
Duminică, pe stadionul Tineretului,

o frumoasă serbare sportivă
Școala sportivă de elevi nr. 2 din Capi

tală organizează duminică 16 octombrie, pe 
stadionul Tineretului, o frumoasă serbare 
sportivă. Remarcăm din program reprizele 
de gimnastică artistică, cu exercițiile indi
viduale șl de ansamblu, gimnastică spor
tivă (exerciții la sol), atletism (100 m plat 
juniori, 80 m plat junioare, 30 m plat copil, 
săritura In lungime, înălțime șl cu prăji
na), joc demonstrativ de rugbi, ciclism, 
fotbal, ștafetă distractivă, alergare în sad. 
De la ora 15,30 pînă la ora 17,45, clnd va 
avea loc festivitatea de închidere șl pre
mierea echipelor cîștigătoare, spectatorii 
pot urmări un program foarte atractiv.

; ^b/ioteca Centrali ț 
^eg'»nală
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Aseară, la box

România-Scoția 9-1!
Un public numeros a petre

cut o seară plăcută în „pot
coava" de la stadionul Repu
blicii, urmărind desfășurarea 
galei internaționale amicale de 
box care a opus selecționatei 
României pe cea a Scoției. Ca 
întotdeauna, meciul cu pugiliș- 
tii scoțieni a fost presărat cu 
dispute interesante și utile. 
Din garnitura noastră s-au de
tașat C. Gruiescu (cel mai 
bun), Gh. Bădoi și C. Crudu, 
I. Covaci a dovedit o deose
bită combativitate, în timp ce 
N. Giju a deziluzionat în fața

Probleme care n-au fost încă
rezolvate! Dar se așteaptă...

Foto: prof. 1ANI ISTVAN 
Brașov

Concursul

Fază din meciul Monea—Giliillan

celui mai tînăr boxer scoțian, 
iar I. Dinu a înregistrat unica 
înfrîngere a reprezentativei 
noastre.

De la oaspeți ne-au plăcut 
îndeosebi T. Joice, învingătorul 
lui Dinu, T. Glencross și T. 
Imrye.

Iată rezultatele, în ordinea 
desfășurării meciurilor:

Cat. ușoară : V. Silberman 
(R) b.p. J. Gilmore (S); cat. 
semigrea ; I. Monea (R) b.p. W. 
Gilfillan (S); cat. semiușoară :

Gh. Băcfo: (R) b.p. R. Porîeous 
S; cat. mijlocie : G. Chivăr 

b.p. R. Dochety (S); cat. 
semimijlocie : C. Ghiță (R) b.p. 
M. Low (S); cat. muscă : C. 
Gruiescu (R) b.p. A. McHugh 
(S); caf. ușoară : T. Joice (S) 
b.p. I. Dinu (R); cat. pană : C. 
Crudu (R) b.ab. r. II J. Murphy 
(S); cat. cocoș : N. Giju (R) 
b. p. T. Glencross (S); cat. mij- 

Covaci (R) b.locie ușoară : I. 
p. T. Imrye (S).

(Citifi cronica 
iul nostru de mi ine).

M. COSTEA 
galei în zia-

Ieri, in categoria A, la fotbal

Dinamo Pitești-Jiul 4-2 (2-1)
PITEȘTI 13 (prin telefon, de 

la trimisul nostru). Dinamo a 
cîștigat restanta cu Jiul, dar 
a dat multe emoții suporteri
lor săi. Cu toate că au domi
nat majoritatea timpului, în 
unele momente chiar categoric, 
victoria dinamoviștilor s-a con
turat de-abia în ultimele 10 
minute ale meciului. Astăzi, 
mai ales în prima jumătate de 
oră, piteștenii au jucat lent, 
au înghesuit jocul pe centru, 
au comis nenumărate greșeli. 
La toate astea, trebuie să 
adăugăm erorile flagrante ale 
celor doi portari, Urziceanu si 
Coman, care au ușurat înscrie
rea golurilor oaspeților.

Jiul a venit la Pitești cu do
rința expresă de a reuși un 
rezultat de egalitate. în acest 
scop a întărit apărarea, retră- 
gînd mijlocașii, înaintarea con
țină doar pe Martinovici și 
Casandra și — rareori 
Peronescu.

Golurile 
Peronescu 
ceanu a 
poartă) și 
afară din , .
Ilie Stelian (min. 35), Naghi 
(min. 45), Eftimie (min. 69) și

ACTUALITATI>
CAMPIONATUL 
DE CĂLĂRIE

pe

deau fost înscrise 
în min. 31 (Urzi- 
scăpat mingea în
61 (Coman ieșise 

careu) pentru Jiul,

de ar- 
Pîrvu, 
a con-

4 (min.

Țurcan (min. 85), pentru Di
namo.

Brigada bucureșteană 
bitri alcătuită din Al.
V. Roșu și D. Isăcescu 
dus bine.

DINAMO : Urziceanu
35 Coman 6) — I. Popescu 6. 
Barbu 7, I. Stelian 7, Olteanu 
7 — Dobrin 4 (min. 35 Eftimie 
8), Țîrcovnicu 7 - - - -
Naghi 7, Țurcan 8, 
gel 7.

JIUL: Ion Vasile 8 
coară 5 (min. 70 Sandu 
6, Pop 6, Speriosu 7 — 
ciun 6. Stocker 6 — Martino- 
vici 8, Toia 6, Casandra 6, Pe- 
ronescu 8.

C. Radu 6, 
Prepur-

— Ni-
6). Dan 

Cră-

V. POMPILIU

pe baza hipică din 
Plevnei, au conti-

GAZ METAN MEDIAS - 
A.S.A. TG. MUREȘ 1-2 (0-0)

MEDIAȘ 13 (prin telefon), 
în meciul restanță de categoria 
B la fotbal, disputat astăzi în
tre Gaz metan Mediaș și A.S.A. 
Tg. Mureș, oaspeții au obținut 
victoria cu scorul de 2—1 (0—0). 
Au marcat : Gertner (Gaz me
tan) în min. 56 și Pavlovici 
(min. 65) și Lungu (min. 82) 
pentru oaspeți.

Ieri, 
Calea 
nuat întrecerile etapei fi
nale a campionatelor re
publicane de călărie — 
dresaj și obstacole. în pri
ma probă — dresaj cate
gorie ușoară — titlul de 
campicn republican a 
fost cucerit de Nicolae 
Mihalcea (Steaua) cu Do
mino — 361 p. Cea de-a 
doua probă — obstacole 
categorie ușoară — a fost 
cucerită de : 1. Constan
tin Vlad .(Dinamo) cu 
Spirt (la al’ doilea baraj
— 0 p.). timp 23,3 secunde
— campion republican, 
întrecerile continuă astăzi, 
dimineață și după-a miază.

• Al. DATCU - D. 
LASCU (STEAUA). CAM
PIONI LA DEM1FOND 
CU ANTRENAMENT 

MECANIC
pe velodrom. s-a 
cursa cu antrena-

Ieri.
alergat 
ment mecanic din cadrul 
campionatului orășenesc 
de ciclism pe pistă. Din 
cauza timpului nefavora
bil, cursa a cuprins nu
mai trei manșe (a cîte 10 
km) în Ioc de patru. Pe 
primul loc s-a clasat echi
pajul ALEXANDRU DAT- 
CU — DUMITRU LASCU 
(Steaua).

Din desfășurarea sezonului a- 
tletic competițional al anulai 
1966 am 
probleme 
vechi, pe 
eliminăm 
apropiat.
prezenta cîteva din aceste pro
bleme, dat fiind faptul că, la 
ora actuală, în întreaga țară se 
pun la punct amănuntele legate 
de desfășurarea tuturor compe
tițiilor anului ce vine.

• Trebuie înțeles o dată că, 
pentru creșterea valorică a re
zultatelor juniorilor de cat. I 
(17—19 ani) în probele de a- 
runcări șî garduri, materialele 
folosite în prezent în concursu
rile noastre interne nu mai con
cordă cu dezvoltarea fizică a 
acestor tineri, cu perspectivele 
lor. In plus, materialele actuale 
nu favorizează nici cea mai 
bună selecție, facilitînd menți
nerea în centrul preocupărilor 
antrenorilor noștri a unor tineri 
fără prea mari posibilități de a 
obține, la vîrsta scnioratuluî. 
performanțe la nivelul preten
țiilor în continuă creștere.

La finalele campionatelor re
publicane de juniori de la Bra
șov concurenții au folosit greu
tăți si ciocane de 6 kg. discuri 
de 1.5 kg si ■»»rduri înalte de 
91,44 cm. Puțin mai apoi, la

desprins o serie de 
și unele lipsuri mai 
care va trebui să le 
în viitorul cel mai 
In acest articol vom

meciul echipelor României și 
R.S.S. Ucrainene și la „euro
penele" de juniori de la Odesa, 
cei mai buni dintre tinerii atleți 
au folosit materialele de con
curs ale seniorilor ! Asta ca să 
nu mai vorbim și de faptul că 
juniorii care au luat parte la 
campionatele republicane ale 
seniorilor și care concurează și 
la campionatul pe echipe an fost 
obligați. în mod firesc, să fo
losească și materialele specifice 
seniorilor.

