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decit precedentele"

IN AL UNIUNII DE CULTURĂ FIZICĂ Șl SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

7. M.—1965, o ediție mult mai dificilă

DE VORBĂ CU ANTRENORUL EMERIT N.NEDEF DESPRE APROPIA
TUL CAMPIONAT MONDIAL DE HANDBAL FEMININ

î sala Floreasca a domnit zilele acestea o atmosferă 
muncă mai intensă ca de obicei. Aici s-au desfășurat 
gătirile lovbfui reprezentativ de handbal feminin în ve- 
ea celui mai important eveniment al anului: campiona- 

’xondlal. După cum se știe, această mare competiție 
începe — prin jocurile celor două grupe semifinale — 

sfîrșitul săptămînii în mai 
lte orașe din R. F. Ger- 
nă (Bachum, Offenburq, 
uburq, Hanovra, Lud- 
gshafen etc.) și va lua 
rșit la 13 noiembrie la 
rtmund, o dată cu consu- 
irea 
nlru 
-6 și 
Cum 
-a a
31
scită

celor patru finale, 
locurile 1—2, 3—4, 
7—8.

e și normal, ediția a 
campionatului mon-

feminin a suscitat și 
mai ales acum, în

preajma începerii — un deo
sebit interes atît în rîndu- 
rile echipelor finaliste, cît și 
printre amatorii de handbal 
și specialiștii 
deni. Cine va 
mondială ? Va 
română să-și 
Se vor produce
Iată întrebări pe care si le 
pun în aceste zile pasionații 
handbalului de ia noi și din 
alte țări.

de pretutin- 
fi campioană 
reuși echipa 

apere titlul ? 
surprize ?

aschetbaliștii de la Dinamo București 
pleacă azi la Istanbul

Despre perspectivele 
cestui campionat și despre 
echipa noastră am stat de 
vorbă cu 
N. Nedef, 
munca de 
lui nostru

— Cum 
tul eveniment handbalistic ?

— Acest campionat va fi 
mult mai greu decît edițiile 
precedente. Informațiile pe 
care le deținem asupra pre
gătirilor unor finaliste ca și 
constatările noastre cu pri
vire la evoluția altora dove 
dese o creștere a valorii 
handbalului feminin pe plan 
internațional, ceea ce anun
ță în mod cert o întrecere 
foarte echilibrată, aș putea 
spune fără favorite. Adău
gind și grija manifestată 
de unele federații pentru 
buna pregătire a loturilor, 
grijă exprimată prin 
namente comune și

P. 
(Continuare In pag.

antrenorul emerit 
care a coordonat 
pregătire a lotu- 
reprezentativ. 
„vedeți" apropia-

Pe patinoarul „23 August" antrenamentele echipelor bucureștene se desfășoară intens. 
In fotografie, un aspect de la antrenamentul de ieri al echipei Dinamo

Foto : A Neagu

ÎNAINTEA DESCHIDERII
antre- 
turnee 
GAȚU 
a 4-a) I

Lq cererea federației de baschet din 
'J'.-.ia, Dinarno București a acceptai să 
usțină primul meci cu Fenerbahce, din 
adrul „Cupei campionilor europeni", în 
:iua de 5 în loc de 4 noiembrie, cum se 
tabilise inițial. Campionii noștri pleacă 
a Istanbul în cursul zilei de azi, cu un 
ot din care fac parte Spiridon, Albu, 
Novac, Dragomirescu, Giurgiu, Visner, 
Viciu, Negoiță ș.a Intîlnirea retur se va 
disputa simbătă 13 noiembrie în sala 
Floreasca.

Din carnetul cronicarului de fotbal

Ultima competiție 
de călărie a anului, 
campionatul de probă 

completă, și-a desemnat 
campionii

SI BIG, 1 (prin 
**lefon). — Luni

încheiat între
cerile finale ale cam
pionatului republi

can de probă com
pletă la călărie. 
După prima probă 
— dresaj — pe 
primul loc se si
tuau V. Bărbuceanu, 
la categoria mijlocie, 
și li arai d M iii Ier, la 
categoria ușoară. 
Probele ulterioare, 
de fond și obstaco
le, au produs însă 
multe schimbări în 
clasamentul întocmit 
după întrecerea de 

1° final, 
iiYlurile la cele două 
categorii au revenit 
lui Oscar Recer 
("Dinamo) cu calul

Grcer — la ,,mij
locie1* și lui T. Va- 
sile (Steaua) cu 
Leandru — la „u- 
șoară“.

Rezultate tehnice*, 
categoria mijlocie:
I. Oscar Recer (Di
namo) cu Greer 
246,8; 2. V. Băr
buceanu (Steaua) cu 
Severin 161,4; 3. A, 
Donescu (Steaua) eu 
Gelu 156; 4. A. Coc
lea (Steaua) cu Ge- 
rilă — 112 • ca
tegoria ușoară: 1. 
T. Vasile (Steaua) 
cu Leandru 568,8; 2.
II. Miiller (CSM Si
biu) cu Bigam 488; 
3. Puiu Victor (Di
namo) cu Lin 143,4;

I. IONESCU- 
coresp.

Coman, tînărul portar al echipei U.T.A. și al naționalei de 
juniori (a nu fi confundat cu celălalt Coman, fost și el la 
U.T.A.), a arătat și în meciul cu Petrolul că este un jucător cu 
reale calități.

lată-l, în fotografie, disputîndu-și balonul cu mijlocașul 
ploieștean luhas. Folo : P. Stan

(Citiți în pagina a 3-a comentarii de la meciurile : Petro
lul - U.T.A. și Crișul - Siderurgistul).

Dacă am spune că sezonul de hochei 
„bate la ușă“, ani spune — poate — prea 
puțin. Pentru că, de fapt, patinoarul ,,23 
August“ cunoaște în aceste zile freamătul 
caracteristic sezonului plin. Celor trei echi
pe bucureștene participante la campionatul 
republican (Steaua, pinamo și Știința), care 
se antrenează cu regularitate pe patinoar, 
li s-au adăugat Voința Miercurea Ciuc și 
Tîrnava Odorhei, care-și desăvîrșesc și ele 
pregătirea în vederea primului tur al cam
pionatului (jocurile inaugurale : 8 noiem
brie !). Se așteaptă și sosirea Științei Cluj.

După cum se știe, campionatul republi
can de seniori se desfășoară anul acesta în- 
tr-o formulă mult mai judicioasă, menită să 
asigure echipelor o activitate mai bogată, 
de regularitate, eșalonată pe întregul se
zon. Competiția se dispută în patru tururi 
după cum urmează : turul I : 8—14 noiem
brie ; tuiul II : 22—28 noiembrie ; turul III : 
24—30 ianuarie ; turul IV : 7—13 februarie.

• In linii mari, loturile echipelor sînt 
aceleași de anul trecut. S-au produs unele 
schimbări, pe care le notăm aici, dar care 
nu produc modificări ale raportului de for
țe. Steaua a pierdut pe Csiszer, Kraus și 
Fenici, jucători „de linia a III-a“,Dinamo a 
renunțat la Barbu, Ciobotaru și Lenart. Am
bele echipe au însă în perspectivă promo
varea unor jucători tineri. Ioanovici va fi
gura în acest an în lotul Voinței Miercurea 
Ciuc. Peste cîteva zile, vom cunoaște lotu
rile definitive, o serie de transferări fiind 
încă în discuție.

Nici o modificare în privința antrenori
lor. Eugen Raduch conduce echipa campi
oană (Steaua), Mihai Flamaropol și Gabriel 
Cosman antrenează pe Dinamo, iar Nicu 
Zografi se ocupă de Știința București. A- 
ceiași antrenori și în provincie, adică, Paul 
Sprenez la Voința Miercurea Ciuc, Anton 
Dibernardo la studenții clujeni, Torok I la 
Odorhei»

• Tot în legătură cu activitatea competl- 
țîonală Internă, notăm introducerea în ca
lendar a „Cupei României”, care nu se va 
disputa sistem eliminatoriu, ci sub formă 
de turneu, după încheierea campionatului. 
Primele 4 clasate în campionat își vor dis
puta trofeul în a doua jumătate a lunii 
martie 1966.
• Iri acest an, hocheiul nostru are o bo

gată activitate internațională al cărei obi
ectiv final îl constituie campionatele mon
diale de la Ljubljana. După turneul de pre

gătire întreprins în Cehoslovacia, hocheiștii 
lotului reprezentativ își vor continua pre
gătirea la cluburi, urmînd să participe la 
primul tur al campionatului. Apoi, vom a- 
sista la inaugurarea sezonului internațional 
pe patinoarul „23 August* : la 20 și 21 no
iembrie se dispută dublul meci România— 
Ungaria. Va urma turul secund al campio
natului, iar între 3 și 5 decembrie un tur
neu al echipei cehoslovace Slezan Opava. 
Unul din cele mai importante evenimente 
ale sezonului îl constituie turneul de ba
raj pentru grupa B a campionatului mon
dial (10—12 decembrie, la București) cu par
ticiparea României, Franței și Italiei. în ve
derea acestui turneu, Federația Internațio
nală de hochei pe gheață a delegat ca ar
bitri pe elvețienii Olivieri și Braun.

Pînă la sfîrșitul acestui an, agenda com
petițiilor internaționale mai cuprinde : două 
meciuri ale unei echipe din URSS, 18—19 
decembrie la București, precum și partici
parea la tradiționala competiție „Cupa Du
nării", care se va desfășura între 25 și 29 
decembrie la Budapesta, cu participarea 
României, Ungariei, Iugoslaviei și Bulgariei.

• Iată acum componența lotului reprezen
tativ, aflat în pregătire la această oră : So- 
fian, Dumitraș, Crișan (portari) ; Varga, Pop, 
Fogoroș, Corduban, Czaka, Ionescu, Scheau 
(fundași) : Szabo I, Calamar, Szabo II, Bașa, 
Blro, Tarei, Ștefan, Pană, Florescu, Ștefa- 
nov, Mihăilescu. Mai intră in vederile se
lecționerilor tinerii Iordan, Moiș, Marian. 
Antrenori : M. Flamaropol și I. Tiron.

