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Handbaliștii dinamoviști 
aplaudați la Tg. Jiu

Stadionul din Tg. Jiu a găzduit luni un eveniment sportiv deosebit, 
care a stîrnit un mare interes : demonstrația campioanei țării și a deținătoarei „Cupei campionilor euro
peni^ la handbal, Dinamo București 

„(antrenor emerit Oprea Vlase), Evo
luția spectaculoasă a oaspeților, în 
frunte cu Ivănescu, Moser, Redl, 
Costache I și II, Nica, Bogolea, lo- nescu; Popescu, Mureșanu etc.; a 
stîrnit admirația spectatorilor, care 
au punctat cu aplauze la scenă 
deschisă execuțiile de clasă mondială ale dinamovlștilor. Intr-un cu- 
vînt, o demonstrație splendidă, care 
a făcut din plin propagandă handba
lului. (MANOLE BALOI coresp.).
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La București și Sibiu

Două partide internaționale de fotbal:9

• ECHIPELE POLONIEI SI U.R.S.S. AU SOSIT IERI 
DIMINEAȚĂ • NAFTÂNAILĂ - INDISPONIBIL
• MECIUL DE AZI VA FI TRANSMIS LA RADIO,
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Ultimul antrenament înainte de „mondiale"I
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I Dinamo București a terminat
I învingătoare turneul de volei de la Paris
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I Aruncarea la poartă prin evitare este un procedeu tehnic greu de 

însușit, dar extrem de eficace. Nu de puține ori aceste șuturi surprind 
apărătorii, inclusiv portarii, mingea poposind în plasă atunci cînd ni
meni nu se așteaptă la acest lucru. Dornice să-și apere titlul cucerit 

| în anul 1962 la București, handbalistele noastre fruntașe se pregătesc 
’’ ’ ‘ fotografia 

aruncarea 
cele două

I
u toată grifa pentru apropiatul campionat mondial. în 

I noastră, Constanța Dumitrescu exersează la antrenament 
■ prin evitare și, după cum se vede, ea a reușit să surprindă 
| apărătoare,Tningea trecînd „nestingherită" spre poartă! 
" (Foto : P. ROMOȘAN)
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...mai precis 335 de proaspeți 
promovați în aulele și laboratoa
rele învățămîntului superior au fă
cut primul pas pe pista de apă de 
la Tei cu ocazia finalelor pe cen
trul universitar București a „CUPEI 
ANILOR I" la canotaj. Competiția 
(făcînd parte dintr-o familie cu 
multe alte ramuri sportive) a de
pășit stadiul adolescenței și... bate 
cu îndrăzneală tinerească la por
țile tradiției. A crescut respectabil 
în volum, printr-un plus de aproa
pe 100 de participanți față de a- 
nul trecut și a stîrnit acum, la a 
V-a sa ediție, un viu interes. Măr
turie este și numărul mare de co
legi, constituiți în galerii mîndre 
să-și apere (de pe mal) culorile fa
cultăților și să-i încurajeze pe „ai 
lor" după profilul profesional. Ga
lerii masive pe institute, altele 
mai... firave pe facultăți, au con
stituit duminică dimineață un vi
brant, clocotitor fond sonor care 
dădea aripi concurenților nautici. 
Pentru că trebuiau încurajați, la 
începutul lor competițional, deo- 
Fjotrivă viitorii metaiurgiști, filo- 
ogi, constructori, matematicieni, 

profesori, eneraeticieni, agronomi, 
. petroliști și geologi, fizicieni și chi- 

miști care își măsurau forțele de 
luntrași.

Pe pontoane, prezenți la dato-
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PARIS, 2 (Agerpres). — In ultima zi a turneului 
international masculin de volei din capitala Fran
ței, echipa Dinamo București a întîlnit formația 
pariziană P.U.C., de care a dispus cu scorul de 
3—O (15—4, 15—12, 15—9), iar Selecționata de ti
neret a Franței a întrecut echipa Stade Franțais 
Paris cu 3—1.

Astfel, Dinamo București, terminînd neînvinsă 
competiția, s-a clasat pe primul loc, cu 6 puncte, 
urmată de P.U.C. Paris cu 5 puncte, Selecționata 
de tineret a Franței cu 4 puncte și Stade Franțais 
cu 3 puncte.

La mijloc de săptămînă 
— două partide interna
ționale foarte interesan
te : azi, pe stadionul Re
publicii din Capitală, cu 
începere de la ora 15,15 
(și nu 14,30 cum se a- 
nunțase anterior) se va 
disputa meciul dintre 
echipa olimpică a RO
MÂNIEI și formația de 
tineret a POLONIEI ; 
miine, la Sibiu, se vor 
întîlni reprezentativele 
de juniori ale ROMÂ
NIEI și UNIUNII SO
VIETICE.

Cu ce cărți de 
zită se prezintă 
echipe î

Meciul de la 
rești constituie

vi- 
cele 4

Bucu- 
pentru

La sfirșitul sezonului competițional de natație

Progresul este prea lent ia crauliști...
Continuăm seria analizelor modu

lui în care au evoluat înotătorii noș
tri fruntași în acest sezon (compara
tiv cu anul trecut), urmărind felul în 
care au fost atinse cifrele din planu
rile lor de perspectivă. Pentru as
tăzi ne-am oprit asupra procedeului 
craul, capitol la care nici în acest 
an nu am reușit să facem un salt 
calitativ, care să ne apropie de cele 
mai bune performanțe europene. Este 
adevărat, recordurile au căzut unul 
după 
milor
— au 
puțin 
de la
și chiar față de... previziunile antre
norilor. Dar 
tul cifrelor.

Vladimir
Dimeca) și
nor R. Drăgușanu) 
cunde prețioase în 
acest an (în special 
la 400 m), dar nu 
au reușit să ajun
gă la cifrele pro
puse : 4:34,0 și
18:20,0, respectiv 
5:00,0. Nici Cornel 
Georgescu, 57,0 la 
100 m, Gerhard 
Gotter 4:40,0 la 

400 m (antrenor I. 
Frîncu), Dan De- 
metriad (antr. R. 
Drăgușanu) 57,0 
la 100 m sau Ga-

altul, iar performanțele „pri- 
5' — în cele mai multe cazuri 
fost ușor îmbunătățite. Prea 

însă față de ce așteptăm noi 
cei mai buni înotători ai țării

să dăm mai bine cuvin-

Moraru 
Cristina

(antrenor Gh. 
Balaban (antre- 
au cîștigat se-

briela Talpan (antrenor M. Mitrofan) 
5:20,0 la 400 m nu au atins perfor
manțele prevăzute. Alături de aceștia, 
chiar și Ingrid Ungur (antrenor L. 
Ungur), Dionisie Naghi (antrenor I. 
Tothpal), Gavril Moraru (antrenor B. 
lordaki) sau Herman Schier (antrenor 
I. Schuster) - care au ajuns la limi
tele propuse pentru acest sezon - 
mai au destul de mult de muncit pen
tru a reuși performanțe de valoare.

Ceea ce mai lipsește crauliștilor 
noștri este forța (de tracțiune a 
brațelor), suplețea (necesară unei 
plutiri cît mai ușoare), ca și un ritm 
bun de parcurgere constantă a lun
gimilor de bazin.

lată-i pe cei mai buni performeri 
ai anului, avînd între paranteze re
zultatele lor din anul trecut. R=> re
cord republican, iar la sfîrșit am no
tat anul de naștere al fiecărui înotă- 
lor. (a. v.)

de tineret a 
cea de a cincea 

internațională, 
anul acesta, 

anterioare, 
Cehoslovacia,

300 de studenti in bărci...
9
fel mai edificatoare. Talentele, vi
itoarele valori sportive pot fi cer
nute mai bine.

Studentele de la facultatea de 
limbi romanice a Universității sînt 
în culmea fericirii. încep chiar să 
se laude. Au însă și de ce. S-au 
prezentat cu cel mai mare număr 
de concurente în această compe
tiție (70) și în plus, sfidînd supersti
ția — cum se glumea aici — au 
luat startul cu 13 echipaje. Asta nu 
le-a împiedicat că ocupe primele 
două locuri prin... „franceză" (Ga
briela Cărare, Eugenia Enescu, Ro- 
dica Toader, Maria Antonescu 
+ Alex. Polacec — cîrmaci) și 
„italiană-spaniolă”. Viitoarele in
ginere în agronomie au ocupat lo
cul trei.

rie, asistenții de educație fizica 
dau sfaturi prețioase „bobocilor", 
pentru depășirea tracului și a... 
adversarilor. Și tot acolo se afla 
atrăgătoarele premii (cârti, echipa
ment sportiv, diplome și o cupă 
pentru primul loc în clasamentul 
general) pe care le va înmîna con
ferențiarul Mihai lonescu, șeful 
catedrei de educație fizică a Uni
versității, asistat de neobositul ac
tivist sportiv Dinu Zăvoianu, lec
tor la catedra de... chimie. De a- 
ceea participants nu precupețesc 
nici un efort, iar ordinea clasa
mentelor trebuie stabilită uneori 
după un cioc de barcă ajuns mai 
devreme la întîlnirea cu linia de 
sosire. Pe culoarele străjuite de 
plopi falnici și sălcii plîngătoare, 
cu frunze poleite de bogata paletă 
a toamnei 1965, se risipesc bucurii 
și mici amărăciuni, speranțe și de
cepții, dar mai cu seamă vagoane 
de energie. Bărcile sînt destul de 
grele, tehnica sportivă încă slabă, 
dar ambiția e mare, mai ales că 
acum - la a V-a ediție - selecția 
se poate face mai bine, te poți e- 
videnția lesne, echipajele fiind re
duse simțitor. Au fost înlocuite a- 
nacronicele canoe de 10 + 1, spec
taculoase dar greoaie, cu bărci 
universale de 4 + 1, propulsate prin 
pagăi. Noile ambarcații sînt ast-

NEAGOE MARDAN

(Continuare în pag. a 2-a)

formația 
Poloniei 
partidă 
disputată 
Rezultatele 
2—0 cu
2—0 cu Turcia, 3—2 cu 
R. D. Germană și 1—2 
cu Bulgaria, sînt grăi
toare asupra valorii ri
dicate a acestei echipe, 
alcătuită, după cum 
ne-a spus antrenorul 
Waclaw Pegza, din ju
cători între 19 și 23 
ani.

