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Sverre Strandli pe primul loc la întrecerile din Festiva
lului din 1953. Lingă el: lozsef Csermak (Ungaria) și Mihail Krivo
nosov ( U.R.S.S.).

Meciurile de atletism cu 
a 22-a întîlnire pentru bărbați

Echipa Uniunii Sovietice a cîștigat întîlnirea 
de pentatlon modern cu reprezentativa R. P. R.

. Alexandr Tarasov, primul
Dumitru Țintea, cel mai

in clasamentul individual 
i bun concurent romin

Călugareni, locul de des- 
al ultimei probe, penta 

sovietici s-au întors ieri

De la 
făș urare 
tloniștii 
seară cu splendida cupă de ar
gint oferită echipei învingătoare 
fn întîlnirea R.P.R. — U.R.S.S. 
Meritată răsplată pentru cei care 
eu fost mai buni și care s-au im
pus, de-a lungul celor cinci zile de 
ftrtreceri, drept principali preten 
denți la medaliile puse în joc la 
Olimpiadă.

U.R.S.S. — 13.581 puncte,
R.P.R. — 1 1.341,5 puncte : acesta 
este rezultatul firul al intîbnrii, 
demonstrînd net superioritatea 
oaspeților, consecința firească a 
unei omogenități rar .-e icei 
trei componenți au awt peste 
4.500 fiecare!) și a unei exce
lente pregătiri tocmai la acele 
probe care îi „costa* neitte pur te 
pe majoritatea pentatlcniștiîor 
(călărie, scrimă, înot). Echipa 
noastră s-a comportat bine in 
ultimele trei pirobe. Egali ls tir, 
învinși — dar nu atît de catego
ric precum ne așteptam — la înot, 
și foarte aproape de ciștigători la 
cros, pentatloniștii noștri s-au 
prezentat abia în aceste probe la 
.nivelul posibilităților lor. Cele 
peste 1.600 de puncte pierdute in 
primele două zile, la călărie și 
mai ales la spadă, au atîrnat 
greu în balanță. Dar. așa e 
tatlonul...

cei 300 de metri. Cel mai 
timp, 3:45.2 l-a obținut Ivan 
rlughțu, „Bine, dar ăsta 
timp de înotător 1“ au exclamat 
specialiștii natației prezenți în 
sală. Și n-au greșit deloc. Deriu- 
ghln este într-adevăr maestru al 
sportului la înot, așa că, după ce 
s-a consacrat pentatlonului, pre 
ferința lui de odinioară nu repre
zintă nici un fel de problemă. 
Iată clasamentul probei: 1. Deriu- 
ghln 3:45,2 (1056 p.); 2. Novikov 
4:06,4 (972 p.); 3. Stoenescu 4-11.5 
(952 p.); 4. Ionescu 4:12.2 (948 
p.); 5. Salnikov 4:14.2 (940 p.); 
6. Rakitianski 4:17.0 (932 p.); 7. 
Țintea ’4:18.7 (924 p.î; 8. Tara-

bun 
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es te

(Continuare in pag. a 4-a)

Iată că vremea rea și friguroasă, 
pe care atieții noștri au mtîlnit.o 
în ultimele lor evoluții la Dresda 
și Praga a poposit și la noi de cî- 
teva zil'e. Totuși iubitorii atletismu
lui nu vor fi lipsiți de un specta
col interesant, pe care.l va furniza 
dubla întîlnire atletică internațio
nală între echipele R.P. Romîne și 
Norvegiei.

Organizatorii se îngrijesc să a- 
menajeze cît mai bine pista și ce
lelalte instalații ale Stadionului 
Republicii, așa incit chiar și în 
aceste condiții întrecerile să aibă 
cît mai puțin de suferit. In ceea 
ceă privește pe viitorii competitori, 
si ei sînt preocupați de principa. 
Iul eveniment sportiv al acestei 
săptămîni și, vă rugăm să credeți, 
ou deapănă numai amintiri de tei 
trecuta lor întîlnire, ci se pregă
tesc cu sîrguință.

In Office condiții deci, întîlnirea 
dintre echipele masculine și femi
nine ale R.P. Romîne și Norvegiei 
se anunță la fel de disputară și 
sîntem convinși că va prilejui o 
întrecere deosebit de dîrză al că,, 
rei cîștigător, se pare, nu va pu
tea fi cunoscut decit odată cu 
desfășurarea ultimelor probe, poa
te chiar ultima, așa cum s-a în. 
tîmplat anul trecut ia Oslo, cînd 
învingătorul a „apărut" numai 
după desfășurarea ștafetei de 
4 x 400 m ultima probă a concur, 
sului. In ceea ce- privește meci»! 
feminin, prima șansă o are desigur 
reprezentativa țării noastre care, 
ca și anul trecut, poate obține vie. 
tăria chiar la o diferență aprecia 
bilă de puncte. Oricum, fetele 
noastre nu trebuie să se autoliniș- 
tească cu o victorie sigură, ci vor 
trebui să se străduiască să aibă 
o comportare cît mai bună, care să 
înlăture o eventuală surpriză.

Cu acest meci, echipa noastră 
masculină susține cea de a 22.» 
întîlnire internațională a sa, iar 
cea'feminină pe cea de a 19-a.

Oaspeții sînt așteptați jsă so. 
sească astăzi în Capitală venind de 
la Oslo. Meciul Jugoslavia — Nor
vegia care trebuia să se desfâ. 
șoare săptămîna trecută la Bel
grad, au a mai avut loc.

In așteptarea întrecerilor
Interesul pe care l-a stârnit în rîndurile elevilor bucureșterfî 

inițiativa ziarului „Sportul pop ular" de a organiza ..Săptănaom 
atletismului" depășește cu mult așteptările. Pentru a exempUSe- 
ca această afirmație enumerăm

în primele ore ale dimineții, 
printre numeroșii, vizitatori ai re
dacției noastre se aflau o serie 
de profesori de educație fizică din 
școlile Capitalei, precum și nu
meroși elevi. Din primele cu
vinte schimbate cu tovarășa A- 
lexandra Cer'oacev, profesoară 
de educație fizică la școala pro
fesională mecanică „Electroapa- 
rataj", am aflat motivul, „supă
rării" ei și ceea ce, de-altfel, a 
determinat-o să ne viziteze.

— Pe lingă cine să stăruim ca 
elevii școlii- noastre — o școală 
profesională — să fie 
întrecerile „Săptămânii 
mului" ?

Rezolvarea imediată 
bilă a dorinței exprimate 
fesoara Cerbacev, care ne trans
mitea „necazul" a vreo 60 de e- 
Levi, i-a prilejuit multă satisfac
ție. Așadar, elevii Drăgușenescu 
Ștefan, Ralea Ionică, Uțaru Ma
rin și alții — în numele cărora 
ne vorbea profesoara Alexandra 
Cerbacev — se vor număra prin- 

la

doar cît ev a fapte.
— Constant inescu Mircea. eterr 

în anul IV C al școlii medii teh
nice medico-farmaceutice.

tre entuziaștii 
„Săptămîna

Un tînăr 
recomandă 1

Oaspetele nostra avea dorința: 
oa, împreună eu alți colegi da.* 
ai săi, să fie trecut pe listele par— 
ticipanților la „Săptămîna atle
tismului". Și. în încheierea con
vorbirii purtate, elevul Constan— 
tinescu Mircea ne-a asigurat căi 
reporterii noștri vor avea ocazia: 
să scrie despre performanțele co
legilor săi Stoica Valentin și Di*— 
mitru Dumitrașcu, foarte pri— 
cepuți la probele de aruncare a; 
greutății și săritură în înălțime».

★
In filele block-notesurilor, re

porterii noștri au trecut însemnă
rile culese cu prilejul vizitări' 
unor școli din Capitală. Pretu
tindeni — via satisfacție a d*-* 
vilor, ca și o atentă preocupară- 
a profesorilor de educație ftzică— 
prieteni apropiați ai mișcării 
noastre sportive.

Cu dorința de a-și îndeplini î®*-
. datoririle cu conștiinciozitatev- 

profesoara Elena Găină, de la 
școala medie nr. 5 fete, a consa
crat o parte a unei ore de educa
ție fizică vorbind elevelor despre 
„Săptămîna atletismului". îndem- 
nîndu-le totodată să se pregăteas
că temeinic în vederea întreceri
lor.

X însemnările reporterului care
X a vizitat școala medie mixtă nr. 4 
< cuprind o interesantă prezentare- 
x a unora dintre participanții în— 
X scriși la concursuri. De pildă, e- 
X 1evul Ștefan Barbu, din c'asa- 
✓ X-a G, are la activ o performan— 
X ță de 12,3 sec. la proba de 100: 
\ m. plat; elevul Coe Dan, din clasai 
/ a IX-a A, (în vîrstă de 15 ani)» 
X a obținut la un recent concurși 
X rezultatul de 1,60 m. la proba del 
/ săritură în înălțime; elevul Io-» 
/ nescu Mircea, din clasa a X-ai 
X F, care va lua startul în probai 
C de 400 m. plat, și-a cîștigat -fa»—' 
y ma de sportiv fruntaș
> *
X La redacția ziarului 
X popular" colectivul de 
(re a „Săptămînii atletismului" îșiț 

de la Budapesta Z continuă activitatea de pregăti— 
ce splendidă figură X re a competiției. Ca urmare ai 

echipa Romîniei". X numeroaselor propuneri și soli ci-< 
(de 46 de ori in. Z țări, îi informăm pe elevii școli--! 

Giiney Ulmen (de z lor profesionale că așteptăm șR 
— ‘ ” - — - din partea lor înscrieri cît mail

numeroase.
Vă așteptăm, dragi elevi aft 

școlilor din Capitală, la startul! 
întrecerilor „Săptămînii atletis
mului" organizate în cinstea „Lti—, 
nil prieteniei romîno-sovietice" ști 
vă dorim succes în această com-j 
petiție, la capătul căreia orimili 
trei clasați în fiecare probă vori 
ii răsplățiți cu numeroase premiir? 
materiale și echipamente sportiv* 
ve, plachete, cărți, diplome ele. j

înscriși la. 
atletts-

Și favora- 
de pro-

participanți 
atletismului".

