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La sfîrșitul sezonului competilioiial de natație

A. Soptereanu și V. Costa s-au apropiat

de fruntașii brasului european
Cele mai mari satisfacții ale 

iubitorilor natației au fost aduse 
în acest an de specialiștii pro- 

,'cedrului bras, probe în care 
Vasile Costa (antrenor P. Lo- 
vas) și A. Soptereanu (antrenor 

, Gh. Dimeca) au reușit nu numai 
recorduri valoroase, dar și victorii 
internaționale de prestigiu (prin
tre învinșii lui Șoptereanu se 
află și campionu1 S.U.A. Tom

Tretheway). Dacă ei vor avea și 
in lunile ce urmează un progres 
constant, atunci cu siguranță că 
— finind seama de marile lor 
posibilități — vor avea mari 
șanse de a urca pe blocstarturi 
in finalele „europenelor" de la 
Utrecht. Așteptam mai mult in 
acest an de la tinerii Grigore 
Săruleanu 1:15,0 la 100 m și 
2:45,0 la 200 m și George Malar-

A. ȘOPTEREANU

ciuc 1:15,0 la 100 m (antrenor 
Gh. Dimeca) care — departe de a 
obține cifrele propuse — continuă 
să bată pasul pe loc.

Progres îmbucurător și în pro
bele feminine, unde pozițiile frun
tașe sînt deținute de sportive 
care nu au depășit 14 ani (!). 
Gălăfeanca Gica Mana fu (antre
nor D. Mititelu) a făcut.un salt 
impresionant în acest an (9,7 sec. 
la 100 m și 21,7 sec. la 200 m)

(Continuare în pag. a 4-a)

REPREZENTATIVA DE JUNIORI A ROMÂNIEI IN „SERIE":11

Ieri, la Sibiu, a invins cu 3-0 (1-0) echipa U.R.S.S. la fotbal
SIBIU 4 (prin telefon, de Ia 

trimisul nostru). Echipa de ju
niori a țării noastre a ținut 
să răsplătească azi interesul 
și dragostea cu care a fost în- 
tîmpinată la Sibiu (unde s-a 
înregistrat o cifră record de 
spectatori — aproximativ 
10 000), desfășurînd în fața se
lecționatei de juniori a U.R.S.S. 
un joc de calitate și cîștigînd

cu un scor categoric : 3—0 (1 — 
0). Echipa antrenată de
Ola și N. Gorgorin și-a în
cheiat astfel sezonul cu un 
bilanț excelent : 1—0 cu R.D. 
Germană, 1—0 cu Polonia, 0— 
0 cu Cehoslovacia (toate 
trei jocuri, în deplasare) 
un succes net în fața 
rilor sovietici.

Alcătuită din juniori

Gh.

aceste 
și azi 
junio-

care

Handbalistele noastre învingătoare 
la

VIENA, 4 (prin telefon). — 
Mai bine d« 1 000 de spectatori 
au urmărit la „Stadhalle* din ca
pitala Austriei partida internațio
nală dintre selecționata țării noas
tre și echipa Danubia Viena. Așa 
după cum era de așteptat, victo
ria a revenit echipei române cu 
scorul de 14—2 (8—0), prin 
punctele înscrise de Boțan (4), 
Floroianu (4), Șramco (2), Szdkd, 
Leonte, Dumitrescu și Dobîrceanu. 
Pentru Danubia a marcat IIolu- 
bovschi (2).

Meciul, în ciuda diferenței mari 
de scor, a fost totuși spectaculos, 
meritul cel mai mare

această privință formației noastre, 
care a construit o serie de atacuri 
rapide și frumoase. In general, 
tot lotul folosit a dat satisfacție, 
partida constituind din acest 
punct de vedere o utilă verificare 
înaintea 
ediții a

După 
' încheiat
tre, handbalistele române părăsesc 
Viena în cursul dimineții de vi
neri, îndreptîndu-se spre localita
tea Steinbach (R.
unde sînt găzduite 
ticipante la grupa 
natului mondial.

se încadrează confortabil în 
limitele vîrstei cerute de 
regulamentul U.E.F.A., forma
ția noastră și-a confirmat din 
plin, în această toamnă, pers
pectivele și promite să ne a- 
ducă noi satisfacții.

Spuneam mai sus că a fost 
un meci bun. S-a jucat rapid, 
cu mult elan de ambele părți, 
am văzut momente de 
pe care le-am aplauda' 
meciuri de categoria A. Oas
peții au dat juniorilor noștri 
o replică foarte dîrză, prezen- 
tînd o echipă bine clădită fi
zic, omogenă. Cu o bună o- 
rientare în teren — ei au a- 
plicat excelent 4—2—4 — cu 
individualități de certă valoa
re, ca Eskin (cel mai bun de 
pe teren), Kravcenko, Naumov 
și Simeonov. In fața acestui ad- 
advcrsar („cel mai bun pe

fotbal 
și în

revenind în

întreceri internaționale ale
In sezonul 1965—66 handba

lul nostru masculin va avea de 
susținut un program bogat în 
"întîlniri internaționale cu ca
racter de pregătire în vederea 
campionatului mondial din ia
nuarie 1967 (Suedia). Spicuim 
din program :

19—21 noiembrie, la Bucu
rești : „'Cupa orașului Bucu
rești*, cu participarea orașelor 
Belgrad, Budapesta «și Bucu

rești (echipa A și de tineret).

București : 
și Româ-

decembrie :

23 noiembrie, la 
București-Budapesta 
nia-Iugoslavia.

24 noiembrie—6 
turneul echipei Știința Bucu
rești în R. F. G. (la Rheinhau
sen, Essen, Sollingen, Bremer 
vorde etc.).

17 decembrie, 
România-R.F.G.

1—9 ianuarie :
ționatei orașului

la București •

turneul selec- 
Buourești in

începerii celei de a III-» 
campionatului mondial, 
această întîlnire, care a 
pregătirile echipei noas-

RADU URZICEANU
(Continuare în pag. a 3-a)

Campionatele internaționale 
de tenis de masă ale Suediei

Jucătorii fruntași de tenis de masă și-au reluat pregătirile în vederea 
viitoarelor întilniri internaționale. La 28 noiembrie vor începe la Stock
holm campionatele internaționale ale Suediei. La această competiție țara 
noastră va fi reprezentată de Maria Alexandru, Ella Constantinescu, Eleo
nora Mihalca, Dorin Giurgiucă și Adalbert Rethi.

Două învingătoare în finala 
campionatului de șah al țării: 
Alexandra Nicolau și
Ediția 1965 a campionatului 

republican feminin de șah a 
avut epilogul așteptat. Cele două 
jucătoare care au dominat cu au
toritate întrecerea — maestrele 
internaționale Alexandra Nicolau 
și Elisabeta Polihroniade — și-au 
împărțit pînl la urmă victoria, 
clasîndu-so la egalitate pe locurile 
1—2.

In ultima rundă, Alexandra Ni
colau n-a reușit să treacă de re
zistența Măriei Ionescu, partida 
încheindu-se remiză la mutarea 
21. Cu excepția partidei Chiș— 
Urzici, încheiată cu victoria ulti
mei, celelalte întîlniri ale ultimei 
zile de joc au avut de asemenea 
rezultate de egalitate: Jianu— 
T eo dorcscu, Toi g y—D esm ireanu, 
Reicher—Baumstarck, Simu—
Pogorevici, Răducanu—Makai.

Clasamentul finalei de la Her- 
culane este următorul (la egali-

F. Germană), 
echipele par- 
B a campio-

handbaliști’or
R. D. G. (la Berlin, Rostock 
Schwerin etc.) și apoi, în con
tinuare, în R.F.G.

In perioada ianuai ie-martie 
vor avea loc mai multe întîl 
niri, ale reprezentativei, dintre 
care notăm un turneu în R.D.G,. 
Danemarca, Norvegia și Is
landa. Toate acestea se înca
drează în prima etapă de pre
gătire pentru campionatul mon
dial.

Dinamo București-Emiliana Romagnola 12-6
BOLOGNA 4 (prin telex, de la co- 

respondentul nostru). Miercuri seara 
a avut loc în sala de sport din Ri
mini întîlnirea internațională amicală 
de box dintre reprezentativa EMI- 
I.IANA ROMAGNOLA și DINAMO 
BUCUREȘTI.

Pugiliștii români au cîștigat partida 
cu scorul de 12—6. Iată rezultatele 
tehnice, în ordinea categoriilor: 
Farinelli l-a învins la puncte pe Da- 
videscu, după un meci în care a fost 
net superior. La categoria „cocoș”, 
Crudu s-a impus cu autoritate în 
fața lui Sorangelo, pe care l-a între
cut la puncte. La „pană” Stanef a 
reușit un k.o. tehnic, în prima repriză, 
în lața lui Cappellini. Italianul n-a 
putut face nimic împotriva atacu
rilor vijelioase ale bucur eșteanului. 
La categoria ușoară disputat

două partide. în prima, M. Dumi
trescu l-a învins la puncte pe Gara- 
vini, iar în cea de a doua, 
Mihalic l-a întrecut pe Berretti, 
tot la puncte. La categoria semi- 
mijlocie, Rossi și Ghiță au termi
nat nodecis, iar la mijlocie mică, ar
bitrii au dictat o decizie asemănă
toare, în meciul dintre Guerra șl 
Preda, partidă care a oferit spectato
rilor prea puțin box. La semigrea, 
Monea a cîștigat prin abandon, în 
prima repriză, întîlnirea cu AlessL 
Românul a demonstrat o clasă indi»- 
cutabilă și mai multă experiență.

