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• Echipa B a Romîniei 
pleacă azi în Iugoslavia

In prima 
Olanda—

(cu ne
jucătoare 
iar Mar-

aria Albuleț-Pogorevicî și Mar- 
reta Teodorescu sînt două nume 
e cunoscute în mișcarea noastră 
istă. Prima a cucerit de trei ori

iul de campioană republicană (1951. 
și 1956), remarcîndu-se pentru 

ima oară acum șapte ani, cînd a 
tigat finala campionatului popular,
argareta Andreescu-Teodorescu este

recorduri
numără ț. __  ___
feminine — Felicia lovănes-

dki ultimele două 
și cvartetul echipei

Pugiiiștii din echipa iugoslavă Rad* 
nickl. ore urmau si evolueze dumi
nică Ia Craiova, în compania pugiliștilor 
dinamoviști din localitate, și-au amînat 
sosirea cu o săptămînâ'. Tntîlnirea Di
namo Craiova — Radnicki va r>vea loc 
la Craiova la 6 octombrie, pugUiștii li»- 
goslavl urfnînd să susțină mal apod încA 
două întîlniri, la Tr. Severin și Re-

• In ti Ini rea Dinamo Craiova’* 
Radnicki (R.P.F. Iugoslavia) 

a fost amînată

• Boxerii de la ,,Vorwârtș' 
sosesc sîmbătă

mai importantă partidă din ca- 
ale Cupei

Selecționata secundă a țării noastre 
pleacă astăzi — pe calea aerului — 
spre Belgrad și de acolo la Skoplje.

• Echipele iugoslave 
sosesc mîine

• Echipa masculină 
pleacă la Budapesta

Astăai dimineață părăsește Capitala, 
cu direcția Budapesta, echipa masculin* 
de handbal a țârii noastre, care dumi
nică 29 septembrie va susține o întîlnlro 
cu repreaentativa R.P. Ungare. In a Said* 
acestui meci, handbaliștli noștri vor 
disputa in țara vecină încă uzi joc la 
1 octombrie, cu un adversar și tntr-ua 
oraș care nu au fost stablute. In vedap 
rea acestor partide au făcut <Jep4ass«a 
1« jucători.

• întreceri internaționale 
Ziua Forțelor Armate

Pentru sărbătorirea zilei de 2 octom
brie, Ziua Forțelor Armate ale R.P.R., 
C.C.A. organizează o Interesantă între
cere sportivă la baschet și volei. Ea 
această dată va avea loc în sala Fio- 
reasca <*in Capitală meciul de volei 
C.C.A.—Ț.D.N.A. Sofia șl întîlnirea de 
baschet C.C.A.—W.K.S, Legia Varșovia. 
Echipele oaspe vor mal juca șt cu alte 
echipe fruntașe dtn Capitală.

pe stoperul na- 
început. 
gîndeam la 
Acestea au leagă de cei care ne încon- 

spectatori”.
voi... promiteți ceva în

• Dinamo a eliminat Loco 
motiva din „Cupa R.P.R."

APOLZAN schimbă buchete de flori și fanioane cu căpitanul echipei 
Szeged, la meciul desfășurat duminică in Capitală. Peste trei zile el va în
deplini aceeași ,pperațieu î« compa rga căpitanului reprezentativei iugo
slave.

Reprezentativele A și de juniori ale 
Iugoslaviei sosesc In Capitală mîir.e 
dimineață cu trenul. Delegația iugo
slavă este condusă de tov. Tripalo, 
președintele C.C. al Uniun« Tineretu
lui Iugoslav.

Arbitrii jocurilor Romî
nia Iugoslavia

întîlniri de fotbal romîno-hi- 
duminică vor fi conduse de

< >' x-'l
Inttlnlrea internațională de box dintru 

echipele Casa Centrală a Armafe: Bucu
rești șl Vorwărts Berlin va avea loc 
marți 1 octombrie, cu începere de la 
ora 19, pe stadionul RepuLUcii. Oaspe
ții vor sosi în Capitală sîmbătă, venind 
de la Sofia, și deplasează un lot puter
nic, în frunte cu Kurt Milleck. Erich 
Brandenburg, Horst Raster, Herbert 
Olesch, Deslef Buchsenschuss, Ulrich 
Krause etc.