Dar echipa României? 
Și viitorii noștri olimpici 
au avut anul acesta o 
activitate internațională, 
bogată. Din cele 5 me
ciuri disputate, repre
zentativa noastră a cîști
gat 3 (4—3 cu U.R.S.S. 
la Tbilisi, 2—0 cu Ceho
slovacia la Pitești și 3—0 
cu Turcia — tineret la 
Brașov) și a... remizata...

MIRCEA TUDORAN

(Continuare in pag. a 3.a)

Datele meciurilor
Zagreb-Steagul roșu

După cum se știe, echi
pa Steagul roșu Brașov reprezintă țara noastră in 
actuala ediiție a „Cupei o- 
rașelor tîrguri’*. Adversara 
fotbaliștilor brașoveni este formația iugoslavă. Zagreb, 

Conducerile celor două 
cluburi au căzut de acord 
ca datele 
jocurilor rele : 17 i 
greb și Brașov.

de disputare a 
să fie următoa- noiembrie la Za- 
24 noiembrie la

Ingrid Ungur — deținătoarea celui mai voloros record republican la procedeul craul

R 58,0
58,3
58,7
59.1
59.2
59,2

(59,6)
(58.5)
(59.6)
(58.6) 
( - ) (65,3)

R 4:34,9
4:40,64:42,0
4:48,2
4:49,5

MASCULIN - 100 m liber
VI. Moraru (C.S.S. Buc.) 

Georgescu (Steaua) 
Demetriad (Dinamo) Voicu (Dinamo) 
Piskolty (C.S.M. Cluj) 
Schier (Olimpia Reșița)

400 m liber
VI. Moraru (C.S.S. Buc.) 
D. Naghi (Mureșul) 
~ Gotter (Steaua) 

Voicu (Dinamo) Moraru (C.S.M. Cluj)
1 500 m liber

Moraru (C.S.M. Cluj) 
Moraru (C.S.S. Buc.) 
Naghi (Mureșul)

C.
D.
E. 
C. 
H.

1947 
1947 19431940
1940
1947

(4:40,5) (4:56,4) 
(4:48,5)
(4:37,9) 
(4:50,0)

R 38:42,5 
18:42,9 18:49,4 
18:51,5 
20:18,3

R 5:06,5
5:26,5
5:33,1
5:33,4
5:38,4

G.
E.
G.

1947
1941
19431940
1516

(19:23,0) G.(18:44,3) VI.
(20:06,4) D. _______ _______( — ) N. Tat (Olimpia Reșița) 
(20:02,2) G. Gotter (Steaua)

FEMININ — 100 na liber
Ingrid Ungur (Steaua)
Cristina Balaban (Dinamo)Cristina Ursu (S.S.E. 2 Buc.) 
Anca Trohani (C.S.S. Buc.) 
Gabriela Tărnăuceanu (C.S.S. Buc.)

400 m liber
Cristina Balaban (Dinamo) 
Ingrid Ungur (Steaua) 
Anca Trohani (C.S.S. Buc.) 
Gabriela Talpan (C.S.S. Buc.) 
Eva Naghi (Mureșul)

(1:06,3) 
(1:08,3) (1:10,4) 
(1:12,6) 
(1:13,1)

(5:14,4)
(5:25,2) 
(5:51,9) 
(5:39,6) 
(5:38,8)

Titlul de campion mondial la haltere, la 
categoria semigrea a revenit atletului en
glez de culoare Louis Martin, cu 487,5 kg — 
record mondial egalat. Următorii clasați :

19461947 1941 
1946
1943

1944
1947
1948 1943
1948

194-71944
1943
1948
1946

Golovanov (U.R.S.S.) 480 kg și Toth (Unga
ria) 462,5 kg. Clasamentul după 6 categorii: 
Polonia 34 p, U.R.S.S. 25 p, Japonia 18 p.

A început 
meciul 
Tal - Spasski

La Tbilisi a înce
put meciul pretenden- 
denților la titlul 
mondial de șah între 
marii maeștri Mihail 
Tal și Boris Spasski, 
cîștigâtorul urmînd 
să-l întîlnească pe 
actualul campion Ti
gran Petrosian.

într-o variantă a 
partidei spaniole,
Spasski, cu negrele, 
a angaj’at ofensiva, 
sacrificînd un pion. 
Tal a acceptat sacri
ficiul și după schim
bul damelor a dat la 
rîndul său un cal, 
preluînd inițiativa. 
Se părea că albele 
intră într-un final 
avantaj'os dar Spas
ski a respins ame
nințările create și 
la mutarea 87 arbi
trii au consemnat re
miza.



Din viata secțiilor CARNET COMFETIțIOMAL

JPĂSI ÎNĂP0I“_
ÎN SCRIMA CLUJEANĂ

Din diverse cauze, unele obiective altele mai puțin, scrima clujeană înre
gistrează o îngrijorătoare rămînere în urmă. Doi antrenori (cu normă întreagă) 
_  A Pelegrini și Ad. Gurath — care răspund de destinele secției de scrimă 
a G.S.M. Cluj, nu reușesc să scoată din impas un sport olimpic, cu vechi tradiții 
în orașul de pe Someș și pînă nu de mult cu elemente care au reprezentat cu 
cinste culorile țării.

Și nu reușesc fiindcă nici nu fac suficiente eforturi pentru a înfăptui un 
asemenea deziderat. Acest adevăr (trist, desigur) a fost relevat deunăzi cu 
prilejul analizei secției de scrimă a C.S.M. Cluj.

OBIECTIVE DOAR ÎN... SCRIPTELE 
CLUBULUI

< La începutul lunii septembrie, condu
cerea clubului a fixat în deplin acord 
cu antrenorii — un plan de măsuri me
nit să realizeze o radicala îmbunătățire 
a muncii, lată cîiteva din obiectivele mai 
importante: creșterea numărului de mem
bri ai secției (dar după o selecție mult 
mai riguroasă), renunțarea la elementele 
fără perspectivă (depășite ca vîrstă), 
organizarea de concursuri interne și in- 
tercluburi.

Ce s-a realizat, după mai bine de o 
lună și jumătate, din acest plan de 
măsuri ? Mai nimic. Cei doi antrenori 
continuă să lucreze după... ureche, fără 
documente de planificare (Gurath : „De 
ce să-mi pierd timpul cu întocmirea 
lor?“), superficial (la unul din antre
namente antrenorul Pelegrini a venit cu 
aproape o oră și jumătate mai tîrziit și 
a lucrat în ținută de stradă), cu un 
volum mult prea mic de muncă (numai 
trei antrenamente pe săptămână), de
parte de a atinge performanțe deosebite, 
la nivelul cerințelor.

Vorbind despre performanță, trebuie 
să arătăm că antrenorii au făcut mare 
caz eu flore tișlii St. Csipler și Suziuia 
Olajos pe care, de altfel, i-au și nomi
nalizat. Dar planurile individuale de pre
gătire nu le-au întocmit. Motivul? An
trenorii. sraiv gindit., între timp, că cei 
doi sportivi nu sînt chiar așa de... te
ribili. Ce altceva decît lipsă de orien
tare (și de seriozitate) dovedește o ase
menea manieră de lucru?

în problema elementelor depășite ca 
vîrsdă (lulîa Valaskay, Ecaterina Lazăr 
etc) antrenorii nu au luat nici o mă
sură. Dimpotrivă, o parte dintre acești 
scrimeri au fost folosiți recent în ca
drul campionatului republican îu care 
echipa feminină de pildă ocupa ulti
mul loc în clasament. Ei au fost prefe
rați altor trăgători, mai tineri și de 
perspectivă, cu toate că aceștia din urmă 
munciseră pentru a-și merita un loc în 
echipă.

Că aici comoditatea este la ea acasă 
o dovedește și modul în care antre
norii înțeleg să-și recruteze elemente 
de perspectivă : ei nu intră în școli, nu 
colaborează cu profesorii de educație fi
zică, cu diri ginții și directorii, ci aș
teaptă ca elevii să vină..... singuri la 
sală I ? Firesc, cu această metodă „sui 
generis11, afluența tineretului în secția 
de scrimă a C.S.M. Cluj nu este cea 
dorită,

O SCUZA VEȘNICA r. 
„N-AVEM SALA PROPRIE ?"

