
1

După turneul echipei de rugbi 
a orașului București 

în Anglia (I)
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MECIURI PASIONANTE IN ULTIMA REUNIUNE 
A „TURNEULUI CELOR 3“

;/

Ultimul act al „Turneului celor 
3“ sui desfășurat aseară într-o 
atmosferă de veritabilă sărbătoare 
pugilistică. Un public foarte nu
meros și „tafierbîntat" de noia 
de dîrzenie care a caracterizat 
fiecare meci în parte a avut pri
lejul de a asista la un spectacol 
pugilistic de caritate.

Cea de a treia reuniune a com
petiției ne.a revelat un Mircea 
Dobrescu în formă de zile mari. 
Toma II« i-a servit o replică vi
guroasă și Dobrescu a fost nevoit 
să recepționeze adeseori în plin 
iloviturile acestuia, în special la 
începutul reprizei a Il-a. Mircea 
Dobrescu, cu vitalitatea sa de
bordantă, a avut însă aproape tot 
timpul inițiativa, porrind atacuri 
irezistibile și apărîndu-se prin blo
caje ermetice. Maniera în care a 
cucerit victoria la puncte Mircea 
Dobrescu a entuziasmat.

Nu mai puțin disputat a fost și 
meciul de la categoria cocoș, în 
cadrul căruia s-au intîlnit doi vechi 
rivali: Victor Schiopu și Toma 
Constantin. Toma a început par
tida mai decis, plasind cîteva cro- 
șeuri de efect. In repriza urmă, 
toare, Schiopu renunță la esriecta- 
tivă, contrează energic și restabi
lește echilibrul. Ultima repriză 
este palpitantă. Toma Constantin, 
dovedinl lacune în apărare, recep 
ționează multe seri’, ripostînd ce-t 
drept uneori cu destulă eficiență. 
Jur ul decide egalita’.e. Verd ct e- 
chitabil, deși considerăm că Schiopu 
se găsea la sfîrșit cu un mic a- 
vantaj.

Fără îndolaă, llie Gheorghe 
a fost cel mai greu adversar 
pe care l-a întilnit Ir. ultima 
vreme Emil Cișmaș! Intr-adevăr, 
lupta celor două „pene“ a fost 
acerbă și a ocazional nenumă
rate momente palpitante. Cișmaș 
n-a reeditat întru totul compor
tarea din meciul cu Văcaru, iar 
llie Gheorghe, bine pregătit și 
pus pa lucruri mari, a atacat 
cu directe și croseuri care l-au 
marcat vizibil pe Cișmaș. Cam
pionul a răspuns mereu ai seriile 
sale binecunoscute și a vădit 
din nou deficiențele în apărare,

tot atît de binecunoscute. Lăsîn- 
du-se 
priză, 
gător 
decizie 
flectat 
ring.

La
meci amica:, Dănilă Done a pier
dut în fața Iui Maximilian Biedl, 
fiind oprit Je modic să conti
nue lupta. Rezultatul nu e de
sigur concludent. Se cuvine sub
liniată în mod deosebit atitudi
nea lui Dănilă Done «re 
nut să a-ară ne

influențat de ultima re- 
juriid l-a declarat învin- 
pe llie Gheorghe, deși o 

de egal.tate ar li 
mat bine situația

re- 
din

categoria semjușoară, tn

a ți- 
t'»ate

Toma Constantul

că rana de la .aroadă îl handi
capa serios.

Punînd în joc toată energia 
șt e puterea de luptă. Iosif Deme
ter, a încercat șă bareze drumul 
lui C. Dumitrescu, campionul ca
tegoriei 
cat cu 
adesea 
cu

tează cu upercuturi ta stomac 
bine plasate. Dragnea ripostează, 
însă multe lovituri merg în blo
caj. In repriza a Il-a, sezisînd 
câ nunta: directul de dreapta 
poate ii o armă eiicaoe împo
triva uruu boxer „sttagad", ca 
Linca, Dragnea procedează in 
consecință și._ acumulează pun
cte. Avantajul alternează pasio
nant In orie din urmă, craini
cul anunță „meci nul", decizie pe 
care o socotim suficient de justă 
pentru a nu suscita comentarii.

Au urcat apoi trepte'e ringului 
, mijfocăi-ușori* Dumitru Rizea și 
Șerbu Neacșu. Încă de la primul 
sunet de gong, bătălia se des. 
tășoară într-o alură infernală. 
Rizea plasează cîteva serii for
midable. Boxînd mai în linie, 
cu un stil mai bun. Șerixi Neae- 
șu punctează mai mult în repriza 
următoare. Rizea pleacă decis la 
atac în repriza ultimă, trimite 
numeroase croșeuri puternice și, 
abia spre sfirșit, îi cedează ini
țiativa lui Șerbu Neacșu. Deci
zia de egalitate îl nedreptățește 
pe Rizea. Publicul a manifestat 
minute în șir în favoarea pugi- 
listului metalurgist.

Ultimele două întîlniri au fost 
fără istoric. La categoria mijlo
cie, D. Gheorghiu a cîștigat de
tașat ta fața lui Petre Deca, 
iar »a categoria semigrea, ma- 
nifestînd o bună dispoziție de 
luptă, Gheorghe Negrea a obți
nut victoria prin abandon (de 
ce nu prin oprire pentru infe
rioritate ?) asupra lui O. Ciolo- 
ca. In deschidere, un med plă
cut : Marin Cristea dispune la 
puncte de Vasile Vintilă.

MARIUS GODEANU

Fază din meciul de la Gloucester

doilea turneu ra Anglia alAl
echipei BucureștWui s-a soldai 
cu un succes remarcabil. După 
cum se știe, s-au obținut urmă
toarele rezultate:
Leicester Tigers — București 6—6 
(6-3)
Gloucester RJF.C 
6—10 (0—0)
Bristol R.F.C. — București 6—6 
(0-6).

Presa 
timp că 
inti fetite 
se afiă 
de rugbi 
Astfel, Bristol F. C. este consi
derată drept campioana Marii 
Britanii pe sezonul 1955—1956, 
avirvd un palmares record: din 
35 jocuri jucate, 31 cîștigate, 3 
jocuri nule, 1 Joc pierdut, iar in 
sezonul în curs a obținut rezultate 
foarte bune, printre care amintim: 
21—8 cu Swansea, 50—3 cu Es
her. Tigrii din Leicester, una din 
cele mai vechi echipe din Anglia, 
au învins, te primul joc după 
meciul cu echipa Bucureștiului, cu 
28—3 renumita echipă din Ply
mouth. Cit privește echipa din 
Gloucester, ne mulțumim doar să 
arătăm că cei din Bristol o consi
deră drept adversara lor cea 
mai dificilă.

De fapt, dacă privim cu atenție 
lista jucătorilor care au constituit 
formațiile întilnite de echipa Bu
cureștiului se observă cu ușurință 
că ei provin și din alte cluburi, 
diferite de acelea ale căror cu
lori le-au apărat împotriva echi-

București

și radioul as arătat la 
toate cele trei echipe 

de echipa Bucureștiului 
printre primele formații 
XV din Marea Britanie.

■ i

pei Bucureștiului. 'Astfel: centrat 
stingă Smith care a jucat in 
echipa Leicester face parte de 
fapt din renumita echipă a uni
versității din Cambrigde; M. Tm- 
kin, centru stingă, în echipa 
Gloucester, joacă pentru echipa 
universității din Oxford, iar mij
locașul la deschidere D. Jonea 
joacă la Army (echipa armatei 
britanice). De altfel, nici unul 
dintre oficialii cu care am stat de 
vorbă nu a ascuns că echipele 
respective sînt adevărate selec
ționate regionale. Lucrul acesta 
este posibil în Anglia, unde i* 
rugbi nu există sistemul de legi
timare și transferare, un jucător 
puțind juca, dacă vrea, in fiecare 
săptamină In altă ecMpă. Despre 
acest lucru ne-am dat și mai bine 
seama cind te ultima zi petrecută 
in Anglia (simbătă 22 seatem- 
brie) asisttod ta meciul dintre 
Harlequins — Leicester am văzut 
cu surprindere că culorile Tigri
lor din Leicester erau apărate de 
oameni pe care nu-i cunoșteam și 
că numai in grămadă erau 4 alțf 
jucători deck cei care jucaseră 
la 8 septembrie împotriva Bucu
reștiului.

Aprecieri generale despre com
portarea echipei noastre s-au fă
cut atit in presa din țară, cât 
și în cea din Anglia. In cete ce 
urmează intenționăm să anali
zăm pe scurt comportarea echi
pei și a jucătorilor în fiecare 
meci în parte.

(Continuare in pag. a 2-a)ușoare. Demeter a ata- 
directe care și-au atins 
ținta, dar Dumjlres- 

priceput să-i an’hileze 
multe ori atacurile și

s-a 
de mai

i cîștige la puncte.
Cum era și de așteptat, la ca

tegoria semimijlocie Nicolae 
Linca și llie Dragnea au reali
zat o „ciocnire" violentă, cu 
schimburi de lovituri de o ex
cepțională duritate. Linca debu-

să

Uitunul antrenament al echipei Dinamo București 
înaintea plecării ia Istanbul

Spectacol, surprize, victorii romînești — iată ce ne pot oferi 
concursurile internaționale de scrimă de la București 

Astăzi, prima probă: floretă bărbați

Ieri, pe stadionul Dinamo, 
reprezentanții noștri în Cupa 
Campionitor Europeni au fă
cut ultima repetiție, „ou de
coruri și costume", înaintea 
mectahn-revanșă cu GALATA
SARAY ISTANBUL. Dinamo 
s-a antrenat in compania pri
mei echipe a Tînăruhii Di- 
na mo vist completată cu jucă
tori care nu au fost între
buințați ta formația primei 
echipe.

Iată fermația întrebuințată: 
Uțu (Birtașu) — tzghireanu, 
(Băcuț l), Băcuț II, Băcuț 1 
(FI. Anghol) — Căltaoiu, 
Nimweiller — Mihai, Neagu, 
Ene, Voica, Sura. Echipa s-a 
mișcat destul de bine, în spe
cial Ene care este în 
re de formă.

La ora cînd citiți 
rînduri dinamoviștii se 
tesc de p'ecare spre 
bul- Ei vor face deplasarea cu 
două avioane. Vor pleca ur
mătorii jucători : Birtașu si 
Uțu (portari) ; Băcuț I, Bă
cuț II, FI. Anghel, Izghireanu, 
Szoko, (fundași); Călinoiu,
Nun.veiller (mijlocași); Mihai, 
Neagu, Ene, Voie*, Sura,

reveni-

aoeste 
pregă- 
Istan-

Nicușor, V. Angfael, Boian. 
Lotul este însoțit de antre
norii Angelo Niculesou și 
Gică Nicolae.

