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Campionatul 
de probă completă 
la călărie

OSCAR RECER

La Sibiu, de sîmbătă pînă luni, se va 
desfășura ultima competiție oficială de 
călărie din acest an. Pe baza hipică din 
localitate va avea loc finala campiona
tului republican de probă completă. Cu 
acest prifej, amatorii de călărie vor pu
tea să urmărească evoluțiile unor frun
tași ai acestui gen de întrecere, printre 
care: Oscar Recer, Constantin Vlad, 
Eugen lonescu (toți Dinamo București), 
Virgil Bărbuceanu, Dumitru Velea, An
drei Costea (Steaua), Dumitru Roșea și 
Mircea Stancu (C.S.M. Sibiu) etc.

Concurenții își vor disputa întîietatea 
după următorul program: sîmbătă — 
dresaj, duminică — fond și luni după- 
amiază — obstacole. în fiecare zi se 
dispută probe la ambele categorii i 
ușoară și mijlocie.

Reamintim că traseele de tond vor în
suma 19 km pentru concurenții de la 
categoria ușoară și 28 km pentru cei da 
la categoria mijlocie.

După campionatele

I y'

■ PROGRES EVIDENT LA 
CATEGORIILE MICI 
LIPSURILE VECHI N-AU 
FOST LICHIDATE LA CA
TEGORIILE MARI

■ O PROBLEMA - ARBI
TRAJUL
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ÎN LEGĂTURA CU MECIUL ȘTIINTA CLUJ - 
ATLETICO MADRID

[ACTUALITATEA SPORTIVĂ i

I
Vineri 29 octombrie 1965 I

Data primului meci Știința Cluj — Atletico Ma
drid din „Cupa cupelor” a fost definitiv fixată : 
miercuri 17 noiembrie. In ceea ce privește returul, 
se poartă încă discuții, clubul spaniol anunțînd ca 
neconvenabilă data de 1 decembrie, deoarece — in 
aceeași zi — Ia Madrid se joacă meciul Real — 
Kilmarnock din „C.C.E.”, Atletico a propus data 
de 24 noiembrie.

In categoria A la fotbal
I 
I

BOXERII DINAMOVISTI PLEACĂ SÎMBĂTĂ 
ÎN ITALIA

RAPID-STEAUA,
cap de aii$“ al etapei de duminică ]
Întîlnirea Rapid — 

Steaua, veritabil derbi 
aî etapei a X-a aștepta
tă cu multă 
de numeroșii 
fotbalului .din 
t.ră, preocupă 
și firesc — în cea 
mare măsură cele două 
protagoniste. în ambele 
tabere, preaătirile se 
desfășoară cu intensita
te și înfrigurare.

Ieri, ambele formații 
au făcut „repetiții gene
rale" pentru „piesa" de 
duminică.

Steaua a avut drept 
sparing-partener echipa 
de categoria C Flacăra 
roșie, iar Rapid a jucat 
„în familie", echipa în
tîi întîlnind formația re
zervelor. Abstracție fă- 
cînd de scorurile aces
tor partide, 4—1 și res
pectiv 6—Q nesemnifi
cative, ambele întâlniri 
au arătat că cele două 
formații au de rezolvat 
încă unele probleme.

Liderul, cu Năstures- 
cu indisponibil pentru 
două etape în urma u-

nerăbdare 
iubitori ai 
tara noas- 
— cum ,e 

mai

nui accident la antrena
ment, are descompletată 
linia de atac și acest 
lucru produce îngrijo
rare antrenorilor 
tin Stănescu și 
Stănculescu. Va 
cercat, probabil, 
care, neavînd 
„în picioare", se prezin
tă cu un real handicap, 
mai cu seamă într-un 
meci dificil cum este 
cel cu Steaua.

Steaua, la rîndul său, 
se pare că are probleme 
tot la compartimentul 
înaintării. Rakst, piesa 
nr. 1 a atacului militar, 
prin rolul său de coor
donator și de dirijor al 
acțiunilor ofensive, a 
încercat și în meciul 
de joi să „lege" cît mai 
mult jocul, angajînd, 
prin pase subtile, ata- 
canții de vîrf. Din păca
te, prea puține acțiuni 
s-au închegat și finali
zat, obișnuita dezordine 
a lui Pavlovici și drib
lingurile interminabile

Valen- 
Victor 
fi în- 
Kraus 

meciuri

MARIUS POPESCU

(Continuare in pag 3)

individuale de lupte greco-romane

Sîmbătă va pleca în 
Italia echipa de box 
Dinamo București care 
— după cum se știe — 
va susține două 
tide : la Bologna 
noiembrie) și “ 
(6 noiembrie), 
norul C. Nour 
municat, ieri,

par
ia 

Rimini 
Antre- 

ne-a co- 
corripo-

nența formației 
reștene pentru 
două întîlniri.
Davidescu,
(Crudu), Stanef, 
niu (Dumitrescu), 
halic, Ghiță
Covaci (Preda), 
nu, Monea și Mariuțan

bucu- 
cele 

lat.o : 
Covaliov 

Anto- 
Mi- 

(Vlad).
Oltea-

FINALA CAMPIONATULUI UNIVERSITAR 
DE CROS PE CAPITALĂ

Duminică dimineață, de la ora 10, stadionul Po
litehnica va găzdui întrecerile din cadrul campio
natului universitar de cros, faza pe Capitală. Cu 
acest prilej, vor lua startul peste 150 de eoncu- 
renți șl concurente, reprezentanți ai tuturor facul
tăților din Capitală. Competiția se desfășoară pe 
echipe (la băieți 10 crosiști și la fete 6 concurentei. ■
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ÎNCEPE returul campio
natului DE COPII AL CA

PITALEI LA POLO
Duminică dimineață începe 

la bazinul Floreasca returul 
campionatului de copii al Ca
pitalei la polo. în prima etapă 
sînt programate, de la ora 9. 
meciurile: Progresul—Steaua, 
Rapid—Clubul sportiv școlar 
și Dinamo—S.S.E. nr. 1. A- 
mintim clasamentul la în
cheierea turului: 1. Rapid, 2. 
Steaua, 3. Progresul, 4. Dina
mo, 5. S.S.E. nr. 1, 6. S.S.E. 
nr. 2, 7. Clubul sportiv șco
lar.

In fotografiile alăturate, idlă-l 
„repetiție" pe strategii celorla

două formații: Raksi (Steaua) 
și Dumitriu II (Rapid)

Timp de 3 zile, 145 de 
gionale s-au întrecut la 
titluri de campioni republicani ai anului 1965 la „i 
romane". în cele ce urmează subliniem unele aspecte 
s-au desprins din desfășurarea competiției.

Pînă în acest an, la categoriile mici de greutate îndeosebi, 
luptele greco-romane din țara noastră au fost reprezentate cu 
cinste în marile competiții internaționale. Maeștrii emeriți 
ai sportului D. Pîrvulescu (categoria 52 kg), I. Cernea (57 

întors de la ultimele ediții ale Jocurilor Olimpice și ale cam- 
de aur, argint sau bronz. Acum însă, cei trei sportivi fruntași

luptători calificați de la etapele re- 
Timișoara pentru cucerirea celor 8 

ai anului 1965 la „greco- 
■ care

kg) și V. Bularca (70 kg) s-au 
pionatelor mondiale cu medalii 
ai țării noastre s-au retras din activitatea competițională.

Am așteptat cu interes deosebit întrecerile de la Timișoara, 
printre altele — la întrebarea : 
există înlocuitori pentru acești 
sportivi fruntași ? în cadrul 
turneului final au evoluat cîți- 
va tineri luptători talentați 
care, deși au avut adversari re
dutabili — chiar componenți 
ai lotului republican — s-au 
impus printr-o comportare 
bună, arătînd o serie de cu
noștințe tehnico-tactice avan
sate, calități fizice și de voință 
remarcabile. Așadar, să ne o- 
prim mai întii la aceștia.

tehnice (tururi de cap, dublu- 
salturi, centurări ș.a.) care i-au 
adus victorii prin tuș. In fi
nală, în partida cu fostul cam
pion olimpic, D. Pîrvulescu, el 
a intrat cu un singur punct 
negativ și puțin a lipsit să 
nu obțină și în acest meci 
victoria prin tuș. Dacă se va

care trebuiau să răspundă

pregăti în continuare cu con
știinciozitate, mai ales că la 
această categorie s-au remar
cat și alți tineri (V. Șulea — 
Brașov, Șt. Ștefan — București,

C, COSTIN Un traditional concurs de canotaj
„Cupa anilor Iii

C. TURTUREA, I. BACIU, 
I. GABOR ȘI D. BACALU - 

REVELAȚIILE „FINALELOR

De mai mulți ani, la între
cerile finale ale „individuale
lor" de lupte greco-romane, cu 
toate că participau și numeroși 
tineri, nici unul dintre ei nu 
reușea să se detașeze sau să 
obțină victorii asupra unor 
luptători consacrați 
în consecință, 
mească cu 
clasament.

victorii asupra 
trebuind, 

se mulțu- 
inferioare

să 
locuri j în

Iată însă că la recentele fi
nale, patru tineri au reușit nu 
numai să „treacă" de adversari 
valoroși, ci să cucerească și 
titlurile de campioni la cate
goriile respective.