Unii activiști și antrenori se 
cramponează încă de utilizarea 
în continuare, Ia nivelul junio
rilor de cat. I, a materialelor 
„mici", apreciind că în felul a- 
cesta se respectă un principiu de 
bază al sportului, „De la simplu 
la compus, de la ușor la greu !“. 
Perfect adevărat ! Nimeni nu 
contestă acest principiu, dar 
trebuie să recunoaștem că el nu 
este chiar sută la sută aplicabil, 
în cazul juniorilor de 17—19 
ani și al materialelor de concurs 
pe care Ie folosesc ei. Să 
uităm 
vîrsta 
manțe

nu 
că. de fapt, aceasta este 
propice marilor perfor- 
și tot mai multi sînt ti-

ROMEO VILARA
NICOLAE MĂRAȘESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

nostru
de fotografii ASTAZI, ÎN SALA FLOREASCA

Primele jocuri ale turneului internațional de handbal

bine angajat pe semicerc, aruncă spectaculos la poartă

amploare. „Ridicarea cortinei* ta 
acest nou și important sezon 
competițional prilejuiește o inte
resantă dispută ta cadrul căreia 
două selecționate ale orașului 
București vor tatîlni echipa ora
șului Kiel (R.F. Germană) și se-

lecționata dc tineret a orașului 
Budapesta.

Oaspeții noștri, sosiți ta cursul 
zilei de ieri, au făcBt primele an
trenamente, manifesttad o formă 
dintre cele mai bune, ceea ce ne 
determină să apreciem că atit

Costache U (București),
Astăzi după-amiază amatorii de 

handbal din Capitală se vor re- 
întîlni cu atmosfera specifică a 
întrecerilor internaționale din 
sala Floreasca unde, de-a lungul 
anilor, am avut prilejul să asis
tăm la nenumărate competiții de

prima noastră selecționată, cit și 
formația de tineret au o sarcină 
dificilă in această competiție. In 
acest sens vom nota pentru ci
titorii noștri că echipa vest-ger- 
mană a impresionat prin forța 
și precizia aruncărilor la poartă 
și prin mobilitatea ta apărare, 
unde Delfs (portarul reprezenta
tivei R. F. Germane) a arătat 
multă siguranță și promptitudine. 
Pe scurt, se poate spune că re
prezentativa orașului Kiel alcă
tuiește o formație solidă, cu un 
joc sobru și eficace. Tinerii hand- 
baliști budapestani au făcut un 
antrenament mai ușor, dovedind 
totuși multe calități. Așteptăm 
cu deosebit interes meciul lor cu 
selecționata noastră de tineret, 
care va pune față ta fată spe-’ 
ranțele handbalului din cele două 
țări.

Turneul international progra
mează pentru astăzi două me- 
duri. La ora 18 se vor întrece 
București I si București tineret, 
tnlr-un joc care și In alfi ani 
a furnizat un spectacol intere
sant. Apoi, de la ora 19.15, echi
pa orașului Kiel na frica cu se- 
lecjionata orașului Budapesta^



600 DE SINGUR

Dia ■ou o Kudab/M 
inițiativă a elubului spor, 
tiv Constructorul: ua
eoneurs atletla desehis 
elevilor din școlile raio
nului Nieolae Bălcescu. 
Acțiunea, la care și-a 
adus aportul și Secțiu
nea raională de tnvăfă- 
mint, s-a bucurat de un 
frumos succes de parti
cipare : nu mai pufin de 
600 de elevi și eleve (din 
18 școli generale din ra
ion au tost prezenfi du
minică dimineața pe sta
dionul clubului organi
zator, din șoseaua Olte
niței. Scopul concursului: 
depistarea de elemente 
vrednice să facă parte 
din secția de atletism a 
clubului.

De consemnat citeva

ELEVI LA STARTUL UNUI 
CONCURS ATLETIC

rezultate promițătoare 
precum șt organizarea 
foarte reușită a acțiunii. 
Antrenorii de Ia „Cons
tructorul' au avut un 
substantial sprijin tehnia 
din partea profesorilor de 
educație fizică din școli
le participante.

96) 33 m; BĂIEȚI. 50 tn: 
Mircea Caricalaș (Se. 
189) 7,4; lungimei M. 
Caricalaș 4,70 m; arun
carea mingii de oină : 
Gabriel Ovidenie (Șc. 
99) și Vasile Florea (Șa. 
119) 52 m. CLASELE A 
Vll-a șl A Vlll-a, FE-

INITIATIVE
Să-f amintim pe ciȘtl- 

gători: CLASELE A V-a 
Șl A Vl-a, FETE. 50 m: 
Carmen Lupașcu (Șc. 100) 
8,0; lungime: Ana Olaru 
și Victoria Dăngut (Șc. 
99) 4,10 m; 200 m : Geor- 
geta Nicolae (Șc. 120) 
31,5; aruncarea mingii de 
oină: Gabriela Petru (Șc.

TE. 60 m : Felicia Stoica 
(Șc. 96) 8,9; lungime: 
Venera Urioc (Șc. 111) 
4,23 m; BĂIEȚI, 60 m : 
Ion Chervale (Șc. 96) 7,7; 
lungime: Ion Chervale 
5,25 m; 300 m: Gheor- 
ghe Săndoiu (Șc. 116) 
43,1.

Ciștigătorii probelor,

ezzs2j Scurt tur de orizont
Întrecerile din cadrul categoriei B 

la rugbi continuă în aceeași atmosfe 
ră de marc interes ca și cele din pr’- 
ma categorie a țării.

în seria I, de pildă, I.T.O. Galați 
conduce, după 13 etape, cu 35 . de 
puncte. în meciul susținut duminică, 
cu Ideal Cernavodă, rugbiștii gălă- 
teni au terminat victorioși la scor: 
19—3.

Alte rezultate din aceeași serie : 
Chimia Brăila — Cimentul Medgidia 
6—8, Ancora Galați — Constructorul 
Ploiești 25—5, Electroputere Craiova 
— U.S.A.S. Năvodari 6—9.

în seria a Il-a, pe primul loc se 
află echipa Constructorul Suceava, 
cu 25 de puncte, urmată de A.S. Te-

Probleme care n-au 
Dar se

(Urmare din pag. 1)

nerii care obțin pe plan mondial re
zultate de mare valoare: Mattson, 
Bayer, Lauer, Fejer, iar la noi Cos- 
tache. Naghi, Suciu, Hidioșanu. Fie
care dintre acești atleți este un 
exemplu de dezvoltare fizică, de 
selecție dacă vreți, ca să nu mai vor
bim de pregătire.

A ne menține în continuare la folo
sirea materialelor mici înseamnă că, 
cu bună știință, renunțăm la îmbu
nătățirea continuă a selecției prin 
aceea că nu-i solicităm pe antrenori 
să caute, să caute și iar să caute 
elementele cele mai bune, apte să pro
greseze în cîțiva ani pînă la un înalt 
nivel. Pc de altă parte, preocupările 
și eforturile antrenorilor sînt pur și 
simplu irosite cu unele elemente lip
site de perspective. Atletismul nostru 
a avut sumedenie de juniori „foarte 
talentați", cărora li s-au prevăzut cifre 
deosebite, orientîndu-se doar după re
zultatele obținute cu materialele mici. 
Cînd au trecut la folosirea materiale
lor mari, o dată cu senioratul, cifrele 
promise n-au mai apărut și „talentele11 
s-au pierdut mai înainte de a se fi 
împlinit. Și, în sfîrșit, procedînd, în 
continuare ca pînă acum, vom men
ține sau chiar vom mări decalajul de 
valoare existent între juniori și se
niori.

Nu cumva acesta să fie și unul din
tre motivele pentru care, Ia probele de 
aruncări, nivelul general al rezulta
telor sportivilor noștri este mai scă
zut în comparație cu cel al altor pro
be și, în orice caz, Ia o apreciabilă 
distanță de performanțele înregistrate 
pe plan mondial ? Nu cumva acest 
decalaj se datorește și faptului că se 
produce o „întârziere" în metodica și 
în tehnica aruncătorilor noștri ?

La aceste probe (aruncări și garduri) 
sînt destul de puțini acei juniori care 
se încumetă să participe la campio
natele republicane ale seniorilor. In 
schimb, la altele, numărul acestor ju
niori este cu mult mai mare, în spe
cial la fete unde, de obicei, grosul 
participantelor îl formează junioarele ! 
De ce ? Nu cumva faptul că fetele, 
atât junioarele cît și senioarele, folo
sesc aceleași materiale, constituie ex
plicația acestei situații ?

Iată cîteva aspecte ale acestei pro
bleme, căreia trebuie să i se acorde 
toată atenția de către toți factorii de 
răspundere ai atletismului nostru.