Iată ce ne-a spus VALE RUJ 
NEAGU despre întrecerea de . 
La Istanbul: „Partida-revan- 
șă cu GALATASARAY ISTAN
BUL este foarte grea pei)tru 
noi. Suportăm mai întîi han
dicapul 
nului. 
baljștii 
acasă 
le in 
tuează 
fața reprezentativei maghiare- 
In al doilea rind trebuie sp'is 
că noi nu deținem cea mai bună 
formă și că defecțiunile din 
ultima vreme — Nicușor, 
Szoko, V. Anghe*, Nițulescu— 
au făcut destul de grea alcă
tuirea formației. Si item însă 
deciși — cei unsprezece care 
vom intra pe teren — să fa
cem totul pentru a ne califi
ca în turul următor, 
încrezători în forțele 
și slnțem siguri că 
dezminți specialitatea 
noastre în mechiri'e 
ționale".

I

deplasării și al tere- 
Să nu uităm că fot- 

turci au înregistrat 
perform,irtțe remarcahi- 
fruntea cărora se si- 

vietoria cu 3—1 în

Plecăm 
noastre 

nu vom 
echipei 
mterna- 1«■>

După ce am cunoscut pe sporii, 
vii străini participanți la concursu
rile internaționale de scrimă ale 
R.P.R. am certitudinea că ince
pted de astăzi și până duminică 
seara, sala Dtaamo va găzdui în
treceri de o asemenea amploare și 
valoare incit scrima își va căpăta, 
în fine, și în țara noastră o mult 
dorită 
această
sala Dinamo nu numai cu senti
mentul că în felul aresta mă a- 
chit de o sarcină profesională, ci 
convins că voi vedea un splendid 
concurs de 6crimă, ceea ce 
dorit întotdeauna.

popularitote. Deci, în 
dimineață pătrund în

PRIMII OASPEȚI — 
TRĂGĂTORII BULGARI

am

Dintre oaspeții sportivi, bulgarii 
mi-âu fost primii mterioctttori, și 
încă de la ei — cei care nu emit 
pretenții la primele locuri — mi- 
am dat seama că întrecerea va a- 
vea valoare și mai cu seamă va 
oferi surprize. Maestrul sportului 
Asen Diacovski, Mariana Țapova, 
Ludmila Vasileva, Boris Stavrev 
și EmH Atanasov sînt atit de di
baci in mtauirea armei, incit nu 
știu dacă d'n rîndurile lor nu se 
vor ivi cele mai formidabile sur. 
prize. L-am văzut — de exemplu 
— pe Diacovski conducted floreta 
electrică pentru prima oară în 

viajța, «k Pot să vă spun doar

atît: Diacovski, în ciuda debutu
lui, rămîne un favorit al finalei.
ITALIENII Șl POLONEZII POR. 

NESC CU PRIMA ȘANSĂ!
Italienii și polonezii, principalele 

,,aapete de afiș" din acest concurs 
se vor bucura de mai puțin spa
țiu ta avancronica noastră. 'Aceas, 
ta, pe de o parte pentru că au 
sosit de abia aseară, iar pe de 
altă parte pentru că cartea de vi
zită pe care este tipărit „scrimer 
italian" sau „scrimer polonez" este 
o pură garanție valorică, suficientă 
pentru a le acorda o primă șansă 
și pentru a «e scuti de o reco
mandare suplimentară. Țotuși 
pentru informarea viitorilor spec
tatori amintim că:

— dintre polonezi, cei de la sa. 
bie (Pawlowski. Cuszewski, Piant- 
kowski. Zabtawsk') sînt gata pen
tru Melbourne.

— renumele școlii de scrimă I- 
taliene va fi apărat in aceste zile 
de Leopolda Predaro4i, Caria Bigi, 
Alfredo Bulled, Gianluigi Sacca.ro, 
Chicca și Bicchi, nume care nu au 
rezonanța unui Man-jiarotti, Di Ro
sa, Camber sau Colombetti, dar 
care au învins de nenumărate ori 
pe corifeii scrimei peninsulare.

noastrtă să fie reprezentată vie 
12—14 trăgători. Numărul nu este 
încă definitiv. La ora ctnd închi
dem ediția mai sfat două ceasuri 
pînă da ședința tehnică și încă vreo 
trei trenuri care pot aduce scrimerl 
din d:verse colțuri ale țării. Prin
tre cei veniți domnește un opti
mism care ne face să întrevedem 
un final plăcut, cu multe rezu.tate 
frumoase și tot atîtea victorii. Pe 
acestea din urmă, te dorim, le 
putem 
ca să LUPTĂM 
Floretistete sînt 
monopolizeze 
sînt deciși

ROMINII SINT HOTARIȚI SA 
RĂSTOARNE PRONOSTICURILE

Desigur că stotețr dornici să 
cunoașteți amănunte și din tabăra 
romînească. Aflați că ea este foarte 
mare, aproximativ 50 de scrimari 
pentru toate probele, în așa fol 
incit la fiecare ânUlaire scrima

obțme, cămine numai

hotărîte să 
finala, sab-eri! 

_________T. să i ni rme c cer
titudinea în victorie a polonezilor, 
floretiștii sînt convtași eă pot mai 
mult decît au arătat ptaă acum, 
iar spadasinii sînt porniți să atra
gă atenția și asupra lor. Incepînd 
de astăzi îi vom vedea la lucru. 
Primii care pornesc tn luptă smt 
floretiștp, a căror întrecere cu
prinde : — 19 participanți; 2 
trăgători polonezi, 1 bulgar și 16 
romîni; — arbitraj: cu apa'atul 
electric; pronostic: concurs foarte 
tare cu un învingător tacerț; pro
gram: ana 9 -— eîim maiorii în 3 
serii pe două planșe; ora 12.30 —■ 
semifinale ta 2 sorii pe 2 planșe; 

ora 17 — deschiderea oficială a 
concursurilor; ora 17,30 — Emaila; 
ora 20,30__— primii olasați vor
primi distincțiile sportive acordatei 
de C.C.F.S. și premiile oferile d® 
I. S. Pronosport. Apoi..

...Rendez.vous pe vineri la con» 
cursul fioretistelor!

RENATO IL1ESCW

Sacca.ro


VI
4<

Rezultate, înaintea încheierii primei etape
/Du ci leva zile înainte de termina

rea primei etape a crosului de masă 
„Să întîmpinăm 7 Noiembrie" ne 
sosesc la redacție numeroase vești 
despre noi întreceri în Capitală și 
in restul țării. O serie de colective 
bucureștene dovedesc multă preocu
pare față de buna desfășurare a 
crosului. Ca în fiecare an, colecti
vul Locomotiva Grivița Roșie a or
ganizat concursurile ne secții și a- 
teîiere, mobilizînd pînă acum aproa. 
pe 250 de participant. Frumoase 
succese au înregistrat și colectivele 
Progresul Arta (217 concurenți), 
Progresul Poligrafie, Presă, Edituri 
Și Difuzarea cărții (250 concurenți), 
Voința Prestări Servicii (810 par- 
ticinanți) și Voința Piele încălță
minte (1117 participant). Cu atît 
mai condamnabilă apare atitudinea 
unor colective Flamura roșie (Fa
brica de Confecții, Filimon Sîrbu, 
Țesătoriile Reunite etc) și a altor 
colective bucureștene care se com
plac într-6 totală nepăsare și-., ob
țin rezultate pe măsura lipsei lor de 
preocupări.

Din Cluj ni se comunică o serie 
de rezultate bune obținute de insti- 
teitele de învâțătnînt superior. Pes
te 2200 de studenți și membri ai 
corpului didactic din universitățile

„Babes", „Bolyai" și institutele Po
litehnic și Agronomic au luat pînă 
acum sitartuil întrecerilor de cros. 
Păcat că celelalte colective, prin
tre care FI. roșie Ianos Herbak, E- 
nergia (Metalul și Construcții), etc. 
manifestă același dezinteres ca și în 
primele zile. Sperăm însă că prin 
prisma măsurilor luate de comitetul 
regional C.F-S., rezultatele pe re
giune nu vor întîrzia să crească'.

A iX-a ediție a internaționalelor 
de atletism pe ecranele 

a patru cinematografe
In programul cinematografelor 

Patria, I. C. Frimu, București și 
Timpuri noi din Capitală a fost 
inclusă o ediție sportivă reali
zată de studioul „Alexandru Sa- 
hia“, cuprinzi nd aspecte din Cam
pionatele internaționale de atle
tism ale R.P.R. Realizatorii aces
tui documentar cinematografic 
merită felicitări alît pentru buna 
calitate a imaginilor, cît și pentru 
operativitatea de care au dat do
vadă -

Prețuri reduse la manifestații sportive, 
pentru studenți și elevi

i ■ '*
, Iată o veste bună pentru elevi și studenți: începînd de la 20 

septembrie, a iritant în vigoare, pentru ei, o importantă reducere 
de prețuri la biletele de intrare la manifestațiile sportive interne 
și internaționale. De acum înainte, elevii și studenții vor beneficia 
de o reducere de 50 la sută la prețul biletelor de intrare la orice 
manifestație sportivă în aer liber sau la sală, ei avînd rezervate 
10 la sută din totalul locurilor puse in vînzare pentru tribuna II 
și peluze. Vtozarea biletelor se va face pe baza carnetului de elev 
sau student, cu viza anuală a școlii sau facilității respective, iar 

I. intrarea pe stadioane se va face prezentînd controlului biletul cu 
preț redus și carnetul de elev sau student.

Această decizie, luată ca urmare a aplicării sarcinilor trasate prin 
Hotărîrea Biroului Politic al C.C. al P.M.R. cu privire la măsurile 

, de îmbunătățire a muncii politico-educative în rîndul studenților, 
, reprezintă o nouă contribuție la acțiunea de atragere a maselor 

de elevi și studenți în mișcarea sportivă.

După turneul echipei 
a orașului București in

'(Urmare din pag. 1)

r In primul joc încheiat cu un 
rezultat de egalitate: 6—6 (3—6), 
echipa noastră nu a avut o com
portare în raport cu pregătirea 
și nivelul ei tehnic. Astfel, o 
parte din jucători au manifestat 
o exagerată încredere in victorie, 
în timp ce .alții, supra-apreciind 
adversarul, au prezentat accen
tuate forme de trac. Desfășurarea 
jocului — disputat cu o dîrzenie 
neobișnuită — a pus la un mo
ment dat echipa în derută, de
oarece pentru cei care manifesta
seră autoincredere întîlnirea unui 
adversar dur și hotărit să ob
țină victoria a fost un prilej de 

-dezorientare ,iar ceilalți au crezut 
că victoria este mai greu de ob
ținut decît era în realitate.
1 In felul acesta echipa a mani
festat o gravă lipsă de orientare 

’tactică, angrenîndu-se în Jocul 
adversarilor, lipsit de mișcare pe 
grămadă, care punea jucătorii 
noștri să rezolve "siriiațil deosebit 

'de dificile în care rutina adver
sarilor a fost hotăritoare. Deși 
am avut mingii din grămada or
donată, lipsa de adîncime a trei- 
•sferturilor în atac, precum și in
trările stipranumerice ale funda- 
șulîui Penciu dar rămase doar cu 
acțiuni individuale insuficient or- 
•ganizate tactic, au dus la o ste- 

’«•iiitate a atacului. In acest meci 
am dominat majoritatea timpu

lui de joc și am condus cu 3—0 
printr-o lovitură de picior că
zută reușită de Dobre în min. 31. 

