
(iciocrosul la ordinea lilei

Campionatul Capitalei la ciclocros — desfășurat duminică 
dimineață pe traseul din Pantelimon — a scos în evidență 
forma bună pe care o deține alergătorul C. Popescu (Ol im- 
pia). Iată-I in totograiia noastră conducind plutonul la... 
urcuș. El a fost Întrecut doar pe ultimii metri ai cursei de 

către P. Simion (Steaua)
Foto : V. Bageac

SPORTIVA
V&TURUL MECIULUI DE BAS

CHET DINAMO - FENER
BAHCE SE DISPUTĂ SÎMBĂTĂ

Returul întîlnirii Dinamo Bucu
rești—Fenerbahce Istanbul din ca
drul „C.C.E.“ la baschet masculin 
se va disputa sîmbătă în sala 
Floreasca. de la ora 19. In des
chidere, de la ora 15,30, vor avea 
loc două meciuri în cadrul cam
pionatului republican feminin: 
Constructorul—Voința București și 
Rapid—Știința București, ultimul 
fiind derbiul acestei întreceri.

Înaintea jocurilor de sîmbătă și 
duminică, echipele masculine și 
feminine din seria întîi vor sus
ține — miercuri — o etapă inter
mediară.

SPASSKI - TAL 2-2

Partida a IV-a dintre marii 
maeștri internaționali Spasski— 
Tal. din cadrul meciului pentru 
desemnarea adversarului campio
nului mondial de șah, s-a termi
nat remiză la mutarea a 23-a. 
Scorul este egal : 2—2.

CAMPIONATUL CAPITALEI 
LA POLO PENTRU COPII

în etapa a doua a campiona
tului de polo pentru copii din 
Capitală s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Rapid—Progre

sul 4—1, Dinamo—S.S.E. nr. 2 3—2, 
S.S.E. nr 1-Clubul sportiv școlar 
5—0. (C. VASILIU-coresp.).
PROGRAMUL „CUPEI ORAȘU
LUI BUCUREȘTI" LA HANDBAL 

MASCULIN
După cum am anunțat, în zi

lele de 19—21 noiembrie se va 
desfășura în sala Floreasca tradi
ționala competiție internațională 
de handbal masculin „Cupa ora
șului București”. Federația a al. 
cătuit programul acestei intere
sante întreceri în felul următor :

19 noiembrie : București—Bucu
rești tineret și Belgrad—Buda
pesta.

20 noiembrie : București tineret 
—Belgrad și București—Budapesta.

21 noiembrie : București tineret 
—Budapesta și București—Belgrad.

în fiecare zi programul va în
cepe la era 18. Pentru conduce
rea jocurilor au fost invitați doi 
arbitri străini : unul din Dane
marca, Westergaard (care a con
firmat) șl altul din R.F.G., Ros- 
manith.

IN MECI RESTANTA LA 
RUGBI : RULMENTUL 

BÎRLAD - FARUL CON
STANȚA 0-0

BIRLAD, 7 (prin telefon). Gaz
dele au dominat, în general, dar 
replica dîrză a oaspeților nu le-a 
permis să fructifice. Scorul alb 
este echitabil. (E. Solomon-coresp.)
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Primele jocuri
din campionatul republican de hochei

Ieri dimineață, cu cinci mi
nute întîrziere (sperăm că a fost 
prima și ultima dată !) arbitrii
I. Tiron și C. Gubernu au dat 
semnalul de începere a primei 
partide din cadrul campionatu
lui republican de hochei. Pe 
gheața patinoarului artificial, 
jucătorii echipelor Steaua și 
Tîrnava Odorhei și-au disputat 
meciul inaugural, victoria re
venind formației militare cu 
scorul de 7—1 (0—0, 3—0,4—1).

Desigur că rezultatul cu care 
s-a încheiat această partidă nu 
surprinde pe nimeni, superiori
tatea hocheiștilor de la Steaua 
fiind evidentă. Dar, cei care au 
asistat la joc au fost în mod 
cert plăcut impresionați de am
biția și elanul cu care și-au a- 
părat șansele jucătorii din O- 
dorhei. Spre lauda lor, ei au 
reușit ca timp de o repriză 
să țină în „șah“ redutabila echi
pă bucureșteană, din rîndurile 
căreia — este adevărat — au 
lipsit Czaka și Biro. în general, 
meciul s-a caracterizat prin di
namism și prin... lipsa de cla
ritate în joc a ambelor echipe. 
O bună impresie au lăsat „li
nia" I. Hollo—Niță—Stefanov

în Aula I. P. G. G.: 
două importante 
întreceri șahiste
La sfîrșitul acestei luni (24 

noiembrie) va începe în Capi
tală finala campionatului re
publican de șah care va reuni 
cifra record de 22 de partici- 
panți. In timpul turneului se 
va desfășura și meciul de ba
raj pentru desemnarea cam
pioanei de șah a țării dintre 
Alexandra Nicolau și Elisabe- 
ta Polihroniade.

Ambele competiții vor avea 
o gazdă tradițională: AULA 
INSTITUTULUI DE PETROL, 
GAZE SI GEOLOGIE DIN CA
PITALĂ.

(Steaua) și portarul Orban (Tîr
nava). Au înscris : Stefanov (2),
I. Hollo (2), G. Szabo, Vacar, 
Varga (Steaua) și Gali (Tîr
nava).

Programul jocurilor de azi 
este următorul : ora 9 : 
Steaua — Știința Cluj ; ora 
17 : Dinamo — Tîrnava O- 
dorhei ; ora 19 : Voința 
Miercurea Ciuc — Știința 
București.

Cel de al doilea meci al pri
mei etape a confirmat întrutotul 
interesul manifestat de public 
pentru partidele programate 

Fază din primul meci al campionatului disputat intre Steaua — Tîrnava Odorhei. In imaginea 
noastră, fază critică la poarta echipei din Odorhei.

Alai multă atenție schiului la Vatra Dornei!

ieri. Studenții bucureșteni și co
legii lor clujeni s-au angrenat 
din primul moment într-o luptă 
avîntată în care accentul a căzut 
pe atac. Jucînd „deschis', pe 
direcția porților, ambele echipe 
au furnizat spectatorilor o serie 
de faze dinamice și rapide, în 
care pucul ocolea milimetric 
poarta sau ricoșa... ghiduș acolo 
unde era mai puțin de așteptat, 
A fost firesc deci să asistăm la 
un meci de o calitate mai puțin 
ridicată, în care accentul a că
zut pe luptă. Din acest motiv, 
au existat momente în care ju-

C. ANTONESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

Participant 

la campionatele 

internaționale

de gimnastică

La Federația română de gim
nastică au sosit majoritatea 
înscrierilor pentru campionate
le internaționale ale țării noas
tre, care se vor desfășura vi
neri, duminică și luni în sala 
Floreasca. Dăm mai jos lista 
sportivilor participant: Eva 
Svetlikova, Ivana Fortova, Pav- 
la Szkutkova, Kveta Makasova 
(Cehoslovacia), Eveline Leto- 
urneur, Pierette Aymer, Henri 
Micelli, Paul Benezeth (Franța), 
Rosemarie Heritz, Eva Steffen, 
R. Lenz, Gerald Dietrich (R.D. 
Germană), Eryka Kost, Danuta 
Putaj, Aleksander Rokosa, Al
fred Kucharczyk (Polonia), Dez- 
so Bordan, Istvan Aranyos 
(Ungaria), Elena Ceampelea, 
Rozalia Baizat, Cristina Dobo- 
șan-Ioniță, Viorica Tuțuianu, 
Emilia Panait, Mariana Ilie, 
Gh. Tohăneanu, Al. Silaghi, Gh. 
Condovici, Anton Cadar, Ște
fan Hărgălaș (România). Se 
mai așteaptă înscrierile spor
tivilor iugoslavi.

Pe teme de sezon

Campionatele republicane de radiotelegrafie
Am asistat tîmp de două zile 

la o întrecere frumoasă și pa
sionantă : finala campionatelor 
republicane de radiotelegrafie. 
Concursul a avut loc la sediul 
Radioclubului Central din str.

Țt. Staicovici și a reunit la start 
pe cei mai buni sportivi radio
amatori din tară (cîștigătorii 
etapelor de zonă).

