 la sala STUDIO

Cu : Migry 
Bancilă, Pusa Scărlatescu,

românește de Constanța Trifu și Mihai Berechet
Avram Nicolau, Athena Marcopol, Angela Chiuaru, Sanda 

Tamara Vasilache-Butoianu, Doina Ivănescu, 
Victorița Dobre

Decoruri : ION IPSER Costume : LIDIA RADIAN

* K
Ilustrația muzicală : ION HETEA Direcția de scenă: VAL SĂNDULESCLI



ACASĂ. LA SIDERURGISTUL...
VA RAMINE SIDERURGISTUL IN „A"?

Această întrebare, aflată pe buzele tuturor, revenind stăruitor, ca 
un laitmotiv, în discuțiile iubitorilor de sport din bătrînul port dunărean, 
am ales-o drept temă pentru materialul de față.

Fără pretenția de a epuiza problema, vom încerca să arătăm ce s-a 
făcut și ce nu s-a făcut pînă acum pentru ca la sfîrșitul actualului cam
pionat iubitorii fotbalului din Galați 
a rămas în A !

CIFRELE NU POT
îl. Siderurgistul 8 2 1 5 15:20 5

Acesta este bilanțul cifric al re
zultatelor obținute de echipa gălă- 
țeană, în campionat. Locul 11 în cla
sament, opt meciuri jucate, două 
cîștigate, un meci nul, cinci pierdute, 
tșmci puncte (din 16 posibile) adică 
un procentaj de 31,25 la sută. Evi
dent, foarte puțin !

DESPRE O EXCURSIE PE DUNĂRE ÎNCHEIATĂ 
„MECI" DE... ȘPRIȚURI Șl DESPRE... PELE DIN

CU UN 
GALAȚI

Duminică 5 septembrie a fost zi 
„mare" pentru fotbaliștii de la Si
derurgistul. După trei înfrîngeri con
secutive, jucătorii gălățeni au repur
tat prima lor victorie în campionat : 
4-2 cu Steagul roșu. O victorie fru
moasă, apreciată ca atare de opinia 
publică sportivă, lată însă că secția 
de fotbal a clubului Siderurgistul,

socotind că succesul este cu totul... 
'■jșit din comun, a considerat că el 
«rebuie să fie sărbătorit prin „ceva" 
care să răsplătească meritele deose
bite ale fotbaliștilor. Pe scurt, echipa 
a fost luată într-o excursie pe Du
năre, cu o primă haltă la Tulcea. 
Aici, un meci amical cu Stuful, după 
care a urmat însă un alt „meci", de... 
șprițuri, la restaurantul Delta. „Com
batanți": RADU MATEI, FLOREA, FILI- 
MON, VOINEA, HULEA și VALCAN. 
Durata : peste 4 ore, ieșirea de pe 
„teren" avînd loc în jurul orei 1 
noaptea, cind „cei șase" s-au pre
zentat, fluierînd, la ■ hotel. Primul 
efect : în loc să-și continue excursia 
în Deltă, fotbaliștii au fost întorși 
urgent la Galați. Al doilea etect : 
ocuzînd diferite „indispoziții", în 
semn de replică la adresa conducerii, 
toți ceiAsase fotbaliști au refuzat să 
joace duminica următoare meciul 
amical cu lotul de juniori, fiind în- 
locuiți cu rezerve. Al treilea etect 
(logic) : sancționarea exemplară a 
jucătorilor vinovați - nu s-a mai pro- 
6ys I De ce ? La această întrebare 
ou'Oul secției de fotbal nu a găsit 
un răspuns. Vom încerca să ajutăm 
biroul, arătînd că atitudinea sa „în
țelegătoare" a însemnat, de fapt, o 
concesie făcută cîtorva titulari din 
echipă care, vezi doamne, s-ar putea 
„supăra"

Urmările unei asemenea atitudini ? 
Simțind, cum se spune, „pulsul", unii 
jucători au început să facă diferite 
mofturi, să pună condiții etc. Dintre 
aceștia, cel mai reprezentativ este 
Decebal Neagu, botezat de micro-

PROMOVAREA TINERETULUI
Deși vîrsta medie a Lotului Siderur

gistului este de 23 de ani, jucătorii 
r»A<ji tineri au găsit deschise porțile 
e' nipei numai în cazuri extreme, în 
disperare de cauză. Accidentările lui 
Neagu, de exemplu, sau ale lui R. 
Matei, au impus promovarea lui Co- 
jocaru (20 de ani) și a lui loniță 
(18 ani). Ambii au dat satisfacție. 
Era oare nevoie ca să se accidenteze 
titularii pentru a fi încercați acești 
tineri talentafi ? Oare promovarea 
mai curajoasă, chiar din primele 
etape ale campionatului, n-ar fi avut 
ca efect obținerea altor rezultate în 
partidele disputate ?

