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de tenis de masă
• ECHIPA 

ȘTIINȚA 
ÎNVINS

DE HANDBAL 
PETROȘENI A 

PE DYNAMO HALLE

Petroșeni _ 
După ce luni a jucat îa 
unde a învins formația 
cu scorul de 13—10 (8—4), echipa 
Dynamo HaHe a evoluat miercuri 
în localitate. în compania Știin
ței Petroșeni. La capătul unui 
meci foarte frumos — mult 
aplaudat de numeroșii spectatori 
prezenți — gazdele au învins cu 
13—9 G—«)- A arbitrat I. Mar
coni (Timișoara).

5 (prin telefon). —
■ " Reșița, 

C.S.M.

ST. BALOT șl ST. KONVICSKA 
corespondenți

• DUMINICA, CUPLAJ PE 
STADIONUL 23 AUGUST

Comisia de competiții din ca
drul F.R. Fotbal a hotărît ca 
cele două meciuri programate 
duminică în Capitală în etapa a 
VIII-a să se dispute în cuplaj, 
după cum

ora 13,36: 
tești ;

ora 15,30:
Meciurile

Atonul

urmează :
Rapid — Dinamo Pi-

Steaua — U.T. Arad, 
vor avea loc pe Sta- 
August”.

In timp ce oaspeții celei de 
a treia ediții a _ 
niadei de tenis de 
sînt așteptați să 
că la Brașov, dintr-un moment 
în altul, jucătorii noștri și-au 
încheiat pregătirile. La sfirși- 
tul săptămînii trecute, sîmbătă 
și duminică — după cum ne-a 
relatat corespondentul nostru 
regional, C. Gruia — cei doi 
antrenori, F. Paneth și Ella 
Constantinescu, au organizat 
un concurs de verificare, pe 
două grupe, sistem turneu.

In prima serie, clasamentul 
a fost următorul: 1. Negulescu, 
2. Giurgiucă, 
Bodea, 5. 
Sentivani, 
cu Soare, 
faluși, iar 
lonescu Soare, 2. Luchian, 
Demian, 4. Totfalușî, 5. Sucîu, 
6. Ancei, 7. Maria Alexandru, 
8. Eleonora Mihalca. După cum 
«e poate vedea, unii jucători 
au participat în ambele grupe. 
Aceasta pentru ca membrii 
loturilor republicane să aibă 
parteneri cu stiluri rft 
variate de joc. Negulescu 
nifestat aceeași vervă ca 
nalele campionatelor de 
trei săptămînî, iar Giurgiucă

Balca- 
masă 

soseas-

3. Cobîrzan, 4. 
Reti, 6. Sîndeanu, 7. 
8. Luchian, 9. Iones- 
10. Demian, 11. Tot- 
în seria a doua: 1.

a

prezintă unele îmbunătățiri. 
O formă bună a dovedit Co
bîrzan. Maria Alexandru s-a 
arătat în revenire, iar Eleo
nora Mihalca, în nota obiș
nuită.

Intr-o convorbire avută cu 
corespondentul nostru regio
nal, C. Gruia, antrenorul fede
ral Ella Constantinescu a de
clarat : Consider că pregătirile 
efectuate au decurs satisfăcă
tor. conform planurilor și o- 
biec*ivelor propuse. întrecerile 
ediției actuale a Balcaniadei 
slnt așteptate cu încredere de 
jucătorii noștri ca și de antre
nori. Sînt convinsă că sporti
vii români nu vor precupeți

(Continuare In pag. a 4-a)

mai 
a ma
la fi- 
acum

Munții Făgăraș atrag din an în an tot mai multi turiști care, de la 
înălțimi amețitoare, admiră frumusețile sălbatice de neegalat 
oferite de munții noștri. In imagine: un grup de excursioniști 

privește cu admira/ie lacul și cabana Bilea.
Foto: A. Neagu

O acțiune de atac a echipei noastre a făcut ..șah mat* apărarea 
selecționatei machiore si Hanelore Spiridon înscrie nestingherită.

Fază din meciul România—Ungaria (73-45)
Foto: P. Romoșan

Campionatul european feminin de baschet
Deși învinsă echipa României a jucat 

foarte bine in meciul cu selecționata U.R.S.S.

mai înalte, au în-

Una pe hîrtie, 
alia in realitate

CLUJ 5, prin telex. —
Selecționata țării noastre a 

realizat aseară o performantă 
valoroasă, reușind să condu
că timp de 22 de minute e- 
chipa Uniunii Sovietice, cam
pioană mondială și europea
nă. Mai mult chiar, datorită 
excepționalei apărări a jucă
toarelor noastre, formația so
vietică, din care nu au lip
sit Prokopenko (2 m), Smildzi- 
na (1,90 m) — a fost primul 
meci de la Cluj în care aceste 
jucătoare au evoluat în ace
lași timp — Voronina (1,90 
m) și Krodere (1,87 m), nu a 
înscris în 16 minute decit 12 
puncte. Prima parte a întil- 
nirii — în care echipa Româ
niei a dominat categoric — a 
fost o repriză în care s-a jucat 
tehnic și spectaculos.

în partea a doua, înălțimea 
și-a spus însă cuvîntul. Proko
penko și Smildzina au recupe
rat aproape totul și au înscris, 
astfel că formația română — 
în care cele mai înalte jucă
toare nu depășesc 1,80 m 
(Vogel și Ivanovici) — a tre
buit treptat să cedeze. Indife
rent însă de rezultat — 76—65 
(21—27) — în favoarea sovieti
celor, baschetbalistele român
ce merită felicitări pentru evo
luția lor din acest meci, pen
tru elanul cu care au luptat 
în fața unei echipe care do
mină de aproape 20 de ani 
baschetul mondial.

în partida inaugurală a ce
lei de-a 
a dispus 
(34—21), 
taculos, 
public. Polonezele, evident mai

patra etape. Polonia 
de Olanda cu 76—50 
după un joc spec- 

aplaudat adeseori de

tehnice și 
tîmpinat rezistența unui ad
versar care pe parcursul între
cerilor a demonstrat o valoare 
în permanentă creștere.

Ultimul joc a opus echipele 
Italiei și Ungariei, 
revenit 
listelor
60—45

Echipa Cehoslovaciei
fo grupa de

surprinzător 
italiene cu 
(35—24).

Victoria a 
baschetba- 
scorul de

D. STĂNCULESCU

singura neînvinsă
la

SIBIU 5, prin telex. —
Penultima zi a luptei din 

serii a început Ia Sibiu cu 
meciul Franța — R. F. Germa
nă terminat, conform previ-

fluentată de un nefiresc trac, 
iar ca urmare — un succes 
realizat cu dificultate și la o 
diferență de puncte neașteptat 
de mică, dată fiind categorica 
distantă valorică dintre cele 
două echipe : 48—39 (23—16).

PROGRAMUL GH. RUSSU-ȘIRIANU
PROGRAMUL DE AZI, 

DIN ULTIMA ETAPĂ A 
CALIFICĂRILOR: grupa A 
(Cluj) — Ungaria — Olanda, 
România — Italia, U.R.S.S.
— Polonia; grupa B (Sibiu)
— Iugoslavia — R. F. Ger
mană, Cehoslovacia — Fran
ța, R. D. Germană — Bul
garia.

Toate rubricile au fost scri
se cu grijă, în așa fel incit 
să nu existe nici o urmă de 
dubiu. Apoi, tabelele — pur- 
tînd parafa președintelui 
asociației sportive Avîntul 
Chilia Veche — Constantin 
Nistor și secretarului ei — 
Vasile Alexe — pe care figu
rau 82 de tineri cu toate nor. 
mele Insignei de polisportiv 
îndeplinite, au fost înaintate 
Consiliului raiona’ VCFS Tul- 
cea. Autorii tabelelor insistau 
să se trimită cît mai urgent 
insignele respective, conchi- 

: ..Tinerii noștri sînt ne
răbdători să poarte insigna 
pentru care s-au Dregătif in
tens timp de multe săptă- 
mîni".

Toate bune. Tnsă numai pe 
hîrtie, pentru că.. . Dar mal 
bine să vedem co n urmat 
Președintele Consiliului raio
nal UCFS, Nicolao Angheli- 
dis. a tinut să ducă personal 
insignele. Ajuns în comună, 
s-a întîlnît cu cîti.va dintre 
tinerii notați pe tabele. Pe 
unii dintre aceștia îi cunoscu
se cu prilejul diferitelor com
petiții de masă.

— Acum, cînd ai Tnsj^na de 
polisportiv de gradul I. se 
adresă președintele umila 
dintre tineri, te poți gîndi și 
Ia gradul II. Ce zici ?

— Ce să zic ? Intîi s-o ob
țin pe cea de gradul I. Mai 
am de dat încă două nrobe.

— Cum. n-ai îndeplinit toa
te normele ?

— Nu !
— Atunci, de ce figurezi pe 

aceste tabele ?
_  ! ? ’
In fața acestei sitnrrtîî, to

varășul Nicolae Anehetidis a 
mai întrebat o serie de tineri 
înscriși ne tabela daen cunosc 
exercițiile de gimnastică ne
cesare pentru cuceri'■„a Tnsta. 
nei de polisportiv. Ce norme 
trebuie îndeplinite la tir. w- 
lerqări etc. ? Toți nu ridicat 
din umeri, spunînd că deo 
cam dotă mi au încenut antre
namentele la aceste nrobe sl 
că au realizat doar dnuă-trel 
norma alo Insionei de poli
sportiv. Deci, devenise evi
dent faptul, că celelalte wo 
be le trecuse din. . condei 
președintele și secretarul aso 
ciatiei lor.