Ca să-și justifice in activ i<ta tea, antre
norii folosesc în toate ocazi-ilv același 

laitmotiv: „Ce să facem, dacă n-avem 
o sală proprie /?“ Este adevărat că, 
pentru moment, clubul nu dispune de 
o sală care să fie utilizată în exclusi
vitate de către scrimeri. Totuși, este 
de subliniat faptul că conducerea sec
ției și a clubului s-au străduit să asi
gure sportivilor avansați, ca și începă
torilor, condiții normale de lucru. Au 
putut fi folosite sălile de gimnastică ale 
liceelor „Gh. Coș buc “ și nr. 11, sala de 
forță de la bazin, sala de tenis dc masă 
etc. De asemenea, se duc tratative pen
tru închirierea altor săli și adaptai’ea 
lor la condițiile cerute de acest sport.
AUTORITATEA ANTRENORILOR - O 

„NECUNOSCUTA"

Ședința de analiză a luat în discuție 
și unele cazuri de indisciplină ivite în 
secție. Cazul cel mai grav l-a oferit 
fiore tis tul Ștefan Csipler, care lipsește 
nemotivat de la pregătire, duce o viață 
nesportivă. Clubul a atras atenția în re
petate. rin duri celor doi antrenori asupra 
acestor stări de fapt. Răspunsurile- an
trenorilor : Pelegrini: „Vă rog, eu nu 
pot să mă amestec în viața personală a 
sportivilor! ? !“; Gurath: „Cu Csipler 
este foarte greu de lucrat*... Necontrolat 
și neindrnmut la timp, Șt. Csipler a 
ajuns să absenteze nu numai de la an
trenamente ci și, student fiind, de la 
cursuri. Iu prezent el are o situație total 
^corespunzătoare la învățătură : restan- 
țier la 4 materii! Și în cazul Rodieăi 
Fărca.șiu (sportivă care nu-și prea con
trolează nici ținuta și nici limba jul) 
antrenorii și-au abandonat calitatea de 
educatori, dacă au avut-o vreodată.

Lipsurile celor doi sportivi aparțin 
într-o bună măsură antrenorilor. Fiindcă 
și ei, la riadul lor, nu se prea înțeleg., 
poartă discuții neprincipiale. Cum să-i 
mai respecte sportivii pe antrenori, cînd 
chiar ei își știrbesc autoritatea ?...

it
Firește, o astfel de situație nu mai 

poate dăinui. Conducerea clubului (se
cretar: Simion Chezdi) are obligația să 
controleze și să îndrume mai îndeaproa
pe activitatea secției de scrimă, felul 
cum muncesc cei doi antrenori, să-i o- 
blige să-și respecte obligațiile ce le re
vin și, în caz contrar, să-i tragă la răs
pundere. Fiindcă numai printr-o muncă 
de perspectivă, conștiincioasă și stărui
toare, printr-un volum de lucru sporit 
(5 antrenamente pe săptămână la nivelul 
sportivilor avansați), prin organizarea cit 
mai multor concursuri, prin seriozitate 
și disciplină, scrima clujeană va ajunge 
să-și recucerească vechile poziții.

TIBERIU STAMA

HANDBAL: ...ș acum 
pregătiri pentru sezonul 

de sală
Pentru echipele de handbal, mascu

line și feminine, încheierea turului 
campionatului republican nu înseamnă 
intrarea în... vacanță, ci... începerea 
pregătirilor în vederea activității de 
sală. Intr-adevăr, la 21 noiembrie — 
conform calendarului competițional — 
trebuie să se inaugureze prima etapă 
(pe centre) a „Cupei de iarnă", tradi
ționala competiție din perioada între
ruperii campionatului, care asigură 

continuitate în pregătire și joc. Și, fi
rește, secțiile de handbal, ca și comi
siile locale de specialitate trebuie să 
privească cu grijă deosebită munca de 
instruire, pregătirea sălilor și organi
zarea întrecerilor în cele mai bune 
condițiuni, așa cum de altfel au do
vedit și în trecut.

• Revenind la ultima etapă a turu
lui se cuvine să subliniem că în se
ria a Il-a (masculin) jocurile s-au ca
racterizat în general prin factura lor 
tehnică bună și prin succesul echipelor 
gazdă în patru din cele cinci partide 
programate. Pasionantă a fo6t între
cere indirectă dintre primele trei cla
sate, care au jucat în deplasare. Din
tre ele mai bună s-a dovedit a fi 
C.S.M. Reșița care a cîștigat — pe me
rit — la Tg. Mureș și a luat un a- 
vans de două puncte asupra principa
lelor concurente — C.S.M.S. Iași și 
Cauciucul Oraș Gh. Gheorghru-Dej. 
învinse la Lugoj și respectiv Petroșeni. 
Dc remarcat frumosul succes obținut 
la București de noua promovată din 
Copșa Mică, echipa Metalul. Aceasta 
se află la un punct distanță de 
C.S.M.S. și Cauciucul, formații care 
vor relua la primăvară cursa de ur
mărire a liderului. O comportare ne
satisfăcătoare a avut și în această e- 
tapă Rapid București, care a pierdut 
a doua oară consecutiv pe teren pro
priu.

• Luptă strînsă și palpitantă în se
ria a Il-a (feminin), reflectată și în 
scorurile a trei din cele patru jocuri : 
două, victorii la un punct diferență la 
Oradea și Buzău, un meci nul la Bucu
rești. Derbiul etapei, Progresul Bucu
rești-Știința Galați s-a încheiat rtede- 
cis și de acest fapt a profitat Voința 
Sighișoara, care — învingătoare la 
diferență — a trecut pe locul I, la e- 
galitate de puncte cu Știința Galați, 
dar cu golaveraj mai bun. Studentele 
din Galați însă, sînt favorizate de 
programul returului, pentrucă vor sus
ține acasă meciurile cu Progresul și 
Voința.

• In sfîrșit, „Cupa de toamnă" își 
cunoaște finalistele : Știința București 
ți Mureșul Tg. Mureș, care se vor în- 
tîlni duminică pe terenul Progresul 
din Capitală (ora 11). Apoi, partici
pantele la această competiție își vor 
începe pregătirile în vederea campio
natului, care — după cum se știe — 
se va inaugura la 19 decembrie.

P. Simion (Steaua) din nou învingător la ciclocros
După cursele organizate de clubu

rile sportive Voința și Steaua, dumi
nică a avut loc cea de a treia com
petiție de ciclocros a sezonului, „Cu
pa Olimpia". A fost ultima întrecere 
„amicală" înaintea campionatului re
publican și, deci, ultima verificare.

Clubul sportiv Olimpia a ales ca 
loc de desfășurare a întrecerii împre
jurimile G.A.S. Roșia, traseu devenit 
tradițional pentru „Cupa Olimpia". 
El are avantajul de a oferi un spațiu 
larg pentru înscrierea drumului pe 
care-1 au de parcurs cicliștii și o 
oarecare varietate a profilului, dar 
are și neajunsul de a fi situat depar
te de mijloacele de transport în co
mun și — din această cauză — numă
rul spectatorilor este foarte mic.

Mai notăm faptul că antrenorul 
brașovean Martie Ștefănescu și-a tri
mis juniorii la București pentru a 
face cu prilejul „Cupei Olimpia" un 
prim contact cu viitorii lor adversari 
Ia campionat. Păcat însă că Ștefan 
Suciu a căzut și a abandonat Am 
fi putut asista la un interesant duel 
Suciu—Grigorc, care ne-ar fi edifi
cat asupra șanselor la finala cam
pionatului de la 21 noiembrie.

întrecerea seniorilor a angrenat 
în disputa pentru primul loe cîțiva 
cicliști consacrați în acest sezon. Ne 
referim la Simion, Calagiu, Radu,

VOLEI: Voința M. Cine a cîștigat 
„Cupa regiunii Mureș-A. M.“

La finele acestei sâptămîni, cam
pionatul republican începe și în se
riile secunde. Pentru a-și verifica 
pregătirile efectuate în vederea cam
pionatului, patru dintre echipele fe
minine din seria a Il-a au participat 
la un turneu desfășurat recent în 
sala I.M.F. din Tg. Mureș. Competi
ția, organizată de comisia de volei 
locală ,a fost dotată cu „Cupa Re
giunii Mureș-Antonomă Maghiară11, 
pe care a cucerit-o echipa Voința 
Miercurea Cioc.

ȘTIRI.. ȘTIRI... ȘTIRI...
• F. R. VOLEI A STABILIT da

tele de desfășurare a campionatului 
republican de juniori ediția 1965/1966, 
precum urmează : etapa I, pe oraș 
(raion) 3X.1965 — 10.IV.1966 ; e-
tapa a Il-a, pe regiune 22—24.
IV.1966 ; etapa a IlI-a, interregională 
13 — 17.VII.1966 (la 2 — 3.VII.1966, 
jocul preliminar eliminatoriu) ; etapa 
a IV-a. finală 5—7.VIII.1966.