VOLEI-BAS4 HET

• Nou record mondial 
la 15 km. marș

Cu prilejul unui concurs de atleUsn» 
desfășurat marți la Dniepropetrovsk, 
mărșăluitorul sovietic Leonid Spirin a 
stabilit un nou record mondial și unio
nal în proba de lî km. cu timpul de 
lh.0S.13". I'n același concurs Spirin a în
trecut și recordul unional în proba de 
o oră, parcurgînd 13,794 km. vechile re
corduri aparțineau aceluiași atlet.

HANDBAL

eră, promite și așteaptă încurajarea permanentă a spectatorilor

Cele trei 
goslave de _______  __
următorii arbitri:

Romînia A-* Iugoslavi a A (la București): 
Fr. Grill ia centrii, V. Cbebat și Alf- 
Haberfelbner, la tuse (toți din Austria)

Iugoslavia B-Romînia B (la Skoplje): 
M. MftiCko (Cehoslovacia).

Romînia juniori-Iugosflavia juniori (la 
București): T. Hristov (Bulgaria).

RUG Bl

schetbaliștii de Ia Dinamo 
ilisi au sosit la București

Principala protagonistă a 
eu'tii masculin de baschet

care îl organizează asociația 
iruatno, a sosit ieri după-a- 
iază în Capitală venind cu 
ionul de la Moscova. Este 
rba de echipa sovietică DI- 

AMO TBILISI, din care fac 
rte' renumitul jucător Kor- 
ja, Minașvili, Abaș'dze, 
iniașvMi. Kvaeitzeiadze, Ha- 
radze Goghelia, Jghenți, In- 
irveli. Asitașvili, KBadze, 
'aparidzc.
Alături de Dinamo Tbilisi și 
inaino București vor mai e- 
',ua incepînd de sîmbătă, în 
la Florcasca, Gwardia Var- 
via și Dinamo Tg. Mureș.
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armă liberă calibru 
poziția genunchi_ 1,0
exceofional al lui IOSIF

redus, 
record 
SIRBU

Tocmai cînd ne pregăteam să începem valorificarea performanțelor 
-J campionatele internațion ale ale țării noastre, pentru a stabili

titlul de... suoer-perform anta acestor întreceri, Iosif Sîrbu, 
de tragere la ca'ibru redus ne-a dat răspunsul cuvenit 

•are o valoare ex- 
mondial oficial,

cingătoare în primul tur al meciului Olanda-R.PA
.In urma succesului obținut la cam- 
natul mondial, șahistele romlnce 
pă un loc de frunte în ierarhia 
ului internațional...'' — a scris 
tn cîteva zile ziarul olandez de
rc tiraj „NIEUVE ROTTERDAM 
HE COURANT” punînd în capul 
icolului care trata despre rezulta- 
: competiției titlul „Romînia la ega- 
e cil Uniunea Sovietică!" 
ntr-arfevăr, șahistele noastre — 
ria Pogorevici și Margareta Teo- 
escu — merită din plin aceste a- 
ecieri laudative, deoarece perfor- 
nța de a se fi clasat la egalitate 
ș-histele sovietice, care au deținut 
ă acum o supremație absolută, nu 

ate fi calificată decît ca extraor-

mai „veche” ta șah, ea făcîndu-ne 
dovada talentului ei cu ocazia pri 
melor campionate feminine ale Ca 
pitalsi, în care a obținut de mai multe 
ori primul loc. Deși n-a cucerit nici
odată pînă acum titlul republican, ea 
a fost considerată totdeauna ca una 
din cele mai puternice și talentate 
șahiste din țara noastră. Amîndouă 
aceste jucătoare au dovedit în recen
tul campionat o excelentă pregătire 
teoretică și mai ales dîrzenie, lup- 
tînd cu deosebii avlnt pentru culorile 
patriei. De notat că ele s-au pregătit 
cu deosebită sîrguință în cadrul lotu
lui republican, sub îndrumarea antre
norului B. Menas.