Totuși adversarii au reușit pînă 
îa sfîrșitul primei reprize să ne 

:«ga!eze și să ne conducă cu
6—3 prin două lovituri de picior 
Mșezate.

Jn repriza a doua lipsa de orien
tare devine mai vizibilă pe mă
sură ce timpul trece, iar domina- 

'■Cea noastră rămîne sterilă, cu 
"toate că obținem suficiente min
gi! în atac atît din grămadă cît 
Ift din margine. (Atacul treisfertu- 
vilor nu conduce mingea pînă ia 
aripă, iar lipsa de adîncime în- 
șffetmeazl atît r prinderea în ra- 
fport cu placajul adversarului, cit

și transmiterea ei către parte
ner. In generai, ta acest joc nu 
sa aplicat nimic din varietatea 
procedeelor tactice și tehnice în
sușite de jucători în ultimul timp, 
cum ar fi: fenta, încrucișările, 
dublările, lansarea aripilor pe lo
vituri de picior, etc.

Disputat după o săptămînă de 
odihnă, jocul al doilea din Glou
cester ne-a adus satisfacția unei 
frumoase victorii în care după 
o luptă *strinsâ pînă iu ultimele 
15 minute, dorința de a învinge 
și diferența de pregătire a jucăto
rilor bucureșteni și-a spus cu- 
pintul.

Inițiind atacuri repetate și al- 
ternînd loviturile de picior cu 
atacuri la mînă, bucureșfenii au 
reușit să imprime jocului tactica 
cea mai folositoare nouă, anume 
să destrame apărarea liniei de 
treisferturi, iar înaintarea lor ma
sivă și bine pregătită în lupta 
pe un spațhx restrîns, a fost obli
gată să se încadreze tntr-un joc 
de mișcăre, căruia i-a făcut față 
cu greutate. Trebuie menționat 
de asemenea că organizarea apă
rării noastre a funcționat fără 
greșeală, în special atunci cînd 
adversarii stopați regulat și extrem 
de decis prin placaje, recurgind 

"la lovituri de picior pentru atac, 
au găsit aici tot cîmpul din spa
tele liniei' de treisferturi acoperit. 
In plus, folosirea opririi din 
zbor '(marii) i-a oprit de nenumă
rate ori din atac, dîr.du-ne nouă 
posibilitatea depășirii terenului și 
organizarea jocului în margine. 
De asemenea atacul treisferturi- 
Iar, mai variat și mai orientat, 
a reușit să creeze cele două în
cercări în care Barbu lansat pe 
lovitura de picior a înscris prima 
încercare. Cea de a doua încer
care ~ opera lui Kramer și Mo- 
na.ru — s-a redus la o rezolvare 
simplă de 2 la 1 în care amîndoi 
au meritul de a fi executat cu 
mare precizie această fază. Am
bele încercări au fost transformate 
de Penciu.

Deși jocul a fost destul de dm, 
unii di» , jucătorii noștri fiind ac
cidentați: Teofilovici, Marinache,

Echipa feminină de tenis de masă Progresul București, 
virtuală campioană a R. P.R.

Nici cei mai optinsțști susțină
tori ai echipei femining de te
nte <te masă Progresul din Ctaj 
nu au crezut că cele două ju
cătoare fiarta Tocnpai șl Ma
ria Gavriffectt vor opune o re
zistență atît de mare formației 
bucureștene Progresul, alcătuită 
din campioanele mondiale Ange
lica Rozeanu și Ella Zeller. 
Irrtr-adevăr, bucttfeștencele, deși 
au cîștigăt cu 3—0 au fost 
totuși nevo'ite să lupte dm greu 
și să uzeze de toate cunoștin
țele lor pentru a ieși învingă
toare. Tompa și Gavrilescu au 
constituit o adevărată revelație 
prin comportarea lor. Mat'ta 
Tompa a condus în setul deci
siv la Angelica Rozeanu 
10—1, ‘ ’ •• 
Mar/ja 
ultimul 
11—6, 
pînă I

F»l a 
bit, pe
Cu această 
București 
campioană a R.P.R, 
tehnice: Angelica Rozeanu-- Mar
ta Tompa 2—1 (21—17, 19—2., 
21—17). Ella Zeller—Maria Ga- 
vritescu 2—1 (21—11, 19,-21,
21—19), Angelica Rozeanu, Fila 
Zeller—Marta Tompa, Maria 'îa- 
wilesou 2—1 (21—11, 15-21,
21—14). întîlnirea masculină din
tre Progresul Cluj și Progresul 
București a fost amînată.

Tînăra formație a studentelor 
din București a obținut o fru
moasă performanță învlngînd cu 
3—0 echipa Energia Construc
torul din Capitală Rezultate 
tehnice: Mariana Barasch (S) —

cu
fiind egalată la 15, iar 
Gavrilriscti, condusă în 
set de Fila Zeller

a egalat la 11 și apoi 
la stfîlrșitkil setului, sco- 
alternat, fitadu-le favora- 

rtncf,

cu

ambelor jucătoare, 
victorii, Progresul 

poate fi considerată 
~ ” Rezultate

Geta Strugairu (E) 2—0, Irma
Magyari (S)— Ca true 1 Folea (E) 
2—1, Mariana Barasch—Irma Ma
gyar! = Geta " Strugara—Cattfne! 
Folea 2—1,
'Întrecerea' masculină Energia 

Conriructorul Bncureșt;—Voința 
Lemn Mobilă -București s-a în
cheiat cu victoria primei forma
ții cu scorul de 5—1. Rezultate 
tehnice: Popescu (E)—Stan îlîe 
(V) 2—0, Naumescu (F.)—Mar- 
tiniac (V) 2—0, Șirlincan (E)
—Nazarbeghiar. (V) 2—1, Nau
mescu—Stan Ilie 2—1, Popescu— 
Nazarbeghian 0—2, Șirlincan — 
Martiniac 2—1.

La Satu Mare, eclfpa locală 
Progresul a întrecut la limită 
cu 5—4 formația Flamurii joșii 
din Oradea. Jeney (P)—SJpo? 
(FI. r.) 2—0, Ferber (P)— Soitz 
(FI. r.) 2—1, Grunfeld (P) — 
Schwartz (FI. r.) 0—2, Jeney— 
Spitz 0—2, Grunfeld—Sipoș2—1, 
Ferber—Schwartz 1—2, Grunfeld 
—Spțtz 2—0, Jeney—Schwdrtz 
1—2, Ferber—Sipoș 2—1.

Campioana republicană Flamu
ra roșie București a înregistrat 
o victorie categorică în fața Vo
inței din Arad, cu scorul de 
5—0. Gantner (FI. r.)—Androna- 

che (V) 2—1, Reiter (Fl. J.}— 
Purcel (V) 2—0, Ploșcaru (FI. 
r.)—Coțoiu (V) “ “ ” —
Andronache 
țoi» 2—0.

Lâ Timișoara, echipa feminină 
Flamura roșie București a dispus 
cu 3—1 de formația locală Pro
gresul. Luci Slăvescu (FI. r.)— 
Roșea (P) 2—0, Livia Vasiles- 
cu (FI. r.)—Dita Merkler (P) 
0—2, L. Slăvescu, L. Vasilescu— 
Merkler, Roșea 2—1, L. Slăves
cu—Merkler 2—0.

DE CE N-A BOXAT 
GHEORGHE FIAT

dr. Petre 
o atentă 
Ghaorghe 
clinic și

2—F, Reiter—
2—0, Gantner—Co

CINE VA FI CAMPIOANA DE ȘAH A R.P.R.?
CLUJ 26 (prin telefon). — Zece 

rutele au fost jucate în Turneul fi
nal al campionatului feminin și lup
ta 'pentru titlu se menține extrem 
de stnînsă, nici uwa dintre frunta
șele clasamentului neputînd _să ia 
un avans de puncte mai consistent.

de ru z

Anglia (I)
Mo rar u, Chiriac și alții mai puțin 
grav, echipa în totalitatea ei s-a 
orientat mai bine tactic, în spe
cial în repriza a doua. Ea a găsit 
resurse morale și fizice termin-înd 
peste adversar, specialiștii și 
spectatorii declarind că n-au vă
zut încă o echipă care să 
îtrtr-un asemenea ritm un 
de disputat.

Adevărata valoare a 
noastre ca putere de luptă, omo
genitate și pregătire fizică, o fost 
demonstrată în ultimul joc în 
Bristol, pe același teren unde cu 
o săptămină înainte evoluaseră 
30 din cei mai buni jucători in
sulari în trialul pentru selecționa
rea echipei Marii Britanii în ve
derea turneului în Africa de Sud.

Publicul din Bristol obișnuit cu 
meciuri tari și spectaculoase a 
aplaudat cu căldură jocul echipei 
Bucureștiului, care a condus timp 
de 60 minute puternica echipă 
locală, atît de greu de învins pe 
teren propriu.

Meritul deosebit al jucătorilor 
constă în hotărîrea deosebită cu 
care Au luptat pentru fiecare min
ge, de asemenea, ei merită feli
citări călduroase pentru felul cum 
au știut să aplice indicațiile tac
tice stabilite de comun acord 
înainte de Joc. ■ ,it

Se cuvine subliniată organizarea 
apărării, care a funcționat aproa
pe fără greșeală. Tot aci trebuie 
remarcat placajul necruțător, ca
pitol unde nu s-a greșit niciodată 
și unde am depășit clar pe cei din 
Bristol.

Fără să arate o creștere prea 
mare în atac, linia de treisfer
turi s-a achitat bine în apărare, 
și a inițiat atacuri surprinzătoare. 
Pachetul de înaintași a fost com
partimentul forte al echipei- Avînd 
în față o grămadă mai grea cu 
peste 80 kgr. și cu o mai mare 
rutină, ei au făcut apel la toate 
•resursele și au reușit să nu fie 
cu nimic mai prejos decît renu- 
miții jucători din Bristol.

termine 
joc atît 
i r
echipei

♦

ii

NICOLAE PADUREANU
... t|.