Și pentru că tot sîntem la acest ca
pitol, al juniorilor de 17—19 ani, mai 
avem o problemă de discutat. La noi 
acești tineri nu au dreptul — prin 
regulament — să participe la decat
lon, deși această probă figurează în 
Bamul „europenelor" de juniori !?.

rii noștri a-au ca probă de con- 

precum și o serie de 
alti participant! care 
s-au evidential (M. Va- 
silescu — Șa. 96, G.

Henner — Șc. 111, €.
Tudor — Șc. 189, Cristi
na Sempetri — Șa. 96. 
Elena Popa — Șc. 30, 
Carmen Dumitrescu — 
Șc. 102, Constanta lo- 
nescu — Șc. 103 și Doi
na Ardeleanu — Șc. 188) 
au fost selecționați pen
tru secția de atletism — 
juniori a clubului Cons
tructorul.

In organizarea acelu
iași club, duminică va 
avea loc un al doilea 
concurs școlar, rezervat 
in exclusivitate probe
lor de ștafetă (băieți și 
fete).

— t. st. —

cuci cu 24 de puncte, dar care are 
un joc mai puțin (9).

în ultima etapă, în această serie 
s-au înregistrat rezultatele : Construc
torul Gheorghe Gheorghiu-Dej — A- 
gronotnia Iași 0—3 și Constructorul 
Suceava — Constructorul Birlad 14 
—3. A.S. Tecuci a stat.

în seria a III-a, lupta pentru în
tâietate este la fel de strînsă. Deo
camdată — după 18 etape — con
duce C.S.M. Sibiu, cu 54 de puncte. 
Ea este „talonată" de Agronomia 
Cluj, cu 52 de puncte. în etapa des
fășurată duminică, liderul a jucat 
acasă cu Chimica Tîrnăveni de care 
a dispus cu scorul de 11—3.

Iată și celelalte rezultate din a-

(ost încă rezolvate! 
așteaptă...

curs decatlonul, dar la concursul in
ternațional de la Merano doi dintre 
ei (S. Hodoș și A. Șepci) au făcut 
parte din echipa reprezentativă a țării. 
Păi dacă este așa, atunci de ce să nu 
figureze această probă și în progra
mul campionatelor de juniori ? Și, 
apropo de decatlon, ne amintim că la 
JO din 1948 titlul olimpic a fost cîș- 
tigat de un tânăr de... 17 ani !

Să nu fim însă înțeleși greșit ! A- 
ceastă problemă nu va putea fi în nici 
un caz rezolvată doar printr-o hotă- 
rîre a federației de specialitate și prin 
modificarea actualelor regulamente ale 
diferitelor competiții. ANTRENORII 
trebuie să fie cei care să stabilească, 
cu simț de răspundere, probele în care 
pot să ia parte elevii for. Dacă unij 
tineri sînt bine pregătiți și apți să 
evolueze la decatlon. la 3 000 m obsta
cole sau chiar la 5 000 m nu înțelegem 
de ce să nu li se admită participarea 
la aceste probe, căci și în sport : 
„Valoarea nu așteaptă numărul ani
lor !“.

• Există în atletismul nostru o 
serie de probe olimpice prea puțin 
luate în seamă de calendarul competi- 
țional. Este vorba de maraton. 20 și 
50 km marș, decatlon la bărbați și 
pentatlon la femei.

în prezent acestea se desfășoară 
doar o singură dată pe an, cel mult 
de două ori. Un concurent se pregă
tește cu migală zi de zi, timp de un an, 
pentru a lua doar un singur start ! 
E just ? Categoric NU ! Fac excepție 
de la această situație component» e- 
chipei reprezentative care au, prin 
forța împrejurărilor, mai multe ase
menea concursuri. Dar a ne limita 
doar la cei 2—3 atleți de probă, 
membri ai lotului republican, este o 
foarte mare greșeală. Nu cumva, in 
felul acesta, formăm noi înșine niște 
„senatori de drept ?“

De aceea, pentru a putea da posibi
litate cît mai multor atleți să parti
cipe la aceste probe propunem fede
rației să studieze posibilitatea orga
nizării periodice a unui număr sporit 
de întreceri.

• Pe tabele de recorduri ale țării 
figurează — în afara performanțelor 
de la probele olimpice — și cele de 
la alte alergări : 300 m, 1000 m, 2000 
m, 3000 m, 200 mg etc. Recordurile 
noastre sint, în general, vechi de ani 
și ani și fără o valoare prea deosebită. 
Ce-ar fi să organizăm mai multe con
cursuri pe plan central și pentru aces
te probe ? Timpul n-ar fi pierdut chiar 
și pentru zilele care au mai rămas 
pînă la încheierea sezonului. Atleții le 
așteaptă cu deosebit interes. Un titlu 
de recordman al țării reprezintă, fără 
discuție, pentru oricine un prilej de 
justificată mîndrie !

in categoria B
ceasta serie : Agronomia Cluj — 
C.I.L. Blaj 104—3 ! (probabil scorul 
cel mai ridicat din acest campionat). 
Politehnica Cluj — Minerul Lupeni 
3—0 (neprezentare) și Institutul de 
mine Petroșeni — Politehnica Timi
șoara 9—3.

Echipele din București sînt cuprin
se în două grupe. în grupa A con
duce Rapid, care dum'nica trecută a 
dispus de Aeronautica la un scor 
categoric : 20—0. Cea de a doua cla
sată, Olimpia, a întrecut și ea for
mația rugbiștilor de la Institutul de 
construcții la un scor și mai sever, 
22—0. Vulcan a jucat cu XV-lc Șan
tierelor navale Oltenița pe care l-a în
trecut foarte greu : 3—0. în fine, 
Arhitectura a tranșat în favoarea 
sa ,rivalitatea" cu Politehnica, de 
asemenea printr-o victorie destul de 
strînsă (3—0).

în grupa B, lidera, echipa Institu
tului de Cultură Fizică, a dispus, 
cum era și de așteptat, de Coloran
tul, cu 14—3. Mai deoisă în acțiuni. I 
formația Institutului de științe eco
nomice a întrecut pe rugbiștii de Ia 
Proiectantul, cu 6—3. în ultimul 
meci al grupei, Știința I.P.G.G. a 
terminat în avantaj net în fața Clu
bului școlar III. Scor final : 16—3.

• După două etape, clasamentul 
seiiei I a campionatului republican 
masculin se prezintă astfel:
1. Dinamo București 2 2 0 177—119 4
2. Politehnica Buc. 2 2 0 175—130 4
3. Steaua 2 2 0 184—154 4
4. Universitatea Tim. 2 1 1 128—120 3
5. Steagul roșu Brașov 2 11 127—121 3
6. Rapid București 2 1 1 160—156 3
7. Universitatea Cluj 2 1 1 147—148 3
8. I.C.F. 2 1 1 142—154 3
9. Academia Militară 2 1 1 149—164 3

10. Medicina Tg. Mureș 2 0 2 124—154 2
11. Dinamo Oradea 2 0 2 120—160 2
12. Politehnica Galați 2 0 2 120—173 2

• A treia etapă, programată pen
tru sîmbătă și duminică, cuprinde 
meciurile : Rapid București — Uni
versitatea Timișoara, I.C.F. — Acade
mia Militară, Steaua — Steagul roșu 
Brașov, Medicina Tg. Mureș — Di
namo București, Dinamo Oradea — 
Politehnica Galați, Universitatea Cluj 
— Politehnica București.

• La 23 octombrie își încep acti
vitatea și echipele participante la 
categoria B, seriile studențești. Vor

TH9

întrecerea celor mai
buni juniori

Poligonul Tunari din Capitală găz
duiește, începînd de azi, cea mai 
mare competiție internă a trăgători
lor juniori, campionatele republicane 
pe anul 1966. întrecerile vor dura 
trei zile, și la ele participă un număr 
mare de țintași (peste 100) reprezen
tând cluburi și asociații sportive din 
București, Brașov, Ploiești, Cluj, 
Arad etc.

Titlurile de campioni republicani 
se vor acorda la toate genurile de 
armă la care concurează juniorii : 
armă standard, armă sport, talere 
(șanț și skeet) și pistol sport.

Azi au loc probele de armă stan
dard 60 focuri culcat-băieți și 3x20 
focuri fete, iar mîine armă standard 
3x20 focuri băieți, 60 focuri culcat- 
fete și talere aruncate din șanț (100 
buc). întrecerile încep de la ora 9.

HANOBAL Note,
• Selecționata orașului Kiel (R.F. 

Germană) va mai disputa două 
josuri în tara noastră după termina
rea turneului international. Hand- 
baliștii vest-germani vor juca în ziua 
de 18 octombrie, la București — cu 
Dinamo și în ziua de 20 octombrie, 
la Timișoara — cu Politehnica.

• Au fost stabilite datele cînd se 
vor desfășura focurile amînate din 
etapele programate în zilele de 9 șl 
16 octombrie. Aceste partide se vor 
juca astfel; Rafinăria Teleajen—Di
namo Brașov; Dinamo Bacău—C.S.M. 
Reșița; Agronomia Iași—Politehnica 
Timișoara, toate jocuri din etapa 
din 9 octombrie, vor avea loo în 
ziua de 23 octombrie; Politehnica 
Timișoara—Rafinăria Teleajen, Di
namo Brașov—Știința Galati, meciuri 
care urmau să se dispute în ziua de 
16 octombrie au fost reprogramate 
pentru 30 octombrie.