Acum, cînd antrenorii au adoptat 
o metodă realistă de promovare a 
tineretului, șase jucători tineri se află 
- prin forma și prin progresele înre

ANTRENORII - PRIMII VINOVAȚI LA ÎNFRÎNGERI, 
ULTIMII AUTORI Al SUCCESELOR

Părerea, din păcate, deseori întâi- este al jucătorilor" are circulație și 
nită - „cînd pierde echipa, de vină la Galați
sînt antrenorii, cînd cîștigă, meritul Debutând cu trei înfrîngeri în pri-

să-și poată răspunde : Siderurgistul

FI ÎNFLORITE...
După opt etape Siderurgistul are 

același punctaj ca și ultima clasată, 
Crișul. Un loc 11 foarte șubred...

Așadar, acestea sînt cifrele. Cifre 
pe care nimeni nu poate să le înflo
rească. Severe, ele oglindesc o si
tuație destul de critică. Cum s-a ajuns 
la ea ?

biști „Pele din Galați". Deși nu i se 
poate reproșa că duce o viață ne
sportivă, Neagu este cel mai capri
cios și cel mai dificil jucător de la

Siderurgistul. „Umflat" de corul unor 
admiratori după jocurile lui în lotul 
U.E.F.A. de anul trecut (fără temeiuri 
deosebite), dar mai ales după finala 
campionatelor universitare, lui Neagu, 
deși n-are decît 1,66 m, nu i se mai 
poate ajunge nici cu prăjina la nas. 
Pe teren vrea „pase la picior", deși 
el nu prea dă asemenea pase coechi
pierilor săi, în presa locală vrea foto
grafii „cît ale lui Pele", iar în viața 
de toate zilele vrea destul de multe, 
printre care (dacă se poate) „o gar
sonieră în centru" (este încă student).

Cu asemenea pretenții, antrenorii 
Zaharia și Stanciu n-au putut fi, evi
dent, de acord și atunci s-a născut 
conflictul „Neagu-antrenori". Susținut 
de unii simpatizanți si de o parte a 
jucătorilor certați cu disciplina, Neagu 
stă „tare pe poziții". Biroul secției 
de fotbal - probabil cel mai „dulce" 
birou de secție din țară (secretarul 
secției : ing. ion Gheorghiță), pentru 
că pînă la această oră n-a aplicat 
nici măcar o sancțiune în nume
roasele abateri de la disciplină ivite

—• Să-l sane-
țioiiăm,

Să nu-l sanc
ționăm?.,.

de-a lungul celor opt etape - n-a 
luat nici o măsură I în asemenea con
diții, pe cine să mai mire faptul că 
Neagu face, în continuare, pe „prin
țesa mofturoasă" ?

- O SOLUȚIE EXTREMĂ?
gistrate - în atenția lor: loniță, Cojo- 
caru, Enache, Pascu, Ciocănaru și Ve- 
lea. Unii au promovat de acum în e- 
chipă, alții vor intra azi-mîine. Este o 
cale care, mai devreme sau mai târ
ziu, își va arăta roadele.

Aflîna'u-ne la capitolul tineret, tre
buie amintită situația grea pe care 
o are echipa de juniori a Siderur
gistului. Deși are echipă în cate
goria A, clubul Siderurgistul n-a asi
gurat juniorilor săi nici măcar 11 pe
rechi de ghete noi de fotbal I Adău
gind faptul că „schimbul de mîine" nu 
este lăsat să se antreneze pe sta
dionul Dunărea, ci pe terenul „Portul 
roșu", un teren cu pămînt, denivelat, 
am enunțat două probleme ale junio
rilor care se cer grabnic rezolvate : 
echipamentul și locul de antrenament. 

mele trei meciuri, antrenorii Zaharia 
și Stanciu au fost făcuți marii răs
punzători ai eșecurilor, uitîndu-se că 
ei au preluat conducerea echipei abia 
la 7 august, exact cu o săptămînă 
înainte ae începerea campionatului.

Sarcina lor, de a îmbunătăți, „din 
mers" forța și capacitatea de joc a 
formației, a fost - să recunoaștem - 
dintre cele mai dificile. Avînd de 
rezolvat problemele omogenizării e- 
chipei, îmbunătățirii jocului la mij
locul terenului, creșterii siguranței în 
apărare, a eficacității, creșterii va
lorii individuale a jucătorilor — con
diție a creșterii valorii echipei în 
ansamblu -, măririi capacității de 
efort, instaurării unui climat de dis
ciplină, antrenorii formației n-au știut 
de ce să se apuce mai întîi. Iar 
roadele muncii lor nu puteau să 
apară de la o etapă la alta.

Mizîndu-se mult pe priceperea an
trenorului principal, Zaharia, care a 
reușit acum doi ani turul de forță de 
a redresa în mai puțin de un retur 
echipa Știința Galați, virtual retro
gradată din categoria B, unii supor
teri ai echipei au crezut că fostul 
jucător ploieștean va face și cu Si
derurgistul o „minune". în fața in-

ANCHETĂ
...Agenția Loto Pronosport din str. 