★
subțirel, blond, ni se

CE ÎNSEMNEAZĂ moda spor?
Reportaj i/n viteză cu echipa de baschet din Istanbul

Din momentul în care ziarele 
șr radioul au anunțat turneul e- 
ohipei de baschet MODA SPOR 
din Istanbul în țara noastră, ceea 
ce se discuta mai mult în lumea 

însă X sportivilor noștri era : ce însem- 
pen- \ nează Moda Spor ? fiindcă am- 

x bele cuvinte se pretau la felu- 
X rite interpretări. Așa, de pildă, 

NET X au fost unii — mai glumeți, se în. 
Z țelege — care socoteau echipa 
X turcă o reprezentantă a unei case 

Concursul de înot a fost eel X de... mode. (Capitala a găzduit 
mal rapid din toate cele cinci. Z în acest 
El n-a ținut nici măcar un sfert z țio al 
de oră. Grupați în două serii, cei * baiișulor 
ti ooncurenii au parcurs marți X Z- • 
după amiaza la bazinul Floreasoa X semnificație a celor două cuvin* 

.rrs.rr _ n r j. _ _. . r , ,,____  . te. Determinați de această curio-
J f zitate — s-o denumim profesio

nală — și de dorința de a schîiji- 
ba impresii cu oaspeții i’ 
i-am intervievat — cu viteză 
contraatac — în hohil de la , 
basador.

Am sfat de vorbă cu 
ședințele clubului, profesorul 
link Berkol de la facultatea 
medicină 
chestiune 
fost aceea 
Răspunsul

DERIUGH1N, CIȘTIGATOR 
LA ÎNOT

timp Festivalul Intenia- 
Modei). Turneul baschet - 

turci se «propia de 
nici cititorii noștri și 

nu cunoșteam adevărata

IN PAG. a Ilka:
Alte răspunsuri 

la ancheta 
„Care sînt cauzele 

nivelului scăzut 
al fotbalului nostru"

noștri 
de 

Am-

pre
li a- 

de 
Istanbul. Prima 

care am atins-o a, 
numelui echipei» 

fost mai.*, Simplu

chiar decît proverbialul ou al lui 
Columb : MODA ? Numele unui 
cartier din Istanbul (se vede de 
aici că în Turcia există o tradiție 
din a da cluburilor numele cartie
relor. Vezi cazul Galatasaray). 
Iar Spor=sport. Toată lumea este 
deci lămurită I

Conducătorul delegației turce a 
ținut însă să ne mai spună și alte 
lucruri. In primul rînd el s-a arătat 
îneîntat de primirea făcută 
mînia, de tot ceea ce a 
cu ocazia acestei plăcute 
„Am vizitat stadioanele 
reștiului, parcurile și 
mentele lui. Mi-au lăsat o 
sie admirabilă. In mod cu totul 
deosebit ne-au plăcut minunatele 
obiecte de artă populară: țesătu
rile. vasele, sculpturile în lemn”.

Dr. Berkol ne-a spus că, cu pri
lejul vizitei în Romînia el și cei
lalți membri ai conducerii clubu
lui Moda Spor, care are secții de 
volei, natație, polo, handbal, yach
ting, („de‘ fotbal nu ne ocupăm’ 
ne-a precizat oaspele), au dus 
tratative pentru organizarea unor 
întreceri ou sportivii noștri La a- 
ceste ramuri „In felul acesta — 
a încheiat eminentul chirurg turc

în, Ro- 
văzut 

vizite.
Bucu- 
monu- 
impre-

— dorim să dezvoltăm și mai 
mult relațiile sportive dintre cele 
două țări".

Inginerul de construcții Ilașim 
Tonkut, căpitanul echipei Moda 
Spor, a atacat — la cererea noa
stră — subiectul: baschet. „Echi
pele romîne pe care le-am văzut 
sau întîlnit îmi plac pentru jocul 
lor rapid, dinamic. Cu o tehnică 
mai perfecționată, echipele voastre 
ar învinge cele mai puternice for
mații ale Europei. Colegii mei de 
echipă care au făcut parte din re
prezentativa Turciei la campiona
tele europene 
mi-au povestit 
a făcut acolo 
Turha-n Tezol 
ternațional),
28 ori în echipa Turciei) și Yal- 
cun Okoya (de 33 de ori interna
țional) mi-au confirmat spusele 
căpitanului lor de echipă.

„Bucureștiul nu-1 voi putea uita,
— mi-a declarat în încheiere Ha- 
șini'Tonkut. Are itn farmec de
osebit prin atmosfera veselă, ani
mată care.l caracterizează, și — 
de ce n-aș spune.o? — prin dră
gălășenia tinerelor lui cetățene".

(Ef. I.)

al școJiL.

„Spartull 
organiza-*



Traseele tot mai lungi pun probleme lot mai grele participan- 
: ți lor, pe măsură ce crosul de masă avansează spre etapele superioare 
.De aceea, toată atenția pregătirii concurenților calificați pentru faza 
zregionalăf

In fotografie, aspect dintr-o întrecere a crasiștilor juniori.

14 și 21 octombrie:

Etapa regională a crosului 
„Să întîmpinăm 7 Noiembrie1*

Duminică 7 octombrie s-a des
fășurat în centrele de raion și în 

•orașe etapa Il-a a crosului „Să 
Întîmpinăm 7 Noiembrie",

După cum ne-au informat co
respondenții noștri, această etapă 

• care a coincis cu deschiderea 
„Lunii Prieteniei Romîno Sovie
tice" a avut un caracter cu ade
vărat sărbătoresc. întrecerile, bine 
organizate, au fost urmărite de 
numeroși spectatori, iar la startul 
concursurilor au fost prezenți 
mulți tineri. Ei au țikiut să par
ticipe la acest tradițional cros 
menit să desemneze dele mai 
bine echipe de începători din co
lective, orașe, raioane sau regiuni.

In orașul Cluj, etapa a 'l-a .1 
crosului „Să întîmpinăm 7 Noiem
brie" a reunit 450 concnrenți și 
concurente — dintre cei î 8.848 
cîți au participat în prima etapă. 
Cei mai bine pregătiți s-au do
vedit sportivii din colectivul Pro
gresul (care au ocupat locul IJa 
senioare), Flamura roșie Imioș 
Herbak (locul 1 la juniori), Școala 
Medie nr. 1 șî Dinamo, far bei 

■mai numeroși au fost reprezentan
ții colectivelor sportive Știința, 
Progresul și Locomotiva.

La Tg. Mureș, 150 concurenți ca. 
Eficați în etapa l-a s-au întrecut 
pentru desemnarea echipelor care 
vor participa în etapa regională. 
Echipele care au cîștigat acest

• LUPTE. Cu scopul de a popu
lariza acest sport, organizatorii gru
pei i a campionatului republican 
pe echipe (Dinamo Satu Mare) au
programat reuniunea de duminică 
la Cărei. înaintea acestei etape cla
samentul campionatului 
toarea înfățișare :
1. Dinamo Buc. 18 17 1 0 128: 16 53 '
2. C C.A. 18 15 2 1 106: 38 50 <
3. Progresul L. 18 14 2 2 94: 49 43'’
4. Locomotiva T, 18 12 3 3 «6: 53 45 (
5. Energia O. St. 18 10 4 4 92: 49 42
6. Energia PI. 18 10 3 5 81: 60 41 (
7. Energia B.M. 18 9 2 7 75: 64 38
«. Energia Reșița 13 8 4 6 73: 61 38 (
9. Progresul B. 18 6 6 6 64: 78 36

710. Voința Tg. M. 18 6 2 .10 58: 64 32 <
;U. FI. roșie CI. 16 5 2 11 53: 90 30 ,
: 12. Energia CI. 18 3 4 11 54: 88 28 1
113. FI. roșie Arad 18 2 4. 12 45: 96 26 .
:14. Dinamo S.M. 18 3.21 13 50: 91 26 1
:J5. Energia Hun. 18 43: 99 23 j
16. FI. roșie Gl. 18 1 0 17 25:117 20 1

• Voința Tg. SăcuiesIC, Voința ‘
Buc., Voința Lugoj și Locomotiva 
'Oradea au confirmat participarea In
Xinala campionatului de calificare.

■ HANDBAL. Meciul feminin 
de cat. A. Fl.'r. Steagul roșu — 
tȘtiința Min. înv., amînat din e- 
tlapa de durpinică, s-a disputat 
luni, ferminîndu-se cu scorul de 
7-4 (3-3). Au înscris pentru îpvin. 
ipitoare Victorifa Dumitrescu (5), 
Antoaneta Vasile și Aurelia Po
pescu, iar pentru învinse Corne
lia Vuia, Carolina Răceanp și 1- 
leatka -Colesnicov (2) 

drept sînt: Școala Profesională 
Lemn (junioare) Școala Profesio
nală Metal (juniori), Progresul 
și Dinamo (senioare și respectiv, 
seniori).

Duminica aceasta, în orașele 
reședință die regiune vor avea loc 
concursurile fazei de regiune. 
După cum se știe, la 14 octom
brie se vor întrece numai junio
rii și junioarele, urmînd ca se
niorii și senioarele să-și dispute 
întîietatea cu o săptămînă mal 
tîrziu, adică la 21 octombrie. 
Odată cu această etapă emu și 
îa alcătuirea echiipelor se voi; 
produce modificări, echipele fiind 
formate din cîte 6 băieți și 5 
fete, pretențiile cresc. Accentul nu 
va mai trebui pus pe mobilizare,

Duminică în 
categoriei 4

Pînă nu de mult, previziunile 
făcute pe marginea fiecărei întîl- 
niri de rugby se adevereau de cele 
mai multe ori. In etapa trecută 
însă rezultatele meciurilor — mai 
ales ale celor din categoria A — 
au fost cu totul neobișnuite. Ex
plicația trebuie căutata în creș
terea valorii echipelor situate 
în a doua parte a clasamentului. 
De altfel, acest lucru dă campio
natului o notă accentuată de e- 

, chilibru, suscitînd de la etapă la 
etapă un interes tot mai mare.