ATLETISM

Campionatul categoriei B în cifre
Intîlnfrea de la Ploiești din cadrul 

categoriei B a luat sfîrșit cu urmă
toarele rezultate : Crișana — Ploiești 
144—142 <9«—30 la masculin și 48—62 la 
feminin); Crișana — Dobroger 173—92 
(101—60 și 72—32); Ploiești — Dobrogea 
176—84 (100—58 și 76—26). Cîteva rezul
tate individuale : BARBATI : înălțime: 
A. Popescu (P) 1.95; greutate : G. Lu- 
chian (D) 14.80; disc: P. Flora (C) 
46,58; suliță: V. Iancu (P) 60.05 ;
ciocan: L. Carcis (C) 50.58; femei: lao 
m : E. Mesaroș (C) 12,4 ; 200 m : V. An- 
ghel (P) 26,2; greutate: El. Costache
(P) 12.03. (M. Bedroslan-eoresp.).

GENERAL

Iată clasamentele categoriei B, seria I, 
înaintea ultimei etape.

1. Bacău 6600 1098 —672 12
2. Metalul Buc. 6 5 0 1 982,50—695.50 10
3. Iași 6402 807 —765 8
4. Hunedoara 6312 855 —813 7
5. Ploiești 6213 874 —809 5
G. Crișana 6204 820 —845 4
7. Oltenia 6 2 0 4 650,50—920.50 4
8. Mureș—A. M. 6105 685 —968 2
9. Dobrogea 6105 661 —943 2

MASCULIN
1. Metalul Buc. 6 6 0 0 649,50—422,50 12
2. Bacău 6 5 0 1 677 —443 10
3. Hunedoara 6 5 0 1 575 —493 10
4. Iași 6 3 0 3 498 —505 6
5. Ploiești 6 2 0 4 512 —525 4
6. Crișana 6 2 0 4 494 —536 4
7. Dobrogea 6 2 0 4 442 —547 4
8. Mureș—A.M. 6 1 0 5 446 —601 2
9. Oltenia 6 1 0 5 384,50—595,50 2

FEMININ
1. Bacău 6 6 0 0 421 —229 12
2. Ploiești 6 5 0 1 362 —264 10
3. Metalul Buc. 6 4 0 2 333 —273 8
4. Iași 6 4 0 2 309 —260 8
5. Crișana 6 3 0 3 316 —319 6
6. Hunedoara 6 2 0 4 295 —307 4

Clasamente, programe
avea loc jocurile: Universitatea 
București — Medicina Timișoara, Po
litehnica II București — Politehnica 
Brașov, Știința Petroșeni — Politeh
nica Iași, Politehnica Cluj — Con
strucții București și Inst. Pedagogic 
Oradea — Universitatea Craiova la 
băieți; I.C.F. — Arhitectura Bucu
rești, Universitatea București — Uni
versitatea II Cluj, Politehnica Bra
șov — Inst. Pedagogic Constanta, 
Universitatea Timișoara — Medicina 
Tg. Mureș și Medicina Iași — Con
strucții București la fete.

Administrația 
asigurărilor de 
stat face cunos
cut posesorilor 
de autoturisme 
că pot încheia, 
în condițiuni a- 
vantajoase, asi
gurări faculta

tive, în vederea 
obținerii de 
despăgubiri, în 
cazurile de dau
ne produse au
toturismelor, ca 
urmare a cioc
nirilor cu alte 
mijloace de 
transport, dera
părilor, explo
ziilor, sau altor 
cauze care pro
duc pagube.

De asemenea, 
pot încheia a-
sigurări și pentru cazurile în care sînt obligați la plata 
unor despăgubiri civile față de persoanele accidentate, 
sau față de proprietarii bunurilor distruse ori deteriorate.

In asigurare pot fi cuprinse și daunele întîmplateîn 
afara teritoriului Republicii Socialiste România, cu plata 
unei prime de asigurare suplimentare.

știri, clasamente
• Iată clasamentele în seria a Il-af

MASCULIN

1. Voința Buc. 6 4 1 1 92: 81 •
2. Rapid Buc. 6 3 1 2 74 : 67 T
3. Tehnometal Tim. 6 3 1 2 84: 83 7
4. Cauciucul Orașul Gh. 

Gheorghîu-Dej 6 2 2 2 92: 82 6
5. Textila Cisnădîe 6 3 0 3 116:108 6
6. Timișul Lugoj 6 3 0 3 95*. 89 6
7. Metalul Copșa Mică 6 3 0 3 63: 69 6
8. Știința Lovrin 6 3 0 3 87:105 6
9. Voința Sibiu 6 2 0 4 79: 77 4

10. Tractorul Brașov 6 11 4 86:107 3

FEMININ

1. Voința Odorhei
2. Constructorul Tim.
3. S.S.E. Buzău
4. C.S.M. Sibiu
5. Textila Buhuși
6. S.S.E. nr. 2 Buc.
7. S.S.E. Petroșeni
8. Favorit Oradea
9. Spartac Constanța

10. Partizanul r. Brașov

6 4 1 1 44:34 9
6 4 0 2 47:41 8
6 4 0 2 38:35 8
6 3 1 2 28:26 1
6 3 0 3 48:53 6
6 3 0 3 44:51 fl
6 2 1 3 50:43 S
6 2 1 3 50:57 5
6 2 0 4 38:46 4
6 1 0 5 41.42 3

7. Oltenia
8. Dobrogea
9. Mureș—A. M.

6 2 0 4 266 —325
6 1 0 5 219 —396 8
6 0 0 6 239 —367 •

OINĂ NOTĂ

PLIMBÂREȚll
Dacă cineva ar avea curiozitatea să 

cerceteze lista echipelor calificate în 
ultimii 10 ani în finala campionatului 
republican de oină ar constata că 
pele Avîntul Frasin (reg. Suceava), Drum 
Nou Boureni (reg. Oltenia) și Torpedo 
Zărnești (reg. Brașov) au fost prezente 
la mai toate edițiile.

Cum s-au comportat aceste echipe de-a 
lungul anilor? Torpedo Zărnești și Drum 
Nou Boureni au evoluat modest, iar 
Avîntul Frasin a ocupat, mai întotdea
una un loc în prima jumătate a 
clasamentului turneului final. Anul 
acesta, Torpedo Zărnești și Drum Nou 
Boureni, antrenate voluntar de Gh. Țin
ea, Dumitru Dubet și — respectiv — Io
nică Venus, au venit Ia finala de la Ro
man cu formații radical întinerite, avînd 
o comportare mai mult decît mulțumi
toare. Dacă tinerii din echipele mențio
nate vor fi supuși unei atente pregătiri; 
ei vor merge cu pași siguri pe drumul 
afirmării. De la Avîntul Frasin, care de 
mai bine de șase luni are un antrenor 

I salariat, în persoana maestrului sportu
lui Ion Munteanu, se aștepta revirimen
tul firesc. Dar in loc de ascensiune, la 
Avîntul Frasin s-a produs o cădere, e- 
chipa ocupînd locul 5 (din 10 echipe par
ticipante), în clasamentul final. Cauza ? 
Echipa s_a prezentat cu aceeași jucători 
(I. Drelciuc, Vasile Tanu, V. Jemna, D. 
Turenschi ș.a.) unii dintre ei depășiți 
chiar de vîrstă. Atît la „bătăie« cît și la 
„prindere”, sportivii din Frasin au dat 
dovadă de o slabă pregătire, juc'ă, '4 ru
dimentar, după scheme tactice învechi
te. Ca atare, Avîntul Frasin a pierdut 
meciurile nu numai cu Dinamo Bucu
rești și C.P.B., ci și cu echipe ca Avîn
tul Valea Roșie (reg. București) și Bi
ruința Gherăești (reg. Bacău) care nu 
au antrenori calificați. In partida cu 
Biruința Gherăești, pe care au pierdut-o 
la o diferență categorică (4—20) am avut 
impresia că nu i-a interesat rezultatul; 
Nour Drelciuc lăsîndu-se, pur și simplu; 
lovit și pe culoarul de ducere și pe cel 
de întoarcere. Deci, se pare că Avîntul 
Frasin s-a prezentat la recenta finală 
pe țară fără nici un scop, luind întrece
rile de la Roman drept o „excursie** la 
care a beneficiat de transport, masă și 
cazare. Ce părere are federația de spe
cialitate și conducerea acestei asociații 
de... plimbarea jucătorilor de la Avîntul 
Frasin ?