9 SANCȚIUNE. — Pentru că nu a 
asigurat condițiunile regulamentare de 
desfășurare la meciul feminin de cate
gorie A, seria I, Știința Craiova — 
C.S.M. Sibiu, pe care l-a organizat în 
ziua de 24 octombrie, secția de volei 
a Științei Craiova a fost sancționată

RUGBI: Două restanțe în categoria A

Mitef ș.a. De-a lungul celor 24 1
însă s-au produs cîteva buscula 
(se pare că atît Lascu cît și Calaț 
au comis gesturi nesportive) ev * 
făcut ca alcătuirea grupului frun 
să se schimbe de cîteva ori. în 
naiul cursei, tenacele Petre Simi 
și-a realizat șansele printr-un fii 
puternic, irezistibil.

Biciclete de turism (13 concurei
— 2,5 km) : 1. C. Nicolae (SSE 
8:12 ; 2. Ion Stroia (SSE 2) 8:20 ; 
V. Mureșanu (Dinamo) 8:28.

Semicurse (14 concurenți — !
km) : 1. I. Ajoghin (SSE 2) 11:3
2. Gh. Istrate (SSE 2) 11:54; 3. 1 
Trăistaru (SSE 2) 12:20.

Juniori cat. a Il-a (19 concurei
— 9,3 km) : 1. Gh. Ciumete (CP 
27:50 ; 2. I. Ungureanu (SSE
27:55 ; 3. P. Tudorică (Dinam
28:00

Juniori cat. I (21 concurenți — 
km) : 1. C. Grigore (Voința) 35:0( 
2. Șt. Cernea (SSE 1) 35:01 ; 3. 
Constantinescu (CPB) 35:05.

Seniori (13 concurenți — 24 km
1. Petre Simion (SteauaLJ>3:52 ;
R. Calagiu (Steaua) 54:25 ; . V. E 
ma (Steaua) 54:40. *

„Cupa Olimpia" a fost cîștigată i 
CPB care a totalizat 45 p.

HRISTACHE NAUl«

Voleibalistele de la Voința au tei 
minat fără în' ngere întrecere: 
dispunînd cu 3—z de Țesătura Piati 
Neamț, cu 3—1 de C.S.M. Cluj 
tot cu 3—1 de Știința Tg. Mureș.

Pe locul doi s-a clasat formați 
Țesătura Piatra Neamț (3—2 c 
Știința Tg. Mureș și 3—2 cu C.S.N 
Cluj), pe locul trei Știința Tg. Mu 
reș (3—0 cu C.S.M. Cluj), iar pe lo 
cu! patru C.S.M. Cluj.

IOAN PĂUȘ — co-resp. regional 

de către F.R.V. cu „avertisment scris1 
Secției respective i s-a atras atenți 
ca pe viitor, la parterul sălii, în juru 
terenului, să nu mai îngăduie accesu 
spectatorilor (care pot stînjeni jocul) 
ci numai persoanelor oficiale.

• MECIURILE DIN CAPITALA 
din cadrul etapei de campionat di 
săptămîna aceasta se vor disputa, du 
minică 7 noiembrie, după următoru 
program : în sala Dinamo, cu începe
re de la ora 8,30, Progresul-Științr 
București (m.Il), Dinamo-Minerul B 
Mare (m.I), Dinamo-Penicilina laș: 
(f.I) ; în sala Giulești, de la ora 9. 
Metalul-C.P. București (f.I), Rapid- 
Partizanul roșu Brașov (f.I)’

.? ''

300 DE STUDENTI IN
(Urmare din pag. 1)

Cursa de 500 de metri a băieților 
tr produs o surpriză de proporții. Deși 
concurau cu un sinaur echipaj, stu
denții de la I.C.F. (Valentin Pă+rașcu, 
Petre Tomuța, Adrian Pavlovici, lacob 
Hanțiu + Sorin Crăciun), mai omo
geni și cu o pregătire fizică supe
rioară, au cîștigat locul 1. Politehni
ca, prezentă în eliminatorii cu 30 de 
echipaje (I), a fost considerată în 
schimb marea învinsă. Meta-lurgiștii 
grupei 615 A au salvat (parțial) mîn- 
dria sportivă, sosind pe locul doi în 
finală și lăsînd în urmă pe fizicienii și 
chimiștii Institutului pedagogic, pe 
colegii lor de la Tehnologia con-

3
strucțiilor de mașini, pe cei de la U- 
niversitate, Petrol-gaze-geologie etc. 

în final - tradiționala festivitate de 
premiere. Universitatea (asistenți A. 
Bălan și M. Bielz) ocupă locul 1 în 
clasamentul generat, primind o fru
moasă cupă. Politehnicii (asist. I. Bu- 
lugioiu și F. Larion) ...sosită pe locul 
secund, i se oferă diploma pentru 
cel mai mare număr de pârtiei penați. 
Institutul pedagogic (asist. I. Boicu) se 
mulțumește cu locul 3, iar Institutul 
de construcții (asist. I. Sehovici) ca 
și ceilalți „confrați" din învățămîntul 
superior își fac... proiecte pentru e- 
difia viitoare.

„Bătălia nautică" a grupelor de 
studii s-a terminat. Apele iacului s-aii

BĂRCI... î
liniștit pînă la primăvară (n-ar fi ca- | 
zul ca secarea lor să fie amînată ?).
Am plecat de la Complexul sportiv I 
studențesc din Tei cu imaginea recon- ■ 
fortantă a dragostei de sport ma- . 
nifesța+ă de studenți, a entuzias- I 
râului lor cuceritor. E timpul ca acest B 
entuziasm să fie mai bine îndrumat i 
spre performanță. îi vom vedea de- I 
sigur pe concurenții de duminică în 
campionatele universitare din mai , 
1966. Lucru îmbucurător dar nu sufi- I 
cient. Am dori să vedem măcar a “ 
zecea parte dintre ei în secțiile noa- ■ 
stre de sporturi nautice și, de ce nu, | 
(măcar unu la sută I) în loturile re
prezentative. E o problemă atît de 3 
greu de rezolvat ?

C.S.M.S. IAȘI — PROGRESUL 
BUCUREȘTI 3—5 (3—0). Dacă s-ar 
fi disputat într-o etapă „plină", a- 
cest meci ar fi putut constitui sur
priza etapei. Dar n-a fost etapă, după 
cum n-a fost o surpriză pentru cei ce 
au asistat la joc. Gazdele au fost 
lipsite de vlagă, iar oaspeții au 
muncit foarte mult și au fost supe
riori în grămezi. Rezultatul este 
just. Au înscris Crișan (lovitură de 
pedeapsă) pentru C.S.M.S., Dumi
trescu (încercare) și Briceag (trans
formare) pentru Progresul. Corect și 
autoritar arbitrajul lui C. Horowitz 
— București (D. Diaconescu — co- 
resp. regional).

FARUL CONSTANȚA — ȘTIIN
ȚA TIMIȘOARA 25—3 (0—3). Con- 
stănțenii au fost conduși la pauză cu 

3—0, dar în partea a doua nu au 
mai primit nici un punct, îns£j'<? 3 
în schimb 25 1 Jucătorul Grosu "'ue 
la Știința a fost eliminat pentru in
jurii aduse arbitrului bucureștean Șt. 
Constantinescu (E. Petre — coresp.).

★
în urma acestor rezultate, 

meatul este următorul :
clasa-

1. Dinamo Buc.
2. Steaua București
3. Grivița Roșie Buc.
4. Gloria Buc.
5. C.S.M.S. Iași
6. Constructorul Buc.
7. Farul Constanța8. Progr. Buc.
9. Știința Petroșeni

10. Rulmentul Bîrlad
11. Știința Timișoara
12. Știința Cluj
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STA FĂLTICENI — ME- 
PORT GALATI 0—0. Lo- 
au greșit mult, au jucat dez- 
fără orientare tactică în te

și au dominat cu autoritate 
: parte din timp (au tras și 
are) ei nu au reușit să fina- 
ici o singură dată. Oaspeții 
arat organizat, obținînd un 
punct în deplasare. A arbi- 
isfăcător Adrian Macovei — 
Negru Lazăr — coresp.).
1IA SUCEAVA — MINO- 

VATRA DORNEI (3—2). 
au jucat bine în prima repri- 
de altfel au și marcat trei 

irin Asiminoaie (min. 2), Bi- 
;. 28) și Luțac (min. 32). în 
ire jocul se echilibrează și 
ritmul, sucevenii dau posibi- 

aspeților să preia inițiativa, 
ie de do-i ori prin Kiss (min. 
’all (k n. 56), iar în final să 
S cu egalarea. (R. Munteanu 
sp.)
KLUL RĂDĂUȚI — TEXTI- 

iJȘI (1—0). Joc spectaculos 
au contribuit ambele echipe.