Acestea sîn+ faptele r'e so
coteli si-au făcvA- președintele 
asociației sportive Avîntul 
Chilia Veche, Constantin Nis- 
tor și ^secretarul ei. Vastie 
Alexe, cînd și-au mm numele 
pe niște tabele false ? Ei au 
afirmat cu seninătate că au 
vrut să aibă insignele nentru 
a face o. . . surpriză tinerilor, 
înmînîndu-le imediat 
ce... îndeplineau și 
normă t

E greu de spus cît ___
există în această declarație, 
în cazul de față, un singur 
lucru este clar • încercarea de 
inducere în eroare o organu
lui. superior a dat greș.

De pe urma acestei încălcări 
a regulamentului Insignei de 
polisportiv au avut de suferit 
cei 82 de tineri, cărora li s-au 
anulat toate probele trecute 
Cei vinovați trebuie trași la 
răspundere, în primul rînd de 
membrii asociației sportive pe 
care o conduc.

dună 
ultima

TR. IOANITESCU
(Continuare In pag, a 4-a)

ziunilor, cu victoria baschetba
listelor franceze. Ea a fost 
obținută însă de acestea prin- 
tr-o comportare mult inferioa
ră posibilităților lor reale, in

Un paradox susține că oamenii 
de lingă mare vor cel mai puțin 
să- devină stăpînii ei, lăsînd acest 
primat muntenilor. Am vrut să 
verific asta oprindu-mă la cei 
mici, la cei care visează ce vor 
face la 20 de ani și care își 
plănuiesc de pe acum meseria 
viitoare. Alegerea o fac, trebuie 
să recunoaștem, după niște „cri
terii întemeiate: literatura lui 
Veme și Dickens și, indrâzneala 
lui Gagarin. Am răscolit litora
lul în ultimele zile ale lui sep
tembrie. Oriunde am aflat copii 
m-um oprit. Prima cunoștință a 
fost un puști de vreo 9 ani, Re
tried Mircea dintru IV-a Ii, Școa

la generală nr. 2, pe care l-am 
intîlnit în rada portului. Stătea 
aplecat asupra „mișculației* (tro
tinetei care i se blocase. Era uns 
de motorină pină la coate, dar 
insista ).

— Probabil o să-ți cumperi bi
cicletă...

Răspunsul mi l-am luat sin
gură cînd Petrică mi-a vorbit de 
marea lui pasiune: Gabriel Moi- 
ceanu, idolul pe care vrea să-l

REPORTAJUL NOSTRU

— Nu mai ține! S-a învechit 
de tot. S-a subțiat cuiul.

— O ai de mult ?
— Nu mai știu. E a lui frate- 

meu. Cînd nu e el acasă o iau 
eu.

— îli place mult sportul ăsta ?
— Ihil

urmeze. Deocamdată, se antrenea
ză la ...trotinetă. De altfel, „ma
șina* asta intră în specificul Con
stanței. Mi-a vorbit apoi despre 
concursurile pe care „cei mari9 
din oraș le inițiază, deși destul 
de rar, mi-a spus că a participat

la toate, că n-a ciștigat niciodată 
locul intîi, dar că nu asta 
este lucrul cel mai de seamă!

Curînd și-a pus pe picioare... 
mașina și și-a luat avînt spre 
port. Privea nostalgic eleganta 
„Transilvanie* proaspăt întoarsă 
din călătorie.

— Ai vrea să te faci mari
nar ?

— Nu. îmi place istoria. Și 
apoi, pe vapor, continuă el...

NUȘA MUSCELEANU

(Continuare în pag. a 2-a)

Dinamo Pitești s-a calificat in turul următor
al „Cupei orașelor tirguri"

Asearâ, la Sevilla, s-a disputat meciul retur din cadrul 
„C.O.T" dintre Dinamo Pitești și F. C. Sevilla. La pauza 
spaniolii conduceau cu 1-0. dar meciul s-a încheiat cu scorul 
de 2—2, astfel câ Dinamo Pitești, învingătoare în primul meci 
cu 2-0, s-a calificat în turul următor.

R. C. Strasbourg-Steaua; 1-0 (0-0)
PARIS (De Ia redacția zia

rului „l'Equipe"). — Aseară, 
la Strasbourg, a avut loc pri
ma întîlnire din cadrul „Cupei 
cupelor" dintre Racing Stras
bourg și Steaua București. Vic
toria a revenit gazdelor cu sco
rul de 1—0 (0—0). Fotbaliștii 
români au avut o mare ocazie 
la început, cînd Voinea a tras 
în bară. în continuare, ei au 
jucat calm, organizat, lăsînd e 
impresie bună. în min. 56 Mul
ler a înscris imparabil dintr-o 
lovitură liberă. Au asistat

12 000 de spectatori. A arbi
trat bine Wharton (Scotia). 
Returul va avea loc la 12 oc
tombrie.

țf
Alte meciuri: în „G.G.E.“ f 

Vasas Budapesta — Sporting 
Lisabona 5—0 (1—0)1 în min. 
35, Figueiredo a fost eliminat 
de pe teren. Returul, la 12 oc
tombrie. Olympiakos — TSKA 
Sofia 1—0 (în tur 1—3).

Citiți alte rezultate din 
competițiile europene în pag. 
a 4-a.



Din activitatea 
comisiilor 
regionale 
pe ramură 
de sport

• Activitatea competițională din re
giunea Banat cunoaște în ultima vreme o 
frumoasă creștere, concretizată prin or
ganizarea de campionate regionale la tot 
mai multe ramuri sportive și prin nu
mărul sporit al echipelor participante. 
In competițiile cu caracter regional, care 
se desfășoară în această toamnă la șase 
discipline, găsim : 12 echipe masculine 
de popice, 14 formații de băieți, 9 de 
fete și 8 de juniori — Ia handbal, 8 
echipe (m) și 5 (f) la baschet, 28 de 
echipe de volei (categ. I și II), 28 de 
„garnituri* de fotbal seniori (în două 
scrii) și tot atîtea la juniori, și 4 echi
pe de box. In total, 144 de asociații 
și cluburi își dispută întîietatea în cam
pionatele regiunii Banat. ,

La o asemenea activitate competiționa
lă este nevoie, firește, de comisii pe 
ramură de sport puternice, cu spirit de 
inițiativă, cu buni organizatori. în cele 
mai multe cazuri regiunea noastră dis
pune de asemenea comisii. Preocuparea 
permanentă pentru ridicarea nivelului 
sportului respectiv constituie unul din 
obiectivele principale ale majorității co
misiilor. Iată, de pildă, că datorită unei 
munci intense, în doi ani s-a ajuns de 
la 10 la 14 echipe de handbal iar la 
fotbal de la 14 formații, cite activau 

in campionatul din 1963—1964, la 28 
de echipe în noua competiție.

Merită a fi evidențiate, pentru grija 
pe care o poartă dezvoltării sportului 
respectiv, în afara comisiilor de hand
bal și fotbal, și cele de volei, popice și 
baschet.

în încheiere, un amănunt semnifica
tiv pentru munca de calitate: prezența 
tot mai masivă a formațiilor bănățene 
în campionatele republicane. La acest 
capitol pe primul loc se află handbalul, 
sport reprezentat de 10 echipe — 7 din 
timișoara și cite una din Lugoj, Reșița 
și comuna Lovrin.

P, ARCAN-coresp. reg.

• Consiliul regional UCFS Mureș- 
Autonomă Maghiară, prin comisia regio
nală de fotbal, a organizat un curs de 
perfecționare pentru antrenorii și instruc
torii care pregătesc echipele din regiune. 
La buna reușită a cursului au contribuit 
membrii colegiului regional de antrenori, 
printre care Arcadie Kiss (președintele 
colegiului), prof. Carol Sas, antrenorul 
Ioviță lovicin, metodistul regional Ște
fan Kiss ș.a. Din materialele prezentate 
amintim: „Aplicarea metodelor moderne 
de antrenament**, „Sistemul cu patru fun
dași, sistem ofensiv sau defensiv ?**, 
„Probleme ale instruirii juniorilor** etc. 
Gursanții au urmărit cu mult interes 
și un antrenament practic model al echi
pei A.S.A. Tg. Mureș din categoria B.

I. PÂUȘ-coresp. reg.

• • •

Copiii
(Urmare din pag. 1)

Ghicisem. Pe vas nu poli face curse de 
100 de kilometri contra cronometru.

★
Ghiolul dinspre Ovidiu. Pe niște 

știrici, un copil intr-un tricou de mari
nar, in pantaloni sumeși pescărește, ur
mărea cu atenția încordată momentul 
cînd prada vine la momeală. Am înțe
les că era inoportun să mă apropii. Am 
așteptat un timp pină cînd tăcutul ad
versar și-a furat hrana și a fugit miș- 
cind pluta. Acum puteam interveni. O 
întrebare de legătură:

•— Ai prins ceva azi ?
— Puțin. Au fost valuri către dimi

neață.
— Vii des la pescuit ?

De douâ-trei ori pe săptămînă. Du
minica vin cu tata : acum e colo. în

HUGB!