CORNEL TURTUREA (Dina
mo București), evoluînd la ca
tegoria 52 kg, alături de alți 
17 concurenți, și-a croit drum 
spre titlu folosind procedee

(Continuare in pag. a 2-a)

Luptă dîrză în întîlnirea I. Baciu (Steaua) — I. Alionescu (Dinanjo)
Foto : A. Neagu

fn preajma închiderii, sezonul de sporturi nautice a cunoscut 
o serie bogată de competiții organizate pe iacul Herăstrău. In 
această serie se va intercala duminică dimineață, incepind de 
la ora 9,30 și un interesant concurs cu loc de desfășurare pe 
lacul Tei. Este vorba de tradiționala „Cupă a anilor 1“ ajunsă 
la faza pe centrul universitar București. întrecerile se află 
la a V-a edifie. Pe programul lor găsim înscrisă doar o sin
gură probă, pentru ambarcațiuni populare de 4+1. Vor lua 
startul in seriile eliminatorii aproape 300 de studenti și stu
dente din anul întii, de la I.C.F., Universitate, Arhitectură și 
de la Institutele Politehnic, Pedagogic și de Construcții.

„Cupa Olimpia" la ciciocros
Duminică dimi

neața se va desfă
șura una dintre ce
le mai importante 
competiții de ciclo- 
cros ale sezonului: 
„Cupa Olimpia", 
întrecerea se va 
desfășura pa unul 
dintre traseele tra
diționale situat în 
împrejurimile GAS 
Roșia.

Organizatorii au 
inclus în program 
probe pentru toa
te categoriile : tu
rism, semicurse, 
juniori cat. I, ju
niori cat. a II-a și 
seniori. Principa
la întrecere, proba 
seniorilor, se va 
desfășura pe un

traseu de 24 km 
și va constitui o 
bună pregătire 
pentru campiona
tul republican. In 
perspectivă dispu
te strînse între 
Petre Simion, Gh. 
Suciu, Gh. Radu, 
C. Grigore și alți 
specialiști ai pro
bei.



CARNET COMPETIȚIONAL

ATLETISM: De la start, la sosire! HANDBAL: Note, comentarii...

în campionatul republican de at
letism pe echipe sînt programate în
tâlnirile din cadrul etapei a VII-a 
(categoria A): Crișana — Dinamo — 
Rapid la Oradea, Cluj — Știința — 
Banat la Cluj și Brașov — Metalul — 
Steaua la Brașov.

în categoria B are loc ultima eta
pă a echipelor bucureștene. Întîlni- 
rile se vor desfășura duminică, de 
la ora 8, pe stadionul 
Înaintea < 
se prezintă

de
‘ ” 1 Republicii,

acestei etape clasamentul 
i astfel:

General Bărbați Femei

Calafat, Corabia 
bune rezultate: 
6,12; greutate:

1. Progresul 82 796 50 836 31 960
2. Viitorul 64 000 44 295 19 705
3. I.C.F. 59 737 37 600 22 137
4. Constructorul 41 581 24 690 16 891
5. Olimpia4-Voința 30 845 13 757 17 088

CARACAL. Pe stadionul Unirea a a-
vut loc campionatul regional pe echipe, 
la întreceri participant 90 de sportivi 
din raioanele Caracal, 
și Craiova. Cele mai 
lungime: N. Betulescu

V. Comti 11,31; FETE: 60 m: M. Fu- 
gaciu 9,0; 500 m: El. Nena 1:35,0. In 
clasamentul general, echipa raionului 
Caracal s-a clasat prima cu 188,5 p. A 
fost urmată de : Calafat 127 p, Cora
bia 69,5 p, Craiova 35 p. (I, Cetățeanu- 
coresp.).

PIATRA NEAMȚ. Clubul Ceahlăul a 
organizat un concurs cu caracter de se
lecție dotat cu „Cupa școlarului*4. Ci
teva rezultate: 60 m: Gh. llieș și D. An- 
ghel 7,9; 500 m: I. Bucșe 1:18,6; greu
tate: N. Alexandrescu 8,78; FETE: 
60 m: D. Matei și 1. Zahareanu 9,0; 300 
m: V. Iosifescu (12 ani) 51,6. (Prof. 
Em. Fărcășanu - coresp.).

TR. MĂGURELE. Peste 350 de con
curenți au luat parte la etapa raională 
a campionatului de cros. Cîștigătorii: 
Seniori: I. Boldei; Juniori I: T. Ignat; 
Juniori II: L. Gîrțan; Junioare I: M, 
Petcu; Junioare II: F. Trandafir. Pe 
echipe întrecerile au fost dominate de 
sportivii dc la asociația Știința Agricolă 
Tr. Măgurele (prof. Nic. Firea). (D. 
Gruia - coresp.).

IN MOMENTUL DE FATĂ se des
fășoară ultimelg pregătiri ale lotului 
reprezentativ feminin în vederea cam
pionatului mondial care se va disputa 
Intre 7 și 13 noiembrie in R.F. Ger
mană. Antrenamentele alternează cu 
jocuri de pregătire, programate la 
scurte intervale (din două in două 
zile, așa cum vor avea loc partide
le din R.F.G.). Marți, de pildă, lotul 
a jucat în compania unei combinate

masculine-, aseară a avut din nou ca 
parteneră o formație de băieți, iar 
mîine urmează să intilnească o com
binată feminină. Antrenorii C. Po
pescu și Fr. Spier pun un accent deo
sebit pe perfecționarea combinațiilor 
tactice, pe sporirea ritmului de joc 
și pe Îmbunătățirea eficacității, în 
special a aruncărilor de la distanță.

Lotul va pleca la începutul săptă- 
mlnii viitoare. In drum spre R.F.G.,

CANOTAJ ACADEMIC „Cupa tineretului<4

SCRIMĂ: Campionatul republican pe echipe
După prima parte a campionatului 

republican de sabie, lideră este formația 
Steaua. Cu 5 meciuri și tot atîtea victo
rii. sabrerii militari și-au asigurat un 
punctaj maxim de 10 puncte.

Hotăritoare pentru situația din tur a 
fost victoria surprinzătoare (ca scor) a 
echipei Steaua in fața principalei ei ur
măritoare, C.S.M. Cluj : 12—4. Factorii 
victoriei militare au fost de data aceasta 
Octavian Vintilă (într-o substanțială re
venire) și Dumitru Mustață. Ambii au 
cîștigat toate asalturile, 
cea și Ilariton Bădeseu 
ei cite 2 victorii.

Sabrerii clujeni n-au 
decît un trăgător cu o pregătire cores
punzătoare, pe Zoltan Rohoni, eare a 
„scos" 2 victorii. In schimb, foarte slab 
s-au prezentat Ladislau Rohoni (n-a ob-

Gheorghe Cut
au realizat și

avut, de fapt,

ținut decît o victorie) și I. Szantai (de 
asemenea eu o 
trulea sabrer de 
to, a lost doar

De remarcat 
folosește în continuare trăgători trecuți 
de prima tinerețe 
Szantai), în Ioc 
tele tinere

Prima parte a 
denliat și forma 
la S P.C. Cu un plus de hotărîre. tinăra 
echipă bucureșteană ar fi putut trece 
și de C.S.M. Cluj, ceea ce ar fi adus-o 
pe locul secund. Rămîne ca o promi
siune pentru retur...
1. Steaua
2. C.S.M. Cluj
3. S.P.C.
4. Unio Satu Mare
5. știința Buc.
6. Petrolul Ploiești

victorie). Cel de-al pa
la C.S.M. Cluj, I. Szan- 
figurant...
faptul că C.S.M. Cluj

(este cazul 
să promoveze

campionatului

lui I. 
elemen-

a evi-
bună a sabrerilor de

5
5
5
5
5
5

0
1
2
3
4
5

67
48
38
34
28
25

220:358 
280:329 
240:296 
318:288
348:255
348:257

10
8
6
4
2
0

In seria de concursuri care au îm- 
boqătit 
tern al 
șit de 
„Cupa 
ganizată de către 
nească de specialitate, s-a adresat 
celor mai talentați schifiști ai ti
nerei generații, avînd drept scop 
o selecționare a valorilor. De re
marcat ideea bună de a programa 
numai șase probe, fapt care a mărit 
posibilitatea unei mai clare etalări 
a posibilităților concurentilor.

Iată cele mai valoroase rezultate 
înregistrate în concursul de pe la
cul Herăstrău : FEMININ schit 
simplu : 1. Ioana Todirașcu (Rapid) 
4,03; 2. Elena Mânu (Olimpia) 
schit dublu : 1. Metalul (Olga 
Doina Popa) 3.38; 2. S.S.E. 1 
terina Gonda, Maria Constantin) 
schif 4+1 rame: 1. Metalul (Mariana 
Purice, Constanța Voichescu. Florica 
Georgescu, Lidia Bloos + Paraschiva

calendarul competitional in- 
sporturilor nautice la sfîr- 
sezon 1965, 
tineretului". Competiția

s-a înscris și 
or- 

comisia orășe-

4,08; 
Belu, 
(Eca- 
3,39;

RAPID BUCUREȘTI—LOKOMO
TIV LEIPZIG 15—14 

LA RUGBI

Ieri, la Giurgiu, rugbiștii 
Rapid București, au învins cu 
(9—3), echipa Lokomotiv 
(R. D. Germană).