Ictoriei a fost realizat de Cl
in min. 65). (I. Popescu —

IțA ORAȘUL GH. GHEOR- 
4EJ — FLAMURA ROȘIE 
1 (0—0). Chimia a dominat 
1, dar a dovedit ineficacitate 
porții. Apreciem ca pozitivă 
irea în echipa locala a junio- 
oșcov II, care a dat randa- 
)e remarcat că în min. 80 
ital de la Chimia a ratat un 
(A. Andronescu — coresp.) 
OLUL MOINEȘTI — LO- 

l’IVA IAȘI (0—0). Ambele e- 
u prestat un joc modest, fără
Petrolul a jucat la întîmpla- 

special atacul care a acționat 
igă. Oaspeții au fost calmi în 

și oarecum periculoși pe 
tac, dar la fel de ineficaci. 
iaite — coresp.)
D MIZIL — FRUCTEX- 
FOCȘANI (3—1). Rapid și-a 

yictoria în urma golurilor
Vasile Ivan (min. 34 și 

DinȘa (min. 80, cu concursul 
ui iLazăr). De la oaspeți a 
Ziegkr, Ambele echipe au ju- 
■. (I. Georgescu — coresp.) 
ORIA F. NEAMȚ — UNI- 
EGREȘT (0—1). Unicul gol 
înscris- de Chirilă.

cu scăpări L. Kiss din Tg. Mureș. 
(V. Secăreanu — coresp.).

TEXTILA SF. GHEORGHE — 
TRACTORUL BRAȘOV (0—0). Rezul
tatul nedreptățește pe textiliști care 
au avut mai multe ocazii de a În
scrie. (Z. Papp — coresp.).

TEHNOMETAL BUCUREȘTI — E- 
LECTRICA CONSTANTA (3—1). Vic
toria a revenit echipei mai dinamice, 
mai tehnice, cu mai multă personali
tate In joc. Prin două curse impe
tuoase, terminate cu centrări, Caco- 
veanu i-a pus pe Chelu (min. 15) și 
pe Dobre (min. 70) In situația de a 
Înscrie, iar In min. 47 a marcat și 
el un gol. Oaspeții au redus din scor 
In min. 86, In urma penaltiului execu
tat de portarul Cataramă. A arbitrat 
cu competentă C. Gheorghifă din 
Bacău. (I. Cu pen — coresp.).

MINERUL DEVA — ELECTRO- 
PUȚERE CRAIOVA (3—0). Joc 
chilibrat, în care 
au depus mari eforturi, 
din Deva, mai deciși și cu un 
bun simț al porții, au reușit să 
ge la scor. Au marcat : Tancu 
23), Cergo (70) și Bejan (72). 
Simion — coresp.).

METALUL TR. SEVERIN 
PROGRESUL STREHAIA (0—1). 
întrucît terenul din Tr. Severin e 
suspendat, partida s-a jucat la 
Strehaia. Jocul a fost viu disputat, 
victoria revenind pe merit celor din 
Strehaia, prin golul înscris de Roșu, 
în min. 30. (Gh. Dobreanu — coresp.)

ELECTROMOTOR TIMIȘOARA 
— PROGRESUL CORABIA (2—0). 
Timișorenii au obținut o victorie 
meritată. Punctele au fost înscrise

e-
ambele formații 

Fotbaliștii 
mai 

cîști- 
țmin.

(I.

■-

Tehnc.metal Bucu-
Portarul oaspeților — Cataramă — se află intr-o situație critică, lată-1 
,incoj(it“ de un înaintaș bucureștean.

rești — Electrica
(Fază din meciul 
Constanta 3—1)

Foto : N. Tokacek

CLASAMENTnotiva lași 10 6 2 2 17— 8 14ia Suceava 10 5 4 1 13— 7 14ta Fălticeni 10 5 2 3 16—12 12la Buhuși 10 5 1 4 15—12 11Iul Moinești 10 4 3 3 11— 9 11^șie Tecuci 10 3 5 2 13—13 11
i Mizil 10 4 2 4 16—18 10
export Focșani 10 4 1 5 13—12 9orad V. Dornei 10 4 1 5 12—16 9ia Orașul Gh.
□rghiu-Dej 10 4 1 5 9—14 9
ria P. Neamț 10 4 0 6 15—12 8
ul Rădr^ ' 10 3 2 5 8—12 8
os port L ^|i 10 2 4 4 5— 9 8a Negrești 10 2 2 6 5—14 6

SERIA SUD
1ENTUL BRAȘOV — FLACĂ-
ȘIE BUCUREȘTI (1—5). Oas- 
i realizat o victorie muncită 
'* ■** La acest succes au con- 
r>.j3, din plin, și... brașovenii 
i jucat ca niște Începători, 
rcat Ganciu (min. 53 și 61), 
a (min. 28), Marin (min. 40) 
andru Aurel (min. 83) pentru 

roșie, respectiv Lupu (min. 
semnalat gestul nesportiv al 

i'.ui Olteanu (Rulmentul) care 
dt, intentional, adversarul di
pt pentru care antrenorul Gh. 
seu l-a scos din 
■spondent). 
(OM BRAȘOV 
'3—0). Victorie 

unei dominări
Petrașcu (min. 6), Sima (min. 

!r-o pozifie discutabilă de of- 
U,'Mcu (min. 85). A arbitrat

joc (E. Bogdan

— Ș.N.OLTE- 
clarâ, ca ur- 
insistente. Au

I.M.U. MEDGIDIA — DUNĂREA 
GIURGIU (1—1). Partida a avut două 
aspecte diferite. In prima repriză 
jocul a fost echilibrat, cu lin foarte 
ușor avantaj de partea oaspeților, 
iar in a doua localnicii au atacat 
insistent dar au ratat toate situațiile 
create. Au înscris Cojocarii (min. 1) 
pentru Dunărea, respectiv Marin 
(min. 39). (R. Avram — coresp.).

PORTUL CONSTANTA — CHIMIA 
FĂGĂRAȘ (5—0). Scor mare in urma 
dominării autoritare a constănfenilor, 
care au realizat cele 5 puncte prin 
Slntimbreanu (min. 7, 9, 47), 
(min. 78) și Manea (min. 83). 
gat că oaspeții au ratat un 
Popa — coresp.).

Meciul Marina Mangalia 
trica Fieni a fost amlnat.

CLASAMENT
10 6 
10 5 

5 
5 4 
4
34 
3 
1 
3 2 
1 
1

SERIA VEST
MUSCELUL CÎMPULUNG — 

VICTORIA CĂLAN (1—0) Meci 
viu disputat în care gazdele au ra
tat cel puțin 4—5 ocazii clare 
gol. Punctul victorios a fost 
de fundașul Delca, în min. 
Popescu — coresp.)

C.F.R. CARANSEBEȘ — 
TIMIȘOARA (1 — 1). Ambele 
au luptat mult pentru un rezultat fa
vorabil. în min. 5, 
ocazie de a deschide scorul prin Si
mon, dar acesta ratează. Un minut 
mai tîrziu însă ei reușesc să înscrie 
prin Novacovici. Jocul se echilibrea
ză și timișorenii egalează prin Sam
son. (M. Mutașcu — coresp.)

1. Metrom Brașov
2. Tehnometal Buc.
3. Dunărea Giurgiu4. Portul Constanța
5. Tractorul Brașov
6. Electrica Fieni
7. Textila Sf. Gheorghe
8. Chimia Făgăraș
9. Flacăra roșie Buc.

10. S. N. Oltenița
11. I.M.U. Medgidia
12. Electrica Constanța
13. Marina Mangalia14. Rulmentul Brașov

io 
io

9
9

1010 
10 
10 
10
10

8
10

54) și Renye (65).

Frucmel 
. Dc adău- 

11 m. (C.

Elec-

3
3
33
32
4
13
7
2
4
3
1

1513
1313
11
10
109

9
9
38
5
3

de 
înscris 

47. (V.

C.F.R. 
echipe

gazdele au o mare 
de scorul prin Si-

de Soilița (min.
Fotbaliștii din Corabia au jucat bi
ne în cîmp, dar în fața porții au fost 
ineficaci. A arbitrat satisfăcător T. 
Moga (Oradea). O notă proastă pen
tru organizatori. Aceștia n-au luat 
măsuri de ocrotire a arbitrului care 
a fost insultat după meci de un grup 
de spectatori. (I. Ioana — coresp.)

METALUL HUNEDOARA — 
VICTORIA TG. JIU (2-0). Joc de 
un scăzut nivel tehnic. ITunedorenii 
au dominat tot timpul (raport de 
cornere 17—1) dar n-au putut mar
ca decît spre sfîrșit (Szekely în 
min. 77 și Dobîndă în min. 82). (V. 
Albu — coresp.)

MINERUL ANINA — MINERUL 
CÎMPULUNG ~ MUSCEL (3-0). 
Scorul putea să ia proporții dacă 
înaintașii formației din Anina n-ar 
fi fost impreciși în șuturile expedia
te la poarta oaspeților. Golurile au 
fost marcate de Tismăneanu (min. 9), 
Dragnea (43) și Beger 
Crăciunel — coresp.)

(80). (Gh.

