
Șahiștii români 
au plecat la Havana

In cursul zilei de sîmbătă a ple
at la Havana reprezentativa mascu

lină de șah a țării noastre, formată 
din marele maestru internațional 
Florin Gheorghiu — campionul ță
rii — maeștrii internaționali Victor, 
Ciocîltea, Teodor Ghițescu, Doi fi, 
Drimer, maeștrii Bela Soos și Traian’ 
Stanciu. Șahiștii români participă la 
cea de a XVII-a ediție a Olimpiadei 
de șah, în cadrul căreia se decerne 
titlul de campioană mondială pe e- 
châpe. întrecerile din capitala Cubei 
se desfășoară între 26 octombrie și 
20 noiembrie.

La cel mai tinăr club universitarSportul, un bun prieten al studenților din Craiova ȘAHISTELE REPREZENTATIVEI ROMÂNIEI 
s-au Întors de la oberhausen 

CU MEDALIILE DE ARGINT
cîteva zile în urmă, într-un 

**^adru festiv, la Craiova s-a inau
gurat cea mai tînără universita
te a țării, unde studiază aproape 
3 000 de studenți.

Pentru a afla o serie de amă-. 
nunte privind activitatea sporti
vă a studenților de la această 
universitate, ne-am adresat tov. 
■conf. GEORGE VRACIU, șeful 
catedrei de algebră, președintele 
Clubului sportiv universitar din 
Craiova. Iată răspunsul său :

„Crearea Universității din Cra
iova este o mărturie dintre cele 
mai elocvente ale înfăptuirii po
liticii înțelepte, clarvăzătoare, a 
partidului nostru privind dezvol
tarea, perfecționarea și repar
tizarea teritorială a învățămîntu- 
lui superior. Ea corespunde ce
rințelor pe care le ridică dezvol
tarea impetuoasă a regiunii. Tot
odată, crearea universității con
stituie și o garanție că sportul 
universitar craiovean se va dez
volta și mai mult. Perspectivele 
sint deja conturate prin partici
parea a cinci formații studențești 
în campionatele republicane de 
categoria A. Este vorba de echi
pa de fotbal Știința, aflată în 
prezent pe locul secund în în
trecerea celor mai bune formații 
din țară, de formația feminină 
de volei și de echipele mascu
line de baschet, volei și handbal, 
prezente în seriile studențești. 
Sînt meritorii și rezultatele în
registrate de studenții craioveni 
în cadrul finalelor campionatelor
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ALE CAMPIONATULUI MONDIALuniversitare dm anul acesta. Cu 
toate că, se poate spune, la Cra
iova sportul studențesc face pri
mii săi pași, totuși felul în care 
ne-am prezentat la aceste cam
pionate este îmbucurător și ne dă 
speranțe pentru mai tîrziu. în 
activitate permanentă sînt vreo 
200 de studenți și studente, dar 
numărul lor va crește simțitor 
pentru că avem condiții de lu
cru foarte bune, iar Universita
tea va da un imbold și mai mare 
activității sportive. Măsurile lua
te de partidul și guvernul nostru 
privind activitatea sportivă în 
institutele de învățămînt supe
rior asigură — de altfel — căile 
concrete de realizare a gînduri- 
lor noastre. Cîteva cuvinte des
pre" bazele sportive aflate Ia dis
poziția studenților. Terenurilor de 
baschet și volei de la fostul 
Institut pedagogic și de la fos
tul Institut agronomic li se vor 
adăpga altele noi, ce vor fi a- 
mehajate pe terenul repartizat în 
acest scop de Sfatul popular o- 
rășenesc. De asemenea, a fost 
reamenajată sala de sport. Și 
totuși, numărul actual al baze
lor noastre sportive nu este su
ficient dar — cu sprijinul orga
nelor locale — desigur că proble
ma va fi rezolvată. Nu de alia, 
dar numărul celor dornici să facă 
sport este în creștere de la an 
la an. Vom căuta, totodată, să 
amenajăm terenuri de sport sim
ple în apropierea căminelor**.

M. T.

In „C. C. E.“ la baschet

Steaua va intîlni pe campioana Austriei

Baschetbalistele de la Rapid 
au plecat In Iugoslavia

Aseară au părăsit Capitala ple- 
cînd cu trenul în Iugoslavia ju
cătoarele din echipa de baschet 
Rapid București. Ele vor partici
pa între 19—22 octombrie la un 
mare turneu internațional, alături 
de formațiile Radnicki Belgrad 

j (campioana Iugoslaviei), Slavia 
; Sofia (clasată pe locul II în cam

pionatul Bulgariei), Slovan Bra- 
j tislava, Partizan Novi Sad și 
I FIAT Torino, între 19 și 22 oc- 
I tombrie.I

Zilele trecute a avut loc la 
Casa prieteniei româno-sovie- 
tice un reușit simpozion spor 
tiv pe tema : „TINEREȚE, MĂ
IESTRIE, CURAJ". Sportivii 
fruntași Virgil Hnat, maestru 
emerit al sportului, Margareta 
Teodorescu, maestră interna 
țională și Constantin Grecescul, 
maestru al sportului au vor 
bit numeroșilor participanți la

BELGRAD 17 (Agerpres). La 
Ljubljana a avut loc tragerea 
la sorți a jocurilor din „Cupa 
campionilor europeni'. Cele 25 
de echipe masculine au fost îm
părțite în 8 grupe preliminare, 
învingătorul fiecărei grupe ur- 
mînd să se califice în Cele două

Duminică seara, avionul a adus în 
patrie pe cele trei tinere șahiste care 
au trecut la activul reprezentativei 
României o performanță cu totul re
marcabilă: locul II la campionatul 
mondial. Le-am revăzut, la aeroport, 
in clipa următoare sosirii. Trei chi
puri iluminate de bucuria succesului, 
dar pariind amprenta oboselii, a 
unui efort deosebit. Timp de două 
săptămâni, seară de seară și dimi
neață de dimineață, Alexandra Nico- 
lau, Elisabeta Polihroniade și Mar
gareta Perevoznic au trăit tensiunea 
și emoțiile unei întreceri de mare di
ficultate. Iar la capătul a 13 runde, 
elita șahului mondial feminin, reu
nită la Oberhausen, trebuia să recu
noască încă o dată valoarea și forța 
primelor jucătoare ale României.

Locul doi... Echipa țării 
noastre, a doua în clasamentul 
campionatului lumii, în ime

diata apropiere a fruntașelor, 
reprezentantele Uniunii Sovie
tice. Un succes care merită a- 
plauze. Și mai este necesară 
mențiunea că, timp de mai 
multe runde, echipa română a 
fost lideră în clasament.

grupe semifinale ale competiției. 
Campioana României, forma

ția Steaua București, face parte 
din grupa a V-a. în primul joc, 
Steaua va întâlni pe campioana 
Austriei urmînd ca, în caz de 
victorie, să joace cu campioana 
Cehoslovaciei.

A lipsit puțin ca o surpriză să-și 
facă loc printre rezultatele acestui 
al treilea campionat mondial 
feminin, șahistele noastre fiind la un 
pas de a întrece în clasamentul final 
pe deținătoarele — pînă atunci ne
contestate — ale titlului, maestrele 
sovietice.

De fapt, luînd în analiză doar da
tele cifrice, rezultatul echipei Româ
niei la Oberhausen repetă succesul 
obținut la prima ediție a campionatu
lui mondial feminin, din 1937, cînd 
șahistele noastre s-au clasat de ase-

(Continuare în pag. a 4-a)

Azi, Academia Militară—
1. C. F. la baschet

In fiecare din cele trei etape des- 
fășurate pînă acum în cadrul cam
pionatului republican masculin de 
baschet, au putut fi vizionate me
ciuri spectaculoase și înregistrate 
surprize. Cea de duminică a fost 
„realizată** de Rapid care a pier
dut pe teren propriu în fața Uni
versității Timișoara. In fotografie, 
o imagine din această partidă.

Ultima întîlnire a etapei a IlI-a 
are loc astăzi, de la ora 18, în sala 
Floreasca. Se înfruntă echipele A- 
cademia Militară și I.C.P. promo
vate chiar în acest an în prima 
categorie a țării.

Sala de sport a căminului cultural din Otopeni. în jurul 
meselor de tenis, numeroși jucători. Pe un scaun, lingă perete, 
antrenorul lor. în dreptul ușii, de curînd intrați, Gumiță și 
maestrul Poantă.

— Tine-mă să nu cad, Gumiță !
— De ce, maestre ?
— Tu vezi cu ce fel de palete se joacă ?
— Fantastic ! Astea sînt „palete” pentru bătut țurca !
— Ba, nu, Gumiță. Astea sînt subiecte pentru foileton !
— Ce ochi aveți, maestre !
— Tu n-ai fi observat, nu ?
— Nici pînă mîine !
— Gumiță, nu că mă laud, dar eu am „mirosit- lipsa asta 

de preocupare pentru sport cu 22 de minute înainte de a intra 
pe ușă !