O mâsurâ de premiere 
asigurarea pentru cazurile de 
avarii si despăgubiri civile



Însemnări FOTBAL ':
„BUNICUL" SI NEPOȚII

, ■>, a "’
DUMINICĂ, LA OPOLE

De ® bună bucată de vreme, e-
4 avii glmnaștl de la „clasa" pr»- 

esorului Ion Sabău, care lucrea- 
ă la sala Tineretului, au un ce- 
eg cu... păr alb. Vine la sală 
otdeauna la aceeași oră, trece 
<e la fiecare aparat, exersează 
onștiincios și repetă cu înfrigu- 
area sportivului aflat în ajunul 
mul mare „examen*.

— Uitaji-vă ce corect face „ieși- 
ea’ la paralele.
— Asta nu-i ni- 

nic. Să-l vedeți 
a bard fixă I Are 
> „aterizare’ de a- 
levărat maestru.

— Mie imi pla- 
?e cel mai mult 
:um scoate „eche
rul" la inele.

Nu rareori se 
nlîmplă ca „ate- 
ieTsle* micilor 

.țhnnaștl ai profe
sorului Sabău șă-șl 
întrerupă activita
tea și să aibă loc 
in șoaptă aseme
nea schimb de re
plici. Admirația 
este îndreptățită, 
cu atît mai mult 
cu cît gimnastul 
care face demon
strațiile cu sigu
ranță șt virtuozi
tate a împlinit de 
curînd respecta
bila vîrsta de... 85 
de ani!

După ultimul 
aparat, ne apro
piem de GABRIEL 
GEORGIAN (toți 
copiii, îi spun, în 
glumă, dar șl din 
respect, desigur, 
„bunicu”) pentru 
un schimb de... 
impresii. Deși lu
crase o oră în
cheiată, „bunicul" 
avea o prospețime 
de invidiat. S-a 
așezat într-unul 
din fotoliile sălii, 
gata să răspundă cu răbdare (Ș'

* mai ales cu multă amabilitate) la 
întrebările noastre.

— Am lucrat la C.F.R., mai ta
tii ca ta’egrafist, apoi ca impiegat 
de mișcare. O viață de om printre 
locomotive și vagoane și, din cind 
in ci nd, cite puțin sport. Mi-au 
plăcut atletismul și halterele, dar 
m-am fixat pînă la urmă la gim
nastică. Era prin 1901. Mă antre
nam pe apucate, cind prindeam 
cite o oră liberă, în sala de pe 
cheiul gîrlii (n.n. este vorba de 
„Tirul", amenajată pe malul Dîm
boviței).

— Cînd ați făcut, de fapt, cu
noștință cu sportul ?

— In copilărie, pe la vtrsta de 
8—9 ani.

— Deci, în secolul trecut...
— Intr-adevăr, pe la 1890.
— Ce v-a determinat să îndră

giți sportul?
— La Început a fost o joacă de 

eopil, dorință firească, naturală 
de a alerga, de a zburda. După 
vîrsta de 20 de ani, aveam sa 
înțeleg necesitatea de a face miș
care în mod regulat, ca o com
pensație pentru munca mea relativ 
statică, sedentară. Și astfel, zilnic, 
imi începeam activitatea cu 5-10 
minute de exerciții fizice, de în
viorare. Nici nu știți ce bine te 
poți simți după efectuarea unor 
asemenea exerciții, dimineața, la

Premiile întregi și sferturi de la 
agerea LOTO din 7 octombrie 
166 :
Premiul special sfert: 1 variantă

150 000 lei; categoria I întreg i 
variante a 14 273 lei și 7 variante 
3 568 leîr categoria a II-as 12 va- 

ante a 4155 lei și 31 variante a 
038 Iei; categoria a IlI-a: 20 va- 
ante a 3 011 lei și 29 variante a 
52 lei; categoria a IV-a: 74 varian- 
j a 829 lei și 100 variante a 207 

categoria a V-a j 102 variante
569 lei și 168 variante a 142 lei, 

itegoria a Vl-a: 135 variante a 
54 Iei si 182 variante a 113 Iei; 
ategoria a VH-a: 141 variante a 
32 lei și 252 variante a 100 lei; 

deșteptare. 'Apoi, tn «ursul ace
leiași zile, alte • ord, o ord ft 
jumătate-alergări ușoare, ridicări 
de greutdfj (pe vremea aceea hal
terele nu prea erau eunoscute) șl 
exerciții de gimnastică, de cele 
mai multe ori acasă șl eîteodatd 
și la „Tirul", cum v-am amintit.

— Și nu v-a obosit această în
delungată activitate ?

— Obosit ? Dimpotrivă I Ea 
mi-a fost totdeauna de un nepre-

Gabriel Georgian în timpul exercițiului la inele. 
„Nepoții" urmăresc cu atenție evoluția .buni

cului”...

Foto: prof. Ion Sabău

țuit ajutor. M-a călit, m-a făcut 
mai robust. De cind mă știu 
n-am suferit de vreo boală. Nici 
măcar de tuse, sau de gutural. 
Este foarte adevărat că in afară 
de practicarea cu regularitate a 
exercițiilor fizice mi-am mai for
mat un obicei: acela de a mă 
spăla dimineața și seara, indife
rent de sezon, cu apă rece și de 
a face masaje cu un prosop pe 
care 11 ud și 11 storc bine.

— Foarte interesantă această 
confesiune a dv. S-ar părea că 
sînteți printre cei care au găsit 
calea către o tinerețe fără bătrî- 
nețe...

— Doctorii imi spun, mai în glu
mă mai in serios, că aș fi desco
perit elixirul tinereții. Realitatea 
este că practicind exercițiile fizi
ce încă din fragedă vlrstă am a- 
juns să nu mă mai despart de ele. 
Exercițiul fizic mi-a devenit, Intr- 
adevăr, un prieten de nedespărțit.

Iată de ce fericesc pe copiii și 
nepoții noștri de astăzi care au la 
dispoziție și săli de gimnastică și 
stadioane și profesori, intr-un eu- 
vînt condiții minunate pentru a se 
pregăti.

I-am mulțumit „bunicului* pen
tru cele relatate șl l-am urat în 
continuare mulți ani printre... ne
poții săi I

TIBERIU STAMA

LOTO • PRONOSPORT
categoria a VlII-a: 185 variante a 
313 lei și 307 variante a 78 lei.

Report premiul special 216 092 
lei.

Premiul special a fost obținut pe 
un bilet sfert de participantul Con
dei Nicolae din București.

Plata premiilor la tragerea LOTO 
din 7 octombrie 1966.

In Capitală premiile se vor plăti 
începînd cu data de sîmbătă 15 
octombrie 1966 Ia casieriile Loto-

ROMANIA—POLONIA (tineret)
Duminică, pe stadionul din orașul 

Opole (R.P. Polonă) intră în arena 
întrecerilor internaționale o NOUĂ 
REPREZENTATIVĂ a fotbalului ro
mânesc. Am scris o nouă reprezenta
tivă, deoarece partida România — 
Polonia (tineret), de duminică, prile
juiește debutul internațional al noii 
echipe de tineret a țării noastre.

După cum se știe, fosta echipă de 
tineret a devenit .lotul olimpic* care 
în prezent se pregătește pentru a 
participa la preliminariile turneului 
Desigur, nu acesta este argumentul 
principal care a dus la crearea noii 
echipe de tineret. Rațiunea înființării 
ei constă, în primul rînd, în necesi
tatea de a crea un cadru de pregăti
re internațional pentru foștii „uefiști", 
ca și pentru alte elemente talentate 
(pînă la vîrsta de 23 de ani), necu
prinse în celelalte loturi. Inițiativa 
de a alcătui o asemenea echipă, de 
a-i stabili un program internațional 
este binevenită. Tinerii jucători au, 
astfel, posibilitatea de a se „roda* 
în meciuri internaționale, de a-i în
tîlni și de a-i cunoaște pe viitorii lor 
adversari din reprezentativele A, de 
peste cîțiva ani.

DE PE FOILE DE ARBITRAJ, CU Șl FĂRĂ COMENTARII
• AUREL BENTU (Petrolul — U-

niversitatea Cluj): „La terminarea
meciului conducătorii echipei Uni
versitatea, in frunte cu antrenorul 
Eugen Mladin, ne-au muljumit pentru 
arbitrai’.

Comentariile sînt de prisos...
• OCTAVIAN COMȘA (Steaua — 

U.T.A.): „Am reținut carnetul jucă
torului Sorin Avram (Steaua), deoa
rece la terminarea partidei a avut 
o atitudine ireverențioasă tată de 
arbitrul de tușă Titus Cost an. De alt
fel și pe parcursul jocului acest fot
balist a avut unele manifestări ner
voase, a jucat dur, fapte pentru care 
l-am avertizat. Menționez atitudinea 
disciplinată a jucătorilor arădeni".

S. Avram a găsit astfel „țapul ispă
șitor" pentru că a jucat slab: arbi
trul I Ce bine ar fi dacă acest talen
tat fotbalist, cu o mare putere de 
luptă s-ar preocupa mai mult de joc 1 
Ar avea numai de cîștigat. Și el și 
echipa...

• ION DOBRIN (C.S.M.S.—Progre
sul) : „Arbitrii de linie N. Barna-Tir- 
năveni și P. Vamoș-Tg. Mureș au fost 
excelenți. M-au ajutat foarte bine, 
deși au fost apostrofați de public...'