CLASAMENT
1. C.F.R. Timișoara 10 7 2 1 33—12 162. Metalul Hunedoara 10 fi 1 3 21— 7 13
3. Minerul Deva 10 6 1 3 17— 9 134. Victoria Tg. Jiu 10 4 3 3 13—10 115. C.F.R. Caransebeș 10 4 3 3 12—13 116. Electromotor Timiș. 10 4 2 4 19—15 107. Progresul Strehaia 10 4 2 4 10—24 108. Electroputere Cv. 1() 4 1 5 22—15 9
9. Victoria Călan 10 4 1 5 10—10 910. Progresul Corabia 10 3 3 4 6—11 911. Muscelul Cîmpulung 10 3 3 4 9—16 912. Minerul Anina 10 3 2 5 7—11 813. Met. Tr. Severin t D 2 2 6 11—24 614. Min. Cîmpulung 1(1 1 4 5 7—20

SERIA NORD
UNIREA DEJ — STEAUA ROȘIE 

SALONTA (3—1). După prima repu- 
ză. In care forțele au fost egale, 
gazdele s-au detașat; practicing un 
joc bifti și ău Ciștlgat '‘pe merii. An 
marcat: Plrvu (min. 17 și 78), Serva- 
țius (36) din lovitură de la 11 m, res
pectiv Baghi (42). A arbitrat corect 
și autoritar G. Fărcașiu-Satu Mare. 
(A. Kontrai — corespondent).

GLORIA BISTRIȚA — MINERUL 
BIHOR (3—0). Joc dinamic, cu malto 
faze de poartă, dar numai de partea 
bistritenilor I Golurile aparțin 
du (min. 15 și 46) și Marin 
Toma — coresp.).

A.S. AIUD — PAIANTA 
ȘOARA (2—1). După un Început slab, 
A.S. Aiud revine și reușește să clști- 
ge partida pe merit. Scorul a tost 
deschis de gazde In min. 26 (Ostian), 
la clleva minute au egalat oaspeții 
prin Covaci, apoi cu un sfert de otă 
Înainte de fluierul final, fotbaliștii 
din Aiud stabilesc rezultatul de 2—1. 
(A. Crișan — coresp.).

FORESTIERA SIGHETUL MARMA- 
ȚIEl—PROGRESUL REGHIN (4-1). In 
fine, după multe infrlngeri, reușesc 
și fotbaliștii din orașul nostru să clș 
tige a treia partidă din cele zece ju
cate. Forestiera a practicat, de dala 
aceasta, un joc bun, marclnd toate 
cele patru goluri In prima repriză 
(Dembrovschi In min. 10, 15 și 20, 
Panait in min. 30). Oaspeții au reaus 
din scor In min. 23 prin Naghi. Ar 
bitrul Șt. Pathos (Oradea) — delegat 
initial ca tușier — a condus corset 
la centru. (V. Godja — coresp.).

MINERUL BAIA SPRIE — OLIM 
PIA ORADEA (1—0). Meci fără is 
toric In care gazdele au avut iniția
tiva tot timpul, iar orădenii s-au apă 
rat supranumeric. Golul 
Sulyok (min. 34). (Al. 
corespondent).

SODA OCNA MUREȘ 
RE AN A 4—2 (4—0). 
complet diferite: In prima au domi
nat gazdele — clnd au și marcat prin 
Vancea (min. 7), Popanică (15 și 35 
din 11 m) și Hișu (26) — iar în cea 
de-a doua sătmărenii, clnd au redus 
din handicap. Golurile oaspeților 
le-au Înscris Both (72) și Dunca (82) 
(Gh. Tăutan — coresp.).

CHIMICA T1RNÂVENI — META
LUL COPȘA MICA (0—0). Chimiștii 
au practicat un joc fără orizont tac
tic și au fost nevoiti să se mulțu
mească cu un rezultat de egalitate. 
Metalurgiștii s-au apărat cu succes.

Clmpean (Beclean) a arbitrat foar 
bine. (I. Hasașiu — coresp.).

lui Hai- 
(85). (L

SIG Hi

aparține tui 
Domuță —

— SĂTMA- 
Două remize

(Urmare din pag. 1)

de două ori (1—1 cu Cehoslovacia Ia 
Nitra, 2—2 cu R. D. Germană la 
Craiova). După cum se vede nici o 
înfrîngerel Si sperăm că echipa 
noastră va încheia suita jocurilor 
internaționale cu un rezultat bun.

Fotbaliștii români au făcut și ei, 
ca și polonezii, un antrenament ieri 
dimineață pe stadionul Republicii. 
Un antrenament de 60 de minute, 
de mișcare ușoară, în care antrenorii 
Bazil Marian și Angelo Niculescu au 
pus accent pe tactică. în lot — o 
defecțiune: Năflănăilă nu va putea 
fi utilizat întrucît este accidentat. In 
locul lui va juca Ștefănescu.

Iată formațiile anunțate de antre
nori: ROMANIA : Constantines* u
Sătmăreanu, Boc, Grăjdeanu. Mo
canii — Ștefănescu, Nunweilier VI — 
Matei, Frățilâ, Cuperman, Moldo- 
veanu (rezerve: Niculescu —- por
tar, Lupescu, Stoenescu, Dobrin. 
Pantea, Naghi, Szabo). POLONIA : 
Pocialik — Slomiany Kotlarczyk 
Winkler, Revilak — Suski, Pielok — 
Rother, Willim, Jarosik, 
(rezerve: Ochman — 
sialek, Folbrycht).

Reamintim că meciul 
Polonia va fi condus 
gar Petar

Kovvălil; 
portar, Mu

Djonev

de juniori 
Sovietică

de
România — 
arbitrul bul

Partida
Uniunea
doua ediție. Prima, reamintim, 
vut loc la 13 aprilie 
cu prilejul turneului 
încheiat cu victoria 
rul de 1—0. „Cartea

T. 
te

CLASAMENT
1. Steaua roșie Salonta 10 6 1 3 16—15 132. Metalul Copșa Mică 10 5 1 4 19—13 113. Minerul Bihor 10 5 1 4 22—17 114. Soda Ocna Mureș 10 4 3 3 17—12 115. A. S. Aiud 10 3 5 2 15—12 116. Minerul Baia Sprie 10 4 3 3 16—16 117. Unirea Dej 10 5 1 4 14—16 118. Gloria Bistrița 10 4 2 4 15—12 109. Chimica Tîrnăveni 10 3 4 3 8— 7 1010. Progresul Jleghin 10 5 0 5 16—18 1011. Faianța Sighișoara 10 4 2 4 11—15 10

12. Sătmăreana 10 3 3 4 17—17 9
13. Olimpia Oradea 10 1 4 5 12—19 6
14. Forestiera SighetulMarmației 10 3 0 7 14—23 6

a In numărul de ieri al ziarului nos-
tru clasamentul seriei a doua a catego-
riel B a apărut Incomplet, și anume 
fără echipa care ocupă locul 14, Aceasta 
este C.F.R. Arad, care are următoarea 
situație : 11 2 3 6 6—17 7.
• In cronica meciului Crișul — Side- 

rurgistul (4—0), la al doilea paragraf 
în loc de „...în această PARTIDA echipa 
care s-a „văzut" mai mult..." se va citi 
„...în această PERIOADĂ echipa care 
s-a „văzut" mai mult...". Greșelile 
se datoresc corecturii.

România — 
se atlă la a 

â -i 
1963 la Londra.
U.E.F.A. și s-a 

noastră la «co
de vizită” a ce

lor două echipe este frumoasă. Se
lecționata sovietică de tuniori a 
juns în finala „Turneului țărilor nor
dice" : după ce a întrecut Islanda cu 
2—1 și Danemarca cu 3—-1 pierzi ud 
meciul final (1—3 cu Norvegia), iar 
cu puțin timp în urmă a terminat la 
egalitate (3—3), la Varșovia, cu e 
cliipa de juniori a Poloniei, învinsa 
noastră cu 1—0 de la Torun.

Iată formațiile care se vor întrece 
mîine la Sibiu : ROMANIA : Coman— 
Olteanu, Vigu, Anca, Ștefan — Lupu- 
lescu, D:nu — Incze IV, Dumilrache, 
Pop, Manea (rezerve: Casoni — 
portar, Șerban, Costea, Țegean, Ro
tarii, Dincuță, Marica). U. R. S S.: 
Abaev — Vergopolov, Grebnev, 
Sergvelișvili, Morozov — Naumov, 
Eskin — Bulgakov, Simonov, Vino
gradov, Petrenko (rezerve : Taran — 
portar, Ahmelsin, Juromski, Krav- 
cenko, Gherskovici).

Arbitru : Wolfgang Riedel (R. D. 
Germană).

DE LA I. E. B. S.

a-

Biletele, pentru cuplajul de fotbal Di
namo București — Petrolul și Rapid — Știința Timișoara care va avea loc du
minică 7 noiembrie 1965 pe stadionul „23 
August", se pun în vînzare incepind de 
joi 4 noiembrie 1965 la casele de bilete obișnuite

I

PRONOSPORT
• Vineri urmează să sosească Ia Giur

giu motonava „Oltenița” cu cei 180 pre- 
miați Loto-Pronosport care au efectuat 
o frumoasă excursie pe Dunăre, cu vi
zitarea orașelor Belgrad și Budapesta, a 
insulei Ada.Kaleh și a altor Interesante 
obie^țlv? turistice de pe itinerar.

SîmbătA seara, cu prilejul emisiunii 
televizate „Cu mască ^i fără mască”, 
Loto-Pronosport atribuie noi premii pen- 
irtl spectatori și telespectatori. Premiile 
care se vor atribui sînt următoarele :

Pentru concursul fulger : 1 ceas de
mină „Tvlir“, 1 ceas de mină „Pobeda" 
și 1 stilou „Kâweco".