— Formidabil, maestre !
— Ce citești pe fața antrenorului ?
— Nimic.
— Slab, Gumiță ! ia uită-te mai bine !... Nu vezi, așa o um

bră de j,lasă-mă să te las“ ?
— Nu văd, maestre.
— Fii atent că îl „atac” direct : nu vă supărați, cu bețele 

astea de țurcă-soft, cum se ține priza toc ?
— „Invers”, maestre Poantă ! Luați lemnul acesta in mina 

și așteptați pînă cind întreprinderea „Ambalaje-lemn”, dtn 
București iși respectă contractul Încheiat cu I.D.M.S.-ul. Adică, 
pînă cind livrează magazinelor din țară miile de palete-soft. 
Moft ! Nici nu s-au apucat de ele!... V-am răspuns la în- 
trebare 7

— „Mat intr-o mutare" 1™

V. TOFAN

Simpozion:

„TINEREȚE, MĂIESTRIE, CURAJ"
simpozion despre frumusețea 
sportului, despre pasiunea cu 
oare ei au îndrăgit handbal^ 
șahul și, respectiv, Atletismul 
despre cele mai /emoționante 
momente ale activității lor. Ti
nerilor auditori le-au fost, de 
asemenea, explicate bineface
rile practicării exercițiilor fi
zice ca și drumurile ce trebuie 
străbătute pentru a atinge cul
mile măiestriei sportive. Un 
îndemn convingător, adresat 
câtorva sute de actuali și vii
tori prieteni ai sportului de a 
porni curajos spre această a- 
firmare, de a folosi din plin 
nenumăratele posibilități ofe
rite astăzi tineretului din pa
tria noastră.

Cu mult interes au urmărit 
participanții și documentarul: 
„Șahul de-a lungul veacurilor", 
prezentat în încheierea acestui 
simpozion sportiv.

Arbitraj excelent
„După meciul Clujeana —• 

C.F.R. Timișoara, disputat la 
Cluj, m-am dus la cabină și 
l-am felicitat pe arbitrul Buz
dugan din Baia Mare și P® 
colegii săi de la tușe pentru 
felul excelent în care au con
dus acest joc. Cu toate că e- 
chipa mea a pierdut partida» 
am considerat oportun să fao 
aceasta în speranja că vom a. 
vea din ce in ce mai des pri
lejul de a beneficia de arbi
traje competente la meciurile 
din categoria B“.

NICOLAE GODFANt
antrenorul echipei de fotbal

CF.R. Timișoara



VOLEI Jucătorii fruntași au
examen

rezultate

HALTE UE

Cos- 
de 

min- 
Din

pivoti și 
fost 
plini

CUPA DINAMO“întrecerile inaugurale
Cronicii de ieri îi adăugăm cîte- 

va amănunte din desfășurarea parti
delor jucate sîmbătă și duminică în 
etapa inaugurală la categoriile A 
și B, ale căror rezultate le-am publi
cat. si rezultatele neapărute luni la 
unele meciuri.

Petrolul Ploiești — Progresul Brăi
la (m. A) 3—0, după 81’ de joc. Gaz
dele au învins printr-un atac mai 
variat și o mai mare eficacitate la 
blocaj. (V. SĂNDULESCU-coresp.).

Tractorul Brașov — Politehnica 
Brașov (m. A) 3—1. Mai buna orga
nizare a atacului echipei Tractorul 
a decis rezultatul. Politehnica a ju
cat fără Chinzeriuc, bolnav. (I. 
STANCA și T. MARIN-coresp.).

Politehnica Galați — Minerul B. 
Mare (m.A) 3—0. Un joc foarte spec
taculos și eficace, tot timpul în tere
nul gazdelor și numai în final la băi- 
măreni. (GH. ARSENIE — coresp-)-

Penicilina Iași — C.P. București 
(f.A.) 3—0. Victorie clară a Penici
linei, din echipa căreia s-au remarcat 
Zabara și Căunei. (I. LEIZERIUC — 
coresp.).

Fătul Constanfa — Universitatea 
Cluj (f.A) 3—0. Două echipe bine 
pregătite. Jucătoare evidențiate: Go- 
ioșie. Angliei, Pîrvu (Farul), Tătar, 
Pali și Botezan de la clujence. (C. 
POPA — corespondent principal).

I.C. Arad — înainte Timișoara 
(m.B) 3—3 (—6, 7, —6, 7, 6). Cei mai 
buni de pe teren: Ardelean, Anahazi, 
Șlertel (I.C. Arad), respectiv, Gheor- 
ghifă și Weiss. (ȘT. IACOB — co
resp. principal).

A.S.A. Sibiu — Electroputere Craio
va (m.B) 2—3. 140’ de joc foarte ani
mat și echilibrat (punctaveraj 63:71), 
eîșligat în final de cei mai experi
mentați. (ILIE IONESCU — corespon
dent principal).

CS.M. Cluj — Ind. sirmei C. Turzii 
(m.B) 2—3. învingătorii s-au impus 
printr-un atac mai decis. Clujenii — 
inegali și comitînd multe greșeli la 
preluări. (P. RADVANI — coresp.).

Voința Botoșani — Progresul Tir- 
goviște (f.B) 0—3 (5, 10, 10). Meci 
frumos, victorie clară a oaspetelor. 
(T. UNGUREANU — coresp.).

Universitatea Timișoara — Medici
na București (m.B) 3—0 (14, 8, 11).

Construcții București — Știința Pe- 
troșent (m.B) 3—2. Victorie meritată 
a bucnreștenilof, mar combativi și su
periori la blocaj. Petroșenenii — o 
decepție seb aspect tehnic, dar mai 
ales în ceea ce privește spiritul de 
luptă SCâZUt.

Universitatea 
nica Cluj (m.B) 
de valoare în 
deși ei s-au prezentat Ia un nivel 
inferior așteptărilor firești în cazul 
lor, cu vechime în prima categorie 
a tării, în care au jucat pînă anul 
trecut. (C. FAUR).

I.C.F București — Politehnica Iași 
(m.B) 3—0. Cei mai eficace jucători 
ai învingătorilor : Dumitrescu, Chrri- 
toiu și Slețerescu ; iar ai echipei în
vinse : Pruniș și Trotin.

Medicina București — Politehnica 
Galafj (f.B) 3—0. Bucureștencele, cu 
o garnitură mai omogenă și cu două 
realizatoare în formă deosebită (Za- 
harescu și Bărbulescu), au obținut o 
victorie categorică. (S. NORAN).

Progresul Suceava—Farul Constanfa 
(m. B) 2—3.

Institutul pedagogic Pitești—Universi
tatea Timișoara (f. B) I -3 (—5, —II, 
II, - 8).

București — Politeh- 
&—X Diferență netă 
favoarea clujenilor.

DINAMO—CONSTRUCTORUL 14—3 
(3—0). Deși n-au impresionat decît 
prin vivacitatea liniei de treisferturi, 
dinamoviștii au ciștigat făcînd un meci 
relativ bun. In schimb, neînțelegerile 
dintre jwîtori, nu rareori concretizate 
chiar prin apostrofări intolerabile, ar 
trebui să intre ta discuția secției încă 
înainte de a afecta moralmente această 
valoroasă echipă, cârc dă mereu lotului 
republican mulți selecționa hi li. învinșii 
s-au zbătut mult și credem că puteau 
face mai muh, dar, și Ia ei, disciplina 
a slăbit serios, mai ales față de con
ducerea tehnică a echipei. Autorii punc
telor stat Zlăioianu (încercare), Nica 
(o transformare și o lovitură de pe
deapsă), Dragomir (încercare) și Dăicin- 
leșcu (lovitură de picior căzută) de la 
Dinamo și Nedelcu (încercare) de la 
f-nBatn/ctomZ. A arbitrat bine dr. 
G. F.ftimescu. (g.r.ș.).
M CUMl IA—PROGRESUL 6-6 (3—3). 
feMfaic și-an împărțit punctele ea și

Tinerii handbaliști români au realizat o frumoasă victorie in turneul international 
intrecînd echipa orașului Kiel cu ÎS—11. In fotografia noastră, o fază din acest 

meci : Cosma, bine angajat pe semicerc, înscrie un nou gol.
Foto: TII. ROIBU

Organizat cu scopul de a asigura 
o primă verificare a potențialului 
de pregătire a handbaiiștîlor noștri 
fruntași, turneul international înche
iat duminică în sala Floreasca a foet 
extrem de folositor, prilejuind o se
rie de utile constatări. înainte însă 
de a Ie enumera, să reținem, ca un 
element ce nu poate fi trecut cu 
vederea, faptul că adversarii echipei 
noastre din acest turneu au fost bine 
aleși, valoarea lor corespunzi nd sta
diului actual de pregătire a Iotului 
nostru reprezentativ.