Conduce Marga Teodorescu cu 6V2 
puncte din 9 partide, față de Elisa- 
beta Ionescu, care a acumulat ace
lași punctaj, dar din 10 partide. 
Trei jucătoare au 6 puncte (din 9 
partide): Alexandra Nico'.au, Elena 
Grabovețchj și Maria Pogorievici. 
6 puncte (din 10 partide) au frina 
Țitron și Maria Tarapanov. Dar 
șanse pentru un loc superior mai 
pot avea și M. Perevoznik 5 (din 
9) și E'ena Diaconescu 4*/2 (din 9). 
In continuare, clasamentul arată 
astfel: Iolanda Satoari și Clara Ho
doș 4’/î (din 10) Elena Ucludec 4 
(din 9), Sanda Fiîipescu 4 (din 10), 
Rodită Manolescu și Natalia Ilie
scu 3 (din 9), Ecaterina Rotting 3 
(din 10), Maria Brana U/2 (din 9).

Iată rezultatele rundei a X-/a; Pe. 
revoznik — Fiîipescu V2—Ko- - 
tting — Tarapanov 0—1, Hodoș — 
Ionescu 0—1, Manolescu — Țitron 
0—1, Ududec — Iliescu 1—0, Nk». 
laiu — Teodorescu Țfe—Graboveț- 
chi — Bran a ‘A—%• întrerupte 
din rundele VIII și X: Filipesciu — 
Ionescu 0—1, Hodoș — Țitron 0—1, 
Diaconescu — Satmari 0—1.

*

E. BOCOȘ

INDIVIDUAL
1. G. DUMITRESCU (C.C.A.) 

—campion 
RaP.R —
MBiceanu
N. Maxim 
G Șăndru 
L. Zanoni 
p. r ,
Șelarii ' (Dte)' ia' 315:45; 
Munteanu (Din) la 37:01', 9.
Gh. Calcișcă (Din) la 51<37; 10. 
P. Nuță (€) la 53:49; 1.1. C.
Țudose (P) la 54:06. 12. Gh.
Șorban (C. C. A.) la 58:48; 13. 
V. Ionescu (V) ia 59;4fi» ■ 14. 
I. Hora (Din) la 1 h. 00:30; 
15.' N. Pelcaru (CCA.)' la 1 
Jl 02:32; 16. Gh. Văsîi (V)
la 1 h. 03:54; 17. R. Klein
(D.O.S.) la 1 h. ’.6:48; 18 O- 
Bosniac (Fl. r.) la 1 li. 26:32. 
19. N. Stepanian (R) la lh. 
42:17; 20. St. Szalay (Din) la 
,Jh. 58:53; 21. St. Ștefu (Din);
22. I. Constantinescu ‘
23. (Din.).
Popov (HI. r.); 25.
(D.O-S.); 26. I. Cosian
27. D. Țupa (P); 28. M. Gher
man (D.O.S.); 29. V. Dob’escu 
,(E); 39. N. Molnar (L); 31.
C. Istrate (P); 32. D. Dulu (L)l 

33. D. Ionescu (E); 34. A.
Faniciu (E); 35. Mircea Stan

■ Ar itewu

I

«

I

I

de mare
57 h. 
(Din) 
(Din)

(FI. r.)
(Din) 

Gane (E) la

fond 
; 2. 

09:02; 
13:37; 
13:40- 

24:86;

29:14; 
la 
la
la 

la 
28:14; 7.

al 
G.
a
4.
5. 

■6.
A-

8. . D.

(C.CA);
24. L.

M. Zinz 
(E) ;

Spectatorii reuniunii pugiiis- 
tice de aseară au așteptat cu 
un interes deosebit intuim rea 
dintre Gheorghe Fiat și Dănilă 
Done. Meciul n-a avut însă loc. 
Gheorghe Flat a refuzat să ur
ce treptele ringului. El își ma
nifestase de altfel această in. 
tenție imediat după meciul 
pierdut în fața lui Trancă. Dîn- 
du-și seama că hotărîrea sa nu 
se sprijină pe nici un argu
ment valabil, Gheorghe Fiat a 
declarat în ziua următoare că 
are serioase dureri intercostale. 
miercuri dimineața, ia vizita 
medicală, o comisie alcătuita 
din dr. Traian Dumitrescu, dr. 
Grigore Lăzărescu și 
Blaier, a procedat la 
examinare a boxerului 
Fiat. După examenul
radiografie (I s-a făcut în mod 
special și o radiografie), comi
sia a ajuns Ia concluzia că 
,,GHEORGHE FIAT ESTE 
APT PENTRU MECIUL CU 
DANILA DONE" Fără să 
țină seama de avizul comi
siei medicale, Gheorghe Fiat a 
anunțat că își menține ho
tărîrea de a nu box» în ultima 
reuniune a „TURNEULUI CE
LOR 3“.

Acestea sint faptele. Oricine 
își poate da seama că atitudinea 
lui Gheorghe Fiat încalcă cele 
mai elementare legi ale sporti
vității. Dănilă Done, care s-a 
prezentat la cîntat cu rana de 
■a arcadă încă nevindecată (în 
urma meciului cu Transă), n-a 
ezitat nici un moment să sus
țină intiinirea. Luni seara, Du
mitru C'obotaru a boxat cu o 
singură mină validă împotriva 
lui V. Marluțan, dind de ase
menea un exemplu de curaj și 
seriozitate. Gheorghe Fiat s-a 
eschivat însă în mod rușinos 
de la o întrecere dreaptă, în 
care i se oferea prilejul să se 
reabiliteze după mec’ul pierdut 
la Trancă. Fiat n-a ales acest 
drum al deplinei sportivității 
El s-a comportat nedemn de 
înaltul titlu de maestru eme
rit al sportului.

Atitudinea
Fiat este un prost exemplu 
pentru masele de sportivi. Ce
rem comisiei centrale de box să 
analizeze aceasta comportare 
și să ia măsurile care so impun.

lui Gheorghe

livl •
ii i '

1. Minutescu (R); 38. 
ier (D.O.S.); 39. C.
(iP); '<• 4/4 Ion Sferica.'
41........................... .. _ _
Dtiță (L) ; 43. A. Cristache (LI; 
44. A. Magdo (CCA); 45. E. 
Rebholtz (G.C.A.); 46. N. Man- 
neaeu (L).

ECHIPE
I. DINAMO I — can«ptoai)â 

de mare fond a R.P.R. — I73fî. 
11:33; 2. Casa Centrală -a Ar .ni
ței 
la lh.
2h. 29:09; 5. Flamura _
SW 13:02; 6. Dinamo Orasi! 
Stalin la 311. 18:47: 7.
su.1 la 381. 45;27; 8. 1 
4h. 50:30; 9. Energia II
13:04; 10. ’
15:57; lh Casa Centrală 
matei II la 1511. 40:51.
CLASAMENTUL CĂȚĂRĂTORI
LOR.

1. C. DUMITRESCU 15 p;
2. Q Șandru 6 p.; 3. N. Mql- 
nar 5 p.; 4. Git Șerban 5
5- St Ștefu 5 p., 6. P.
Nuță 5 p.; 7. C. lătrate 5
8. A. Șelaru 3 p.; 9. G. Moi- 
ceanu 3 p.; 10. Gh. Ca ici șt ă
3 p; 11. D. Munteanu 3 p.; 12. 
P. Gane 2 p.; 13. N. /Maxim
2 p.; 14. D. Dulu 2 p: 16.
O- Bosniac 1 p,; 16. N. Pelcatu 

sJb ...■■<« — —. - ■ —

Maerbiick- 
Stănesdu 

. (CCAJ;
V- Militaru 4E); 4‘i Eți.

I la 28:10; 3. Dinamo II 
16:23. 4. Energia I I 
Z, ~iura Roșie la

f. Ptegrt- 
Vuiiîin Ja 

7h.la
Locomotiva la Sți.

a Ar

na.ru


r
La Tg. Mureș: 28-30 octombrie

Ultimul concurs republican de călărie al anului
_ Jj2k’J,liîlea internațională de juniori : selecționata 
RECOLTA — selecționata TRAKTOR (R. P. Unqară)

Hipodromul orașului Tg. Mureș va găzdui în această săptămînâ 
ultimul concurs republican de călărie ăl anului, întrecere care va reuni 
la startul probelor pe cei mai valoroși călăreți ai colectivelor Dinamo, 
Victoria. Recolta, precum și pe componenții puternicei echipe a G.O.A. 
Ca și în tatfecerKe anterioare, sînt așteptate dispute deosebit de specta
culoase și interesante din punct de vedere-tehnic, lată dar că, privite 
chiar numai prin această prizmă, întrecerile de fa Tg Mureș vestesc o 
frumoasă luptă sportivă. Interesul în juruâ concursului republican a 
crescut însă odată cu perfectarea întilnirii dintre juniorii asociatei RE 
GULIA și selecționata de juniori a asociației 1KAKTUR din R.P. Un- 

, gară, lntîlnirea internațională se va desfășura în cadrul concursului re
publican, programul întrecerilor rezervate juniorilor cuprinzind următoa
rele probe: obstacole categoria „L“ (probă de viteză — la cronometru), 
obstacole ..durată" (pe un_ parcurs cu obstacole de înălțime maximă 
1,20 m. și lărgime maximă 3 m.) ș; ,,Cupa Tinereții* (probă pe echipe 
— gen Cupa Națiunilor).

In întîlnirea internațională de juniori, asociația Recolta prezintă 
o selecționată din care lac parte: A. Kadar (Ploesti), M Doroian D 
Mihăilescu (București), Petre Stana, R. Schuster, St. Niederwiese/ 
Marietta Lissay (Sibiu). ' #t

RECOLTA

FOTBAL < FOTBAL. • FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL

Ancheta noastră

Ne

sînt cauzele nivelului scăzut 
al fotbalului nostru

răspunde
de ani de ci nd 
m-a silit să-mi 
jucător activ.

fostul internațional Rudolf Burger 
mai lipsurile tehnice, care trebuie 
remed ate din față, adică atunci 
cînd fotbalistul face prunii pași 
spre măiestrie, sini cele care Îm
piedică progresul fotbalului nos
tru. La capitolul deficiențe trebuie 
să includ neapărat și pe cele orga
nizatorice și educative. Mă refer 
în primul rind la ceea ce lip
sește echipelor noastre: o viață să
nătoasa de colectiv, care geaerezza 
prietenie intre jucători, o priete
nie in sensul curat al aninialui. 
și au un pretext de ieșiri ia cor. ui 
fa an.- pahar.

Și aid trebuie să pan degetul 
Pe rană. N-avem — cei pnțin la 
noi la Timișoara — conducători 
de colectiv care să-și înțeleagă bi
ce misiunea. Cei mai muiți nu 
fac dedt să se amestece ia tre 
buche le&nice, in atcalairea e. 
chtpei sau in conducerea antrena
mentelor. AWnd ia mină, cum se 
spune plinea și cațital a- 
ceștia impiezîica activitatea an
trenorilor și a tehnicienilor, eare 
— spre a nu se pune rău cu 
„mărimile* — renunță 1a ceea ce 
ar trebui să facă și asta in de
trimentul intereselor reale ale e- 
chipei și ale fotbalului ia general

Nu vom putea progres» atit timp 
cit în colective nu vom avea con
duceri pricepute, interesate de re
zolvarea problemelor mari și nu a 
•chestiunilor mămuțe, pină când 
nu vom întrona fn colective e con
duită morală desăvirșită, o disci
plină liber consimțită, exemplară.