ANTON GROMAN

(9-3)

de la
15—14

Leipzig

După campionatele individuale de lupte greco-romane
(Urmare din pag. 1)

C. Nistor — Timișoara), Turturea 
reprezenta cu succes culorile țării 
întrecerile internaționale.

ION BACIU (Steaua), al doilea 
năr care a îmbrăcat tricoul de cam
pion (categoria 57 kg), a fost, după 
părerea noastră, cel mai bun luptă
tor participant la finale. El a reușit 
numeroase acțiuni (unele combinate 
ingenios), dueîndu-și fulgerător adver
sarii în situații critice. Cel mai con
cludent meci al său a fost cel cu 
dinamovistul I. Alionescu (câști
gătorul medaliei de campion balcanic 
pe anul în curs). în această paitidă, 
Baciu a obținut victoria la o dife
rență de 10—12 puncte 1 Este adevă
rat, o singură victorie sau o înfrîn- 
gere la lupte (greco-romane sau la 
libere) nu este întotdeauna conclu
dentă asupra valorii sportivului, dar 
evoluția lui Baciu la întrecerile de 
la Timișoara a depășit toate aștep
tările. Și Baciu are încă suficiente 
posibilități de progres.

ION GABOR (Steaua) nu consti
tuie o „descoperire" foarte recentă.

Acest tînăr merită toată lauda pen
tru felul cum a luptat la o 
(70 kg) unde au concurat 
puțin de 23 sportivi. Bine 
el a folosit cu pricepere o 
procedee tehnico-tactice 
partidele susținute. Gabor 
marcat îndeosebi în meciul cu M. 
Bolocan, deținător aț titlului de cam
pion republican și al celui de cam
pion balcanic pe anul 1963, pe care 
l-a învins categoric. Acest sportiv 
mai are însă deficiențe ,1a „capitolul" 

că primul său 
1 va

tit 
tie

pe acești sportivi cu mult-ă aten- 
și trudă.

va 
în

ti

categorie 
nu mai 
pregătit, 
serie de 

în toate 
s-a re-

seriozitate. Sperăm < " , ’
titlu de campion republican îl 
stimula să aibă o comportare cît mai 
frumoasă.

în sfîrșit, DUMITRU BACALU 
(A. S. Stuful-Tulcea), la categoria 78 
kg, a furnizat cea mai mare surpriză 
a întrecerilor, devenind campion re
publican. Bacalu a dat dovadă de

CÎȘTIGATORI fără... glorie

întrecerile de la celelalte catego
rii de greutate s-au încheiat cu vic
torii ușoare ale campionilor, datorită 
— în primul rînd — disproporției de 
valoare dintre concurenți.

Nu se poate spune că NICOLAE 
MARTINESCU (Dinamo) a cucerit 
titlul de campion republican la cate
goria 97 kg, fără să-l fi meritat. Dim
potrivă. Un singur argument este 
suficient : și-a învins toți adversarii 
prin tuș în primele minute. Dar, la 
această categorie el este singurul 
luptător valoros și nu e vina lui. Cei
lalți 12 concurenți calificați pentru 
finale n-au lăsat să se întrevadă (ne 
referim la cei mai tineri: C. Borde- 
ianu Timișoara, C. Moșescu — 
Medgidia, N. Covătaru — Rădăuți 
ș.a.) decît perspective foarte îndepăr
tate. Ne întrebăm: cînd va avea 
și Martinescu un contracandidat ?

La categoria grea situația este și 
mai critică. Noul campion, G. ME- 
ZINCA (Steaua), n-a arătat mai ni
mic. EI a cîștigat majoritatea meciu
rilor cu un avantaj infim. Se caută 
de mai multi ani un om de valoare 
la această categorie dar, pînă acum, 
nu s-a realizat mare lucru. C. Bușoiu 
(Electroputere Craiova), component 
al lotului republican și deținător al 
titlului de campion al primei Spar- 
tachiade republicane, s-a clasat abia 
pe locul 5. Și pregătirea tehnică a 
„greilor" este în prezent sub orice 
critică, fapt care a făcut ca înfrece- 
rile de la „grea" să nu strînească 
interesul spectatorilor timișoreni.

De asemenea, nici despre întrece
rile de la categoriile 63 și 87 kg nu 
se pot spune cuvinte prea îmbucu
rătoare. Campionii, S. POPESCU 
(Steaua) și, respectiv, GH. POPOVICI 
(Dinamo), de la care se așteaptă —• 
de multă vreme — un reviriment, 
au intrat în posesia titlurilor la ca
pătul unor meciuri de slabă factură 
tehnică, cu adversari lipsiți de ex
periență și de valoare. Nici unul 
dintre concurentii de la aceste ca
tegorii nu întrunește condițiile pen
tru a putea face parte din echipa re
prezentativă. De altfel, la ultimele 
mari competiții internaționale la ca
tegoriile respective nu s-a înre
gistrat nici un succes al reprezen
tanților noștri 1 Fără îndoială, este o

Ediția din acest an a campionate
lor de lupte greco-romane s-a dis
putat în condiții similare marilor 
concursuri internaționale. O modifi
care a regulamentului de desfășurare 
a .finalelor" a avut menirea să di
namizeze întrecerile. Ește vorba de 
descalificarea concureiitilor pasivi, 
la primirea celui de al doilea aver
tisment, și nu la al treilea, cum s-a 
procedat pînă acum. Rezultatele aces
tei măsuri au fost deosebit de fruc
tuoase. Numărul celor descalificați, 
comparativ cu edițiile anterioare, a 
fost foarte mic.

Un alt aspect care trebuie discutat 
(pentru a cîta oară?) îl constituie ar
bitrajele. Deși, în general, satisfăcă
toare, arbitrajele rămîn totuși o pro
blemă a luptelor din țara noastră, in- 
fluențînd negativ activitatea acestui 
sport. Lipsa unui număr corespunză
tor de arbitri calificați trebuie să fie 
cît mai curînd lichidată. Nu este ad
misibil de pildă ca, în același timp, 
un arbitru să fie și.antrenor I

PE ECRANE

publican. Bacalu a dat dovadă 
multă voință și curaj. Cu toate că 
stăpînește numai citeva procedee 
tehnice, el a știut să lupte pentru vic
toria finală. Este adevărat, Bacalu 
mai are mult de muncit pentru a pu
tea reprezenta țara în competițiile 
internaționale.

Faptul că la această ediție jumă
tate din numărul medaliilor de cam
pioni au revenit unor tineri consti
tuie desigur un succes. Cuvinte de' situație care trebuie să dea de gîn- 
laudă se cuvin antrenorilor D. Cuc 
(Dinamo), Gh. Șuteu (Steaua), I.
Geambazu (Tulcea), care i-au pregă- sportive.

dit specialiștilor noștri, antrenorilor 
lotului republican, cît și secțiilor de 
lupte ale cluburilor și asociațiilor

Neagu) 3,26 ; 2. C.S.S. (Joca Zastulca, 
Geta Ciomîrtan, Mariana Stoian, Lu
cia Colibasan + Gabriela Barcan) 
3.36. MASCULIN schit simplu: 1. 
Mihai Drăghici (Olimpia) 3,25; 2. Mi
hai Rașeev (S.S.E. 1) 3:28. Lâ această 
probă au participat 11 echipaje, ceea 
ce a necesitat, ca de altfel și la pro
ba de 4+1, programarea de serii șl 
recalificări. Ciștigălorul, Drăghici, a 
înregistrat și o surpriză, învingînd pe 
Rașeev, un junior cu rezultate mai 
bune pînă acum. Schi! dublu : 1. Me
talul (Gavril Istrate, Florian Enoiu) 
3:05; 2. Știința (M. Ionescu, N. Vin- 
tilă) 3:10; schit 4+1: 1. Știința (M. 
Matei, R. Mandache. D Lăncrăjan. 
M. Fodoreanu + V. Ciobanul; 2. 
S.S.E. 1 (Andronic, Pascal, Ogrezeanu, 
Giugulea + Virculescu). In clasa
mentul general pe primul loc s-a si
tuat Metalul cu 56 p. Au urmat S.S.E. 
1 46 p., C.S.S. 34 p„ Olimpia 29 p„ 
Rapid 25 p„ Știința 22 p, Dinamo 12 
puncte.

echipa noastră se va opri la Viena, 
unde la 4 noiembrie va susține un 
ultim meci de verificare cu formația 
Danubia.