Vineri seară, reprezentativa clu
bului Dinamo va susține cea de a 
doua partidă, în compania unei alte 
selecționate a regiunii Emilia.

BOGAT PROGRAM FOTBA
LISTIC, DUMINICA, ÎN 
CAPITALA

Stadionul 23 August : ora 13,30 
Dinamo București—Petrolul Plo
iești ; ora 15,00 Rapid București 
—Știința Timișoara categ. A. Te
renul Betonul-șoseatia Giurgiu
lui nr. 164 : ora 10,30 Dîmbovița 
București—C.F.R. Roșiori (cupă) ; 
Terenul Laromet : ora 10,30 Rapid 
București—I.M.U. Medgidia (juni
ori) ; Terenul 23 August III : ora 
9,45 Metalul București—FI. roșie 
București (juniori) ; Stadionul Di
namo : ora 11,00 Dinamo Bucu
rești----- Petrolul Ploiești (juniori);
Terenul 23 August IV : ora 10,45 
Viitorul București—Metalul Tîrgo- 
viște (juniori) ; Stadionul Poli
tehnica : ora 11,00 Știința București 
— Progresul Corabia (juniori) ; 
Terenul Veseliei : ora 11,00 Dinamo 
Victoria—Muscelul C. Lung (juni
ori) ; Stadionul Steaua : ora 11,00 
Steaua București—Dinamo Pitești 
(juniori).

TURNEUL FINAL AL CAMPIO
NATULUI REPUBLICAN DE JU

NIORI LA RUGBI

Duminică 14 noiembrie va înce
pe' turneul final al campionatului 
republican de juniori. Participă 
formațiile : C.S.M. Sibiu, Știința 
Cluj, Precizia Săcele, Clubul spor
tiv școlar București, C.S.M. Reși
ța, Știința Timișoara și Metalul 
Turnu-Severin. In prima etapă au 
loc meciurile C.S.M. Sibiu — Ști
ința Cluj (la Sibiu), Precizia Să- 
cele — C.S.S. București (la Bra
șov) și C.S.M. Reșița — Știința 
Timișoara (la Reșița).

ARBITRI CEHOSLOVACI LA 
MECIUL STIINTA CLUJ - 

ATLETICO MADRID

O brigadă cehoslovacă compusă 
din arbitrii Alois Obtulovic, Fran
tisek Mitric și Ivan Plecek, va 
conduce întîlnirea de fotbal Ști
ința Ciul — Atletico Madrid din 
cadrul turului al II-lea al „Cupei 
cupelor".

Elisabeta Polihroniade

CESARE TRENTINI

tăți de puncte, ordinea este dată 
de sistemul Sonneborn): 1—2. 
Alexandră Nicolau și Elisabeta 
Polihroniade 10 p; 3. Eleonora 
Jianu &/2 Pî —5. Rodica Rei
cher și Tereza Urzică 8 p; 6—7. 
Gertrude Baumstarck și Elena 
Răducanu 7‘/2 p; 8. Suzana Ma
kai 7 p; 9—11. Maria Pogorevici, 
Margareta Teodorescu și Maria 
Desmireanu â’/o p; 12. Veturia 
Simu 6 p; 13. Marin Ionescu 5 p; 
14. Viorica Tolgy 4l/2 P*» 15. fa
milia Chiș 3l/2 p.

Conform regulamentului compe
tiției, cele două cîștigătoare ale 
turneului urmează să dispute un 
meci de baraj pentru desemnarea 
campioanei țării. întrecerea va 
cuprinde patru partide și se va 
disputa concomitent cu finala 
campionatului republican mascu
lin, care începe la 23 noiembrie 
la București.

Maestrul emerit al spor
tului ION CERNEA („aur
ia mondialele de lupte 
greco-romane edița 1965, 
„argint- la J.O. de la Ro
ma și mondialele de la 
Yokohama) împreună cu 
cunoscutul tandem giuleș- 
tean EMIL DUMITRIU — 
ION IONESCU (care nu 
are nevoie de recomandări, 
ci de... goluri), în mijlocul 
pionierilor, elevi ai școlii 
de cultură generală nr. 76 
din Capitală. La întîlnire, 
care a fost găzduită de 
Casa de cultură a tineretu
lui din raionul Tudor Vla- 
dimirescu, cei trei sportivi 
au istorisit micuților su
porteri momente mai semni. 
ficative din activitatea lor, 
fiind supuși, la sfîrșlt, u- 
nui adevărat... asalt de în
trebări.' Cernea a marcat 
25 de puncte de-a lungul 
întregului „concurs fulger". 
Dumitriu și Ionescu au fă
cut față mai greu indiscre
telor întrebări referitoare, 
în special, la... eficacitate, 
dar au promis că viiiorul 
„examen- (ad-hoc) nu-i va 
mai surprinde nepregătiți. 
Fotoreporterul nostru AU
REL NEAGU n-a lăsat să-i 
scape finalul festiv care a 
încheiat această întîlnire 
prietenească.

A



CARNET COMPETIȚIONAL

LUPTE: Rutina, bat-o vina!
Glndva, nu e mult de atunci, timi

șorenii aveau un cuvlnt hotărltor In 
lupta pentru titlul de echipă campi
oană la lupte greco-romane. Apoi, 
aluneclnd parcă pe un tobogan, au 
ajuns din ce în ce mai jos In cla
sament. Ii mulțumea Insă un singur 
lucru. Că au rămas In primul cam
pionat al tării. Pe neobservate și-au 
Însușit un motto: „Să rezistăm, ori
ce ar fi I", cuvinte pe care te miri 
că nu și le-au afișat în sala de an
trenament.

Așa, presupunem, s-a născut ruti
na acestei echipe acoperite de patina 
victoriilor trecute. Antrenorul, un 
excelent pedagog de altfel, Valentin 
Bați, a creai o bună atmosferă În 
sec/ia de lupte. Dar... totul a dege
nerat lntr-o automultumire. StNTEM 
(In prima divizie) DECI... EXISTÂM I 
Iată concepția, lor de azi I David, sub
til tehnician, s-a mulțumit duminică 
cu prea puțin, Toth — „asul" saltu
rilor — a fost Învins cu propria-i 
armă In primele 30 de secunde, Cor
ned Uibariu, — masiv și tenace, 
agresiv și inventiv ne-a părut greoi 
fi modest.

Este adevărat că a fost o etapă 
grea. Luptătorii bănățeni Intllneau 
pe cei de la Steaua — o echipă con
știentă de valoarea 
mai mult ca oriei nd 
titlul de campioană,

ei, dornică — 
— de a cuceri 

pe metalurgiștii

brașoveni — încă puternici și perse- 
verenți in ocuparea tradiționalului 
loc III. Timișorenii insă — rutina, 
bat-o vina/ — și-au dat seama că 
ar asalta zadarnic cele două „cetăți 
invincibile". Vorba lor, prea „pufine 
cartușe" pentru așa „vinat". Atunci 
și-au vărsat tot locul Împotriva ce
lei de a TV-a echipe participante In 
etapa de duminică, de la Timișoara, 
reprezentativa sătmărenilor. Ultimii 
(antrenor Carol Weber) deși trec 
printr-o serioasă criză de orientare 
tehnică (au părăsit celebrul lor sis
tem de contraatacuri, prelulnd ten
dința generală „un punct și... atlt“) 
s-au bătut și cu Steaua și cu Steagul 
roșu. Clnd au lntllnit pe timișoreni 
erau serios Întrebuințați. Așa s-a 
născut singura victorie a luptătorilor 
bănățeni, in timp ce crainicul anun
ța cu bucurie in glas victoria asupra 
echipei din Satu Mare, mi-au venit In 
minte numele acelor timișoreni care 
au Însemnat ceva In sportul lupte
lor : Ion Crisnic, Francisc Cocoș, Ovi- 
diu Forai, Gheorghe Popovici, Ion 
Popescu etc întotdeauna pe podiu
mul Învingătorilor, iar acum...

Se pare că luptătorii timișoreni an 
cam renunțat la dictonul local „Băna- 
tu-i — fruncea”, multumindu-se să 
lie In... coada frunții I

De ce ?