In cei privește pe antrenori 
și au și ei suficiente lipsuri 
cred că nu-șî pot îndeplini 
succes misiunea dacă vor fi

y Sînt aproape 20 
X an stupid accident 

Închei cariera de
✓ tocmai cînd mă pregăteam să-mi 
X sărbătoresc un jubileu — de care 
C sînt foarte mîndru — acria de a 
/ fi susținut 50 de meciuri in echipa 

reprezentativă a țârii noas'je.
C Nu-mi place de obicei să vorbesc 
/ despre mine și despre calificati-
> -ele pe care le-am obținut in mc. 
X ți urile susținute pe marele sta-

dtcane din Europa și ăia America 
/ de Sud O fac insă pentru tinerii 
X fotbaliști de astăzi care nu mă 
\ cunosc și care au fericirea să 
/ crească și să-și dezvolte calitățile 
) sportive in condiții pe care eu șl 
X cei de o seama cu mine nici na 
t le visam. K -ara mai jucat fotbal 
/ de aproape 28 de am, dar in timpul 
Scare s-a scurs de afund ți pini 
L auazi etnă activez ca antrena 
Z la consiliul regional Dinamo Ti-
> uifaoara am fost ți sint in per- 

Tskaei. Albert 6-z, X măreață in miezul probi-emeior
M vtztru, Gh r majore ale fotbalului nostru, lată 

ru. VasUescu S de ce mă consider îndreptățit prin
at. I: Viziru. Na- S statele melt de serviciu, prin intrea-

< ,r*Z*^tiVifcWemu. Brener=Geor- Z “*«<* S*-™ spun părerea IH le- 
6-4; Bădin, Nicu- X gâturi cu „CAUZELE NIVELU-

XLLi| SCĂZUT AL FOTBALULUI
Turdeanu. Dino- C NObTRU ,tema care formează o- 

e. Roșianu 4-6 } biectui binevenitei anchete iniția
te de ziarul „SPORTUL POPU
LAR".

inoepind cu .. începutul voi : a- 
taca frontal problema nr. I, aceea 
a colectivelor sportive și, mai pre
cis, a activității secțiilor de fotbal. 
Aci rezidă, după părerea mea, 
principala racilă care frînează 
mer9ul înainte art fotbalului nos
tru. Avem cadre suficiente de ti
neri înzestrați și Timișoara — o 
pot afirma cu toată tăria — nu 
și-a pierdut, așa cum greșit se 
spune, faima de a fi o pepinieră a 
fotbalului nostru, deși a ajuns să 
„importe" jucători din Moldova 
(Ivanenco). Cum sînt însă desco
perite aceste elemente, cum sint 
ele îndrumate spre creșterea mă
iestriei lor sportive, cum sînt ele 
educate în spiritul moralei sportive 
de tip nou, cum se face promova
re» lor în categoriile superioare 
sau cum sînt ele pregătite pentru 
marea cinste de a îmbrăca tricoul 
național? Iată întrebări al căror 
răspuns — prin situația existentă 
— nu poate fl decît nesatisfăcător. 

_ Și am să mă explic. Consider că 
Băduleasa) _ iar altele j'ucimî fără X modul cum se desfășoară procesul
prea multt interes. X de instruire al fotbaliștilor nu este

Cele mai multe dintre formațiile corespunzător exigențelor pe care 
care se var prezenfa la^ fazele de X |e ;mpuns însușirea temeinică a
rona vin ou, o frumoasa carte de X n(>tiuny tehnice elcmenUre. De

eSpaar?Sf a>aci* “re c” ”
tin^Xui Așa sin? dețldă <^hi- > ev'ta,c tî[zi.u' numă-
pete Recolta Frasin (campioană a < al care a-
Spartachidei de vară a tineretului), ✓ J1™? ^na în cateS°r,a * ch,ar 
Recolta Obidiți (reg. Ploești), Re->ech>Pa națfonaia, fără să știe 
colt» Curcani (reg. București). < sa Paseze, să șuteze, sa dnbleze 

X sau care nu pot lovi balonul decît 
n. o. X cu un singur picior. Dar, nu nu-

N/’X^zX/X.^s/X/NZNXX/^X? 
___ _ Sport la zi

x T -•• SPORTURI Nautice. — Sîmbă- Cele două victorii care au asigurat
’ .la Arad, pe ~
.Cupa orașului 
tociți* anuală 
a^canoe. Lâ

» » 
I
I

Interesante mecieri de tenis 
astăzi și miine pe terenurile Progresul F. B
Dintre numeroasele meciuri des. 

fă șura te marți și miercuri In aa- 
druil finalelor campionatului repu
blican de tenis reținem de data 
aceasta numai două. In primul rind 
partida Zacopceanu—Schmidt fn
care Schmidt a dat tuturor un e- 
xemplu de combativitate, de dorin
ță de a realiza un joc cât mai 
spectaculos. Apoi, meciul feminin 
dintre Rodica 
na Niculescn, 
seori 4a un 
spectacular.

înainte de 
ciurilor de marți șr miercuri tre
buie să atragem atenția cititorilor 
că astăzi și miine au loc meciuri 
extrem de interesante: Irina Ponova 
—El. Rosianu, Namian—Ec. Ro- 
sianu, Stăncescu—Glatt și Andre, 
eseu—Brenner (astăzi) și Zacop

ceanu—Bădin. Gh. Viziru—Rakosi, 
Carahilis—Cobzuc (miine).

Rezultate tehnice:
Simplu bărbați categoria I-a: 

rin Vizlru-Georgescu 6-1, 6-0, 
Anghelescu-Zilbeit.-nan 6-1, 9-7, 
Cobzue-Sorin Mlhai 6-2, 6-1 
Caralulis-Cristea 6-0, 6-3, 3-6,
Zacopceanu-Schmidt 6-1, 3-6, 6-1, 
Hakosi-Turdeanu 6-2, 6-3, 6-4.
Viziru-Sopa 6-4, 6-3, 6-2; T. Bădizi- 
Slapciu 6-2. 6-0. 6-4.

Simplu femei, categoria I-a: Stăn- cescu-KrVnoroczi 8-3, 6-4, Glatt-Di-
nopol 7-5, 6-J; El. Roșianu-Pusztai
6- 4, 4-6, 6-4; Irina Ponova-IudithAvram 7-5, 8-6; Andreescu-Mariana

Niculescu 6-1, 1-6, 6-4; Brener-S:e- 
gler (W.O.), Ec. Roșianu-Ressu 6-2, 6-0: Julieta Namian- I. Bosch 6-0,
7- 5. Dublu bărbați: Cat. I: Caralu-

Andreescu și Maria. 
care s-<a ridicat de. 
surprinzător nivel

a da rezultatele me-

Nta- 
6-2;
6-2;
6-0;
6- 4;
7- 5.
Gh.

Simplu bărbați eat. H: D. V.ziru- 
Fopescu 6-2, 6-2; Burcescu-Wolf 6-3,
5- l. M3 Ggăceanu-Granim 6-L 3-4, 
K Sa^reețmi-Beltia t-3, *-2r Mit» 
Ion Gheorghe 6-3, 6-4; Drftnbărea- 
nu-Dumftra 6-2, 7-5; Kiselef-Pepi 
Vrsan 6-3, 7-5; Silberman-Pulieff 6-3,
6- 0; Albert-Prundeanu 6-3, 6-2, Ti-
riac-Guttman 6-1, 7-5, Petre Marln- 
Floreseu 6-3. 0-6; Tackacl-M. SU-
berman 6-2, 6-2, Faur-Nagy 3-6, 6-4,
7- 6; Stocloza-Paîlesi 1-2, 1-0, 6-4;Hie Ivan-Martin 6-0. 4-4, (W.O).

Simplu femei cat. IDPenescu-Gârog (W.O); Kory-Bauer 
7-5, 6-2; Boseh—Neicu 4-6, 6-4, 6-3;
Komcroczi-Rîureanu 6-0, 6-0; El. 
Stan-Trențiu 7-5. 6-1.Dublu mixt cat. II: Faur, Komo- roezi — Pen eseu, Penescu 6-3, 6-1;
Grandsam, Blankenberg=Ion Gheor
ghe, El. Stan 6-3, 1-6, 6-0; Petre, 
Deca = Albert, Kory 6-4, 6-3; D. 
Viziru, Bauer = Kisselef. Șomer 
2-6, 7-5, 7-5; I. Ivan, Teodorescu = 
Martin, Trențiu 6-1 6-1; Nagy, Dîr- 
lău = Dumitra, Răspop 6-4, 6-1; Ti
riac, Bosch “ Farkas, Berkely 6-2, 
6-3. ...

cu 
in 

continuare lăsați Ia bunul plac al 
conducătorilor de colective. Așa 
cum se petrec acum lucrurile — și 
exemple sînt numeroase — antre
norii nu vor putea lucra cum tre. 
buie, fiind în permanentă sub 
riscul înlocuiri'. Este unul din moti
vele care face ca mulți tehnicieni e- 
minenți — vechi internaționali cu 
mare experiență — să refuze să ac
tiveze ca antrenori la echipe de ca
tegoria A sau B, unde cunoștințele 
lor ar fi absolut necesare.

Mâ voi ocupa acum și de pro
blema tineretului. Sint unul dmtr* 
susținătorii cei mai aprigi ai pro
movării cu curaj a tinerilor in e- 
chipeâe de primă category și tm- 
plcit ia reprezentativ» țării ca »- 
nul care ara îmbrăcat tricoai na
tional fa 18 ani neimplinîti >n si. 
faația mea find și valorași in
ternaționali Colac. Sept II. Bor- 
bil. Deș.u, Bocoia șa. Na pot fi 
iasă de acord ca întinerire» e- 
chipei reprezentative să se facă 
ia dauna valorii eL adică să fie 
proțwvajî tineri nsnai pentru că 
sint tineri, iar jucători de ratare 
“fi taraă să fie lisați pe tușă 
Fiindcă aa împlinit 27 de ani sau 

n»ai mk.
Cred că aiteeva trebuie făcut Și 

anume, să dăm tuturor jacătcrilor 
posibilitatea să cițtige exper ența 
intilnirUar internaționale, organi- 
zind cit mai multe meciuri inter- 
naționale — neapărat cu echipe de 
primă valoare, inter .colective sau 
inter-țări. Consider că actualul 
calendar al reprezentativelor si al 
corectivelor este necoresounzator. 
După părere» mea fiecare colectiv 
de categoria A trebuie să susțină 
anual 7—8 Hrtîfniri internaționale, 
in țară sau peste hotare, fără să 
ne temem 
început ar 
înlesnirea 
că trebuie 
la formula ______ _ __ __
natului: turul toamna, returul pri
măvara. In acest fel echipele vor. 
beneficia de mai multe date li
bere și vor putea folosi și pauza 
de iarnă pentru a întreprinde tur
nee în țările mai calde

Ar mai fi însă multe de 5pusj 
fiindcă din multitudinea probleme
lor n-am ales decît pe cele pe 
care le consider mai importante. 
Voi încheia rîndurile mele amin, 
tind de o altă chestiune impor
tantă, 
five.
n-are 
(cele 
din motive întemeiate). Or, fără 
baze corespunzătoare nu putem 
pretinde fotbal de calitate.