Marți, în orășelul Zeist din Olanda, 
șahistele noastre au obținut noi vic
torii în fața tablei de șah. 
rundă a meciului revanșă 
Romînia. Marja Pogorevid 
grul) a învins pe cunoscuta 
olandeză Fanny Heemskerk,
gareta Teodorescu a cîștigat la Van 
Aalst. Romînia conduce deci cu 2—0, 
returul urmînd să se dispute azi, la 
Utrecht.

record din 
care merită 
pc standul _ ___ ____ ,____ ___ ____
stabVind 39Ș puncte la poziția gen unchi. Noul record 
emoțională, situ’ndu-se cu două puncte peste recordul 
fiind chiar un rezultat bun pentru poziția... culcat.
Acest rezultat merită să fie ca

racterizat drept cea mai bună perfor
manță a sezonului internațional de 
Ur. fiind cea mai înaltă cifră înre
gistrată în marile întreceri cuprinse 
in calendarul U.I.T. Astfel, excelentul 
Iosif Sirbu s-a instalat din nou în 
fruntea performerilor într-o dispută 
cu valo-oșii trăgători străini și cu 
veșnicii săi rivali din țară, reușind 
să se impună (ca totdeauna in a- 
cest an) drept cel mai complet tră
gător de armă liberă. Iosif Sîrbu a 
cîștigat și întrecerea pe trei poziții 
cu 1176, la cinci puncte de colegul 
său Henri Herșcovîci. Trăgătorii din 
R.P.U.. Holub și Dosztaly. ambii re 
alizatori a 400 p. la poziția culcat, 
iar Dosztaly chiar învingător la po
ziția picioare cu 382 p.. precum și 
talentatul trăgător polonez Tadeusz 
Skrzep care a (Aținut 395 p. la ge
nunchi, nu au reușit pe trei poziț' 
să întreacă exceptions hi', nostru cu
plu. Sirbu — Herșcovîci. In plus, cu
lorile noastre au mai fost apărate cu 
succes de Constantin Antonescu și 
tinărul Peter Sandor.

Ene Dragan a cucerit primul său 
titlu de campion internațional, stabi
lind și un nou recccd al țării fa cerb- 
focuri duble (197 p.). cu 30 puncte 
peste vechiul record. Printre realiza-

lorii de 
zile se 
noastre __ _ ______
cu, Lia Sîrbu, Tereza Quintus și lu- 
dith Moscu — la 3x20 focuri. Cu o 
asemenea performanță, formația 
noastră a reușit să învingă cu auto-; 
ritate echipa Iugoslaviei, însă a fost 
întreoută totuși de reprezentativa 
R.P. Chineze care a înregistrat cel 
mai mare succes al sportivilor chi
nezi prezenți la aceste campionate.

Cea . ......
drul optimilor de finală 
R.P.EL, disputată ieri pe stadionul Di
namo, a dat ciștig de cauză echipei 
gazdă. Intrecînd pe Locomotiva Gri- 
vița Roșie cu 3-0 (0-0), după o partidă 
in care a fost mal bună,a desfășurat 
un joc mai organizat și mai bine o- 
rientat tactic. Dinamo a întrerupt și
rul victoriilor feroviare, luîndu-și ast
fel o bine meritată revanșă. A înscris, 
in ultimele S minute, D. lonescu dln- 

. tr-o lovitură de pedeapsă.
Ptin această victorie Dinamo s-» 

calificat în sferturile de finală unde 
intilni duminică Energia Ploești. Citiți 
celelalte rezultate în corpul ziarului, 
la rubrica „Din toate sporturile".

ATLETISM

IOSIF SIRBU
(văzut de Neagu)

Apolzan nu-i un romantic. Dar în 
ineața asta frumoasă — cum pot 

numai diminețile de toamnă — vi
ază la fereastra camerei sale, mln- 
iat de razele unui soare discret, 
ivind la omul acesta — care pare

ansportat în altă lume — cu greu 
închipui că el este unul și același 
atletul plin de viață, rapid, gata 
sară, să respingă balonul și cu el 

că o intenție a adversarului de a 
arca...
Ușile camerelor de la „Ambasador- 
deschid fără zgomot și pașii nu se 

d de loc pe plușul gros și moale, 
a am ajuns, nevăzut și neauzit, în 
ațele lui Apolzan, pe care l-am 

trprins in plină reverie. Regretul 
a-1 răpi viselor a fost însă mai mic 
ît obligația profesională. L-am 

itut ușor pe umăr — de parcă l-aș 
sculat din somn — ] 
nalei și convorbirea a 
—- „Să nu crezi că mă 
eciul cu Iugoslavia”, 
st primele cuvinte.
— Nici nu vreau să te
e așa ceva, (am răspuns noi ca să... 
spundem ceva).
— „Să-ți spun ceva. Făceam o so- 
teală ieri seara, înainte de cul- 
re : eu nu prea am fost aplaudat în 
riera mea de internațional”. (Am