Tinerii gimnaști de la clubul sportiv Banatul din Timișoara participă 
deseori la diferite demonstrații sportive. Iată-i pe stadionul „1 Mai“ in 
pauza unui meci de fotbal al Științei, aliniați pentru începerea de
monstrației. Foto : V. Criosteanu

ATLETISM: De ia start, la sosire

OTTO BENKO

orășe- 
au re-

PARAȘUTISM: „Cupa
de toamnă"

întrecerile din cadrul campionate
lor republicane pe etchipe la lupte li
bere și greco-romane se apropie de 
sfîrșit. în urma disputării celei de a 
treia etape din cadrul returului cla
samentele arată astfel :

„LIBERE"
1. Steaua 18 17 1 0 205: 61 53
2. St. roșu Brașov 18 15 2 1 200: 66 50
3. Dinamo București 18 13 2 3 176: 82 46
4. Progresul Buc. 18 12 1 5 160:102 43
5. Oțelul Galați 18 10 1 7 167: 93 39
6. Mureșul Tg. Mureș 18 9 1 8 154:128 37
7. Prahova Ploiești 18 6 2 10 107:167 32
8. A.S.M. Lugoj 18 6 2 10 96:164 32
9. Rulmentul Brașov 18 5 2 11 97:165 30

10. Vagonul Arad 18 3 1 14 93:183 25
11. C.S.M. Cluj 18 3 0 13 90:190 24
12. Rapid Buc. 18 1 1 16 71:211 21

„GRECO-ROMANE"
1. Dinamo Buc. 18 18 0 0 205: 45 54
2. Steaua 18 17 0 1 219: 33 52
3. St. roșu Brașov 18 14 0 4 169: 85 46
4. Metalul Buc. 18 8 3 7 132:140 37
5. Rapid Buc. 18 8 1 9 122:152 35
6. Otelul Galați 18 7 2 9 132:136 34
7. C.F.R. Timișoara 18 7 1 10 107:147 33
8. C.S.O. Reșița 18 6 3 9 121:137 33
9. Unio Satu Mare 13 5 4 9 108:142 32

10. Chimistul B. M. 18 5 2 11 102:167 30
11. Viitorul Buc. 18 4 1 13 104:164 27
12. Rulmentul Brașov 18 0 1 17 44:226 19

Ea sfîrșitul acestei săptămîni se vor 
disputa numai întrecerile din cadrul 
soriei B, lupte libere. Cele mai inte
resante meciuri care vor decide for
mația care va promova în prima se
rie, sînt Metalul Tîrgoviște — Pro
gresul Brăila și Chimistul Baia Mare 
— Constructorul Hunedoara.

SCRIMĂ: Un original concurs pentru juniori

BRĂILA. întrecerile fazei 
nești a campionatului de cros 
unit la start numeroși participanți, 
dar foarte puțini dintre ei cu o pre
gătire corespunzătoare. Junioare II s 
A. Florea — echipe Liceul nr. 3 ; ju
nioare I : M. Sandu — Liceul nr. 3 ; 
juniori II : T. Nistor ; juniori I ; I. 
Groza — Liceul nr. 1 ; seniori — 2.500 
m : I. Dragomir — Laminorul ; seniori 
— 4,000 m : C. Rusinoiu. Au lipsit 
atleții de la marile asociații Construc
torul, I.S.M.C., C.F.A., Liceul „Nico- 
lae Băfcescu*. (Gr. Rizu — coresp.).

PITEȘTI. Concurs de verificare a 
componenților echipei regionale recent 
promovată în categ. A. JUNIORI I : 
110 mg : C. Corbu 15,2 — rec. re
gional ; lungime : Corbu 6,69 ; înăl
țime : Corbu 1,79; 100 m: A. Ștefă
nescu 11,8 ; greutate : Ștefănescu 12,17; 
JUNIORI II : înălțime : A. Costescu 
1,70. (Prof. I. Vorovenci, coresp.).

TR. SEVERIN. Pe'stadionul „1 Mai" 
concurs cu caracter regional. Au fost 
înregistrate 2 noi recorduri regionale 
la 90 mg : P. Uzun (Tg. Jiu) 11,3 și 
ciocan : V. Popescu (Craiova) 42,30. 
FETE : 60 m : Em. Podariu (Cv) 8.1 ; 
100 m : Podariu 12,7 ; înălțime: V. 
Bonei (Cv) 1,56; disc: A. Menis (Cv) 
40,38 ; BĂIEȚI : 80 m : I. Mirț (Cv)

9,5 ; 100 m: I. Teper (Cv) 11,6 ; 800 
m : M. Niculescu (Cv) 2:11,6 ; lungime: 
D. Dumitrescu (Cv) 6,41 ; înălțime : 
Gh. Dunărițiu (Tr. S.) 1,82 ; triplu: 
El. Sisu (Cv) 13,30 ; greutate : I. So- 
nov (Cv) 12.48 ; suliță : T. Peca (Cv) 
48,10. De notat că la întreceri au luat 
parte foarte puțini atleți din Strehaia 
și... Tr. Severin ! (G. Ioniță — coresp.).

SIBIU. Recent a avut loc un con
curs școlar pentru desemnarea camp- 
pionilor pe probe și categorii. La Li
ceul nr. 2, cele mai bune rezultate 
le-au înregistrat : 80 m : A. Văcaru 
10,3 ; 100 m : A. Fediuc 11.9 ; 300 m : 
Șt. Costea 42,3 ; 1000 m: N. Fanea 
3:12,0. (I. Ionescu — coresp.).

SIGHETUL MARMAȚIEI. In loca
litate a avut loc un interesant concurs 
Pe echipe cu participarea școlilor ge
nerale nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 12. După 
patru etape, pe primul loc s-a clasat 
reprezentativa Școlii nr. 2 cu 95 p. 
(Z. Nemeș — coresp.).

BAIA MARE. Campionat școlar pe 
echipe cu participarea a peste 120 de 
atleți. Liceul nr. 3 (prof. Turda și Po- 
lock) s-a clasat pe primul loc. Cîteva 
rezultate : 400 m F: N. Popa 63,9 ; 
800 m: V. Kosz 2:11,2. (V. Ștefănescu 
— coresp.).

Sezonul eompetițional de parașu
tism s-a încheiat cu o frumoasă în
trecere, devenită tradițională : .Cupa 
de toamnă". Rezervată în special ce
lor care anul aeesta au învățat 6ă 
„sară-, ultima reuniune aviatică s-a 
bucurat de succes. La startul ei — 
măsurînd înălțimi de 600 și 1 000 m 
— s-au prezentat cei mai tineri spor
tivi parașutiști din București (elevi șl 
studenți) care au impresionat prin 
curajul și tehnica lor.

Prima probă a fost cea de salt de 
la 1000 m cu deschiderea Sntirziată 
a parașutei pînă la 10 secunde și a- 
terizare la punct fix. După o luptă 
strînsă, Zoltan Turman (student în 
anul III la arhitectură) reușește In 
final să se detașeze, cîștigînd proba 
cu 374 de puncte. El este urmat de 
Ion Costea (356 p) șl Vasile Iorgu- 
lesau "(354 p). La fete, locul I în a- 
ceastă probă a fost cucerit de Ioana 
Comșițiu cu 353 p, urmată în ordine 
de Mihaela Voicu (320 p) și Gabriela 
Alecu (305 p).

în ultimul salt — cel de la 600 m 
cu deschiderea întîrziată a parașutei 
și aterizare la punct fix — s-au în
registrat următoarele rezultate : Mas
culin: 1. Ion Costea 372 p, 2. Cornel 
Costache 369 p., 3. Zoltan Turman 
366 p. Feminin: 1. Maria Gogu 370 
p, 2. Gabriela Alecu 359 p, 3. Angela 
Gheorghiu 340 p.

Clasamentul general al celor două 
probe: masculin: 1. Zoltan Turman 
740 p — cîștigătorul „Cupei de toam
nă", 2. Ion Costea 728 p, 3. Cornel 
Costache 702 p. Feminin: 1. Ioana 
Comșițiu 676 p, 2. Gabriela Alecu 
664 p, 3. Angela Gheorghiu 663 p.

V. T,

GIMNASTICA:
Campionatele individuale

ale Capitalei

în organizarea clubului Steaua
Pe linia frumoaselor inițiative me

nite să asigure continuitatea activi
tății și pregătirii multilaterale ascri- 
merilor juniori, clubul Steaua or
ganizează duminică dimineața (de la 
ora 9, la centrul „23 August") un 
concurs de floretă neelectrică, fără 
precedent ca sistem de disputare.

tr CUPA C.S.S."

de spor- 
Steaua, 

sportivă
1 și Vi-

aceștia 
olubu-

asaltu-

Concursul de floretă (băieți și fete) 
pentru juniori organizat de către 
Clubul sportiv școlar în sala de scri
mă de la stadionul Tineretului, a 
adus pe planșe aproape 50 
tivi reprezentînd cluburile 
Știința București, asociația 
S.P.C., Școlile sportive Nr.
itorul din București, Școala sportivă 
de elevi-Ploiești. Alături de 
au concurat și reprezentanții 
lui organizator

Caracteristica concursului:
rl de bună calitate care reflectă pre
gătirea atentă a majorității sorime- 
rilor și o organizare superioară în 
raport cu aceea a concursului .prece
dent, rezervat spadasinilor și 
rilor.

CLASAMENTE. Băieți: 
Crăițaru (S.S.E. Ploiești); 
Popescu (S.S.E. Ploiești); 
Ioniță (S.S.E. 1); 4. Gh.
(S.S.E. Ploiești); 5. Al. Ionescu (Viito
rul); 6. George Marinoaia (S.S.E. Plo
iești). Fete: 1. Florica Radu (S.S.E- 
1); 2. Elisabeta Păcureț (C.S.S.); 3. 
Mariana Ostafi (Viitorul); 4. Doina 
Monu (SSE 1); 5. Carmen Munteanu 
(Steaua); 6. Gabriela Ștefănescu 
(Steaua).

sabrc-

Adrian 
Tudor 
Ștefan 

Ștefănică

1.
2.
3.

Este vorba de o întrecere în trei 
etape i prima (cea de duminică), de 
trecere a unor probe atletice, de pre
gătire fizică generală; a doua — de 
verificare a cunoștințelor teoretice 
și practice (interpretări ale regula
mentului însoțite de demonstrații) ; 
în fine, ultima etapă — un concurs 
propriu-zis.

La acest concurs și-au anunțat 
participarea sportivi juniori de la 
Progresul, Steaua, Știința, Școala 
sportivă de elevi nr. 1, S.S.E. Viitorul 
și Universitatea București.