Nu numai „tușierii* și-au făcut da
toria bine, ci șl I. Dobrin, care a 
condus excelent 87 de minute aceas

LA ZI
ȘTIINȚA CRAIOVA. LA SOFIA

Miercuri 26 octombrie Știința Cra
iova va evolua la Sofia în compania 
echipei naționale a Bulgariei, aflată 
în pregătire pentru jocurile din a- 
ceastă toamnă. De remarcat că me
ciul constituie prima partidă peste 
hotare a studenților craioveni.

MECI DE „VETERANI” GLORIA 
C.F.R. — RAPID BUCUREȘTI

Sîmbătă se dispută la Galați me
ciul de fotbal care va pune fată 
în fată foști jucători renumiți ai 
echipelor Gloria C.F.R. și Rapid 
București. Cu acest prilej spectatorii 
gălățeni îi vor putea revedea pe Fi- 
loti, Lungu, Socec, Miki Mihăilescu,

Pronosport din cadrul fiecărui raion.
In provincie premiile se vor plăti 

prin casele raionale CEC după 2-4 
zile de la începerea plăților în Ca
pitală, timp necesar pentru circui
tul poștal și bancar al documen
telor.

Pentru participanții cîștigători din 
mediul rural, spitale, sanatorii și 
unități militare, premiile se vor 
expedia prin mandat poștal înce
pînd cu data de sîmbătă 15 octom
brie 1966.

Pe de altă parte, tehnicienii noștri 
au la îndemînă criterii obiective 
de apreciere a evoluției în timp a 
clementelor de perspectivă ce-și fac 
apariția an de an, în echipele de 
club.

Selecționarea și formarea lotului de 
tineret a început cu cîtva timp în 
urmă, de ea ocupîndu-se în cadrul 
federației de specialitate antrenorul 
Cornel Drăgușin. Tn mai multe rîn- 
duri, au fost chemați la „trial* tinerii 
evidențiați în jocurile de campionat, 
principalele criterii pentru selecțio
nare fiind : vîrsta (limita superioară 
23 de ani), valoarea tehnică și tacti
că manifestată în sezonul competițio- 
nal 1965—1966, calitățile fizice și mo
rale, precum și posibilitățile de pro
gres.

Prin fața conducerii tehnice a lo
tului au trecut peste 40 de jucători. 
Tn cadrul „trialurilor* și al meciurilor 
de verificare s-a căutat încadrarea 
jucătorilor într-o idee tactică în ca
drul sistemului cu patru fundași. A- 
ceste acțiuni au avut darul să de
monstreze că nu ducem lipsă de ele
mente talentate.

Acum lotul este gata să se prezinte 
la prima sa confruntare internaționa

tă partidă. Ii reproșăm doar faptul că. 
lipsit de curaj sau animat de dorința 
de a împăca ambele tabere cu un 
rezultat de egalitate, n-a acordat un 
fault în careu comis asupra lui De- 
leanu. I. Dobrin susține că faza s-a 
petrecut la marginea careului, că ju
cătorul Ieșean a simulat. S-o lăsăm 
încurcată...

• MARIN NIȚA (A. S. Cuglr — 
Vagonul Arad): „Menționez atitudi
nea jucătorului Izghireanu, căpitanul 
echipei Vagonul. M-a ajutat foarte 
mult prin comportarea sa exempla
ră, calmtndu-și coechipierii. Nota 
ZECE pentru sportivitate lui Izghi
reanu’.

• GHEORGHE LIMONA (C.F.R. 
Roșiori — Portul Constanta): „Am 
remarcat sportivitatea deplină care a 
domnit pe teren și jocul tehnic al 
celor două formații".

Deci, la Roșiori lucrurile au în
ceput să se îndrepte. Ultimele măsuri 
luate de Federația de fotbal, în urma 
abaterilor comise de unii jucători rs- 
șioreni, au început să dea roade. Este 
adevărat câ succesul nu-i deplin, 
fiindcă oaspeții au terminat învingă
tori. Dar, cu toate că repetăm un 
principiu arhicunoscut, Ie reamintim 
că o întrecere sportivă este cîștigată 
de cel mai bine pregătit. Așa că,

Cristescu, Asbiceanu, Negru, Dan 
Gavrilescu, Macri, Gută Tănase, 
Comșa, Cucula, Justin, Ivanov, Za- 
pis I, Zapis II etc.
UN NOU MECI AL REPREZENTA

TIVEI DE TINEREI
După meciul de duminică de ta 

Opole, în care va întîlni reprezenta
tiva similară a Poloniei, echipa noas
tră de tineret va susține la 26 oc
tombrie, în țară, un nou joc. Adver 
sar: echipa de tineret a Bulgariei.
JOC ÎNTRE ARBITRII BUZOIENI

ȘI BUCUREȘTENI
Arbitrii din Buzău și cei din Capi

tală se întilnesc duminică, ta Buzău, 
într-un meci amical. în echipa „cava 
lerilor fluierului" din București vor 
evolua, printre alții, N. Tătaru, C. 
Dinulescu, Al. Caricaș, Fr. Coloși, 
D. Sîrbu, M. Bică, D. Isăcescu, Al. 
Voinea, Al. Țenescu.

• Astăzi Ia orele 17 vor pleca 
de la sediul Loto-Pronosport auto
carele cu excursioniștii care se vor 
îmbarca la Giurgiu pe motonava 
Carpați pentru a efectua o frumoasă 
excursie pe Dunăre pe itinerarul 
Giurgiu — Belgrad — Budapesta.

• Tragerea de azi va avea loc 
la București în sala din str. Doam
nei nr. 2 cu începere de la ora 
18.30.

Rubrică redactată de Administra
ția de stat Loto-Pronosport. 

lă. Sînfem convinși — ne-a spus an
trenorul Cornel Drăgușin — că pe 
parcursul desfășurării programului pe 
care ni l-a organizat F.R. Fotbal vom 
reuși să formăm o echipă de valoare, 
întâlnirea de Ia Opole este primul pas 
și vrem să-l facem... cu dreptul. Echi
pa cuprinde fotbaliști dornici de 
afirmare. Iată, de altfel, lotul convo
cat pentru jocul cu Polonia :

PILCĂ (St. roșu), Răducanu (Ra
pid) — BIRĂU (U.T.A.), PETRO- 
VICI (Politehnica), ALECU ;St. 
roșu), VELE A (Siderurgistul Galați), 
ANCA (Universitatea Cluj), STRÎM- 
BEANU (Știința Craiova), Dinu și 
GROZEA (Dinamo Buc.), Niță (Știin
ța Craiova), REGEP (Politehnica), 
Barbu (Universitatea), ENE DANIEI. 
(Dinamo Buc.), AXENTE (U.T.A.), 
ȚARĂLUNGĂ (Progresul). (Jucă
torii scriși cu majuscule sînt titularii 
formației).

La Opole, echipa noastră de tine
ret întîlnește un adversar puternic ce 
se confundă cu lotul olimpic al țării 
vecine. Este fără îndoială un examen 
greu pe care sperăm că reprezentanții 
noștri îl vor trece cu bine. Jocul, ce 
se va desfășura, duminică după-amia- 
ză, va fi condus de către arbitrul 
Alex. Kazakov (URSS).

mai multă seriozitate la antrenamente 
și succesele nu vor întîrzia să fie șl 
de partea... gazdelor.

• NICOLAE ANTON (Dunărea 
Giurgiu — Metalul Tîrgoviște) i 
„Publicul a Încurajat echipa favo
rită, Dunărea, dar a aplaudat la sce
nă deschisă jocul tehnic al ambelor 
formații’.

Așadar, nota ZECE spectatorilor...
• A. BUTUMAN (Progresul Cora-- 

bia — I.M.U. Medgidia): „Conducerea 
formației locale s-a preocupat în mod 
deosebit ca în timpul meciului și după 
terminarea lui să existe o ordine e- 
xemplată".

Cu toate că jucătorii locali au pier-- 
dut partida, comportarea lor pe te
ren a fost bună. Deci, se poate...

• GHEORGHE OLTEANU (C.S.M. , 
Reșița — Ind. sîrmei C. Turzii) r | 
„Georgevici (C.S.M.) și Bindean (Ind. ! 
sîrmei) au început meciul nervoși, 
l-am avertizat pentru joa periculos, ■ 
După aceasta, sportivii respectivi I 
s-au temperat și au jucat corect’. !

P. VINTiLĂ^

Duminică, la Suceava:

Al 14-lea meci intre 
reprezentativele de juniori 
ale României si Poloniei
Lumea sportivă a Sucevei trăiește 

duminică un eveniment deosebit: prima 
întîlnire de fotbal între reprezentative 
naționale, organizată ?n acest oraș, me
ciul de juniori ROMÂNIA—POLONIA.