Primul titlu de campion re
publican pus în joc a fost 
la ,.radiotelegrafie-regularitate“. 
La startul arbitrului principal, 
participanții (după o prealabilă 
încălzire) au recepționat la me
sele de lucru cinci radiograme 
cu text amestecat transmise la 
viteza de 80 ; 90 ; 100 ; 110 și 
120 semne pe minut — după 
etalonul internațional Paris. 
A urmat recepția radiogramelor 
cu text clar în limba română 
la viteza de 100; 110; 120; 
130 și 140 semne pe minut. 
Transmiterea a cuprins două ra
diograme de trei minute : cu 
)est amestecat și cu text clar în 
limba română. Iată rezultatele 
consemnate (în urma verificării 
toilor de concurs) de către ar
bitrii Comisiei centrale a spor
tului radio : 1. Dumitru Dascălu

(C.S.O. Suceava) — campion 
al Republicii Socialiste România 
la radiotelegrafie-regularitate ;
2. Ion Pop (Farul Constanța) ;
3. Vasile Căpraru (A.S. Dinamo

Brăila) ; 5. Iosif Mohaczek (A.S. 
Voința Brașov) ; 6. Lorian Soa
re (A.S. Dinamo I Buc.). Echi-

V. TOFAN

I Buc.); 4. Ilie Nicolae (C.S.O. (Continuare in pag. a 2-a)

Aspect din timpul concursuiu,
Foto i St. Ciotloș

Două lucruri ne-au impresionat în această zi 
de toamnă la Vatra Dornei: faptul că pe Dealul 
Negru era un adevărat furnicar de tineri și tinere 
care curățau de zor pîrtiile de pietre și crăci, 
precum și hărnicia celor 40—50 de elevi aflati 
pe stadionul orașului la lin antrenament pe „uscat". 
In felul acesta ne-ani convins din „start" că la 
Vatra Dornei schiul este iubit, că localnicii sînt 
dornici să aibă în sezonul de iarnă o activitate 
cît mai bogată.

Să completăm însă primele impresii. Datorită 
inițiativei comisiei raionale (președinte Ioan Mi
ron, membri — Octavian Negoiță, Laurențiu IIan- 
cic, Traian Ciotu și Die Traian), schiorii de frunte 
ai orașului (membri ai asociațiilor sportive Vo
ința, Spartac, Volanul, Laptoza, Bradul), elevii 
Liceului mixt și reprezentanții Școlii sportive de 
elevi au lucrat timp de cîteva zile pe Dealul Ne
gru, unde se află concentrate pîrtiile de schi po 
care se va concura cînd va cădea zăpada. Datorită 
hărniciei acestor schiori, pîrtiile sînt acum cură
țate și vor putea fi utilizate pentru antrenamente 
încă de la prima ninsoare mai consistentă !

Secțiile nu au neglijat nici echipamentul și mate
rialele ce vor fi folosite în timpul iernii. Bocancii 
reparați, schiurile revizuite, pantalonii, hanora
cele și puloverele spălate așteaptă în magaziile 
secțiilor să fie luate din nou la purtare, o dată 
cu primele antrenamente pe zăpadă.

Desigur, în această muncă de pregătire nu 
poate fi omisă preocuparea comisiei raionale 
pentru întocmirea unui calendar coropetițional cît 
mai bogat, care să angreneze înlr-o activitate 
permanentă schiorii de toate categoriile. In afară 
participării la etapele campionatelor republicane 
și la o scrie do competiții interregionale devenita

tradiționale (Cupa Domelor, Gupa Mogoșa, Cupa 
regiunii Mureș-Autonomă Maghiară, Gupa celor 
6 regiuni ș.a.), comisia raională a prevăzut nu
meroase concursuri rezervate tinerilor schiori 
(Concursul de deschidere, Cupa speranțelor, Cupa 
tineretului, Cupa școlarului etc). In vederea asi
gurării unor cît mai bune condiții de desfășurare 
a activității competiționale, s-a preconizat, do 
asemenea, organizarea unui curs de împrospătare 
a cunoștințelor arbitrilor.

Ș.S.E. - O PEPINIERA CU MARI POSIBILITĂȚI

Trebuie să știți că în timpul iernii, atît la Va
tra Dornei cît și în localitățile din împrejurimi, 
schiurile sînt printre principalele mijloace de loco
moție. De acasă la școală, de la școală acasă, 
diminețile și după-amiezele libere sînt petrecute 
de micuții dorneni pe schiuri. Vă imaginați deci, 
cît de vaste sînt posibilitățile de selecție pentru 
schiul de performanță și în special pentru pro
bele de fond. Ele au și fost de altfel folosite 
de profesoara de educație fizică Rodica Șindilaru- 
Pal, ea însăși o schioară de valoare, o mare pa
sionată a acestui sport Ne-am convins cît de 
mult este preocupată de selecționarea și pregă
tirea elevilor încă din prima zi a vizitei la Vatra 
Dornei, cînd am văzut la „lucru" pe stadion po 
cei 40—50 de băieți și fete. Alergări pe dis
tanțe medii și lungi, sprinturi, genuflexiuni pe 
cîte un picior, flotări, alergări pe treptele sta
dionului — toate «ceste elemente erau exe-

D. STĂNCULESCU

(Continuare in pag. a 4-a)



CARNET COMPETIȚIONAL

VOLEI: Pe scurt, despre jocurile din seria a Il-a
zn

BOX: In campionatul pe echipe,

Joja (Știința București) păcălește blocajul defectuos al Progresului, 
București

Dinamo Craiova învinsă la Medias!

...MAI 1NTI1 însă, citeva cuvinte cu 
privire Ia un meci disputat alaltăieri 
în grupa fruntașă a echipelor mascu
line din categoria A : Știința Galați— 
Farul Constanța 3—0. Joc în cea mai 
mare parte la discreția gazdelor, din 
TÎndul cărora s-au remarcat Iorga și 
Petrișor. De la oaspeți — Vasiliu. (T. 
SIRIOPOL și GH. ARSEN1E — cores
pondenți).

ȘI ACUM, despre meciurile care, du
minică, au inaugurat campionatul la 
seria a 11-a. Etapa a fost ceva mai 
animată în întrecerea echipelor femi
nine. Cel mai bun rezultat — al Știin
ței București, învingătoare cu 3—0 în 
deplasare, în dauna Progresului Tirgo- 
viste. mulțumită mai ales superiori
tății atacului. (A. VLÂSCEANU — co
res p.).

Știința Tg. Mureș—Voința M. Ciuc 
3—1. Joc mediocru. (A. SZABO — en- 
resp).

Sănătatea Arad—C.S.M. Cluj 3—1. 
Dispută spectaculoasă, îndeosebi în ul
timele două seturi (15—10, 15—13). 
(ȘT. 1ACOB — corcsp.)

Joc de bună calitate, de asemenea, 
în meciul Țesătura P. Neamț — Pro
gresul București 3—7, în care oaspetele, 
deși învinse, au avut merite egale cu 
învingătoarele pentru spectacolul oferit.

1N CONTINUARE, despre partidele 
masculine. Cea de la Bacău, Viitorul— 
Banca Tg. Mureș 3—0, n-a avut istoric, 
localnicii cîștigînd comod. (FL. ENE — 
coresp.).

C.S.M.S. Iași—Alumina Oradea 3—0. 
Victorie clară a gazdelor. Un set mai 
echilibrat, al doilea, terminat cu 
16—14. (D. DIACONESCU — roresp. 
regional).

Știinta Petroșenî—înainte Timisoara 
3—0. Studenții au meritat victoria, dar 
au obtinut-o cu mare dificultate. (I. 
ZAMORA — coresp.).

Electroputere Craiova—Ind. sir mei 
C. Turzii 3—0. Succes categoric al 
craiovenilor, datorat mai cu seamă fap
tului că echipa oaspe s-a prezentat slab 
pregătită (V. ȘTEFĂNESCU — coresp.).

MECIUL DE LA BUCUREȘTI, Șnm- 
ța—Progresul București (3—0: 7, 3, 2) 
a durat o oră, inclusiv pauzele dintre 
seturi și de pe parcursul acestora, și 
a furnizat un spectacol nereușit. A- 
ceasta, în proporție considerabilă din 
pricina jocului slab practicat de Pro

Campionatele republicane de radiotelegrafie
(Urmare din pag. 1)

pe : 1. C.S.O. Suceava — campioană 
a Republicii Socialiste România ; 2. 
A.S. Dinamo I București ; 3. Farul 
Constanța.

Cea de a doua zi a concursului a 
fost rezervată întrecerilor din cadrul 
finalei campionatului republican de 
radiotelegralie-viteză. Aici, lupta a 
fost mai strînsă, probele fiind mai 
interesante de urmărit, am putea spune, 
mai spectaculoase. Conform regulamen
tului, concurenții au recepționat întii 
(prin căști) textul unei radiograme 
transmise cu ajutorul magnetofonului. 
Viteza a fost la început de 110 litere 
pe minut. Apoi a crescut treptat (fără 
îaUerupere) la 130 ; 160 ; 170 (cînd

Foto: V. Bageac

gresul, în special în apărare, la blocaj 
și la dublaje. De la Știința (echipă care 
promite, dar ale cărei posibilități aștep
tăm să le verificăm în compania unor 
adversari în adevărata accepție a cuvîn- 
tului) ne-au plăcut mai mult Chiriță, 
Chiritoiu și Dumitrescu. Iar de la Pro
gresul — cu indulgență — Vasiliu. De 
la tînărul Stamate, jucător de certă pers
pectivă, așteptăm infinit mai mult de- 
cît a dat duminică. In primul rînd, însă 
— pentru a-și putea valorifica talen
tul — îi cerem maximum de seriozitate 
și modestie. Pentru că, se pare, lau
dele acordate lui — pe merit, e ade
vărat — încă de la debutul său în ca
tegoria A și selecționarea, după numai 
un an, într-o echipă națională nu i-au 
priit, n-a știut să le prețuiască... Ne-a 
convins ca pe viitor să i le atribuim 
cu mai puțină larghețe.