Etapa a II-a va avea loc la 21 
noiembrie, iar etapa a III-a la 5 de
cembrie.

HANDBAL: Clasamente
MASCULIN, SERIA a II-a

7
6

1. C.S.M. Reșița
2. C.S.M.S. Iași
3. Cauciucul Oraș 

Gh. Gheorghiu-Dej
4. Metalul C. Mică
5. Tehnometal Tim.
6. Știința Petroșenl
7. Voința Sibiu
8. Rapid București
9. Timișul Lugoj

10. Știința Tg. Mureș

FEMININ, SERIA
1. Voluta Sighișoara
2. Știința Galați
3. Progresul Buc.
4. Partizanul roșu Bv.
5. Constructorul Tim.
6. S.S.E. Buzău
7. Favorit Oradea
8. S.S.E. Petroșenl
9. Spartac Constanța

10. Știința Cluj

O 
O

2 164:118
3 141:115

3 131:107
3 155:107
4 129:139
5
5
6
6
7

14
12

1.
2.
3.

Clasamente
CUPA DE TOAMNĂ, SERIA I

7
5
2
2
1

știința București 
Lk j1 nr. 4 Tim. 
Confecția Buc.

4. Știința Timișoara
5. Rapid București

1
2
2 
0
1

57:25 15
49:37 12
53:63 6
24:47 4
39:50 3

în
ale Capitalei, duminică s-au desfășu
rat întrecerile la categoria copii. Con
cursul a demonstrat o bună pregătire 
a micilor gimnaști. în general s-a ob
servat o tendință spre îngreuierea e- 
xercițiilor liber alese. Acest lucru a 
fost făcut, uneori, în dauna execuției 
corecte.

cadrul campionatelor individuale

BOX: înaintea penultimei etape
După disputarea primei etape din 

returul campionatului republican de 
box pe echipe, clasamentele în cele 
șase serii se prezintă astfel :

SERIA A

1. Minerul Banat 
-------- Cluj

Tg. Mureș 
Buc.

SERIA A

Crișul Oradea 4 4 
Reșița

2. C.S.M.
3. A.S.A.
4. Rapid

SERIA I

1. Dinamo Craiova
2. Construct. Hunedoara
3. Gaz metan Mediaș
4. U. M. Timișoara

SERIA A

1. Metalul Buc.
2. C.S.O. Brăila
3. C.S.M.S. Iași
4. Cimentul Medgidia

SERIA A

1. Otelul Galați
2. Voința Buc.
3. Farul Constanța
4. A.S.A. Bacău

SERIA A

4 4 0
4 11
3 11
3 0 0

n-A

4 4 0 0
4 2 0 2
4 2 0 2
4 0 0 4

III-A

3 3 0
4 2 0
3 2 0
4 0 0

IV-A

1. Muscelul CI. Muscel
2. Metalul Bocșa Română
3. C.S.M. Sibiu
«. L S. C. Turzli

104:53
70:82
53:59
42:75

4 3 0 1 85:62 
4 2 0 2 75:76 
4202 64:85
4 1 0 3 70:77

1. A.S.A.
2 C.S.O.
3^ Olimpia + 'progresul
4. C.S.O. B. ------

99:119 
108:142 
141:152 
127:161 
107:142

CUPA DE TOAMNĂ,
8
8
8
8
8

1. Mureșul Tg. Mureș
2. Voința Odorhei
3. C.S.M. Sibiu
4. Rulmentul Brașov
5. Tractorul Brașov

SERIA a H-a
7
4
3
2
1

1
1
2
1
1

82:38 
67:64 
43:63
64:77
43:57

REZULTATE, fete: 1. Luminița 
Cizer (Ș.S.E. nr. 2), 2. Ecaterina Min- 
culescu (Dinamo), 3. Luminița Iones
cu (Rapid); băieți: 1 Ion Răutu 
(Ș.S.E. nr. 2), 2—3. Valeriu Teodo- 
rescu (ȘJS.E. nr. 2) și Marius Bleaju 
(Steaua).

VICTOR CIBI — coresp.
Voința Odorhei — Tractorul Brașov

3 (1 — 2)

Mare

Penultima etapă a ■campionatului pe 
echipe programează următoarele îfl- 
tîlniri : la București, Metalul — 
C.S.M.S. Iași și Olimpia + Progresul

12
8 _________ _____ ,_ ____ ,
| — C.S.O. Baia Mare. Celelalte parti

de : Gaz metan Mediaș — Dinamo 
Craiova, U. M. Timișoara — Cons
tructorul Hunedoara. Cimentul Med-

1 ’ gidia — C.S.O. Brăila, Oțelul Galați 
7 — Voința București, A.S.A. Bacău —

1 4 Farul Constanța, C.S.O. Reșița — 
A.S.A. Crișul Oradea, Minerul Banat 
— C.S.M. Cluj, A.S.A. Tg. Mureș — 
Rapid Buc., Metalul Bocșa Română — 
C.S.M. Sibiu, I. S. C. Turzii — Mus
celul CI. Muscel

10
8
8
•



n prag de nou sezon...
ECHIPELE DE HOCHEI PE GHEAȚA 

SÎNT GATA PENTRU PRIMELE
JOCURI

Activitatea pe patinoarul artificial 
,23 August" este din ce în ce mai 
intensă. Tot mai mult „dreptunghiul" 
de gheață a fost rezervat în această 
aerioadă jucătorilor de hochei, pen
tru care anul acesta sezonul începe 
nai devreme ca de obicei. în această 
direcție cititorii noștri au fost infor- 
nați că începînd de luni 8 noiembrie 
n Capitală se va disputa primul din 
:ele patru tururi ale campionatului 
epublican.
Este firesc, deci, ca pregătirile să 

ie accelereze în aceste zile. Am asistat 
a antrenamente și am putut constata 
:ă liocheiștii sînt bine pregătiți, în 
:iuda faptului că se prezintă la pri- 
nul examen public Ia o dată neobiș- 
luită. Dintre formațiile bucureștene, 
Steaua și Dinamo au efectuat antre- 
îamrnte intense cu loturile complete. 
3e~ asemenea, echipele din provincie 
—' dintre care Voința M. Ciuc și Tîr- 

Odorhei au fost mai... harnice 
— se pregătesc și ele cu seriozitate. 
Jtiința Cluj a sosit abia joi în Capi- 
ală și chiar în aceeași zi a efectuat 
>rimul antrenament pe gheață, în timp 
:e Voința și Tîrnava, venite în Bucu- 
ești de mai bine de o săptămînă, 
lînt gata de start.

Pregătiri intense fac însă și orga- 
lizatorii. Miercuri seara a avut loc 
edința arbitrilor, care au discutat cu 
icest prilej probleme legate de uni- 
icarea .interpretării principalelor pre
vederi ale regulamentului. Vor con- 
luce jocuri și doi arbitri din Tg. 
Vfureș : Alexandru Biro și Zoltan Fo- 
lor. Preocupări deosebite am consta
nt și la administrația patinoarului, 
:are a luat încă de pe acum toate 
năsurile în vederea scurtării la ma- 
umum a pauzelor impuse de curăți- 
■co. ,au refacerea gheții, ceea ce va 
u.,CT-ibui desigur la buna desfășura- 
e a întregului program.

Și acum, iată programul complet al 
icestui prim tur al campionatului re- 
ublican : luni 8 noiembrie : Steaua — 
Tîrnava Odorhei ; Știința București — 
Jtiința Cluj ; Dinamo — Voința M. 
liuc ; marți 9 noiembrie : Steaua — 
Știința Cluj ; Dinamo — Tîrnava ; 
/oința — Știința București ; miercuri 
0 noiembrie: Voința — Știința Cluj; 
Știința București — Tîrnava; Steaua — 
linamo ; vineri 12 noiembrie ; Voin- 
a — Tîrnava ; Dinamo — Știința 
-Juj ; Steaua — Știința București ; 
îmi tă 13 noiembrie : Știința Cluj — 
T-' va ; Dinamo — Știința Bucu- 
I r, -..eaua — Voința. Primul meci] 
nJbpe la ora 9, cel de al doilea lai 
ira 17, iar cel de al treilea la ora 19. |

RUGBI: Să fie oare placajul și „ramasajui" elemente uitate?...

REPREZENTATIVA DE JUNIORI A ROMÂNIEI 
IN „SERIE":

Ieri, la Sibiu, a învins cu 3-0 (1-0) echipa O.R.S.S.
(Urmare din pag. 1) 

care l-am întîlnit în acest an” — 
ne spuneau după meci antrenorii), 
juniorii noștri s-au prezentat la ni
velul exigențelor. Au luptat din răs
puteri, s-au dăruit jocului și re
zultatului, iar eforturile lor au fost 
răsplătite de o victorie justă, dar la 
un scor care îi nedreptățește poate 
pe oaspeți. Explicația diferenței de 
trei goluri trebuie căutată în supe
rioritatea noastră în jocul combinativ, 
în faptul că atacanții români au 
știut să gîndească, de cîteva ori, ce
va mai rapid și mai... ascuțit decît 
oaspeții. Tonul jocului mai inventiv 
al atacului nostru l-a dat Dumitra- 
che, creator al primelor două go
luri și realizator al celui de al trei
lea. La primul, în min. 37, el a 
combinat abil, pe centru, cu Lupu- 
lescu, pe care l-a servit ingenios și 
acesta a înscris cu un șut pe jos, 
la colț. La al doilea gol (min. 45) 
Dumitrache s-a lansat pe aripa dreap
tă „cu doi adversari în spate" și 
a centrat pe jos, în fața porții, lui 
Manea ne mai rămînîndu-i decît for
malitatea împingerii mingii în pla
să. Ultimul nostru gol a căzut cu 
un minut înaintea fluierului final. 
După un corner, balonul a ajuns 
la Dumitrache și acesta a șutat de 
la 12 m, cu stîngul, în colțul de 
sus al porții, balonul căzînd în pla
să după ce a șters bara interioară.