0 frumoasă inițiativă: „Cupa școlarului"
și „Cupa tineretului**

Au luat sfîrșit cele două competiții 
inițiate de comisia orășenească de 

rugbi București și Clubul sportiv șco
lar — „Cupa școlarului** și „Cupa 

tineretului**. Două întreceri foarte reu
șite care au contribuit din plin la 

Moment dintr-un antrenament condus de prof. Mariana
Lucescu de la S.S.E. 2: se exersează procedeul 

de introducere a balonului în grămadă

Foto : P. Romoșan

popularizarea sportului cu balonul oval. 
„Cupa școlarului** a fost cucerită 

de reprezentativa Școlii sportive de 
elevi nr. 2. Ea a acumulat 8 puncte, 
ca și formația secundă a Clubului 
sportiv școlar, care însă a avut un 
esaveraj mai slab. Echipa Ș.S.E. 2 a 
fost pregătită de o tînără profesoară 
de educație fizică, Mariana Luceseu, a

CICLISM Campionatul de pistă
Proba de urmărire individuală 

(4 000 m) din cadrul campionatului 
Capitalei, întreruptă marți din cauza 
întunericului după disputarea sfer
turilor de finală, a continuat ieri cu 
alergarea semifinalelor și finalelor, 
în „sferturi" s-au calificat E. Rusu, 
N. Ciumeti, I. Cosma, L. Zanoni și 
C. Ciocan (Dinamo), I. Ardeleanu, G. 
Dumitrescu și M. Virgil (Steaua). 
Pentru semifinale s-au calificat: E. 
Rusu și C. Dumitrescu (I), I. Arde

Vineri incep la
I

republicane individuale de
Începînd de vineri sala sporturilor 

din Constanța va găzdui întrecerile 
finale din cadrul celei de-a Xll-a ediții 
a campionatelor republicane de lupte 
libere rezervate seniorilor. La această 
competiție se vor prezenta 150 de spor
tivi din toate regiunile. De notat că de 
la actuala ediție nu vor lipsi campionii 
dc anul trecut: Ion Focaru, Gheorghe 
Tăpălagă, Alexandru Geantă, Paul Cîr- 
ciumaru, Ștefan Tampa, Gheorghe Uria- 
nu, Francisc Bcla și Ștefan Stîngu.

mării
Vorbea puțin, mouologat. Avea in 

glas ceva misterios. Părea plămădit 
din aceeași materie cu oamenii bălții 
din povestirile lui Sadoveanu. Ca să-și 
umple timpul, învăța cuvinte dintr-un 
manual de franceză. Mai tîrziu, cînd 
ne-am „împrietenit**, s-a deschis; a de
venit sfătos, căuta să mă inițieze in
tr-ale pescuitului (momeala și-o face cu 
făină fiartă —- bățul de bambus e mai 
bun decît cel de alun) și să-mi descrie 
soiurile de pește și felul cum se pre
pară. Și iată-l deodată, încordat. în 
jurul undiței apa făcuse cîteva cercuri. 
Pluta o zbughise la fund. A prins febril 
undița și a săltat-o. De cîrlig se zbă- 
tea un nisipar. Copilul zîmbi victorios.

- - Mai rămîi ?
— Vreo trei ore. La 5 avem meci 

de handbal cu cei dintr-a Vl-a R. Apoi, 
preocupat, și-a căutat din nou de „ros- 
iuri\

cărei activitate rugbi st ică în rîndul
școlarilor din raionul „23 August** me
rită toată prețuirea. Iată și formația 
aliniată de tinerii rugbiști ai Ș.S.E. 2 : 
Iordănescu — Călin, Nicolaescu, Radu, 
Scarlat — Ilie, Țața — David, Acse- 

nie, Achim — Iordache, 
Iliescu — Va si Ie, Bîzdic,
Roșu. Au mai jucat: Găn- 
țoi, Bidivel, Ilie M., Scli- 
ban și Lazăr. In competi
ție, Ș.S.E. 2 a obținut ur
mătoarele rezultate : 3—3 
cu C.S.Ș. II, 18--5 cu 
Progresul și 3— 0 cu Co
lorantul.

In „Cupa tineretului**, 
echipa Clubului sportiv 
școlar (prima formație) 
s-a arătat a fi mai bine 
pregătită, terminînd neîn
vinsă competiția : 6—3 cu 
Arhitectura, 25—8 cu Con
strucții, 5—3 cu Aeronau
tica, „XV**-le antrenai de 
Comei Munteanu și-a con
firmat valoarea.

Pentru rugbiștii de lu 
C.S.Ș. competiția a însem
nat o foarte bună perioadă 
de pregătire în vederea în
trecerilor din cadrul cam
pionatului republican de 
juniori. Au jucat : Tudor— 
Topală, Ciovîmache, Sta- 
vrescu, Spîrlac—Stan, Tă- 
nase—Andrei, Ivraș, Bo- 
brischi—Mitan. Belu—Po
pescu, Mateescu, Androno- 
vici. Au mai fost fo

losiți: Stavilă, Tițirigă, Victor și O- 
cheșanu.

Felicitînd pe cei care au avut această 
frumoasă inițiativă, ne manifestăm con
vingerea că și in alte orașe ale țării 
se vor organiza competiții asemănă
toare, menite să creeze un bun climat 
pentru rugbi în rîndul tineretului șco
lar.

leanu și I. Cosma (II). învingătorii 
semifinalelor, Rusu și Ardeleanu, 
și-au disputat titlul de campion. Cu 
o dozare mai bună a efortului, Rusu 
s-a impus și a cîștigat. întrecerea 
pentru locul III a dat cîștig de cauză 
lui Cosma în fața lui Dumitrescu (re
cordmanul și fostul campion al pro
bei). Clasament; 1. EMIL RUSU (Di
namo), 2. I. Ardeleanu (Steaua), 3. 
I. Cosma (Dinamo), 4. C. Dumitrescu 
(Steaua). (I. D.).

Constanta
9

finalele campionatelor

în legătură cu desfășurarea finalelor 
am solicitat cîteva amănunte antrenoru
lui emerit ION CORNEANU. Iată ce 
ne-a declarat: „Așteptăm cu interes 
evoluția sportivilor de la «libere», pen
tru a constata saltul valoric pe care ei 
l-au înregistrat în cadrul pregătirilor 
efectuate în secții. Sînt convins că vom 
asista la dispute dirze între tinerii 
luptători și cei consacrați, pentru cuce
rirea tricourilor de campioni. Recentele 
finale de lupte greco-romane do la

Paul Vlad, pescarul în miniatură de 
lingă mine, e dintr-a Vl-a A. de la 
Școala generală nr. 26. Handbalul l-a 
învățat pe stradă, iar într-a V-a a fost 
selecționat în echipa clasei ca pivot I. 
Se vrea activ și incisiv ca Virgil Hnat. 
îl „copiază** pină și intr-ale meseriei: 
se va face profesor de educație fizică. 
Cit privește punctele de contact între 
cele două sporturi, pescuitul și hand
balul, ne-a vorbit însuși V. Hnat.

— Sporturile astea se presupun și se 
complementează reciproc. Copiii simt a- 
ceasta

★

13.30. Elevii Constanței sînt în tre
cere de la școală spre casă, dar dru
mul între cele „două puncte** suferă 
zilnic o curbă: terenurile de fotbal 
de pe plajă. Agitația era în toi. Ur
măream, printre altele, plonjoanele cu
rajoase ale unui puști din poartă. Era 
Marian Dumitran, proaspăt elev al „Șco
lii comerciale1* Constanța, venit de la 
distanță, din comuna Ciobanu-IIirșova, 
fiindcă vrea să se specializeze într-o me
serie și să facă fotbal de calitate.

dovedit cicrind a fi foarte cura

OINĂ

Mîine începe
Campionatul republican de oină 

a ajuns în faza decisivă. Cele zece 
echipe finaliste se vor întîlni între 
7—9 octombrie la Roman pentru de
semnarea formației campioane a ță
rii pe anul 1966.

Finalistele actualei ediții, Avîntul 
Valea Roșie (regiunea București), 
C.P.B., Dinamo București, Avîntul 
Frasin, Torpedo Zărnești, Recolta 
Tg. Lăpuș (reg. Maramureș), Biruința 
Gherăești (reg. Bacău), Drum Nou 
Boureni (reg. Oltenia), Energia Rîm- 
nicel (reg. Ploiești) și Victoria An- 
drieșeni (reg. Iași) s-au pregătit in
tens în vederea confruntărilor de la 
Roman. La antrenamentele efectua- 

‘ te s-a pus un deosebit accent pe 
I „bălaia mingii", deoarece din lovitu- 
I rile reușite se pot obține puncte 
, prețioase iar la „bătăile" înalte sau 
I lungi sportivii sînt mai puțin „ju-

Tineretul confirmă...
; La Iași au avut loc la sfîrșitul săptă- 
* mînii trecute întrecerile din cadrul re- 
j turului campionatului categoriei B la 

scrimă. Concursul s-a desfășurat la 
toate probele (floretă masculin și femi
nin, spadă și sabie). Acest concurs a 
fost privit cu foarte mult interes de 
către unele secții de scrimă din țară, 
deoarece echipa clasată pe primul loc 
promova în categoria A, în timp ce 
ultima retrograda în campionatul de 
calificare. Majoritatea echipelor s-au 
comportat bine, dovedind că au mun
cit cu seriozitate în timpul verii, că 
n-au precupețit nici un efort pentru 
o pregătire complexă.