Iată acum meciurile cuprinse în 
etapa de duminică. In CATEGO
RIA A: Energia Petroșani-Loco- 
motiva P.T.T.; Știința Cluj-C.C.A.; 
Progresul Sănătatea-Dinamo Bu
curești (Tineretului II ora 16) ;

are urmă- • In 4 luni deficiențele campionatului republican de atletism pe echipe n-au fost remediate
K Reluarea campionatului republi. 
E can de atletism pe echipe, după 
E o întrerupere de aproape patru 
K luni, n.a trecut neobservată. S-au 
r înregistrat cu acest prilej, o se- 
T rie de performanțe bune, printre 

care un nou record și altul egalat, 
s-au verificat forțele martor atleți, 

w sjau remarcat o serie de elemente 
k tinere. întrecerile desfășurate la 
K sfirșitul săptămînii trecute pe Sta. 
S/dioRul'Republicii ofdră însă și alte 
» aspecte de cliscuție.

DISCIPLINA DE CONCURS

- Atlețtlor, ca,^și. tuturor celorlalți 
sportivi, le piifem pretinde dis.

I ciplină în timpul "Întrsceîîi spor, 
i live. Ceea ce s-a întîmplat s«n. 
bată și duminică pe Stadionul

1 Republicii dovedește cît dg puțin 
. îi preocupă pe unii atleți discipli. 
I na de ccyicurs. Ei confundă con. 
cursul cu antrenamentul și se com
portă pe teren ca atare. (Intre

' două aruncări o atletă s-a găsit 
, să zvîrle sulița dinspre terenul ga.

■ cuat- spre pista de e!ăn a sări- 

începe returul unei pasionante 
întreceri: campionatul republican 

de rolei
Marți seara s.au disputat în sala 

Dinamo ultimele jocuri masculine 
de volei din cadrul Cupei Comi
siei Centrale. Progresul I.T.B. a 
învins C.C.A. cu 3—2, iar Loco
motiva București cu 3—1 pe Di
namo București. întrecerea a fost 
astfel cîștigaiă de Locomotiva 
București (6 puncte)„ care e ur
mată în clasament de Dinamo, 
C.C.A. și Progresul I.T.B.

In zilele de sîmbăită și dumi
nica sîrit programate următoa
rei; meciuri, contînd in prima 
elaipă a returului: masculin: Ener. 
gia Metalul Orașul Stalin — Lo
comotiva București; Dinamo Bucii, 
rești — Progresul I.T.B,-, C.C.A.
— Știința Timișc Știința Arad
— Progresul Cluj; 'Dinamo Con
stanța—Progresul Galați; feminin: 
Locomotiva București — Energia 
Constr. Buc; Progres&l C.P.C.S.
— Dinamo București; — Progre. 
sul Cluj — Știința I.C.F.; Voința 
Orașul Stalin — Flamura roșie Cluj; 
Dinamo Arad — Voința Sibiu.

ci pe buna pregătire a celor ce 
vor lua startul. Tocmai de aceea 
au și fost separate întrecerile ju
niorilor de cele ale seniorilor

In etapa regională organizarea 
crosului trebuie să fie și mai 
bună. Accentuăm asupra acestui 
fapt — hotărîtor în reușita unei 
întreceri — deoarece în etapa care 
a avut loc duminica trecută au 
fost și cazuri în care organizarea 
a lăsat de dorit. (Exemplu ora
șul Sibiu). Pentru a se evita ase
menea situații comisiile regionale 
au datoria să ia din timp toate 
măsurile. Mobilizarea concurenți- 
lor, alegerea traseului, asiguratei 
unui număr corespunzător de o- 
ficiali, sînt sarcini care trebuiesc 
rezolvate din timp.

cam pi on ațele 
și B la rugbi

Energia I.S.P.-Energia S.M. Or. 
Staîîn (Tineretului IV ora 16) ; 
Dinamo IX-Locomotiva Gr. Roșie 
(Dinamo Tonola ora 10); CATE
GORIA B seria I-a: Știința Iași- 
Energia Mine Buc.; Știința Ga- 
lați-Locomotiva Buzău; Energia 
Constanța-Fl. roșie Or. Stalin; 
Progresul F.B.-Energia Ploești 
(Progresul F.B. — ora 16); Știin
ța Buc.-Progresul Tecuci (Tinere
tului II ora 11)- Seria a 11-a: Lo
comotiva Cluj-Energia Republica 
Buc.; / Știința Timișoara-Energia 
Tîrnăveni; Progresul IA.S. Sibiti- 
Locomotiva Timișoara; Știința A- 
rad.Energia Lupeni; Progrdsul I 
București-Voința Cluj (Tineretu
lui III ora 11).

torilor în lungime, provocînd ac. 
aidentarea unui săritor. Firește, 
nimeni nu spune ca, aruncător 
fiind să aștepți nemișcat pe bancă 
pînă cînd toți ceilalți concurenți 
și.au epuizat încercarea. Dar dacă 
te joci cu sulița sau cu discul,-a- 
tunci fă.o în spațiul din teren 
unde nu există pericol pentru; ni. 
meni! Exemplul de mai,sitsjhu este 
singurul care s-ar putea“da.

ABSENȚE NEMOTIVATE

Problema echipedor incomplete 
la acest campionat republican este 
o...^ poveste veche. Nu odată am 
semnalat î«n ziariit nostru, cazurile 
reprezentativelor del așpeÂții țjre. 
zefite în iconcurs, fără Tnseriși 
la unele probe sau cu simpli’fi- 
guranți. Speram ca aceste consta, 
țări să rămînă fie domeniul trecu, 
tului, și aveam de ce. A trecut o 
vară' întreagă de la încheierea tu. 
rului campionatului, răstimp mai 
mult decît suficient pentru ca"au. 

. trenorii să.și ț.egătească un c4ec. 
tiv ccrmil-f în vedere a rrtuării

mpRtsti tv.i c» unt
Tin-Lrn din Sanhai îi cunoaște pg sportivii romini
Am lăsat în urmă Pekinul cu 

al său de neuitat Templu al Ce
rului, cu barca de piatră din pa
latul de vară Y-Ho-Yuen, care l-a 
costai pe împărat cit o flotă în
treagă, am lăsat în urmă orașul 
cu mii de monumente istorice, 
construite cu sute și mii de ani în 
urmă. Trenul gonește acum de a- 
proape 30 de ore prin mijlocul 
cîmpiilor mănoase. Pe măsură ce 
înaintăm spre sud, culturile de 
porumb care predominau în nord, 
sînt înlocuite cu lanuri de orez, 
principala bogăție din aceste lo
curi. Apar tot mai numeroase ca
nale ce se ramifică unul dintr-al- 
tul ca o adevărată piază de păian. 
jen, pe care alunecă lin sumede
nie de bărci. Din loc în loc, pe 
nesfîrșrtele cîmpii, apar niște flori 
imense, albastre, galben» sau ro
șii. Sînt umbrelele — vestitele um
brele chinezești — pe care le poar
tă oameYui ca să se apere deopo
trivă de razele ' soarelui sau de 
ploaie. In curînd vom ajunge la 
Șanhal, cel mai mare oraș al Astei 
continentale.

De la început impresia a fost 
puternică: pe bulevardele largi, 
străjuite de clădiri de cîte 20—25 
etaje, circulă automobile de cele 
mai noi tipuri, din toate țările pă
mântului, alături de autobuze chi
nezești și autocamioane uriașe, în
cărcate cu tot felul de produse ale 
acestui oraș-port de aproape 
7.000.000 locuitori. Din loc în loc, 
milițieni îmbrăcați cu o tonică al
bă, împodobită cu tot fetul de fire
turi, pantaloni bleumarin-scurți, 
cască colonială in cap și ghete de 
baschet în picioare, dirijau circu
lația. Pe trotuare, o lume îmbră
cată pestriț, care umblă în sus și 
în jos, sau core stă cuminte la 
rînd la cinematograf. Reclamele 
luminoase s'nt aprinse în plină zi. 
De o parte și de alta a străzilor, 
nenumărate magazine, — de la 
cele in care se vînd clasicele sta
tuete chinezești de jad sau fildeș, 
sculptate cu o migală cu adevă
rat chinezească și pină la uriașele 
magazine universale in oare se 
găsesc de toate, de la conserve

...Am lăsat in urmă Pekinul, cu corabia de piatră care l-a 
pe împărat cit o flotă întrea gă...

competiției. Din păcate, lucrurils 
nu s-au întîmplat așa. Din nou. 
multe absențe, din nou fel de fel 
de improvizații. Este oare admi. 
sibil ca asociația Locomotiva, care 
numără în rândurile ei una dintre 
cele mai puternice echipe de marș 
din țară (Loc. P.T.T.) să se pre. 
zintefla startul probei de 10 km. 
marș cu’'un slngur^concurent? Sau, 
ca aceeași asociație, care a sus
ținut, și^înțtoiiri internaționale, să 
nu aaibă.riici un reprezentant la 
5000 m;? pupă atîtea și atîtea corn, 
petiții atletice care au avut loc. 
n.au putut - asociațiile Locomotiva, 
Recolta, Voința să-și selecționeze 
măcar afectivul unei echipe?

URMAREA...

este cu. 
eu ca. 
ar tre.

...acestei, stări de lucruri 
născută. InȘrîo ‘competiție 
racter republican, în care 
b’ui să vedem tot ce are mai bun 
atletismul nostru, se. înregistrează 
— așa cum s-a întimpkit și de 
data ; aceasta — cifre penibile, ca 
de ptMă 1.56 m. la săritură în Hirif. 

de raci și banane pînă la auto
mobile Citroen — se intind pe 
kilometri întregi.

Șanhaiul este un oraș modern, 
de proporțiile Londrei sau New- 
Yorkului. Dar ricșele ce se stre
coară cu dexteritate printre auto
camioane și automobile, sutele de 
janci și sampane — bărci acoperite 
cu pînză sau rogojini din paie de 
orez —- trase la cheiul fluviului 
Wang-Po care taie orașul, dau 
Șanhaiului farmecul de totdeauna 
al orașelor din extremul orient, 
în care se duce a viață trepidan
tă.