Prima repriză a fost în general 
a noastră. Ocazii bune am avut în 
min. 1 (lovitură cu capul a lui Vigu

Și totuși, nu crește iarba...
Din nou în discuție terenul de fotbal 

din Craiova.
încă din luna august s-a anunțat în 

presă că la Craiova, datorită unor mari 
eforturi, stadionul Tineretului dispune 
de un gazon proaspăt (vezi primele cro
nici ale jocurilor de la începutul cam
pionatului ), de vestiare și dușuri com
plet reamenajate, la nivelul cerințelor.

Dacă în ceea ce privește vestiarele și 
dușurile, situația este îmbunătățită în 
comparație cu anul trecut, cu totul alta 
este starea terenului de joc.

încercarea de regazonare, efectuată de 
întreprinderea de gospodărie orășenească 
cu puțin timp înainte de începerea cam
pionatului, a dat pentru o scurtă perioa
dă impresia că în acest sezon vom avea 
iarbă pe teren. Nu au trecut însă nici 
trei luni și iată care este tabloul (din 
ce în ce mai jalnic) al „gazonului proas
păt** : o grămadă de smocuri, care se 
luptă înverșunat pentru viață, pe un 
petic de pămînt plin de uscăciune și 
gloduri, lci-colo, cîte un ciob de sticlă 
privește cum treptat - treptat ultimele 
fire de iarbă pier...

Conducerea I.G.O. Craiova, care răs

în bară), 8 (șut al lui Dumitrache) 
și 27 (șut a lui Lupulescu blocat de 
Abaev).

In cea de a doua parte, juniorii 
sovietici au atacat deosebit de hotă- 
rît, iar în final — datorită și scă
derii randamentului mijlocașilor Lu
pulescu și Dinu, care au cedat oas
peților mijlocul terenului — ei au 
fost cei care au dat tonul în joc. Poate 
că acest final mai slab l-a făcut 
pe Gh. Ola să ne declare, după în
cheierea partidei, că e mai puțin 
mulțumit de randamentul dat azi de 
echipa sa decît în meciurile ante
rioare.

Nu pot, face aprecieri comparati
ve, întrucît n-am văzut acele me
ciuri, dar sînt mulțumit de felul 
cum a jucat azi echipa, mai ales — 
repet — împotriva unui adversar 
foarte dificil. O mențiune portaru
lui nostru Coman, deosebit de inspi
rat la cele cîteva faze de gol crea
te de oaspeți în repriza secundă, 
dintre care cea mai clară a fost a- 
ceea a lui Bulgakov în min. 78.

Foarte bun arbitrajul lui Wolf
gang Riedel (R.D.G.).

ROMÂNIA: COMAN — Oltea-
nu, VIGU, Anca, Ștefan — Țege- 
an (Lupulescu), DINU — Incze IV 
(min. 60 Dincuță), Lupulescu (Pop), 
DUMITRACHE, MANEA.

U.R.S.S. : Abaev — Vergopolov, 
Grebnev, Sergvelișvili, Morozov — 
NAUMOV, ESKIN — KRAVCEN- 
KO, SIMEONOV, Vinogradov (Bul
gakov), Petrenko (Gherskovici).

punde de întreținerea terenului de joc, 
asistă cu nepăsare la această situație și 
nici o sesizare nu este în stare să-i 
schimbe atitudinea. Degeaba se plîng 
jucătorii, care afirmă că cel mai dificil 
adversar în joc, la Craiova, este propriul 
teren, pe care mingea devine neascultă

toare, degeaba trosnesc gleznele, degea
ba oftează jucătorii, degeaba reclamă 
antrenorii, observatorii federali, arbitrii, 
spectatorii. Nimeni nu vrea să audă 1

Deși calitatea brazdelor noi a fost 
foarte proastă și nu permitea, cel puțin' 
pentru un timp, o exploatare maximă a 
terenului de joc, din cauza inexistenței 
unei planificări a orelor de lucru pe 
stadionul Tineretului, mai bine zis pe 
„gazonul** său, s-au grămădit de dimi
neața și pînă seara fel de fel de an
trenamente și jocuri, începînd de la

Pe teme educative

AȘTEPTĂM UN RĂSPUNS
Zbîmîitul telefonului de pe biroul 

tovarășului Gh. Burlacu, președintele 
consiliului orășenesc UCFS Cimpina, ne-a 
întrerupt discuția.

— Cum spuneți ? a răspuns omul din 
fata mea. E ca și exmatriculat ? Bine, 
am să trec mai tîrziu pe la dv-.

Punînd receptorul în furcă, ni se a- 
dresă puțin îngrijorat.

— Nu știu ce să facem cu băiatul a- 
cesta I A fost Ia o școală, s-a transferat 
la alta și aici a făcut-o... de oaie.

...STELIAN ILIOIU, jucător în echipa 
de fotbal de categoria B, Poiana, căci 
despre el este vorba, s-a transferat de 
la Ceahlăul Piatra Neamț la Cîmpina. 
Aici a fost angajat la uzinele Poiana 
Cîmpina ca mecanic de întreținere, iar 
tovarășii de muncă și colegii de echipă 
l-au sfătuit să se înscrie la școală.

— Ești tînăr — îi ziceau — e păcat 
să nu-ți termini liceul. Ai putea ajunge 
și la facultate.

Pînă la urmă Ilioiu s-a decis, pregă- 
tindu-se (ce-i drept, fără prea multă 
convingere) pentru examen. Cu chiu cu 
vai a trecut examenul de admitere în 
clasa a IX-a a liceului nr. 1. Crezînd, 
probabil, că un fotbalist își poate per
mite... orice, Ilioiu și-a închipuit că și 
treburile școlare merg „de la sine11, că 
el nu are datoria să respecte programul. 
Venea la ore cu întîrziere, uneori lipsea, 
invoci nd că a avut antrenament, că e 
obosit și alte motive... fotbalistice. Cînd 

echipa de categoria A și pînă la unele 
din campionatul regional 1 Și, măcar de 
s-ar ocupa cineva de întreținerea acestui 
gazon! Or, această aglomerare excesivă 
a dăunat și dăunează bunei stări a te
renului de joc.

Nici celelalte terenuri din Craiova nu 
au o soartă mai bună. Este vorba de 
terenurile Dinamo, Electroputere și Auto- 
rapid, care sînt degradate și arată ca 
niște maidane. Această situație ar pu
tea fi mult îmbunătățită dacă posibili
tățile de amenajare a unor noi terenuri 
(Luncă, Ștrand, Parc etc) ar fi folosite 
cu spirit gospodăresc și cu operativi
tate. în momentul de față proiectele de 
amenajare a acestor terenuri trăiesc nu
mai pe... hîrtie. Toată lumea așteaptă 
noul complex sportiv. Dar, pînă atunci ?

Cine va răspunde de faptul că la an
trenamente, din cauza terenului, nu se 
pot executa procedee de finețe, în vi
teză și, mai cu seamă, cu precizie, min
gea neputînd fi controlată ?

în legătură cu lucrările de regazonare, 
cu calitatea lor, precum și cu atitudinea 
de dezinteres manifestată de conducerea 
întreprinderii de gospodărie orășenească 
în privința întreținerii stadionului Tine
retului, consider că va trebui să se ia 
măsuri hotărîte și energice. Este timpul I

prof. D. TEODORESCU
antrenor secund la Știința Craiova 

a văzut că s-au adunat cam multe ab
sențe, Ilioiu s-a transferat la liceul nr. 
2. Dar în curîhd a început și aici să 
procedeze la fel. Aștepta să fie salutat, 
iar cînd colegii îl întrebau de ce lip
sește de la cursuri le răspundea nepă
sător :

— Voi nu citiți ziarele? Am avut 
meciuri în deplasare. Și, în plus, am și 
alte treburi. Mai importante. Liceul ar 
trebui să se mîndrească cu mine...

Ilioiu credea că, fiind fotbalist, era 
scutit de școală, de învățătură. Urma
rea : 30 de absențe nemotivate, în nu
mai trei săptămîni, ceea ce — conform 
regulamentului de funcționare a școlilor 
serale — îl pune în situația de a fi ex
matriculat. Are 3 la fizică, 2 la biolo
gie și 4 la geografie /

Ce se întîmplă cu Ilioiu ? Nimeni nu 
știe, nimeni nu-i urmărește „evoluția** 
ca școlar.

— Nu cunosc situația lui școlară, 
ne-a mărturisit antrenorul său Gheorghe 
lonescu. Știu că e cam neserios și din 
această cauză l-am scos acum cîtva timp 
din lot. Acum a revenit la antrenamente 
dar n-am crezut că o să tragă chiulul 
de la școală. Sînt și eu, într-o oarecare 
măsură, vinovat...