DUMINICA s-a Înregistrat o nouă 
neprezentare de arbitru la unul din 
jocurile de campionat : C. BIRLEANU- 
Brașov a absentat la partida dintre 
Rapid București și Tehnometal Timi
șoara, fără ca să anunțe In prealabil, 
pentru ca federația să ia măsuri de 
înlocuire. Dimpotrivă, forul nostru de 
specialitate a primit asigurări de la 
Brașov că C. Bîrleanu se va prezen
ta... Oare este etît de greu pentru 
unii arbitri să se Încadreze Intr-o 
disciplină elementară ? Nu crede Co
legiul central al arbitrilor că este 
momentul să ia măsuri hotărîte în 
asemenea cazuri ?

O DATA cu turul campionatului re
publican, duminică, se va Încheia și 
competiția „Cupa de toamnă". Clști- 
gătoarele celor două serii se vor 
Intllni la 7 noiembrie la București, 
în finală, pentru a decide cui va 
reveni trofeul. In seria a Il-a, pri
mul loc este ocupat de Mureșul; 
în prima, lupta se dă intre Știinfa 
București și Liceul nr. 4 Timișoara, 
care sînt despărțite numai de un 
punct (tinăra formație timișoreană a 
cîștigat cu 6—0 partida — pierdută 
pe teren — cu 
deoarece aceasta a folosit o jucătoa
re — pe Rigo — care 
drept de joc la data meciului; deci, 
Liceul nr. 4 are acum 12 puncte, față 
de cele 13 ale Științei București). Și 
partida, decisivă, dintre ele are loc 
duminică la București.

Știința Timișoara,

nu avea

i

Păianjeni intre.
Nimic de zis, la Grivitu Roșie 

nu numai rugbiul se află în cen
trul atenției consiliului asociației 
sportive. Fotbaliștii, voleibaliștii, ca 
si uiți sportivi, ou asigurat un a- 
tractiv program competitional intern, 
fapt care a determinat un 
număr de tineri să 
preferat. Boxerii de 
sie. și. îndeosebi, 
Constantin Cionoiu,
n-au 
să fie 
Aceasta, 
tru că 
unde să-și facă pre
gătirile. In incinta 
există o sală de box spațioasă și 
foarte bine utilată. Sala a fost — 
prin grija consiliului asociației spor
tive si a antrenorului — renovată 
complet, acum citeva luni. Ba mai 
mult, a fost dotată cu aparate și 
materiale sportive., astfel că în 
lent pregătirea pugiliștilor 
in condiții optime.

Dar este oare suficient? 
vita Roșie s-au afirmat

mare 
practice sportul 
la Grivița Ro- 
antrenorul lor,

corzile ringului!
ne referim, elevii antrenorului Cio- 
noiu puteau fi văzuți deseori pe 
ringurile bucureștene și din provin
cie, in astfel de competiții. Vara, 
în grădina clubului, iarna in sala 
cinematografului uzinei, reuniunile 
pugilistice se fineau ...lanț.

Din păcate, de mai bine de un 
an, boxerii 
mai apărut

însă motive 
mulțumiți, 
nu pen- 

n-ar avea
NOTE

marii uzine

acestei asociații n-au 
pe ring decît în întâl

niri oficiale (pri
mele faze ale cam
pionatelor republi
cane). Iar acestea, 
se știe, sînt de 
scurtă durată. Eli- 

competitie, ei au intrat 
inactivitate care, firește,

se

La

pre
face

Gri- 
acum 

cîțiva ani o seamă de boxeri talen
tați. ca Aurel Morăraș (fost 
pion european feroviar), 
Tunase,
Goanță, Florea O nisei ș.a., 

și-au datorat performanțele nu 
mai antrenamentelor intense, ci 
tieipării la diferite competiții 
cale.

Intr-adevăr, în perioada la

cam- 
Gheorghe 

Constantin Stănescu, Mihai 
Florea O nisei ș.a., care 

nu-
par- 
ami-

care

minați din 
înlr-o lungă 
le-a dăunat.

De ce nu 
Grivița Roșie reuniuni

— N-avem unde, 
sala.
/. Gheorghe din consiliul asociației.

Stranie explicație ! în timp ce 
consiliile altor asociații și cluburi 
fac eforturi să organizeze cil mai 
multe reuniuni (vezi Voința, Meta
lul, Olimpia etc), la Grivița Roșia 
astfel de competiții sînt absente 
pentru că, vezi doamne, se deterio
rează sala. La uzinele Semănătoarea, 
Vulcan și altele, galele organizate 
în sălile din incinta întreprinderi
lor respective sînt frecvente și se 
bucură de mare popularitate. Acolo 
nu se deteriorează nimic ?

R. CÂLÂRAȘANU

se mai organizează la 
pugilistice ? 

se deteriorează 
spun tovarășii I. Vrănescu și

1$
■,b

53

L ia

O producție a studiourilor poloneze
cu. TADEUSZ LOMN1CKI, BEATA TYSZKIEWICZ, TADEUSZ FIJEWSKI, ELZBIETA CZYZEWSKA

Scenariul:
BOHDAN CZE52KO



iilNIRI INTERNAȚIONALE
CONSTANȚA — 

rlIN (BULGARIA)
DOBRUDJA
1—0 11—0)

C.F.R. PAȘCANI — SELECȚIONATA
R.S.S. MOLDOVENEASCĂ 1—2 (0— 2)

INSTANTANEE ÎN| PAUZA.• ••

STANȚA (prin telefon). Cu 
î Farul a ciștigat meciul sus- 
iercuri cu Dobrudja Tolbuhin, 
constănțeană nu a reușit un 
calitate. Astfel, linia de îna- 
în special Ologu și Manola- 
dovedit lipsă de finalizare; 

i mijlocași a fost greoaie. Mai 
u fost puși la încercare fun- 
jentru că oaspeții, deși au 
rumos în cîmp, s-au dovedit 
ssiti de eficacitate.
îl gol al meciului a fost în- 
t min. 31 de Kallo.
remarcat: Kallo, Koszka (Fa- 
ladimirov, Gospodinov (Do-

PAȘCANI (prin telefon). 
5 000 de spectatori, cifră 
pentru orașul nostru, au

Peste 
record 
asistat 

miercuri la această partidă interna
țională. Ei au plecat însă dezamăgiți 
de jocul ambelor formații. La primul 
lor meci international din anul aces
ta, feroviarii au jucat timorat, în 
timp ce oaspeții au fost mai comba
tivi, în special în prima repriză.

Cele trei goluri au fost marcate 
de Cipotari (min. 29) și Konovaliov 
(40), pentru R.S.S. Moldovenească, 
respectiv, Atanasiu (66).

C. JBQ£A—fioiesfii CRĂCIUN LĂLUCI—coresp.

Stadionu] „Tractorul", din Brașov
Pauza meciului România (lotul o- 

limpic) — Turcia (tineret). Lingă 
plasa de sîrmă de la „poalele* tri
bunei I s-a adunat un grup de oa
meni, care întrețin o vie discuție 
cu Lică Nujiweffler (IV). Dinamovis- 
tul, singurul reprezentant al familiei 
Nunweiller prezent pe stadion, de 
abia prididește cu răspunsurile. In
tr-un fel discuția aceasta seamănă 
cu o conferință de presă, organiza
tă spontan. Notez întrebări și răs
punsuri.

— Ce faceți la Craiova ?
— Greu. Trebuie să ciștigăm. A- 

celași lucru vor și studenții, 
am mai ciștigat la Craiova.

— Fratele va juca ?
— Nelu ? (Nunweiller III
— Da !
— Antrenorii și doctorul 

cide.

Dar, noi
Așa că—

n.r.)

vor de-

Ia sorti fn 
Internazio-

formă.

— Acum ce face ?
— I-a fost recomandată o perioa

dă de odihnă...
— Ce zici de tragerea 

„C.C.E," Ați căzut tot cu 
nale...

— Nu va fi ușor, dar...
— Totuși, nu sînteți în
— Pînă la 1 decembrie mal este 

o lună de zile, timp în care se pot 
schimba multe... Și, pe urmă, acum 
ne cunoaștem adversarii...

— Ce crezi de... campionat ?
— Multe și în primul rind că.» 

încă nu s-a terminat. Vom mai a- 
vea totuși și noi un cuvint de spus».

Și întrebările curgeau una după 
alta. Apoi și-au făcut apariția „com
batanții" din ziua aceea și fiecare 
și-a reluat locul pe teren. Iar noi 
am consemnat „stenograma" aces
tei scurte „conferințe de presă".

VALENTIN PĂUNESCU

iiCAP
RAPID-STEAUA,
DE AFIȘ * AL ETAPEI

DE DUMINICĂ
(Urmare din pag. 1)

Creiniceanu avînd un rol ho- 
în acest sens.