• La fiecare început de sezon, L.I.H.G. 
confirmă arbitrii internaționali oficiali. Ar
bitrii noștri N. Turceanu și I. Florescu au 
primit recent confirmarea pentru noul se
zon și figurează printre arbitrii propuși pen
tru campionatele mondiale.

„Cupa F. R. Scrimă" 
pentru cei mai combativi 

trăgători

Chișinău - Cluj 4 - 3 
la haltere

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
CAMPIONATUL DE POLO AL 

COPIILOR DIN CAPITALA

In prima etapă a returului 
campionatului de copii al Ca
pitalei au fost înregistrate ur
mătoarele rezultate : Steaua— 
Progresul 2—0, Rapid—Clubul 
’nortiv școlar 10—0, Dinamo— 
fe.S.E nr. 1 3—1. Următoarea 
etapă se va desfășura duminică 
dimineața la bazinul Floreâsca.

(C. VASILIU — coresp.).

NOI TERENURI DE SPORT 
LA BÎRLAD

In cartierul Munteni din ora
șul nostru a început să se con
tureze, prin munca iubitorilor 
sportului, un microstadion 
compus din terenuri de volei, 
baschet, handbal și fotbal pen
tru copii. într-un alt cartier, 
8 Mai, se amenajează, tot prin 
muncă voluntară, un teren de 
fotbal. (S. ELIADE-coresp.).

LA FOTBAL : ITALIA - POLO
NIA 6-1

Ieri, pe stadionul olimpic 
din Roma, în cadrul grupei a 
8-a din preliminariile campio
natului mondial de fotbal, Ita
lia a dispus de Polonia cu 
6—1 (2—0). Au înscris Barison 
(3), Mazzola, Rivera și Mora, 
respectiv Pohl. în grupă, mai 
sînt două meciuri : Italia—Sco
ția (tur și retur) care vor de
cide primul loc.

In întîlnirea de haltere 
desfășurată la Chișinău 
dintre selecționatele orașe
lor Cluj și Chișinău, vic
toria a revenit gazdelor cu 
4—3. Iată rezultatele: 
Cat. cocoș: 7. Fiat (Cluj) 
302,5 kg (în afară de 
concurs 307,5 kg.), Gh. 
Pușcă (Chișinău) 295 kg. 
Cat. pană: N. Petrak (Chi- 
șinău) 307,5 kg, A. Za- 
k ari as (Cluj) 295 kg. 
Cat. ușoară : F. Balaș 
(Cluj) 385 kg. M. Bu-

nescu (Chișinău) 285 kg. 
Cat. semimijlocie: V. Sa- 
moșin (Chișinău) 355 kg., 
Fr. Marton (Cluj) 345 

kg. Cat. mijlocie: L. Kato 
(Cluj) 242,5 kg., D. ti
pica (Chișinău) a aban
donat. Categoria semigrea: 
V. Coronenco (Chișinău) 
435 kg., Spiridon Herghe
legiu (Cluj) 370 kg. Cat. 
grea: S. Nenașev (Chiși

nău) 420 kg., Gli. Mincu 

(Cluj) 407,5 kg.

O frumoasă inițiativă a fede
rației de scrimă : trăgătorii cei 
mai combativi care evoluează în 
campionatul republican vor fi răs
plătiți, la sfîrșitul competiției, cu 
..Cupa F.R. Scrimă4*. Inițiativa 
este menită să sporească spiritul 
ofensiv al scrimerilor noștri.

Pînă acum (după patru etape) 
clasamentul primilor trei trăgă
tori din fiecare probă se prezintă 
după cum urmează :

Floretă băieți : 1. Ionel Drîmbă 
(Steaua) 15 asalturi cîștigate (din 
16 susținute) ; 2. Iuliu Falb (Stea
ua) 11 (din 12) ; 3 Sorin Poenaru 
(Steaua) 14 (din 16).

Floretă fete : 1. Ileana Drîmbă 
(Steaua) 18 (din 20) ; 2. Maria Vi- 
col (Progresul) 17 (din 20) ; 3. Ma
rina Stanca (Progresul) 21 (din 
28).

Spadă : 1—2 Ștefan Haucler și 
Ștefan Moldanschi (ambii de la 
Steaua) 17 (din 20) ; 3. Oscar Thal- 
meiner (Crișul) 23 (din 28).

Sabie : 1—2. Octavian Vintilă și 
Dumitru Mustață (ambii de la 
Steaua) 14 (din 16) ; 3. Adalbert 
Mezei (Unio Satu Mare) 1» (din 
28).
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CARNET COMPETIȚIONAL

ȘAH• Situație BOX: Campionatul republican pe echipe BASCHET: Clasamente
neschimbată în fruntea 
clasamentului

HERCULANE 1 (prin telefon). — Cel 
mai interesant dintre rezultatele înregi
strate în rundele premergătoare finișu
lui campionatului republican feminin 
este înfrîngerea suferită de Alexandra 
Nicolau la tînăra Suzana Makai. Intr-o 
partidă care a durat 25 de mutări, actua
la deținătoare a titlului a fost depășită 
în urma unui atac pripit, început la mu
tarea a 12-a cu o vădită greșeală. Nico
lau a trebuit să cedeze material și apoi 
să se recunoască învinsă.

In același timp, lidera finalei. Elisa
beta Polihroniade, a pierdut cîte o ju
mătate de punct la Maria Pogorevici și 
Gertrude Baumstarck. Aceasta face ca 
în fruntea clasamentului situația să ră- 
mînă neschimbată Elisabeta Polihronia
de menține avansul de un punct față 
de Alexandra Nicolau, ultima avînd însă 
o partidă mai puțin jucată.

Iată celelalte rezultate înregistrate : 
lonescu — Baumstarck remiză ; Jianu — 
Urzică 1—0 ; Reicher — Simu 1—0 (run
da 9) ; Răducanu — Reicher remiză ; 
Urzică — Nicolau 0—1 ; Makai — Jianu 
0—1 : Baumstarck — Teodorescu 1—0 
(runda a 10-a) ; Teodorescu — Desmi- 
reanu remiză ; Jianu — Pogorevici remi
ză : Tolgy — Urzică 0—1 ; Reicher — 
Chiș remiză ; Simu — Răducanu remiză 
(runda a 11-a) ; Chiș — Simu remiză ; 
Urzică — Reicher 1—0 ; Makai — Tolgy 
1—0 ; Pogorevici — Nicolau remiză ; Des- 
mireanu — Polihroniade remiză ; Baum
starck — Jianu remiză (runda a 12-a).

Cu trei runde înaintea încheierii tur
neului, clasamentul (pe puncte cîștigate 
ți pierdute) arată astfel : Elisabeta Poli
hroniade 8‘/s — 3i/t, Alexandra Nicolau 
7*/t — 3*/2. Elena Răducanu. Gertrude 
Baumstarck. Suzana Makai și Eleonora 
Jianu 6—5, Maria Pogorevici, Rodica 
Reicher și Tereza Urzică 5’/« — 5‘/î, Ma
ria Desmireanu 5—5 (1). Maria lonescu 
4’/a — 4’/« (2), Margareta Teodorescu
4’/t—6‘/s (1), Veturia Simu â’/s—6*/2, Viori
ca Tolgy 3’/»—7’/z, Emilia Chiș 31/»—8‘/t.

T. NICOARÂ

ATLETISM : Alte rezultate din campionatele pe echipe
Publicăm, în continuare, rezultatele 

înregistrate în etapa de duminică a cate
goriei A a campionatului republican de 
atletism pe echipe. La BRAȘOV, pe sta
dionul Iractorul, s-au întrecut echipele 
Brașov, Metalul și Steaua. Fruntașa cla
samentului a obținut victorii clare, atît 
la bărbați cîl și la femei. Cele 26 de 
probe ale concursului au fost cîștigate 
de: BĂRBAȚI: 100 m: Com șa (B), Tu- 
dorașcu (M) și Stamatescu (S) 10,8; 
400 m: Szabo (S) 51,8; 800 m: Plăcin
tării (S) 1:55,5; 50(10 m: Grecescu (M) 
14:56,6; 110 mg: Macovei (S) 15,0; 400 
mți: Schmidt (B) 58.1; 10 km marș: 
I Popa (S) 45:16,8 (in cadrul unei 
curse de o oră el a realizat 13 km. 097,45 
ih): 4x100 m: Steaua 43,2; lungime: 
Sainungi (S) 7,37; triplu: Stein (S) 
15,15; înălțime: Ducu (S) 1,94; prăjină: 
Astafei (S) 4,00; greutate: Crețu (M) 
15,85; disc: Sălăgean (B) 52,96; suliță: 
Venczel (H) 62,74; ciocan: Drăgulescu 
(S) 61,12; IEMEI : 100 m: Viscopo- 
kanu (S) 12,0; 400 m: Gabor (B) 60,0; 
80 mg.- Viscopolcanu 11,5; 4x100 m: 
Steaua 50,4, Brașov 50,6; lungime: Po
pescu (B) 5,27; înălțime: Pândele (M) 
și Balea (S) 1,50; greutate: Elie (M) 
13,64; disc: Manoliu (M) 47,64; suliță: 
Diaconescu (S) 49,58, Ciurea (B) 45,00. 
f€. GRUIA — coresp. regional).

PROGRESUL CONDUCE DETAȘAT

In grupa echipelor bucureștene de 
categ. B formația Progresul conduce cu 
o diferență mare de puncte. Iată clasa
mentul înaintea ultimei etape:

1. Progresul 83 990 p
2. Viitorul 67 506 p
3. I.C.F. 67 345 p
4. Constructorul 4.5 470 p
5. Olimpia + Voința 31 377 p

Dintre rezultatele individuale cele 
mai bune au fost înregistrate la : 
BĂRBAfl: 100 m: Izbășescu (P) 11,2; 
400 m: Izbășescu 50,8; 800 m: Mirea 
(P) 2:007; 1500 m ob.: Mirică (P) 
4:32,4; lungime: Gogoașă (OV) 6,61; 
înălțime: Trifu (P) 1,80; ciocan: D. Io-

RUGBI: Meciurile lotului
Aflate în ultima fază, pregătirile lo

tului republican de rugbi pentru apro
piatele întîlniri internaționale (cu R.F. 
Germană la Hanovra — la 14 noiem
brie __ și cu Franța la Lyon — Ia 28 
noiembrie) prevăd și meciuri cu caracter 
de antrenament în compania unor echipe 
din categoria A și din campionatul de 
calificare. Astfel, în ziua de 3 noiembrie, 
pe terenul Progresul, selecționabilii vor 
primi replica echipei Progresul București; 
la 7 noiembrie dinamoviștii bucurcșteni 
sînt cei cu care sc vor întrece, pe stadio
nul Dinamo, iar în ziua de 10 lotul va 
juca cu formația Vulturii Timișoara, 
fruntașă a campionatului de calificare.