Pe aceste două considerente (eta
pa de pregătire în care se află echi
pa și valoarea adversarilor) se ba
zează și concluziile noastre care, în 
general, îmbracă un aspect pozitiv, 
întreaga evoluție a jucătorilor fiind 
calificată ca satisfăcătoare. încer
când să nominalizăm totuși compor
tarea echipei noastre, vom începe 
prin a preciza că din cei trei portari 
folosiți Redl s-a dovedit cel mai în 

prin 
prin 
său

formă, depășind cu puțin 
promptitudinea intervențiilor, 
siguranța și prin plasamentul 
atît pe Penu cît și pe Tale, amîndoi 
însă mult mai inspirați decît în jocu
rile din campionat. în ceea ce pri
vește conducătorul de joc — ele
ment hotărîtor în determinarea rea
lizării cu succes a combinațiilor de 
apărare și atac — Oțeiea a rămas la 
fel de bun, de atent și de bine pre
gătit. De fiecare dată el a reușit să 
găsească cele mai adecvate 
vâri" la problemele puse de 
sar, știind să schimbe ritmul 
in funcție de situațiile ivite
ren. Goran — folosit partial — a 
manifestat un cert progres și cu am-

„rezol- 
adver- 
de joc 
pe te-

turneul in tara noastră
1

IAȘI, . (prin telefon). — In ulti
mul joc al turneului întreprins în tara 
noastră, echipa masculină de handbal 
Dynamo Halle a întilnit în localitate 
formația Agronomia. Partida s-a în
cheiat cu un rezultat de egalitate : 
13—13 (11—9). Meciul a fost viu dis
putat. Gazdele au ratat două lovituri 
de la 7 m.

I. LEIZERIUC — corespondent

IN COMPLETAREA CRONICILOR ETAPEI
perioadele de dominare; Gloria în prima 
jumătate a meciului, Progresul in cea 
de a doua. Gloria deschide scorul prin 
transformarea unei lovituri de pedeapsă 
de către Crăciunescu, Progresul ega
lează în același fel prin Craioveanu. 
După pauză, din nou Gloria preia condu
cerea (încercare reușită de Toma), iar 
Progresul egalează din nou, tot prin 
Craioveanu și tot din lovitură de pe
deapsă. A arbitrat bine Șt. Cristea 
(P. Giornoiu - coresp).

FARUL CONSTANȚA-UNIVERSI
TATEA TIMIȘOARA 9—0 (6—0). Joc 
foarte frumos, disputat ta limitele unei 
perfecte sportivități. Localnicii au avut 
permanent inițiativa, dar au ratat foarte 
mult. Oaspeții s-au apărat destul de 
bine și au reușit astfel să limiteze sco
rul. Au înscris Zamfirescu (o încer
care și o lovitură de pedeapsă) și 
Pirvan (o încercare). A condus foarte 
bine Gh. Rangu-București (£. Petre- 
coresp.).

mai

biția lui caracteristică sîntem siguri 
că va merge în continuare pe acest 
drum, devenind din ce în ce 
util echipei.

Dintre jucătorii de 9 m — să-i 
mim și noi „înalți* — Moser

nn- 
și 

Gruia au fost mai mult în teren și 
firește au putut realiza mai multe 
lucruri bune, dar — câteodată — și

în campionatul feminin, Liceul nr. 4 Timișoara 
la egalitate ca Rulmentul Brașov!

Campionatele republicane au con
tinuat cu disputarea unei noi etape 
în toate întrecerile cu excepția ce
tei rezervată formațiilor ■ masculine 
din seria I. In general, rezultatele 
obținute au fost cele scontate. Este 
totuși de reținut rezultatul de ega
litate de la Timișoara din partida 
Liceul nr. 4 și Rulmentul Brașov. 
D&r iată relatările primite de la co
respondenții noștri.

FEMININ, SERIA I Universitatea 
București — Confecția București 
4—2 (4—0). Disputat pe un teren 
impracticabil, meciul s-a limitat 
doar la o luptă de uzură în fața 
celor două semicercuri. Beneficiind 
în prima repriză de o jumătate de 
teren mai... uscată în atac, studen
tele au înscris 4 goluri: Furcoi și 
Scortescu (3). In repriza secundă 
handbalistele de la Confecția au 
realizat — pe aceeași porțiune de 
teren — două puncte (ambele în
scrise de Zamfirache) și... trei bare! 
Liceul nr. 4 Timișoara — Rulmen
tul Brașov 8—8 (4—3). Lipsite de 
aportul unor jucătoare de bază (Bra- 
tie și Arghix) elevele ar fj putut 
totuși cîștiga dacă nu ar fi ratat 2 
lovituri de la 7 m. De menționat 
debutul promițător al lui Paraschi- 
va Wild (15 ani). Din echipa oaspe 
s-a remarcat Oancea, care a înscris 
3 goluri. (Ion Ciocșan - coresp.). 
Tractorul Brașov — Progresul Bucu. 
rești 7—7 (2—3). Joc frumos, cu 
numeroase acțiuni dinamice. Am
bele echipe au ratat mult. Rezulta
tul de egalitate este echitabil. (E- 
Bogdan-coresp.). Voința Sighișoara 
— Rapid București 6—11 (3—4).
Nici de această dată echipa sighi 
șoreană nu a putut realiza o victo
rie. Bucureștencele au jucat frumos, 
cu acțiuni rapide și variate, mult 
aplaudate de public. (C. Moldovan-

ȘTHNTA PETROSENI—PRECIZIA 
SĂCELF. 11—3 (U—(>). Meci frumos, 
ta care studenții au dominat autoritar. 
Alt înscris Dragoș (lovitură de picior 
căzută), J. Florescu (încercare), Drecea 
(încercare) și Sabău (transformare) 
pentru gazde, Voinea (lovitură de picior 
căzută) pentru oaspeți. Bun arbitrajul 
Iui D. Za/n/sr-București (T. Cornea- 
coresp.).

POLITEHNICA IAȘI—RULMENTUL 
BlRLAD 9—3 (3-0). Ieșenii, jneind 
,1a mină”, au dominat tot timpul și au 
făcut un pas serios în afara zonei re
trogradării. Echipa oaspeților, oarecum 
dezorientată, a cedat mai ușor decît a- 
ratl scorni. Au înscris Cihodaru și 
Rosenberg (cite o Încercare), precum 
și Crișan o lovitură de picior căzută 
pentru gazde, Dnță (lovitură de pe
deapsă) pentru oaspeți. (D. Diaconescu- 
uvzeisp. principal). 

din acelea cum n-am dori să-i 
vedem făcînd. Spunînd acest lucru 
ne referim, în primul rînd, la impre
cizia în aruncările la poartă, ceea 
ce a determinat ratarea unor situații 
extrem de favorabile. In plus, dacă 
Moser se dovedește a fi disciplinat 
din punct de vedere tactic, subordo- 
nîndu se acțiunilor echipei, în 
schimb Gruia mai manifestă „scă
pări" de acest ordin și ia uneori 
jocul pe cont propriu. Am vrea ca 
acest handbalist de certă valoare 
să înțeleagă o dată că important nu 
este cîte goluri înscrie un jucător 
— fie el cît de bun — ci cîte rea
lizează întreaga echipă...

Ci te va cuvint® despre 
extreme. Cei mai buni au 
tache II și Iacob, mereu 
vitalitate, luptînd pentru fiecare 
ge, prompti în contraatacuri, 
rîndurile celorlalți jucători folosiți 
în cele trei jocuri vom nota cu ca
lificative bune pe Hnat, Nica, Gațu, 
Marinescu și Guneș.

în general, se poate spune că în
tregul lot a arătat multă poftă de 
joc și o satisfăcătoare disciplină tac
tică, lucruri ce au permis ca de-a 
lungul competiției să fie folosite și, 
deci experimentate o serie de com
binații de atac și apărare eficiente. 
Este un luaru bun, care — nu ne 
îndoim — va da roade. Cu o singu
ră condiție; în viitor să se mun
cească și mai mult ca pînă acum.

CALIN ANTONESCU

coresp.). Universitatea Timișoara - - 
Mureșul Tg. Mureș 13-4 (6-2). Victorie 
categorică, în realizarea căreia un 
roi hotărîtor l-a avut disciplina 
tactică a echipei. In felul acesta a 
putut fi depășită activa apărare a 
echipei oaspe. (C. Crefu-coresp.).

SERIA A Il-a, MASCULIN: Vo
ința București — Textila Cisnădie 
7—6 (5—4). Ambele formația au 
luptat cu ardoare pentru victorie. 
S-au comis însă multe faulturi (104 
în 60 de minute I). Victoria este 
totuși meritată. (D. Dumitrescu-co-

OLIMPIA A fiȘnOAT

-t

Participare redusă 
slabe

avut loc înSîmbătă și duminică
Capitală o întrecere de haltere pe echipe 
dotată cu „Cupa Dinamo*. Trofeul a 
fost cîștigat de Olimpia, cu 12 p. Pe 
locurile următoare s-au clasat Dinamo 
— cu 15 p, Metalul — 23 p și Rapid 
23 p. Pe categorii primele locuri au fost 
ocupate de: Ion Ilortopan (Olimpia) 
267,5 kg, Marian Hinț (Olimpia) 250 
kg, Nicolae Gabor (Dinamo) 300 kg, 
AL Dumitrescu. (Dinamo) 307,5 kg, 
Gh. M finea (Dinamo) 345 kg, V. Ol- 
teanu (Olimpia) 340 kg și I. Vlădă- 
reanu (Olimpia) 335 kg.