Intîlnirea Știința—Progresul a fost
condusă bine de arbitrul I. Armeanu.

— C, F. —-

HANDBAL: Final dramatic in „Cupa de toamnă11
Ieri dimineață, pe terenul din parcul 

sportiv ,,Progresul“, echipele feminine 
de handbal Știința București și Mureșul 
Tg. Mureș și-au disputat finala „Cupei 
de toamnă44, competiție care a angrenat 
în interesante jocuri echipele partici
pante la seria I a campionatului repu
blican. Meciul se apropia de sfîrșit și 
foia de arbitraj (tabelă de marcaj nu a 
existat Ia această partidă !...) consem
na rezultatul de 3—3 Trebuie să men
ționăm că la acest scor, Știința a fost 
în ultimele minute în inferioritate nu
merică (Maria Nicolae fusese eliminată), 
iar Mureșul a ratat două contraatacuri 
clare prin Baczo și Preda. Și cînd toată 
lumea aștepta prelungirile, iar scorerul 
dusese fluierul la gură pentru a anunța 
sfîrșitul meciului (mai erau doar 3 se
cunde I...), Josefina Ștefănescu a arun
cat la poartă. Un șut nu prea puternic, 
dar bine plasat, care a surprins pe por
tarul echipei mureșene. Scor final 4—3 
(3—2) pentru Știința, care astfel a in
trat în posesia trofeului.

Exceptînd acest final, care a „încălzit" 
serios spectatorii precum și jumătatea 
reprizei secunde, cînd ambele echipe au 

din cauza vitezei te „lăsa” mîna, pu
neai creionul jos !) 180 ; 200 de li
tere pe minut. După o pauză bine 
meritată, a urmat recepția — înce- 
pînd de Ia viteza de 130 cifre pe 
minut — a unor texte de radiogramă, 
de asemenea, cu creșterea treptată a 
vitezei fără întrerupere. La sfîrșitul 
acestor două probe dificile, titlul de 
campion republican la radiotelegrafie 
recepție-viteză i-a revenit sportivului 
Vasile Căpraru de la A.S. Dinamo I 
București. El a fost urmat în ordine 
de Nicolae Custură (C.S.O. Brăila) și 
Lorian Soare (A.S. Dinamo I Bucu
rești).

în aceeași zi (după-amiază, însă), 
sportivii participanți la această finală 
pe țară au luat loc la mesele cu apa
rate de transmisie. Cele două probe

Mediaș (prin telefon). Liderul se
riei I, Dinamo Craiova, a pierdut, 
duminică dimineață intîlnirea cu Gaz 
metan Mediaș, producînd — poate 
— cea mai mare surpriză a acestui 
campionat. Medieșenii au cîștigat cu 
20—18. S-au remarcat, de la gazde, 
Popa, Verdeș, Dumitru și Buică (un 
junior de categorie grea, foarte ta
lentat). Craiovenii s-au prezentat la 
Mediaș prea siguri pe ei, și tocmai 
de aceea nu au reușit să cîștige. De 
la oaspeți s-a evidențiat numai Cos- 
tescu. Iată rezultatele : S. Costescu 
(C) b.p. I. Moldoveanu (M) ; A. Ver
deș (M) b.p. I. Manea (C) ; D. Gheor- 
ghe (M) b.ab. 3. C. Buzuliuc (G) ; 
M. Goanță (C) b.p. F. Paraschiv (M) ;
I. Tănase (C) b.p. T. Mesman (M) ; 
Gh. Popa (M) b.ab. 3. I. Matei (C) ; 
I. Mărculeț (M) cîștigă fără adversar. 
I. Manole (C) b.ab. 3. I. Petre (M) ; 
I. Perianu (M) b.ab. 1. I. Sănătescu 
(C) ; Șt. Panduru (C) b.ab. 3. G. 
Puică (M). Au arbitrat foarte bine 
I. Bogdan (Tg. Mureș), V. Baciu 
(Cluj) și B. Robert (București).

Z. RÎȘNOVEANU — coresp.

Bacău (prin telefon). Intîlnirea 
dintre A.S.A. și Farul Constanța a 
fost de bună factură. Băcăoanii au 
cîștigat cu 20—16, rezultat care — 
desigur — constituie o surpriză. Re
zultate tehnice : I. Alexandru (ASA) 
b.p. D. Răgălie (F) ; A. Moldoveanu 
(ASA) egal cu A. Iliescu (F) ; F. Cer- 
bu (ASA) b.ab. 2. Gh. Anton (F) ;
1. Dinu (F) b.ab. 1. L. Berteloty 
(ASA) ; O. Baciu (F) b.p. I. Rotaru 
(ASz\) ; T. Doiciu (ASA) b.p. V. 
Neagu (F) ; T. Pintilie (F) b.p. I. Ma
rian (ASA) ; T. Burada (ASA) b.ab.
2. I. Olteanu (F) ; la categoria muscă, 
I. Otvoș (ASA) a depășit greutatea, 
iar Farul n-a prezentat boxer.

I. IANCU — coresp.

Galați (prin telefon). Meciul dintre 
Oțelul și Voința București a fost deo
sebit de disputat, dar de slab nivel 
tehnic. Au cîștigat gazdele cu 25—14. 
Iată rezultatele : V. Dobrean (O) egal 
cu G. Pometcu (V) ; V. Potolea (O) 
b.ab. 1. Gh. Grigore (V) ; D. Miron 
(V) b. dese. 2. N. Munteanu (O) ; 
V. Prooroc (O) b.ab. 3. I. Silberman 
(V) ; Gh. Eremia (O) b.ab. 3. Gh. 
Dumitrescu (V) ; V. Buti (O) cîștigă 
prin neprezentarea adversarului. M. 
Scarlat (O) b.ab. 1. P. Niculescu (V) ; 
V. Bogoi (O) b.p. A. Teodorescu (V) ;

luptat mult pentru victorie, accelerind 
ritmul, în rest partida a fost de un ni
vel tehnic mediocru.

Punctele au fost marcate în ordine 
de: Nicolae (S) — min. 3; Preda (M) 
— min. 8; Ștefănescu (S) — min. 15; 
Incze (M) — min. 19; Comișel (S) — 
min. 22; Soos (M) — min. 33 și Ște
fănescu (S) — min. 50. A arbitrat Gh. 
Popescu.

★
„CUPA SPORTUL POPULAR” 

LA TIMIȘOARA

TIMIȘOARA (prin telefon). în ca
drul tradiționalei competiții „Cupa 
Sportul popular", rezervată echipelor 
de juniori și junioare, s-au disputat 
următoarele partide : Știinta — S.S.E. 
20—18 (9—11) și Lie. nr. 4 — Elec- 
trometal 19—12 (12—7) la juniori: 
Vitorul — „13 Decembrie" 9—5 
(6—1) și S.S.E. — Constructorul 10—5 
(4—4) — la junioare. (I. STAN, co
resp.).

de viteză au constat din : a) trans
miterea (timp de trei minute) a con
ținutului unei radiograme formată din 
grupe de litere ; b) transmiterea (ace
lași timp) a conținutului unei radio
grame formate din grupe de cifre. 
La capătul unei dispute dîrze s-au 
consemnat rezultatele : 1. Ilie Nicolae 
(C.S.O. Brăila) — campion al Repu
blicii Socialiste România la radiote
legrafie transmisie-vițeză ; 2. Dumitru 
Dascălu (C.S.O. Suceava) ; 3. Nico
lae Eichel (Petrolul Ploiești).

A urmat, în sfîrșit, și... recepția 
mult așteptată în cadrul căreia s-au 
înmînat sportivilor diplomele și pre
miile, o dată cu „transmiterea” cal
delor felicitări celor care cu această 
ocazie au stabilit o serie de noi re
corduri republicane.

T. Felea (O) b.ab. 3. Șt. Mustață 
(V) ; N. Motoc (V) b. dese. 2. Șt. Co- 
jan (O). Arbitrul brașovean Sava l-a 
descalificat fără temei — după pă
rerea noastră — pe Cojan.
S. CONSTANTINESCU — coresp. reg.