Multe victorii înainte de limită, prea multe neprezentări..

I. Marin (dreapta) Intr-un schimb 
de lovituri cu reșițeanul I. Bogdan 

Foto : A. Neagu

nescu (V) 42.89; FEMEI: 400 m: EL 
lonescu (C) 58.8, Cl. Iacob (P) 59,0; 
#0 mg: Negoescu (P) 12,5; lungime: 
Ciobanu (C) 5,08; înălțime: Mendrea 
(ICF) 1,40; greutate: C. Gurău (P) 
11,96; disc: Prodan (OV) 40,15; suliță: 
Prodan 37,80.

NOU RECORD REPUBLICAN 
LA DECATLON JUNIORI

In cadrul unui concurs desfășurat sîm- 
bătă și duminică la Constanța George 
Luchian (SSE) a înregistrat un nou 
record republican de juniori la decatlon 
cu 6413 p (v.r. Silviu llodoș 6393 p
— 1965). In cele zece probe el a obți
nut: 100 m — 11,5; lungime — 6,50 m, 
greutate — 14,82 ni, înălțime — 1,76 
m, 400 m — 58,6; 110 mg — 16,0 
rec. regional, disc — 38,30 ni, prăjină
— 3,61 m rec. regional, suliță — 52,75 
rec. regional, 1500 m — 5:13,0. Evident, 
corectîndu-și rezultatele la unele probe, 
în mod special la 400 m, George Luchian 
are posibilități să ajungă un bun decat- 
lonist. (E. PETRE - coresp.).

Gh. Costache recordman mondial 
la ciocan, dar cu 71,52 m!

In ziarul nostru de ieri am publi
cat știrea că juniorul Gh. Costache a 
stabilit cea mai valoroasă performan
tă mondială la aruncarea ciocanului 
(6 kg) cu 75,52 m. Informația primită 
de la corespondentul nostru, Nicolae 
D. Nicolae, a fost eronată. In reali
tate Costache a înregistrat rezultatul 
de 71,52 m care, de asemenea, consti
tuie recordul mondial — neoficial — 
superior celui deținut pînă duminică 
de musceleanui Virgil Tibulschi cu 
70,79 m din 1964. Facem, deci, cu
venita rectificare.

LUPTE: Rezultatele etapei a lll-a
TIMIȘOARA (prin telefon), — Cea 

mai bună comportare a avut-o formația 
Steaua, care a cîștigat toate meciurile. 
Luptătorii militari au dovedit o bună pre
gătire tehnică și fizică.

Rezultate: Steaua cu Unio Satu Mare 
12—0, cu C.F.R. Timișoara 10—0 și cu 
Steagul roșu Brașov 7—1. Steagul roșu 
cu G.F.R. 11—3 și cu Unio 12—4. 
C.F.R.—Unio 10—4. (P, Arcan-coresp. 
reg.).

BRAȘOV (prin telefon). In sala Ar
matei din localitate s-au întîlnit forma
țiile de lupte greco-romane Oțelul Galați, 
C.S.O. Reșița, Chimistul Baia Mare și 
Rulmentul Brașov. Formația reșițeană a 
totalizat trei victorii.

Rezultate: C.S.O. Reșița cu Oțelul 
Galați 11—5, cu Rulmentul Brașov 9—7 
și cu Chimistul Baia Mare 9—3. Chimis

Cel de al doilea cuplaj pugilistic 
din Capitală, disputat duminică seara 
în sala Giulești a reunit formațiile 
Minerul Banat — Rapid și A.S.A. 
Bacău — Voința. In prima partidă, 
pugiliștii bănățeni (foarte bine pre
gătiți din punct de vedere fizic de an
trenorul A. Costescu), au cîștigat ca
tegoric întîlnirea cu Rapid. Scor : 
26—13. Datorită formei slabe a gaz
delor, reuniunea nu a atins nivelul 
așteptat. Iată rezultatele în ordinea 
categoriilor: St. Popovici (Minerul) 
b.p. A. Pașolea (Rapid), St. Ispas 
(R) b.p. V. Ivanovici (M), M. Bucși 
(M) b.ab. I I. Margelatu (R), I. Stre
che (M) b.ab. II D. Dosan (R), I. Mar- 
cu (M) b.ab. I R. Alexiu (R), V. Bo- 
cănel (M) b.ab. I Al. Moise (R), A. 
Totîrlici (M) b.p. N. Paraschiv (R), 
V, Tecuceanu (R) b.p. N. Rotaru (M), 
S. Schiopu (M) b.p. D. Filip (R), I. 
Kiss (M) cîștigă fără adversar.

In cea de a doua partidă, Voința 
București a învins pe A.S.A. Bacău cu 
scorul de 22—17. Această întilnire a 
tost mai echilibrată și de un nivel 
tehnic corespunzător. Din formația 
oaspe s-au evidențiat I. Otvos, I. A- 
lexandru și A. Moldovan, care au 
obținut victorii în fata adversarilor 
lor, N. Nicola?, D. Miron și, respec
tiv, N. Aliuta.

Cel mai frumos meci al reuniunii 
a fost cel dintre semiușorii V. Silber- 
man (Voința) și F. Cerbu (A.S.A.), în 
care bucureșteanul a obținut victo
ria la puncte. Celelalte rezultate : 
I. Militaru (V) b.p. L. Berteloti 
(A.S.A.), C. Stan (V) b.p. I. Rotaru. 
(A.S.A.), I. Pițigoi (V) b.p. T. Doiciu 
(A.S.A.), A. Teodorescu (V) cîștigă 
neprezentare, F. Mustață (V) b.p. I. 
Marian (A.S.A.), E. Aioanei (A.S.A.) 
b.p. M. Niculescu (V). (M. TR.).
CONSTRUCTORUL HUNEDOARA — 

GAZ METAN MEDIAȘ 17—17
HUNEDOARA, 31 (prin telefon). — 

Deși oaspeții au fost superiori la ca
tegoriile mici, ei n-au putut obține 
victoria datorită lipsei de reprezen
tanți la unele categorii, lată rezulta
tele : Moldovan (GM) b.p. Udriște (C), 
Verdeș (GM) b.k.o. II Florea (C), 
Irimie (GM) b.ab. I Gafencu (C), 
Gheghe (GM) meci nul Soare (C), 
Paraschiv (GM) b.p. Laszlo (C), Mes- 
man și Giinther — amîndoi descali
ficați. Popa (GM) m.n. Păun (C), Lio- 
veanu (C) cîștigă fără adversar, Tu

tul cu Oțelul 8—8 și cu Rulmentul 
10—4. Rulmentul—Oțelul 7—7. (E. Bog- 
dan-coresp.).

întrecerile din cadrul grupei a II-a 
de „libere", disputate tot în sala Arma
tei, au dat cîștig de cauză formației 
Steagul roșu din localitate, care a cîști
gat la scor toate partidele: 14—2 cu 
A.S.M. Lugoj, 11—5 cu Mureșul Tg. 
Mureș și 16—0 cu Vagonul Arad. Din 
formația brașoveană s-au remarcat I. 
Iancău, St. Tampa, A. Meindt.

în celelalte partide : Vagonul Arad— 
A.S.M. Lugoj 10—6, cu Mureșul Tg. 
Mureș 8—8, A.S.M. Lugoj—Mureșul 
Tg. Mureș 10—6. S-au mai evidențiat : 
Fr. Ghiarniati, Fr. Bolla (Mureșul), P. 
Wenter, L. Rădoi (A.S.M. Lugoj), I. 
Todcroiu, P. Păcuraru (Vagonul Arad). 
(Tiberiu Maniu-coresp.), 

dor (C) cîștigă fără adversar, Dineu 
(C) b.p. Gal (GM). (R. PINCIU — 
corespondent).
C.S.M. CLUJ — A.S.A. TG. MUREȘ 

23—17
CLUJ, 31 (prin telefon). — Gala a 

lost, în general, de un nivel tehnic 
bun, meciurile au fost foarte dispu
tate. Cea mai frumoasă întîlnire a 
fost cea dintre I. Boancă (C.S.M.) și 
St. Mihalcic (A.S.A.) în care ultimul 
a obținut victoria la puncte. Celelalte 
rezultate : P. Giurcă (ASA) b.p. I. Aș- 
tileanu (CSM), M. Anton (CSM) b.p. 
I. Horja (ASA), Șt. Maghiari (ASA) 
b.p. P. Prunea (CSM), Al. Popa (CSM) 
b.p. P. Păcuraru (ASA), Șt. Vituș 
(CSM) b.p. Gh. Picior (ASA), A. Ma- 
jai (CSM) b.p. V. Barbu (ASA), A. 
Tordai (CSM) m.n. Z. Antal (ASA), 
A. Ghirsic (CSM) b.p. A. Ghiorghi 
(ASA), St. Szentanay (CSM) b.k.o. I 
1. Turjai (ASA). (N. TODORAN și 
I. BRETAN — coresp.).

C.S.M. SIBIU — IND. SlRMEI
C. TURZII 20—16

SIBIU, 31 (prin telefon). Pugiliștii lo
calnici au obținut o frumoasă victorie 
în fața adversarilor lor din Cîmpia 
Turzii. Partidele au fost de un bun ni
vel tehnic, dar, din păcate, în loc de 
10 meciuri s-au disputat numai șapte (!?) 
La restul de trei categorii, cele două for
mații n.au prezentat concurenți. Iată 
rezultatele înregistrate : p. Bischlu
(C.S.M.) m.n. G. I-Ioca (I.S.), M. Pleșa 
(C.S.M.) b.p. C. Nemțeanu (I.S.), Gh. Ba- 
diu (C.S.M.) b.p. P. Puiu (I.S.), S. Cră
ciun (C.S.M.) b.k.o. I. S. Copaci (I.S.), 
V. Damian (C.S.M ) m.n. Gh. Roșea (I.S.),
I. Baciu (I.S.) b.ab. II L. Sărățeanu 
(C.S.M.), I. Binder (C.S.M.) b.desc. II D. 
Buda (I.S.), V. Mofaru (I.S.), Gh. Chlvâr 
(I.S.) și Ai. Prohor (C.S.M.) cîștigă fără 
adversari. (M. LUPUȚIU, coresp.).
A.S.A. CRIȘUL ORADEA — C.S.O. 