In mijlocul acestui uriaș oraș 
am avut o deosebit de ptăcuiă în
tâlnire la magazinul universal nr. 
1. ale cărui mărfuri slnt răspîndite 
în nu mai puțin de 12 etaje. Unul 
din vlnzători, după ce ne-a între
bat dacă slntem „Romania lan-ceu“ 
adică echipa română de baschet 
despre care auzise că va sosi la 
Șanhai (lan-ceu înseamnă bas
chet) a scos cu bucurie dinir-un 
sertar al tejghelii ziarul „THI-YU- 
PA0“ („Sportul chinezesc") și 
deschîzîndu-l la ultima pagină 
ne-a arătat-o pe lolanda Balaș fo
tografiată Ungă ștacheta ridicată 
la înălțimea record de 1,75 m.

— Iue-Laig-ta Pa-la-să hao! 
(lo'anda- Balaș e atletă bună), ne-a 
spus el. Și a început să ne citeas
că tot articolul închinat ei. Cu a- 
julorul interpretului am înțeles că 
se mai vorbea acolo și de unul ț 
dintre cei mai buni antrenori din ! 
lume la săritura în înălțime, romi- 
nul Itie-ăn Sai-kung-ăr, în care 
desigur că ați ghicit pe Icn Soter! 
Discuția s-a încălzit apoi și rînd 
pe rînd am aflat că interlocutorul
nostru văzuse nu numai pe volei
baliștii noștri oare au jucat la 
Șanhat, ci și echipele noastre de 
tenis de masă și că aștepta cu ne-

cneczaic-tL.
***** 1 'iili'k. JkteiMMh.

In jarul nostru se ktuumt • 
■Tasd de curioși cure cțrohu jrur 
souse de Tin-Lin. rltailr « rase- 
nu 18 stilouri de la ecc ui K & 
magazinului universal 5r. I 
Șanhai.

MIRCEA TLDORAK 

țime bărbați; 16,41 m. ia suliță 
femei; 23,5 sec. la m.g. ți al
tele. La ultima etapă a turului 
(16—17 iunie) Pietroiu (Voințaț 
realiza 37:35,2 la 19.009’m. Dc_ 
data aceasta el a alergat 4 27,fe, 
Streza (Loc.) de la 12,5 sec., U 
13,0 sec. (80 m.g.), etc. Lista nu 
e completă. Nu este și acesta iui 
aspect ai de.’ cswi-Ji față de 
campionatul de „.etis.n pe echipe, 
al muncii slabe care se desfășoară 
în unele secții de atletism?

Nu este timpul și locul să ne 
ooupăm acum de toate problemele 
pe care le ridică desfășurarea 
campionatului republican de atle
tism pe echipe. Aceasta o vom 
face după consumarea ultimei ia. 
tllniri. Dar pînă atunci, atleții, se. 
trenorii și arbitrii, trebuie să dove. | 
dească un interes mai mare cam. 
pionatului, să de* viață aces
tei competiții pentru care s« 
fac multe sacrificii dar care, așa 
cum s.a prezentat ultima cară, h* 
justifică prea puțin existența



'Azi și mîine

NOI INTILNIRI INTERNATIONAL 
DE BASCHET

Echipele de baschet din țara 
noastră își continuă activitatea 
internațională printr-o serie) de 
meciuri care se vor desfășura azi, 
mâine și sigribătă. Astăzi echipa 
turcă Moda Spor din Istanbul își 
încheie turneul în țara noastră 
jucînd la Iași ou echipa

Mîine va debuta în 
selecționata feminină a 
Stara Zagora, care v.a 
fruntașa clasamentului 
natului republican, Energia Con
structorul București. Echipia ora
șului Stana Zagora este una din
tre cele mai valoroase formații

Voința.
Capitală 
orașului 

întîlni 
campio-

din R,P. Bulgaria. In^carupionatul 
d«£anujl trecut Jecfijp> • SraW'Z a • 
g^a sW^cTasaf. ,p6 Iwul patru. 
Meciul Stâra1 Zâg&ra —, Energia 
Constructorul București se dispu
tă la ora 20 în sala Dinamo. In . 
deschidere (ara 18,30) se întîlnesos 
în cadrul campionatului republi
can echipele masculine Locomo
tiva P.T;T. și Progresul Arta Bu
curești. Următoarea partidă a se- 
lecțidnatei- Sfara Zagora se va 
disputa duminică, tot în Capitală, 
în compania selecționatei asocia
ției Progresul.

FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL'

Arbitrii fi jucătorii în discuția cititorilor

prima rundă
a semifinalei campionatului republican de șah

Ieri după amiază, în sala Loco, 
motiva din Bd. IDiniou Golescu 38, 
semifmalișitii campionatului repu
blican de șah au avut prima luare 

j de contact. Nu în fața tablelor cu 
i 64 patrate, ci pentru a lu a parte 

la. tradiționala tragere la sorți, 
care precede orice concurs de șaih.

lată ordinea pe tabel a partici- 
panților grupei din Capitală : 1,
N. Simon (Știința Orașul Stalin), 
2. B. Menas (Dinamo Buc.), 3. 
M. Rozvan (Știința Timișoara), 4. 
T. Popa (Locomotiva Buc.)t 5. I. 
Silberman (Energia Buc.), 6. I. 
David (Știința Satu Mare), 7. D. 
Drimer (Știința Buc), 8. C. Botez 
(Știința Buc.), 9. Gh. Rotaru (Ener
gia Buc.), 10. V. Ursean.u (Pro. 
greșul Buc?), 11. E. Crețulescu (E-

nergia Buc.), 12. V. Georgescu 
(Dțnamo Buc.), 13. M. Israel (Fi. 
Roșie Constanța), 14. Ețh. Reither 
(Dinamo Buc.), 15. P. Voiculescu 
(Energia Buc.). 16. G. IDascălu 
(Dinamo Pitești), 17. Gh. Vara, 
biescu (Dinamo Pitești), 18. M, 
Breazu (Știință Cluj), 19. A. Ne
grea (Știința Buc.), 20. V. Pascu 
(Recolta Olienița).

Concurenții cu numerele 1 și 20 
naaii fost prezențj la tragerea 'a 
sorți și li s-a acordat un „termen 
de grație" până azi la ora 17, cînd 
începe prima rundă. In caz că ei 
nu se vor prezenta, 'ocurîle în con. 
curs vor fi ocupate, în ordine, de 
M. Pavlov (Știința Buc.) și P. 
Storojevschi (Locomotiva Buc).

Ancheta noastră continuă să 
preocupe tot mai mulți cititori 
ai ziarului. Foarte mulți ne tri
mit adevărate tratate despre fot
bal, pe zeci de pagini. Cele scri
se de ei sînt foarte interesante, 
dar ne-ar trebui zeci de pagini, ca 
să le putem publica. Așa ca vom 
continua și’ astăzi cu spicuiri. în
cepem cu...

PROBLEMA ARBITRAJELOR
... care revine foarte des în dis

cuția cititorilor. De pildă, Bimbo 
Ștefănescu, antrenor la Energia 
Tîrgoviște, ne scrie următoarele: 
„Dacă fiecare arbitru în parte 
va cunoaște la perfecție regula
mentul și în același timp îl va 
aplica în mod practic pe teren, 
sînt convins că va ajuta în mod 
efectiv la progresul fotbalului. 
Este necesar ca arbitrii să dea 
dovadă de mai mult curaj și 
hotărîre în jocurile pe care le 
conduc, să înlăture din terenul 
de joc toate elementele care prin 
comportarea lor ar căuta să M- 
neze dezvoltarea fotbalului. Tre
buie însă să înțeleagă că arbi- 
trînd nu trebuie să dea naștere 
unui... concert de fluierături, ci să 
intervină numai atunci cînd este 
neapărată nevoie".

CÎTEVA CUVINTE DESPRE 
JUCĂTORI

Stroe din București își în- 
aproape întreaga sa scri- 
acestei chestiuni: „Jucă- 

in-

tirea lor teoretică, tehnică și tac
tică, de pregătirea lor fizică Ș> 
morală, dacă ei ar căuta . să-și 
creeze de fiecare dată o cît mai 
bună dispoziție de joc și dacă nu 
s-ar înfumura de pe urma succe-

Ancheta noastră
Care sînt cauzele 
nivelului scăzut 

al fotbalului nostru?
’ ) 

selor vremelnice și laudelor pe 
care presa de multe ori s-a gră
bit să le aducă, cred că am asis
ta la întîlniri de înaltă valoare, 
la o ascendență a fotbalului no
stru. A fi sportiv fruntaș" înseam
nă a fi totodată și cetățean frun
taș, model de conduită morală, 
cumpănit, cu multă judecată, 
conștiincios".

Antrenorul Bimbo Ștefănescu 
din Tîrgoviște, se ocupă și el 
despre această problemă ; „Un 
succes este sărbătorit prin alcool, 
un insucces este înecat tot în el L-. 
Și, de aceea, nu trebuie să ne maî 
mirăm că o echipă are fluctuații 
de formă de la un joc la altul. 
„Personal am constatat de-a lun
gul ultimilor ani, că unei mari 
majorități de jucători le lipsește, 
unora parțial, altora total, drago
stea pentru jocul pe căre i prac
tică. Lipsește entuziasmul care 
trebuie să caracterizeze lupta 
sportivă, tinerețea î isăși. Foarte 
mulți jucători lasă impresia că 
fac acest sport fără nici o plă
cere, par plictisiți sau obosiți. Să 
nu mutăm de la un colectiv la al
tul pe jucători în scopul minor al 
rezultatelor imediate, pentru că 
acest sistem, departe de a duce la 
rezultate bune, are efecte tocmai 
contrarii", ne spune Stelian 
nescu din Orașul Stalin.

Io
J

Clasamentele 
republican de

Mai sînt încă trei etape pînă 
la terminarea campionatului re
publican de tenis de masă (mas
culin și feminin), dar de pe acum 
se pot întrezări viitorii campioni: 
echipele bucureștene Energia 
Constructorul la băieți și Pro
gresul la fete. Lupta pentru e- 
vitarea retrogradării o dau la 
băieți Dinamo Tg. Mureș și FI. 
roșie Oradea, pentru care meciul 
dintre ele de la sfîrșitul acestei 
săptămîni va fi decisiv. In caz de 
egalitate de puncte în clasament 
urmează să hotărască meciavera- 
jul. La fete, echipa Progresul Ti
mișoara nu mai are nici o șansă 
să scape de retrogradare.