ENTIE CELOR MAI TINERI... SENIORI
r-o scrisoare trimisă redacției noastre, ing. Gh. 
Seorgescu, din București, ne relatează următoa- 
ele : „...Săpiămînă de săptămînă, pe firmamen- 
balului nostru apar — fapt îmbucurător — nume 
jucători. Sînt prezenți în formațiile unor echipe 

egoria A și - ceea ce este demn de reținut - 
foarte multi dintre tinerii promovați se eviden

țiază. Nu constituie un secret pentru nimeni faptul că 
tineretul formează o puternică bază de masă a talente
lor și în fotbal. Mă bucur sincer cînd văd cum în echipe 
ca Știința Timișoara, U.T.A., C.S.M.S., Petrolul, Știința 
Craiova, Siderurgistul etc, indiferent de poziția în clasa
ment, se promovează cu curaj tineretul... Tineretul, noua 
generație, trebuie să se bucure de toată atenția..."

durile primite de la cititorul nos
tru ne-au îndemnat la serioase re
flecții. Noii’ generații, care pă
li curaj în arenă, este necesar să 
icorde — într-adevăr — toată 
In etapele dc campionat prcce- 
am urmărit cu atenție evoluția 
promovați. La ce concluzie am 
Caracteristice pentru toți acei 

i îmbrăcat în acest sezon tricoul 
ori sînt puterea de luptă, comba- 
a, agerimea și fantezia. Introdu- 
n cele mai multe formații (cu 
< jjJor bneureștene...) a tinerilor 
i, a avut ca urmare pomparea 
uflu înnoitor în jocul acestora. 
Horii federali și cronicarii noștri 
espre Jac, Curuțiu (U.T.A.), Gri- 
>eriosu, Loncer, Petrovici, Cotor- 
legep, Morovan (toți de la Știin- 
ișoara), Ioniță, Adam, Cojocaru 
Siderurgistul), Mărculescu, Incze 
milă, Malschi (C.S.M.S.), Strim- 

Mincă, Cristoloveanu, Ionescu 
i Craiova). Găinam (Steagul roșu), 
candru (Crișul), Caraman (Farul), 
ea, Pexa, Țegean (Știința Cluj) 
lespre toti ceilalți tineri pomovați, 
stilul lor de joc se remarcă acea 
ie, siguranță și dîrzenie atît de 
e pentru primenirea fotbalului 

Tineretul se pare că a decla- 
boi jocului ^bosit, bătrînesc, scle- 
practicat încă 
>astre.
:olul de față 
□inal care să

tineri jucători.
de greșelile trecutului. Spu- 

LTtasfa pentru că, să ne amintim 
in alți ani am fost martorii apa- 
pe terenurile de fotbal a unui 

talentat, capabil să preia șin
elor mai buni seniori. Dar... De 
iri, n-am scris despre aceste 

care s-au afirmat mai întîi în 
e de club și s-au perindat apoi 
irezentativele de juniori 
? Cînd trebuiau să

în naționala A, se 
de către specialiști, că 
ari la... capitolul tehnică 
■>: 
amintiți ? A existat un

Dumitriu I, 
lința Cluj), Manolache etc.

c.^ .șînt jucători fără cusur, 
iU° .-ele stele ale fotbalului 
c. Speranțe, speranțe, speranțe... 
s-a întâmplat cu aceștia ? Cre- 

jă nu este cazul să ne ocupăm 
scare în parte. Evoluția lor, și 
mai a lor, ne-a pus în fața ace- 
pas de netrecut : PLAFONAREA, 
ne ar trebui să 

oră, de ce o 
lente a strălucit 
aiului ? Amintiți-vă 
ioastre de juniori, deseori eviden- 
în turneele U.E.F.A. și care au 
jt, la diferențe apreciabile, echi- 
le juniori ale Spaniei. R. F. Ger- 

Franței, Austriei, Ungariei, Iu
dei, Cehoslovaciei, Turciei etc în 
evoluau pe atunci jucători mai 
talent ați ca ai noștri, dar care 

■au plafonat și sînt în clipa de 
stele de prima mărime în fotbalul 

foștii 
vîrstă 
mulți 
dc la

egal la egal cu 
Care să fie cauza'{ 
de răspunsuri...

Oare așa 
promovați ?

învinșii lor 
S-au dat

de ieri.
„1001“

de multe din eclii-

iși propune să fie 
vină în sprijinul 

deoarece ci tre-

sau de 
fie selec- 

constata 
ei sînt 
și tac-

Pleșa,
Mureșan II (fost 

Se 
că

ro-

întrebăm, la a- 
întreagă pleiadă 

doar Ia vîrsta 
și de echi-

ne'.»)? Cu cîți dintre 
juniori, astăzi ajunși la o 

a. ne putem lăuda ? Cei mai 
- ei nu sc mai put întrece

se va întîmpla și cu noii

ziarului nostru au avut 
ca în multe din numereleCititorii 

ocazia 
precedente să facă cunoștință cu 

o seamă de caracteristici furnizate de 
antrenori despre tinerii promovați în 
echipele de categoria A. Reamintim 
foarte pe scurt despre:

AL. MUSTÂȚEA (Știința Cluj): Do
vedește 
dîrzenie 
tute in 
tă dar, 
anticipație și de orientare în ansamblul 
jocului.

ILIE MOROVAN (Știința Timișoa
ra) : Are un bagaj de cunoștințe teh
nice 
mite 
selor.
dezvoltat, este disciplinat, perseverent, 
în același timp este lipsit de viteză 
atît în execuție cît și în deplasările 
făcute în ajutorul atacului. Trebuie să 
se perfecționeze la precizia paselor 
lungi, în jocul cu capul.

DECEBAL NEAGU (Siderurgistul) : 
Șutează bine cu ambele picioare, con
trolează bine balonul, driblează foarte 
bine, are viteză de reacție remarcabila, 
viteză de execuție bună, viteză de de
plasare mulțumitoare. Este însă comod 
si îngîmfat, nu depune efortul necesar 
ta antrenamente, 
vidualist.

Sînt do ar trei 
de promovați de 
campionat I După 
terizări pline de răspundere, făcute — 
cu ajutorul antrenorilor — în spirit 
critic. Va să zică antrenorii i-au apre
ciat, le-au dat girul încrederii lor și 
i-au promovat (cu toate că mulți din
tre ci manifestă încă . lipsuri în pre
gătire. inerente la vîrsta lor), promi
țând că se vor ocupa de remedierea 
deficiențelor, pentru ca tineretul să nu 
le înșele speranțele.

Notăm aceste promisiuni, așteptând 
ca roadele muncii ce trebuie depuse cu 
noua 
firme, 
baliști 
lui.

iudeminare și tehnică bună, 
în joc, ambiție, conștiinciozi- 

pregătire, șutează bine la poar- 
în același timp, este lipsit de

destul de bogat, ceea ce-i per- 
să aibă o bună distribuție a pa-

Dovedește un spirit de echipă

în jocuri este indi-

dintre cei peste 30 
pînă acum în acest 
cum se vede carac-

generație de jucători să con- 
penlru ca aceștia să devină fot- 
în adevăratul sen» al cuvîntu-

Și, . pentru că veni vorba de an
trenori, trebuie să amintim că 
in primul rînd ei sînt răspunză

tori de creșterea jucătorilor, de îmbu
nătățirea valorică a fotbalului nostru. 
Nu fără amărăciune trebuie să reamin
tim că sub privirile multora dintre ac
tualii noștri antrenori s-au pierdut ge
nerațiile <Ie talente despre care am 
vorbit mai sus. Oare cei care se ocu
pă de creșterea jucătorilor nu au nici 
o vină că din fotbalul nostru a dis
părut dinamovistul Varga? Că Mano- 
lache s-a plafonat ? Că Pleșa, cel mai 
bun junior român în turneul U.E.F.A. 
de la Londra (1963) nu-și găsește 
astăzi loc nici măcar în echipa sa 
club? Că Mureșan II. o revelație 
Știința Cluj, a trecut în anonimat? 
cîte alte exemple...

Un alt fenomen de care nu sînt străini 
antrenorii noștri este acela al ținerii pe 
tușă a multor speranțe. Exemple? Fot
baliștii Btikosi, Crișan, Lucescu etc. In 
același timp mulți antrenori au căutat 
și mai caută încă cu luminarea talente în 
alte cluburi, în loc să folosească jucători 
pe care îi au la îndemînă.

Intr-o altă categorie pot fi înglobate 
nume cunoscute ca ale lui Haidu 
(Steaua,), Petescu, Matei (C.S.M.S.), FI. 
Voinea, Pal, Petru Emil care, deși la ora 
actuală sînt titulari în echipele lor, ma
nifestă deficiențe și confirmă în cele mai 
multe dintre cazuri scăzuta preocupare a 
antrenorilor lor pentru remedierea lipsu
rilor (de exemplu: Petescu — joacă cu 
un singur picior; Haidu — deficitar la 
mingile trase pe jos ; Matei — lipsit de 
impetuozitate ; Petru Emil — greoi, fără 
îndemânare) și lista ar putea fi și mai 
mare.

Dar să revenim la cei noi, la Lon- 
cer, Strîmbeanu, Marinescu, Ioniță și 
ceilalți. Vor avea și ei aceeași soartă ? 
Vor trece și ei ca niște comete pe firma
mentul fotbalului nostru ?

Pentru ca acești jucători să nu intre 
în categoria exemplelor pomenite (și ne
pomenite), antrenorii trebuie să se pre
ocupe cu dragoste părintească, cu răbda
re, de această nouă, generație dc fotba
liști. Așa cum scriam și altă dată în a- 
ceastă pagină, antrenorul să se apropie 
de tînărul fotbalist ca un giuvaergiu de 
un diamant neșlefuit. Prin acțiunea lui, 
nestematul capătă valoare însutită.