După cum se vede participarea șî re
zultatele înregistrate sî-nt departe de a 
ne putea mulțumi. Ne amintim că în 
edițiile precedente „Cupa Dinamo* a 
reunit or serie de halterofili fruntași și 
numeroșii juniori talehtați. De data a 
ceasta, însă, d‘e la start au lipsit toc
mai halterofili fruntași, a fia ți în plip-Ă 
pregătire pentru campionatele pe echipaj 
oare vor avea loe la sfîrșitul lunii no
iembrie, la Timișoara. Credem că o ve
rificare a acestora ar fi fost deosebit de 
bine venită. In plus, prezența la start 
a unor echipe ca Steaua, Progresul etc. 
ar fi ridicat valoarea concursului. Este 
bine ca în viitor cluburile și asociațiile 
sportive din Capitală să acorde mai 
multă importanță unor întreceri de uti 
lit a tea acesteia.

resp.). Tractorul Brașov »— Metalul 
Copșa Mică 23—18 (13—7); Timi
șul Lugoj — Cauciucul Or. Gh. 
Gheorghiu-Dej 11—9 (5—3); Tehno- 
metal Timișoara — Rapid. București 
16—11 (7—6); FEMININ; S.S.E. nr. 2 
București — Favorit Oradea 16—7 
(6—3); Voința Odorhei — Spartan 
Constanta 16—3 (9—0); S.S.E. Bu
zău —■ Partizanul roșu Brașov 6—4 
(1—2); S.S.E. Petroșeni — Textila 
Buhuși 17—6 (10—T); C.S.M. Sibiu - 
Constructorul Timișoara 3—3 (1—1). 
Gazdele puteau cîștiga dar au ratat 
mult. (Gh. Topirceanu-coresp.)



CICLISM

AU ÎNCHEIAT CAMPIONATELE PE VELODROM«
Soliștii pistarzi și-au încheiat du- 

■’fiă». pe velodromul Dinamo din 
,iială, disputele pentru titlurile 
campioni republicani cu probele: 
lifond (cursă cu antrenament me
re) — seniori și aditiune puncte 
juniori. Demifondui a reunit la 

ct numai șase echipaje și s-a des- 
urat în patru manșe a cîte 15 mi- 
e. După zece ture, în manșa în- 
abandonează cuplul I. Gociman 

P. Soare (Steaua), astfel că în 
sa pentru titlu rămîn trei perechi: 
Voicu — N. Grigore (Steaua), M. 
culescu — D. Panaitescu (Olimpia) 
Al. Datai — D. Lascu (Steaua), 

•e trec în această ordine linia de 
lire. In manșa a doua, avantajat 

tragerea la sorți a locurilor de 
trt, echipajul Niculescu — Panai- 
,<ti reface handicapul și cîștigă, 
• Datau — Lascu întrece pe Voicu 

Grigore. în manșa a treia, cursa 
te dominată de cuplul Datcu — 
isfiu care iese învingător, de pu- 
•1, în fața perechilor Voicu — Gri- 
>re și Niculescu — Panaitescu. în 
tima manșă cuplul Datcu — Lascu, 
itărît să reediteze vic- 
>ria din campionatul 
Vășenesc, pornește la a- 
ic, cîștigă teren dar... 
ste împiedicat prin mij- 
iace neregulamentare 
e echipajul Mățăoanu 
- Simion (Olimpia). Pro- 
iittad de acest fapt, cu
iul Voicu-Grigore — 
lai experimentat — a- 
acă dezlănțuit și cîștigă 
u un avans suficient 
>entru a-și apropia titlul.

Desigur, nu putem fi 
le acord cu „tactica" a- 
ioptată de formația M. 
vfățăoanu — P. Simion. 
încâlcind, pe viraj, linia 
/erele cînd adversarii 
arau angajați în depăși
re, reprezentanții clubu
lui Olimpia erau să pro

TIR

Ploaie de recorduri la „republicanele" juniorilor
Cei mai buni juniori și-au disputat 

timp de trei zile, pc poligonul Tunari, 
titlurile de campioni rep.ublicani pe anul 
1966. Deși în ziua a doua a competiției, 
sîmbătă. tinerii trăgători au avut de în
fruntat o vreme nefavorabilă — ploaie, 
vînt în rafale și vizibilitate redusă — 
ei au reușit să obțj'nă o serie de rezul
tate valoroase. Consemnăm cu plăcere 
faptul că printre noii campioni de ju
niori sînt și cinci realizatori de noi re
corduri ale țării. Dintre acestea, trei 
aparțin sportivilor clubului bucureștean 
Metalul care au avut o comportare 
foarte bună pe tot parcursul întreceri
lor. Merită evidențieri și țintașii. clu
bului Dinamo care au obținut două noi 
recorduri republicane la armă sport. In 
general, competiția a fost de un nivel 
tehnic satisfăcător și s-a» bucurat d'e o 
bună organizare.

REZULTATE : Armă standard 60 
focuri culcat băieți: 1. M. MARIN 
(Metalul) 589 p — nou record, 2. I>. 
Becea (Arhitectura) 587 p$. 3. D. Hrib 
(Olimpia) 584 p. Echipe: 1. META
LUL 1751 p — nou record (M. Marin, 
G. Vludan 582 p și I. Orhei 580 p)± 2. 
Arhitectura 1733 p, 3. Ș.S.E. 1 1729 p; 
Fete : FLORICA ENACHE (Steagul roșu 
Brașov) 570 p, (38x10), 2. Melania.
Radu (Steaua) 570 p, (34x10 și 8 ra), 
3- Rodica Gorgoi (Steaua) 570 (34x10 
și 6 m); Echipe: 1. STEAUA 1687 p, 
•2. Dinamo 1686 p, 3. C.S.M. Cluj 1670 p, 
8x20 f. băieți: 1. M. MARIN 553 p 
(190+188-1-175), 2. D. Becea 549 p, 
3. I. Orhei 548. p ; Echipe: 1. METALUL 
1640 p — nou record (M. Marin, I. 
Orhei și G. Vlădan 539 p)) 2. Arhi
tectura 1607 p, 3. Olimpia 1588 p; 
Fete: I. RODICA GORGOI 545 p, (193+ 
481-^171), 2. Veronica Stroe (Dinamo)

Trăgători români 
concurează la Budapesta

începi nd de mîine, la Budapesta 
se desfășoară un concurs preolimpic 
de tir la oare participă trăgători din 
mai multe țâri; Sportivii români vor 
concura la armă liberă calibru redus 
și pistoale. Printre cei care au făcut 
deplasarea sînt : N. Rotaru, T. Ciulu, 
N. Bratu, L. Giușcă. Șt Petrescu, M. 
DumiUiu, D. Becea, A. CsegezL

voace un accident, evitat din feri
cire în ultimul moment, prin pre
zența de spirit a lui Lascu și în spe
cial a lui Niculescu. Clasament: 1.
CONSTANTIN VOICU — NICOLAE 
GRIGORE (Steaua) — CAMPIONI 
REPUBLICANI PE ANUL 1966, au 
parcurs într-o oră 60,665 km, 2. M. 
Niculescu — D. Panaitescu (Olimpia) 
Ia 300 m, 3. Al. Datcu — D. Lascu 
(Steaua) la 435 m. 4. M. Mățăoanu — 
P. Simion (Olimpia) la 4425 m, 5. 
M. Dan — C. Baciu (Steaua) la 
6 075 m.

Ultima prohă a campionatelor a 
fost cea de semifond cu adițiune de 
puncte (juniori) disputată pe distanța 
a 51 de ture eu sprint la fiecare trei 
ture.

Clasament: 1. STEFAN CERNEA 
(Ș.S.E. nr. 1) 45 p — CAMPION 
REPUBLICAN pe anul 1966 2,. M. 
Lazăr (Dinamo) 28 p., 3. G. Negoes- 
cu (Steaua) 28 p, 4. I. Florea (Olim
pia) 25 p, 5. Șt. Suciu (Dezrobirea 
Brașov) 16 p, 6. Șt. Leibner (C.P.B.), 
10 p.