Iată „bobocii” categoriei A, ediția 
1967 : floretă masculin — Progresul
București (antrenor N. Marinescu) ; flo
retă feminin — S.S.E. Satu Mare (an
trenor A. Csipler); spadă — Electropu- 
tere Craiova (antrenor P. Ghinju); sa
bie — C.S.M.S. Iași (antrenor N. Puf- 
nei). Atît antrenorii cit și sportivii a- 
cestor echipe merită felicitări pentru 
frumoasa comportare de la Iași. Ținem 
să le amintim însă faptul că promova
rea îi obligă la mai mult.

Un fapt îmbucurător este acela că au 
apărut nume noi de orașe în configu
rația clasamentului categoriei A: Iași 
și Craiova. Este vorba de două orașe 
unde scrima era necunoscută pină nu 
de mult. S-au găsit doi oameni inimoși 
și pricepuți, antrenorii N. Pufnei și P. 
Ghinju, care au. depus muncă și pa
siune, iar roadele nu au întîrziat să 
apară.

Majoritatea disputelor de la Iași s-au 
ridicat la un bun nivel tehnic, ceea ce 
ne dă speranța realizării unor perfor
manțe valoroase în viitor. Au „răsărit" 
elemente tinere, bine selecționate și 
pregătite, care s-au impus în mod spe
cial : Dan Irimiciuc, Dumitru Vornicu, 
Ion Țîrdea de la C.S.M.S. Iași, Con
stantin Duțu de la Electroputere Cra
iova. Gabriel Ursovici, Gheorghe Burlea 
și Zeno Bejan de la Progresul Bucu
rești, Maria Pap, Ludmila Bălăcescu și 
Georgeta Miiller de la S.S.E. Satu Mare 
ș.a. Acești tineri scrimeri trebuie încu
rajați și bine îndrumați pentru a putea 
asigura schimbul de mîine al scrimei 
noastre.

Și acum, cîteva cuvinte despre cei 
care au retrogradat, adică cei ce au 
ocupat locurile V în clasamente. Ne 
referim la Recolta Cărei (floretă femi

Galați au demonstrat din plin posibi
litățile tinerilor luptători. Trebuie să 
subliniez faptul că și la Constanța se 
va aplica modificarea din regulamentul 
de lupte — care nu admite rezultate 
de egalitate în turneul final — ceea ce 
va face ca partidele să cîștige in dina
mism și spectaculozitate. De asemenea, 
pentru asigurarea unor condiții optime 
de arbitraj F. R. L. a luat măsura de 
a deplasa cu ocazia întrecerilor finale 
pe cei mai buni arbitri dintre care no
tăm: Victor Dona, Ion Mureșan, Ilie 
Gheorghe, Ion Teodorescu și Azizi Seit- 
amet**.

jos ; nu ezită să intre unde e mai 
greu. Acum apăra poarta în fața unui 
adversar dificil: jucători mult mai în 
virstă și cu experiență (de pildă a- 
tacantul Grigore Bloț, vechi jucător 

la Galați, devenit acum „nenea Ozon** 
al plajei). La pauză mă apropii de 
portar.

— De cînd joci fotbal ?
-- De cînd eram mic. Cînd m-am 

făcut mai mare rămăsesem tot... mic. 
M-am apucat serios de sport. Mi se 
pare că am crescut mai repede și că 
sînt mai... voinic.

Căpătasem o convingere: copiii au 
conștiința frumuseții și utilității sportu
rilor pe care le practică.

Cit privește paradoxul de țnai sus 
...pare a fi o reeditate: copiii Mării, 
crescuți sub cerul ei arzător, cunosc 
deja „gustul** apei, îi știu măreția 
ceasurilor de furtună și calmul zile
lor senine.

De aceea mulți dintre ei nu țin să 
devină marinari, își rezervă pentru 
viitor alte preocupări mai „terestre**, 
vizînd în același timp culmile perfor
manței sportive.

LA ROMAN

finala pe țară 
câți" de echipa la „prindere". Din-' 
tre cele zece echipe, se desprind 
campioana țării, Dinamo București, 
Avîntul Valea Roșie, C.P.B., Avîn
tul Frasin și Biruința Gherăești, for
mații cu experiență și cu mulți ju
cători fruntași în componența lor.

Cine va cîștiga anul acesta titlul 
de campioană ? E greu de anticipat 
întrucît cele cinci formații mențio
nate sînt de forțe sensibil egale.

Se joacă sistem turneu. La egali
tate de puncte, pentru primul loc 
se vor disputa doua meciuri de ba
raj între echipele respective. Dacă 
egalitatea persistă, se va ține seama 
de punctaverajul jocurilor din baraj, 
iar în caz că egalitatea se menține 
se va lua în considerație echipa 
care a lovit cei mai mulți jucători.

nin). S.S.E. Oradea (floretă masculin), 
Crișul Oradea (sabie) și Petrolul Ploiești 
(spadă). Lupta pentru evitarea retro
gradării a fost foarte strînsă la floretă- 
fete între Dinamo Brașov și Recolta 
Cărei, ambele echipe totalizînd cîte 6 
puncte. Numai tușaverajul (63—52) a 
putut decide, în ultimă instanță rezul
tatul. S.S.E. Oradea la floretă masculin 
și Crișul Oradea la sable nu au reușit 
să cîștige nici unul din cele opt me
ciuri susținute în cele două etape ale 
campionatului. Acest lucru spune foarte 
mult despre „munca” antrenorilor A. 
Gyulafai și I. Gazdovici care au pre
zentat sportivi nepregătiți. De aseme
nea, un punct negativ pentru activita
tea de scrimă de la Petrolul Ploiești 
este faptul că acest club nu s-a pre
zentat cu echipa de spadă nici în turul 
campionatului și nici în retur și astfel 
n-a obținut nici un punct ? Motivările 
aduse de antrenorul I. Tudor sînt de
parte de a scuza această lipsă.

ELENA DOBINCĂ
Iată clasamentele pe probe :

FLORETA MASCULIN
1. Progresul Buc. 8 8 0 0 91 16
2. Crișul Oradea 8 5 0 3 75 10
3. Gloria București 8 5 0 3 66 10
4. Stăruința Timișoara 8 2 0 6 49 4
5. Ș.S.E. Oradea 3

floreta feminin
0 0 8 39 0

1. Ș.S.E. Satu Mare 8 6 0 2 77 12
2. Crișul Oradea 8 4 0 4 64 8
3. C.S.M. Cluj 8 4 0 4 64 8
4. Dinamo Brașov 8 3 0 5 63 6
5. Recolta Cărei

SPADA
8 3 0 5 52 6

1. Electroputere Craiova 8 8 0 0 71 16
2. C.S.M.S. Iași 8 5 0 3 42 10
3. S.P.O. București 8 4 .4 42 8
4. Unio Satu Mare 8 3 0 5 64 6
5. Petrolul Ploiești

SABIE
8 0 0 8 0 0

1. C.S.M.S. Iași 8 8 0 0 85 16
2. Petrolul Ploiești 8 5 0 3 69 10
3. Recolta Cărei 8 4 0 4 68 8
4. I.M.F. Tg. Mureș 8 3 0 5 51 6
5. Crișul Oradea 8 0 0 8 43 0

esszeeb
Etapa a lll-a 

a campionatului pe echipe
La sfîrșitul săptămînii, în cinci lo

calități din țară, sînt programate 
întrecerile din cadrul etapei a IlI-a 
a campionatului republican de atle
tism pe echipe. Cu acest prilej se 
vor desfășura următoarele meciuri: 
BUCUREȘTI: I.C.F. — Rapid — Ar
geș; TIMIȘOARA : Banat — Dinamo
— Progresul; CLUJ: Cluj — Steaua
— Brașov (categoria A); PLOIEȘTI: 
Ploiești — Dobrogea — Crișana; BA
CĂU: Bacău — Hunedoara — Mu- 
reș-Autonomă Maghiară ; BUCU
REȘTI : Metalul — Iași — Oltenia 
(categoria B, seria I).

înaintea acestei etape, penultima 
a campionatului, clasamentele se 
prezintă astfel:

CATEGORIA A
General

1. Steaua 4 4 0 0 609 —505 8
2. Dinamo 4 3 0 1 731 —518 6
3. Brașov 4 3 0 1 646 —541 6
4. I.C.F. 4 3 0 1 632 —571 6
5. Rapid 4 3 0 1 614,83—606,16 6
6. Cluj 4 1 0 3 599,66—598,33 2
7. Argeș 4 1 0 3 555 —667 2
8. Banat 4 0 0 4 548.50—650.50 0
9. Progresul 4 0 0 4 414 —754 0

Bărbați
1. Dinamo 4 4 0 0 506 —285 8
2. Steaua 4 3 0 1 462 —324 6
3. Rapid 4301 398,331—373,66 6
4. Brașov 4 2 0 2 391 —374 4
5. Cluj 4202 351,66i—394,53 4
6. Banat 4 2 0 2 383 —406 4
7. I.C.F. 4 1 0 3 381 —377 2
8. Argeș 4103 322 —450 2
9. Progresul 4 0 0 4 267 —468 0

Femei
1. Brașov 4 4 0 0 246 —157 8
2. Steaua 4 4 0 0 247 —199 8
3. I.C.F. 4 3 0 1 251 —194 6
4, Cluj 4 3 0 1 238 —204 6
5. Argeș 4 2 0 2 232 —217 4
6. Dinamo 4 1 0 3 225 —222 2
7. Rapid 4 1 0 3 183,50—222,50 2
8. Banat 4 0 0 4 165.50—244.50 0
0. Progresai 4004 147 —286 0
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$