A limita însă problema creșterii fotba
liștilor doar la ședințele de antrenament, 
la ridicarea măiestriei lor tehnice, înseam
nă a privi lucrurile cu un singur ochi. 
0 problemă de o covîrșitoare importanță 
care trebuie să stea în atenția conducerii 
secțiilor de fotbal și, bineînțeles, a an
trenorilor, este aceea a muncii de edu
cație care trebuie desfășurată, încă din 
„fașă“, cu tinerele vlăstare fotbalistice. 
Opinia publică a fost înștiințată în ne
numărate rinduri de abaterile grave de la 
disciplină ale unor fotbaliști, abateri să- 
vîrșite atît pe terenurile de sport, cît și 
în afara lui, mai ales cînd nu simte 
supravegherea antrenorului. Lipsa de o- 
dihnă, alcoolul, abuzurile de orice natură 
— sînt principalii dușmani ai sportivilor 
în general și, în cazurile de care ne ocu
păm, ai fotbaliștilor, 
disciplină din cadrul 
uneori, cluburile aplică 
pendare cu ridicarea 
pe una sau mai multe
urmare a jocului neregulamcntar practi
cat pe teren, fără îndoială că evoluția ne
sportivă este 
co-tactice, al 
donate.

Recent am
formație a portarului Adamache de la 
Steagul roșu, tocmai pentru asemenea a- 
bateri săvîrșite în afara terenului de 
sport. Oare mai este nevoie să reamin
tim de Varga ?

e bună dreptate, autorul scrisorii de 
la care a pornit ideea acestui arti
col scrie că în regimul nostru ti

neretului îi sînt asigurate toate condi
țiile de dezvoltare. Mai trebuie să dăm 
exemple în acest sens ? Dacă da, atunci 
ar trebui să ocolim fotbalul, să ne re
ferim ia alte discipline sportive, la hand
bal, rugbi, volei, unde s-au înregistrat 
serioase succese în această privință.

In încheierea acestor rindnri se cuvine 
să atragem încă o dată atenția tuturor 
factorilor de răspundere din fotbal asupra 
grijii pe care trebuie s-o manifeste pen
tru jucătorii tineri promovați și a celor 
încă nepromovați în echipele de seniori, 
dar care se afirmă puternic. Speranțele 
în cei mai tineri vor fi pe de-a’ntregul 
confirmate numai atunci, cînd greșelile 
comise în trecut cu o pleiadă de talente 
vor fi Înlăturate, cînd proaspeților promo
vați li se va acorda atenție din toate 
punctele de vedere.

CRISTIAN MANTIJ 
MIRCEA TUDORAN

ce lui 
țârilor

In ambele formații, apărările par 
a fi compartimentele cele mai sigu
re, ele prezentîndu-se într-o formă 
mai bună decît înaintările.

Deși echipele nu se arată în cea 
mai bună dispoziție de joc, există 
un capitol la care ambele formații 
se prezintă — la unison — forte: 
ambele doresc fierbinte victoria.

Ilustrative, în această privință, 
claratiile :

Ilie Savu, antrenor principal 
Steaua: „Va ciștiga echipa cea 
calmă. Cred că jucătorii mei au 
minică șanse mai mari de victorie. 
Jucăm la victorie41. Raksi: „C 
scrie primul gol, cred că va 
Sper să învingem noi".

Pavlovici: „Doresc mult să 
gem și voi da totul pentru ca 
mea să termine

Hălmăgeanu : 
greu dar doresc 
să fie de partea

Dumitriu: 
Andrei: „ 

va ciștiga. Dorim mult victoria4*.
Dan: Rapidiștii prezenți la me

ciul de la Ankara vor să șteargă (pe 
cit se poate) impresia defavorabilă 
lăsată atunci de ei. Deși pentru un 
pronosportist aș indica „tripla** la 
meciul nostru, eu voi juca pe Rapid, 
solist44.

Cea mai rezervată declarație este 
cea a antrenorului principal rapi- 
dist, Valentin Stănescu : „Cine va fi 
mai bun va ciștiga. Orice rezultat se 
va înregistra la sfîrșitul celor 90 de 
minute, nu va constitui o surpriză. 
Fiecare echipă poate învinge. Noi, 
firește, dorim cele două puncte puse 
în joc44.

După acest meci de... declarații, 
să așteptăm meciul de duminică de 
pe stadionul „23 August**.

tle-

la 
mai 
du-

învin- 
echipa

cîștigătoare". 
„Meciul este 
și sper ca 
noastră".

„Vreau să ciștigăm !“. 
Cine va lupta mai mult

■ foarte 
victoria

Excursioniștii Loto-Pronosport Înainte de plecare In călătoria pe Dunărt

sus.

de 
la 
Și

Dacă comisia de 
F. R. Fotbal și, 
sancțiuni de sus- 
dreptului de joc 
etape, aceasta ca

reversul ncpregătirii tehni- 
unei vieți personale dezor-

fost martorii scoaterii din

O dată cu introducerea concursu
rilor Pronosport B (etapa din 29 au
gust a. c.) au apărut premiile mari la 
concursurile tie pronosticuri sportive. 
Marii cîștigători de la introducerea 
concursurilor Pronosport B sînt urmă
torii •

B 1 (29 august): 120.000 lei — Șisu 
Dobre — București.

B 2 (5 sept.): 182.424 lei — Pilier 
Anton — Satu Mare.

B 3 (12 sept.): 160.443 lei — Laszlo 
Bernat — Odorhei

B 4 (19 sept.) : 125.424 lei — An- 
ghel Gh.—comuna Mariuța, raion 
Lehliu.

B 5 (26 sept.): 120.000 lei — Radu 
Tudor — Turda.

B 6 (3 oct.) : 120.000 lei — Neqoi- 
tă Nic. — Bolintinul din Vale reg. 
București.

B 7 (10 oct.): 152.522 led — Neacsu 
Toma — București.

B 8 (17 oct.): 22.026 leii — Ionescu 
Tr. — București.

După cum se poate vedea, la 50 
la sută din concursuri, pârtieipantii 
au obținut în afară de premiul excep
tional de 120.000 lei și alte premii, 
datorită faptului că una din varian
tele cu cele mai multe rezultate (sta
bilită prin tragere la sorti) primește 
nu numai premiul categoriei respec- 
tirve, ci și preisiul excepțional. Dtt

asemenea, buletinele combinate (co
lective) au primit și suita respectivă 
de premiii

Reamintim că la sistemele Loto-Pro 
nosport, participantei primesc valoa
rea integrală a premiilor (fără nic) 
un fel de impozit) chiar și în cazurile 
cînd buletinele colective (combinate; 
au suite de premii.

Desigur, la concursurile Pronosport 
B, care dau premii mari, șansele par- 
ticipantilor sporesc atunci cînd joacă 
pe buletine colective (combinate)

Programul concursurilor Pronosport 
de duminică 31 octombrie (A 44 și E 
10) este următorul :

I. Petrolul — U.T.A.
Știința Craiova — Dinamo Buj 
Farul — Știința Cluj 
Crișul — Siderurgishrl 
C.S.M.S. Iași — Steagul roșu 
Știința Tim. — Dinamo Pitești 
Minerul B. Mare—Jiul Petrila

II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.
VIII. Ind. sîrmei—A.S. Cugir
IX. " ‘
X.

XI.
XII.
XIII. Steaua

Tragerea Loto de azi are loc în 
București, în sala din str. Doamnei 2, 
la ora 19,00.

Vagonul Arad—CSM Sibiu 
Dinamo Bacău—CFR Pașcani 
Oltul Rm. Vîlcea— CFR Roșiori 
Flacăra Moroni— Constr. Brăila

Rapid

Rubrică redactată de Loto-Pro
nosport.



Popicarul Cristu Vinătoru printre fruntașii
Cupei Werner»

Ținea Balaban și Cristu Vînătoru 
au palrticipat la un concurs ...maraton ' 
de popice desfășurat pe arena cu șase 
piste din Zschopau (R.D.G.) La a- 
ceastă competițc, dotată cu trofeul 
„Cupa Werner Seelenbinder", și-au 
disputat întîietatea sportivi din 
R. S Cehoslovacă, R.S.F. Iugoslavia, 
R. P. Ungară, Italia și popicari din 
tara gazdă. In program au figu|rat 
următoarele probe : 100 și 150 bile 
mixte femei ; 200 și 300 bile mixte 
bărbați. O frumoasă comportare n 
avut-o jucătorul nostru Gristu Vină- 
toru care a reușit să se situeze prin
tre fruntașii întrecerii.

Iată rezultatele : 100 bile mixte fe
mei. 1. Rcnate Ingehardt (R.D.G.)