I. DUMITRESCU

Constantin Voicu — Nicolae Grigore (Steaua), cam
pioni republicani pe anul 1966 la proba cu antrena

ment mecanic.
, Foto : R. TEODOR

533 p, 3. Florica Enache 532 p. Echipe:
1. STEAUA 1572 p, 2. Dinamo 1568 p,
3. C.S.M. Cluj 1530 p. Armă sport 
3x20 f. băieți: 1. D. Becea 523 (186+ 
1734-164), 2. Em. Toth (CJ5.0. Arad) 
522 p, 3. V. Olteanu (Metalul) 522 p. 
Echipe: 1. DINAMO 1537 p — nou re
cord (L. Ionescu 512 p, C. Lazarovici 
509 p, 3. V. Savin 516 p), 2. C.S.O. 
Arad 1534 p, 3. Arhitectura 1529 p. 
Fete: 1. MARIANA BORCEA (Dinamo) 
527 p — nou record, 2. Rodica Gorgoi 
525 p, 3. Iuliana Szapanyos (C.S.O. 
Arad) 519 p. Echipe: 1. DINAMO 
1548 p — nou record, 2. Steaua 1530 
p, 3. C.S.O. Arad 1512 (toate cele trei 
echipe au. depășit vechiul record al pro
bei). Pistol sport: 1. T. PĂCURARU 
(Construcții) 569 p (287+282), 2. E. 
Balaș (Steaua) 554 p, 3. N. Vlad (0- 
lîmpia) 552 p. Sheet (100 buc.): 1. 
EM. MOTOLICI 87 t, 2. M.
Cluvu (Ș.S.E. 1) 85 t, 3. I. Puiu
(Steaua) 76 t. Talere aruncate din șanț 
(100 buc.): l.G. SUDITU (Steaua) 69 t,
2. G. Petre (Viitorul) 64 t, 3. P. Vei- 
ninger (Steaua) 63 t.

(T. R.)

LOTO - PRONOSPORT • LOTO - PRONOSPORT
PRONOEXPRESPlafonarea îondului de rezervă pen

tru premiul minim Ia concursurile 
PRONOSPORT.

Datorită faptului că la ultimele 
concursuri Pronosport fondul de re
zervă pentru premiul minim a cres
cut într-un ritm foarte rapid, depă
șind suma de 250.000: lei și deoarece 
în continuare este de gșteptat ca 
acest fond să înregistreze sume și,„Fiat 1800", 
mai mari, Loto-Pronosport a hotărît 
plafonarea fondului de rezervă pen- 
tru premiul minim la 250.000 lei. In
cazul depășirii acestei limite maxime, 
sumele respective vor fi utilizate 
pentru acoperirea în întregime sau 
parțial a premiului excepțional de la 
concursul respectiv. In cazul cînd 
suma respectivă esle mal mare decît 
premiul excepțional, diferența va fi 
utilizată pentru acoperirea în întregi
me sau parțial a premiului excepțio
nal de Ia concursul (concursurile) 
următor (următoare).

gata să-i aplaudăm
iori, dacă vor merita I

încă de la plecarea la Sofia, la 
radiționalul turneu internațional »r- 
țanizat de federația bulgară de spe- 
dalitate, se știa că, din cauza exa- 
uenelor școlare, cîțiva dintre cei 
nai buni juniori români nu vor 
mtea participa la competiție. Dar 
ată că a venit meciul de duminică, 
le Ia Suceava, în care antrenorii 
51a și Dumitrescu au putut avea la 
tispaziție lotul complet. Ca urmare, 
n echipă au fost folosiți șase ju- 
:ători noi (Moldovan, Aldea, Stoi- 
lescu, Profir/ Rocsin, Manea) din
te care cinci debutanți, toți reco- 
nandati ca „unul si unul!*.

Aceștia nu au dat însă randamen- 
ul așteptat. Ba, mai mult, echipa 
l-a mai avut nici omogenitatea și 
lici puterea de luptă prin care a 
mpresionat la meciurile susținute în 
3ulgaria. Adăugind carențele de or- 
lin tehnic și jocul excesiv de lent 
11 unora (datorat, credem noi, și 
lipsei de pregătire fizică) — iată 
lăuzele acestui... 2—2. Dacă pe tî- 
lărul antrenor polonez Jerzy Sla- 
boszowski — care nu-și putea as
cunde, după meci, bucuria — rezul- 
:atul și jocul l-au satisfăcut, în 
schimb pentru noi ele pun sub sem
nul întrebării calitatea pregătirilor 
efectuate înaintea acestei partide de 
mtrenorii Gh. Ola și Gh. — 
trescu. Fiecare meci trebuie să în
semne un pas înainte dar acesta 
de la Suceava a constituit — după 
lărerea noastră—un pas înapoi față 
de frumoasa evoluție șl posibilitățile 
rare s-au întrevăzut la echipa noa
stră în turneul din Bulgaria.

Astfel, portarul Moldovan a pri
mit un gol (al doilea) la care are 
partea sa de vină. în plus, Sra do
vedit fără nerv (or, Voinescu ne-a 
arătat că „nervul" este esențial Ia 
un portar de clasă) și ne-a amintit 
de excelentele partide realizate de 
Dumbreanu la turneul susamintit. în 
linia de fund; N. Ionescu a fost une-

Dumi-

ori surprinzător de ușor depășit, ca 
și Cojocaru. De altfel, apărarea a 
fost în general penetrabilă, rigidă, 
nesigură în intervenții. Mijlocașii 
Rocsin și Profir, de la care se aș
tepta foarte mult, au jucat lent, n-au 
avut ceea ce ' se numește „servi
ciu.". La un moment dat... dispăru
seră din joc, iar Crețu — introdus 
în min. 57 — nu putea repara sin
gur greșelile celorlalți. După citeva 
combinații reușite, mai ales pe 
dreapta, a dispărut și atacul, în 
care doar Bîliboacă a fost la înăl
țime. în rest, Marica — șters. Ma
nea — jucător „cu un picior”, iar 
Nistor — în nota celorlalți.

Așadar, care a fost aportul noilor 
introduși în echipă? Aproape nul, 
pînă la urmă apelîndu-se tot la „re
zervele" Crețu și Etern.

Reidtate din campionatul 
republican de juniori

Metalul Buzău—Metalul Tîrgoviște 
1—1 (11—0), Oltul Sf. Gbeorghe— 
Faianfa Sighișoara 3—0 (neprezentare), 
ASiA. Tg, Mureș—Clujeana- 3—-L 
(1—0), G.S.M.S. Iași—C.F.R. Pașcani 
1—1 (0—0), Crișul Oradea—Sătmlb 
reaua 6—0 (3—0), Textila Buhuși— 
Locomotiva Iași 0—1 (0—1), Soda
Ocna Mureș—Universitatea Cluj 0—5 
(0—3), C.F.R. Roșiori-—Steaua Bucu
rești (t—5 (0—Q), Steagul roșu Bra
șov—Chimia Făgăraș Z—0 (0—0), Ind. 
sîrmei G. Turzii-—Arieșul Turda 2—1 
(0—0), Minerul Lupcni—Minerul Deva 
0-—tt, Gloria Bir Iad—Dinamo Bacău 1—2 
(1—0).

Detalii în această privință puteți 
găsi în Programul Loto-Pronosport 
de marți 18 octombrie 1966.

• Tragerea autoturismelor Loto 
din 25 octombrie 1966.

La tragerea autoturismelor Loto 
din 25- octombrie 1966 se vor atribui 
in număr NELIMITAT autoturisme 

„Fiat 1300“, „Renault 10
major" și „Fiat 600".

Acestea pot fi obținute cu 3 nu
mere cîștigătoare.

Deținătorii de formații cu 2 numere 
cîștigătoare vor participa în afara 
premiilor în bani și la tragerea la 
sorți a celor 50 excursii (a cîte 2 per
soane) pe durata de 5 zile, cu petre
cerea Revelionului la Brașov.

Cu numai 24 lei puteți participa la 
toate cele 12 extrageri.

Agențiile vă țin la dispoziție și bi
lete g^ita completate.

Premiile concursului nr. 41 
din 12 octombrie 1966

Categoria I 1 variaotă a 150.000 lei
Categoria a Il-a 27 variante a 

2.974 lei
Categoria a IIL-a 97 variante a 

891 lei
Categoria a IV-a 600 variante a 

185 lei
Categoria a V-a 1588 variante a 

70 lei
Categoria a Vl-a 7508 variante a 

20 lei
Report la categoria I : 12.065 lei
Premiul dc categoria I în valoare 

de 150.000 lei a revenit lui Bolia 
Miau die București.

Tragerea următoare va avea loc 
în București.

Rubrică rudar tatu da Adiriillirlralia 
de stat LoLo-Pronaspoxt.