Ion Creangă nr. 22. Aici ființează un 
veritabil „forum" al fotbalului gălă- 
‘ean, unde aprigi „tribuni" îți susțin 
că Voinea va deveni golgeterul cam
pionatului și că Siderurgistul are ma
niera de joc a lui Santos...

Mare e grădina... suporterilor de 
fotbal I

în acest „club" fotbalistic gălă- 
țean am întreprins o anchetă fulger 
ad-hoc, pe următoarele două teme :

1. Care sînt cauzele startului slab 
luat de Siderurgistul în campionat ?

2. Cum poate rămîne echipa gălă- 
țeană în categoria A ?

lată ce ne-ou răspuns :
Mihai Mârculescu - șef de depozit 

la I.I.S. „11 iunie" : 1. Neomogeniza- 
rea echipei, provocată și de atitu
dinea veaetistă a lui Neagu, R. Matei 
ș.a. care nu au sprijinit eforturile 
depuse de către antrenori și de cei
lalți jucători. 2. Pregătindu-se cu 
multă dăruire la antrenamente si eli- 
minînd definitiv manifestările de in
disciplină - piedici serioase în calea 
progresului.

Nicolae Captalan, inginer la Banca 
de Investiții : 1. O slabă coeziune și 
lipsa unei discipline ferme. 2. a - 
Prin muncă susținută, într-o atmos
feră colegială, disciplinată ; b - Fe
derația de specialitate poate și ea 
să ajute echipa să progreseze, tri- 
mițînd specialiști care să lucreze efec
tiv un timp cu antrenorii și cu jucă
torii.

Ilie Alexandru, electrician la Com
binatul siderurgic Galați : 1. Elemen
tele indisciplinate (Voicu I, R. Matei 
și Neagu) au fost un obstacol în su
darea echipei. 2. Muncind cu perse
verență, urmînd cu atenție îndrumă
rile antrenorilor, care se arată pri
cepeți, rezultatele bune nu vor în
târzia.

Temistocle lonescu, funcționar la 
Sfatul popular regional : 1. Echipa 
n-a avut omogenitate, iar apărarea a 
fost foarte fragilă. 2. a - Folosind 
cu pricepere perioada de iarnă, an
trenamentele de sală vor avea un 
cuvînt greu în primăvară ; b - Per- 
fectîndu-i-se echipei meciuri interna
ționale, în țară și peste hotare, pen
tru a putea învăța din experiența 
altor formații, mai bune ; c - Reali- 
zîndu-se un climat de lucru favora
bil în echipă.

Constantin Silivestru, tehnician la 
I.O.I.L. : 1. Lipsa de legătură între 
compartimente și indisciplina unor 
jucători, supărați pe severitatea — 
binevenită - a antrenorilor. 2. Mun
cind cu suflet, cu dăruire la toate an
trenamentele și la toate meciurile.

Dumitru Badea, inginer la I.S.C.L. : 
1. Lipsa coeziunii și indisciplina, 

succeselor însă mulți dintre ei i-au 
făcut pe antrenori primii răspunză
tori.

Succesul în fața Steagului roșu, dar 
mai ales victoria categorică obținută 
la Timișoara - cea mai mare sur
priză de pînă acum a campionatului 
- au început să convingă că echipa 
se află pe drumul cel bun și că an
trenorii nu-și pierd timpul.

Asistând la două antrenamente ale 
Siderurgistului, am remarcat serio
zitatea și intensitatea lor. La amîn- 
două, în afara pregătirii fizice gene
rale, a exersării diferitelor elemente 
tehnice, a pregătirii jocului pe cu
pluri - în atac și apărare — s-a pus 
un deosebit accent pe exersarea tra
sului la poartă. Ineficacitatea se pare 
că este marele minus al echipei, ieșit 
pregnant în evidență și la aceste an
trenamente. Am urmărit, la un mo
ment dat, 15 minute de tras la poartă 
din viteză : din 150 de șuturi, 18 au 
fost pe cadrul porții. Cifra nu mai 
ore nevoie de comentarii I

Judecind realist posibilitățile ac
tuale ale echipei, cei doi antrenori 
au pentru actualul campionat un sin
gur obiectiv : rămînerea echipei în 
categoria A. Un obiectiv greu de 
atins, dar realizabil, totuși, în con
dițiile unei strînse colaborări cu ju
cătorii - dar o colaborare princi
pială, fără nici un fel de concesii.

FULGER
„toanele" unor fotbaliști, care și-au 
arătat efectele, negative desigur, în 
cadrul jocurilor. 2. Prin seriozitate 
și prin îndepărtarea elementelor ne
disciplinate, echipa are șanse să ră- 
mînă în A.