Luîmd în considerare retrage
rea echipelor Dinamo Constanța 
(masculin și feminin) subcomi
sia de competiții și clasificări din 
comisia centrală a hotărît să con-

campionatului 
tenis de masă

Ion 
chină 
soare 
torii trebuie să fie aceia care, 
diferent de echipa adversă, să de 
pulnă suflet în joc, să privească 
orice meci cu aceeași seriozitate 
și orice partidă să fie o oglindă, 
o demonstrație a posibilităților 
lor reale, a puterii lor de luptă, a 
cunoștințelor tehnice și tactice pe 
care le-au acumulat de-a lungul 
antrenamentelor... Dacă jucătorii 
s-ar preocupa ei înșiși de pregă-

NOTE, COMENTARII
ASTĂZI, ÎN CATEGORIA A

Trei restanțe importante pen tru campionatul categoriei A sînt 
programate azi: FI. roșie Arad*-^ G.C.A., ’ *" ' '
șani — Locomotiva București 'și Dinamo 
Buourești. Jocurile 
locuri.

ULCIORUL NU 
DE MULTE ORI

MERGE
LA APĂ...

Energia

dau la

sidere pierdute toate meciurile 
pe care ar fi trebuit să le joace 
în retur Dinamo Constanța, cu 
0—5 la băieți și 0—3 la fete, a- 
tribuind celorlalte echipe cîte 
două puncte de meci cîștigat.

Iată clasamentele campionatului 
categoriei A:

MASCULIN :
1. Energ. Con. Buc.
2. FI. roșie Buc.
3. Prog. Satu Mare
4. Progresul Buc.
5. Prog. Cluj
6. Voința R-M? Buc

7. Voința Arad
8. Din. Tg. Mureș
9. FI. roșie Oradea

19. Din.’ Constanța

15
16
16
15
13
15
15
15
14
18 

FEMININ :
1. Prog. București
2. Progresul Cluj
3. Energ. Cons. Buc.
4. Știința București
5. Fi. roșie Buc..
8. Fi. roșie Oradea
7. Prog. Timișoara
6. Dinamo Constanța

■e-»------------

12 
12 
11
11

13 
IO 
IO
10
10

8
7
3

3 24:10 19
4 24:14 18
8 19:28 18
8 18:24 16

reprezentativa 
din R.P.R. a reușit 
comportare și un bi-

8
7 

ÎS 5
12 4
13 1 12 10:36 14
14 1 13 4:31 8

Cme va cistiga campionatul de oînă al R. P. R. ?
Cea mai importantă competiție 

de oină din acest an — campio
natul republican — prezintă ulti
mul său act: finala. Acest mare 
eveniment al sportului nostru na
țional este legat în acest an nit 
numai de modificările regulamen
tului (care l-au dinamizat) ci și 
de sărbătorirea a 60 de ani de 
activitate competițională.

Revenind ia campionatul repu
blican, trebuie remarcată însufle
țirea cu care s-au desfășurat fa
zele anterioare (raion, regiune, 
zonă). Peste 500 de echipe de la 
sate și orașe s-au întrecut pentru 
titlul de campioană. In viitoarea 
întrecerilor au apărut noi echipe, 
ca, de pildă. Dinamo Tr. Severin, 
Energia S.P.E.E. Timișoara.

Cu mîndrie vorbesc despre e- 
chipa lor tinerii colectiviști de la 
Recolta Curcani, din regiunea 
București, comună unde oină a 
devenit sportul Nr. 1. De cîțiva 
ani, pe acești tineri îi întîlnim 
mereu în finală întreeîndu-se cu 
echipele asociațiilor Știința, Di
namo și Energia. Trebuie să re
marcăm participarea echipei Știin
ța București, campioana de anul 
trecut, care anul acesta se pre
zintă mult mai omogenă și va 
folosi în joc noi formule tactice. 
Așa cum ne spunea antrenorul A- 
lexandru Rafailescu, eehipa este 
hotăffîtă să'facă un joc* de bună 
calitate.

Cîteva cuvinte despre celelalte 
formații. Dinamo Tr. Severin este 
o echipă tînără. ace o tehnică a- 
vansată și își bazează jocul 
forță. Ea a reușit să 
«n scor sirîns, (10—9) 
namo București, fostă 
a țării- Știința Iași poate fi coh- 
alderată a doua candidată la thlu.

Ea s-a făout remarcată printr-un 
joc clar, atît în apărare cît și la 
bătaie. Energia S.P.E.E. Timișoa
ra, echipă de elevi, participă pen
tru prima oară în finală și își ba
zează jocul pe bătăi peste bară. 
In sJîrșit, Locomotiva Sibiu este 
la prințul său mare examen, dar 
după comportarea meritorie pe 
care a avut-o în semifinală va a- 
vea — probabil — un 
de spus în întrecerea 
echipe. •

După cum se vede, 
trecerilor finale, care 
începînd de mîine 
Stalin, promite să fie 
ridicat. Este cel maî
pe care ar putea să-l facă jucă
torii de oină aniversării a 60 de 
ani de activitate competițională a 
sportului nostru național.

N. OLARU

Duminică 
sur do-muți 
o frumoasă 
nemeritat succes cu 4—6, în fafa 
reprezentativei poloneze. In foto
grafie, o fază din acest interesant 
meci.

Foto: M. Petrescu

de opotrivă,

Energia Minerul Petro- 
Orașul Stalin
primele <

i — Dinamo 
ca și ultimele

cu două

cuvînt greu 
cu celelalte

nivelul în- 
se dispută 
în Orașul 
deosebit de 
frumos dar

INFORMAȚII
Nu se poate spune, despre progra

mul concursului Pronosport nr. 41 
(etapa din 14 octombrie)- că nu a 
atras atenția particâpanților. Moti
vele de altfel nici nu lipsesc!

In primul rînd reportul

pe 
învingă la 
echipa Di 
cam oioană

_ . - ------ ------- celor
86.651 lei constituie o garanție a pre
miilor de valoare care vor răsplăti 
participanții cu 12 rezultate, in al 
doilea, rînd, meciurile pe cît de in
teresante pe atît de echilibrate care 
alcătuiesc programul concursului.

Primul meci este cel care va opu
ne reprezentativele Ausțfiei și R.P. 
Ungare. Din 1950 austriecii nu au 
mai obținut nici o victorie în fața 
naționalei maghiare. Șl de data a- 
ceasta șansele hîrfei înclină tot 
spre victoria oaspeților care au ob
ținut în ultimul timp trei rezultate 
de valoare In deplasare (3-1 «u

La ședința pregătitoare a me
ciului cu Progresul Oradea, 
trenorul Ambru a dat cuvînt de 
ordine: „Ne apărăm diim primul 
minut". Tactica aceasta însă s-a 
dovedit prost inspirată și a ve
nit, în primul rînd, în ajutorul 
orădenilor. Intr-adevăr, Progre
sul începuse slab meciul. Echipa 
n-avea sudură, halfii nu se ve
deau, iar acțiunile atacului se 
opreau la linia de 16 metri a 
porții oaspeților... In schimb, în 
min. 21 Hulea (Dinamo) a ratat 
un gol ca și făcut. L-a driblat 
pe portarul Gebner și a tras. 
'Mingea, s-a lovit însă de capul 
lui Caricaș — aflat pe linia por
ții — a zburat în ba.ră și de aci 
a revenit în teren!.. A fost o 
fază cu deznodămînt norocos 
pentru orădeni. Tactica de apă
rare strictă a oaspeților i-a în
găduit apoi echipei Progresul să-și 
revină, să domine terenul și, 
bineînțeles să marcheze. Florea 
a fost creerul atacului, inițiind 
acțiuni peste acțiuni spre poarta 
lui Cîmpeanu, iar Koszegy și-a 
croit drum tot mai des prin apă
rarea dinamoviștilor. Băcăoanii 

. și-au dat prea tîrziu seama de 
falimentul tacticii lor: la 3—0. 
Abia atunci au „ieșit" la joc și-au 
dat un gol. Echipa a jucat de alt
fel slab și fără vigoare. Nici 
disciplina nu pare a .fi întronată 
în rîndurile jucătorilor băcăoani.

ore înainte de 
refuzat să joace 
se ,,înțelege" cu

an-

Astfel, 
meci, Crețea a 
pe motiv că nu
Oaidă. Toate aceste probleme tre
buie rezolvate, dacă Dinamo Ba
cău maî urmărește o evadare 
din locurile periclitate ale cla
samentului.

Jocul a fost maî frumos în re
priza a Il-a datorită liniei de a- 
tac orădene care a beneficiat de 
4 bare și 8 cornere! Am asis
tat la atacuri bine concepute, ter
minate cu șuturi puternice.

Și ceva despre arbitraj. D. 
Schulder a condus cu autoritate 
și fără greșeli. E drept însă că, 
deși „miza" era mare, s-a jucat 
totuși „fair".

strînsă pentru primele 
în categoria C.

Seria I

I. Recolta Fălt.
2. Loc. Pașcani

3.; FI. r. Buhuși
4. Vict. Tecuci
5. Știința Galați
6. Din. Galați
7. En. Moinești
8. Din. Dorohoi
9. Progr. Rădăuți

10. Rec. P. Neamț
II. Progr. Iași
12. Voința Tecuci

Jocul FI. roșie ____ __________ a...
Moinești s-a terminat cu rezultatul 
de 2—o pentru echipa dih Buhuși 
și nu cu cel de 2—1 pentru Energia, 
cum s-a anunțat.

20 15
20 16
20 13

locuri

G. Mihalacbe
I 

NU NUMAI REZULTATUL,
CI Șl JOCUL!...