BAIA MARE 24—12
ORADEA, 31 (prin telefon). Forma 

bună le-a permis gazdelor să obțină o 
victorie la scor (2-1—12). Iată rezultatele 
în ordinea categoriilor : Gh. Vincze 
(A.S.A.) cîștigă fără adversar ; M. Puiu 
(A.S.A.) b.p. P. Donci (C.S.O.), P. Costea 
(A.S.A.) m.n. T. Szabo (C.S.O.), Gh. Go
logan (A.S.A.) b.ab. II V. Hrening (C.S.O.), 
Al. Șerban (A.S.A.) b.p. I. Costin 
(C.S.O.), I. Niri (A.S.A.) b.k.o. I Gh. 
Szaniszlo (C.S.O.), C. Conceag (A.S.A.) 
b. dese. II M. Culcear (C.S.O.), G. Tîm- 
pescu (A.S.A.) pierde dese. III Al. Ma- 
tiuș (C.S.O.), I. Murvat (A.S.A.) pierde 
ab. I C. Naghi (C.S.O.), G. Trică (A.S.A.) 
cîștigă prin neprezentare. (P. LURINCZ- 
coresp.).

VOLEI: Buletinul
• CLASAMENTELE, după rezul

tatele înregistrate în etapa de dumi
nică 31 octombrie a campionatelor re
publicane de categorie A în seriile I, 
arată astfel :

FEMININ
1—2. Dinamo București 2 2 0 6:0 4
1—2. Rapid București 2 2 0 6:0 4

3. Știința Craiova 2 2 0 6:4 4
4. Farul Constanța 2 11 5:3 3
5. Știința Cluj 2 1 1 5:4 3
6. Partizanul roșu Brașov 2 1 1 3:4 3
7. Penicilina Iași 2 11 3:5 3
8. C.S.M. Sibiu 2 0 2 2:6 2

9—10. Metalul București 2 0 2 1:6 2
9—10. C.P. București 2 0 2 1:6 2

MASCULIN
1. Rapid București 3 3 0 9:1 6
2. Tractorul Brașov 3 3 0 9:4 6
3. Farul Constanța 3 2 1 6:4 5
4. Știința Cluj 3 2 1 6:5 5
5. Dinamo București 2 2 0 6:1 4

6—7. Steaua București 3 1 2 5:6 4
6—7. Știința Galați 3 1 2 5:6 4

8. Știința Brașov 3 1 2 4:6 4

miercuri 3 noiembrie, la cinematograful Republica în cadiul
FESTIVALULUI FILMULUI SOVIETIC

va rula

Cu Sergo Zakariadze (premiul pentru interpretare - Moscova 1965)

campionatelor republic.;
MASCULIN, SERIA I

1. Dinamo Buc.
2. Steaua
3. Știința Timișoara
4. Dinamo Oradea
5. St. roșu Brașov

6. Știința Galați
7. Știința Cluj
8. Rapid

9. Știința Tg. Mureș
10. știința Buc.
11. Farul Constanța
12. Aurul Brad

7 7 0 615—416
5 5 0 388—293
6 3 3 407—436
5 3 2 328—332
6 2 4 375—381
5 3 2 368—417
5 2 3 352—350
5 2 3 387—368
5 2 3 346—355
5 2 3 378—392
5 1 4 288—357
5 0 5 255—390

Aurul Brad — Steaua 55—68 (19—2:
Meci spectaculos, dar de slabă factu 
tehnică. Militarii au cîștigat datori 
preciziei în aruncările de la semidi 
tanță. Jucătorii de la Aurul au rat. 
multe aruncări libere. Cei mai buni 
Gheorghe, Niculescu, Novacek de la Stei 
ua ; Doru Popa, Neusatz și Czmor de 1 
Aurul. (M. SUSAN-coresp.).

SERIA A H-A

1. Academia Militară 7 6 1 532—422 1
2. I.C.F. 7 6 1 491—395 1
3. Olimpia M. I. Buc 7 5 2 471—424 1
4. C.S.M.S. Iași I 4 3 478—433 1
5. Politehnica Cluj 7 3 4 534—540 1
6. Progresul Buc. 7 3 4 487—52^ '
7. Unio Satu Mare 6 3 3 330—364
8. Știința Craiova 7 2 5 360—369
9. Știința Brașov 7 2 5 408—461

10. A.S.A. Bacău 6 0 6 308—462 l

FEMININ, SERIA I

1. Rapid 6 6 0 414—299 12
2. Știința Brașov 6 6 0 392—304 12
3. Voința Brașov 6 4 2 332—341 IC
4. Știința Cluj 6 4 2 363—313 IC
5. Mureșul Tg. Mureș 6 3 3 336—343 9
6. Voința Buc. 6 2 4 330—335 8
7. Progresul Buc. 6 2 4 306—320 8
8. Crișul Oradea 6 2 4 302—362 8
9. Construct. Buc. 6 1 5 302—357 7

10. I.C.F. 6 0 6 313—416 6

SERIA A n-A

1. C.S.M.S. Iași 7 6 1 456—362 13
2. Olimpia Buc. 7 5 2 359—301 12
3. Spartac Salonta 7 5 2 347—373 12
4. Voința Tg. Mureș 7 4 3 359—345 11
5. A.S.A. Cluj 7 4 3 408—395 11
6. Știința Constanța 7 3 4 426—419 10
7. Știința Timișoara 7 3 4 368—371 10
8. S.S.E. Satu Mare 7 3 4 389—426/0
9. Voința Oradea 7 2 5 284—312,

10. S.S.E. Craiova 7 0 7 299—381 7

campionatelor
9. Petrolul Ploiești

10. Constructorul Brăila
11. Știința Timișoara
12. Minerul Baia Mare

3 1 2 4:8 4
2 1 1 5:4 3
3 0 3 4:9 3
3 0 3 0:9 3

• MECIUL CONSTRUCTORUL 
BRĂILA—DINAMO BUCUREȘTI, a- 
mînat din etapa de duminică din ca
uza turneului efectuat de dinamo- 
viști în Franța, a fost reprogramat și 
se va disputa miercuri 10 noiembrie, 
la Brăila.

DE LA I.E. B.S.
Biletele pentru jocul internațional 

de fotbal dintre echipele de tineret 
! ale României și Poloniei, care vă 

avea loc miercuri 3 noiembrie a.c. pe 
stadionul Republicii, s-au pus în vîn- 

I zare la casele de bilete obișnuite.



Amănunt e din categoria B
SERIA I

PROGRESUL BUCUREȘTI — META
LUL BUCUREȘTI (3—1). Așa cum au 
început meciul, metalurgiștii păreau 
porniți pe fapte mari, dar Pantelimon, 
nejenat de nimeni, trage puternic în... 
Mîndru (min. 7) ; apoi Roman (min. 17), 
reia cu capul „milimetric" pe lîngă bară. 
Au trebuit să treacă circa 20 de mi
nute pentru ca Progresul să renunțe la 
jocul încîlcit, fără orizont, pe care îl 
practica pînă atunci. La o acțiune în
treprinsă în atac, după un corner, 
mingea ajunge la Tară lungă care cen
trează precis și Unguroiu {min. 21) mar
chează nestingherit cu capul. Din acest 
moment Progresul atacă mai variat, șu- 
tează mai mult pe poartă și pînă Ia sfîr- 
șitul reprizei obține două bare (Neacșu 
— min. 25 și Georgescu — min. 30; și 
un... gol înscris în min. 32 de Țară- 
lungă : 2—0 pentru Progresul. Nu trece 
nici un minut și Anton reia peste Mîn
dru o minge direct din corner, reducînd 
astfel din handicap. La reluare Metalul 
insistă, desfășurând un joc plăcut, com- 
binativ, dar (și e rău că există acest 
,,dar“) totul pînă în fața careului advers. 
Cu un singur șut într-o repriză (al lui 
Buzatu) nu se poate cîștiga un meci. 
Atacul Progresului, cu un Unguroiu pe 
post de „martor", nu dă satisfacție de
plină în această repriză și este necesară 
introducerea lui Oaidă pentru marcarea 
revirimentului așteptat. Intr-adevăr, 
Oaidă creează în min 80 o situație fa
vorabilă. fructificată de Prepurgel, prin- 
tr-un șut necruțător, din interiorul ca
reului : 3—1 pentru Progresul, scor Cu 
care se încheie un meci disputat.

Arbitrul Marin Niță-București, a con
dus cu greșeli, în compensație. In plus, 
n-a acordat un penalti la un fault co
mis asupra lui Unguroiu.

SIMION STAN
ȘTIINȚA BUCUREȘTI — DINAMO 

VICTORIA (1—1). incepînd furtunos, stu
denții reușesc chiar în min. 3 să deschi
dă scorul : o centrare frumoasă^ a lui 
Lucescu este fructificată de Păiș. In 
continuare Știința imprimă jocului un 
ritm viu. dinamic și, susținut de linia 
de mijloc, atacul creează faze destul 
de frumoase, nefinalizate însă. In acest 
timp dinamoviștii s-au apărat cu lucidi
tate, căutînd ca prin pase scurte să 
tempereze jocul, ceea ce le-a reușit

La reluare jocul s-a echilibrat, ambele 
echipe avînd perioade de inițiativă, la 
început Știința, apoi Dinamo. In plină 
dominare a studenților, la un contra
atac (min. 49), dinamoviștii egalează în 
urma unei greșeli grave a portarului 
Rămureanu Ene a tras puternic, porta
rul studenților a scăpat mingea care se 
’.ndrepta spre gol. Cu un ultim efort 
el reușește totuși să respingă balonul, 
dar la Nuțu care, atent, a reluat în 
poartă. Apoi eforturile studenților de a 
mai înscrie s-au lovit de apărarea bună 
a adversarilor, iar aceștia — mulțumiți 
de rezultat — n-au mai insistat (n-am 
înțeles de ce.,).