Duda Hristodor, responsabilul

agenției : 1. Lotul n-a avut sudură. 
2. Prin muncă asiduă, prin creșterea 
încrederii jucătorilor în posibilitățile 
lor, superioare rezultatelor obținute 
pînă acum.

DUPĂ CUM SE VEDE, EXISTA 
DESTULA UNITATE ATIT ÎN RĂS
PUNSURILE LA PRIMA CÎT SI LA A 
DOUA ÎNTREBARE.

CONCLUZII

După o primă perioadă de cău
tări și acomodare, echipa Siderur
gistul se pare că a găsit drumul 
cel bun. Mai bine valorificate, re- 
sursele ei o pot duce la obține
rea unor rezultate superioare, care 
să-i asigure rămînerea în divizia A.

Ultimul cuvînt îl au însă jucă
torii și antrenorii acestei formații.

MARIUS POPESCU

0 nouă etapă in
Duminică 7 noiembrie este programată 

o nouă etapă în cadrul „CUPEI ROMÂ
NIEI" Cu acest prilej intră în compe
tiție echipele din categoria B Iată pro
gramul comunicat de F. R. Fotbal :

Minobrad Vatra Dornei-Foresta Fălti
ceni. Chimia Suceava-C.F.R. Pașcani, 
Constructorul Vaslui-Dinamo Bacău, 
Gloria Bîrlad-Oțelul Galați. Petrolul 
Moinești-Ceahlăul P. Neamț, Chimia 

Mărășești-Textila Buhuși. Rapid Mizil- 
Constructorul Brăila. Victoria Galați- 
Fructexport Focșani, U.A.S. Năvodari- 
Portul Constanța, Cimentul Medgidia- 
Dinamo Victoria București, Victoria 
Lehliu-Știința București, Rapid Plopeni- 
Flacăra Moreni, Dîmbovița București. 
C.F.R. Roșiori, Dunărea Giurgiu-Pro- 
gresul București. Chimia T. Măgurele- 
Metalul București. Forestiera Stîlpeni- 
Metalul Tîrgoviște, Rapid Piatra Olt- 
Oltul Rm. Vîlcea. Metalul Craiova-Jiul 
Petrila.. Dunărea Calafat-Victoria Tg. 
Jiu. Minerul Ghelar-C.F.R. Arad. Victo_

Pronosport
O dată cu reluarea campionatului 

categoriei A, în programul concursului 
Pronosport de duminică 31 octombrie 
a. c. apar toate meciurile acestei e- 
tape.

Programul este completat cu șase 
meciuri din campionatul categoriei B.

Printre meciurile care figurează în 
acest program întîlnim : Petrolul- 
U.T.A., Știința Craiova-Dinamo Bucu
rești. Farul-Știința Cluj, Minerul Baia 
Mare-Jiul (derbiul cat. B), Dinamo 
Bacău-C.F.R. Pașcani ș.a. La meciul 
XIII (meciul special) figurează der
biul Capitalei : Steaua-Rapid.

După cum se poate vedea, programul 
concursului de duminică este foarte 
interesant. Față de rezultatele înre
gistrate la concursul anterior, este po
sibil să se înregistreze și reporturi.

PRONOEXPRES

La tragerea concursului Prono 
expres nr. 43 din 27 octombrie 1965 
au fost extrase din urnă următoarele 
numere i

29 45 15 11 28 27

Numere de rezervă: 19 23
Fond de premii: 1 020 792 lei din 

care 300 783 lei report la categoria I.
Premiul de 25 000 lei atribuit unei 

variante de categoria a II-a de la 
concursul Pronoexpres nr. 42 din 
20 octombrie a.c. a revenit partici
pantei Andreescu Elisabeta din Bucu
rești.

Tragerea următoare va avea Ioc 
miercuri 3 noiembrie 1965 la Bucu
rești.

LOTO

Premiile întregi și sferturi la tra
gerea Loto din 22 octombrie 1965.

Premiul suplimentar II: 4 a 13 616 
lei și 8 a 3 404 lei; Categoria 11 
9 a 6 669 lei șl 13 a 1 667 lei; Cate
goria a II-a i 16 a 3 756 lei șl 23 a 
939 lei; Categoria a III-a i 34 a 1 888 
lei șl 37 a 472 lei ; Categoria a IV-a r 
51 a 1 247 lei și 58 a 311 lei; Cate
goria a V-a t 89 a 683 lei și 122 a 
170 Iei; Categoria a Vl-a : 96 a 638 
lei și 128 a 159 Iei; Categoria a 
Vil-a : 102 a 600 Iei și 136 a 150 lei; 
Categoria a VIII-a i 176 a 340 lei șl 
256 a 85 lei.

Report la premiul suplimentar I: 
81.696 lei.

Rubrică redactată de Loto - Prono
sport.