Trebuie să mărturisesc că a- 
plauzele puternice cu care urni 
spectatori din Tg. Mureș au ținut 
să sublinieze marcarea autogo
lului în poarta echipei Energ'a 
Mediaș au jenat totuși. Credem 
că. înaintea rezultatului sec, 
interesează în primul rind modul 
cum se comportă echipa și din 
acest punct de vedere socotim că 
duminică publicul mureșan n-a a- 
vut prea multe motive de mulțu-; 
mire. Jucătorii de la Recolta au1 
justificat de multe ori încrederea 
ce li s-a acordat. Chiar și în 
îniîlnirea de duminică fotbaliștii 
mureșeni au jucat cu mult elan 
de-a lengul celor 90 de minute, 
au dominat cu autoritate majo
ritatea timpului și au avut cîteva 
ocazii de gol. Ei nu au fost însă 
în stare să înscrie vreun gol 
pentru că au înghesuit deseori 
jocul pe centru, au șutat imorecis, 
au .fost prea nervoși. Pentru vii
tor se impune o îmbunătățire a 
pregătirii tactice, și a execuțiilor 
tehnice, mai ales'trasul Ia poar
tă. Trebuie să menționez dîr-i 
zenia cu care s-au apărat oas
peții, inițiatori totodată și a unor 
contraatacuri foarte periculoase

•In această partidă s-au înregis
trat cazuri de joc foarte dur din 
partea unor jucători ai ambelor 
echipe (Crișan-Recolta și Luca-î 
Energia, de pildă). Arbitrul Gh? 
■Nă-stase permis comiterea a nu- 

'•meroase faulturi fără a interveni 
cu toată hotărârea, a fluierat cu 
fntîrziere, nil a urmărit cu aten
ția cuvenită foaie fazele jocului1,

C. Severeanr:
ȘJIRI

• Tratativele: dintre Dinamo BuciJ^ 
rești.șI*’r!D'.N.A.,iSofi?. prin maiorul 
Rahvanov, țeful secției de fotHar, 
pentruototabllirea datelor jocurilor 
din,,4țCupa; Campionilor europeni” 
continuă-Aîn. cursul rizileî de astăzi,

..cîricț^urzriează să fie puse de acord 
'propunerile făcute de cele două 

colectiva-.-spor ti ve.
• iritîlnirea Progresul București- 

Dinamo Orașul Stalin se dispută pe 
Stadionul 23 August (ora 15.30). Bi
letele se găsesc la agenția Prono
sport (cal. Victoriei), la Dinamo, 
chioșcul din str. I. Vidu și la casele 
stadionului 23 August.
• Jocul Energia Tîrgovlște-Loco-

motiva ASCF feat. C) se va disputa 
la Moroni, avînd în deschidere me
ciul de juniori Progresul CPCS-Di- 
namo Orașul Stalin; partida Ener
gia Sinaia-Fropresul Corabia (cat. 
C) se va d-sputa la Bușteni, iar Fi. 
roșie Suceavă-Progresul CPCS (cat. 
B) la C. Lung-Moidovenesc. t

2 54:17 33
4 48:21 31
3 48:24 30
6 41:28 24
8 31:21 22
9 39:28 20

3
î
4

20 18 4
20 10 2

9 2
8 2 10 35:3« 18
6 4 10 32:39 16
5 5 10 29:46 15
5 4 11 30:51 14
3 7 10 20:39 13
1 2 17 11:66 4

Buhuși — Energia

20
20
20
20
20
20
20

pronosport
R.P.F. Iugoslavia, 1—0 cu U.Tî.S.S. 
și 2—1 cu Franța). Cel de al. doilea 
meci internațional al programului 
este cel dintre R.P. Bulgaria șl RD. 
Germană. Gazdele pornesc favorite 
prin prisma rezultatelor anterioare. 
Dintre cele trei meciuri de catego
ria A, Știința Cluj-Energia Ploești și 
Dinamo Bacău-Știința Timișoara ne
cesită' fără îndoială cele trei pro
nosticuri, Aceasta, pentru că ambele 
formații gazdă, amenințate de re
trogradare vor încerca să depășeas
că echipele oaspe candidate la titlu. 
. Intîlnirile de categorie secundă 
I>ar ceva mai sigure! Cu toate aces
tea, o victorie a Energiei C. Turzii 
în fața Recoltei Tg. Mureș sau a 
Progresului Sibiu la Orașul Stalin 
ar tria buletinele multor candidați 
la 12 rezultate exacte !

Serta a II-a

1. LOC. M.C.F. BUC.
2. Energ. Tîrgov.
3. Loc. Galați

10 En. Met. C-ța
11. En. C-tr. C-ța
12. Energia Brăila 
13? Fl. r. B.R. Buc.
14. Prog. Călărași

4. Progr. Corabia 22 10 6 6 27:22^26
5. Fî. r. Giurgiu 22 9 5 8 32:30723
6. En. Met. 131 22 10 3 9 46:49 23
7. En. Sinaia 22 8 6 8 37:33.22
8. En. 23 Aug. B 22 « 5 9 36:27 21
9. Dinamo Pitești 22 6 7 9 27:24 19

Seria a IlI-a

1. Din. Tg. M. 21.,13 4 4 52:23 30
2. En. Baia Mare 20 13 2 ^•46:25528
3. Energia Fl. 7 20 41 3 6 42:32*25
4.; Rec. Toplifța

5. Fl. r. Clu;
20 10 4 6 23 ^3j24
20 IC 3 7 39:24*23

6. Prog. Turda 20 7 6 7 2^2^20
7. Energia Oradea 20 8 4 6 25:32*20
8. Fl. r. Sf. Gh. 20 7 4 9 28:25118
9J Rec. Salonta 21 5 8 8 19:22*18

10. Loc. Oradea 20 7 2 11k17:28$16
11. Recolta Sighet 21 5 6 10*22:39|46
12. Recolta Cărei 21 4 6 11=44:33 14
13. Ehergia Turda 20 5 2 13 25:45’12

Seria a IV-;.

1. En. Met. Arad 20 14 3 » 38:15.31
2. Fl. r. Rm.-V. 20 11 3 6 48:21 25
3.; Șt. Craiova 20 10 4 6 25:14 24
4. En. Ot. Roșu 20 9 5 6 30:31 23
5. En. Flacăra 14 20 7 8 5 20:22 22
6. Fl. r. 7 Nov A. 20 10 1 9 30:34 21
7. Loc. Craiova 20 7 5 8 32:37 19
8. Energ. Met. 108 20 7 4 9 10:24 16
9. En. C-tr. Arad 20 5 7 8 21:37 17

10. En. Craiova 20 5 4 11 19:2» 14
11. Prog. Timiș. 25 6 2 12 20:36 14
12. Loc. Simeria 20 5 2 13 24:35 12

La Simeria: Locomotiva-FI. rofie
7 Noiembrie Arad 1—0 (1—•).

. ' ' -r * v ’**• ■ ’



Ech'pa de baschet Binăme București 
a întrecut categoric Moda Spor 

jocul poziționalT întîlnirea internațională de bas
chet dintre echipele Moda Spor 
Istanbul, campioana de anul tre
cut a Turciei și Dinamo Bucu
rești, actuala campioană a țării 
noastre, ne-a ofeid în special în 
prima repriză un spectacol fru
mos, realizat printr-un joc rapid, 
cu multe contraat-scuri și cu ac
țiuni poziționale precise și efica
ce. Spre deosebire de prima par
tidă dintre aceste formații, ter
minată la egaliitate, în meciul de 
marți seara dinamoviștii au reușit 
să-și depășească adversarii, obți- 
nînd o victorie categorică. Dina
mo București a acționat mai in
sistent și mai precis „pe coș", a 
folosit cu eficacitate contraatacu
rile și aruncările de la semi-dis- 
tanță, iar în apărare a știut să

SELECȚIONATA VOINȚA A IN VINS ECHIPA SEPTEMVRI 
SOFIA, LA VOLEI

tino, Snejina Ciolokova și T>enka 
Botnika de la Septemvri.

In deschidere s-au disputat ul
timele jocuri feminine din cadrul 
Cupei Comisiei Centrale. Știința 
l.C.F. a dispus de Energia Con. 
structorul cu 3—4) iar Progresul 
C.P.C.S. de Dinamo București cu 
3—1. Cupa a fost cîștigată de e. 
chipa Știința l.C.F.

destrame deseori 
al echipei Moda Spor. Aceasta a 
arătat și marți că este o formație 
valoroasă, care 
avansa'.e în baschetul
Ceeace o împiedică însă în mare 
măsură să obțină rezultate supe
rioare este insuficiența rezistență, 
care se face resimțită în partea 
a doua a fiecărei reprize, prin 
scăderea ritmului de joc și în 
special a preciziei în aruncările 
la coș. In partida de marți, rîști- 
gată de Dinamo București cu 
67—49 (34—24) s-au remarcat
Cojocaru, M. Răducanu, Spiridon, 
de la Dinamo, Turhan, Husaftak, 
Tankut de la Moda Spor. Au 
bitrat Gr. Avachian (bine) și 
Bogdan (slab).

are cuiioșnnle 
modern.

ar- 
M.

Meciul de volei dintre reprezen. 
tativa feminină a asociației Vo. 
ința și echipa Septemvri Sofia s-a 
încheiat, după o dispută dîrză, 
cu victoria selecționatei Voința cu 
scorul de 3—2 (16—14; 15—9;
13—15; 10—15; 17—15). S-au e- 
vidențiat în cursul partidei Felicia 
Bogorin, Livia Nisipeanu, Maria 
Stanciu, de la Voința, Rașel Kon.

• Ztotaie sovietice core au apărut 
marți anunți cS oehtpa ohmplcâ de 
iahting 0 Uniunii Sovietice a pără
sit ia 9 octombrie portul Odesa pie
rind pe bordul motonavei „Gruxia" 
spre Melbourne. Iahtmenil sovietici 
vor ajunge în Australia în ziua de 
1 noiembrie. In drumul său. vasul 
„Gruzia” va lua pe bord șl echipa
jele olimpice de iahting ale Bulga
riei. Cehoslovaciei și Ungariei.