Pentru telespectatorii care vor iden
tifica măștile : 1 televizor „Hubin 102". 
1 frigider „Fram“, r aparat radio cu tranzistdri. 1 plkup, 5 garnituri de taci- 
murl inoxidabile, 5 ceasufi deșteptătoa
re 6u piedestal și 6 pachete cu... sur
prize. „j

condițiunile de concurs vor fi anunțate timpul emisiunii. ,
— e'TrâgSFSă numerelor cîștlgătoâre dă 
la concursul ProftouXpFes de azi, care 
are un report de 362.184 lei, are loc ia 
ora 19 în București, str. Șelari nr. 8,

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.
M' Hiî u~i .turin ..............



ozon
5 minute cu Florin Gheorghiu

Actualitatea

dirz fi bine 
Iar diferen- 
au făcut ca 

poată arunca

După turneul de șah de la Belgrad

Trima apariție publică a lui Florin 
■ Gheorghiu în noua sa calitate de mare 
maestru internațional a coincis cu un 
frumos succes. Onorîndu-și titlul, cam
pionul nostru a ocupat primul loc (la 
egalitate cu Matulovici) într-un tradi
țional turneu, organizat anual la Belgrad 
în cinstea aniversării eliberării capitalei 
Iugoslaviei.

— Deși pe tabela de concurs n-au fi
gurat nume foarte sonore, ne spune Flo
rin, turneul a fost tare și, mai ales, 
dificil. Au participat 3 mari maeștri, 7 
maeștri internaționali și 4 maeștri na
ționali, care au reușit cu toții să îndepli
nească o notă de maestru internațional 
(Velimirovici, O stoici, Racici și Soko
lov ). S-a jucat extrem de 
în majoritatea partidelor, 
țele minime din clasament 
o singură înfrîngere să te 
multe locuri în jos.

— Cum se explică acest ritm lent 
de înaintare ?

— Prin ritmul foarte... rapid de joc 
impus de organizatori: 50 de mutări în 
2 ore și jumătate, întreruptele a doua 
zi dimineața cu 20 de mutări pe oră.

— Criza de timp a fost, deci, prezen
tă la mai toate mesele?

— Intr-adevăr, a fost un ...secundant 
nelipsit. S-au creat situații de-a drep
tul comice, cînd jucătorii, avînd de efec
tuat cite 18—20 de mutări, nu mai reu
șeau să le scrie. Au căzut ceasuri pe 
jos, a fost nevoie de minute în șir 
pentru reconstituirea pozițiilor...

— Sc pare că și dv. ați fost într-o 
partidă victima crizei de timp?

— Dai Cu Kavalek. Păcat, pentru că 
socotesc această partidă, pînă la „gafa** 
pe care am făcut-o, drept cea mai bună 
realizare a mea din turneu. De frica... 
ceasului am jucat foarte prudent în run-

dele următoare, reușind să-mi intru 
mină** abia spre sfîrșit, cînd am și de
marat.

— Cum a jucat celălalt cîștigător, 
Matulovici?

— Marele maestru iugoslav s-a situat 
la polul opus. Adică, a început foarte 
tare cu 3'/j din 4 posibile și a avut 
apoi o cădere (B/2 din 6) cînd am tre 
cui eu înainte. In cele din urmă am sosit 
...umăr la umăr.

— Ce noutăți teoretice a arătat tur
neul?

— Multe și interesante. Matulovici, 
cu albele, a folosit o inovație împotriva 
lui Tringov, în varianta Breyer din spa
niolă și a cîștigat în 30 de mutări. A- 
nalizînd partida, am găsit o bună în
tărire a jocului negrului. Am și aplicat-o, 
în ultima rundă, chiar contra lui Matu
lovici. Am obținut o poziție excelentă, 
dar adversarul meu a găsit mutări unice 
de apărare. Velimirovici a jucat cu albul 
cîteva scheme noi de deschidere în Si
ciliana, iar Karaclaici a folosit cu suc
ces un sistem de spaniolă, în general 
repudiat: Cf6 la mutarea a treia fără 
să se mai joace a6.

— In încheiere, spuneți-ne ceva des
pre perspectivele de viitor.

— Obiectivul meu cel mai apropiat — 
finala campionatului național, „turneu 
maraton** cu 22 de participanți. Pentru 
sfîrșitul anului am o invitație la Hastings. 
La actuala ediție se sărbătorește ani
versarea a 900 de ani de la faimoasa 
bătălie și organizatorii doresc un tur
neu alcătuit numai din mari maeștri, în 
frunte cu campionul mondial Tigran Pe
trosian.

I-am urat marelui maestru succes în 
viitoarele sale confruntări.

VALERIC CHIOSE

1 t 2 3 4 5 fi 7 H 9 IO 13
1 futough/u România 7 y? 'A 0 /2 '/z /2 1 1 7? 1 7, /? 7’4
2 MAIU/OVICI Iugoslavia ' ■ B ț 1 1 0 '/z 0 ^2 y? 7? /z 1 77,
3 PUNICI Iugoslavia Vz 0 1 0 0 1 1 7$ 1 72 *72 72 7
4 TRINGOV ffi'/gjfia Vi 0 0 0 7? 1 1 1 A ’/2 7? 1 7
5 KAVALCK Cehoslovacia 1 0 1 '/>K 1 0 0 7? 7, A 1 7
6 KARAKIAICI Iugoslavia 7i 1 1 ,1 */z y 1 0 0 7, ’A */? 0 7
/ mseu l/ngdi’id 72 •/« 0 /z 0 '/z 1 1 1 il 0 /î i 7
8 vhimirovii’i Iugoslavia 'h 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 fix
3 OSIOH’I Iugoslavia 0 ’4 % 0 1 1 0 1 72 0 7, 7? 1 6X
w RACICI Iugoslavia 0 'A 0 0 iz 1* 0 1 '/z 1 1 1 0 67,
II SOKOLOV Iugoslavia 7, 7, % 72 'A /2 0 1 0 1 7? Vz 67,
12 muci iugoslavia 0 'A */z 'A % 1 0 72 0 0 1 0 5
13 OILY Ui/gai’iă */2 Vz 7? % V, 'A 0 7» 0 0 'A 5
W SI MA Polonia 0 '/z 0 0 1 0 0 0 1 *iz 1 72 5

CAMPIONATELE ÎN DIFERITE 
ȚARI EUROPENE

AstonANGLIA (etapa a 14-a) : 
Villa-Sheffield Wednesday 2—0, E- 
verton-Blackburne Rowers 2—1, Man
chester United-Blackpool 2—1, Leeds- 
Burnley 1—1, Leicester-Arsenal 3—1, 
Liverpool-Nottingham 4—0, Chelsea- 
Sheffieid United 2—1, Sunderland- 
Northampton 3—0, Tottenham-West 
Bromwich Albion 2—1, West Ham- 
Stoke City 0—0. Clasament : Leeds 
United 20 p, Tottenham și Burnley cu 
cite 19 p.

UNGARIA : (penultima etapă) Va- 
sas-Ferencvaros 1—0. A fost derbiul 
campionatului. Invingătoarea — chiar 
dacă pierde în ultima etapă — este 
noua campioană, avînd un golaveraj 
mult superior. M.T.K.—Ujpesti Dozsa 
1—1, Tatabanya-Komlo 2—0, Salgotar- 
jan-Csepel 1—0, Ozd-Honved 1—0, 
Gyor-Pecs 2—1, Dorog-Szeged 1—0, 
Clasament : Vasas 37 p, Ferencvaros 
35 p, Ujpesti Dozsa 32 p, Honved 
29 p etc. Echipa Szeged a retrogradat, 
iar cealaltă formație care va juca la 
anul în „B“ va fi cunoscută după ul
tima etapă.

SPANIA (cîteva rezultate din etapa 
de duminică) : Atletico Madrid-Ma-

DE PE TOATE MERIDIANELE
Pele în fața „tribunalului"

In ziarul de miercurea trecută am 
anunțat că gestul lui Pele, care a pă
răsit ostentativ terenul în meciul cu 
Neroeste, va fi analizat de un tribunal 
special care activează pe lîngă Fede
rația braziliană de fotbal. „In instanță" 
Pele a declarat că arbitrul l-a terorizat 
în permanență dictînd faulturi inverse 
și că, în realitate, el fusese faultat în 
repetate rînduri. Martorul lui Pele a 
fost... filmul. Intr-adevăr, comisia a 
constatat că Pele are dreptate. Drept 
urmare, arbitrul a fost suspendat, iar 
„perla neagră" 
nu trebuia să 
fost sancționat

(care în nici un caz 
părăsească terenul) a 
cu mustrare.

A

se îmbunătățești
MOSCOVA, 2 (Agerpres). P 

prima oară după gravul acciden' 
motocicletă de la 6 octombrie, 
tul sovietic Valeri Brumei 4. ' 
cat din pat, reușind să se țină c 
minute pe picioare. Dr. Kucer 
medicul care-1 îngrijește pe cai 
nul sovietic, a declarat că pre 
de vindecare decurge normal. I 
evitat să dea un răspuns cate 
la întrebarea corespondenților de 
să dacă Brumei va mai putea 
tica atletismul. Pentru noi, a 
medicul, Brumei este un paciei 
vom face tot posibilul ca el să j 
părăsi clinica complet restabilit.