Micat nedumerit din umeri). „Te 
iri. Dar să știi că este oarecum 
iplicabil. Eu sînt apărător. Cînd nai 

atern o minge, spectatorul — dacă

ține cu tine — răsuflă ușurat, iar 
dacă nu te simpatizează scrîșnește, 
supărat, din dinți. Deci rar ești acla
mat”.

Mă gîndeam că stoperul naționalei 
noastre are dreptate. In general a- 
tacanții au de regulă „partea leului” 
din aplauzele spectatorilor. Glasul lui 
Apolzan m-a trezit din începutul de 
cugetare (se inversaseră rolurile).

„Cred însă că duminică va fi altfsl. 
Și noi cei din apărare vom avea 
parte de încurajări, mai ales cînd 
greșim (ei, mi-am zis, iată că vor
bim totuși și despre joci). Știi că 
dacă simțim spectatorii trup și su
flet cu noi și reușim de la început să 
acționăm fără eritări, va ' fi foarte 
bine, l-am observat acum un ân la 
Belgrad pe îhaintașii iugoslavi. Se 
enervează dacă nu le merge jocul. Se 
enervează și nu mai sînt preciși. Mă 
înțelegi acum de ce zic că și apăra
rea trebuie încurajată? Speranța mea 
nr. 1 se 
joară, de
- Și 

schimb ?
— „Dar mai este vorbă ? Ne-am 

legat să fim toți ca unul și unul ca 
toți. Să știm că am făcut tot ceea ce 
se putea face pe teren”.

Am rămas tăcuți amîndoi. N-am 
mai întrebat nimic.

Minutele treceau. Tăcerea continua. 
Tot Apolzan a rupt-o:

— Știi însă că am și eu un mare

avantaj ? Voi dispune la meci de unul 
dintre cele mai bune locuri, un loc... 
central cu vedere perfectă asupra 
întregului teren. Eu nu știu ce este 
grija pentru bilete. Ce zici, e puțin 
lucru ?...

Proba de pistol viteză este încă în 
plină desfășurare. Prima manșă a si
tuat in frunte pe valorosul trăgător 
maghiar A Dobșa (294 p.), urmat 
îndeaproape de un pluton masiv de 
pistolari, condus de Strfan Petrescu. 
Manșa l-a a dezvăluit însă o negli
jență de organizare (un stand um-

EFTIMIE IONESCU



Prin cetatea universitară a lașului
Iașii, cetate a culturii, întărită ne

contenit astăzi, prin numeroasele noi 
instituții de cultură și artă 1 In această 
privință, cele 14 facultăți și institute 
care înglobează impresionanta cifră 
de peste 9.000 de studenți este argu
mentul cel mai elocvent.

...Am revăzut cetatea universitară 
din vechea capitală a Moldovei, în 
aceste zile din preajma începerii unui 
nou an universitar. Peste tot, pregătiri 
care nu mai contenesc : la rectorat, la 
decanate, la cat<sirele tuturor facultă
ților. Asociațiile studențești desfășoară 
și ele o activitate dintre cele mai sus
ținute. Și în acest ar» accentul va fi 
pus pe activitatea științifică și legată 
de aceasta pe pregătirea profesională 
a studenților. Sînt de așteptat noi suc
cese și pe tărîm cultural-artistic, sec
tor în. care studenții ieșeni și-au cîș- 
tigat o mare faimă. Dar sportul? De 
ce atenție se va bucura el în noul 
•n ? ...