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

„23 August" este deschis săptămînă 
aceasta pentru patinaj public azi și 
sîmbătă între orele 17—19 ți dumi
nica, între orele 10—13 și 16—18.

• La 1 noiembrie 1965 se redes
chide la patinoarul artificial din par
cul „23 August" cursul de inițiere 
pentru copii de la 6—14 ani. în
scrieri și informații la patinoar, în 
fiecare zi între orele 10—17.

• Biletele pentru cuplajul de fot
bal Progresul — Metalul București și 
Rapid — Steaua, care va avea loc 
duminică 31.X.1965 pe stadionul „23 
August", s-au pus în vînzar- la ca
sele de bilete obișnuite.

LA 7 NOIEMBRIE

„Cupa Românie?1
ria Călan-Minerul Lupeni* Muncitorul 
Reșița-C.F.R. Caransebeș U.M.T. Timi- 
șoara-C.S.M. Reșița, Gloria Ioșia-Mine- 
rul Bihor, Steaua roșie Salonta-Vagonul 
Arad, Unio Satu Mare.Recolta Cărei. 
Forestiera Sighetul Marmației-Minerul 
Baia Mare, Gloria Bistrița-Clujeana, 

Minerul Baia de Arieș-Ind. Sîrmei C. 
Turzii, Soda Ocna Mureș-Arieșul Turda, 
A. S. Aiud-A. S. Cugir, Mureșul Lu
duș-A S.A. Tg. Mureș, Știința Tg. Mureș- 
Textila Sf. Gheorghe, Chimia Făgăraș. 
Gaz Metan Mediaș. Metalul Copșa Mică- 
C.S.M. Sibiu Rulmentul Brașov-Poiana 
Cîmpina.

Toate jocurile încep la ora 14 30 cu 
excepția celor din orașele Galați, Bucu
rești. Craiova și Brașov, care vor în
cepe la ora 10. Comisiile regionale se 
vor îngriji de realizarea programului, 
anunțînd echipele respective.

Meciurile din campionatul region'll 
ale echipelor programate vor amina 
pentru miercuri 10 noiembrie.



Corespondență din Budapesta SPORTUL PE GLOB
Pregătirile

handbalistelor maghiare
pentru campionatul mondial

în cadrul 
tului mondial 
lectionata R. 
susținut două 
nin al R. D. 
loc la Tata și 
maghiar cu 8—6; 

care s-a desfășurat la Schwerin, victo
ria a fost de partea echipei R.D.G. cu 
scorul de 6—4. Fiind la egalitate de 
victorii și diferență de goluri, califi
carea s-a decis prin tragere la sorți: 
UNGARIA.

Astfel, reprezentativa R. P. Ungare 
și-a atins obiectivul principal : calificarea 
pentru turneul final (Ungaria face parte 
din aceeași grupă semifinală cu Româ
nia. Cehoslovacia și Polonia).

Apoi, selecționata a susținut mai 
multe meciuri amicale în cursul lunii oc
tombrie, printre care o întîlnire amicală 
cu R.D.G., încheiată cu rezultatul de 
6--5, și un meci inter-orașe Berlin-Bu
dapesta, cîștigat de berlineze cu 5—4. 
Tot în luna octombrie, selecționata ma
ghiară a întreprins un turneu în R.F.G. 
și R.D.G. In R. F. Germană, primul 
joc a fost cîștigat de echipa Ungariei 
cu 12— 4, iar al doilea de echipa tării 
gazde cu 10—8. Continuindu-și turneul, 
handbalistele maghiare s-au întilnit din 
nou cu selecționata R.D.G. $i de data 
aceasta victoriile au fost împărțite : una 
o revenit reprezentativei R. P. Ungare 
(7 —4) iar cealaltă echipei gazdă cu 
9—6.

lată componența lotului R. P. Ungare 
pentru turneul final: Guricsne — născu
tă în anul 1939 (de 30 ori selecționată 
in naționala tării) : Rothermel 1938 
(25). Kovacs 1944 (0) — portari. Ba- 
bos 1944 (3); Bakonă 1941 (21): Ba
loch 1913 (22); Csenkinâ 1940 (27); 
Ciba 1943 (11): Ilaiekne 1939 (26); 
11 anus 1940 (23); Ignacz 1943 (20); 
1anyone 1942 (12); Jona 1934 (51): 
Lengyel 1944 (17); Romhânyint 1935 
(37) ; Schmidtne 1939 (19) — jucătoare 
de cîmp. De pregătirea lotului se ocupă 
Tbrok Balogh.