țortarul Hambech respinge un atac al rapidiști- 
'or. (Fază din meciul Rapid — F.C. Karl Marx 

Stadt)

Foto : Aurel Neagu

Și în meciul amical internațional 
le ieri, feroviarii au manifestat ca- 
ențe serioase atît In ceea ce priveș- 
e 
le 
in
•e

tehnica individuală, cît și jocul 
ansamblu. Giuleștenii au practicat 
fotbal căruia cu mare greutate i 
poate da un calificativ satisfăcă- 

or. Au abundat stopurile defectuoa 
e, pasele fără adresă, șuturile im- 
irecise la poartă, apărarea — pene- 
rabilă, iar înaintarea a înghesuit 
ocul pe centru, unde se aflau ma
sați foarte mulți adversari. Fotbaliș- 
ii din R.D.G. au lăsat o impresie 
ilăcută. Fiecare jucător are o bună 
•regătire fizică și tehnică. Jocul de

ansamblu este pus la 
punct. Echipa oaspe s-a 
apărat cu mult’ calm și 
contraatacurile declan
șate au fost duse într-un 
ritm rapid. Ea a avut un 
„solist" de prim rang, 
extrema stingă Vogel.

a 
dar 

sco- 
prin 

Schuster, în min. 9. în 
continuare, rapidiștii au 
dominat și au reușit să 
egaleze în min. 20: Du- 
mitriu a făcut un slalom 
printre cinci adversari, 
a pasat lui Ionescu și a- 
cesta a șutat sec : 1-—1. 
După două minijte Ja- 
maischi a adus avantajul 
echipei sale, în urma 
unei centrări a lui Mitroi. 
în ultimul minut al re
prizei, oaspeții au asaltat 
poarta apărată de Rădu- 
canu, acesta a respins 
balonul în picioarele lui 
Posselt și... 2—2.

După pauză, au domi
nat bucureștenii, 
steril. Șuturile lor 
au fost prinse cu 
ranță de portarul 
bech, fie că nu au 
rit ținta. Jucătorii 
F.C. Karl Marx 
s-au apărat și au contra

atacat periculos. Două asemenea ac
țiuni au fast fructificate de Vogel în 
min. 52 și 83.

RAPID: Răducanu (din min. 
Andrei) — Lupescu, Motroc, Dan, 
Greavu — Jamaischi, Mitroi — Năs- 
turescu, Dumitriu, Ionescu, Codrea- 
nu.

F.G. KARL MARX STADT: Hatn- 
bech — Kveul, Hiittner, Weikert 
(din min. 62 Ruderich), Miiller — 
Posselt (din min. 84 Kasper), Steiri- 
mann — Schuster, Matvschik, Tan- 
bert (din min. 69 Leuschner), Vogel.

începutul jocului 
parținut Rapidului, 
cei care au deschis 
rul au fost oaspeții,

a-

dar 
fie că 
sigu- 
Ham- 
nime- 
de la 
Stadt

FOTBAL
or- 
re- 

nume-

Campionat
pentru echipele de copii I
în acest an comisia regională de fot

bal de pe lingă Consiliul UCFS al re- , 
giunii Mureș-Autonomâ Maghiară 
ganizează un campionat de fotbal 
zervat copiilor. în prezent în
roase localități din regiune se desfă
șoară munca de selecție a copiilor. La 
8 și 9 noiembrie ei vor lua parte la faza 

centre (la Gheorghieni, Odorhei și 
Mureș). Cîștigătorii acestei etape 
participa la un turneu final.

loan Păuș — coresp. reg.

pe 
Tg. 
vor

Un centru de copii 
la Zărnești

aso- 
un 

pen-

De curind a luat ființă pe lingă 
cîația sportivă Celuloza Zămeșli 
centru de învățare a fotbalului 
tru copii. De pregătirea nucilor 
fotbaliști se ocupă instructorul voluntar 
Francisc Wcner, ajutat de Sebastian 
Savu, antrenorul echipei de seniori. Din 
cei 78 de copii Înscriși inițial au fost 
selecționați deocamdată 28. Printre cei 
mai talentați cităm pe loan Tiuia, Dorn 
Ștefan, Ștefan Chircii, Dan Andrei, loan 
A oiculeț etc.

Ioan Dobre — coresp.

Rezultate din campionatul republican
de juniori

Progresul București—Steaua București
1— 4, Progresul Corabia—Dinamo Vic
toria București 0—1 (0—1), Faianța 
Sighișoara—Metalul Copșa Mică 1—1 
(1-0). J iul Petroșeni— Știința Craiova
2— 1 (1 — 0), Petrolul Ploiești—Electrica 
Fieni 10—Q (4—0), Petrolul Moinești— 
Dinamo Bacău 1—0 (0—0), Textila Bu- 
htiși—C.F.R. Pașcani 2—2 (2—1), A- 
rieșul Turda—Soda Ocna Mureș 2—2 
(0—2), meciul Crișul Oradea—Medicina 
Cluj nu s-a disputat pentru că echipa 
oaspe a sosit cu două ore întîrziere, 
Tehnomctal București—Stuful Tulcea
3— 3 (2—0), U.T.Arad — Progresul 
Strehaia 5—0 (1—0), Aurul Zlatna— 
Clujeana 1—2 (1—0), Oltul Sf. Gheor- 
ghe—Metrom Brașov 4-—1 (2—0), Po
iana Cimpina—Metalul Tirgoviște 1—1 
(0—1). Ceahlăul P. Neamț—Minobrad 
Vatra Dornei 4—0 (2—0), Ind. sîrmei 
Cimpia Turzii—Progresul Reghin 5—0

(2—0), Victoria Roman—C.S.M.S. Iași
2— 4 (0—2), Locomotiva Iași—Foresta 
Fălticeni 3—0 (2—0), S. N. Oltenița—- 
Farul Constanța 2—0 (2—0), I.M.U. 
Medgidia—Electrica Constanța 3—3 
(2—2), Portul Constanța—Metalurgistul 
București 0—3 (0—3), Metalul Tr. Se
verin—Politehnica Timișoara 1—1 (I—- 
1), Minerul Baia Sprie—Minerul Bihor
3— 1 (2—Q), Steaua roșie Salonta—Re
colta Cărei 0—1 (0—1).

Atac la poarta Stufului Tulcea (fază din meciul de juniori Tennomelal 
București—Stuful Tulcea, 3—-3)

Foto : N. Tokacek

CINE... ARBITREAZĂ?
întrebarea noastră apare fără rost: 

cine altul decit... arbitrul ?
Unii jucători nu prea sint însă de 

acord cu acest lucru și ar vrea să... 
arbitreze ei. Duminică, la Brașov — 
ca să luăm cel mai recent exemplu
— apreciind (el, nu conducătorul 
jocului !) că Dridea I este in ofsaid, 
fotbaliștii de ia Steagul roșu au 
stat pe ioc așteptind fluierul arbi
trului. Acesta, observînd insă că in 
momentul cind i se transmisese ba
lonul, Dridea I il avusese in față 
atit pe Pilea cit și pe Campo (acesta 
din urmă in poziție laterală) n-a in
tervenit in joc și Dridea a înaintat 
nestingherit spre poartă desebizind 
scorul.

Și petroliștii au avut... „arbitrii” 
lor. In două rinduri, apărătorii plo- 
ieșteni considerindu-se obstrucționați 
de adversari au rămas pe loc, pu- 
nindu-și astfel in pericol propria 
poartă.

Concluzia este clară : indiferent
dacă au sau n-au dreptate, dacă in
fracțiunea s-a comis intr-adevăr, sau 
numai li s-a părut, fotbaliștii trebuie 
să-și vadă de joc. Dacă se substi
tuie arbitrului, o fac in dauna lor !

încheiem rindurile de față cu o 
revenire la arbitrajul lui I. Dobrin
— Craiova. Ceea ce am apreciat în
deosebi a fost faptul că n-a făcut 
concesii echipei gazde sau publicu
lui, cu toată presiunea care
exercitat asupra lui după golul în
scris de Dridea.

s-a

V. POMPILIU

POST-SCRIPTUM LA *„B“ Șl „C"

Fapte îmbucurătoare și... mai puțin
Cu etapa de duminică desfășurată 

h categoriile B și ~ 
onmații au pășit în 
umătate a turului 
cronicile publicate, 
itatisticile de care 
Iau posibilitatea să 
ireoieri asupra comportării echipe- 
or, a unor jucători, asupra calității 
btbalului practicat în aceste cate- 
jorii.

După cum se știe, toate meciurile 
ânt urmărite de corespondenții și 
•edactoriii ziarului nostru. Din rela- 
-ările lor, duminică de duminică, 
Sitâtorîi au putut afla unele amă
runte ale pasionante; întreceri din 
bele șase serii. La ora actuală, în 
categoria B — Știința București 
jSeria I) și A.S.A. Tg. Mureș (seria 
i II-a) sînt fruntașele clasamente- 
;or. Bucweștenii s-au instalat în 
Crunte abia după victoria obținută 
duminică în fața lui Dinamo Ba- 
:ău. Poziție meritată, deoarece for
mația dispune de numeroși jucători 
atentați și practică un fotbal de bună 
ralitate. De altfel, doi dintre jucăto
rii echipei, Lucescu și Ciornoavâ, se 
gfiă în vederile selecționerilor noș
tri pentru loturile naționale, A și 
Mi mp ic. Am dori ca tot mai 
nulte echipe să dispună de aseme

nea elemente talentate. în seria L 
,upta este foarte strînsă. De la li
der și pină la locul 8, echipele sînt 
separate de un punct sau două, de 
iceea nu este exclus ca în viitoare
le etape să asistăm la alte schim
bări de poziții în clasament. Sur
prinzător de slab în această serie 
se comportă Oltul Hm. Vîlcea (de
ținătoarea lanternei). Poiana Cîm- 
pina și Flacăra Morend care în se
zonul trecut se „bateau" pentru șe
fie.