Bocșa (prin telefon). Așteptată cu 
mare interes, întîlnirea a deziluzio
nat pe spectatori, atît datorită parti
delor de calitate slabă, cît și faptului 
că echipa CSM Sibiu nu a prezentat 
trei boxeri, iar gazdele — unul. Au 
învins pugiliștii din Bocșa cu 23—13. 
Rezultate tehnice : A. Ursulescu (M) 
b.p. P. Pișchin (CSM) ; I. Butan (M) 
egal cu Gh. Badiu (CSM) ; S. Cră
ciun (CSM) b.p. V. Szolosi (M) ; Șt. 
Negrescu (M) egal cu V. Dam'an 
(CSM) ; I. Csank (M) b.ab. 1. L. Să- 
rățean (CSM) ; Șt. Gheorghe (M) b.ab.
2. I. Binder (CSM) ; 1. Bratu (CSM), 
P. Gorcea, P. Kurunczi și A. Zuzu 
(toți de la Metalul) cîștigă fără ad
versari.

C. NOVAC — coresp.

C. Turzii (prin telefon). Pugiliștii 
de la Industria sîrmei au cîștigat par
tida cu Muscelul Cîmpulung, cu sco
rul de 21 — 17. Rezultate tehnice : G. 
Hoca (IS) b.p. V. Popa (M) ; C. Nem- 
țeanu (IS) b.p. Șt. Mihai (M) ; P. Puiu 
(IS) egal cu I. Marin (M) ; I. Negru 
(M) b.p. Gh. Roșea (IS) ; Gh. Du
mitrescu (M) b.ab. 1. N. Bubău (IS) ; 
I. Baciu (IS) egal cu Gh. Manea (M) : 
V. Morar (IS) b.ab. 2. A. Pițigoi (M); 
Gh. Chivăr (IS) b.p. I. Anghel (M). 
E. Dudea (IS) și I. Iovan (M) cîș
tigă prin neprezentarea adversarilor.

I.. BENTU — coresp.

Timișoara (prin telefon). întîlnirea 
dintre formațiile U.M. Timișoara și 
Constructorul Hunedoara a fost de 
slabă factură tehnică, numai patru 
din cele zece meciuri ale galei dis- 
putîndu-se pe parcursul celor nouă 
minute, în celelalte înregistrîndu-sc 5 
abandonuri și o neprezentare. Cel mai 
frumos meci al reuniunii l-au furnizat 
Gh. Chiș ;T) și Șt. Tătărășanu (H). 
Iată rezultatele tehnice : P. Galle (T) 
b.ab. 1. M. Udriște (H) ; E. Galle 
<T) b.p. I. Balaș (H) ; I. Soare (H) 
b.ab. 2. P. Balogh (T) ; Z. Laslo (H) 
cîștigă prin neprezentarea adversa
rului. Gh. Chiș (T) b.p. Șt. Tătără
șanu (H) ; M. Marconi (T) b.ab. 3. 
E. Gunther (H) ; N. Picior (T) egal 
cu N. Păun (H) ; P. Mentzel (T) b.ab. 
1. I. Leoveanu (FI) ; N. Tudor (H) 
b.ab. 1. I. Rozsa (T) ; G. Schubert 
(T) egal cu N. Dianca (H).

A. ARNĂUTU — coresp.

BASCHET: Clasamentele campionatelor 
republicane

MASCULIN SERIA I
1. Dinamo Buc. 7 7 0 615—416 14
2. Steaua Buc. 6 6 0 485—352 12
3. Știința Timișoara 7 4 3 467—486 11
4. Știința Galați 6 4 2 451—485 10
5. Rapid Buc. 6 3 3 487—448 9
6. Știința Tg. Mureș 6 3 3 425—405 9
7. Dinamo Oradea 6 3 3 387—429 9
8. St. roșu Brașov 6 2 4 375—381 8
9. Știința Cluj 6 2 4 402—410 8

10. Știința Buc. 6 2 4 446—475 8
11. Farul Constanța 6 1 5 333—436 7
12. Aurul Brad 6 0 6 335—490 6

SERIA A II-A
1. Academia Militară Buc.

8 7 1 590—479 15
2 I.C.F. Buc. 8 6 2 548—453 14
3. Olimpia M. I. Buc. 8 5 3 536—491 13
4. Progresul Buc. 8 4 4 554 —594 12
5. C.S.M.S. iași 8 4 4 523—479 12
6. Știința Craiova 8 3 5 428-429 11
7. Politehnica Cluj 8 3 5 600—608 11
8. Unio Satu Mare 7 4 3 376—409 11
9. Știința Brașov 3 3 5 476—527 11

10. A.S.A. Bacău 7 0 7 368—530 7

FEMININ SERIA I
1. Rapid Buc. 7 7 0 493—
2. Știința Buc. 7 7 0 445—54© u3. Voința Brașov 7 5 2 385—393 12
4. Știința Cluj 7 4 3 409—362 11
5. Voința Buc. 7 3 4 397—388 10
6. Crișul Oradea 7 3 4 351—408 10
7. Mureșul Tg. Mureș 7 3 4 381—396 10
8. Progresul Buc. 7 2 5 358—373 9
9. Constructorul Buc. 7 1 6 356—436 8

10. I.C.F. 7 0 7 366—483 7

SERIA A II-A
1. Olimpia Buc. 8 6 2 407—341 14
2. C.S.M.S. Iași 8 6 2 505—418 14
3. A.S.A. Cluj 8 5 3 460—441 13
4. Spartac Salonta 8 5 3 393—425 13
5. Voința Tg. Mureș 8 5 3 415—394 13
6. Știința Timișoara 8 4 4 419—408 12
7. S.S.E. Satu Mare 8 4 4 484—490 12
8. Știința Constanța 8 3 5 466—467 11
9. Voința Oradea 8 2 6 321—363

10. S.S.E. Craiova 8 0 8 353—476 v

OFICIUL NAȚIONAL DE TURISM „CARPAȚI"
vă oferă posibilitatea să petreceți concediul de odihnă în frumoa

sele stațiuni balneo-climaterice :

Bușteni-Bazna-Buziaș - Câlimânești - Căciulata - Ocna 

Sibiului - Predeal - Sovata - Tușnad - Borsec.

In lunile noiembrie și decembrie se pot obține bilete de odihnă sau 
tratament în serii complete de 12 sau 18 zile, iar la cerere se pot elibera 
bilete de odihnă pe o perioadă de 3—5 zile.

Informații suplimentare la agenția O.N.T. din întreaga țară.

s

Tg. Mureș (prin telefon). A.S.A. "Ig. 
Mureș — Rapid București 25—12. Re
zultate tehnice : Ghiurca (ASA) b.p. 
Pașolea (R) ; Ispas (R) b.ab. 3. Mol
nar (ASA) ; Mihaicic (ASA) b.p. Du
mitrescu (R) ; Alexiu (R) b.p. Fran- 
cisc (ASA) ; Maghiari (ASA) b.ab. 2. 
Florea (R) ; Păcuraru (ASAj b. dese.
2. Voicu (R) ; Barbu (ASA) b.ab. 2. 
Paraschiv (R) ; Anta! (ASA) egal cu 
Tecuceanu (R) ; Arcadie și Făgărășan 
(ASA) au cîștigat fără adversari.

N. STĂNESCU — coresp.

Reșița, (prin telefon). Boxerii 
de la C.S.M. Reșița au cîștigat pe 
merit partida cu cei de la A.S.A. 
Crișul Oradea, cu 25—15. REZUL
TATE TEHNICE : I. Popa (R) b.p. Gh. 
Vincze (O); P. Nedelcea (R) b.ab. 2 
M. Puiu (O); P. Costea (O) b.p. C. 
Ciuntu (R); V. Așteleanu (R) egal 
cu Gh. Gologan (O); 1. Borchescu 
(R) b.p. Al. Șerban (O), N. Padina 
(R) b.p. I. Stoica (O); I. Petrescu 
(R) egal cu C. Koncsar (O); I. Covaci 
(R) b.p. G. Tîmpescu (O); I. Gheor
ghe (R) egal I. Cerlean (O); G. 
Creangă țR) b.ab. I G. Trică (O)

I. PLĂVIȚU — coresp.

® Minerul Banat — C.S.M Cluj 
25_ 15
DIN NOU DESPRE ARBITRAJE f

Este regretabil că în reuniunile din 
cadrul campionatului pe echipe spec
tatorii sînt nevoiți să... suporte nu 
numai meciurile de slabă factură teh
nică, dar și multe erori comise de 
arbitri, atît la masa de judecată, cît 
și în ring. Nici cuplajul de sîmbătă 
seara nu ne-a scutit de asemenea 
evoluții penibile. Despre calitatea me
ciurilor s-a amintit în diferitele cro
nici ale etapei. Brigada de arbitri 
(N. Tătaru — Galați, Mihăilescu — 
Brăila și Grigore — Cîmpulung Mus
cel) care a condus meciurile din sala 
Floreasca s-a descurcat greu, dove
dind — mai ales în ring — multă ne
siguranță. In meciul dintre Enciu 
(combinata Olimpia — Progresul) și 
Matius (CSO Baia Mare), pugilistul 
băimărean a plasat, în repriza a do.^ 
o clară lovitură de dreapta. Enciu a 
căzut la podea, dar lupta s-a reluat 
fără ca arbitrul Mihăilescu să nu
mere. Toți spectatorii au văzut lovi
tura boxerului din Baia Mare, numai 
arbitrul (care se afla... la fața locu
lui) nu. N-ar fi cazul ca federația să 
treacă la o selecție a arbitrilor care 
conduc întîlnirile oficiale ?