Față de aspectul jocului, Știința ar fi 
meritat victoria, dar dinamoviștii — 
așa cum am spus — au știut să rezolve 
cu succes situațiile grele în care s-au 
aflat de multe ori.

Ne-au plăcut de la Știința, Grecea, 
Urseanu și Lucescu, iar de la Dinamo, 
Nunweiller V, care după un început ne
sigur și-a revenit, fiind unul din stîlpii 
apărării, Șerban. Feodot și Nuțu.

Disputat în limitele unei depline spor
tivități, meciul a fost condus bine de 
către arbitrul V. Dumitrescu (București)

C. DUMITRIU
FLACĂRA MORENI — CONSTRUCTO

RUL BRĂILA (5—0) Localnicii s-au stră
duit (și au reușit) să șteargă slaba im
presie lăsată duminica trecută în partida 
a Progresul București. înaintarea Fla- 

cărei a fost în vervă și, construind mul
te acțiuni periculoase la poarta Con
structorului, a reușit să înscrie de 5 ori 
prin Lalu (min. 1 și 62), Popescu (15 și 
79) și Baicu (min. 52). (R. SĂVULESCU 
și GH. ILINCA — corespondenți).

w DINAMO BACĂU — C.F.R. PAȘCANI 
(4—0). învingătorii au realizat cel mai 
bun joc din acest campionat. Ei s-au 
evidențiat mai ales în repriza a doua 
cînd au jucat fără greș și într-un ritm 
extrem de viu. Astfel, gazdele au obți
nut un succes categoric în dauna lide
rului seriei, care nu a justificat locul 
ocupat în clasament pînă duminică de- 
cît în primele 15 minute cînd a jucat 
deschis și curajos, ratînd și o mare 
ocazie Apoi, mai ales după deschiderea 
scorului de către Nedelcu (min. 33), di
namoviștii pun stăpînire pe joc și obli
gă pe oaspeți la o apărare desperată. 
Restul golurilor sînt înscrise de Ru- 
giubei (min. 42 și 89) și Țuțuianu (min. 
50). Ultimii doi, împreună cu Duțan, au 
entuziasmat tribunele prin fazele create. 
A condus foarte bine brigada de arbitri 
bucureșteni M. Popa (la centru). D. Sîr- 
bu și Gh. Lupaș. (GH. DALBAN — co
respondent).

OLTUL RM. VILCEA — C.F.R. RO- 
^lORI (1—0). Meci de slab nivel tehnic, 
în care gazdele au evoluat sub posibili
tăți ; în schimb oaspeții s-au evidențiat 
printr-o apărare calmă și contraatacuri 
periculoase. La un asemenea contra
atac, C F.R. a fost pe punctul de a în
scrie, în min. 77, prin Gerea. Unicul gol 
a fost înscris, în min. 87, de Mihăilescu. 
Bun arbitrajul lui V. Paladescu-Galați. 
(D. ROȘIANU — corespondent)

OTELUL GALATI — POIANA CIMPI- 
NA (2—0). Partidă de mare luptă, în care 
fotbaliștii gălățeni au dominat teritorial, 
reușind să concretizeze. în prima repri
ză, prin golurile realizate de Ștefănescu 
(min. 12) și Teodosiu (27). A arbitrat 
bine Cornel Popa-București (Ș. CON- 
STANTINESCU și GH ARSENE — co
respondenți).

METALUL TIRGOVISTE — CEAH
LĂUL P. NEAMȚ (2—1). Eficacitatea ata- 
canților oaspeți s-a făcut simțită doar 
în prima repriză, cînd Mangalagiu a 
reușit să înscrie (min. 30). Metalurgiștii 
își revin, contraatacă periculos, dar por
tarul Albu reține tot. Egalarea se pro
duce în min. 40, cînd a înscris Avra- 
mescu. La reluare jocul devine și mai 

Kjîrz, chiar dur. O neatenție a apărării 
oaspe și din nou Avramescu (min. 75) 
înscrie, aducînd victoria echipei sale. 
Satisfăcător arbitrajul brigăzii craiovene 
condusă de N. Mogoroașă (M. AVANU 
— corespondent).

CLASAMENT

1. Progresul București 11 5 4 2 17—12 14
2. Oltul Rm. Vîlcea 11 5 2 4 15—10 12
3. Dinamo Vic. Buc. 11 5 2 4 18—17 12
4. C.F.R. Pașcani 11 5 2 4 16—15 12
5. Metalul Tîrgoviște 11 5 2 4 11—15 12
6. Metalul București 11 4 3 4 20—18 11
7. Dinamo Bacău 11 4 3 4 16—14 11
8. Știința București 11 4 3 4 12—12 11
9. Flacăra Moreni 11 5 1 5 15—16 11

10. Constructorul Brăila 11 5 1 5 16—21 11
11. Ceahlăul P. Neamț 11 4 2 5 16—15 10
12. C.F.R. Roșiori 11 3 3 5 11—12 9
13. Poiana Cîmpîna 11 3 3 5 13—15 9
14. Oțelul Galați 11 4 1 6 11—15 9

SERIA A li-A
MINERUL BAIA MARE — JIUL 

PETR1LA (1—1). — Derbiul seriei, 
așteptat cu mult interes, i-a dezamăgit 
pe iubitorii fotbalului din Baia Mare. 
Meciul a fost confuz, plin de durități. 
Minerul, care a „reușit44 cel mai slab 
meci al său din această toamnă, a gre
șit din punct de vedere tactic, ju- 
cînd pe sus, ceea ce a convenit oaspe
ților. Jiul a controlat perioade lungi 
jocul, a avut cîteva ocazii clare de 
gol din care n-a reușit să fructifice 

Unguroiu (Progresul) deschide scorul în partida Progresul București — 
Metalul București (3—1) Folo : St. Ciotloș

decît una, în min. 9, cînd Libardi a re
luat în poartă o minge respinsă greșit 
de Colceriu. In final, băimărenii preiau 
inițiativa, construiesc atacuri după a- 
tacuri și, în min. 88, Colceriu. egalează. 
In acest timp Jiul s-a apărat supranu- 
meric. Conducătorul jocului, Andrei Ră- 
dulescu (București), a comis două gre
șeli decisive: în repriza I nu i-a elimi
nat pe Libardi și Sasu care s-au lovit 
reciproc, iar în cea secundă n-a sanc
ționat — după părerea mea — două 
liențuri consecutive în suprafața de pe
deapsă a Jiului.

MINERUL: Bui — Cromdi, Colceriu, 
Staicu, Donca — Rozsnyai, Pinzaru 
(din min. 75 Varga) — Bohonyi, Sasu, 
Soo, Drăgan.

JIUL: Ion Vasile — Șerban, Iva
ne seu, Pop, Farcaș — Stocker, Crăciun, 
Mar tino viei, Libardi, Peionescu, Achim.

T. TOHÂTAN - coresp. regional
C.S.M. REȘIȚA — ARIEȘUL TURDA 

(1—0). Reșițenii au dominat majoritatea 
timpului și dacă nu ratau ocazii clare 
de gol puteau cîștiga la scor. De exem
plu, Rednic a fost de două ori în si
tuații de a marca (min. 13 și 85), dar a 
ratat copilărește. Oaspeții au luptat 
mult, îndeosebi în apărare. Unicul gol 
al partidei a fost marcat cu capul (min. 
55) de către Arnoțchi. El a fructificat o 
pasă a lui Scânteie. Arbitrul C. Prelici 
(București) a condus bine. (I. PLA- 
V1ȚU - coresp.).

VAGONUL ARAD — C.S.M. SIBIU 
(1—0). Vagonul a dominat majoritatea 
timpului dar n-a putut trece decît o 
singură dală de apărarea ermetică a si- 
bienilor, care vizau un scor de egalitate. 
După gol — autor: Izghireanu, in min.
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• O dată cu reluarea campionatului 

de fotbal categoria A, a crescut și in
teresul pentru concursurile de pronosticuri 
sportive. Acest interes se reflectă în 
fondul de premii.

Duminică 7 noiembrie a.c. se desfă
șoară concursurile Pronosport A 45 și 
B 11 care cuprind șapte meciuri din 
campionatul nostru de categoria A și 
șase meciuri din campionatul italian ca
tegoria B.

Din meciurile acestui program amin
tim : Steagul roșu—Steaua, Rapid—Știin
ța—Timișoara, Dinamo București—Petro
lul (meci special) ș.a.

Programul concursurilor din 7 noiem- 
Irie este următorul :

I. Steagul roșu—Steaua /
II. Rapid—Știința Timișoara î

III. Dinamo Pitești—Crișul Z
IV. U.T.A.—- Farul /
V. Siderurgistul—Știința Cluj f 

66 — jocul câștigă în spectaculozitate 
deoarece oaspeții au ieșit la atac. De 
semnalat că portarul Coman (C.S.M.) 
a apărat în min. 4 o lovitură de la 11 
m trasă de Tom a. A condus bine R. 
Pop - Oradea. (G1I. N1COLÂ1ȚÂ- 
coresp.).

A.S A. TG. MUREȘ — C.F.R. ARAD 
(3—0). Joc viu disputat, în care oas
peții au dat o replică dîrză mureșenilor, 
în special în repriza I. După reluare, 
A.S.A. a dominat cu autoritate și 
înscrie încă de două ori. Cu toate că a 
primit trei goluri, portarul arădan, Măr- 
culescu, a apărat bine. Oaspeții au avut 
o mare ocazie de a înscrie (în min. 66) 
dar Beșcuca, singur cu portarul, ra
tează. Au marcat: Siko (min. 17 și 49) 
și Gavriiă (min. 81). A.S.A. Tg. Mureș 
a aliniat următoarea formație: Solyom — 
Tîmpănaru, Balaș, Alecu, Czako — Ga
vrila, Dumitriu III — Balaban (Ciu- 
tac), Lungu, Siko, Gyorfi. (C. ALBU- 
coresp.).