Nedeprins cu ocupații serioase, Ilioiu, 
își „dedică1* timpul hoinărelii. De aceea, 
antrenorul, conducerea secției de fotbal 
și consiliul asociației sportive au obli
gația să se intereseze de preocupările 
lui în timpul liber, să-l readucă pe un 
drum bun. El trebuie să simtă ajutorul 
colectivului în care trăiește. Am dori să 
publicăm cît mai curînd răspunsul an
trenorului, educatorul său apropiat, în
soțit de cuvîntul lui Stelian Ilioiu.

Așteptăm...

TR. IOANIȚESCU

SE PUN IN VTNZARE BILE
TELE PENTRU JOCUL DE 

FOTBAL ROMÂNIA- 
PORTUGALIA

Pentru a se evita aglomerațiile 
care se produc cu prilejul difuzării 
biletelor pentru marile competiții 
sportive, I.E.B.S. a luat măsura de 
a pune în vînzare biletele pentru 
întîlnirea internațională de fotbal 
ROMANIA — PORTUGALIA din 
21 noiembrie de pe stadionul ,23 
August", începînd de astăzi, la ur
mătoarele case speciale: str. Ion 
Vidu, Pronosport calea Victoriei 
nr. 2, agenția C.C.A. bd. Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, stadioanele .23 
August", Republicii, Dinamo și 
Giulești.

Fără a avea pretenția unei analize a- 
tănunțite a jocului echipelor noastre 
runtașe, se cere semnalată o lacună 
are nu poate aduce decît prejudicii, 
iste vorba de două clemente tehnice de 
ază în rugbi: placajul și culegerea ba
banelor joase („ramasajul"). Dacă slă- 
iciunile evidente în utilizarea și în 
xecuția acestora s-ar fi limitat la echipe 
in. nartea inferioară a clasamentului, 
au '^.ar în jocul celor din campionatul 
e calificare, faptul n-ar fi fost de mare 
ravitate. Este însă o realitate, cons
tată (și comentată mult în discuțiile 
urtate pe marginea jocurilor oficiale) 
e numeroși specialiști: placajele se re- 
umă, actualmente, în marea majoritate 

cazurilor, la o apucare lipsită de con- 
ingere, „priza" efectuîndu-se de re- 
ulă de tricou. Cît privește culegerea 
aloanelor joase, extrem de numeroase 
int ocaziile ratate prin scăparea min- 
ii înainte sau pur și simplu prin... ne- 
tingerea ei. Chiar componenții lotului 
eprezentativ (e adevărat, mai puțin 
regnant, dar oricum peste nivelul ad- 
îisihil) greșesc foarte des.

aV fi vrut, la începutul rîndurilor de 
ață, să exemplificăm cu faze concrete 
in jocuri importante, destule în ultima 

vreme. Ne-am dat seama însă că — nu
meric — ar fi mai ușor de amintit 
rarele ocazii în care adversarul a fost 
placat „sec", eficace și fără brutalitate 
(înăbușindu-se prompt atacul advers și 
reamintind, cu acest prilej, celui placat 
că jocul obligatoriu colectiv reprezintă 
o trăsătură fundamentală a rugbiului). 
In nici un alt joc sportiv nu este atît 
de... eficace și de rapid curmată ten
dința de a juca individual, de a păs
tra mingea! După cum ar fi fost, tot 
numeric, mult mai ușor de dat exem
ple de faze în care tehnica culegerii 
baloanelor joase să fi permis realizarea 
de faze cursive, înscrierea de puncte! 
Se pare că înălțimea genunchilor a deve
nit limita... de vis în primirea paselor 
sau culegerea baloanelor joase, fie ele 
chiar ricoșate din pămînt („rebonduri")!

Nu avem intenția de a ține prelegeri 
cu privire la rolul și locul pe care tre
buie să-l ocupe în antrenament și în joc 
placajul și „ramasajul". Dar este de da
toria noastră să atragem atenția celor 
în drept (mai bine zis, în... datorie); 
au apărut slăbiciuni certe în aceste di
recții, slăbiciuni ce se cer rapid elimi
nate. Îmbrățișarea de-a dreptul formală 
a adversarului cu mingea îi permite a

cestuia să paseze destul de liniștit ce
lui mai bine plasat coechipier, deci nu 
are nici un rost. După cum atacurile 
sau intercepțiile ratate scad nu numai 
din spectacol (mingile „bîlbîite" sînt 
atît neplăcute la vedere, cît și dezavan- 
tajante), ci și din valoarea jocului.

In mod logic, nivelul campionatului 
se reflectă în calitatea tehnică a lotului 
reprezentativ. Or, o dată cu înființarea 
„Cupei Națiunilor", meciul anual cu 
Franța a încetat să mai poată fi unica 
și deseori obsedanta preocupare a celor 
în drept. Contactul cu echipe de valoare, 
de-a lungul unei competiții sistem tur
neu, presupune o pregătire continuă, 
nu o rezumare la -maximum de retușuri 
posibile, cu 3—4 săptămîni înaintea 
autumnalului meci cu reprezentanții 
cocoșului galic.

Ne rezumăm la a da semnalul de a- 
larmă cuvenit, cu atît mai mult cu cît 
este vorba de procedee tehnice care — 
eu cîțiva ani în urmă — au făcut ca 
presa de specialitate din Marea Britanic 
să aibă aprecieri laudative la adresa 
tehnicii rugbiștilor români.

G. RUSSU-ȘIRIANU

Programul concursurilor Pronosport 
din 7 noiembrie a.c. este următorul:

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

III. Dinamo Pitești — Crișul
IV. U.T.A. — Farul
V. Siderurgistul — Științe Cluj

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

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

XI. Modena — Mantova
XII. Potenza — Palermo

XIII. Dinamo Buc. — Petrolul
• Vineri 12 noiembrie a.c., Loto- 

Pronosport organizează o nouă tra
gere specială Loto cu premii -supli
mentare în obiecte. Se atribuie 20 
autoturisme (1 „Renault R 10 major",
1 „Fiat 1100 D", 1 ,Wartburg-Lux“, 
5 „Wartburg Standard", 2 „Fiat 
600", 5 „Trabant-Combi", 3 „Trabant 
601” și 2 „Trabant limuzină". Din a- 
cestea, 10 autoturisme se atribuie 
pentru extragerile de 2 numere: 2 
„Wartburg-Standard", 1 „Fiat 600", 3 
„Trabamt-Combi", 2 „Trabant 601“ și
2 „Trabant limuzină".

în afara autoturismelor se mai a- 
tribuie; excursii la Brașov cu pe

trecerea Revelionului la restaurantul 
„Carpați", motociclete, frigidere, a- 
parate radio, aparate foto ș.a. Se vor 
extrage 67 numere:

13 numere pentru premiile obiș
nuite în bani de categoria I—VIII-a 
și suplimentar I și II.

54 numere pentru premiile supli
mentare în obiecte, excursii și bani.

Plafonul maxim al premiilor în 
bani este de 120.000 lei și este neim
pozabil.

Se vor efectua 14 extrageri supli
mentare din care :

12 extrageri pentru cîștigurile cu 
3 numere și 2 extrageri pentru cîș
tigurile cu 2 numere.

• Azi la ora 16 sosește în portul 
Giurgiu motonava „Oltenița", avînd 
la bordul ei cei 180 premiați Loto- 
Pronosport care au efectuat timp de 
12 zile o excursie pe Dunăre, vizi- 
tînd orașele Belgrad și Budapesta.

• Tragerea Loto de azi va avea 
loc la ora 19 în București în sala 
din str. Șelari nr. 8.

Rubrică redactată de Loto - Prono- 
tport.
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Selecția rămîne 
principalul nostru obiectiv!
La cîteva luni de la elaborarea pla

nului de măsuri privind contribuția 
pe care urmează s-o aducă regiunea 
Brașov la ridicarea activității sportive 
de performanță pe o treaptă calitativ 
superioară, ni se pare util să împăr
tășim unele concluzii, să analizăm — 
fie chiar sumar — munca desfășu
rată, sub conducerea și îndrumarea 
permanentă a organelor și organiza
țiilor de partid, pentru rezolvarea 
principalelor obiective pe care ni le-am 
propus : selecția, instruirea și baza 
materială.

Să amintim, pentru început, că în 
planul de măsuri consiliul regional 
UCFS Brașov și-a propus întărirea 
celor trei cluburi de performanță — 
Steagu roșu, Dinamo și C.S.M. Sibiu 
— în cadrul acestora fiind nominali
zate 15 secții pe ramură de sport. Au 
fost, de asemenea, nominalizate alte 
10 secții din asociațiile sportive, asi- 
gurîndu-se prin aceasta și îndeplini
rea obiectivelor referitoare la creș
terea corespunzătoare a performanțe
lor medii și superioare. Ținînd sea
ma de tradițiile existente, de baza 
materială pe care o avem la dispoziție 
și punînd pe primul plan indicațiile 
privind atenția ce trebuie acordată 
sporturilor olimpice, biroul regional 
și-a propus să sprijine în mod deo
sebit atletismul, gimnastica, luptele, 
halterele, ciclismul, voleiul, schiul și 
fotbalul.

Cunoașterea temeinică a acestor 
obiective, analizarea periodică a mun
cii desfășurată pentru îndeplinirea lor, 
a fost asigurată prin dezbateri la care 
au participat secretarii cluburilor, pre
ședinții consiliilor raionale și ai co
misiilor pe ramură de sport, prin or
ganizarea unei consfătuiri cu profe
sorii de educație fizică, ca și prin 
analiza în cadrul biroului regional a 
activității duse de cluburi.