Partida este a 14-a din istoricul a- 
cestor jocuri. Din 1953, cele două 
reprezentative s-au întîlnit în fiecare an 
(excepție 1960) și mai întotdeauna ju
niorii noștri au realizat jocuri frumoase 
care au coincis cu victorii aplaudate. 
Cea mai răsunătoare a fost, fără în
doială, aceea obținută la 8 iulie 1955 
pe stadionul Republicii de „promoția® 
lui Gică Ene: 8—0 ! In rest, în afara 
unui 4 — 1, tot în favoarea noastră și 
obținut tot la București, rezultatele s-au 
stabilit la numai un gol diferență. Dar 
iată palmaresul general:

România—Polonia 13 9 1 3 27—11
La Suceava, antrenorii Gheorghe Ola 

și Gheorghe Dumitrescu fac ultimele 
pregătiri în vederea partidei de dumi
nică. Echipa va fi alcătuită în cursul 
dimineții de azi din următorul lots 
Moldovan, Dumbreanu — portari; Aldea, 
Ciupi Iu, Cojocarii, N. lonescu, Stoicescu, 
Gh. lonescu — fundași; Crețu, Profir, 
lloxin — mijlocași; Marica, Nistor, Bili- 
boacă, Etern, Lemnarii, Manea — ata- 
canti.

Partida va fi condusă de arbitrul 
bulgar Groșko Kusev, ajutat de Gh. N. 
Gherghe—București și O. Macovei— 
lași.



De azi, un interesant turneu 
internațional pentru juniori
De azi pînă duminică, cei mai buni 

baschetbaliști juniori ai țării iau 
parte Ia un interesant turneu inter
național, alături de reprezentativele 
similare ale Varșoviei și Budapestei, 
întrecerile constituie o importantă 
verificare a tinerilor noștri sportivi 
în vederea participării la campiona
tul balcanic al juniorilor care se va 
desfășura la Izmir, în Turcia, între 
26 și 30 octombrie.

Pentru acest turneu, antrenorii 
Alex. Popescu și G. Chiraleu au pre
gătit următoarele echipe din care vor 
fi aleși jucătorii care ne vor repre
zenta la Izmir : BUCUREȘTI A : 
Tarău, Săuca, Popa, Lungeanu, Iri-

Dc pc terenurile 
de fotbal

Penarol- Real Madrid 2-0

mia, Florea, Simulescu, Ivan, Marian, 
Bădescu ; BUCUREȘTI B : Roman, 
Troacă, Cîmpeanu, Bîrsan, Dimache, 
Andreițu, Moraru, Popescu.

Dintre cele două selecționate oas
pete, doar cea a Varșoviei și-a anun
țat lotul. El este alcătuit din (în pa
ranteze este trecută înălțimea jucă
torilor) : Krisztof Galas (1,91 m), 
Woijcech Galas (1,91 m), Krisztof 
Jaworski (1,91 m), Ștefan Gubiak 
(1,87 m), Krisztof Litwin (1,89 m), 
Wladiszlaw Nartowicz (1,80 m), Jan 
Ploszajski (1,76 m), Parol Wlodzi- 
mierz (1,87 m), Jan Sobczak (1,86 
m), Marian Szugzda (1,98 m), Zbig
niew Zarudzki (1,84 m). Antrenor : 
Lech Kaminski.

Meciurile se vor desfășura în sala 
Floreasca după următorul program : 
vineri, de la ora 15 : București A — 
București B, Varșovia — Budapesta ; 
simbată, de la ora 15: București B 
— Varșovia. București A — Buda
pesta : duminică, de la ora 15 : Bucu
rești B — Budapesta, București A — 
Varșovia.

Minutele meciului Torpedo - Internazionale se scurg... Fotbaliștii 
moscoviți încearcă să forțeze victoria și atacantul Eduard Strelțov (în 
mijloc) ia o acțiune pe cont propriu, trece cu mingea prin întreaga 
apărare milaneză. Dar în calea lui se ivește un ultim obstacol,_ ,mătură
torul' Picchi ! Căpitanul echipei italiene intervine prompt și înlătură 
încă o dată pericolul din fața porții sale. „Inter" obține un rezultat 
egal care echivalează cu o victorie și va juca în turul viitor al „Cupei 
campionilor europeni". Betonul a trecut cu succes încă un examen dificil...

Telefoto : AGERPRES

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Campionatul mondîs 
feminin de șah
• România - Austria 2-0

Primul meci al „Cupei Interconti
nentale", dintre echipele Penarol 
Montevideo și Real Madrid, s-a dis
putat pe stadionul Centenario din 
capitala Uruguayului, în fața a 
70 000 de spectatori. Au cîștigat fot
baliștii sud-americani cu scorul de 
2—0 (1—0) prin punctele marcate 
de Spencer (min. 39 și 82). Din mi
nutul 67, Real Madrid a jucat în 
10 oameni, în urma eliminării (pen
tru joc periculos) a fundașului Pa- 
chin. Cei mai buni jucători ai echi
pei Penarol au fost Spencer, porta
rul Mazurkiewicz șî extrema dreap
tă Cortes, Returul va avea loc 
26 octombrie, la Madrid.

Noul antrenor (provizoriu) 
al echipei Ifalîeî

Consiliul Federației italiene 
fotbal l-a însărcinat în mod provi
zoriu pe Feruccio Valcareggi cu se
lectionarea și pregătirea tehnică a 
echipei naționale a Italiei pentru 
jocurile cu U.R.S.S. (1 noiembrie, la 
Milano) și România (26 noiembrie, 
la Neapole). Federația îsi rezervă 
dreptul de a numi mai tîrziu un nou 
comisar tehnic al echipei Italiei.

la

'de

„Reforma" fotbalului italian

Alte meciuri oficiale șî amicale
Miercuri seara s-au desfășurat alte 

partide din primul tur al competi
țiilor continentale. în „C.C.E." : la 
Lisabona. Vasas Budapesta a iisnus 
de Sporting cu 2—0 (în tur 5—0) ; 
în „CUPA CUPELOR" : Real Sara
gossa — Skeid Oslo 3—1 (în tur 
2—3); Legia Varșovia — Chemie 
Lelpziq 2—2 (în tur 0—3). MECIURI 
AMICALE: la Ankara, Turcia — 
R.F.G. (echipe reprezentative) 0—2 
(0—I); la Saarbriicken, R.F.G. — 
Turcia (echipe de juniori) 3—0(3—0); 
la Atena,

După lungi discuții, în care s-a 
analizat situația fotbalului italian, 
federafia de specialitate a luat o se
rie de măsuri menite să ridice nive
lul acestui sport atit de îndrăgit 
și in Italia.

Federafia italiană a hotărit totoda
tă interzicerea „importului* de ju
cători străini fn viitorii cinci ani. 
Măsura a fost luată pe de o parte 
sub presiunea diferitelor cluburi dor
nice să dea posibilitate tinerilor spe
ranțe autohtone să se afirme iar pe 
de altă parte din cauza lipsei de fon
duri necesare acoperirii cheltuielilor 
exorbitante tăcute de unele cluburi.

Dar cea mai importantă hotărire a 
federației italiene de fotbal apare, or
ganizarea cluburilor ca societăți De 
acțiuni. De acum înainte, cele 38 de 
cluburi profesioniste (18 din prima 
divizie și 20 din a doua) nu vor 
mai avea patroni ci vor fi controlate 
de către un comisar, un consiliu de 
administrație etc.

„Pînă acum, scrie revista „France 
football* care publică un interesant 
comentariu privind această hotărire 
— patronul, de cele mai multe ori 
un magnat al Industriei sau finanțe
lor, era stăpînul absolut al clubului. 
El garanta prin semnătura sa chel
tuielile acestuia, împrumuturile de la

bănci". Din cauza goanei după vede
te, pasivul cluburilor a crescut insă 
de la an la an, fotbalul ajungtnd 
prizonierul unui deiicit financiar în 
continuă creștere.

Devenind societăți pe acțiuni, clu
burile italiene de fotbal vor avea 
un statut țuridic. In locul patronu
lui va fi instalat un comisar, se va 
alege un consiliu de conducere și ad
ministrație în care vor intra șl 
socios-ii, acei susținători ai clubului 
care pină acum plăteau o sumă

Comentariul
nostru

Luptători români participă

Sofia — Atena 2—1 (0—0).
★

Florența, s-au tras la sorți 
din turul al doilea al

Ieri, la 
meciurile 
„Cupei campionilor europeni” și „Cu
pei cupelor*. în „C.C.E.. învingătoa- 
rea dintre Petrolul Ploiești și F. C. 
Liverpool va întîlnî campioana Olan
dei. Ajax Amsterdam. Alte meciuri : 
Internazionale — Vasas Budapesta, 
Munch en 1860 — Real Madrid, Atle
tico Madrid—Voîvodina Novisad. în 
„Cupa cupelor*, Racing Strasbourg va 
întîlnî echipa Slavia Sofia, Spartak 
Moscova pe Rapid Viena, Glasgow 
Rangers pe Borussia Dortmund etc.