în cealaltă serie, elevii lui Tibi 
Bone de la A.S.A. Tg. Mureș con
duc plutonul, urmăriți îndeaproape 
de Clujeana și Vagonul Arad. La 
Tg. Mureș prezența în atac a lui 
Pavlovici a produs un reviriment 
deosebit în ceea ce privește efica
citatea. echipa realizând pînă in 
prezent cele mai spectaculoase sco
ruri din serie. De menționat că din 
seria aceasta face parte și Crișul

C, cele 84 de 
cea de a doua 
campionatului, 

clasamentele și 
dispunem ne 

facem unele a-

Oradea, care a activat pînă în se
zonul trecut în categoria A, dar a 
cărei comportare oscilatorie o situ-

ează acum. în categoria B, abia pe 
locul șase în clasament. Plutonul este 
încheiat de echipa arădeană C.F.R.,

« *1

7$

V.

o

V

Nu insistafi I Nu pot să-mi las echipa în 10 oameni...
Desen de Neagu Rădulescu eficiente.

■ care de la începutul campionatului 
; nu a reușit 
, un punct!

Acum, la 
categoria B 
marcă pozitivă asupra arbitrajelor : 
spre deosebire de sezonul trecut, 
majoritatea întâlnirilor s-a bucurat 
de arbitraje bune, multe meciuri 
fiind încredințate, prin grija Cole
giului central, unor arbitri cu multă 
experiență și prestigiu în 
nostru. Această inițiativă 
continuată.

Probleme mai spinoase 
insă la categoria C. Aici 
continuă să fie de un nivel scăzut, 
abundă duritățile etc. Continuă să 

i se înregistreze eliminări de jucători 
. certați cu disciplina, cu etica spor- 
r tivă. în penultimele etape abaterile 

au mers pînă acolo îneît arbitrii 
au fost nevoiți să întrerupă me
ciuri înainte de scurgerea timpului 
regulamentar. Această stare de lu
cruri trebuie curmată urgent. Co
misia de disciplină a F. R. Fotbal 
trebuie să ia în acest sens măsuri

să obțină nici măcar

jumătatea turului, în 
putem face și o re-

fotbalul 
trebuie

întîlnim 
jocurile

J. B.
NOROC CA ERA LUNA 1

.Nocturnele” de pe stadionul 
Republicii au avut, în general, 
succes de casă. Dovadă, tribu
nele pline mai la fiecare meci. 
In fond, e foarte plăcut să vii la 
fotbal liniștit, ca la plimbare, 
seara, pe răcoare (in acest înce
put de octombrie e cald ca 
în iulie !). Și apoi cîștigul e du
blu : se obișnuiesc și echipele 
noastre să joace seara, in .noc
turne”, cu care au de a face la 
prima deplasare peste hotare 
pentru vreo competiție oficială.

Dar nocturnele ridică și ele 
problemele lor, dintre care cea 
mai importantă este iluminarea 
terenului de joc. Ori, de citva 
timp încoace, la stadionul Re
publicii echipele sint obligate să 
joace pe o lumină gălbuie, care 
șterge conturul siluetelor și obo
sește ochii. Și pe cei ai specta
torilor, și pe cei ai jucătorilor. 
Apoi, colțurile terenului de joc 
sint cam... inundate de întu
neric. l.E.B.S.-ul are datoria să 
rezolve de urgență acest nea
juns.

Și mai e încă o chestiune pe 
care colaborarea dintre I.E.B.S. 
și l.C.F. ar putea s-o rezolve : 
ieșirea de la tribuna I, spre str. 
Maior Ene se face intr^un întu
neric complet. Simbătă, după 
meciul Progresul—Steaua, lumi
nile de pe frontonul clădirii sta
dionului au stat aprinse în 
timpul jocului, iar cind era ne
voie de ele, la ieșirea spectato
rilor, au fost stinse 1 După cum 
stinse — tot timpul — au fost 
și lămpile de pe stîlpii din 
curtea l.C.F. Noroc că era Lună!

M. T.

LOTO • PRONOSPORT • LOTO • PRO NOSPORT
cîștigatorii de la tragerea 

AUTOTURISMELOR LOTO 
DIN 27 SEPTEMBRIE 1966

în urma omologării tragerii auto
turismelor LOTO din 27 septembrie 
1966 au fost desemnați următorii 
cîștigători:

Categoria I — cite un „Fiat 1800" : 
Andreescu Toma din Roșiori de 
Vede, regiunea București, Berenvi 
Ileana din Timișoara, Nagy Ion din 
Cluj, Schonberger Petru din Satu 
Mare și Tănase Ion din Focșani.

Categoria a II-a: 2 „Renault 10 
Major" (prin tragere la sorti) și 
4 „Fiat 850“ plus 12.000 lei în nu
merar : Bănescu Petre din București, 
Csizmadian luliana din Deva, Geam- 
bașu Ion din București, Marinescu 
Ilarian din comuna Viișoara, raionul 
Zimnicea, regiunea București, Panaiț

Marin din Urziceni, regiunea Bucu
rești și Roșea I. Petru din București.

Categoria a IlI-a — cite un „Fiat 
600": Calburean Traian din Sinaia, 
Millich Ion din Arad, Medgyeși Ișt- 
van din Timișoara, Pintilie Emil din 
Brăila, Szabo Sandor din Cluj și 
Toma Constantin din Piatra Neamț.

■ Tragerea LOTO de mîine, vi
neri 7 octombrie 1966 va avea loc 
la București în sala din strada 
Doamnei nr. 2 cu începere de la ora 
18,30.

PRONOEXPRES
La tragerea concursului Pronoex- 

pres nr. 40 din 5 octombrie 1966, 
au fost extrase din urnă următoa
rele numere :

4 6 42 23 45 13
Numere de rezervă : 44 1
Fond de premii : 624.404 lei din 

care 43.175 lei report, categoria I.

Tragerea următoare va avea loc 
miercuri 12 octombrie 1966, în 
București.

Premiul de 25.000 Iei de la con
cursul Pronoexpres nr. 39 a revenit 
participantului Bădescu Ion din 
București.

★
în urma tragerii la sorti au fost 

stabiliți cîștigatorii celor două auto
turisme „Renault 10 Major" atribuite 
la categoria a II-a a tragerii auto
turismelor Loto din 27 septembrie 
1966; ei sînt următorii : Roșea Petre 
și Bănescu Petre din București.

LOTO
Premiile întregi și sferturi de la 

tragerea Loto din 30 septembrie 1966.
Premiul special întreg: 2 variante 

a 150.000 lei; categoria 1: 6 va
riante a 10.880 lei și 5 variante a

2.720 lei; categoria a II-a: 16 vari
ante a 3.668 lei și 22 variante a 917 
lei; categoria a III-a : 25 variante a 
2.286 lei și 38 variante a 571 lei 
categoria a IV- a: 42 variante a 1.252 
lei și 84 variante a 313 lei; cate
goria a V-a : 62 variante a 834 lei 
și 130 variante a 208 lei; categoria 
a Vl-a : 91 variante a 649 lei și 122 
variante a 162 lei; categoria a VII-a:< 
120 variante a 476 lei și 132 va
riante a 119 lei; categoria a VTI-ai 
160 variante a 347 lei și 268 variante: 
a 86 lei.

Report premiul special: 201.949 lei.
Premiul special a revenit partici- 

pantilor : Audi Katalin din Feldioara 
și Antoniu loan Dumitru din Bucu
rești.

Rubrică redactată de Administratul 
de Stat Loto-I’ronosport.



FEMININ flE SAH PE ECHIPE
in turneul de șah
de la Zinnowitz

România - Bulgaria x/i~ Vz ($i o partidă întreruptă)

OBERHAUSEN 5 Cprin telefon). — 
In runda a dona a turneului pentru tit
lul mondial feminin de șah pe echipe, 
adversara formației României a fost re
prezentativa Bulgariei. Cunoscute pentru 
tenacitatea ea care tșî apără șansele, 
șabistele bulgare au dat și de data 
aceasta dovadă de multă dtrzenie, reu
șind «<! mențină scorni întilnirii nedecîs, 
ia capătul primelor 5 ore de joc.

Ia prima masă. Alexandra Nicnlau 
(cn negrele) a fost pusă in fata unei 
variante cit multe schimburi, inițiate de 
campioana bulgară Asenorn cu intenția 
vădită de a simplifica la maximum fo
cul Această tactică s-a dovedit efici
entă. paTtida treclnd cnrlnd într-nn final 
egal, în care a fost fixat rezultatul de 
remiză

O partidă eu multe manevre pozițio
nale. conduse en luciditate de a doua 
noastră reprezentantă, Elisabeta Poli-

i a
In fața șahistei bulgare Tro- 

jucătoarea noastră a eîștîgat nn 
deține avantaj suficient pentru 
1n poziția de întrerupere, 
celelalte rezultate ale rundei:

hroniadet s-a jucat la masa a doua 
meciului. T 
ianska, 
pion și 
victorie

Iată
Cehoslovacia—Austria 2—0. Iugoslavia— 
Polonia fife—V2» U.R.SS.—R.F.G.
2—0, R.D.G.— Danemarca 2—0, Unga
ria—Anglia 1—1, Olanda—S.U.A.
1’72-%- Pînă la jucarea întreruptei din 
meciul România—Bulgaria, în fruntea 
clasamentului 
slovaciei cu 31/- puncte, 
goslavîa șî R.D.G.
Echipa României are 
partidă întreruptă.