Ln general, reprezentativa noastră 
a jucat fără vigoare și nu. i-a im
presionat cituși de puțin pe specta
torii suceveni veniți la stadion cu 
dorința de a aplauda o victorie ro
mânească la prima partidă inter-na- 
țiuni disputată în orașul lor. Poate 
că echipa noastră s-ar fi comportat 
mai bine dacă juniorii ar fi jucat 
meciuri mai grele, în campionatele 
seniorilor. Dar antrenorii echipelor 
lor de club nu manifestă încredere 
în posibilitățile acestor tineri fotba
liști. Și, ca atare, cei mai multi din
tre ei sînt titulari doar în echipele 
respective de juniori. Așa stînd lu
crurile, ei nu se „maturizează" și nu 
aduc aportul așteptat în echipa na
țională. Dacă juniorii ar lua parte 
la meciuri grele, care să-i pună Ia 
încercare în adevăratul sens al cu
vin t ului, creșterea lor valorică ar fl 
și mai rapidă și mai... concretă. Mol
dovan a fost folosit de nevoie un 
meci întreg la Universitatea Cluj, 
Marica și Bîliboacă au jucat în to
tal citeva reprize, și tot de nevoie. 
Doar N. Ionescu și Cojocaru sînt în
trebuințați duminică de duminică

Din acest punct de vedere, oaspe
ții ne-au fost superiori.. Așa cura 
am arătat și în cronică, ,doi dintre 
ei — Janik și Milczarek — ca să 
nu-1 socotesc și pe Șput, portarul 
de rezervă, joacă în categoria A. 
Experiența acumulată de ei cu acest 
prilej a contat enorm în stabilirea 
rezultatului de la Suceava.

Pînă la viitorul turneu U.E.F.A. 
mai este destul de mult timp și 
etape de verificare vor mai fi. Dacă 
juniorii noștri au rămas coriienți du
minica trecută, în schimb ei vor pu
tea să primească note de trecere du
minica viitoare, în fața publicului 
din Rm. Vîlcea, unde vor întîlni re
prezentativa R- D. Germane. Iar noi 
sîntem gata să-i aplaudăm, dacă vor 
merita.

MIRCEA TUDORAN

Intr-o duminică 

la Stanicul Moldovei
O dimineață însorită de toamnă în 

pitoreasca stațiune Slănicul Moldovei. 
Rînd pe rfnd, sosesc autobuze dirt care 
coboară oaspeții duminicali ai Slănicu- 

-lui. Grupuri de tineri și vârstnici inva
dează stațiunea. Ei vin mereu în zi de 
Sărbătoare aici, dar astăzi parcă sînt 
mai mulți. Motivele aveam să le aflăm 
mai tîrziu : în această zi, U Slănic se 
desfășoară finalele „Cupei Petrolistului".

„Cupa Petrolistului" se află la prima 
ediție. La ea participă tineri din aceeași 
ramură de producție. Anul acesta, în 
regiunea Bacău, s-au mai desfășurat 
competițiile sportive „Gupa Forestieru
lui" și „Cupa Chimistului", care s-au 
bucurat de asemenea de un frumos suc
ces.

★
— „Hai Forajul!..."
— „Hai Petrolul!...* ,
în jurul terenurilor dh fotbal, volei, 

handbal și în frumoasa sală de tenis de 
masă a Casei de cultură: luaseră Ioc sute 
de spectatori care încurajau pe sportivi; 
Peste 200 de reprezentanți ai asociațiilor 
sportive Petrolistul Momești, Forajul 
Tg. Ocna și Petrolul Orașul Chcorghe

FOTBAL
Duminică etapă completă 

in categoria A
Duminică 23 octombrie se reia cam

pionatul categoriei A, car» programează 
cea.- de a IX-a etapă Reamintim pro
gramul jocurilor: DINAMO PITEȘTI— 
ȘTIINȚA CRAIOVA, UNIVERSITATEA 
CLUJ—STEAUA, DINAMO BUCU- 
REȘTI—G.S.M.S. IAȘI. FARUL—PO
LITEHNICA TIMIȘOARA, STEAGUL 
ROȘU—RAPID, PROGRESUL—PE
TROLUL, U.T.A.—JIUL.

Ieri dimineață, 
la aeroportul Bănoasa
Echipele de fotbal Petrolul și Dinamo 

Pitești s-au intilnit ieri dimineață pe.., 
aeroportul Băneasa. Fotbaliștii celor 
două formații erau gata de plecare peste 
hotare: ploieștenii spre Bruxelles, unde 
vor întîlni în cel de al treilea joc din 
cadrul ^C.C.EA pe F. C. Liverpool, iar 
piteșienii. spre Franța* unde în turul al 
doilea al „Cupei orașelor tîrguri“, vor 
juca cu formația Toulouse.

Iată jucătorii care au plecat :
PETROLUL : Ionescu, Sfetcu, Pa- 

honțu, Boc, Dragomir, Mocanu, Pal. 
Dineuțăj Dridea I, Roman, Moldoveana. 
Dridea II și Oprișan.

De la DINAMO PITEȘTI, au făcut 
deplasarea printre alții: Goman, Urzi- 
ceanu, Țîrcovriicu, Naghi, Barbu, Ilie 
Stelian, I. Popescu, Radu, Bobrin.

Ambele meciuri se dispută miercuri /Q 
octombrie, în nocturnă.

Ghcorghiu-Dej din regiunea Bacău se 
aflau într-o pasionantă dispută sportivă.

Unde să. privești mai întîi? La jocu
rile de volei, fotbal sau la cele de tenis 
de masă ? Pentm că, toate meritau să- 
fie văzute pentru dinamismul loc. pen
tru exemplara combativitate a sportivilor. 
La. volei, a fost interesant de urmărit 
întîlnirea dintre echipele- din M-oinești și 
Orașul Clieorgbe Gheorshiu-Dei. Au cîș- 
tigat cei din Moinești. Și, în timp ce în
vinșii părăseau terenul fără să scoată 
un cuvînt, învingătorii — Dan Calomnii, 
Mîrcea Bunduhi, Dumitru Giulînă, Ma
rin Voicu și ceilalți coechipieri — se 
Sărutau cu o veselie molipsitoare.

— Practicăm voleiul' de numai șase 
luni, dar în acest timp ne am antrenat 
cu sîrgitință — ne spune Marin Voicu 
— căpitanul echipei din Moinești. După 
cum ați văzut, depășind emoțiile debu
tului într-o competiție oficială, am în
vins. Sîntem tare fericiți !

nandbaliștiî din Tg. Ocna au făcut 
o adevărată risipă de energie în întîl- 
nirea^ cu tinerii din Orașul Gbeorghe 
Gheorghiu-Dej, pe care i-au învins cu 
scorul de 40—11. Cei mai huni : Dumi
tru Davidescu, Victor Davidescu și Ion 
Dobre.

Să-i urmărim și pe jucătorii de tenis 
de masă-. Intrarea, noastră în sala de 
sport a coincis cu aplauzele adresate 
concurentei Victoria Florea din Moinești, 
clasalăi pe primul loc în întrecerea fete
lor. La băieți, victoria a, revenit lui Ion 
Păiș (Moinești:)). Cele mai bune perfor
manțe la tir au fost obținute de Ion 
Pahonțu și Magdalena Stanchieviei.

încheierea competiției » fost marcată 
de inmînarea frumosului trofeu, „Cupa 
Petrolistului", tinerilor din Moinești, care 
an avut cea mai bună comportare de-a 
lungul competiției.

★
Printre spectatorii care au urmărit în

trecerile sportive atu întlluit o veche cu
noștință : tehnicianul constructor Cheor- 
ghe Ponciș din Petroșeni.

— A fost o „duminică sportivă" foar
te frumoasă — nc-a spus el. Sînt signs 
că tinerii porției pățiți la. „Cupa Petrolis
tului" tși vor aminti cu drag de între
cerile la core au luat parte, iar mulți 
dintre ei vor rămîne în continuare prie
teni ai sportului.

GHBORGHE CIORANU



După moncliaîele de gimnastică (I)

A ÎNVINS TINEREȚEA!
P N-a trecut mult timp de cînd tinerii 

■ înotători australieni care la 14—15 
ani doborau recorduri mondiale erau 

'■ considerați, pur și simplu, „copii mi
nune44. De atunci, aproape în toate dis- 

î ciplinele sportive vîrsta performanțelor 
maxime a coborît cu cîțiva ani. Desigur, 
mai puțin în sporturile în care existența 
unei tehnici mai complexe determină ne
cesitatea unui ritm susținut de muncă 
și a unei pregătiri îndelungate, întinsă 
de-a lungul unui număr apreciabil de 
ani, ca și atingerea unei vîrste suficient 
dc mature pentru ca forța fizică a spor
tivului să fie dezvoltată corespunzător 
cerințelor performanțelor maxime. In a- 
ceastă categorie intra și gimnastica. Iată 
însă că recentele campionate mondiale 
au infirmat această părere.