RUDOLF BURGER

de rezultate, care la 
putea ti slabe. Pentru 
acestei organizări cr'd 
neapărat să se revină 
de disputare a cawipio-

aceea a bazelor spor- 
Timișoara — de pildă — 

nici un stadion de fotbal 
existente tund suspendate

întrecerile de oină sint așteptate 
cu mult interes ȘTIRI

Mai mult decît orictod, în acest 
an faza de zonă a campionatului 
republican de oină, este așteptată 
cu nerăbdre de echipele finaliste, 
deoarece coincide cu introducerea 
noilor reguli de joc. De curînd, ne-_au 
sosit din 'aproape toate regiunile 
țării, vești Care ne arătau că între
cerile regionale au prilejuit dis
pute dintre cele mai dirze și că ma
joritatea echipelor s-au prezentat 
bine pregătite din pwntt de vedere 
tehnic și tactic.' Cele mai multe 
dintre înttlmiri, dar în special cele 
care au avut loc în regiunile, Plo- 
ești, Constanța, Galați, Bacău și 
Iași au dovedit că noile modifică
ri aduse regulamentului de oină 
■sînt bine venite, ele sporind spec
taculozitatea jocu’jni.

Au mai ejdstat însă șî unele lip
suri, peste ore nu putem trece cu 
vederea. De exemplu, la finala pe 
țegi țuica București, care a aVfet loc 
la Curcani .și la care.ăii luat parte 
5 echipe, arbitrajul a fost defec- 

' fuos, iar organizarea întrecerii a 
lăsat mult 3? dorit. Toate aceste 
lipsuri au creai justijicate nemul
țumiri în .TÎndurile echipelor, unele 
retrăgîndu-se de pe'teren (Recolta

I
Mureș,.
Arad", 
de sla- în treceri 

elor Arad, 
gf Mureș, Cluj,

w---v loriilor obținute asbpya echipei '^Metalul Cluj și 
Locomotiva ‘Ctuj, știința București 
cîștigătoarea seriei a H-a a gatego- 
riel B s-a calif caț in prima catego- . 
.rie a țării. După cum. .o? știe, foimația 
bucureșteană a mai, participat în ca
drul categoriei A în anul 195Ș.

p

O dimineață petrecută prin agen
țiile Pronosport este egală, cel pu
țin, cu lectufa unei enciclopedii fot
balistice/ Să rru credeți cumva că exagerăm atunci cînd scrim aceas.a! 
In agențiile Pronosport se discută cu însuflețire tot ce este nou în fotbal 
șl mai ales tot ce este nou în legătură cu echipele cuprinse în progra
mele d>e concurs. Fiecare vine cu ar
gumente și date, fiecare e convins ca 
deține o știre... de ult lnă oră șl, bl- 
neînțeles, fiecare este convins ca 
va fi premiat. (Ce e drept, în aceasta 
ultimă privință, foarte puțini sint a- 
ceia care cred contrariul...). Con: 
duziile... concrete ale acestor discuții 
sînt buletinele care se depun și pe 
care fiecare participant își așterne 
cu... sinceritate părerea și speran
țele !Indiscreți, dar numai pentru a vă 
Oferi dulmneavoastră un nou cri tatu

onosport
în alcătuirea scliemelor de partici
pare, am luat de . la Agenția . Cen
trală din Capitală o sută de variante simple —dintre cele uepu.se pentru 
concursul nr. 33 din 30 septembrie — 
și am făcut o statistică a pronosti
curilor acordate la fiecare meci în 
parte. Ținem să prec-zâln că cele 100 
variante pe care le-am luat, au fost 
alese Ja întîmplare. Iată acum numă
rul de 1,X sau 2 
meci:
1:60 de 1; fi de X
lî 11 de,X și 23 __ ____— vj.. _ _ __

acordat la fiecare
și 32 de 2; 11:60 de 
de 2; 111:36 de 1 ;

MECI INTERNAȚIONAL 
LA BAIA MARE

Duminică s-a disputat Ia Ba*a 
Mare meciul internațional dintre 
echipele Energia din kx^litaie și 
Vasas Metalochimia Budapesta. 
Energia Minerul Baia Mare a 
învins cu 5—2 (2—2). Au mar
cat Uglar II (min. 26, 49 și 52), 
Dallos (min. 89). Iliescu (min. 
45) pentru învingători, Egri 
(min. 5), Galiga (min. 22) pen

tru oaspeți. V. Săsăran 1
corespondent

• La 7 noiembrie va avea loc 
Z în Capitală întîlnirea internațio- 
\.țnală între reprezentativele de sut- 
C do-tnuți ale R. P. Romîne șl 
( R. P. Potone.

• Comitetul orășenesc GF.S.
Științei București dreptul de a juca \ BllCU.ești organizează în dnstSi 
în viitorul sezon, alături de cele knai Q srlei de 7 noiembrie A competlție- 
buhe echipe ale noastre au fost ca- V rezervată echipelar.de juniori diu . tegorice. Astfel, prima întilnire, a- ’ ■ laTînSL» irAceea cu" Metalul, a revenit studenți- \ Capitala, US întffiCere-’- *i-au in»- 
lot cu scorul de 7-2. Partida ă doua < scris 24 de echipe care au fost

' ttUdeCS^°TS^teJSr ^cu < împarte în patru serii. După 
6-2 a-i). . > desfășurarea — sistem turneu —
• Turneul de calificare pentru ca- a partidelor din serii echipele

tegoria B desfășurat în. perioada cam- dasificiaitf* ne • ■ locuri Tnpionateior republicane de natație ale < ciasiiicate pe prune e locuri în
seniorilor a fost cîștigat de echipa > fiecare serie își .vor disputa semi-
Locomotiva Arad. \ finalele și finala competiției. Eta-

pele pentru meciurile din 'serii au 
fost fixate la 30 sept., 7, T4, ‘^l*"

'e. var _ . . , ,,
finala fa ora 16, art loc pe stadionul 

„23 August" meciul-restanță de 
categoria A dintre C.C.A. și E- 
nergia Minerul Petroșani. Joc 
important pentru amberte echipe. 
Militarii se pot depărta — în 
caz că înving — de Știința Ti
mișoara, după cum fotbaliștii din 
Petroșani pot părăsi — cu două 
puncte în plus — zona pericu
loasă în care se găsesc. In deschi
dere, la ora 14, C. S. Armata 
întîlnește Energia I.O.R. Tot azi 
se dispută la Ploești un joc res
tanță de categoria B: Energia „î 
Mai* Ploești — Locomotiva’Cotto 
stanță. •'

1 și 28 octombrie- Serni li nai el 
avea 'loc Ta 4’noi'em'brie “fiți

? la 11 noiembrie.
8 © Iată programul meciuiriîoir de.
. fotbal de duminică din Capitală: 
' stadionul „23 'August": ora 12: 
j' Locomotiva Pașcani — Știința Ti- 
. mișoara (camp, de juniori); ora 
■' 14: Progresul C.P.C.S. — Știința 

ora 16: C.C.A. 
(cat. A); sta- 
10.30; Dinamo 
131 (cat. C);
Dud ești: ora

-

de 2; VI:79 de 1 și 21 de X; VII:92 
de 1; 4 de X și 4 de. 2; VIII:72 de 1; ■ 
12 de X șj 16 de 2; IX:25 de 1; 35 de 
X și 40 de 2; X:79 d» 1; 13 de X șl 
8 de 2; XI:92 de 1 șl 8 de X; XHȘ64 
de 1; 20 de X șl 16 de 2.
Analizînd „statistica" pe earev-am , 

arătat-o tnai sus constatăm o serie 
de curiozități (le numim așa, Lineîn- 1 
țeles, pînă la dovada contrară!). Ast-' fel, singurele 2 echipe care nu au - .
nici-un pronostic favorabil sînt Ener- > București (cat. B.); 
gia Minerul Petroșani și Energia Me-. V Dinamo Bacău talul Reșița care joacă în deplasare - cu Dinamo Orașul Stalân și respectiv > u*onui Ifinamo ora 
Energia Metalul C. Turzii ! De alt- N Pitești — Metalul 
fel, cu excepția reprezentativei secun- < sfanînniil Fnor<ria de a R.P.F. Iugoslavia, Progresului > ti c i m » p
București și Recoltei Avîntul Tr. Mu- > 10.30: Energia Met. „23 Anglist 
reș, echipelor oaspe li s-a acordat \ — Energia Flac. Tîrgoviște (cart, 
foarte puțină încredere. Mal rămîne 4 stadio.nu| Ft r^ie Veseliei:

om * 19.30: FJ. roțfa "Bere Rahova

— Energia Metalul Constanța 
(cat. C).
• Biletele pentru Jocul C.C.A.

— Energia Minerul Petroșani s-au 
pus în vînzare la agențiile; 
C.C.A., Dinamo, Pronosport (cal. 
Victoriei, 9), casa specială din 
str. Ion Vidu și stadionul „23 
August*

• Oradea 26 (prin telefon). în
trerupt la 12 august din min. 44, 
la scorul de 1—1, meciul dintre 
Energia Oradea și Dinamo .Tg.

“ ’ pentru canipio- 
continuat astăzi

Mureș, contînd 
natul cat. C a __ ____ ,. _
cu restul de 46 minute. Pînă la 
sfîrșit, cele două echipe au maî 
marcat cite două goluri: orădeniî 
prin Racksi și Nagy, dinamoviștii 
prin Meszaros (2), scorul fina® 
Im. d-a.

;‘a5?'.r,^L':COTesp<>nden't
AZI PE STADIONUL 

„23 AUGUST'*" :

■ C. C.
Energia Minerul Petroșani
Azi după amiază, încegfcpd de

uepu.se
echipelar.de


Halterofilii din R. D. G. și R. P. R., participant 
la întîlnirea triunghiulară, sînt gata de concurs

A luat sfirș't cel de al Xll-lea

Sîmbătă în sala Floreasca, ou 
începere de la ora 18 reprezenta- 
tivelle de haltere ale R-P. Bulgaria, 
R.D. Germa ne și R-P Romi ne vor 
lua startul într-o frumoasă corn. 
petHie internațională. întrecerea 
aceasta a halterofililor este fără 
îndoială cea mai importantă des
fășurată în țara noastră în ultimii 
ani.

Pe concurenții bulgari i-am pre
zentat. Azi, urmează să faceți cu
noștință cu concurenții germani șt 
romîni. pe caire-i veți putea ur
mări sîmbătă și duminică pe po
diumul de concurs.