— C. —



DIN CARNETUL CRONICARULUI

Pronosport
ULTIMELE ZILE LA TRAGEREA 

SPECIALA LOTO

Joi este ultima zi în care vă mal pu
teți procura biletele pentru tragerea spe
cială LOTO de vineri 12 noiembrie.

La această tragere specială se acordă 
premii mari, atît la cîștigurile obișnuite 
în bani cit și la cele suplimentare în o- 
biecte și bani.

Despre Bărbulescu,
Matei si Stoicescu
in meciul de duminică

• BĂRBULESCU este jucător de 
bază al echipei Știința Craiova. Din 
păcate, el are și unele lacune de or
din educativ. Duminică, la un duel cu 
Lupulescu, în fața căruia a pierdut 
mingea, s-a repezit la adversar, brus- 
cîndu-1 în văzul tuturor. De asetne-

• JUNIORUL INCZE IV a debu
tat ~ datorită talentului și conștiin
ciozității cu care se pregătește — pro
mițător în echipa C.S.M.S. Credeam 
că-1 vom vedea și duminică în forma
ția ieșeană. Dar, pe postul pe care a 
debutat juniorul Incze a fost folosit 
STOICESCU, care în ultima vreme 
joacă mai mult rău decît... bine. Du
minică, Stoicescu a avut o compor
tare sub orice critică. Absența Iui 
Incze IV ne surprinde, ea demonstrînd 
inconsecvență în folosirea elemente
lor tinere

TR. IOANITESCU

Gol ! Al doilea gol al Științei Craiova. Șutul lui Bărbulescu (care nu se vede 
în fotografie) a intrat în plasă, cu tot plonjonul lui Constantinescu. Golul l-a... 
tngenunchiat pe Vornicu și îl face pe Viorel Popescu să.și manifeste disperarea.

în fotografie se mal văd. de la stingă la dreapta, Malschi, Cîrciumărescu, 
Ștefănescu șl Sfîrlogea. (Fază din meciul Știința Craiova—C.S.M.S. 3—1).

Foto : V. Popovicl — Craiova

pe bună dreptate, uitase la un mo
ment dat că a venit la stadion să-si 
susțină echipa favorită.

Prin urmare, cuvîntul de ordine 
pentru viitor (viitorul începînd chiar 
cu jocul de miercuri, cu Farul) 
acesia trebuie să fie: linia de atac 
să colaboreze mai mult, ocaziile de 
gol să fie mai bine gîndite (chiar 
si pentru atacanti care nu au la dis
poziție decît fracțiuni de secundă — 
în fond ăsta-i unul din atuurile ju
cătorilor din înaintare) și nu irosite 
prin șuturi expediate la întîmpiare

Repet, Siderurgistul a avut în me
ciul cu Știința Cluj un „sac" de oca
zii favorabile. Dar, fotbalul se joacă 
pe goluri I

TIBERIU STAMA

Cuvîntul de ordine-
ATACUL!

Săptămîna viitoare, Steagul roșu 
debutează In „Cupa orașelor tlrguri" 
Joacă miercuri, 17 noiembrie, la Za
greb. Inutil să mai subliniem difi
cultatea acestui joc.

Așteptăm, desigur, și noi, cu inte
resul cuvenit, acest debut. Cu inte
res dar — mărturisim — și cu Îngri
jorare. O Îngrijorare pe care ne-a 
mărit-o, mai ales, jocul de duminică 
in care — nici de data aceasta I — 
Steagul roșu „n-a dat gol" I Și Încă, 
Intr-un meci In care a dominat, a 
avut marea majoritate a acțiunilor. 
Notă proastă, așadar, pentru atac. 
Oricit ar fi fost de bund reintrarea 
lui Suciu (pe care o aplaudăm, gln- 
dindu-ne că portarul militar și-ar

putea pune din nou candidatura pen
tru echipa națională), oricit de dur 
ar ii lost jocul apărătorilor adverși 
și oricit s-ar invoca „răcea
lă" manifestată duminică de... 
zeifa Fortuna iată de fotbaliștii bra
șoveni, un lucru rămlne sigur; la 
Steagul roșu trebuie lucrat mai mult 
cu Înaintașii. Ploeșteanu și Proca. a- 
mîndoi — pe vremea clnd jucau — 
șuteri de temut, trebuie sd găsească 
soluțiile depășirii crizei. De patru 
etape, In dreptul Steagului reșu, ta
bela de marcaj rămlne neschimbată, 
lie că se joacă acasă, fie ci meciul 
are loc In deplasare. E nevoie de 
mai mult lucru la antrenament -sau 
— poate — de o ridicare a calității 
antrenamentului. După cum s-ar pu
tea, eventual, discuta Însăși alcătui
rea atacului. Și aici amintim că, du
minică, Năltănăilă — de exemplu — 
a lost incomparabil mai bun In atac 
decît Gane...

în săptămîna care a mai rămas 
pînă la meciul de la Zagreb credem 
că la Steagul roșu cuvîntul da or
dine trebuie să fie ATACUL.

RADU URZICEANU

RESTANȚA ÎM CATEGORIA C: 
TRACTORUL BRAȘOV — MARINA 

MANGALIA 3—2 (2—1)

BRAȘOV, 7 (prin telefon). Tracto
rul a obținut o victorie meritată, in 
urma unui joc bun în cîmp.

Au marcat: Pop (min. 8), Ciripoi 
(35), Budai (87) pentru Tractorul, 
respectiv Marinescu (min. 14) și P. 
Nicolae (78).

T. MANIU—coresp.

Punctul de atracție îl constituie cele 
20 de autoturisme dintre care 10 se vor 
atribui la extragerea de 2 numere. Lista 
premiilor conține de asemenea excursii 
la Brașov, cu petrecerea revelionului la 
restaurantul „Carpați”, motociclete, fri
gidere, aparate de radio, aspiratoare,- 
ceasornice etc.

Se vor extrage 67 de numere.

Cîștigătorii premiilor oferite de Loto- 
Pronosport Ia concursul „Cu mască șl 
fără mască“ :

1 televizor „Rubin 102“ ; iordana Ga- 
nea str. Vasile Pîrvan 12, 1 frigider
„Fram“ : Constantin Ștefan, str. Pom- 
piliu Manoliu 18, 1 aparat radio „Mio
rița” : Ion Lazăr str. Soldat Savu Marin 
50, 1 aspirator „Record" : Ediregher Dan. 
Magistrala Nord-Sud 20.

Cîte o garnitură de tacimuri inoxi
dabile :

Dinu Vasiliu sir. Poet Al. Sihleanu 14, 
Bisccanu Valeriu str. Labirint 97, Romaș- 
cu Ludmila str. Roma 16, Nicolaidis A- 
lexandra str Gheorghienl 62, Coca vic
toria, Calea Giulești, 52.

Cîte un ceas Pobeda : Ivanceanu Ma
ria str. Poenaru Bordea 6, Teodorescu 
Alexandrina — Șos. yiilor 78—88, B&n- 
ceanu Gabriela — Izvor 60, Rîmniceanu 
Victor, Drumul Taberli 22, Ermurache 
Elena str. Voicești 26.

Cîte un ceas deșteptător : Schottek 
Ida — Magistrala Nord-Sud 22, Filip 
Zalevschi — str. Doctor Sion 1, Brașo- 
veanu Fana — Oficiul București 33, Casa 
Scînteli, Mușat Margareta Rodica — Ca
lea Grivițel 234, Petcu Jean — str. Sa
natoriului 4, Ioniță Dincă — str. Drumul 
Taberli 2.

Miercuri, 17 noiembrie la orele 18 va 
avea loc înmînarea obiectelor cîștigăto- 
rllor de mai sus, în sala Clubului Fi
nanțe Bănci din str. Doamnei 2, cu pri
lejui tragerii pronoexpres.

3 PREMII A 120.000 LEI 
LA PRONOEXPRES

Premiile concursului Prono<“xpre» 
nr. 44 din 3 noiembrie 1965.

Categoria I 3 variante a 120.000 Iei.
Categoria a II-a 10 variante a

nea, uneori a vrut să suplinească 
scăderile de ordin tehnic, recurgînd 
la un joc dur. Antre.norii trebuie 
să-i stăvilească asemenea ieșiri pe
riculoase, luînd măsurile cuvenite 
pentru îndreptarea lui. Este un ju- 
',*țor tînăr și nu trebuie lăsat să 
se obișnuiască cu astfel de practici.