MINERUL LUPENI — RECOLTA 
CĂREI (2—0). Scorul putea fi și mai 

concludent, dar portarul oaspeților, Pus- 
tai, a fost într-o formă foarte bună. 
Minerul a dominat net și are meritul 
că a reușit să înscrie de două ori 
(Pleianu în min. 14 și Cotroază în min 
40). (I. CIORTEA — coresp.),

INDUSTRIA S1RMEI CÎMPIA TUR- 
ZII — A.S. CUGIR (1—2). Localnicii 
au dominat majoritatea timpului dar n-au 
reușit să marcheze decît un singur gol 
(Rădulescu min. 16). După ce a primit 
golul, A. S. Cugir iese în atac și, în
tr-un sfert de oră, înscrie de două ori 
prin Boroș (min. 63 și 77). Cel mai 
hun de pe teren: Mureșan (A.S. Cugir). 
Arbitrul I. Pișcarac (București) a con
dus bine. (P. ȚONEA - coresp.).

CLUJEANA — GAZ METAN ME
DIAȘ (1—0). Meciul s-a disputat la 
Turda. Jucătorii, îndeosebi medieșenii 
au fost nervoși peste măsură. Clujenii 
au practicat un joc mai bun, iar în mo
mentele hotăritoare au fost mai calmi. 
Golul aparține lui Hetea (min. 14). 
Arbitrul Gh. Limona (București) — care 
a condus foarte bine — I-a eliminat în 
min. 72 pe mcdieșanul Szabo pentru joc 
dur. (L. DONC1U - coresp.).

CLASAMENT

1. A.S.A. Tg. Mureș 11 7 2 2 15— 4 16
2. Jiul Petrila 11 6 3 2 19—10 15
3. Vagonul Arad 11 6 3 2 19—12 15
4. Minerul Baia Mare 11 5 4 2 16— 8 14
5. A. S. Cugir 11 5 3 3 16—12 13
6. Clujeana 11 2 7 2 10—11 11
7. Minerul Lupeni 11 4 2 5 9— 8 10
8. Ind. sîrmei C. Turzii 11 4 2 5 17—19 10
9. C.S.M. Sibiu 11 4 2 5 14—16 10

10. C.S.M. Reșița 11 4 2 5 11—19 10
11. Recolta Cărei 11 3 2 6 13—18 8
12. Gaz metan Mediaș 11 3 2 6 7—14 8
13. Arieșul Turda 11 2 3 6 12—16 7

VI. Știința Craiova—C.S.M.S. Iași f*
VII. Alessandria—Venezia V

VIII. Catanzaro—Monza
IX. Livorno—Novara j
X. Messina—Verona

XI. Modena—Mantova ț l

XII. Potenza—Palermo *
XIII. Dinamo București—Petrului ;
• Sîmbătă 6 noiembrie a.c., cu pri

lejul emisiunii televizate „Cu mască și 
fără mască44, va avea loc tragerea Ia 
sorți pentru desemnarea câștigătorilor de 
la emisiunea precedentă. Premiile oferite 
de Loto-Pronosport pentru telespectatorii 
care au identificat cele trei măști sînt 
următoarele :

1 televizor „Rubin 102®, 1 frigider 
„Fram44, 1 aparat radio „Miorița44, 1 as
pirator „Record44, 5 garnituri tacîmuri 
inoxidabile, 5 ceasuri „Pobcda44 și 6 
ceasuri deșteptătoare cu piedestal.

• Azi este ultima zi cînd mai puteți

Mâine pe stadionul Republicii

Reprezentativa olimpică a României intîlnește 
selecționata de tineret a R. P. Polone

Reprezentativa olimpică a tării 
noastre întîlnește miercuri, pe sta
dionul Republicii, de la ora 14.30, 
selecționata de tineret a R. P. Polone, 
în vederea acestui meci, antrenorii 
Bazil Marian și Angelo Niculescu au 
alcătuit un lot de 18 jucători: Con- 
stantinescu, Niculescu (portari), Lu-

Joi ia Sibiu: meci intre reprezentativele 

de juniori ale României și U. R. S. S.
După suita de rezultate remarca

bile realizate la Praga, Neubranden
burg și Torun, reprezentativa de ju
niori a țării noastre susține, joi, la 
Sibiu, un nou examen internațional, 
întîlnind selecționata similară a 
U.R.S.S.

Antrenorii Gheorghe Ola și Nico- 
lae Gorgorin au alcătuit următorul

DIN CARNETUL CRONICARULUI...
DESPRINSE DIN MECIUL DE LA 

PLOIEȘTI

• PREVEDERI UITA. E. De multe 
ori arbitrii noștri de fotbal uită o serie 
de amănunte din regulamentul de joc. 
De pildă, nu puține sînt cazurile cînd 
portarii încalcă acel binecunoscut text 
de regulament care arată că portarul 
este obligai să bată mingea de pămînt 
o dată la 4 pași. In repetate rîriduri 
i-am văzut pe acești apărători ai porți
lor făcînd un adevărat... maraton cu 
mingea în mină! Și conducătorii jocului 
nu luau nici o măsură! Faptul s-a pe
trecut și duminică la Ploiești: arbitrul 
craiovean Octavian Comșa nu l-a sanc
ționat pe Coman (U.T.A.) cînd purta 
mingea. O altă prevedere uitată este în
scrisă în art. 5, paragraful e, în regu
lamentul de joc: „arbitrul nu va per
mite nimănui, în afara jucătorilor și ar
bitrilor de linie, să pătrundă pe terenul 
de joc fără încuviințarea sa44. Duminică, 
tot în meciul de la Ploiești, Florea (Pe
trolul) s-a accidentat ușor în min. 75. 
Imediat i-au sărit in ajutor vreo 10 
persoane, cu rost și — mai ales — fără 
rost, în incinta terenului, asta cu toate 
că partida continua. Lucrul trebuie evitat 
deoarece dă naștere la aspecte neplă
cute și, în plus, poate încurca jocul, 
pentru că arbitrul nu este obligat să 
oprească meciul în cazul accidentelor 
ușoare.

MIRCEA TUDORAN

CENTRAREA? - O PASA

Adevăr binecunoscut, din păcate ig
norat în practică de majoritatea echipelor 
noastre, centrarea = pasă (cu sensul : 
centrarea trebuie să aibă calitatea unei 
pase), iată o problemă ridicată într-un 
mod acut și de jocul Crișul—Siderur
gistul.

Am urmărit cu atenție centrările efec
tuate de cele patiu extreme : Oprișan și 
Stătescu, de la Siderurgistul, Mureșan II 
și Harșani, de Ia Crișul. Centrările ex
tremelor de la Siderurgistul, aproximativ 
15 de-a lungul întregii partide, au eșuat 
cu regularitate, fiind interceptate de 
apărătorii adverși, pentru faptul că le-au 
lipsit precizia, adresa (pe care o are 
îndeobște pasa), ele nefiind, de fapt.

depune buletine la concursul Prono- 
expres de mîine, a cărui tragere va avea 
loc în București.

PRONOEXPRES
Premiile concursului Pronoexpres 

nr. 43 din 27 octombrie t965.
Categoria a Il-a 1 variantă a 71 800 

lei și 1 variantă a 46 800 lei;
Categoria a IlI-a 111 variante a 

908 lei;
Categoria a IV-a 328 variante a 

395 lei;
Categoria a V-a 2192 variante a 

59 leii
Categoria a Vl-a 6 800 variante a 

26 lei.
Report categoria 1: 362 184 lei.
Premiul de 25 000 lei atribuit unei 

variante de la categoria a Il-a va fi 
trans la sorți miercuri 3 noiembrie

Rubrică redactată de Loto-Pronosport. 

pescu, Sătmăreanu, Boc, Grăjdeanu, 
Stoenescu, Mocanu (fundași), Năftă- 
năilă, Ștefănescu, Nunweiller VI 
(mijlocași), Matei, Pantea, Frățilă, 
Cuperman, Naghi, Moldoveanu și 
Szabo (înaintași).

Meciul va fi condus de arbitrul 
bulgar Petar Djonev.

lot : Coman, Casoni (portari), Oltea- 
nu, Vigu, Anca, Ștefan, Costea, Șer
ban (fundași), Lupulescu, Dinu, Țe- 
gean (mijlocași), Incze IV, Rotaru* 
Dincuță, Dumitrache, Pop, Marica, 
Manea (înaintași).

Jocul va fi condus de arbitrul Wolf
gang Riedel (R. D. Germană).

centrări, ci aruncări spre centru, într-o 
zonă mai mult sau mai puțin mare.

Concluzia? Centrarea poate fi conside
rată ca atare atunci cînd este o pasă 
lungă, adresată unui anume coechipier 
și poate nu greșim cînd susținem că 
însăși formularea centrare în careu — 
la modul general, este incompletă și im
plicit greșită, — centrare în careu la 
jucătorul X fiind formularea care res
pectă definiția centrării.

Evident, pentru a efectua centrări — 
în adevăratul sens al cuvîntului — ai 
nevoie de o tehnică corespunzătoare.

încheiem aceste rînduri tot cu o ilus
trare, la obiect, din meciul de la Oradea. 
In min. 67, lacob, aflat pe poziție de 
extremă, a executat de lîngă tușă o 
centrare adresată lui Mureșan III care 
se găsea în apropierea porții. Deși era 
talonat, la 2—3 metri, de doi jucători 
adverși (Coman și Cristian) Mureșan 
III a primit mingea precis, direct pe 
piept, și a preluat-o scurt, înscrierea go
lului fiind o simplă formalitate.

Centrarea lui lacob a fost o adevă
rată pasă, o adevărată... centrare!

MARIUS POPESCU

Scrisori de la cititori

Pe cînd un reviriment 
la C.S.M. Sibiu?

Iubitorii fotbalului din Sibiu con
stată că echipa locală C.S.M. merge din 
ce în ce mai prost, de la etapă la etapă 
evoluția ei lăsînd foarte mult de dorit.

Dacă în returul campionatului trecut 
echipa sibiană nu a înscris nici un gol 
în meciurile disputate „afară“, pierzînd 
toate partidele susținute, iată că și în 
ediția din acest an (lăsînd la o parte 
meciul de la Cîmpia Turzii, unde a fost 
învinsă cu 5—4), în jocurile din de
plasare nu a marcat nimic !

Mai mult: în ultimele două meciuri 
susținute acasă, cu A.S. Cugir și Clu
jeana, nu numai că sibienii nu au cîș- 
tigat, dar în ambele partide au obținut 
egalarea abia in minutul 89 !