Astăzi, la Jambol (Bulgaria) începe 
un mare turneu internațional de 
lupte greco-romane și libere: „Me
morialul Dan, Kolov și Nikola Pe
trov*. Ea acest concurs participă 
sportivi din Ungaria, Uniunea Sovie
tică, R.D. Germană, Iugoslavia, Ro
mânia și Bulgaria.

Din lotul sportivilor români fac 
parte I. Baciu, Gh. Gheorghe, N. Ne- 
guț, M. Bolocan, I. Țăranu șl FI. 
Chițu (la „greco-romane"), Gh. Stan, 
Al. Marmara, C. Moldovan și P. Ven
ter (la „libere"). Turneul continuă 
sîmbătă și duminică.

anuală pentru d-și spune cuvîntul 
in adunarea generală.

Hotărirea federației Italiene a pro
vocat vehemente proteste în primul 
tind din partea acestor susținători. 
Avocatul Chinno, din Milano, a dat 
in tudecată federația In numele a 400 
de susținători tnvinuind federația că 
vrea sâ pună mina pe proprietățile 
cluburilor. După expresia unor zia
riști italieni, fotbalul începea să fie 
„jucat" de avocații italieni.

Unii ziariști sînt sceptici, atit in 
ceea ce privește aplicarea hotăririi 
federației italiene de fotbal cit, mai 
ales, a realizării unei „mari reforme", 
ața cum este trimbițată ea. De ce ? 
In primul rind pentru că, se pare, 
in locul președintelui actual se va 
alege— aceeași persoană, care va

primi insă denumirea de comisar. 
Actualul președinte, care garantează 
datoriile clubului fată de băncile 
creditoare, nu poate fi înlăturat fără 
asentimentul marii finanțe. Relațiile 
financiare existente in lumea capita
listă fac ca o hotărire ca aceea a 
federației italiene să aibă prea puțini 
sorți de izbîndă. Așadar... președinții 
iși vor schimba... părul.

In al doilea tind, deși cluburile 
vor ii organizate ca societăți pe ac
țiuni, posesorii de acțiuni nu vot 
putea hotărî destinele clubului res
pectiv, Comisarul păstrează de Ia în
ceput pachete de acțiuni care repre
zintă minimum 51 la sută din total, 
ceea ce ti asigură conducerea ca și 
mai înainte. Prezența consiliului de 
administrație va fi — se pare — un 
paleativ, care nu va reuși decit 
in mică măsură să tempereze atotpu
ternicia comisarului. Suporterii pose
sori de acțiuni, cu greu iși vor putea 
impune părerea lor. Existența consi
liului de administrație asigură poate, 
mai mult sau mai pu(in (depinde de 
„docilitatea" și competenta lui) o 
mai bună ordine fn finanțele clubu
lui. Atit.

In orice caz, opoziția împotriva ho- 
tăririi federației este tot mai mare. 
socios-ii avind de partea lor și o serie 
de patroni, ca de pildă, M. Fiore (clu
bul Neapole) și Evangelisti (A. S. 
Roma).

clasamentului, echi 
nou 2- 
însă ca 
Gaprind. 
a face 1

OBERHAUSEN 13 (prin telefonl- 
în runda a 10-a a camoiopatu 
mondial, adversarele șahiskt->r 
prezentativei României au fost ec 
pierele Austriei. în ambele part 
victoria a revenit româncelor: 1 
sabeta Polihroniade a învins-o 
Kattinger, iar Margareta Perevoz 
a dispus de Haussner. Prin aceas 
echipa noastră a acumulat dc 
puncte prețioase, continuînd să 
gureze pe locul doi al clasamentul 
înaintea ultimelor trei runde în c< 
are ca adversare — Anglia, R.D 
și R.F.G.

Fruntașa
U.R.S.S., a înregistrat un 
în fața S.U.A., după ce 
ploana mondială Nona 
vili a fost la un pas de
miză cu Gresser. Formația R.D.G. 
nou promovată pe locul trei — cc 
duce în meciul cu Anglia (1—01, c 
are o întreruptă (Sunnucks — N 
varra) în dezavantaj. IWaă jucar 
întreruptelor din runda â 9-a, R.D. 
a întrecut Austria cu 2—0.

Alte rezultate ale rundei a 10- 
Iugoslavia — Bulgaria 1—0 ( 
Cehoslovacia — R.F.G. 1*/,—1 
Olanda — Ungaria l1/,—f/-, (Timm 
a învins-o pe Karakas), Polonia 
Danemarca 1—0 (1).

Iată cum arată clasamentul în 
intea rundei a 11-a și a jucării pe 
tidelor întrerupte: U.R.S.S. 17' 
România 16, R.D.G. 13 (1), Iugoslav 
12*/2 (1), Cehoslovacia 12, Olani 
10*/2 (I), Ungaria 9*/2, Anglia 9 (1 
S.U.A. 8, Bulgaria 8 (2), Polonia 
(1), R.F.G. 6*/2, Austria 3*/2, Dan 
marca 3 (1).

SEVER NORAN
S. SAMARIAN

antrenor

Surprize în prima zi a întrecerilor
„Săptâmînii preolimpice“

Cicliștii Italiei abandonează in cursa

Știri, rezultate
contracronometru

PARIS — Cu prilejul unul concurs 
international desfășurat pe stadionul din 
Saint Maur (linsă Paris) cunoscutul 
atlet francez Michel Jazy a stabilit un 
nou record mondial în proba de 2 000 
m cu performanta de 4:56,2. Vechiul 
record era de 4:57,8 și aparținea sporti
vului vest-german Norpoth.

NEW YORK. Campionul mondial de 
box la categoria grea, Cassius Clay, 
și-a început Ia Miami antrenamentul 
pentru meciul pe care-I va susține cu 
Cleveland Williams, Ia 14 noiembrie, in 
orașul Houston.

STOCKHOLM. Continuîndu-și turneul 
în Suedia, echipa de hochei pe gheață 
Dynamo Berlin (R.D.G.) a jucat la 
Rogle eu echipa suedeză B. K. Rogle.

întîlnirea s-a încheiat cu un rezultat 
de egalitate 3—3 (2—2, 0—0, 1—1).

MOSCOVA. Rezultate înregistrate In 
campionatul unional de hochei ne 
gheață: Chimik Voskresensk—Aripile
Sovietelor Moscova 2—1; Lokomotiv 
Moscova—Sibir Novosibirsk 1—6: Tor
pedo Minsk—Dinamo Moscova 1—4.

BRAGA. La Braga s-a disputat meciul 
Internațional de handbal dintre selec
ționatele masculine de tineret ale Ceho
slovaciei și R.D. Germane. La canătul 
unui joc echilibrat, oaspeții au termi
nat învingători cu scorul de 12—9 (5—4).

CARACI. Echipa de hochei pe iarbă 
a R.F. Germane întreprinde în prezent 
un turneu în Pachistan. Jucînd la Ca- 
raci cu selecționata țării —'zdă, spor
tivii vest-germani an obținut un rezul
tat de egalitate: 0—0.

Voronin învins de gimnastul polonez Kubicka 
întrecerile de iahting sub semnul... taifunului

GIUDAD DE MEXICO, 13 (Ager- 
pres). — întrecerile „Săptămînii pre- 
olimpice Internaționale* au început 
la Ciudad de Mexico, reunind citeva 
sute de sportivi și sportive din 
de țări.

Competiția a fost Inaugurată 
proba cfclistă contracronometru 
echipe. Pe primul loc s-a clasat
lecționata Spaniei, care a străbătut 
60 km în timpul de îhî 1:46,6, urmată 
de Mexic lhl2:10,7: U.R.S.S.
Ihl2:28,2: R.D. Germană 11112:28,6:

24

cu 
pe 
se-

nevoit să reia de la cap exercițiu 
fapt care a făcut ca victoria să r< 
vină polonezului Wilhelm Kubick 
cu 57,10 puncte. Pe locul doi s-a cl< 
sat gimnastul sovietic Serghei D;1 
vîdov, cu 57,05 puncte, iar pe toci 
trei Voronin, cu 57 puncte. Dup 
cum transmite corespondentul agei 
ti ei «France Presse", se pare că iii 
minatul defectuos l-a jenat pe Vc 
ronin, care pînă la ratarea exerc 
țiului de la bară 
blicul.

Concursurile de 
tinuat pe ploaie și 
unde se resimte Influența taifunu 
lui Ines. După două probe, la clas 
.Olandezul zburător* conduce ame 
ricanul Turner, urmat de mexicanii 
Ochoa.

Dintre sportivii români, primii v' 
intra în concurs calaciștii și înotă 
toarea Cristina Balaban.

Polonia 
Îhl3:21,6. 
favoritele 
în urma 

fost ușor
componentii

Danemarca lhl2:31,1 ; 
lhl3:14,4; R.F. Germană 
Echipa Italiei, una din 
concursului, a abandonat 
unei căzături în care 
accidentați doi dintre 
formației.

ba arena „Mexico", 
de spectatori au asistat la 
cursul masculin de gimnastică, sol
dat cu o mare surpriză. Campionul 
mondial Mihail Voronin, căzînd în 
timpul evoluției la bară fixă, a fost

au

peste 10 000
con-
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