Seelenbinder"
460 p.d., 2. Gertude Pirusek (R.D.G.) 
453 p.d........................
446 p.d.
p.d. ; 150 bile mixte 
Beljan (R.D.G.) 655 
Schmidt (R.D.G.) 621 
Erski (R.S.F.I.) 615 
Balaban 532 p.d. ;

3. -Helga Jenner (R.D.G.)
20. Tinea Balaban 397 

femei — Hilde 
p.d., 2. Astrid 
p.d., 3. Gorinka 
p.d... 12. Ținea 

_______ 200 bile mixte 
bărbafi — 1. D. Pfeifer (R.D.G.) 943 
p.d., 2. H. Brautingam (R.D.G.) 927 
p.d., 3. G. Grohs (R.D.G.) 913 p.d., 
4. CRISTU VINATORU 909 p.d. etc. 
300 bile mixte bărbați — 1. C. Wlok- 
ka (R.D.G.) 1390 p.d., 2. CRISTU 
VINATORU 1359 p.d., 3. A. Wos- 
trak (R.S.C.) 1349 p.d. ete. (la ambele 
probe au concurat cite 40 de jucă
tori).

Dinamo București debutează
in „C.C.E.“ la baschet

DE VORBA CU ANTRENORUL DAN NICULESCU DESPRE 
VALOAREA FORMAȚIEI FENERBAHCE Șl PREGĂTIRILE 

DINAMOVIȘTILOR
Baschetbaliștii de la Dinamo București 

sînt în pragul debutului în „Cupa cam
pionilor europeni44. Evenimentul se va 
petrece săptămîna viitoare, cînd vor în- 
tilni la Istanbul pe Fenerbahce, cam
pioana Turciei, iînnînd ca la 13 noiem
brie să joace meciul-retur la București. 
Această primă participare în importan
ta competiție europeană este privită cu 
deosebită seriozitate de sportivii noștri. 
Ei sînt animați de dorința de a avea 
o comportare cit mai bună în prima 
lor întrecere cu baschetbaliștii turci. 
Cîteva amănunte în legătură cu pregă
tirile efectuate în vederea partidelor de 
la Istanbul și București ni le-a furnizat 
antrenorul Dan Niculescu.

— Am văzut mai multe echipe tur
cești, rie-a declarat el, și știu că au o 
valoare ridicată. Fenerbahce cuprinde 
mai multi jucători din naționala Tur
ciei, astfel că vom avea o misiune di
ficilă.

— Prin ce este caracterizat jocul 
viitorilor adversari?
—O tehnică individuală bine pusă 

la punct și un joc viguros, agresiv.
— în ce au constat pregătirile 

echipei Dinamo ?
— Am solicitat federației ca o serie 

de meciuri din cadrul campionatului să 
fie programate la intervale mici. A- 
ceasta cu scopul de a obliga echipa să 
joace în condiții deosebite față de cele 
normale. Țelul l-am realizat, dar numai 
în parte, deoarece formațiile întîlnite 
ne-au obligat să „forțăm" doar o parte 
din meci, după care au „căzut". Și așa,

însă, partidele din campionat au fost un 
stimulent în pregătirea jucătorilor și au 
contribuit la menținerea echipei în formă.

— Ce lot veți deplasa ?
— Lotul folosit de obicei în cam

pionat, adică : Spiridon, Albu, Negoiță, 
Viciu, Visner, Giurgiu, Novac, Kiss, 
Dragomirescu, Scorțescu, Antonescu și 
Ioneci. în partida retur îl vom utiliza 
probabil și pe Cernea.

— Formația de bază ?
— Spiridon, Albu, Novac, în perma

nență, iar Dragomirescu, Visner, Viciu, 
Kiss, Giurgiu și ceilalți în funcție de 
necesitățile de moment. Sper că media 
de înălțime ridicată a formației va su
plini absența unui pivot cu înălțimea 
corespunzătoare postului. în acest sens, 
vreau să precizez că echipa mai are 
slăbiciuni în ce privește ajutorul pe 
care trebuie să-l dea jucătorii de cîmp 
în atac.

Mulțumindu-i pentru informațiile fur
nizate, i-am urat antrenorului Dan Ni
culescu și echipei succes în această 
primă partidă în „C.C.E.44 sperînd 
că vom vedea formația Dinamo jucînd 
și în turul următor al competiției.

D. ST.<

VESTI DIN ȚĂRILE SOCIALIST
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957 COMUNE DIN R. D. GERMANĂ 
PARTICIPĂ LA ÎNTRECERI DE ATLETISM

Anul acesta în satele și 
comunele din R.D.G. s-a 
înregistrat o bogată parti
cipare la cea de a VlII-a 
ediție a întrecerilor de a- 
tletism prin corespondență. 
Inițial au fost înscrise în 
competiție 1 000 de comu
ne, însă din cauza timpului 
nefavorabil în multe loca
lități nu s-au putut orga
niza întîlnirile. în prezent 
se găsesc în competiție 957 
de comune. Numai în raio

nul Neubrandenburg au 
fost mobilizate pentru a- 
ceste întreceri 228 de sate. 
In această frumoasă acțiu
ne care are ca scop dezvol
tarea sportului la sate a 
ieșit învingătoare, pentru a 
patra oară, comuna Bulzi g 
(raionul Wittenberg) cu 
2 696 puncte la categoria a 
11-a de localități (comu
ne între 501—1 000 locui
tori) cu un număr de 126 
concurent i.

în aceste acțiuni sînt Vcsz- 
prem, care a început ame
najarea a 45 de terenuri, 
Bacs-K.isk.un (37 terenuri)

și Vas (31 terenuri) 
plus, sportivii din o 
Vcszprem amenajează 
patinoar naturaL •

PROGRESELE ATLEȚILOR DIN R. P. CHIN

NOI TERENURI AMENAJATE PRIN MUNCĂ 
VOLUNTARĂ

în R. V. Ungară se a- 
cordă multă atenție amena
jării unor terenuri sportive 
simple. în cursul anului 
1965 au fost pregătite și 
amenajate circa 400 de te
renuri simple și se prevede 
ca pînă la sfîrșitul anului

să se depășească cifra de 
500. Terenurile sînt con
struite atît le asociațiile 
sportive ale cooperativelor 
agricole de producție, de 
asociațiile școlare, cît și 
de cele ale unor uzine și 
fabrici. Județele fruntașe

în acest an, atleții chi
nezi au realizat o seric de 
rezultate valoroase. Ele în
cununează munca susținu
tă dusă de atlcți și spe
cialiști pentru ridicarea 
atletismului din R. P. Chi
neză. După cum s-a mai 
anunțat. Ni Tschi-cin a reu
șit cea mai bună perfor
manță mondială a anului 
la săritura în înălțime: 
2,24, iar alți atlcți și atle
te au corectat recordurile 
naționale. Iată-le pe cele 
mai bune :

BĂRBAȚI : 100 m — 
Cen Cian-ciuan 10,0; 400 
m garduri — Lian Cih-cian 
51,8 ; 3 000 m obstacole — 
Ci Cen-wen 8:59,8 ; lun
gime —- Iluan Cfii-wu 
7,72; 200 m garduri —

Lian Cih-cian 23,2 ; 
piu-salt — Ku K 
16,26.

FEMEI : 200 m - 
Tu-fcn 24,3 ; 800 m - 
Kuo-cen 2:06,6 ; Cian 
lan 2:07,5; Sun Jan 
2:08,8 ; 80 m gardur 
Li Shu-nu 10,7; înă 
— llsuan Hsiao-mei 
(a treia performeră a i 
ror timpurilor) ; Wu 
san 1,77; Cen Fer 
1,77; 400 m — C 
Fcn-lan 55,2 ; lungimi 
Ilsiao Cich-pin 6 
greutate — Ciun Ilsin 
16,37; disc — Liu 
tsui 55,10 ; pentatlon 
Cen Fen-jun 4689 p ; 
feta 4 X 180 m — 
națională 47,1.

... .............,___________________________________________ <............................................................................... s V
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Sezonul de hochei este în plină desfășurare în U.R.S.S. in fotografie, aspect din meciul de calege 

Spartak Moscova — Torpedo Gorki, ciștigat de jucătorii moscoviți cu 4—2
Foto : TAS

8 echipe calificate pinii acum 
in turneul final al campionatului

După noile recorduri 
ale lui Ron Clarke

Echipa Zadar, campioană 
de baschet a Iugoslaviei
Campionatul de baschet al Iugo

slaviei — s-a încheiat, după disputa
rea a 22 etape, cu victoria echipei 
Zadar din orașul cu același nume. 
Zadar a suferit doar 4 înfrîngeri și 
a fost urmată în clasament de Olim
pia Ljubljana (6 înfrîngeri) și O.F.K 
Beograd (7). In ultima etapă, Zadar a 
jucat acasă cu Olimpia, de care a 
dispus cu 80—75 (39—44). Lotul cam
pioanei Iugoslaviei este alcătuit din i 
Djerdja, Jelici, Troskot, Djosici, Mar- 
țelici, Koșta, Anici, Ostarcievici, Sti- 
pcevici, Komazeț și Valcici. Antre
nor : Soviti.