Ce ne rezervă viitorul ?
Cert este că echipa condusă de an

trenorul Iosif Lengheriu nu dă satisfac
ție. Sibienii se „remarcă11 prin combi
nații pe metru pătrat, prin pase la... 
adversar, prin execuții tehnice greșite. 
Echipa cuprinde fotbaliști plafonați, care 
frînează jocul (Nacu, Buzeșan, Popa, 
Coman, Rătscher, Văcaru), iar dintre 
jucătorii tineri introduși în lot (David, 
Drăghici și Vui.ci) doar David este ti
tular, ceilalți doi fiind introduși o etapă 
și 3 nu ! Nu este de mirare faptul că 
în partidele de antrenament C.S.M. Si
biu este învinsă chiar și de echipe din 
campionatul regional (cu Progresul 
2—4, cu A.S.A. 2—5 ș.a.).

Ziarul local „Flacăra Sibiului** a luat 
de nenumărate ori atitudine față de 
slaba corpportare a fotbaliștilor localnici, 
însă conducerea clubului, antrenorul și 
jucătorii nu au făcut nimic pentru a 
redresa această echipă.

Publicul sibian, mare iubitor al fot
balului, se întreabă, pe bună dreptate: 
pe cînd un reviriment în echipa de fot
bal C.S.M. Sibiu ?

M. POPOVICI



Dinamo București
din nou învingătoare 

în turneul international
de volei de la Paris

de tenis de masă de la Budapesta
masă încheiate 

au adus

PARIS, 1 (Agerpres). In ziua a 
doua a turneului internațional mascu
lin de volei, echipa Dinamo Bucu
rești a învins cu scorul de 3—0 (0, 
8, 8) selecționata de tineret a Franței, 
în vreme ce formația P.U.C. a dis
pus ou 3—2 de Stade Franțais.

Clasamentul competiției, după două 
zile de întreceri s 1. Dinamo Bucu
rești 4 puncte; 2. P.U.C. 4 puncte; 
3. Stade Franțais 2 puncte ; 1 Selec
ționata de tineret a Franței 2 puncte.

întrecerile de tenis de 
duminică seara la Budapesta 
un frumos succes sportivilor noștri: Do
rin Giurgiucă — învingător în proba de 
simplu bărbați — și Maria Alexandru — 
finalistă a probei de simplu femei. De 
asemenea. Ella Constantinescu nu a cedat 
decît în fața cîștigătoarei, sovietica 
Svetlana Grinberg. Rezultatele acestor 
sportivi (mai ales al lui Giurgiucă) sînt 
de bun augur dacă ținem seama de fap
tul că la Budapesta — cu citeva 
cepții — au fost prezente cele 
bune „palete" de pe continent.

Necorespunzătoare — în schimb 
evoluțiile din probele de dublu.

Iată acum rezultatele tehnice mai 
portante: dublu femei, semifinale: Rud- 
nova, 
Simon, 
finala: 
Simon,

ex- 
mai

iin-

Grinberg—Iurik, Maklari 3—1,
Bucholz—Foldi, Lukacs 3—1, 
Rudnova, Grinberg (URSS) — 

Bucholz 3—2; dublu bărbați,

CM, - 1965, o ediție mult mai dificilă 
decit precedentele"

ma grupă semifinală — jucătoarele 
noastre vor trebui să lupte cu toată 
ardoarea, cu multă încredere in for
țele proprii și convingere deplină că 
titlul poate fi apărat.

Și titlul poate fi apărat I Compo
nentele lotului, ' _ 7
ceea ce are mai bun la ora actuală 
handbalul nostru, posedă calități rea
le, la care — pentru valorificarea lor 
— trebuie să adauge încă una : ÎN
CREDEREA în posibilitățile lor șl în 
capacitatea conducerii tehnice, ele
ment esențial în obținerea performan
telor.

semifinale: Harangi, Papp—Harcsar, 
Fahazi 3—2, Stepanek, Kudrnak—Bor- 
sai, Pignitzki 3—2, finala: Stepanek, 
Kudrnak (Cehoslovacia) — Harangi, 
Papp (Ungaria) 3—2; dublu mixt, tu
rul II: Mihalca, Reti—Pogusova, Ame
lin 3—0, Rudnova, Averin—Constan
tinescu, Berczik 3—1, turul III: Mi
halca, Reti—Bosa, Kudrnak 3—2, A- 
lexandru, Giurgiucă—Foor, Kovacs 3—0, 
optimi: Lukacs, Rozsas-—Mihalca, Reti 
3—1, Shannon, Barnes—Alexandru, 
Giurgiucă 3—1, semifinale: Shannon, 
Barnes—Foldi, Fahazi 3—0, Lukacs, 
Rozsas — Rudnova, Averin 3—1, finala: 
Shannon, Barnes (Anglia)—Lukacs, Roz
sas (Ungaria) 3—1.

★'
La Budapesta s-au desfășurat lucră

rile Uniunii europene de pe lingă fede
rația internațională de tenis de masă. 
Cu acest prilej au fost luate o serie de 
hotăriri: campionatele europene se vor 
desfășura Ia Londra între 13 și 20 a- 
prilie 1966 cu participarea a 24 de țări; 
viitorul congres al federației internațio
nale va avea loc la 16 aprilie 1966 Ia 
Londra; „Criteriul european pentru ju
niori" se va desfășura în iulie 1966 la 
Budapesta. S-a stabilit ca în viitor să se 
dispute „Cupa Europei" interțări rezer
vată selecționatelor feminine și mascu
line.

BERNA 
peana de 
a făcut cunoscut că 21 de țări și-au 
anunțat participarea la cea de-a XlX-a 
ediție a turneului U.E.F.A. rezervat 
echipelor de juniori, turneu care se 
va desfășura în 1966 în Iugoslavia. 
Federația suedeză nu s-a pronunțat 
încă definitiv privind participarea e- 
chipei Suediei la acest turneu. Con
form unei hotărîri, vor fi admise nu
mai 16 echipe, așa încît se vor orga
niza în prealabil 5 jocuri de califi
care (în cazul neparticipării Suediei, 
4 jocuri).

Comisia pentru juniori din cadrul 
U.E.F.A. va stabili la 12 noiembrie, 
la Berna, programul meciurilor de ca

(Agerpres). Uniunea euro- 
fotbal, întrunită la Berna,

alese cu grijă din

★
Mîine, lotul nostru reprezentativ 

pleacă la Viena, unde — după un joc 
de verificare cu formația locală Da- 
nubia — își va continuă drumul spre 
localitatea Steinbach (R.F.G.), locul 
de întîlnire a finalistelor din grupa 
B. îi urăm, alături de toți iubitorii do 
sport din țara noastră un deplin 
SUCCES!

(Urmare din pag. 1)

de verificare (echipa U.R.S.S. în 
R.D.G., cea a Ungariei în R.F.G. și 
R.D.G., a Iugoslaviei în U.R.S.S., iar 
echipa Cehoslovaciei în R.F.G. și 
R.D.G. etc.), cred că subliniez îndea
juns perspectivele acestui campionat, 
repet cel mai dificil din scurta lui is
torie.

— In acest caz, ce mai puteți spu
ne despre grupa noastră semifi
nală ?...

— Aprecierea generală rămine a- 
ceeași, fără îndoială. Adică: este o 
grupă echilibrată, cu echipe de for
țe sensibil apropiate. In plus, men
ționez faptul că aceste echipe se cu
nosc destul de bine între ele. De 
pildă, reprezentativa noastră a jucat 
anul acesta de două ori cu Polonia 
și Cehoslovacia. Doar echipa Unga
riei n-am văzut-o evoluînd în acest 
an. Dar, apreciind după Iotul de ju
cătoare folosit in pregătiri, se poate 
spune că această formație nu ne este 
chiar necunoscută. în general, lotu
rile viitoarelor noastre adversare cu
prind foarte multe nume „vechi”, ca
și a| nostru de altfel, și de acest in-"X 
diciu am ținut seamă.

— Ce perspective credeți că are 
reprezentativa noastră ?

— Sarcina ei nu va fi ușoară, chiar 
in compania unor formații cunoscute, 
care — să nu uităm — ne-au văzut, 
Ia rindul lor, jucind. Dar, urmărind 
ultimele etape de pregătire și, mai 
ales, partidele de verificare din Po
lonia și U.R.S.S., am constatat Ia e- 
chipa noastră o sporire progresivă a 
capacității de organizare a jocului, o 
mai mare forță de atac, combinații 
tactice aai variate...

— ...Intr-adevăr, comparînd evolu
ția ei din toamnă cu aceea de la 
„Trofeul Zagreb" rezultă un progres 
însemnat în pregătire și joc.

— Acest fapt îmi dă speranțe intr-o 
comportare demnă Je prestigiul hand
balului nostru. Lotul, dispune de re
surse pentru a aborda cu încredere 
jocurile din grupa semifinală și pen
tru a ținti finala campionatului. Șan
se avem, fără discuție, dar pentru 
concretizarea lor în fața unor adver
sare de valoare, cu pretenții la primul 
loc, ca Iugoslavia, Danemarca, 
U.R.S.S. și R. F. Germană — din pri-

• •••••

Pe gheața patinoarelor
In 1966 se vor desfășura o serie 

de importante competiții internațio
nale ale sporturilor pe gheață. Zilele 
acestea a fost stabilit programul defi
nitiv al întrecerilor europene și 
mondiale la următoarele discipline : 
PATINAJ ARTISTIC : campiona
tele europene la Bratislava (1—6 fe
bruarie) ; campionatele mondiale 22— 
27 februarie, la Davos (Elveția) ; PA
TINAJ VITEZĂ : campionatele eu
ropene (bărbați) 22—23 ianuarie, la 
Denver (Olanda) f campionatele mon
diale (bărbați) 19—20 februarie, la 
Goteborg (Suedia) ; campionatele mon
diale (feminine) 12—13 februarie la 
Trondheim (Norvegia) ; HOCHEI PE 
GHEAȚĂ : campionatele mondiale 3 

13 martie, în Iugoslavia.

anunțat participarea
UEFA 1966
lificarc. Tot atunci se va fixa și data 
disputării turneului U.E.F.A. Referi
tor la aceasta, 12 țări s-au pronunțat 
pentru luna iunie, iar 3 țări au optat 
pentru data tradițională de desfășu
rare — luna aprilie. Celelalte țări au 
lăsat fixarea datei la latitudinea 
U.E.F.A

Iată țările care și-au anunțat parti
ciparea : Anglia, Austria, Belgia, Bul
garia, Cehoslovacia, Elveția, Franța, 
R. D. Germană, R. F. Germană, Ita
lia, Iugoslavia, Olanda, Polonia, Por
tugalia, România, Scoția, Spania, Tur
cia, Ungaria, Uniunea Sovietică și^ 
Suedia (de la care se așteaptă ras-' 
punsul definitiv).