Problema principală a fost și ră
mîne munca de selecție și tocmai de 
aceea ne vom opri mai mult asupra 
acestui capitol. Am început activitatea 
de depistare a elementelor talentate 
încă din primăvară. Ce metode am 
folosit ? Iată cîteva : au fost organi
zate colective de specialiști care s-au 
deplasat în asociații și au participat 
Ia diferite competiții de masă, s-au

A. Soptereanu și V. Costa 
s-au apropiat de fruntașii 

brasului european
(Urmare din pag. 1)

fi împreună cu Cristina Stănescu (antrenor 
R. Drăgu șanuj, Mihaela Ionescu (antre
nor M. Mitrofan,), Mariana Dumitrescu 
(antrenor Iosif Enăceanu), Adriana 
I ambadarie (antrenor I. Frîncu) sau 
Emilia Silianu (antrenoare Magda Cris- 
tescu) promit pentru anul viitor o luptă 
pasionantă pentru corectarea recordurilor 
republicane fi obținerea unor performante 
cit mai bune. Singura care a făcut ex
cepție in acest an a fost mureșanca 
Maria Klos (antrenor I. Tothpal); ea 
nu a repetat nici măcar timpurile din 
anul trecut. Și acum, cei mai buni per
formeri ai anului:

MASCULIN — 100 ni bras

1:12,0 (1:13,9) V. Costa (S.S.E. Timiș.) 
1:12,7 (1:14,1) a. Soptereanu

(C.S.S. Buc.)
1:14,7 (1:15,2) ‘ - - - -
1:16,0 (1:16,4)
1:16,6 (1:21,8) 

A. Schm'altzer (Steaua)
Gh. Malarciue (C.S.S. Buc.) 
A. Soos (Steaua)

200 m bras

A.

organizat concursuri în cluburi, în 
școli — făcindu-se o serioasă selecție 
pentru centrele de pregătire și antre
nament. Cele 5 brigăzi de selecție 
(ne-am propus să organizăm 7) au avut 
o activitate rodnică. Ele au urmărit 
1350 de tineri dintre care, după o 
exigentă apreciere a perspectivelor, 30 
au fost reținuți în secțiile de perfor
manță. La nivelul cluburilor și aso
ciațiilor s-au desfășurat peste 40 de 
concursuri de selecție încheiate, de 
asemenea, cu rezultate bune. Dintre 
acțiunile mai importante, amintim cu
prinderea în cadrul concursurilor de 
selecție a 1990 de tineri de la Steagul 
roșu. O preocupare pentru realizarea 
acestui important obiectiv s-a mani, 
festat și la Tractorul, CSO Mediaș, 
în raioanele Tg. Secuiesc și Mediaș 
etc.

Munca de selecție nu se poate însă 
reduce la aceste acțiuni. Iată de ce 
am acordat o mare atenție întăririi 
legăturii cu terenul. De fiecare dată 
cînd am constatat sau ni s-a relatat 
că într-o întreprindere, într-un sat, 
sau într-o școală există un sportiv sau 
o echipă cu perspectivă, am asigurat 
deplasarea unor cadre de specialitate. 
Spre exemplu, antrenorii noștri au 
verificat practic posibilitățile unor ti
neri sportivi din comuna Baia (bas
chet fete), din raionul Tg. Secuiesc 
(haltere) etc. Ca urmare, 14 dintre 
acești tineri au fost incluși în sec
țiile de performanță ale cluburilor, 
alții fiind îndrumați spre centrele de 
pregătire la atletism, organizate la 
nivelul raioanelor.

Putem fi, oare, mulțumiți de aceste 
rezultate ? Departe de noi gîndul I O 
primă observație critică se referă la 
faptul că munca de selecție a fost 
pînă acum axată în principal pe des
coperirea elementelor talentate din 
școli (ceea ce este, desigur, foarte 
bine), nefd>jîndu-se însă marile posi
bilități de depistare a numeroșilor ti
neri de perspectivă din întreprinderi 
și comune. De asemenea, trebuie cri
ticată orientarea greșită a unor antre
nori și activiști sportivi, din regiunea 
noastră, care au redus munca de se
lecție la simpla participare la dife
rite etape ale campionatelor republi
cane sau ale competițiilor școlare. 
Din păcate, conducerile cluburilor și 
antrenorii își ațintesc privirile ex
clusiv asupra liceelor — așteptînd de 
cele mai multe ori ca biroul regional 
UCFS împreună cu secția de învăță- 
mmț să le asigure „liberă intrare" — 
și vizitează foarte rar, sau deloc, șco
lile^ Profesionale și uzinele unde în
vață și muncesc mulți tineri cu reale 
aptitudini, cu perspective pentru ac
tivitatea sportivă de performanță.

La rîndul său, lăsîndu-se influen
țat de unele rezultate de moment, ca 
și de „argumentele" unor tehnicieni 
care, invocînd- „perspectiva", amînă 
de la an la an performanțele ele
vilor, biroul consiliului regional n-a 
luat, de fiecare dată, prin sectorul 
său tehnic, măsurile corespunzătoare.

Iată, dar, că mai avem multe de 
făcut că, departe de a considera că 
ne-am îndeplinit obiectivele propuse, 
trebuie să muncim cu mai multă exi
gență, cu mai multă pasiune, pentru 
ca selecția să aibă într-adevăr un ca
racter de continuitate, să ducă în 
mai mare măsură ca pînă acum la 
descoperirea celor mai talentate ele
mente, capabile de rezultate care să 
ridice necontenit nivelul performan
țelor sportive din regiunea Brașov.

DUMITRU FURNICA 
vicepreședinte al consiliului 

regional UCFS Brașov

DINAMO BUCUREȘTI DERUTEAZĂ AZI ÎN „C.C.E.“ EA RASCHET 
JUCÎND CU FENERBAHCE ISTANBUL

Dinamo București, campioana mas
culină de baschet a țării noastre, de
butează astă-seară la Istanbul în 
„Cupa campionilor europeni", întîlnind 
în jocul-tur puternica formație Fe
nerbahce. Cunoscîlnd valoarea bas

chetului practicat în Turcia (vă mai 
amintiți, (desigur, remarcabila com

portare a selecționatei acestei țări la 
Balcaniada desfășurată anul trecut la 
București) și ținînd seama că din lo
tul lui Fenerbahce fac parte o serie 
de internaționali (pe Yalciner, Poyar- 
zoglu și Esel i-am văzut jucînd în 
septembrie trecut ,1a București), mi-

Selecționatele divizionare de popice 
și-au încheiat turneul în R. D. Germană

CRISTU VÎNĂTORU : DOUĂ
Selecționatele divizionare de po

pice și-au încheiat turneul în R. D. 
Germană, întîlnind miercuri la Es- 
penheim echipele Aktivist, alcătuite 
de fapt din membrii loturilor națio
nale ale țării gazdă, care se pregătesc 
în vederea „mondialelor" de anul vi
itor.

In loc să aibă o evoluție ascenden
tă, formațiile noastre s-au comportat 
în ultimele jocuri mai slab decît în 
meciurile anterioare, pierzînd ambele 
partide cu 2314—2409 p.d. la fete și 
5119—5234 p.d. la băieți. Insuccesul 
se datorește comportării sub orice 
critică a sportivilor Ținea Balaban, 
Elena Lupescu, V. Mîntoiu, Dumi
tru C. Dumitru și P. Purje. Maria 
Stanca (417 p.d.), Crista Szocs (402 
p.d.) Margareta Szemani (400 p.d.) 
Cristu Vînătoru (970 p.d.) și I. Mi- 
coroiu (881 p.d.) au înregistrat rezul
tate bune.

Start îo „Cupa Europei" 
la box

VARȘOVIA 4 (Agerpres). — A doua 
ediție a competiției de box „Cupa Eu
ropei" pe echipe a debutat la Gdansk 
cu desfășurarea întîlnirii dintre selec
ționatele R.P. Polone și R.D. Germane 
(la actuala ediție echipele sînt alcătuite 
din boxeri sub 23 de ani). Intîlnirea a 
luat sfîrșit cu un rezultat de egalitate: 
10—10. Returul va avea loc la 16 de
cembrie la Berlin. Echipa învingătoare 
din această întâlnire va avea ca viitoare 
adversară selecționata Irlandei

Smîslov învingător 

la Santiago de Chile
Turneul internațional de șah de la 

Santiago de Chile s-a terminat cu victo
ria marelui maestru sovietic Vasili Smîs- 
Iov, care a totalizat 11 puncte din 13 
posibile. In urma lui s-au clasat Gheller 
(U.R.S.S.) cu IO’/, puncte, Foguelman 
(Argentina) 10 p, Quinones (Peru) 7 p. 

alunea dinamoviștilor apare foarte di
ficilă. Conștienți însă de acest fapt 
și dorind ca prima lor evoluție în 
„C.C.E." să le aducă mult dorita ca
lificare în turul următor al competi
ției, campionii noștri s-aiu pregătit cu 
rîvnă și au plecat la Instanbul hotă- 
rîți nu să piardă la o diferență cît 
mai mică (cum se întîmplă de obi
cei cu echipele care joacă în depla
sare), ci să cîștige și, astfel, să-și. 
netezească drumul spre... Zadar (Za
dar, campioana Iugoslaviei, este ad
versara învingătoarei dintre Dinamo 
și Fenerbahce).