Zadar va reprezenta Iugoslavia în 
actuala ediție a „C.C.E." și va juca 
primul meci cu învingătoarea întîl- 
nirii dintre Dinamo București și Fe
nerbahce Istanbul

Turneul de șah 
de la Belgrad

înaintea ultimei runde a turneului 
international de șah de la Belgrad 
în fruntea clasamentului se află iu 
goslavii Matulovici și Minici, cu cite 
7 puncte fiecare, urinați de Florin 
Gheorghiu cu 6>/2 puncte și o par 
tidă întreruptă.

In runda a 12-a, Gheorghiu a ju 
cat cu albele împotriva iugoslavului 
Velimirovici. Partida s-a întrerupt 
cu avantaj decisiv de partea marelui 
maestru român.

Alte rezultate din penultima run 
dă i Sliwa ■— Flesch 0—1 ; Tringov 
t— Ostojici 1—0; Dely — Khrakla 
jiei remiză; Minici — Milici remiză; 
Kavalek — Matulovici 0—1.

mondial de fotbal
Nici după jocurile desfășurate miercuri 

seara în preliminariile campionatului 
mondial, calificarea unor echipe pentru 
tufneul final nu a fost clarificată. Este 
vorba de situațiile ivite în grupele I și 
IX. în prima, candidează pentru pri
mul loc, Belgia și Bulgaria. Ambele mai 
au de jucat în deplasare cu Izrael. în 
cazul cînd cele două protagoniste obțin 
același număr de puncte la Tel Aviv 
se va juca un al treilea meci între 
echipele Belgiei și Bulgariei.

în grupa a ix-a, după victoria scontată 
obținută de Spania la Sevilla în fața 
Irlandei cu 4—1 (2—1), cele două echipe 
vor susține pe teren neutru un meci su
plimentar. Ambele au cîte două puncte 
și întrucît golaverajul nu contează pen
tru primul loc se va califica învingă
toarea din jocul al treilea. (în această 
grupă, Siria s-a retras, și au rămas 
doar două formații !).

în fine, meciul Țara Galilor—U.R.S.S. 
a contat mai puțin în ce privește prima 
clasată. U.R.S.S. și-a cîștigat acest drept 
încă înainte de meciul de miercuri 
seara. Partida a fost deosebit de pasio
nantă și galezii, cu o echipă foarte 
bună, au meritul de a fi cîștigat un

PE SCURT
CHIȘINAU
Echipa masculină de handbal 

C.S.M.S. Iași a susținut două jocuri 
(n R.S.S. Moldovenească. în primul 
meci handbaliștii ieșeni au întîlnit 
selecționata orașului Tiraspol. de 
care au fost întrecuți cu scorul de 
26—19. în cel de al doilea joc 
C.S.M.S. Iași a învins formația Mol
dova Chisinău cu 16—15.

PRAGA
Viitoarea ediție a tradiționalei com

petiții cicliste „Cursa Păcii« se va 
desfășura între 9 și 25 mai 1966 pe 
ruta Praga — Varșovia — Berlin. Tra
seul, definitivat recent de organiza
tori, măsoară 2 314 kilometri împăr- 
țiți în 15 etape, cu două zile de re
paus.

Pentru prima oară cursa se va în
cheia cu o etapă contra cronometru 
individual : Strauberg—Berlin 44 kilo
metri. în cea de a treia zi a compe

meci în fața unui adversar neînvins 
pînă acum. Echipa sovietică a deschis 
scorul prin Banișevski (min. 16) apoi, 
trei minute mai tîrziu, Vernon a adus 
egalarea. Golul victoriei a fost realizat 
de veteranul Allchurch (în min. '.7). 
Clasamentul grupei, înaintea ultimului 
meci (Țara Galilor-Danemarca) se pre
zintă astfel :

1. U.R.S.S.
2. Grecia
3. Țara Galilor
4. Danemarca

6 5 0 1 19: 6 10
6213 10:14 5
5 2 0 3 7: 7 4
5113 5:14 3

Iată situația calificărilor pentru tur
neul final : Brazilia și Anglia — califi
cate din oficiu; Ungaria, U.R.S.S., Uru
guay, Chile, Argentina, Mexic. Virtual 
calificate : R.F. Germană, Franța. Cu 
șanse de calificare : Belgia sau Bulgaria; 
Elveția, Irlanda de nord sau Olanda ; 
Italia, Scoția sau Polonia; Portugalia sau 
Cehoslovacia; Spania sau Irlanda, R.P.D. 
Coreeană sau Australia. Prin urmare, 
destule semne de întrebare pînă la 7 
decembrie, cînd vom cunoaște lista celor 
16 finaliste...

tiției se va disputa o semietapă con
tra cronometru individual pe traseu 
de munte, de la Liberec la Harachov 
(17 km). Cea mai lungă etapă a 
cursei va fi etapa a 14_a Schwerin- 
Potsdam (240 km).

VARȘOVIA
Schiorii fondlști din R. P. Polonă 

se antrenează de cîteva zile la 
Zakopane. în așteptarea zăpezii, ei 
au participat la întreceri de cros și 

PE SCURT
curse de schiuri pe rotile. Proba de 
cros pe distanta de 10 kilometri a 
revenit lui Jozef Rysula în 34:27,0. 
La feminin pe 3 kilometri a cîștigat 
ștefania Biegun cronometrată cu 
timpul de 19:54.0,

TEHERAN
In acest oraș au continuat între

cerile din cadrul campionatelor mon
diale de haltere. Ieri și-au disputat 
întîietatea sportivii din cadrul cate

MELBOURNE W (Agerprc-s). — Per
formanța atletului australian Ron 
Clarke, care a reușit miercuri, la 
Geelong, să îmbunătățească recor
durile mondiale în cursa de o oră 
și 20 kilometri este comentată pe 
larg de specialiști. Dacă australia
nul Ron Clarke — scrie corespon
dentul agenției France Presse — s-a 
arătat mai puțin strălucit la întrece
rile săptămînii internaționale din Me 
xic, se poate constata acum că scur
ta sa ședere la o altitudine de peste 
2200 m i-a fost mai degrabă folo
sitoare. Organismul său a suportat 
bine efectele marii altitudini. Reîn
tors în Australia, după cîteva zile 
de odihnă, Clarke a reluat cu succes 
activitatea competițională.

Noile recorduri îl consacră defi
nitiv pe Roa Clarke între cei mai 
celebri ași ai probelor de fond din

goriei pană, învingător ieșind japo
nezul Miyake care a totalizat, la cele 
trei stiluri, 385 kg (115 + 1201150). Pe 
locurile următoare s-au clasat, în 
ordine, polonezii Nowak — 375 kg 
și Kozlowski — 360 kg.

ROMA
Cu prilejul unui concurs atletic 

disputat la Roma, cunoscuta sportivă 
Maria Vittoria Trio a stabilit un nou 
record italian la pentatlon cu 4 610 
puncte (100 m 11,6, greutate — 10,86 
m, înălțime — 1,55 m, lungime 6,17 
m, 200 m 24,6). Vechiul record deți
nut de vettorazzo era de 4 338 puncte.

CIUDAD DE MEXICO
Comitetul olimpic mexican a invi

tat echipele reprezentative de volei 
ale Japoniei să întreprindă un tur
neu de 5 meciuri în Mexic. Sportivii 
japonezi vor evolua în prima jumă
tate a lunii decembrie la Ciudad de 
Mexico, Acapulco și Guadalajara.

PE SCURT 

istoria atletismului. El egalea 
neuitații recordmani : finlandezu 
vo Nurmi și cehoslovacul Em
top-ek. Nurmi în 1930 și Zatop 
1954 au fost și ei deținătorii
durilor mondiale la 5 000 m, 
m, cursa de o ofiT^și 20 kilc 
Dar Ron Clarke s-a dovedit oa 
superior predecesorilor săi pri 
tul că el a stabilit cele 4 rec
mondiale în cursul aceluiași an 

La vîrsta de aproape 29 <1< 
campionul australian cont,’’ 
petuos și neobosit „cursa-ra 
rilor". In momentul de față < 
deține 7 recorduri mondiale : 5
— 13:25,8; 10 000 m — 27
20 km — 59:22,8; cursa de o c 
20,231 km; 3 mile — 12:52,4;
țe _ 26:47,0; 10 mile — 47:12

In tentativa de la Geelong, 
ke a avut oa adversari 7 atleți 
tralieni, bine cotați. Practic n- 
mit însă nici un ajutor de la a 
căci, după 4 ture de pistă, i-a 
tn urmă, continuînd de unul s 
lupta cu acele cronometrului. 
o dată s-a văzut că Ron 
acomodează mai bine ca dticai 
atlet cu efortul solitar, remarcă 
cialiștii australieni. Dimpotriv 
cursele în care aleargă alături 
multi atleti de valoare ridicat 
nu se simte în largul său. Ace: 
cru a reieșit la Jocurile Olimpic 
la Tokio, unde a fost învins a 
5 000 m, cît și la 10 000 m, pr 
și în turneul european, cînd a 
întrecut de Jazy și Keino, dup 
bătuse recordul mondial la 5 00 
Cu toate acestea, campionul ar 
lian nu s-a descurajat, știind să 
gă învățăminte și din înfrîngeri, 
pună imediat în valoare mațile 
posibilități fizice și tehnice,
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