In runda a treia, 
întîlnește pe eea a

Ceho- 
de lu
pe nete.

a trecut echipa 
urmată 

eu cite 3
2)/2 puncte și o

echipa României 
Danemarcei.

5. SAMARIAN
antrenor

BERLIN 5 (Agerpres). — Duelul 
șahist dintre Victor Ciocîltea și Vla
dimir Antoșin continuă la fel de 
pasionant, în turneul international 
de la Zinnowitz. Cu trei runde îna
inte de terminarea concursului, ma
estrul român și marele maestru so
vietic împart primul loc cu cite 8*/2 
puncte fiecare. în runda a 12-a Cio
cîltea a jucat cu șahistul german 
Zinn. Disputată sub semnul crizei 
de timo, partida a ajuns într-o po
ziție aproximativ egală: Ciocîltea a 
propus remiza, dar partenerul său a 
refuzat. In continuare însă, 
comis o greșeală și 
cedeze la mutarea 
rundă, Antoșin l-a 
trul sovietic NeL

Clasamentul după 12 runde: Cio
cîltea și Antoșin 81/, puncte, Fuchs 
7’/z puncte, Uhlmann 6’/2 (1) ele.

ATENA. — Selecționatele masculine 
de atletism ale orașelor Roma șl Ate
na s-au întrecut timp de două zile. 
Iată cîteva rezultate : 100 m — Nicola- 
idis (A) 10,6 ; 400 m — Mihailidis (A) 
49.9 ; ciocan — Urlando CR) 61,49 m ; 
prăjină — Papanicolau (A) 4.90 m ;
4x100 m — Roma 41,3 ; disc — Simeon 
(R) 54.94 m ; Înălțime — Kousolas (A) 
2,04 (nou record grec).

STOCKHOLM. — Vicecampioana RD. 
Germane la hochei pe gheață, Dinamo 
Weisswasser, întreprinde un turneu In 
Suedia. Oaspeții au pierdut cu scorul 
de 1—4 (1—2. 0—1, 0—3) în fața forma
ției Lecksand.

HAGA. — Dtrpă disputarea a 13 run
de, In turneul zonal de șah de la Haga 
conduce marele maestru iugoslav GJ1- 
goricl eu 10 puncte, urmat de Pfleger 
9, Bilek Vh, Donner Th.

Campionatul european feminin de baschet
(Urmare din pag. 1)

Dispufă echilibrată și în cea de-a 
dona partidă. Deși au plecat ca fa
vorite nete, iucătoarele din echipa 
R D Germane au trebuit să se în- 
trohninteze serios pentru a întrece 
curajoasa formație a Iugoslaviei, de

Din culisele ,,etm»penel«r“

care au dispus finalmente mai mult 
datorită superiorității în ceea ce pri
vește gabaritul. Întîlnîrea a luat 
sfîrșît cu 88—74 (39—29) în favoa
rea reprezentativei R. D. Germane.

în ultima partidă de teri seară 
de Ia Sibiu, la capătul unei între
ceri echilibrate în genere, ca și cele 

, “china Cehoslovaciei a 
65—55 (35—23) de repre- 
Buigarieî, mentînîndu-se 

fruntea clasamentului.

anterioare, 
dispus cu 
zentativa 
astfel în

CLASAMENTE

Zinn a 
a fost nevoit sa 
40. în aceeași 

învins pe rnaes-

LONDHA. — Agenți al Scotland Yar
dului întreprind cercetări în legătură 
cu un nou caz de corupție ivit în lu
mea boxului profesionist. Potrivit știri
lor pubHcate de ziarele londoneze, Bi’ly 
Daniels, boxer american de categoria 
grea, ar fi primit suma de 300 de lire 
sterline pentru a se lăsa învins în me
ciul disputat la Londra cu englezul 
Billy Walker.

PKAGA. — Selecționata de hochei p< 
gheață a Austriei și-a început de p< 
acum pregătirile în vederea campiona
tului mondial, programat după cum s< 
știe anul viitor la Viena. Reprezentăm’ 
va Austriei se află în prezent în 
hoslovacia unde susține mai muîtt 
jocuri de verificare. Evoluînd în com
pania formației Jednota Zilina, ho* 
cheiștil Austriei au fost intrecuțl cu 
scorul de 3—2 <3—1, 0—1, 4—0).

In competițiile europene
de fotbal

Alte meciuri desfășurate în compe
tițiile europene de fotbal. In „C..C.E.*! 
Dukla Praga—Esbjerg 4—0 (in tiu 
2—0), Ajax Amsterdam—Beșiktas 2—J 
(in tur 2—0).

In rCUPA CUPELOR*: Slavia Sofia- 
Swansea Town 4—0 (în tur 1—!)". 
Sportig Braga—A.E.K. 3—2 (in tiu 
1—0), Spartak Moscova—O.F.K. Beo
grad 3—B (in tur 3—1)9 Vasas Gyor— 
Fiorentina 4—2 (în tar 0—1).

In .CV PA ORAȘELOR TIRGVRpi 

Ferenc var os—Olympia Ljubljana 3—0 
(in tur 3—3);

• IN MECI AMICAL (la Stockholm): 
Suedia—Austria 4—1 (1—0).

Cum se antrenează campionii
ROBERTO FRINOLLI (Italia)

# T’n prim sondaj făcut prinlre co- 
re^p'T»dpnfii de presă aî grupei clujene 
îr «*rivir*te desemnării .Mis-campîona- 
■rrl'M ^nronenn** — 1066 ne-a adus în 
fain rîterva candidate : Fraferînn Vo- 
fffil cț

Srxle1t1 
fhalinț 

L-t-fAprifi (î1 
cî

** .5“ nî României
o zi la ah?» iot mai 
D„ în rlncamentul primelor 10

ztenrea7ă nu maî pnfîn de 5
- f /Pnjnnîa Y 44 Rat-

v-'x 'T’nairia) 4ț. Vngel (România^ 40, 
!'• -* /România) 40, Chenrche
/r> .«,r;nț V ^ulim-nn /România) 32, 
M /T’ RC.S ) 32. Rarnvîtă (Ro

’1 Razarevîrî /U R.S.S.) 30 
p; '■'«.J,-n /Polonia) 30

* Cliij ca șî la Sibiu, eforturile 
•tnrțloT șînt ră’sfdătîte. Nu e-

a wtinnnnț rare «ă nu-șî exprime 
nentm condițiile de între- 

nțn noianul de anrerîrrî pozitive 
’"d organizarea, vom alege pentru 

s -in.nr pp rP1e referitoare la aîntorul 
r»r^rîț rte Direcțiile regionale P.T.T.R. 
Cb- ci Rracnv pentru ca ziariștii a 
r^'lîtetî <.ă lucreze în condiții optime 
Tn acpct «en*? «se cnvine să evidențiem 
an-'rti'l rrlnr do? specialiști care lu- 
erenră pentr” grupa de la Cluj. Paul 

cj NiaoJae Chioreanu (pasio- 
natî ai bacrbrtnlnîY nrobosîtî în trans- 
Tnîcî» telex, telefntn. telefonice...

«rivinfa desemnării
*nr«W!in* — î<Wi ne-a

eîînrva candidate •
^anda Dumitrescu /România).

Fiorella Alde- 
«î Laime 

Urma ^tenancsk 
Van M i îk - Draak

/ Polonia Y
Calina Voronina

dnvede=te de la 
multă eficacitate.

O’-"

CAinnnscop O
FEDER AȚIA scoțiană de fot

bal a f*ăcirt lui sir Stanley 
Pnuc o nmnunere în legătu
ra cu **te«r?h?!’rarea cempiona-

. «ă-cț
7^no 0eocfT.a^CP ,.j numai seml- 
f-î-nDipio «sp joace în aceeași 
tară ..în nrr>st fpț — a decla
rat pnh Keiiv. consilier al fe- 
Horattel coa+ioh/* de fotbal — 

nufzj/j ț:i tării o mici, ca de 
OTG^rbîzeze 

C M fnfbrd. Harrv Cavar.
federației de fot

bal a irlande1’ de no1*'! și vîce- 
nresedinte al F.I.F.A., este 

: de acord si va susține propu- 
crr»fîpr)!5.

UN INTERESANT concurs 
do tir sff va desfășura anul 
rrrosta, în decembrie. între 
Anglia si Australia, la. Sidney 

acest concurs vo^ participa 
trădători. . . orbi. Aceștia vor 
nuton ochi cu gjutorul unor 
''"tcilografe cu trarizistoare. 

.fixiatp în urechi. Se pare că 
te antrenam enteJe de pînă 
arum s-au obținut rezultate 
remarcabile.

CT.UBUT, englez de fotbal 
Portsmouth a Inaugurat un 
original sistem în materie de 
recrutare a jucătorilor. Deoa
rece publicul cere cu orice 
preț „noi" nume în echipă. Iar

rr^od'el. în sensul ca
16 echioe finaliste 

di«n«te întîietatea pe

GRUPA A (CLUJ)

1.
2.
3.