RECORDURI REPUBLICANE
Se cuvine o subliniere specială pen

tru Cristu Vînătoru, care în general 
a avut o comportare constant bună. 
Astfel, după ce la Jena a doborît 
din 200 bile mixte 964 popice, per
formanță care reprezenta un nou re
cord republican (v. r. T. Szemani 
941), el a reușit la Espenheim să rea
lizeze, la mai puțin de o săptămînă, 
o cifră de valoare internațională : 
970 p. d., doborînd din nou recordul 
republican.

ÎN COMPETIȚIILE INTERNATIONALE DE FOTBAL
• ALTE MECIURI DIN PRELIMINARIILE C. M.
• DUPĂ SURPRIZELE DE MIERCURI
• FORMAȚIA LUI ATLETICO MADRID V'1

3—0. A fost a treia partidă dintre for
mația spaniolă și cea scoțiană, Valen
cia calificîndu-se astfel pentru turul al 
doilea unde va juca împotriva lui F. Li. 
Basel.

Infrîngerea lui Internazionale Ia Atena, 
în meci amical, n-a fost singura sur
priză consemnată în programul fotbalis
tic internațional de miercuri. Unele din
tre rezultatele înregistrate în turul al 
doilea al competițiilor europene de fotbal 
sînt, de asemenea, surprinzătoare. Echi
pe de renume au fost învinse cu sco
ruri categorice sau au pierdut pe teren 
propriu.

Comentînd victoriile echipelor ma
ghiare, postul de radio Budapesta a 
menționat faptul că, privite sub aspec
tul valorii adversarilor întîlniți, rezulta
tele sînt normale. In „,Cupa Cupelor", 
Honved a învins cu 3—2 pe Dukla la 
Praga, dar trebuie menționat că forma
ția cehoslovacă nu mai are azi valoa
rea ei de acum cîțiva ani. La Buda
pesta, Ujpesti Dozsa a învins cu 3—0 
pe Everton, în cadrul „Cupei orașelor 
tîrguri". Echipa engleză nu a arătat ni
mic deosebit în acest joc și nu a peri
clitat nici un moment poarta lui Szent- 
mihaly.

In aceeași competiție, surprinzătoare 
sînt înfrîngerile echipelor vest-gennane 
în fața unor formații cu cărți de vizită 
modeste. Fruntașa clasamentului din 
R.F.G., Miinchen 1860, a fost întrecută 
de Goztepe din Turcia cu 2—1, iar 
F.G. Kiiln a părăsit învinsă cu același 
scor terenul din Salonic, în meciul cu 
Aris. Tot în G.O.T. s-au mai disputat 
două jocuri: Dunfemtline-Boldklub Co
penhaga 5—0 și Valencia - Hibernians

In partida de la Istanbul, antreno
rul Dan Niculescu beneficiază de ur
mătorul lot : Spiridon, Albu, Negoiță, 
Novac, Viciu, Dragomirescu, Visner, 
Giurgiu, Kiss, Ioneci, Antonescu și 
Scorțescu. Gazdele vor folosi pe: 
Kabaner, Esel, Muradoglu, Okan, Ay- 
din, Baturalp, Yalciner, Baras, Po- 
yarzoglu, Uzer și Kozluca. Intîlnirea 
retur se va disputa sîmbătă 13 noiem
brie în sala Floreasca.

NOI RECORDURI MONDIALE 
LA HALTERE

TEHERAN 4 (Agerpres). — In * 
drul unei reuniuni desfășurată după cam
pionatele mondiale de haltere de la Te
heran au fost stabilite două noi recorduri 
ale lumii. La categoria cocoș sportivul 
sovietic Alexei Vahonin a realizat la sti
lul „aruncat" 141 kg, iar la categoria 
semigrea, compatriotul său, Anatoli Ka- 
linicenko, a obținut la stilul „smuls* 
150 kg.

După cum se știe, actuala ediție a 
campionatelor mondiale de haltere de la 
Teheran a fost dominată de echipa R.P. 
Polone, clasată pe primul loc, urmată 
de cele ale U.R.S.S. și R.P. Ungare.

★

Iată acum formația folosită Me Atletico 
Madrid — viitoarea adversară a Știin
ței Cluj din „Cupa Cupelor" — în ulti
mele meciuri ale campionatului spaniol, 
în care este fruntașă: Madinabytia, Rî- 
villa, Griffa, Caleja, Ruiz, Glaria, 
Uf arte, Cardona, Mendoza, Rodrigue» 
Adelardo, Collar.

Și un rezultat din „Cupa Cupelor* i 
Aarhus a fost învinsă (în primul joc) 
pe teren propriu de Celtic Glasgow 
1—0.

★

Sfîrșitul acestei săptămîni este mar
cat de alte meciuri din preliminariile 
campionatului mondial. In grupa a I' • 
la Paris, Franța întîlnește în ultimul 
meci echipa Luxemburgului (sîmbătă), 
iar Iugoslavia susține la Belgrad partida 
revanșă cu Norvegia (duminică). Echi
pa Iugoslaviei se va strădui desigur să 
demonstreze că înfrîngerea de la Oslo 
(3—01), care a costat-o ieșirea din 
cursa pentru primul loc, n-a fost decît 
un accident. In fine, duminică la Ni
cosia, Cipru întîlnește reprezentativa 
Suediei, tot în grupa a Il-a.

• In meci amical: Anglia—Franța 
(echipe de tineret) 3—0.

2:36,4 (2:39,3) A. Soptereanu (C.S.S. Buc.)
2:38,2 (2:39,7) V. Costa (S.S.E. Timiș.)
2:44,6 (2:58,1) A. Soos (Steaua)
2:47,9 (2:45,5) A. Schmaltzer (Steaua)
2:50,7 (2:48,0) G. Săruleanu (C.S.S. Buc.)

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI
FEMININ — 100 m bras

1:24,5 (1:34,2) Gica Manafu (S.S.E. Galați)
1:24,8 (1:28,7) Mihaela Ionescu

(C.S.S. Buc.)
1:25,1 (1:28,2) Cristina Stănescu (Dinamo)
1:26,6 (1:24,6) Maria Klosz (Mureșul)
1:27,3 (1:34,1) Emilia Silianu (Dinamo)

209 m bras

3:00,2 (3:21,9) Gica Manafu (S.S.E. Galați)
3:01,5 (3:13,0) Mihaela Ionescu
(C.S.S. Buc.)
3:05,5 (3:09,9) Adriana Lambadarie 

(Steaua)
3:06,0 (3:11,2) Mariana Dumitrescu 

(S.S.E. 2 Buc.)
3:06,1 (3:01,4) Maria Klosz (Mureșul)

Notă : între paranteze am notat rezul
tatele din 1964; cifrele subliniate repre
zintă recordul republican.

• Ediția din acest an a „Trofeului 
Barascchi", cursă contracronometru- 
perechi, desfășurată la Bergamo (Ita
lia), a revenit cicliștilor francezi 
Jaques Anquetil și Jean Stablinski. 
Ei au parcurs cei 113 km ai traseului 
în 2 h 26:09 (medie orară 46, 090 km.)

• Cea de-a doua partidă a meciului 
dintre pretendenții la titlul mondial de 
șah, Mihail Tal și Boris Spasski, s-a 
întrerupt ♦ntr-o poziție complicată, Ia 
mutarea a 41-a.

• Echipele selecționate de hochei pe 
gheață ale Finlandei și Norvegiei s-au 
întîlnit într-un meci amical la Turku. 
Ilocheiștii finlandezi au învins cu 6—1 
(2—0, 2—1 2—0).

• La Belfast, în cadrul „Cupei cam
pionilor europeni* la baschet (mascu
lin), echipa A. S. Denain Voltaire a în
vins cu scorul de 78—51 formația Col
legians Belfast.

• Cea de a 9-a etapă a Turului ci
clist internațional al Mexicului, dispu
tată pe ruta .Queretero—San Louis Po
tosi (212 km), a fost cîștigată de el
vețianul Ilans Luthi, care a parcurs 
distanța în 5 h 28:21. în clasamentul 
general individual conduce mexicanul 
Cervantes.

• Sezonul internațional de tenis a 
continuat în Australia cu desfășurarea 

meciului amical dintre două selecționate 
ale Australiei și S.U.A. Tenismenii aus
tralieni au obținut victoria cu scorul 
de 4—3. în partida decisivă, australia
nul Emerson l-a învins cu 6—4, 13—11 
pe Ashe.

• Anul viitor se va desfășura prima 
ediție a „Cupei Europei* pe echipe la 
sabie. Competiția va fi organizată de 
federația maghiară de scrimă, la Buda
pesta, în aprilie.

• Intîlnirea internațională de gim
nastică artistică dintre reprezentativele 
feminine ale Cehoslovaciei și R. D. Ger
mane, disputată la Brno, a revenit gim
nastelor cehoslovace cu scorul de 190,30 

—188,60 puncte. Ambele echipe au de
monstrat o bună pregătire tehnică. O 
deosebită impresie a lăsat evoluția spor
tivei germane Ute Lehmann.

• Federațiile de ciclism din U.R.S.S., 
Suedia, R.S. Cehoslovacă, R. F. Germa
nă și R. P. Polonă au acceptat invita
ția de a participa la Turul internațio
nal al Angliei, care va avea loc între 
28 mai și 11 iunie 1966. Ca și anul 
trecut, startul în «ompetiție se va da 
la Blackpool.

• La Bochum (R.F.C.) a avut loc 
meciul de judo dintre selecționatele 
R. F. Germane și Elveției. Gazdele au 
obținut victoria cu scorul de 6—2. »•
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