Turneul selecționatelor divizionare de popice
în R. D

Continuîndu-și turneul în R. D. 
Germană, selecționatele noastre di- 
viziona|re au evoluat duminică la 
Dessau, unde au întîlnit două selec
ționate ale tării gazdă. Și de data 
aceasta, formația feminină a avut o 
comportare mai bună, obtinînd vic
toria, cu 2 426 p.d. — 2 333 p.d. Ju
cătoarele noastre au realizat urmă
toarele cifre : Margareta Semani 441, 
Elena Predeanu 433, Maria Stanca 397, 
Elena Trandafir 395, Cornelia Moldo- 
veanu 390 și Crista Szdcs 370. în 
schimb, jucătorii români — deși au 
reușit o medie bună (891 p.d.) — au 
fost învinși de selecționata gazdelor 
cu 5 411 — 5 349 p.d. Iată rezultatele 
lor: P. Purje 954, I. MicorOiu 918,

C. Rădulescu 891, D. Dumitru 883, 
Cr. Vînătoru 871 și C. Dumitru 832. 
Dintre gazde cele mai bune perfor
manțe le-au obținut Brill 407 și ~ 
hert 401 la lete, Herter 930 și 
lichtig 907 la băieți.

La 3 noiembrie, selecționatele 
stre divizionare vor susține întîlniri 
la Espenheim.

Bor- 
Bor-

noa-

I
l
l

I

Acum citeva
Riga, pe tabla cu 64 
trate albe și negre s-a ju
cat ultima mutare a meciu
lui pentru titlul mondial 
feminin de șah. Cîștigînd a 
13-a partidă a confruntării 
cu tînăra Alia Kușnir, 
deținătoarea titlului, Nona 
Gaprindașvili, și-a asigu
rat victoria la un scor ca
tegoric : 8\/2—4!/2. Cam
pioana mondială a dat un 
răspuns elocvent celor care 
sperau într-o surpriză... Ea 
n-a avut loc și Nona Ga
prindașvili a rămas mai 
departe în posesia titlului. 
Ia t-o la 
(dreapta ) 
gerei sale, 
ciului.

masa de joc 
in fața chalen- 

în timpul me-

In boxul sovietic, preocupare pentru juniori
dintr-un arti- 
apărut in zia-

Reproducem fragmente 
col despre boxul sovietic 
rul „Deutsches Sportecho** sub semnă
tura lui V. Ostroverhov, antrenor eme
rit al U.R.S.S.:

„Popularitatea crescîndă a boxului 
pune în fața federației noastre sarcini 
noi, printre care un loc de frunte îl 
ocupă dezvoltarea boxului de juniori.

Atracția pe care arta boxului o exer
cită asupra tineretului trebuie folosită 
de către antrenori, pedagogi și directori 
de școală pentru atingerea obiectivului 
lor principal — educarea unui tineret 
multilateral dezvoltat.

Dacă un elev învață 
comportare exemplară în 
zilele, porțile cluburilor 
deschise. Cine nu îndeplinește aceste 
condiții nu are acces la practicarea spor
tului cu mănuși, fără excepție. Aceasta 
este o regulă pe care toți antrenorii sînt 
obligati să o respecte.

In țară avem acum 250 000 de boxeri 
legitimați. Dintre aceștia, juniorii for
mează un procentaj redus — numai 23

bine și are o 
viata de toate 

de box îi sînt

PE SCURT
• La Alger, într-o partidă amicală 

desfășurată în nocturnă echipele de 
fotbal ale Algeriei și Marocului au 
terminat la egalitate : 0—0.

• Selecționatele de fotbal (juniori) 
ale R.P. Polone și R. D. Germane 
s-au întîlnit într-un meci amical la 
Varșovia. Gazdele au terminat în
vingătoare cu scorul de 3—2 (1—0).

• Intr-un meci Internațional de 
tenis desfășurat la Koln echipa R.F. 
Germane a învins cu 
echipa Belgiei.

scorul de 3—2

a Danemarcei 
cu 5—0 echipa 

compo-

Federația este hotărîtă să 
această proporție: în viitorul 
60—70 la sută din boxerii

la sută, 
schimbe 
apropiat 
noștri vor fi juniori și tineri. Vom a- 
sigura astfel o rezervă permanentă de 
tinere talente pentru selecționata națio
nală.

Introducerea competițiilor de box în 
cadrul spartachiadei jubiliare din 1967

Introducerea boxului în programul 
spartachiadei elevilor necesită întocmi
rea unor regulamente competiționale, a 
unei metodici speciale precum și dota
rea cu materiale și echipament sportiv 
în cantități satisfăcătoare.

Pentru a rezolva aceste probleme ne 
bazăm pe sprijinul organizațiilor cultu
rale, medicale și al tuturor federațiilor

REVISTA PRESEI

• Echipa de tenis 
a învins la Copenhaga 
Iugoslaviei, care a avut în 
nență pe Spear și Mincek. Danemar
ca va întîlni și echipa --•• • 
la Helsinki a dispus cu 
lecționata Finlandei.

Italiei, care
4—1 de se-

hochei pe© In campionatul de
gheață al R.S. Cehoslovace conduce 
Slovan Bratislava cu 19 puncte ur
mată de Dukla Jihlava cu 19 puncte 
și Z.K.L. Brno cu 16 puncte. In etapa 
de duminică, Slovan Bratislava a dis- c 
pus cu scorul de 9—2 (1—0 ; 3—0;
5—2) de Dukla Kosice. Tesla Pardu
bice a învins în deplasare cu 3—2 
CI—0 ; 1—1 ; 1—1) pe Spartak plsen.

• Marele premiu automobilistic de 
la Los Angeles a fost cîștigat de 
sportivul Hap Sharp (S.U.A.), care a 
realizat pe un traseu de 321,868 km o 
medie orară de 167,708 km. Pe locu
rile următoare s-au clasat Jim Clark 
(Anglia) și Bruce Mc. Laren (Noua 
Zeelandă).

a elevilor constituie un eveniment extrem 
de important în viata federației noastre. 
Dacă nu creăm condițiile necesare pen
tru cursurile teoretice și antrenamente, 
pentru desfășurarea unei munci edu
cative corespunzătoare și controlul me
dical obligatoriu, cursurile facultative dc 
box introduse în școli sînt de neconceput. 
Aici problema esențială este cea a ca
drelor de antrenori.

republicane. Un loc central în organiza
rea acestei munci trebuie să-l ocupe co
misiile republicane pentru boxerii ju
niori și tineri.

Alcătuirea în mod judicios a calen
darului competițional pentru juniori șî 
tineret este de maximă importanță. La 
concursurile unionale rezervate acestei 
categorii de boxeri participă anual re
publicile unionale sau cluburile, fiecare

cu dreptul de a prezenta o singură se
lecționată. Acest regulament este neco- 
respunzător pentru acele republici unio
nale sau acele secții de cluburi în care 
boxul a luat o dezvoltare de masă. Or- 
ganizînd competițiile pe această bază, 
privăm pe multi boxeri tineri de posibi
litatea participării la concursurile unio
nale, în timp ce peste 400 de boxeri 
maturi au posibilitatea să-și măsoare 
anual forțele în concursurile zonale.

Pentru a remedia această situație, 
Federația sovietică de specialitate a ho- 
tărît să organizeze incepînd din 1966 
și concursuri zonale pentru juniori și 
tineret.

Participarea unei selecționate de tine
ret la turneul internațional din Bulgaria 
în primăvara acestui an, a constituit un 
eveniment important pentru federație. 
Tinerii selecționați au reprezentat cu 
cinste boxul nostru în străinătate. Des
pre caracterul de masă pe care l-a că
pătat acest sport în țara noastră vorbește 
și faptul că, în loturile de 
lîngă boxerii moscoviți, sînt 
în număr mare și boxeri din 
Ucraina, Kazahstan, Letonia 
publici unionale".

tineret, pe 
selecționați 
R.S.F.S.R., 
și alte re-
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• Turneul internațional masculin de 
volei de la Strasbourg a revenit e- 
chipei Asnlers, care in finală a în
trecut cu 3—2 formația iugoslavă Par
tizan Belgrad. In semifinale, Asniers 
a învins 
Partizan

lar
pe Strasbourg.

cu 3—1 pe Munchen, 
a eliminat

de a 6-a• Cea
ciclist internațional 
fost dominată de . ________
(Mexic). Acesta a parcurs cei 151 km 
ai etapei Puebla-Mexico în 3h29:17,0. 
In clasamentul general individual 
conduce Cervantes (Mexic).

etapă a turului 
al Mexicului a 
Fausto Gonzales

• Federația de ciclism din R.S. 
Cehoslovacă a selecționat un lot de 
9 alergători care vor începe în cu- 
rînd antrenamentele pentru cea de-a 
19-a ediție a „Cursei Păcii** Praga— 
Varșovia—Berlin. Din lot fac parte 
Jan Smolik, Pavel Dolezal, Jiri Hava, 
Ladislav Heler, Jaroslav Kvapil, Ru
dolf Scheibal, Pavel Konecny, Jan 
Wenczel, Daniel Gracz.

• Comitetul olimpic iugoslav a ho- 
tărît ca sportivii selecționați pentru 
Jocurile olimpice din Mexic să-și 
desfășoare cea mai mare parte a 
pregătirilor. în stațiunea de munte 
Perister (Macedonia), situată la al
titudinea de 2 218 m.

• Continuîndu-și turneul tn Europa, 
selecționată feminină de baschet a 
Braziliei a întîlnit Ia Berlin repre
zentativa R.D. Germane. După un 
meci de o valoare tehnică și spec
taculară deosebită, care a necesitat 
două prelungiri, baschetbalistele bra. 
zlliene au cîștigat cu 102—101, scor 
unic în istoria baschetului feminin.
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