• Solemnitatea de deschidere— —-------- -- a
X O. va avea loc miercuri 22 noiem
brie ia ora 15 (ora Australiei). Di
mineața <fe ia ora 8 în sala ~ 
ziției din Melbourne se vor 
șura primele meciuri din 
turneului de baschetbal. Joi 
lembrie programul cuprinde 
toarele probe: scrimă (sabie 
chipe); pentatlon modem (călărie); 
canotaj (serii); atletism (săritura în 
înălțime-finală); disc femei finală;

Expo- 
desfă- 
cadrul 
23 no- 
urmă- 
pe e-

10.990 m. finală; 490 m. garduri, 199 
m. plat, «00 m. plat (serii); fotbal 
(primul tur); lupte (cat. cocoș); ho
chei (meciuri de calificare); box 
(meciurile primului tur).

(Agerpres!
• Din delegația sportivă a R.P. 

Polone pentru Jocurile Olimpice de 
la Melbourne fac parte și 9 boxeri.

Lotul boxerilor cuprinde pe Ku- 
kier (muscă), ștefanluk (cocoș), 
Niedzwiedski (pană), Milewski (semi- 
ușoară), Drogosz (ușoară), Walasek 
(semimijlocie), Pietrzykowskl (mijlo-

Zagreb—Timișoara, la handbal: 7-5 (5-2)
TIMIȘOARA, 10 (prin telefon). 

— întîlnirea internațională de 
handbal dintre reprezentativele 
orașelor Zagreb și Timișoara a 
stîrnit în localitate un viu inte
res. Peste 2000 de spectatori au 
fost prezenți în tribunele stadio
nului pentru a urmări evoluția 
handbaliștilor iugoslavi, care în- 
tîlneau la Timișoara o echipă 
mai tînără decît cea de la Bucu
rești, dar tot atît de hotărîtă să 
obțină un rezultat onorabil. Oas
peții au cucerit victoria eu 
7—5 (5—2) după o partidă în

care i-au depășit pe timișoreni în 
special în tehnica individuală. Un 
apoirt serios în obținerea acestei 
meritate victorii l-a avut calmul 
de care au dat dovadă jucătorii 
echipei oaspe în tot timpul par
tidei. Ei s-au orientat tactic 

terenul prin pla- 
și printr-o con- 
a balonului. Ju- 
făcut în general 
reușind în cea

mai

cte mică), Piorkowșki (mijlocie) șl 
Wojciechowski (semigrea).

• Federația de box din, R.D. Ger 
mană și R.F. Germană, în ..urma 
reuniunilor de selecție, au căzut da 
acord ca echipa unită a Germanie» 
să cuprindă pe următorii pugUiiști; 
Basel (muscă); Behrendt (cocoș); 
Kurschat (ușoară); Roth (semimijlo- 
ciejț; Wemhdnnei* (mijlpcie); Niet- 
zscke (semigrea).
• De curînd la Moscova a avut 

loc plenara Comitetului olimpic al 
Uniunii Sovietice. Cu acest prilej a 
fost ascultat raportul președintelui. 
Comitetului olimpic al U.5R.S.S., 
K. A. Andrianov, despre participa
rea sportivilor sovietici la cea de a 
16-a ediție a focurilor olimpice de 
vară.

Comitetul olimpic al U.R.S.S. a 
adoptat hotărîrea de a participa la 
Jocurile Olimpice de la Melbourne 
la următoarele discipline sportive: 
baschet, box, lupte libere, lupte 
clasice, ciclism, polo pe apă, cano
taj academic, ca;ac-canoe, gimnas
tică, atletism, natație, sărituri de la 
trambulină, iahting, tir, pentatlon 
modem, haltere, scrimă și fotbal.

Echipa Uniunii Sovietice a cîștigat întîlnirea 
de pentatlon modern cu reprezentativa R. P. R

(urmare din pag. 1)
I
sov 4:28,5 (884 p.); 9. Tatarinov 
4:33,7 (864 p.); 10. Vena 4:50,8 
(796 p.); 11. Teodorescu 5:15C
(696 p.). Pe echipe ; U.R.S.S. 
2912, R.P.R. — 2416.

CROSUL, PE DEALURILE 
CALUGARENILOR

Grea a fost ultinia probă 1 
traseu de 4.000 de metri pe 
teren extrem de accidentat, 
pante multe și abrupte, cu nenu 
tnărate zig-zaguri și obstacole 
naturale și, mai ales cu mocirlele 
din belșug dăruite de ploile că
zute în utimele zile, i-a șupu$ pe 
pentatloniști unui efort cu totul 
deosebit. După ce înainte de 
probă am parcurs traseul de la 
un capăt la celălalt (ce impru
dență!) m-am oprit în punctul cel 
mai dificil; după o mlaștină, în 
care picioarele se afundau în voie, 
urma un pîrîiaș pe care conctt- 
renții erau nevoiți să-l sară. In 
același loc s-a postat și antrenorul 
principal al echipei sovietice, Soko 
Iov. Cu cronometrai în mină, el 
urmărea alergarea 
arătîndu-le cit au 
cît au pierdut față 
înainte (plecările 
minut în minut).

„Excelent traseu 
de cros. Desigur ploaia și noro
iul ne-au încurcat socotelile, dar 
o cursă grea ca asta ne va 
prinde bine pentru Melbourne" 
îmi spunea antrenorul Sokolov.

Unul după altul, concurenjii au 
lerminat proba. După puțin timp, 
arbitrii au anunțat victoria lui 
Tarasov care, în acest fel, trecea 
de pe locul trei pe primul loc in 
clasamentul general. Excelent a

bine, au stăpînit 
samente corecte 
tinuă cjrcuiație 
cătorii noștri au 
o partidă bună, 
de a doua repriză să desfășoare 
un joc la nivelul oaspeților. Punc
tele au fost înscrise de: Tambic, 
Patic (2) Dzodan (2), Anuțic și 
Radovanovici pentru reprezenta
tiva Zagrebului și de: Nodea, 
Jude, Moser, Cernat și Reitz pen
tru echipa timișoreană. Arbitrul 
maghiar K. Csappo, ajutat de 
Haimbalco și Junker (Lugoj) și 
Lukici și Marconi (Timișoara) a 
condus
ZAGREB : Malinik Risik, 
vanovici, Tambic, 
Fleisic-Anuțic, Dolenec, 
viei, Patici, Dzodan: TIMIȘOA
RA : Labă (Bădoi) — Zahari, 
Pană, Lupescu, Balaeș, Nițescu- 
Reitz, Moser, Jude, Nodea, Cer
nat. Au mai jucat Emil Hurubea- 
nu și Hnat.

S-au remarcat ambii portari: 
Malinik și Labă, Tambic (cel mai 
bun de pe teren), Fleisic (de la 
reprezentativa Zagrebului), Za
hari și Moser din echipa timi
șoreană.

TURNEUL ALEHIN

următoarele formații:
Rado- 

Samlianovic. 
Filoce-

CALIN ANTONESCU 
CORNEL POPA

Alexandr Tarasov (in mijloc), Igor Novikov (la 
Deriughin (la stingă), componența echipei

rescu (R.P.R.) 
nescu (RJ’.R.) 
Ion (fără călărie)
(U.R.S.S.) 3201 p. 
(U.R.S.S.) 3.121 
(R.P.R.) 2236 p.

dreapta) și Ivan 
U.R.S.S.

elevilor săi, 
recuperat sau 
de cei ple<\ați 

s-au dai dii

pentru proba

alergat Victor Teodorescu, iar 
Cornel Vena a făcut, deasemenea, 
o cursă bună. Iată rezultatele pro
bei: 1. Tarasov 15:19.4 (940 p.); 
2. Teodorescu 15;34.2 (895 p.); 3. 
Deriughin 15:58.0 (823 p.); 4.
Vena 16:06,4 (799 p.); 5. Tatjrl- 
nov 16:09,5 (790 p.); G. Salnikov 
16:12,8 (781 p.); 7. Rakitlanski 
16:21.5 (754 p.); 8. Novikov
16:22.8 (751 p.); 9. Țintea 16:47.0 
(679 p.); 10. Ionescu 16:52,5 (658 
p.) 11. Stoenescu 17:17.6 (586 p). 
Pe echipe; U.R.S.S. — 2514, 
R.P.R. — 2373.

Clasamentul general individual;
1. TARASOV (U.R.S.S.) 4584 p.
2. Novikov (U.R.S.S.) 4580 p. 3. 
Deriughin (U.R.S.S.) 4566,5 p. 4. 
Țintea (R.P.R.) 4.060 p. 5. Raki 
tianski (U.R.S.S.) 3998,5 p. 6. 
Vena (R.P.R.) 3972,5 p. 7. Teodc-

Pe pistele de atletism
• Ieri seară s-a desfășurat pe sta

dionul White City din Londra, în
tîlnirea dintre reprezentativele Lon
drei și Budapestei. Au învins lon
donezii atît în probele masculine 
(98-90) eît șl în cele feminine (48-36).

Cîteva rezultate: 1500 m.: 1 Ibod- 
son (L) 3:49.4; 2. Tabory (B) același 
timp... 4. Iharos (b) 3:50.4 (!) înăl
țime femei: Thelma Hopkins (L)
l. 67 m 400 m. g. Schaw (L) 52.6;
199 m femei Paul (L) 11,9; 89 m. e- 
Gyarmaty (B) 11,5 4x400 yarzi Lon
dra 3:10.4 (nou record britanic) 19#
m. bărbați: Iacobfy (B) 10.8; ciocan: 
Csei-mak (B) 59,68 m.

• La Wilppertali (R. 
a avut loc sîmbătă șl 
concurs internațional la 
tlcipat atleții din 
tnanil, Olanda (,_ ________ _____
cîteva rezultate : IM m : Steinbach 
(R.D.G.) 10,5;
(R.F.G.) ambii 
10,8; Fiițterer 10,9 (R.F.G.) ;
(Olanda) 11,9 
(Iug.) 14:10,8; Laufer (R.F.G.) 14:13,0; 
prăjină: Preusger (R.D.G.) 4,2« m 
și Peukert (R.D.G.) 4 W m ; 1.5M tn: 
Riehtzenhaln (R.D.G.) 3:47,9; ffreu-

F. Germană) 
duminică un 
care au par

cele două Cer
gi Iugoslavia. lata

Knorzer și Pohl 
10,6 ; Klug (R.F.G.) 