Întrecerile de la Dortmund au consti
tuit o adevărată tribună de afirmare a 
tinereții. Majoritatea medaliaților nu de
pășeau vîrsta de 20 de ani — la fete 
și 25 de ani — la băieți. Cel mai sem
nificativ exemplu în această privință 

ll-a constituit gimnasta sovietică Natalia 
Kucinskaia ; la numai cei 17 ani ai săi 
a cucerit trei medalii de aur. Dar au 
fost încă mulți al ți sportivi care, cu 
toată tinprețea lor, au obținut succese 
răsunătoare la Dortmund: sovieticii Mi
hail Voronin (21 de ani) și Serghei 

jDiainidov (23 de ani), japonezii Akinori 
Nakayama (23 de ani) și Takeshi Kato 
(24 de ani), cehoslovacele Maria Kraj- 
eirova (18 ani) și Jaroslava Sedlackova 
(20 de ani), sovieticele Larissa Petrik 
și Olga Harlova (ambele 17 ani), repre
zentanta R.D. Germane — Erika Zuchold 
(19 ani), japoneza ITiroko Ikenaga (20 
de ani) etc.

Și încă o constatare care vine în spri
jinul afirmației că în gimnastica de as
tăzi performanțe de cea mai înaltă va
loare se pot realiza la o vîrstă încă fra
gedă : în afară de unele excepții, cum ar 
fi japoneza Keiko Ikeda (33 de ani), 
gimnaștii din generațiile mai vechi nu 
an putut ține pasul cu elanul tinereții. 
Astfel, de exemplu, sportivii sovietici 
Boris Șah lin, Inri Titov și Polina Asta
hova, sau japonezul Yukio Endo, n-au 
mai strălucit ca altădată... Așadar, nici 
ta gimnastică „valoarea nu așteaptă 
numărul anilor". în jurul vîrstei de 18- 
20 de ani gimnaștii se găsesc în. depli
nătatea facultăților fizice și psihologice 
necesare atingerii celor mai înalte per
formanțe.

De a iei nu trebuie s3 tragem concluzia 
că perioada necesară atingerii măiestriei 
s-a scurtat prea mult. Pentru a ajunse 
pe culmi este nevoie aproximativ de 7—8 
ani de pregătire — Ia fete și de 9-10 
ani — Ia băieți. Si atunci, care este so
luția ? Răspunsul este relativ ușor de 
dat: SPECIALIZAREA TIMPURIE. Ma
joritatea performerilor de azi au în
ceput pregătirea încă din anii copilăriei, 
adică Ia 7—8 ani. Bineînțeles, prima 
perioadă a acestei pregătiri se referă 
mai puțin la „specific" și, mai mult la 
dezvoltarea calităților fizice, cu precă
dere a mobilității și a vitezei de execu
ție, a simțului ritmului mișcării, al e- 
cbilibrului și al orientării în spațiu, la 
formarea unor calități psihice cum ar 
fi curajul, voința, dîrzenia. Ut» accent 
«nare trebuie pus, de asemenea, pe corec-

titudine, precizie și expresivitate în 
mișcare.

Specializarea propriu-zîsă poate începe 
ta jurul vîrstei de 9—10 ani, cu lucru 
specific pe aparate, adaptate particula
rităților morfologice și funcționale ale 
gimnastului.

Aceste constatări trebuie să stea în 
permanență în atenția specialiștilor noș
tri. Trebuie lărgită, în primul rînd, 
baza de mase a gimnasticii în școli. 
Printr-o muncă de popularizare mai sus
ținută trebuie atrași în practicarea gim
nasticii cît mai mulți copii. Numărul 
copiilor în cadrul fiecărei secții trebuie 
să fie foarte mare, ca să existe largi 
posibilități de selecție-

Găsirea unor metode dc pregătire a- 
deovate și aplicarea experienței altor 
țări, cu tradiții mai bogate în activitatea 
cu copii și tineret, este o altă sarcină 
importantă. Numai în acest fel vom pu
tea crește o nouă generație de gimnaști 
și gimnaste la nivelul cerințelor mo
deme.

i
Premiatele probei de în'ot pe 200 m 
spate, pe podium : Christine Caron (me
dalia de aur) încadrată de Benedicte 
Duprez (medalia de argint) și, la dreapta, 
de Cristina Balaban (medalia de bronz).ILDICO ȘIRIANU

Corespondență specială din Ziirich

Reprezentativa de fotbal a Elveției 
se pregătește pentru jocul de la București

Schnyder (F.C. Bassel-1936); ÎNAIN
TAȘI : Blatter (Grasshoppers-1942), 
Desbiolles (Servette-1941), Gottardi 
(Lugano-1941), Kiinzli (Zflrich-1946), 
Quentin (F.C. Sion-1943), Schin-
delholz (Servette-1940).

Citeva caracteristici ale jucători
lor nu sînt lipsite de interes. Por
tarul Prosperi are reflexe deosebite 
și intervenții sigure. Este foarte 
calm. Stierli și Fuhrer nu sînt deo
camdată în cea mai bună formă. 
Băni, deși fundaș, este organizatorul 
de joc. Extremele 6Înt foarte rapide 
și nu iubesc driblingul. Golgeterul 
reprezentativei este Blâtler, care 
trage precis și foarte puternic cu 
ambele picioare. Cel mai în formă 
atacant este Quentin.

La sfîrșitul acestei săptămîni, e- 
chipa Elveției întîlnește la Bruxelles 
selecționata Belgiei.

Mare a fost entuziasmul iubitorilor 
de fotbal din Elveția cînd echipa 
reprezentativă s-a calificat pentru 
turneul final al campionatului mon
dial. Dar și mai mare a fost dezilu
zia, cînd echipa reprezentativă an
trenată de dr. Foni a avut cea mai 
slabă comportare dintre cele 16 for
mații participante la „marea bătălie* 
din Anglia. Insuccesul se explică în 
mare parte prin faptul că trei din
tre jucătorii de bază ai formației — 
Kuhn, Leimgruber și Eichmann au 
fost excluși din lot (din motive dis
ciplinare) înaintea meciului cu R.F. 
Germană și apoi, în partidele urmă
toare, ei n-au mai dat randamentul 
scontat. Federația 
Elveția a analizat 
tor jucători și a 
lor definitivă din
la București, Elveția va prezenta o 
formație fără acești trei jucători.

PORTAR : Prosperi (Lugano-1945); 
FUNDAȘI: Băni (Zurich-1936), Fuh- 
rer (Grasshoppers-1937), Perroud 
(F.C. Sion-1941), Stierli I (Zurich- 
1940); MIJLOCAȘI ș Diirr (Lausanne- 
1938), Odermatt (F.C. Bassel-1942),

de specialitate din 
comportarea aces- 
hotărît excluderea 
lot. Prin urmare,

HANS ULRICH LANDOLF 
redactor al ziarului 
„SPORT" ZURICH

ȘTIRI» REZULTATE,
Șahistele reprezentativei României s-au întors

de la Oberhausen cu medaliile de argint

PRAGA 17 (Agerpres). In cadrul unei 
tentative, 4 parașutiste cehoslovace, să
rind în grup de la o altitudine dc 600 m, 
cu deschiderea imediată a parașutei, au 
stabilit un nou record mondial în proba 
de aterizare la punct fix. Ele au realizat 
o medie de 1,50 m de centrul cercului.

ale campionatului mondial
(Urmare din pag, 1)

, menea pe locul doi, în urma forma (iei 
U.R.S.S. Performanța de acum apare 

| însă cu mult superioară. Ea este obținută 
{în condiții sensibil diferite, în momen
tul cînd clasa mondială a șahului fe
minin se află în evidentă creștere. Demn 
de luat în considerare este și faptul că 
la Oberhausen, echipa României a fost 
singura capabilă să aducă o înfrîngere 
campioanelor mondiale.

Toate acestea, exprimate mai direct si 
frînturi de fraze, s-au repetat de 

mai multe ori, duminică seara, în con
vorbirea noastră cu cele trei șahiste și 
antrenorul lor, reîntorși printre cei dragi. 

; Iată ce ne spunea Alexandra Nicolau, 
j campioana țării, care deține un loc frun- 
ltaș în clasamentul rezultatelor indivi- 
Iduale la prima masă (80 la sută — 
if ață de 81 la sută ale campioanei mon
diale, Nona Gaprindașvili)

i — Sînt nespus <k, fericită că am 
contribuit la •
echipe* hoastr^,<— ne-a declarat Alexan

dra Nicolau. Am reușit să dovedim 
din nou că șahul feminin din România 
deține o clasă înaltă. Personal,

de a fi învins, pentru a doua 
acest an, pe Nona Gaprindaș-

tisfacția 
oară în 
vili. A fost o partidă...

Descrierea partidei ne-o face în citeva 
cuvinte antrenorul Sergiu Samarian, cel 
care a pregătit echipa și a condus-o în 
greaua întrecere. El are aprecieri elo
gioase pentru toate cele trei componente 
ale formației. Elisabeta Polihroniade — 
cu 717; puncte din 9 posibile — deține 
primul loc în clasamentul la masa a 
doua, iar Margareta Perevoznic a obți 
nut, de asemenea, un scor bun: 5 din 7.