U.R.R.S
România 
Polonia 

4. Olanda
Ttalia
Ungaria

5.
5.

4
4
4
4
4
4

4
3
3
1
1
0

fi 317—169
1 ‘290—252 

285—216 
210—283 
179—253 
175—283

1
3
3
4

8
7
7
5
5
4

GRUPA B (SIBIU)

1.
2.
3.
4.
5.

Cehoslovacia 
R D. Germană 
Bulgaria 
Iugoslavia 
Franța

6. R. F. Germană

4 4
4 3
4 3
4 1
4 1
4 0

295—198 80
1 319—239 7
1 260—206 7
3 259—289 5
3 209—248 5
4 153—315 4

Frinolli, rtștigător la C.E. de la Ba 
dapeșta tn cursa de 400 m garduri eu 
timpul de 49,8, este «nul dintre cei mai 
valoroși atleți italieni.

Văzîndu-Î enm aleargă, ai impresia că 
pentru arest atlet obstacolul nn există. 
Potrivit de statură (1,78 m), el trece 
peste garduri fără ca 
greutate să sufere cea 
bare de amplitudine, 
alergători la 400 m.g. 
regulă alura după al 
el aleargă cu o viteză crescută, grație 
unei rezistențe deosebite. (înainte de a 
concura la 400 m.g. a alergat In con
cursurile de cros).

Absolvent al Institutului superior de 
educație fizică, Roberto Frinolli este

centru] său de 
mai mică schim- 
în timp ce alt? 
își încetinesc de 
treilea obstacol.

de tenis de masă
(Urmare din pag. 1)

nn efort pentru o comportarenici 
cit mai bună, ia nivelul prestigiu
lui tenisului de masă de la noi.

Parale! cu pregătirile jucători- 
lor, și organizatorii — federația de 
tenis de masă, în colaborare cu 

Consiliul regional UCFS Brașov 
șt comisia de specialitate (preșe
dinte Aurel Popovîci) — au depus 
o activitate laborioasă. La sala Ar
matei a fost terminată montarea 
instalației de fluminat. au fost ve
rificate aparatele de înregistrare a

scorului, far mantinelele au fost 
vopsite. De asemenea, au fost ti
părite și difuzate numeroase afișe, 
într-un cuvînt, nu a fost omis nici 
un amănunt pentru ca întîlnirile ce
lei de a treia edilii a Balcaniadei 
de tenis de masă să se dispute în 
cele mai bune conditiunt In pri
vința facturii tehnice a meciurilor, 
nu na îndoim că reprezentanții ce
lor cinci țări vor fi la înălțime, iar 
competiția va constitui o frumoasă 
propagandă a tenisului de masă în 
rîndurîle publicului brașovean.

profesor la Roma (unde 
s-a născut la 13 noiembrie 
1940). în acest sezon el 
a alergat de peste 10 ori 
între 50,0 și 50.8 realizînd 
la Budapesta 49,8.

R. Frinolli a debutat în 
1958, dar n-a dat rezul
tate remarcabile decît în 
I960 cînd, cu 53.3, a ter
minat pe locul patru în 
campionatul Italiei. Anul 
1964 a fost cel mai im
portant pentru el. deoarece 
a coborît sub 50 sec la 
400 m.g. (49,6 — record 
personal) șî a terminat al 
VI-lea la Tocurile Olim
pice de la Tokio.

Frinolli lucrează sub con
ducere antrenorului Sandro 
Calvesi, același care l-a 
ridicat pe Morale și care 
antrenează ne cei mai 
alergători de 110 m gar
duri, în frunte cu Eddy 
Ottoz. Accentul principal 
cade pe volumul de muncă 
foarte mare pe care-1 efec
tuează în procesul de an
trenament.

Aleargă mult pe teren 
variat pentru îmbunătățirea 
rezistenței generale. Exer
cițiile speciale pentru gar^ 
duri le îmbină cu multe 
exerciții de mobilitate și su
plețe. Pentru îmbunătățirea 
alergare, dă o atenție deosebită aler
gărilor pe 200^ 300 m garduri, In care

buni

Roberto Frinolli, la sfirșitul cursei de 400 m g, 
Zo Budapesta

ritmului de

CALEIDOSCOP CALEIDOSCOP • CALEIDOSCOP • CALEIDOSCOP

Doi atleți celebri : Etnii Zatopek și Ron Clarke.

La trecerea lui prin Cehoslovacia, Clarke a primit din 
partea lui Zatopek c pușcă de vînătoare. De altfel, acesta 
nu este singurul cadcu pe care Zatopek i l-a făcut lui 

Tokio, Clarke a primit de la celebrul fen- 
medalle de aur, din 
le deținea.

Clarke. După 
dlst ceh o... 
care Zatcpek

multiplele medalii pe

clubul nu are 
a cumpăra.. . 
torul echipei _ ________
circulară către 91 de cluburi 
engleze cu următorul conțl-

fonduri pentru 
noutăți, direc- 
a transmis o

jU- 
ori-

„Schimbăm oricare 
de-al nostru contra 
alt jucător de valoare

nut : 
câtor 
cdrui 
relativ egală".

BOXUL este un sport cu

tradiție. Prima carte despre 
box a fost. scrisă de căpitanul 
Bodfrey. în 1747. primul anuar 
a fost scris în TSt2 șl prima 
revistă lunară de box a apă
rut în 1790.

RELE, căsătorit în februarie 
anul acesta, va fi în curînd 
fatăl unui copil, ne care, bine
înțeles. si-1 dorește 1 ăiat. Ce
lebrul jucător brazilian doreș
te ca fiul lui să devină fotba
list și. desigur, să joace maî 
bine decît el ! Așadar, peste 
18—20 de ani. Brazilia are 
asigurată victoria în C M de 
fotbal 1

..JOCURTT.E OLIMPICE din 
Mexic (1968) vor fi televizate 
direct în întreaga lume" — au 
declarat reprezentanți ai radio
ului si televiziunii, reuniți zi
lele acestea la Mexico. Euro
penii vor vedea așadar între
cerile. cu condiția de a , sta 
la televizor între orele..,. 1 șl 
4 noaptea, pentru a vedea 
Probele desfășurate în după- 
amiezele zilelor de concurs.

CUNOSCUTUL jucător Be
ckenbauer fR.F.G.) s-a căsă
torit de curînd în secret la 
miezul nopții, în ziua cîrd a 
împlinit 21 de ani. cu Brigitte 
Schiller. Oficierea în secret a 
fost necesară deoarece părin
ții jucătorului vest-german se 
opuneau acestei căsătorii. Bri-

gitte Schiller este telefonistă 
la școala sportivă din Grun
wald. locul de antrenament 
al echipei lui Beckenbauer.

BENEFICIILE realizate de că
tre F.I.F A. la C.M. de fotbal 
se ridică la suma de 1 050 000 
lire sterline. Din aceste bene
ficii, federația engleză va pri
mi 400 000 fventru o investiție 
de 160 000 lire sterline).

BOB HAYES, campion olim
pic și recordman mondial pe 
100 m plat, a devenit, dună 
cum se știe, jucător de fotbal 
american. ' 
ciuri, el a 
teză de 

„ Childs a 
a declarat 
amîndoi în 
n-a reușit niciodată să facă 
„suta" în mai puțin de 11,3. 
Asta m-a indus în eroare".

LA EXPOZIȚIA de dalii or
ganizată la Sceaux (Franța), 
sortul „Kiki Caron" a fost cel 
mai apreciat. Dalia care poar
tă numele campioanei europe
ne la. natație are petalele fine 
Si răsucite, galbene la bază 
și roșu-bordo spre vîrf.

FEDERAȚIA italiană de fot
bal a hotărît să prelungească 
interzicerea recrutării de ju
cători străini în fotbalul ita
lian pînă în anul 1971.

La unul din me- 
fost depășit în vi- 
Clarence Childs. 

progresat mult — 
Hayes. Cînd eram 

universitate, el

urmărește în principal ritmul șî na 
timpul.

în pregătirea sa el folosește halterele, 
dar nu efectuează nieiodată exerciții cu 
greutăți mari ci mici sau medii, re
petările fiind însă executate cu viteză 
ridicată,

Periodic, efectuează curse de control, 
prin care-și verifică stadiul pregătirii 
dinaintea concursurilor.

Acest tînăr atlet, „cu fața ascuțită . 
ca a unui cuțit sicilian șî tenul măs
liniu, nervos și în continuă agitație*, 
— după cum îl descrie ziarul „Corriere 
dello sport* — are toate șansele să - 
doboare recordul mondial (49,1) deți
nut de americanul Rex Cawley, cu con
diția să-și îmbunătățească viteza (poate 
realiza 47,8 pe 400 m plat, 
este puțin 
46,6). De 
înotătoarea 
europenele 
litățîle sale, cît și tenacitatea și volu
mul mare de muncă depus la antrena-; 
mente fac din Roberto Frinolli candida
tul nr. 1 pentru medalia de aur la 
J.O din 1968

ceea 
în comparație cu Cawley 
curînd. el s-a căsătorit 
Daniela Benec, finalistă 
desfășurate la Utrecbt.

ce

cu 
la 

Ga-

Campionatele europene 
de lupte din 1957, la Moscova
Federația internațională de lupte a 

confirmat organizarea ediției 1967 a cam
pionatului european de lupte greco-ro- 
mane, în luna mai a anului viitor, la 
Moscova,
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