• PE MATEI de la C.S.M.S. Iași 
l-am văzut de multe ori. Dar, chiar 
și atunci cînd juca bine, protestele 
vehemente, discuțiile, cu arbitrii, cu 
publicul, ii umbreau comportarea. Am 
crezut că se va debarasa de aseme
nea atitudini. Da' de unde ! Dumi
nică, in loc să fie atent la joc, să se 
încadreze in efortul colectiv al echi
pei, întreținea conversații cu arbitrii, 
se supăra pe coechipierii care nu-1 
serveau la... picior. Pînă cînd i se 
vor mai tolera asemenea manifestări 
nesportive ?

Fotbalul se joacă 
pe goluri, nu pe ocazii!

Duminică, la cîteva minute după 
meci. în cabina Siderurgistului, jucă
torii își pierduseră parcă graiul 
Gravi, antrenorii Zaharia și Stanciu 
participau și ei la această tăcere ge
nerală. Atmosferă apăsătoare.

In această împrejurare i-a surprins 
observatorul federal Dincă Schileru.

— Băieți, nu-i nimic, ați jucat bine. 
Ați făcut un joc frumos, simplu, ra
pid și spectaculos. Dacă ar fi fost și 
eficace, totul s-ar fi încheiat cu bine 
Ați avut ocazii cu „sacul", dar tre 
buie să știți, în special voi înaintașii, 
că fotbalul se joacă pe goluri.

Iată, în fond, explicația punctului 
pierdut pe teren propriu de către 
Siderurgistul. Să beneficiezi de opt 
ocazii clare și să nu fructifici nici 
una, parcă e prea de tot I Publicul,

Mîine — etapa a Xll-a în categoria Â
Mîine, amatorii de fotbal din 

Cluj, București, Oradea, Arad, 
Galați și Timișoara vor asista la 
jocurile celei de a XII-a etape a 
campionatului categoriei A. Iată 
programul:

ȘTIINȚA CLUJ — STEAGUL 
ROȘU (0—0 și 1—2)

STEAUA — ȘTIINȚA CRAIO
VA (4—0 și 2—0)

CRIȘUL — RAPID (1—1 și 1—2)
U.T.A. — DINAMO PITEȘTI 

(1—2 și 0—0)

DINAMO BUCUREȘTI — C.S.M.S. 
(2—0 și 1—0)

SIDERURGISTUL — FARUL (Si
derurgistul a fost în „B")

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — 
TROLUL (Știința a activat în

(In p>aranteze, rezultatele 
campionatul trecut).

Meciurile din București se
disputa pe stadionul Republicii, 
după următorul program: ora 13 
Steaua — Știința Craiova; ora 
14,45 Dinamo — C.S.M.S.

Jocurile care au loc în tară vor 
începe la ora 14.45

vor

Despre tinerețe și
analiză a federației de specia

litate privitoare la evoluția echipelor din 
categoria A a scos în evidență, printre 
altele, comportarea bună a noii pro
movate. Știința Timișoara, Cei doi an
trenori. Voroncovschi și I. Ionescu, care 
desfășoară o rodnică activitate, au des
coperit una din „cheile44 succesului : pro
movarea tineretului. Fără îndoială că 
iubitorii fotbalului au constatat cu plă
cută surprindere numărul mare de pro
movați precum și media de vîrstă 
(22,7 ani) scăzută a echipei timișo
rene. Explicația acestui „miracol44 timi
șorean ne-a dat-e tov. I. Fazekaș, pre
ședintele biroului de secție:

De la I. E. B. S.
• Pentru cuplajul de fotbal STEAUA 

—ȘTIINȚA CRAIOVA și DINAMO BUC. 
—C.S.M.S. IAȘI de mîine de pe stadi
onul REPUBLICII, biletele se găsesc de 
vînzare la casele speciale obișnuite.

• Aceleași case vînd și bilete pentru 
întîlnirea internațională de fotbal ROMA
NIA—PORTUGALIA din 21.XI. 1965, de 
pe stadionul „23 August".

• Casele speciale din str. Ion Vidu 
și Pronosport cal. Victoriei nr. 2 vînd și 
bilete pentru jocurile de hochei din 
campionatul republican, care se desfă
șoară pînă sîmbătă inclusiv la patinoa
rul „23 August”, pentru întrecerile din 
campionatele internaționale de gimnas
tică din 12, 14, 15.XI de la sala Floreas- 
ca, și pentru jocul internațional de bas_ 
ehet DINAMO BUC.—FENERBAHCE IS
TANBUL, din 13 XI de la sala Floreasca.
• Patinoarul „23 August” este deschis 

săptămîna aceasta pentru patinaj public
17—19 șj duminică orele 10—13 

și 18.
• La bazinul acoperit Floreasca se 

primesc înscrieri pentru cursul de ini
țiere la înot pentru copii.

... fotbal
— După cîte știm, Știința Timișoara 

nu se bucura de tradiție în privința pro
movării tinerilor și atunci, involuntar, 
se iscă întrebarea : cum de s-a dat cre
dit tinerei generații ?

— Simplu. Cu ajutorul conducerii 
secției. Piuă acum exista rezervă îh 
privința posibilităților juniorilor, invo- 
cîndu-se că ei ar fi emotivi, că sint fără 
experiență, că au o slabă putere de luptă. 
Și, cu aceste pretexte, erau menținuți 
in echipă jucători in vădit declin.

— Se pare că un incident a facilitat 
„spargerea gheții“ în privința promo
vării juniorilor...

— Vă referiți, probabil, la abaterile 
de la viața familială și sportivă a 
fostului „senator de drept“, Remits La- 
zăr! Respingîndu-i-se pretențiile absur
de, el a fost înlocuit chiar înaintea me
ciului cu Steagul roșu cu tînărul Regep 
șt, ulterior, suspendat de club pe o 
durată de șase luni. A fost marea noas
tră „cotitură*.

— După un început puternic, Știința 
a avut o cădere culminînd cu acel 2—5 
cu Siderurgistul, pe teren propriu !

— Un accident, firește, căci portarul 
Sici ai a avut o indispoziție stomacală 
și, în ultimul moment, a fost înlocuit 
cu P. Popa care nu s-a ridicat la va
loarea sa. Din șase șuturi pe poartă 5 
au fost goluri.

— Obiective de viitor?
— Să redevenim aceeași echipă iubită 

de public datorită jocului prestat și, 
bineînțeles, vizăm un loc în jumătatea 
superioară a clasamentului.

In încheiere nu putem ura decît suc
ces și „...Banatul să redevină frun- 
cea !“.

Interviu consemnat de 
SIMION STAN
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Report la
Cîștigătorii premiilor de categoria 

I sint : Poenar Mihai din Hunedoara 
(6 din 6), obținînd și un premiu în 
obiecte în valoare de 5.000 Iei ; Shu- 
rătură Mandache din București și po- I 
sesorul bulentinului nr. 1.104.238 dini 
București.

Rubrică redactată de LMto-Pronosport. |
I

POZE CU TÎLC...
în min. 41 al meciului Dinamo București - Petrolul, 

arbitrul Gavrilă Pop, din Brașov, acordă un penalti în 

favoarea echipei Dinamo București, lată faza în foto

grafia de sus. După cum se vede, petrolistul Florea 

(în tricou de culoare deschisă) a ajuns la balon înaintea 
lui Frățilă. Dacă se apreciază fault în această fază, 

atunci cel faultat este Florea și nu... Frățilă, care și-a 

postat cotul în coasta adversarului (vezi cercul de 

sus) și genunchiul în coapsa apărătorului ploieștean 
(vezi cercul de jos).

Eroarea arbitrului Gavrilă Pop nu justifică totuși ati
tudinea unor jucători petroliști (fotografia de jos).

Atenție deci la arbitraje, dar și la... munca educa

tivă 1
Foto: Aurel Neagu



TENIS: Rezultatele campionatului
de calificare

Cu cîtva timp în urmă a avut loc 
în Capitală prima ediție a campio
natului de calificare la tenis. Au luat 
parte șase echipe : Chimistul Baia 
Mare. Petrolistul Schela Cîmpina, In
dustria sîrmei C. Turzii, Justiția 
București, U.T. Arad și Electrica Ti
mișoara — ultimele două clasate pe 
locurile IX și X în campionatul țării 
pe echipe mixte.