In privința șanselor echipei nu pu
tem să spunem prea mult. Noi am obți
nut cu greu calificarea, 
semifinală vom avea de 
versare redutabile.

preliminariilor campiona- 
de handbal feminin, se- 
P. Ungare a avut de 
întîlniri cu lotul femi- 
Gerniane. Prima a avut 
a fost cîștigată de lotul 
" în meciul retur,

iar în grupa 
înfruntat ad-

LASZLONISKACS
redactor la „Nepsport" —

Cîștigînd, cu Î7-5 (7-1), și a doua partidă cu Japonia, disputată marți 
la Praga, reprezentativa feminină de handbal a Cehoslovaciei s-a cali
ficat pentru turneul final al campionatului mondial din R.F.G. (în primul 
meci : 17-9). Cum se știe, echipa cehoslovacă face parte din a doua 
grupă semifinală, împreună cu România, Ungaria și Polonia. Lotul echipei 
Cehoslovaciei cuprinde o serie de jucătoare valoroase, printre care și 
Kernerova, o handbalistă cu mare eficacitate, pe care o vedeți în foto
grafia de mai sus într-o acțiune la semicerc (la mijloc, în tricou de 

culoare închisă)

Regrupare în turneul de șah de la Belgrad
• FLORIN GHEORGHIU - IN PLUTONUL FRUNTAȘ

27 (Agerpres). — 
internațional de șah de Ia

BELGRAD
în turneul ________ .

Belgrad, pe primul loc la egalitate se 
află campionul român Florin Gheorghiu, 
Kavalek și Minici cu cîte 6,5 puncte 
flecare. în cele două partide întrerupte, 
Gheorghiu a cîștigat la Ostojici și a 
terminat la egalitate cu Karaklajici. în 
runda a 11-a șahistul român a remizat 
cu Fless, în timp ce fostul lider al tur-

pierdut la Velimiro-neulul, Kavalek, a 
viei.

După 11 runde, 
zintă astfel : 1—3 
Minici cite 6,5 puncte, 4. Ostojici 
puncte. 5. Matulovici 5,5 (1) puncte, 6—8 
Karaklajici, Fless, Sokolov 5,5 puncte. 9. 
Tringov 5 (1) puncte, 10—11 Sliva, Ve- 
limirovici cu cite 5 puncte.

clasamentul 
Gheorghiu,

se pre-
Kavalek,

6

Revista presei străine

Importante precizări asupra unor proHeme olimpice
Președintele C.I.O., Avery Brun

dage, a făcut unele precizări în legă
tură cu o serie de probleme ale miș
cării olimpice, aduse în discuție 
urma recentei sesiuni a C.I.O. de 
Madrid.

Iată, în sinteză, declarațiile lui 
Brundage, așa cum le prezintă zia
rul belgian „SPORT" din Bruxelles:

1. Următoarea reuniune a C.I.O. 
va avea loc, în principiu, în 1966 la 
Lausanne sau Roma. Cu acest prilej 
vor fi desemnate orașele care vor 
organiza întrecerile celei de-a 20-a 
ediții a Jocurilor Olimpice de vară 
și a celei de-a 11-a ediții a J.O. de 
iarnă, din 1972.

2. în afara comitetelor naționale 
olimpice din Togo, Guineea, Arabia 
Saudită și Singapore, recunoscute cu 
acest prilej de C.I.O., s-a mai primit 
o cerere din partea Gabon-ului. A- 
supra acestei cereri, forul olimpîc 
internațional se va pronunța ulte
rior.

3. Rapoartele prezentate de comi
siile de organizare ale J.O. din 1968 
de la Ciudad de Mexico și Grenoble 
au fost considerate ca „foarte înte- 
resante și satisfăcătoare1*.

4. In ceea ce privește Jocurile A- 
«nericii Centrale și ale Caraibelor se 
recomandă țării organizatoare a vii-

în 
la

A.

toarei 
pecte 
nării și 
greutăți participării sportivilor cuba
nezi.

5. Comitetul Internațional Olimpic 
a adresat o scrisoare Comitetului O- 
limpic al Statelor Unite ale Ameri- 
cii, în care protestează împotriva in
tervenției Senatului în conflictul ca
re opune A.A.U. (Athletic Amateur 
Union) pe reprezentanții asociațiilor 
sportului universitar. în această pri
vință, Brundage a precizat că s-a 
trimis scrisoarea amintită deoarece 
„regulamentele C.I.O. nu tolerează 
ingerințele politice în domeniul spor
tului*.

6. Cu privire Ia criticile formulate 
împotriva Jocurilor Olimpice de iar
nă pornite de la calitatea de amator 
a unor sportivi (patinatori artistici, 
schiori), dl. Brundage a spus: „Am fi 
foarte indurerați să suprimăm J.O. 
de iarnă. De aceea, vom căuta ca, 
de acord cu federațiile interesate, să 
găsim o soluție".

7. Deoarece au existat propuneri 
privitoare la scoaterea din progra
mul J.O. a unor discipline care au și 
practicanți profesioniști (box, fotbal, 
ciclism, baschet) s-a constituit un

edițiî — Porto-Rico — să res- 
regula olimpică a nediscrimi- 

să nu facă nici un fel de

comitet special care va studia pro
blema.