Sportul cu halterele este deose
bit de pop'flar în R.D. Germană, 
fapt dovedit de numărul celor ca- 
re-1 -piraotică ca si de rm.rtrriiil mare

lae Dancea (R.r.K.)

Turneul final 
al campionatului masculin 
de calificare la baschet
IAȘi 26 (t-riin te,©fon;. — in 

primele două zile ale întrecerilor 
din cadrul turneului de califi- 
care masculin de baschet, aproa
pe 3.000 de spectatori — cifră 
record pentru orașul nostru — 
au urmărit partide de mare lup
tă, însă de un nivel tehnic mo
dest. Meciurile de p«nă a-cum 
au arătat forma bună în care &e 
aUă, în special, două dintre oele 
șase echipe participante, și anu
me Energia București și Voința 
Iași, formații care emit pretenții 
justificate pentru calificarea în 
prima categorie a țării.

Dintre meciurile desfășurate 
marți scoatem în evidență cel 
dintre Progresul Timișoara și 
Voința Oradea, care a prilejuit 
un joc foarte echilibrat, cîștigat 
la mică diferență — 55—52 
1(33—32) — de pr..na formație.
Soarta partidei a fost decisă abia 
în ultimele minute de precizia 
în loviturile libere, dovedită de 
timișoreni. Celelalte două întîl- 
niri ale serii s-au încheiat cu 
următoarele rezultate: Energia 
București — Voința Orașul Sta
lin 60—38 (20—17) ; Voința Iași 
— Energia Ploeștî 68-42 (34-18). 
La ana cînd telefonez, s-a înche
iat doar una din cele trei par
tide de astă-seară (n.r. miercuri) 
tn urma căreia Voința Iași a 
învins pe Voința Grașii Sta-lm 
cu scorul de 48—36 (21 —15).

Eugen Ursa 
'“'resnond mt

ri

Juniorii mini participă 
international de

Marți dimineața a părăsit Ca-' 
Mutata pleci nd cu avionul ta Paris 
echipa de tenis de masă a ju
niorilor romîni. In capitala Fran
ței sportivii r-mtni vor parti
cipa la un mare turneu inter
național de juniori organizat de

Olga Rubțova este noua campioană mondială de șah
Timp de o lună de zile s-a 

desfășurat la Moscova meciul 
turneu pentru desemnarea cam
pioanei mondiale de șaii. Dispu- 
iată paralel ai Olimpiada, în
trecerea a fost oarecum umbrită 
de amploarea marelui eveniment 
șahist masculin. Totuși, cei care 
au urmărit disputa șahistelor au 
fost martorii unei lupte strînse 
între campioana mondială Bîkova 

al spectatorilor care asistă la corn, 
petiții. Succesele înregistrate în ul
tima vreme de reprezentativele ță
rii și de unele clemente fruntașe 
sînt grăitoare. Recent la Meissen, 
reprezentativa R.D. Germane a în
vins Ungaria cu 4—3, iar la cam
pionatele europene, doi dintre hal
terofilii ei, pe care-i veți vedea e. 
vo'.uînd la București, au obținui 
locuri fruntașe, înregistrînd perfor. 
rnanțe excelente: la categoria se
mi ușoară Georg Misker a ocupat 
locul IV cu 307,5 kg.; iar la ca
tegoria mijlocie Giinther Siebert a 
ocupat locul II cu 377,5 kg. Rezul
tatele halterofililor germani sînt 
deoseb;t de valoroase. Siegfried 
Schaal (cat. cea mai ușoară) â 
realizat 270 kg; recordul lui Georg 
Miske (cat. semî-ușoară) este de 
317,5 kg.; iar cel al lui Haat 
la categoria ușoară este de 330 
kg. Foarte bune sînt și recordurile 
lui Giinther Siebert la categoria 
semi-graa (395 kg.) și recordul 
personal al lui Gohring la oat. 
mijlocie: 375 kg. Iată echipa 
R. D. Germane care evolu
ează la București și cele mai 
bune performanțe în ordinea cate, 
gor iilor: Schaal (270); G. Miske
(317.5) ; Haat (330); Helbig
(337.5) ; Gohring (375); SeOert 
(395); Arnold (377,5). Este posibil 
ca Siefeert să treacă la cat. mijlo
cie și Gohring !a cat. semi grea.

Echipa țării noastre a fost și ea. 
alcătuită. Ea este formată din cei 
mal în formă concurențî, elemen
tele cu cefe mai mari perspective 
evidențiate în cadrul ultimelor 
concursuri de selecție: Bahnău,

A DOUA EDIȚIE A
Au miai rămas două zile piuă 

la întîlnirea miernațională de 
înot, polo pe apă și sărituri, din
tre reprezentativele R. P. Romi ne 
și R. P. Polone, pe care o va 
găzdui ștrandul „Dante Gherman" 
din Capitală. Este pentru a doua 
oară cînd înotătorii celor două 
țări se întîlnesc în cadrul unui 
meci direct. Prima întîlnire Ro- 
mînia — Polonia a avut loc în 
anul 1949 la București. Victoriile 
au fost împărțite: la înot oaspe
ții au cîștigat cu 129—115, în 
timp ce la polo romînii s-au ară
tat net superiori învingind cu 
8—0. Au trecut de atunoi 7 ani, 
răstimp în care natația din țara 
noastră a înregistrat un sim
țitor salt valoric la toate pro
bele — la unele chiar ne putem 
mîndri cu performanțe de răsunet 
internațional —, iar oea po’one- 
ză, cu o veche tradiție, a urmat 
un drum ascendent, ajungînd în 
primele rînduri ale natației euro
pene. Pentru a ilustra progresul 
înotătorilor polonezi în ultimii ani 
este suficient să amintim că din 
1952 și pînă în prezent Polonia 
a întrecut la înot Cehoslovacia, 
Finlanda, Suedia, Austria, victorii 
care se dator esc unei echipe omo
gene ca valoare, atît la probele 
masculine cit și la cele feminine. 
In același timp, o serie de indivi- 
duadrtăți remarcabile ale înotului 
polonez și-au găsit loc printre cei 
mai buni performeri europeni. Să 
amintim în primul rînd pe Got- 
fryd Gremlowski, deținător al ve

la tin «nare concurs 
tenis de masă
F.M.T.D.. F.S.G.T. și Federația 
franceză de specialitate. Lotul 
jucătorilor romîni este alcătuit 
din Mariana Barasch, Maria Go- 
fopența, G. Cobîrzan și 'M. Is- 
covici.

și Rubțova. Cu mai puțin suc
ces a evoluat o fostă campioa
nă mondială, Rudenko. Primuț 
loc s-a decis abia în ultima run
dă a meciului turneu cînd Rub
țova învingînd-o pe Rudenko a 
totalizat 10 puncte tdin 16 po
sibile), asigurîndu-.și victoria Ia 
minima diferență de o jumătate 
de punct față de fosta campioa
nă Bîfcova- Rudenko a acumulat 
4'/2 pct.

Giinther Siebert (R. D. G.)
Birău, Roman, Vasarhelyi, Gus- 
beth, Dancea și Cazan.

Trebuie 6ă menționăm progresul 
înregistrat în ultima vreme de 
Tiberiu Roman, Mihai Gusbeth, Ion 
Balmău și AtiJa Vasarhelyi, care 
figurează în echipa reprezentativă. 
Avînd în vedere valoarea haltero
fililor bulgari și germani, sarcina 
reprezentanților noștri în această 
întîlnire triunghiulară este deosebit 
de dif cita. Ei vor trebui să dea 
dovadă de multă putere de luptă, 
să-și pună la contribuție toată 
forța, tehnica și tactica pentru a 
reprezenta cu cinste culorile patriei 
noastre, răspunzînd în acest fel 
condițiilor excelente de pregătire 
care li s-au creat.

Sîmbătă în Capitală;
ÎNTiLNIRU DE HATAȚIE

cârdurilor la 400 m. (4:39,8). 
1500 m. (18:51,7). In vîrstă de 
25 de ani, Gremlowski a fost dis
tins anul trecut — în urma vic
toriilor repurtate la jocurile spor
tive ale Festivalului — cu titlul 
de maestru emerit al sportului, far 
acum, e4 este speranța nr. 1 a na
tației poloneze pentru Jocurile O- 
limpice. Un puternic adversar 
pentru Alexandru Popescu va fi 
recordmanul polonez al probelor 
de 100 și 200 m. fluture. Marian 
Raczynski, ale cărui rezultate din 
acest an sînt 1:07,3 și respectiv 
2:35,1. Dintre înotătoarele polo
neze — se detașează: Elzbieta

DUMINICA LA BELGRAD Șl 
PRAGA; DUBLA ÎNTÎLNIRE 

DINTRE ECHIPELE REPREZEN
TATIVE ALE IUGOSLAVIEI 

ȘI CEHOSLOVACIEI

Duminică 39 septembrie va avea loc 
dubla întîlnire internațională de fot
bal dintre reprezentativele A și B ale 
Iugoslaviei și Cehoslovaciei Repre
zentativele A se vor întilnt la Bel
grad. iar cele secunde la Praga. In 
vederea acestor întîlniri forurile de 
spedaUtate din cele două țări au al
cătuit următoarele loturi : Iugoslavia: 
Krtvokucea, Bijelojevid, Prvulovict 
portari), Betin, Stankovlci, Tmkovlci, 
Koșceak. Radovici (fundași); Krsăicl, 
Boskov. Tasici, Șantek. Radllievici. 
Popo viei. Horvat. Spaici (mi;locași) ; 
Liooșinovloi, Zeteț, Pașjei, papeț, Pe- 
takbvtci, Kositici, Mtliutinovici. Raj- 
kov, Muici. Șekularaț, Vesel novici și 
Antici (înaintași). Cehoslovacia: pen
tru reprezentativa A:Doljeși, Schroif 
— portari —, Tichy. Novak, Jecny — 
fundași —, Pluskal, Hledik. Masopust. 
Bily — mtjlocaș! —, Venglos, Borovl- 
clka, Molnar, Prada, Pazdera, Morav- 
cik, Feureisl, Jakubcik și Pavlovtcl— 
înaintași- Pentru reprezentativa B au 
fost reținuți:. Stacho, Vecerka, Houș- 
ka — portari —, Samuelcik. Felsze- 
ghy, Mencllk, Linhart șl Kofent — 
fundași —, Kaciany, Dvorak și Kvas- 
nyak — mijlocași —, Pospichal, Vlas- 
ttmll Bubnik, Frizak, Bubernik, Mi- 
cek, Bohm șj Kraus înaintași.