După un tur eliminatoriu, în care, 
Industria sîrmei C. Turzii și Chimis
tul Baia Mare au dispus de Petrolis
tul Schela Cîmpina și respectiv Jus
tiția București, s-a desfășurat un tur
neu final. Iată rezultatele înregistrate: 
Industria sîrmei1 C. Turzii cu U.T. 
Arad 13—3, Chimistul Baia Mare 
10—7, Electrica Timișoara 12—5 ; 
U.T. Arad cu Chimistul Baia Mare

9—8, Electrica Timișoara 12—5 ; Chi
mistul Baia Mare — Electrica Timi
șoara 11—6. Pe locul I s-a clasat In
dustria sîrmei C. Turzii urmată de 
U.T. Arad, Chimistul Baia Mare și 
Electrica Timișoara. Formația învin
gătoare, condusă de neobositul antre
nor Gavrilă Vaida, a cuprins elemente 
tinere și bine pregătite, ca Ion Sântei, 
Lucian Boldor, Doina Sîrbu, Emil 
Stan. De asemenea, o mențiune merită 
și echipa Chimistul din Baia Mare, an
trenată de instructorul Csaba Iuhasz.

In campionatul republican pe echi
pe din anul 1966 vor participa deci 
Dinamo București, Steaua, Steagul 
roșu Brașov, Știința Cluj, Progresul 
București, Știința București, Mureșul 
Tg. Mureș, I. T. Oradea, Industria 
sîrmei C. Turzii și U.T. Arad.

Mai multă atenție schiului
la Vatra Dornei!

(Urmare din pag. 1)

cutate cu multă rîvnă de micuții spor
tivi. Era una din lecțiile de pregătire 
pe uscat care, după cum ne-a declarat 
prof. Rodica Șindilaru-Pal, se desfășoară 
alternativ pe stadion, în sala de sport 
a orașului și pe Dealul Negru. Cei 
40—50 de elevi reprezentau însă doar o 
parte din doritorii de a practica schiul 
în mod organizat, ceilalți urmînd să 
participe la antrenament a doua zi. In 
general, trebuie să spunem că ne-a plă
cut cum s-a lucrat, dar socotim că un 
singur antrenor pentru sutele de dori
tori de a practica schiul este prea puțin. 
In activitatea de selecție și instruire a 
tinerilor schiori ar trebui angrenați și 
instructorii voluntari Mihai Grigoraș, Eu
gen Astaloș, Mihai Cozubaș și Ion Mi
ron. Față de posibilitățile existente aici, 
ar fi inutil să mai explicăm cît de im
portant este aportul acestora.

treaga regiune), ar rezolva în mod fericit 
problema schiurilor la Vatra Dornei.

SE CUVINE MAI MULT SPRIJIN 
DIN PARTEA FEDERAȚIEI

PE „USCAT" TOATE BUNE. 
DAR CÎND VA NINGE?...

Intr-barea este justificată de cele pe
trecute în sezonul trecut cînd, ca și a- 
cum, măsurile luate în lunile de toamnă 
anunțau o bogată participare Ia concursu
rile din timpul iernii. Dar lucrurile nu 
s-au petrecut așa, deoarece cantitatea de 
schiuri pusă în vînzare de magazinul 
O.C.L. din Vatra Dornei a fost insufi
cientă. Vizitînd acest magazin (respon
sabil al raionului cu materiale și echipa
ment sportiv — tov. Carol Schachter), 
am aflat că înaintea fiecărui sezon aso
ciațiile sportive vor să cumpere schiuri, 
că magazinul solicită din timp la 
l.G.R.M. cantități mari, dar că NUMĂ
RUL DE SCHIURI REPARTIZATE 
UNUI CENTRU CA VATRA DORNEI 
ESTE FOARTE MIC și, deci, total insu
ficient față de cerințe. Anul trecut, de 
pildă, cele 45 de perechi de schiuri de 
fond, 25 „Zakopane” și 150 „Pionier” 
an fost vlndute încă înainte de căderea 
zăpezii. Dar alte schiuri nu au mai venit 
la Vatra Dornei în tot cursul iernii 1... 
Sîntern convinși că o cît de mică colabo
rare între l.G.R.M. și consiliul regional 
UCFS (care — prin comisia regională 
de schi — cunoaște necesitățile în în-

Dominată de Muntele Oușorul și Mun
tele Bîrnărelul, înconjurată de dealuri 
golașe sau împădurite, Vatra Dornei a- 
pare ca o așezare ideală pentru dori
torii de a practica schiul. Adăugind că 
în orașul de pe malul Dornei zăpada se 
așterne devreme (uneori încă de la ju
mătatea lui noiembrie) și durează pînă 
prin aprilie, precum și faptul că în lu
nile de iarnă copiii stau mai mult pe 
schiuri, vedem că la Vatra Dornei există 
condiții excelente pentru ca schiul să se 
dezvolte, să cuprindă într-o activitate or
ganizată sute și sute de tineri și tinere 
din rîndul cărora să poată fi selecționați 
viitorii performeri. Iată de ce încheiem 
acest articol prințr-o invitație făcută fe
derației de specialitate, să acorde mai 
multă atenție schiului din Vatra Dornei. 
Silită de lipsa de zăpadă din 
tăți, federația a fost nevoită 
zeze la Vatra Dornei, în luna 
anului 1964, două concursuri
nale. Condițiile de organizare au fost 
excelente, domenii dovedindu-se gazde 
cît se poate de primitoare și pricepute. 
Și totuși, în iarna următoare, ca și în 
toți anii precedențî, federația nu a mai 
organizat nici un concurs de amploare 
la Vatra Dornei (inițial a fost programat 
campionatul de juniori, dar în ultimul 
moment a fost schimbat locul de dispu
tare), nu a sprijinit cum ar fi trebuit s o 
facă (prin repartizarea unui număr mai 
mare de schiuri de concurs, de pildă) 
dezvoltarea acestui sport tradițional la 
Vatra Dornei.

Cum niciodată nu e prea tîrziu, soco
tim ca măcar de acum înainte e cazul 
să i se acorde orașului de pe Dorna 
importanța cuvenită. Perspectivele pe 
care le are schiul la Vatra Dornei obligă!

alte locali- 
să organi- 
îanuarie a 
internațio-

Știri, rezultate

.v

■if

Încă o performantă a neobositului alergător Alain Mimoun, stabilită cu 
aproape un deceniu in urmă, dispare de pe lista recordurilor Franței. 
Acum o săptămină, pe stadionul din Fontainebleu. fondistul Yves Marti
nage (in fotografie), a stabilit un nou record al orei, parcurgind distanta 
de 19.410 km. Vechiul record francez fusese stabilit de Mimoun Ia 7 oc

tombrie 1956
Foto i A. F. P.

CAMPIONATUL MONDIAL 
FEMININ DE HANDBAL

întrecerea continuă astăzi cu jocu
rile etapei a II-a, din grupele semi
finale. La Freiburg, reprezentativa 
noastră întîlnește formația Ungariei. 
La Hanovra vor juca selecționatele 
Iugoslaviei și R. F. Germane. Cele
lalte întîlniri : Japonia (înlocuiește 
echipa U.R.S.S., retrasă) — Danemarca 
(grupa I) și Polonia — Cehoslovacia 
(qrupa a II-a).

în prima etapă s-au mai înregistrat 
rezultatele: 
11—6 și R.
15—7

SOFIA. în 
campionilor 
gheată, formația Ujpesti Dozsa Bu
dapesta a învins cu 6—4 (2—1, 0—1, 
4—2) echipa C.S.K.A. Cerveno Zname 
Sofia. Echipa maghiară s-a calificat 
pentru turul următorul al competiției.

BRISBANE. Turneul internațional 
de tenis de la Brisbane (Australia) a 
fost dominat de jucătorul negru Ashe 
(S.U.A.), care în finală l-a întrecu» 
cu 3—6, 6—2, 6—3, 6—1 pe austra
lianul Roy Emerson. ț

BUDAPESTA. La Budapesta s-a 
disputat meciul internațional feminin 
de baschet dintre echipele M.T.K. Bu
dapesta și Unio Viena. Gazdele au 
terminat victorioase cu scorul de 
95—41 (45—15). Returul va avea loc 
la 13 noiembrie la Viena.