8. Judo-ul, care a figurat în pro
gramul întrecerilor de la Tokio, a 
fost scos din programul viitoarei O- 
limpiade. Acest sport își va relua 
însă locul în 1972, împreună cu hand
balul și tirul cu arcul.

9. Privitor Ia propunerea ca spor
turile de sală să figureze în progra
mul J.O. de iarnă, dl. Brundage a 
precizat că chestiunea va fi studiată, 
dar că C.I.O. rămine deocamdată la 
concepția sa că sporturi de iarnă 
sînt numai cele legate de zăpadă și 
gheață.

10. O rezoluție a C.I.O., din 1964, 
a cerut federațiilor internaționale de 
fotbal și ciclism, care conduc atît 
activitatea amatoare cit și profesio
nistă, să se despartă în două fede
rații distincte. Federația de ciclism a 
și realizat acest lucru. Cea de fotbal 
a prevenit C.I.O. că ea a și creat o 
comisie amatoare. C.I.O. așteaptă 
însă un surplus de informare, înainte 
de a-și preciza poziția în continuare.

PE SCURT
• S-a stabilit ca între 16 și 30 aprilie 

1966 să albă loc la Santiago competiția 
masculină de baschet pentru „Cupa 
Mondială”. La întreceri participă repre
zentativele U.R.S.S., Iugoslaviei, Spaniei, 
S.U.A., Mexicului, Braziliei, Argentinei, 
Uruguayului, Perului șl Porto Rlco.
• Intr-un meci internațional de tenis 

de masă disputat la Copenhaga echipa 
masculină a Danemarcei a învins cu 
scorul de 5—1 echipa Franței.

• Sezonul internațional de hochei pe 
gheată a fost inaugurat la Budapesta cu 
desfășurarea întîlnirii dintre echipele

Ujpestt Dozsa Budapesta și o combinată 
T.S.K.A.—Cerveno Zname (Sofia). Ho- 
chelștii maghiari au terminat învingători 
cu scorul de 8—3 (4—0; 1—3; 3—0).

• După cum s-a mal anunțat, în zilele 
de 5, 6 și 7 noiembrie va avea loc Ia 
Barcelona finala interzonală a „Cupei 
Davls" în care se întîlnesc selecționatele 
Spaniei și indiei. învingătoarea din a- 
ceastă partidă va Intilni în finală echipa 
Australiei, deținătoarea trofeului. Tn me
ciul de la Barcelona, India va utiliza ur
mătoarea formație : Krishnan, Mujerjea, 
Lall și Misra.

Caleidoscop
REDACTORII de box din Anglia 

au un club al lor : „Boxing Writers 
Club”, al cărui semn distinctiv este 
o cravată. Prețul cravatei, pînă 
acum de 21 șilingi, a fost ridicat la 
27 șilingi. Pentru a-i pune la adăpost

pe membrii clubului de eventuale... 
neplăceri, secretariatul a făcut cu
noscută oficial această urcare de 
preț tuturor... soțiilor aderenților 
clubului.

de arbitri a federației de box elve-DL. KUTTEL, președintele Comisiei 
tiene, examinează personal pe tinerii candidați la examenul de arbitru și e 
deosebit de sever. De notat că dl. Kuttel... n-a arbitrat niciodată un meci 
de box !
*

CUNOSCUTUL Inter- 
național italian de fot
bal Corso, de la Inter- 
nazionale, a fost scos 

lotul național alcă- 
în vederea meciu- 

cu Scoția din pre-

limînariile C.M. Selec
ționerul unic Fabbri a 
luat această decizie 
deoarece în ultima 
vreme Corso a dat do
vezi de îngîmfare I A- 
ceastă hotărîre a lui

Fabbri rămîne valabilă 
în ciuda faptului că 
extremul stînga mila
nez deține primul loc 
în clasamentul pe acest 
an al jucătorilor de 
pe acest post.

NOUTATE în privința competi
țiilor de bob. „Mondialele 1966“, pro
gramate în ianuarie Ia Cortina 
d'Ampezzo, se vor desfășura... în

penocturnă.
Și-au anunțat 
din 13 țări.

pista de la 
participarea

Ronco, 
sportivi

FOTBALISTUL suedez Hamrin. care 
recent cu un titlu care-i face cinste. I-a 
răsplătește pe

*
BULETINUL 

al Federației 
de natație publică 
clasament al 
europene, întocmit

cel mai corect jucător al

activează în 
fost atribuit „ 
campionatului.

distinsItalia, a fost
„Premiul Turani“, care

oficial 
italiene 

un 
țărilor 

pe

baza rezultatelor sezo
nului recent încheiat. 
La băieți, primul loc 
este acordat U.R.S.S.