Valeri Brumei a primit o seri 
din Paris semnată de cei mai i 
miți sportivi francezi care-i urea 
grabnică însănătoșire.

Atacul Italiei a mâci,v n pe 
manențâ apârarea polonezilor î 
meciul pe care „Squadra Azzurc 
l-a cîștigat luni pe Stadionul Obn 
pic din Roma cu 6-1 (2-0). late* 
faza din acest joc. înaintașul cen
tral al echipei Poloniei, Sadek (n 
9), a venit în propriul sau care 
pentru a fi de folos apârârii. D 
data aceasta, el nu a intervenit < 
asista la duelul aerian dintre Bui 
garelli și fundașul central Gmoct

TELEFOTO AGERPRE

numai 48 de ore, el a jucat în- 
meci de campionat, și a marcat 
cele 5 goluri ale echipei sale 

Santos. Nu este lipsit de interes

La 
tr-un 
toate 
F. C.
să arătăm că celebrul jucător se află 
în mare formă : în numai 20 meciuri 
de campionat el a marcat 40 de go
luri... ! Un record care nu a fost ega
lat pînă acum.

Salvatore Burruni (Italia) ț 
Fighting Harada (Japonia) / 
Vicente Saldivar (Mexic) / 
Ismael Laguna (Panama) ;

De la Burruni la Ernie Terrel
Este cunoscut că acum 6—8 ani ma

joritatea titlurilor de campioni mon
diali de box erau deținute de boxerii

68-a victorie „contracrondmetru“
a lui Anquetil

In palmaresul ciclistului francez 
Anquetil a fost trecută cea de-a 68-a 
vic’orie internațională „contracrono- 
metru". El a realizat acest succes la 
Lugano unde a acoperit cei 73,300 km 
cu o medie orară de 42,191 km. An
quetil a confirmat din nou că rămîne 
unul dintre cei mai apreciați ași ai 
acestui gen de întreceri. Anquetil a 
reușit cele 68 de victorii în compeli-

țiile: „Nations" (8 ori), Lugano (7 
ori), Turul Franței (10 ori), Turul Ita
liei (6 ori), Paris-Nice (7 ori) și alte 
mari întreceri internaționale. Una din 
cele mai mari medii orare a fost în
registrată de Anquetil în Turul Italiei 
din 1964, cînd ciclistul francez a rulat 
50,490 km cu o medie orară de 
48,036 km.

din S.U.A. Astăzi, din cele 8 titluri 
mondiale oficiale, doar două aparțin 
boxerilor din S.U.A. Pentru edificare 
vă prezentăm lista oficială a campio
nilor mondiali recurtoscuți de WBA i 
muscă: 
cocoș: 
pană : 
ușoară :
semimijlocie: Emile Griffith (S.U.A.)/ 
mijlocie: Dicke Tiger (Nigeria)/ se
migrea: Jose Torres (Porto Rico) pi 
grea: Ernie Terrel (S.U.A.). Titlurile 
neoficiale la categoriile mijlocie — ju
niori, ușoară — juniori și semimijlocie 
— juniori sînt deținute în ordine de 
Nino Benvenuiti (Italia), Flasch Elorde 
(Filipine) și Carlos Hernandez (Ve
nezuela ).

fotbalistică internațională
jorca 1—0, Sevilla-Malaga 0—1, Sa- 
ragossa-Real Madrid 2—3, Elche-Atle- 
tico Bilbao 0—0, Cordoba-Sabadele 
3—0, Espanol-F.C. Barcelona 1—1. In 
clasament, conduce Atletico Madrid 
cu 13 p urmată de Real Madrid cu
12 și Valencia cu 11 p.

IUGOSLAVIA : (etapa de dumini
că) Radniki-Haiduk 0—0, Partizan- 
Jeleznicear 2—0, Vardar-Dinamo Za
greb 1—3, Vojvodina-Velej 2—1, 
Treșnevka-Steaua roșie Belgrad 0—3, 
Adversara echipei Steagul roșu Brașov 
in C.O.T., Zagreb, a fost învinsă de 
O.F.K. Beograd la Titograd cu 4—1. 
In clasament, conduce Vojvodina cu
13 p, urmată de Sarajevo cu 11 p și 
Partizan cu 10 p.

FRANȚA (etapa a 13-a) : Stade 
Frangais-Nîmes 2—1, Angers-Nice 
1—0, Bordeaux-Valenciennes 2—0, 
Cannes-Strasbourg 2—1, Sochaux-Lens
1— 0, Toulouse-Rennes 4—1, Lyon- 
Monaco 1—0, Nantes-Sedan 4—2, Lil
le-Red Star 3—0, Rouen-St. Etienne
2— 0. Clasament : Nantes 23 p, Valen
ciennes 18 p, Bordeaux și Monaco 
cite 17 p.

U.R.S.S. Campionatul are in frunte 
echipa Torpedo Moscova, urmată la 
3 puncte de Dinamo Kiev. Rezultate 
înregistrate în etapa de duminică : 
Dinamo Tbilisi-S.K.A. Odessa 1—0 ; 
Torpedo Kutaisi-Dinamo Kiev 1—0 ; 
Sahtior Donețk-Nefteanik Baku 0—0 ; 
T.S.K.A.-Spartak Moscova 1—1 ; Di
namo Minsk-Torpedo Moscova 1—3 ; 
S.K.A. Rostov pe Don-Aripile Sovie
telor Kuibîșev 4—0 ; Cernomore Odes
sa-Zenit Leningrad 0—0.

• La Toronto (Canada) s-au înt 
în două partide amicale Indepenc 
te și Napoli: 1—1 și 1—0.

• După cum am anunțat, jocu 
baraj dintre Spania și Irlanda (gi 
a lX-a din preliminariile C.M.ț 
avea loc la 10 noiembrie la P 
Din lotul care se pregătește »e: 
acest meci, fac parte 4 jucăfx, ‘ 
echipa Atletico Madrid, care ~on< 
în campionatul spaniol: fundașul 
villa, mijlocașul Glaria și inain 
Uf arte și Rodriguez Ade’ardo.

PE SCURT
• Primul concurs international 

patinai artistic feminin al sezont 
desfășurat la Dortmund, s-a înch 
cu victoria sportivei vest-germ 
Uschi Keszler, în vîrstă de 18 
Keszler, care este campioana 
Germane, a totalizat ^347,6 pun 
Pe locul doi s-a clasa ’sghiara 
Almassy cu 1318 punc^. Iar pe 
Beate Richter (R.D. Germană) 
1 301,2 puncte.

ITALIA A MAI FĂCUT UN PAS 
SPRE LONDRA

După răsunătoarea victorie (6—1) 
cu Polonia, echipa Italiei a făcut un 
pas important spre calificarea în tur
neul final din Anglia. Ea mai are 
nevoie doar de două puncte (pe care 
le poate obține în dubla întîlnire cu 
Scoția), pentru a lua drumul, anul 
viitor, spre turneul final. Echipa care 
a cîștigat miercuri: Negri, Burgnich, 
Facchetti, Rosatto, Salvadore, Lodetti, 
Mora, Bulgarelli, Mazzola, Rivera și 
Barrison. iată
1. Italia
2. Polonia
3. Scoția
4. Finlanda

• Ciclistul francez Jacques . 
quetil a făcut, pe pista velodrom 
Vigorelli din Milano, o tentfljf, * 
a bate recordul mondial al orei 
ținut de Roger Riviere cu periorma 
de 47,347 km. El a acoperit liec 
tur de pistă In 32—33 de secur 
dar s-a oprit după 80 de ture, 
acel moment Anquetil avea un av 
de 2 secunde față de graficul 
cursă al lui Roger Riviere, clnd 
cesta a stabilit recordul.

turneului pe care
R.P. Bulgaria, sel

clasamentul grupei:
4
6
4
6

3
2
2
1

1
2
1
0

0
2
1
5

14: 2
11:10
6: 4
4:19

7
6
5
2

• In cadrul 
întreprinde în 
ționata secundă de hochei pe ghe 
a R.D. Germane a susținut două 
tîlniri cu prima reprezentativ."B 
gariei. In primul joc, sportiviVfculg 
au cîștigat cu scorul de 2—1 (C 
1-0, 1-1). Cel de-al doilea meci a 
venit echipei R.D. Germane cu 8- 
(4-2, 3-2, 1-1).

Trofeul Martini" la scrimăn
Federația italiană de scrimă a a- 

nunțat că tradiționala competiție de 
floretă (masculin) pentru „Trofeul 
Martini’ va avea loc anul viitor, la 
începutul lunii aprilie, în localita-

tea Pessione la 24 km de Torino. La 
competiție și-au anunțat participarea 
floretiști din Franța, Italia, Anglia, 
U.R.S.S., R.F. Germană, R.P. Un
gară, România și Italia. (Agerpres.)

• La Toronto, Intr-un meci pent 
campionatul mondial de box la ca, 
goria grea, americanul Ernie Tert 
l-a Învins la puncte, In 15 repri 
pe canadianul George Cbuvalo. Ti 
rell urmează să-1 lntllnească pe 1 
vingătorul meciului: Clay — Path 
son. Deocamdată Insă, organizația 
box W.B.A. 11 recunoaște campi 
mondial pe americanul Ernie Terre
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