NEW YORK. Pe pista de la Bon
neville Salt Flats, automobilistul ame
rican Art Arfons a stabilit un nou 
record mondial de viteză, realizind 
o medie orară de 927,869 km. Recor
dul mondial anterior era de 893,390 km 
și fusese realizat săptămîna trecută 
pe aceeași pistă de Craig Breedlove, 
care ca și Arfons a pilotat un auto
mobil cu reacție.

la goslav ia—Danemarca 
F. Germană — Japonia

meci retur pentru „Cupa 
europeni” la hochei pe

După meciurile desfășurate sîm- 
bătă și duminică în preliminariile 
C.M., clasamentele grupelor a doua 
și a treia se prezintă astfel :

Grupa a Ii-a :

1. R. F. Germană
2. Suedia
3. Cipru

3 2 1 0 8— 2 5
4 2 11 10— 3 5
3 0 0 3 0—13 0

Grupa a IlI-a (clasament final)

1. Franța 6 5 0 1 9— 2 10
2. Norvegia 6 3 12 10— 5 7
3, Iugoslavia 6 3 12 10— 8 7
4. Luxemburg 6 0 0 6 6—20 0

PROGRAMUL INTERNATIONAL

Primele jocuri din campionatul
republican de hochei

(Urmare din pag. 1)

in
o-

cătorii ambelor echipe au exagerat 
ceea ce privește lupta cu corpul, 
bligîndu-i pe arbitri să dicteze elimi
nări.

tn final, studenții bucureșteni, mai 
siguri în controlul pucului, au reușit 
să se impună cîștigînd cu 7—4 (3—1; 
1—1; 3—2). Partida a cucerit și mai 
mult sufragiile celor prezenți prin e- 
voluția scorului. In primele minute 
bucureștenii au dominat și au con
dus cu 3—0 (min. 7)- Apoi jocul s-a 
echilibrat și, după o luptă de toată 
frumusețea, cu 15 minute înainte de 
sfîrșit. clujenii egalează (4—4). In 
ultima parte însă, Știința București se 
impune și cîștigă pe merit. Au înscris: 
Bazilides, Bodu. Tăbăcaru, Iosub, 
Mihăilescu. Mezei și Bianu pentru 
bucureșteni, Dibernardo (2), Cozan II 
și Iszlaî pentru Știința Cluj.

Au arbitrat Fl. Marinescu și M- Hu- 
șanu.

In ultimul joc al zilei. Voința 
Miercurea Ciuc a întrecut la mare 
luptă pe Dinamo București cu 4—3

(3—1, 0—2, 1—0). începutul aparține 
celor de la Voința care — prin Fr. 
Balint (2) și Iuliu Szabo — înscriu 
trei goluri hotărîtoare. In minutul 9, 
ei conduc cu 3—01 Dinamoviștii e- 
galează în repriza a doua, care le 
aparține total. Autorii golurilor e- 
chipei bucureștene: Bașa (2) și Bol- 
descu.

Ultima parle e foarte echilibrată. 
Cu 6 minute înaintea fluierului fi
nal, I. Szabo aduce victoria echipei 
sale.

AL SĂPTĂMlNII:
„Cupa campionilor europeni": Fe

rencvaros —- Panatinaikos, Levski — 
Benfica (ambele la 10 noiembrie); 
„Cupa cupelor" : Borussia Dortmund 
— Cerveno Zname și Honved — 
Dukla Praga (ambele la 10 noiem
brie).

tn preliminariile campionatului 
mondial: Scoția — Italia (grupa a 
VIII-a) la 9 noiembrie, Izrael — Bel
gia (grupa I), Spania — Irlanda 
(grupa a IX-a) ambele la 10 noiem
brie, Cipru — R. F. Germană (gru
pa a II-a) și Elveția — Olanda (gru
pa a V-a) ambele la 14 noiembrie.

CAMPIONATE ÎN DIFERITE 
ȚĂRI :

ANGLIA : Arsenal — Sheffield U- 
nited 6—2, Burnley — West Ham 
3—1, Chelsea — Leeds United 1 —0, 
Leicester — Everton 2—1, Manche
ster United — Blackburn Rowers 
2—2, Northampton — Aston Villa 
2—1, Nottingham — Tottenham 1-—0, 
Liverpool — Sheffield Wednesday 
2—0, Stocke City — Sunderland

Partidpare n umeroasă 
la campionatele internaționale 

de tenis de masă ale Scandinaviei
Campionatele internaționale de te

nis de masă ale Scandinaviei se vor 
desfășura cu Începere de la 30 no
iembrie Ia Stockholm. La campionate 
șl-au anunțat participarea jucători șt 
jucătoare din România, Cehoslova
cia, Ungaria, Iugoslavia, Danemarca,

Finlanda, Norvegia, Suedia, R. P. 
Chineză șl alte țări.

La aceste întreceri țara noastră va 
fi reprezentată de Maria Alexandru, 
Ella Constantinescu, Eleonora Mihal- 
ca. Dorin Giurgiucă și Adalbert 
Rethi.

terenurile de fotbal
1—1, West Bromwich
6—2. Clasament:
1. Burnley
2. Liverpool
3. Leeds United
4. West Bromwich

Fullham

3 30—17
4 31—15
3 29—15
5 41—25

Sportklub

21
20
20
20

gradat și în locul lor au 
formațiile Dunaujvaros și 
Situația primelor clasate :
1.
2.

Vasas
Ferencvaros

26 17
26 14

promovat
Diosgy

AUSTRIA : Wiener
Kapfenberg 4—0, Rapid — Simme
ring 4—0, Vienna — Austria 2—1, 
Grazer A. K. — Admira 1—0, L.A.S.K.
— Schwechat 1—1, Wiener Neustadt
— Austria Salzburg 2—0, Austria 
Klagenfurt — Wacker Innsbruck 
2—0. Clasament : Austria 16 p. Ra
pid și Admira cite 14 p.

UNGARIA (ultima etapă): Vasas
— Salgotarjan 4—1, Tatabanya — 
Ferencvaros 1—1, Ujpesti Doz.sa — 
Dorog 2—2, Pecs — Szeg. 
Gyor — Csepei 2—0, Honved — 
Komlo 3—2, Ozd — M.T.K. 1—1. Prin 
urmare, Vasas este noua campioană. 
Echipele Komlo si Szeged au retro-

Iată situația primelor clasate în 
alte campionate naționale :
SPANIA :
1. Atletico Madrid
2. Real Madrid
3. Valencia
IUGOSLAVIA :

ied 3—2,

15—5 13
10—8 12
12—4 11

0
1
1

1. Vojvodina 9 6 1 2 16— 9 13
2. Sarajevo 9 5 1 3 14—14 11
3. Partizan 9 3 4 2 14—10 10
4. Vardar 9 4 2 3 11— 9 10
5. O.F.K. Beograd 9 3 4 2 18—16 10
franța :
1. Nantes 13 10 3 0 35—14 23
2. Valenciennes 13 7 4 2 17—14 13
3. Bordeaux 13 6 5 2 26—10 17
4. Monaco 13 7 3 3 21—10 17
R. F. GERMANĂ :
1. Munchen 1860 11 8 2 1 26—11 18
2. Borussia Dortmund 11 8 2 1 26—14 1»
3. Bayern Munchen 11 7 2 2 26— „ J6

4. F. C. Koln 11 8 0 3 X(,

Note externe

Dorința lui John Thomas.• • •

Întrecerea pe stadion 
tenii ce dăinuiesc peste 
mai multe ori, învingătorul și învinsul 
își string miinile cu căldură după ul
timul efort in lupta pentru puncte, 
metri și secunde. Invidia, gelozia își 
fac loc numai rareori în relațiile din
tre adevăratii campioni.

Un exemplu prețios in acest sens 
ni-l oferă acel cuplu de prieteni, de
venit astăzi celebru pe intreg globul: 
VALEKI BKUMEL—JOUN THO
MAS. Doi atleti pe care ii separă nu 
numai un ocean. Și totuși, fostul re
cordman mondial, americanul de cu
loare John Thomas și învingătorul 
său in repetate rinduri, sportivul so
vietic Valeri Brumei, sint buni prie
teni. In lupta cu ștacheta ridicată la 
inăltimi ce păreau altădată inaccesi
bile, s-a făcut această apropiere in
tre doi 
călit o 
notă.

Cînd 
victima 
punea în cumpănă posibilitatea ca el 
să-și continue cariera atletică, am 
așteptat cu interes să aflăm și reac-

creează prie- 
ani. De cele

oameni atit de deosebiți, s-a 
prietenie cu adevărat minu

Brumei a fost, luna trecută, 
acelui grav accident, care

lia ce o va avea colegul său de în
treceri, Thomas. Oare rivalul nu va 
resimți o satisfacție știind acum 
renul liber" ?... 
cest sentiment 
pentru oricine.
sportiv.

lată insă ce 
mas ziariștilor 
prompt asupra subiectului: 
fața ecranului de televiziune 
am aflai știrea
Primul meu gind a fost o dorință: 
să fie o eroare I... Nu, din neferi
cire. a doua zi gazetele confirmau 
dureroasa veste. I-am trimis lui Va
leri imediat o telegramă cu urări de 
grabnică însănătoșire. Cred că, la 
fel ca mine, miilți americani au 
simțit aceeași tristețe aflind 
Brumei ar putea să nu mai concu
reze. El este la noi la fel de popular 
ca marile vedete de cinema sau de 
baseball. Acum, cînd am aflat că 
prietemd meu este în afară de orice 
pericol, nu am decît o singură do
rință : să-l reîntîlnesc pe Valeri Bru
mei cît mai curînd pe stadion !“

Elocvent.

„le- 
Ar fi fost tentant a- 
izvorit din egoism, 
Dar nu pentru un

a declarat John The. 
care l-au intervievai 

„Eram în 
cînd 

spunea Thomas.

re- 
că
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