(urmată de R.D.G. și 
R.F.G.), iar la fete An- , 
gliei. înaintea Olandei j 
și R. D. Germane. I

Went a făcut cunoș- 
alt „recordman" : 

al „Cupei Angliei”

Iul său meci, 
tințâ cu un 
Kendall, finalist 
la 16 ani.

din campio- 
este Paul

MAI tînăr jucător 
de fotbal englez

15 ani, el șl-a tă- 
cîteva săptămîni 

în cursul primu-

natul
Went.
cut debutul 
în echipa Preston.

în vîrsta de 
acum

din campionatul regional de fotbal al Suediei, echipa LiraÎNTR-UN meci
a învins pe Sunderbyn cu 33—1. Dar mai interesant decit acest scor ni se 
pare faptul că centrul atacant Kjell Johansson a marcat... 14 goluri !

*
ÎN ELVEȚIA, la Ol- 

ten. a început instrui
rea primului grup 
...arbitre ' ' ” ’
așteaptă,

*
LA 54 

saat a stabilit un

de
de fotbal. Se 
probabil,

DE ANI.

ca

în viitor la apariția pe 
gazonul verde a repre
zentantelor 
frumos,

sexului 
se mai

schimbe ceva în atitu
dinea spectatorilor de 
fotbal față de ...cava
lerii fluierului.

remarcat că acesta a2h3G:09,4. De 
fost cel de a! 60-lea maraton Ia care 
a participat.

August Blumen- 
interesant record 

personal într-o cursă de 
desfășurată la Essen

35 051 de șilingi austrieci provenit! ...
amicală de fotbal dintre echipele Austria Viena și Benfica Lisabona vor ii 
donați pentru acțiunea

*
STUDIOURILE de te

leviziune din 12 țări au 
încheiat de pe acum 
contracte cu televiziu-
*

CAMPIOANA olimpică 
lui englez Brightwell, a devenit recent mama unui băiețel. Cu un pic 
talent, juniorul Brightwell ar putea să emită pretenții la *’ * •
a 24-a ediție a... Olimpiadei !

maraton
(R.F.G.) î

din încasările prilejuite de întîlnirea
,Lupta împotriva cancerului”.

nea suedeză în vederea 
transmiterii meciurilor 
din cadrul campionate
lor mondiale de hand-

bal care vor avea loc 
în ianuarie 1967 în 
Suedia.

Ann Packer, soția a ti etu
de 

cea de a 23-a sau
la proba de 800 m plat.

celebrul temsmanIATA-L
Manuel Santana pe un teren de 
fotbal. După ce a cîștigat turneul 
de tenis de la Forest Hills (pe ga
zon), Manuel Santana — conside-

»«*><

rat cel mai bun jucător din lume 
al anului — a fost invitat să dea 
lovitura de începere la meciul 
Corruna-Btfrgos.

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

Belgia — Bulgaria
Serviciul nostru de radio. Aseară 

s-au disputat mai multe meciuri Im
portante în cadrul preliminariilor 
campionatului mondial de fotbal.

La Bruxelles, pe stadionul Ander- 
lecht, s-a desfășurat întîlnirea revan
șă din cadrul grupei I, dintre repre
zentativele Belgiei și Bulgariei. Me
ciul a fost așteptat cu un deosebit 
interes cu atît mai mult cu cit primul 
joc a fost cîștigat cu 3—0 de fotba
liștii bulgari. Cei 65 000 de spectatori 
au asistat la o partidă în care echipa 
gazdă a fost net superioară și a cîști
gat cu 5—0 (1—0)1. în echipa Bel
giei au jucat „marii ași" tn frunte cu

Jurion, Van Himst, Stockman, Ver- 
biest, Heyiens în timp ce de la bul
gari n-au lipsit cunoscuții jucători 
Deianov (excelent în această parti
dă), Asparuhov, Dimitrov, Apostolov, 
Gaganelov. în prima repriză, după ce 
belgienii au avut inițiativa, scorul a 
fost deschis de Van Himst (min. 12). 
în repriza a doua, tot el majorează 
scorul (min. 57). Apoi, Jurion și 
Heyiens marchează alte două goluri 
(min. 76 și 82). în ultimul minut, 
Stockman înscrie al cincilea gol al 
învingătorilor.

A arbitrat Marcel Bois (Franța). 
Meciurile următoare : Izrael — Bel

gia (10.XI) și Izrael — Bulgaria 
(21. XI).

în grupa a Vil-a :
LA CARDIFF: ȚARA GALILOR — 

U.R.S.S. 2—1 !
LA COPENHAGA: DANEMARCA 

— GRECIA 1—1 (1—1)
Ultimul meci: Țara Galilor — 

Danemarca (l.XII).
în grupa a IX-a:
LA SEVILLA: SPANIA — IRLAN

DA 4—1 (în tur 0—1). Se va juca un 
al treilea meci.

★
în „Cupa orașelor tîrguri": STRAS

BOURG — MILAN 2—1 (în tur 0-1).
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