Saat 
m : Mugosa5.000

Marii după-amiază a început în 
Sada de concerte „Ceaikovski" din 
Moscova marele turneu internațio. 
nat de șah în memoria lui A. A. 
Alehin. In prima rundă, în cele 
cinci ore de joc, au luat sfîrșit 
cinci partide. Botvinik a cîștigat 
la Golombek, Stalitberg Ia CvoctL 
tea. iar Pachman la Sliva. Parti
dele Unzicker-Pîdevski și Gligoric. 
Smîslov s.au terminat remiză.

Aseară s-a desfășurat cea de 
a doua rundă. Printr-un atac con
du® ou multă măiestrie, Taimanov 
a obținut victoria în fața campio. 
nulul bulgar Pîdevski. Bronstein 
La învins pe Sliva. Partidele 
Pachman-Stahlberg și Golombek. 
Utilman s.au terminat cu un rezul
tat de egalitate.

Patru partide au fost întrerupte, 
printre care și derbiul rundei, în
tîlnirea dintre campionul mondial 
Botvinik și competitorul său la 
titlu V. Smîslov. După cum trans
mite reporterul postului de radio 
Moscova, la 
tea domnește

întrerupere egaliu- 
pe tablă.

3848,5 p. 8. Stoe- 
La cvadriat-

1. Tatarinov
2. Salnikov

3. Ionescu

3465.

P-

I. MANOLIU

Wthpete meciuri ale jucătorilor 
noștri de polo, in R.P.F. Iugoslavia

DUBROVNIK forin telefon) — 
Reprezentativele de polo pe apă 
ale R.P.F. Iugoslavia și T?. P. Ro
mine au susținut noi întîlniri, 
care s-au terminat cu următoarele 
rezultate: marți Iugoslavia-'Romî- 
nia (juniori) 7—3 (5—2); Iugo- 
slavia-Romînia (seniori) 3—2
(2—2), miercuri: Raminia-Iugos- 
lavia (juniori) 5—1 (1—1). 
slavia-Remînia (seniori) 
(2-0).

din lume
tate: Wegman (R.F.G.)
Havenstein (R.D.G.) a______ ____
proba de 10.900 m un nou record 
al țării sale obțir.ind performanța 
de 29:51,4 ; suliță : Koechler (R.F.G.) 
74.51 m ; Frost (R.D.G.) 73,59 m ;
Will (R. F G.) 73,41 m; Echipa
olimpică formată din Knorzer. 
Steinbach, Pohl, Futterer, a obți
nut 41,2 în ștafeta de 4x100 m. A 
doua zi aceeași echipă cu excepția 
lui Futterer care a fost Înlocuit cu 
Germar, a obținut 40,7 și 40,6 (prin 
telefon de la redacția ziarului Sport- 
Echo).
• A 26-a ediție a traidiționalei 

competiții de maraton de la Kosice, 
disputată duminică, a fost cîștlgată 
de atletul suedez Nilson care a aco
perit distanța în 2 h. 22’5/10. Pe 
locul doi s-a clasat finlandezul 
Manninen cu 2h. 2T19”. La com
petiție au participat 23 atleți străini 
și 20 atleți cehoslovaci.
• Cu prilejul unul concurs atle

tic desfășurat în orașul Karlovac, 
atletul iugoslav Kresimir Racic a 
stabilit un nou record al R.P.F. Iu
goslavia în proba de aruncarea 
ciocanului cu o performanță de 
62,80 m. Acest rezultat îl situează

16.53 m; 
stabilit în

Iugo-
3—1

t inpe atletul iugoslav pe locul 
lista celor mai buni aruncători de 
ciocan din lume.
• In cadrul unui concurs preolim- 

pic de atletism desfășurat în orașul 
pachistanez Abbottabad, atletul Ab
dul
100 
de

Khaque a realizat în proba de 
m. plat excelenta performanță 
10”2/10.

(Agerpres)

• Săptămîna trecută atleții austra
lieni selecționați în lotul olimpic 
au participat la un nou concurs la 
Melbourne. O performanță remar
cabilă a realizat atleta Măcheie Ma
son care a trecut ștacheta înălțată 
la 1,67 m. Atleta australiană are 
vîrsta de 17 ani și este considerată 
de specialiști ca o mare speranță! a 
atletismului mondial. (Agerpres).

• Cu prilejul recentelor campio
nate de atletism ale R.P.F. Iugosla
via, au fost înregistrate o serie de 
rezultate de Valoare mai ales în 
probele feminine. Asftel la proba 
de aruncarea suliței atleta Kaluse- 
vlc a înregistrat 43,84 m (nou re
cord Iugoslav), iar Usenik a arun
cat greutatea la 14,39 m.

BUREVESTNIK CHIȘINĂU, PE 
LOCUL IV IN CAMPIONATUL 

DE FOTBAL AL U.R.S.S.
■ Echipa Burevestnic Chișinău, a 

cărei evoluție este așteptată cu viu 
interes de iubitorii fotbalului din 
țara noastră, și-a încheiat meciu
rile din cadrul campionatului 
U.R.S.S. Fotbaliștii moldoveni au a- 
vut un finiș încununat de succes. 
Ei au terminat ia egalitate (3-3) cu 
Dinamo Kiev (după ce au fost con
duși cu 3-1) și au învins la mare 
luptă, cu 3-2, formația Casei Ofițe
rilor din Sverdlovsk. In urma aces
tor două rezultate fotbaliștii ■“ 
Chișinău au urcat pe locui IV 
clasament. L.Z.-Z 
printre primele cinci echipe 
campionatului. Cu cîteva zile 
urmă. Liderul campionatului, 
tak, a învins ultima clasată Rezer
vele de Muncă din Leningrad — 
3—0.

Iată acum configurația 
perioare a clasamentului:
1. Spartak
2. Dinamo Moscova
3. T.D.S.A.
4. Burevestnik
5. Dinamo K.

din 
, ___ _________ _ _ . în
avînd șanse să r amină 

ale 
în 

Spar-

părții

cu

su-

cîștigat cu scorul <to

20 13
31
20
22
19

moscoviții au
4-9 (1-0).
• La Cracovia ' echipa locală Wia- 

la a întrecut cunoscuta echipă bra- 
zHiană B«lo Horizonte cu 1—0. Punc
tul a fost înscris de Machowski cana 
a transformat o lovitură de pedeap
să cTe ia 11 m. cu numai 20 de se
cunde înaintea terminării meciului.
• Duminică la Opole echipa locală 

de fotbal Budowlani a primit vizita 
echipei Turbine-Erfurt din R.D 
Germană. Fotbaliștii oaspeți au re
purtat victoria cu scorul de 1—• 
(1—0).
• In orașul Szczecin s-a desfășu

rat meciul dintre echipa Gwardl* 
Szczecin și cunoscuta formație ma
ghiară Dozsa Budapesta. Fotbaliștii 
maghiari au terminat învingători c» 
scorul de 4—1 (0—1).
• Duminică s-a disputat în ora

șul Sosnowiek meciul de fotbal
tre echipa locală Stal și echipa ma
ghiară Vasas Csepel. După un joe 
spectaculos, fotbaliștii maghiari au 
obținut o victorie categorică cu sco
rul de 5—0 (4—0) prin punctele în
scrise de Molnar (4) și Fenyveissî- 
(Agerpres).
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DE PRETUTINDENI
Ieri după amiază, echipa Dinamo 

Moscova, care întreprinde un turneu 
în Turcia a întîlnit în cel de al 
doilea meci formația Fenerbahce. 
Prestînd un joe de înaltă factura.

Rugbiștii italieni 
se pregătesc pentru meciul 
cu reprezentativa R. P. R.

După cum se știe, la 
brie la Roma, echipa de
țări noastre va întîlni reprezenta. 
tiva Haliri. în vederea acestei im
portante confruntări, care consti. 
tuie revanșa întîlnirii de la Bucu. 
reștj din 1952, terminată cu victo. 
ria la limită a echipei italiene (16— 
14), rugbiștii peninsulari se pregă. 
tesc cu cea mai mare atenție. Ast. 
fel, tei au întreprins recent un tur. 
neu în Anglia u-nde au întîlnit trei 
echipe britanice dintre cele mai 
puternice. In toate partidele italie, 
nii au fost învinși. La Swansea _d 
au cedat cu 8—5 (0—5), la Car
diff cu 8—3 (3—0), iar la Londra 
întîlwnd pe Harlequins au cedat 
după o partidă extrem de dispu 
tată cu 15—14 (9--3).

PE SCURT
• Ultimul concurs internațional la 

care au participat înotătorii sovie
tici a fost cel de la Budapesta la 
cadrul căruia cunoscutul record- 
man unional Scrokin a realizat ce* 
mai bună performanță europeană în 
cursa de 100 m liber cu timpul de 
57”2/10. Vechia performanță euro
peană aparținea francezului Jany — 
57**3/10.
• Echipele poloneze de hoeheă

și-au început de pe acum pregăti
rile în vederea noului sezon spor- 
tiv. De cîteva zile a sosit la Berlin 
‘echipa de 
care după 
a susținut 
hocheiștii 
scorul de - - _____ ____
Ser S.V. iar în cea de a doua a» 
cedat cu 5—7 în fața echipei Dina
mo-Weîswaser.
• La 9 octombrie hoche știi sovie

tici au susținut prima întîlnire în- 
ternațională, din noul sezon sportiv. 
Pe patinoarul artificial din Moa- 
cova echipa Tsk M» a întîlnit •- 
chipa campioană a R.P. Polone, 
CWKS de care a dispus cu scorul 
de 11-1.
• In orașul Gera din R.D. Ger

mană s-a desfășurat întîlnirea in
ternațională de gimnastică dintre 
echipele secunde feminine ale R.D.G. 
și R. Cehoslovace. Gimnastele ger
mane au obținut v'ctoria cu rela
tatul de 430,06—427-45.

juniori a R.P. PoJoaa. 
mai multe antrenamente 
și 2 întîlniri. In prima, 
polonezi au întrecut ew 

6—1 echipa Berliner Kla-