— Esențial este -—■ ne spune antrena 
rul Șamarian — că echipa a dovedit un 
potențial de joc sporit. Sincer vorbind, 
speram pe un loc trei... Am obținut mai 
mult 1 Cel mal interesant element dc 
analizat : faptul oă formația U.R.S.S 
nu s-a mai dovedit invincibilă, ceea ce 
este fără precedent în ultimele două de
cenii. Am fost foarte aproape de un 
succes complet, de victorie. Acum, tre
buie să vțdern exact în ce condiții am

BERLIN 17 (Agerpres). — Titlul de 
campion mondial la haltere, la cat. 
pană, a fost cîștigat de japonezul Yoshi- 
nobu Miyake, care a realizat la cele 
trei stiluri un total de 387,500 kg (110, 
125 și 152,500 kg). Medalia de argint a 
fost cucerită de polonezul Mieczyslav 
Novak (382,500 kg), iar cea de bronz de 
japonezul Yoshiyiuki Miyake (370 kg). 
La cat. cocoș, în urma lui Vahonin, s-au

aprecieri elo-

acest^ "rezultat frumos al fi putut obține această victorie și să ne 
S'' • > > j v ~ Si« T .-v» lonc In A/litia'pregătim pentm a o culege la ediția 

viitoare...
Evident, pregătirile șahistelor noastre | 

pentru a patra ediție o, campionatului | 
am sa- mondial au și început!

„Saptamina preolimpica**

Sportivii români au obținut

de caiac-canoe
CIUDAD DE MEXICO, 17 (Agerpres). 

— Sportivii români au obținut noi suc
cese în competiția de caiac-eanoe din 
cadrul „Săptămlnii preolimpice*. Ei au 
cucerit pînă acum 6 
una de argint.

Campionul mondial 
a terminat învingător 
500 ni cu timpul de 
urmat în clasament de olandezul Paul 
Koekstra 1:50,31 și Alexandr Saparenko 
(U.R.S.S.) 1:50,45. Proba de caiac du
blu (500 m) s-a încheiat cu victoria 
cuplului Vernescu—Țurcaș cronometrați 
in 1:37,08. In ultima parte a probei, 
românii s-au impus în fața echipelor 
Bucker—Zander (R.F.G.) 1:38,77 și
Saparenko (U.R.S.S.)—:Szuskiewicz (Po
lonia) 1:40,38. La canoe dublu (500 m) 
B. Calabiciov—S. Covaliov au cîștigat 
eu timpul de 1:52,23, fiind urmați în

Aurel Vernescu 
în proba de caiac 
1:49.30. El a fost

clasament de Wichman (Ungaria)—Jose 
baiev (U.R.S.S.) — 1:52,64 și Galicia 
Alvarado (Mexic) 2:32,24. Ultima vk 
torie a reprezentanților caiacului din Rc 
mânia a fost înregistrată în proba <!• 
caiac 4—1000 m. Echipajul alcătui 
din Vernescu, Sclotnîc, Ivanov și Tur 
caș a obținut cel mai bun timp — 3:14,8 
Combinata R. F. Germane — Austru 
s-a clasat pe locul doi cu 3:16,30 ur 
mată de o combinată a U.R.S.S., Polo 
niei și Ungariei cu 3:16,48.

Iată rezultatele înregistrate în ultimi 
zi a competiției de natație : masculin: 
200 m bras — Lenkei (Ungaria) 2:39,3; 
200 m spate — llickox (S.U.A.) 2:18,7; 
1 500 m liber — Echeverria (Mexic) 
17:40,2 (Ionul doi Burton S.U.A. 17:52,0). 
feminin: 100 m bras — Catile Ball 
(S.U.A.) 1:18,3; 400 m mixt — Claudia 
Kolb (S.U.A.) 5:37,1 ; 200 m liber
— Claude Mandonnaud (Franța) 
2:19,7;

înotătorii noștri au concurat
cu succes în Polonia

DEMETRIAD - 56,5 LA 100 m

Patru dintre înotătorii noștri frun
tași — A. Șoptereanu, D. Demetriad, 
D. Naghi și Nicoleta Ștefănescu — 
au participat zilele trecute, alături 
de sportivi din Italia, Franța, R.D.G.

ȘTIRI‘REZULTATE
clasat Foldl (Ungaria) — 360 kg, Nassiri 
(Iran) — 350 kg, Nagy (Ungaria) 
330 kg, Nada (Japonia) — 317,5 kg 
McKenzie (Anglia) — 315 kg.

HELSINKI. — Echipa de hochei pe 
gheață Dinamo Weiswasser (R.D. Ger
mană) a evoluat în orașul Pori (Fin
landa) în compania unei selecționate 
locale. Intîlnirea s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate 5—5 (2—2, 2—3, 
1—0).

PARIS. — Turneul internațional de 
volei masculin de la Strasbourg s-a 
încheiat cu victoria formației PUC 
Paris, care în finală a întrecut echipa 
Partizan Belgrad cu scorul de 3—2.

și

LIBER, NOU RECORD DE SALĂ

și Polonia, la două concursuri in
ternaționale orqanizate în bazinele' 
de 25 m din Cracovia si Wroclaw.

La Cracovia, Șoptereanu (2:36,5) a 
cîștiqat cursa de 200 m bras înaintea 
Italianului Sacchi (2:37,5), iar Deme
triad (56,5 — nou rec. de sală) s-a 
clasat pe locul II la 100 m liber 
după italianul Boscaini (56,3) și îna
intea polonezului Sykora (58,6). Alte 
rezultate: 400 m liber (m) : 1. Lan
ger (Pol.) 4:25,0, 2. Szaplasky (Poî.l 
4:39,5, 3. Naqhi 4:40,8; 200 m mixt 

(Franța) 2:43,3, j 
2:46,7, 3. Ștefă-

(f) : 1. Dorleans
2. Pollock (R.D.G.) 
nescu 2:49,9.

în întrecerile de 
prezentanții noștri au obținut .3 vic- 
lorii : 100 m bras: Șoptereanu 1:11,7, ' 
Sacchi 1:13,6, Fecico (Pol.) 1:14,2; 
400 m liber: Naohi 4:42,8, Bacque 
(Franța) 4:52,7; 100 m fluture (f)t 
N. Ștefănescu 1:14,7, Komisarowa 
(Pol.) 1:16,9. în proba de 100 m 
liber, Dan Demetriad s-a clasat din 
nou pe locul doi (58,6) după italianul 
Boscaini (57,5).

la Wroclaw re-

DE PE TERENURILE DE FOTBAL
VASAS ȘI FERENCVAROS 

AU OBȚINUT ALTE VICTORII

In campionatul Ungariei, echipa 
Vasas Budapesta continuă să condu
că în clasament, avînd 36 p. Ea 
este urmată de Ferencvaros cu 31 p 
și Honved cu 29 p. Rezultatele eta
pei de duminică: Honved — Dios- 
gy&r 1—0, Csepel — Dorog 1—1, 
Ferencvaros — Ujpesti Dozsa 5—3, 
Vasas Budapesta — M.T.K. 4—1, Ta- 
tabanya — Dunaujvaros 1—0, Sal- 
gotarjan — Gydr 0—-0, Pecs — Ozd 
2—1.

IN CAMPIONATUL FRANȚEI...
...pe primele locuri se află Nantes 

si Lens cu cîte 18 p, urmate de St. 
Etienne cu 15 p. Rezultatele etapei 
de duminică : Lens — Rouen 2—0,

Reims — Rennes 4—2, St. Etienne — 
Valenciennes 3—1, Nantes — Lille 
4—2, Strasbourg — Marseille 1—0, 
Sedan — Angers 5—2, Nice — Lyon 
4—3, Nimes — Monaco 3—,2, Tou
louse — Bordeaux 2—1.

REAL MADRID ȘI VALENCIA 
— IN FRUNTE

în etapa de duminică a campio
natului spaniol s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : F. C. Sevilla — 
Real Madrid 0—1, Atletico Madrid 
— Palmas 2—1. Espanol — F. G. 
Barcelona 2—0, Sabadell — Cordoba 
3—0, Granada — Atletico Bilbao 
1—1, Elche — Valencia 0—0, Sara- 
gosa — Hercules 2—0. în clasament 
conduc Real Madrid și Valencia cu

cîte 10 p, urmate de Espanol și F. G. 
Barcelona cu cîte 9 p.

★
în campionatul Iugoslaviei : Par

tizan Belgrad — Dinamo Zagreb 
0—0, Olimpia Ljubljana — Vojvd- 
dina Novisad 2—2, Zagreb — O.F.IJ. 
Beograd 1—0, Radnicki — Steaua 
roșie Belgrad 3—1, Rjeka ■— Sara
jevo 1—1, Zeleznicear — Celik 1—oț

• După 11 etape, în campionatul 
cehoslovac pe primul loc se află* 
Dukla Praga cu 17 p, urmată de 
Sparta Praga cu 12 p.

★
La Frankfurt pe Oder (R.D. German»): 

7î. D. Germană—If.B.S.S. 0—1 (0—1). 
juniori.

★
ta Atena, în meci amical: Grecia— 

Finlanda 2—1.
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