MOSCOVA 26 (Agerpres). —
Ziarul „Mtoskovski Komsomoteț'* a 

publicat la 25 septembrie un inter
viu al lui Pierre Pibarot ob
servatorul special al federației 
franceze «ie fotbal Za meciul 
de rtiuninlcă dintre echipele 
U.R.S.S. și R.P. Ungare. Răspunzînd 
unei întrebări în legătură cu alcă
tuirea unei echipe selecționate eu
ropene la ora actuală Pibarot a for
mat următoarea reprezentativă: Gro- 
sics CR.P. Ungară)-Belin (R.P.F. Iu
goslavia), Jonquet (Franța), Van 
Brandt (Belgiaj-Ocwirk (Austria), 
Netto (U.R.S.S.) — Tatușin (U.R.S.S), 
Kocsis (R.P. Ungară), Kopa (Franța), 
Di Stefano (Spania), Ilin (U.R.S.S.). 
El a menționat de asemenea printre 
cei mal buni atacanți europeni pe 
Pnaghiarul Czlbor.

campionat mondial
Cu partidele întrerupte din runda 

Xl-a a luat sfîrșit cat de al XII- 
lea campionat de șah pe echipe. 
In întîlnirea U.R.S S. — R.P.R., 
marale maestru Gheller și-a reali
zat avantajul avut la întrerupere 
la Rădulescu și obținînd decizia 
a asigurat victoria echipei sale cu 
scorul de 2'/j — l’/a. Iată și ce
lelalte rezultate ale ultimei rtsnde: 
Anglia — Israel 2—2 ; R.P.F. Iu
goslavia — R P- Ungară 2—2 ; 
Danemarca — Argentina Z'h—P/2 
(!) ; R. P. Bulgaria — Elveția 
3—1; r. Cehoslovacă — R.F 
Germană 2’/»—1 */j.

In felul acesta, clasamentul fi
nal are următoarea înfățișare: 
1. U.R.S.S. 31 pct. ; 2. R.P.F. Iu
goslavia 26Va pct.; 3. R P. Ungară 
2o‘/ii 4. Argentina 23 pct.; 5. 
R F. Germană 22 pct.; 6. R.P. Bul
garia 22 pct.; 7. R. Cehoslovacă 
2O'Z2 pet-1 8. Anglia 20 pct.; 9. 
Elveția 19 pct.; 10. Danemarca 
19 pct.; 11. RP.R. 19 pct; 12 Is
rael 15’/2 pct.

La 25 septembrie. In sai’a cen
trală a Teatrului Ârmateii Sovie
tice a avut loc festivitatea de în
chidere a celui de al Xll-lea cam
pionat mondial de șah pe echipe. 
In aplauzele celor prezenți arbi
trul principal al întrecerii, A. Ilrna- 
kunas (Finlanda), vicepreședinte 
al F.I.D.E. a temlnat căpitanului 
ech'pefi U.R.S.S. marele maestru 
A. Kotov, cupa de aur —prcmtel 
transmisibil oferit echipei cîșt'gă- 
toare a titlului mondial. Membrii 
echipei sovietice, marii maeștri M. 
Botvmik, V. Smîslov. P. Keres,

ROMÎNIA - POLONIA
Gellner (100 m. spate), Irena MH- 
nikiel (100 m. spate), Irena Gry- 
ka-Jerowa (200 m. bras). Ele vor 
evolua însă la București în afară 
de concurs.

Intîlnireia care va începe sîm
bătă este binevenită pentru am
bele reprezentative. Ea va însem
na un fericit prilej de verif'csre 
înaintea Jocurilor Olimpice. Maria 
Both, Al. Popescu, M. Mitrofan, 
F. Heitz, A. Oanță, var putea 
ca în compania valoroșilor spor
tivi polonezi să realizeze perfor
manțe pe măsura posibilităților 
lor .-reale, sau poate chiar noi re- 
•orduri.

VARȘOVIA 26 (Agerpres). —
Campionatul de fotbal al R. P. Po

lone a fost întrerupt pe o perioadă 
de trei săpt: • .lini (24 septembrie—14 
octombrie). In acest timp echipele 
poloneze <îe fotbal vor susține nu
meroase întîlniri internaționale. In 
afara echipei braziliene Bclo Hori- 
zonto care a sosit recent la Varșo
via vor mai juca echipele magh-are 
Vasas Budapesta și Vasas Csepel.

Cu prilejul aniversării 'ubileului 
clubului Wisla din Cracovia la 30 
septembrie va sosi în R.P. Polonă 
cunoscuta echipă sovietcă Dinam-o 
Moscova.

La începutul lunii octombrie echi
pa CWKS din Varșovia va pleca în- 
tr-un turneu în Franța șl Belgia 
urmînd să joace cu echipei* Reims, 
Valenciennes și Charleroi.

• In cel de al doilea meci desfă-
furat Ia Varșovia, echipa campioană 
de baschet a S.U.A., Seattle Buchans 
Bakers Club a întrecut la 24 septem
brie echipa setecț'onată a R.P. Po
lone cu scorul de 53—53 (23—32).
La 25 septembrie baschetbaliștii a- 
matori americani care reprezintă pe 
muncitorii din întreprinderile de pa
nificație ale orașului Seattle au fă
cut o vizită lucrătorilor din panifi
cație ai .Varșoviei.
• Comitetul olimpic Iugoslav a ho- 

tărtt la 25 septembrie ca Iugoslavia 
să fie reprezentată la Jocurile Olim
pice de la Melbourne de o delega
ție alcătuită dm 43 de sportivi. Prin
tre aceșt a se găsesc Petrovic (ci
clism), Vlasic (canotaj aeadetmic). Si
mte și Vukov (lupte), Masek și Jez 
(tir), echipa de fotbal ți reprezenta
tiva de polo pe apă. De asemenea 
vor lua parte la Olimpiadă atleții 
iugoslavi Miha-lic, Lorger, Mugosa, 
Radosevc, Racic și Kotlusek.
• După mai puțin de trei luni, re

de șah pe echipe
D. Bronstein, M. Taimanov, și E. 
GhalHer au primit medalii de aur. 
Echipei R.P.F. Iugoslavia, clasată 
pe flecul II, i-au fost înminate me
daliile de argint, iar formației ma. 
ghiare cele de bronz.

La cea de a Xll.a Olimpiadă de 
șah, cel mai bun rezultat indivi
dual la prima masă a fost reailizat 
de tinărul șahist danez B. Larsen, 
care a totalizat 14 pct., din 18 po
sibile. Pentru această performanță 
remarcabilă lui Larsen i-a fost 
conferit titlul de mare maestru in
ternațional.

Luptătorii noștri s-au reîntors 
de la Opatija

Ieri dimineață s-a reîntors în 
Capitală echipa de lupte a țării 
noastre care a participat la mare
le concurs internațional desfășurat 
la Opatija (R.P.F. Iugoslavia). 
După cum se știe reprezentativa 
noastră a ocupat locul II după pu- 
tern'ca formație a Ungariei și îna
intea echipelor Turciei, Iugoslaviei, 
Susdie: și R.F. Germane.

Sportivii noștri • au fost în- 
tîmninați la sosire de reprezen
tanți ai C.C.F.S., ai Comisiei Cen
trale și de numeroși pr eteni eare 
i-au felicitat pentru frumoasele 
rezultate realizate. Oondueăto'vl 
lotului, tov. C. Stoicu, a declarat 
cu aceas-tă ocazie, următoarele: 
„Consider, ca și antrenorii lotului, 
că rezuitate'e real zate — locul II 
pe națiuni și numeroase tocuri 
fruntașe printre care tocul I ob
ținut de D. Pirvulescu — sînt 
mulțumitoare, cu atit mai mult cu 
cit unii dintre sportivii noștri au 
concurat în condiții grele. (Pir
vulescu — lovit la nas, Bujor — 
după o săptămînă de boală. 
Gheorghe Dumitru — cu ind:s- 
poziție stomacală etc.). Trebuie să 
remarc perfecta disciplină și omo
genitate a lotului pe care i-am 
condus. Țin să accentuez însă că. 
în vederea Jocurilor Olimpice, cei 
selecționabili mai au încă o serie 
de lipsuri de remed at și cj tre
buie să pună mai multă dirzenie 
în luptă.”

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

De pe pistele de atletism
• La 7 octombrie se va desfășura 

la Kosice cea de a XXVI-a ediț e a 
„Maratonului Păcii". Organizatorii an 
invitat atleți din Anglia, Suedia. El
veția, Finlanda, Olanda, Austria, 
R.D. Germană și Ungaria.

• Nurenbergul va găzdui la 7 oc
tombrie întîlnirea internațională d« 
atletism dintre reprezentativele R.F. 
Germane și Cehoslovaciei.

• Atletul Jan-Zua-kuan (Taivan) a 
realizat ta săritura în înălțime o per
formanță de 2,02 Im., egailînd recor
dul Asiei.

• In cadrul unui concurs atletic 
desfășurat in Finlanda s-au obținut 
rezultatele: lungime. Wahlander (O- 
landa) 7,53; înălțime, Nillson (Suedia) 
2,05 m.; Landstrom și Sutinen 4,32 m. 
la săritura cu prăjina; Sillanpăă 75,64 
m. la aruncarea suliței.

• Atletul norvegian Thorekidsen Si-a 
ibnbunălățit recordul personal la să
ritura in Înălțime cu o performanță 
de 2.04 m.

cordul mondial al orei la ciclism a 
revenit din nou in Italia. Ciclistul 
Ercote Baldini a parcurs pe velodro
mul VigoreHi din Milano «.316 km. 
intr-o oră. In felul acesta, el a În
trecut recordul ‘mondial stabilit de 
francezul AnqueHă car* era de 4&.150 
km. De notat că Baldini este ama
tor.-;
• Parațutistul polonez Lipovczan a 

stabilit un nou record mond al la să
ritura cu parașuta tn timpul nopții, 
sărind de la 6M m. eu aterizare la 
punct fix. In cele două sărituri efec
tuate, el a aterizat la 3,70 m. de cen
trul cercului.

• La Milano a avut loc întîlnirea 
internațională de gimnastică dintre 
reprezentativele masculine ale Italiei 
ți Ungariei, victoria a revenit spor
tivilor maghiari cu 552.15 p. — 543,65 
p. Individual, pe primul loc s-a c*a- 
sat Figone (Italia) 114,15 p. înaintea 
Iul Takacs (Ungaria) 1)0,15 p.
• între 2»—3* sepUhnbrie se va des

fășura Ia New-York întîlnirea de te
nis S.U.A.-Italia în cadrai Capel Da
vis. Din echipa S.U.A. fac parte Vie 
Seixas, Richardson și tinărul Giam- 
malva.
• La concursul atletic internațional 

„Memorialul Harbig", care se va des
fășura la Dresda intre 20—30 septem
brie, vor participa următorii atleți po
lonezi: Lewandowski, Makomarsk-, 
Sosgornik, Bugala, Rut, Nlklas, Ko- 
pyto șl ștafeta de 4 x IM m. bărbași. 
Dintre atlete vor participa Wagnero- 
wa, Gaborowna și ștafeta de l i IM 
*m. (Kusionowna, Lerczakowna, lEnse- 
ka, Rychterowna).
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