Un scurt raid pe la catedrele de 
educație fizică ne-a lămurit mai bine 
•supra pregătirilor ce sînt inițiate. Zo
rul cel mai mare l-am întîlnit la In- 
«titntul politehnic. „Colectivul de ca
tedră — ne spune profesorul P. Savin 
•— își va concentra eforturile pe pre
gătirea studenților la disciplinele in
cluse in campionatele universitare 
'(gimnastică, atietism, volei etc.) ca 
ți către rugbi, handbal, tir". Studenții 
de la politehnică au condiții bune pen
tru practicarea sportului. Ei posedă o 
sală de sport, e drept de dimensiuni 
reduse dar bine utilată, și în plus vor 
avea la dispoziție, poate chiar la sfîr- 
țitul lunii octombrie, o bază sportivă 
proprie, construită în apropierea insti
tutului. Ea va cuprinde un teren de 
fotbal, pistă de atletism, terenuri de 
volei și baschet. Lucrările merg însă 
tntr-un ritm destul de lent, existînd 
— după cum am fost informați — 
unele dificultăți administrative .- s-au 
prevăzut fondurile necesare, dar nu în 
același timp și materiale de con
strucție ...

Interes vădit pentru organizarea' unei 
bogate activități sportive în noul an 
am putut constata și la Institutul Agro
nomic „Ion lonescu de la Brad". Pro
fesorul D. Ztîgrăvescu, șeful catedrei 
Ide educație fizică, se așteaptă la o par

ticipare masivă de studenți, în special 
la gimnastică, baschet, tenis de masă 
ți volei. „Sint disciplinele cu cea mai 
mare priză printre studenții noștri — 
a ținut el să ne precizeze. In schimb, 
aici problema bazei sportive a rămas 
tncă nerezolvată: institutul posedă o 
sală de sport, dar neco'espunzătoare 
și numai un singur teren de volei. Ho- 
tărît lucru, prea puțin pentru un insti
tut care numără peste 1.000 de slu- 
denți. O situație mai grea am găsit-o 
la Universitatea „Al. I. Cuza". -Profe
sorul Gh. Baizat are toate motivele 
să fie îngrijorat : „Sîntem animați de 
dorința de a obține rezultate remarca
bile la volei ca și la baschet, la tir 
ca și la gimnastică. Acum in pragul 
iernii n-avem însă o sală de sport 
adecvată”.

Ne întrebăm și noi ca și profesorul 
Baizat: de ce sala de sport a Uni
versității — fiindcă inițial ea a exis
tat — s-a transformat î„ sală de lec
tură?... Oare aceasta era unica so
luție care rezolva problema unei săli 
de lectură (în plus) pentru studenți?

In cruda faptului că desfășoară o 
activitate sportivă multilaterală, stu
denții de la Institutul de medicină nu 
au nici ei posibilitatea să facă sport 
pe o bază proprie. An de an institutul 
a închiriat diverse săli din oraș, de 
multe ori în condiții grele, fără căl
dură și la ore nepotrivite. Cu banii 
cheltuiți pînă acum, nu s-ar fi putut 
amenaja o sală proprie pentru studen
ții mediciniști ? ....

T1BERIU STAMA

fii

AZI LA PETROȘANI

a doua iniîwe 
șannor sutino—fneroia

După meciul susținut marți 
în Capitală, fotbaliștii so
vietici de la Șahtior Stâlino 
au plecat la Petroșani, tinde vor 
întîlni astăzi după-amiază, pe 
stadionul din localitate, echi
pa locală Energia.

Acesta este al doilea meci 
între echipele de fotbal ale mi
nerilor din Petroșani 
Stalino. Cu cîțiva ani în 
după o victorie obținută 
pitală în fața formației 
(cu 2—I), echipa sovietică

și din 
urmă, 

în Ca- 
C.C.A.

a 
terminat la egalitate (2—2) cu 
echipa din Petroșani.

Antrenorul sovietic leroiloo 
va face cîteva schimbări în for
mația care a jucat marți cu 
selecționata divizionară B. Pe 
de altă parte, echipa din Petro
șani va juca fără Crîsnic și 
Panait, selecționați în vederea 
meciurilor cu Iugoslavia. Ei vor 
fi înlocuiți probabil de Gram 
și, respectiv. Vasiu.

Mari manifestații sportive
în întîmpinarea
împlinirea a 40 de ani de la Marea 

Revoluție Socialistă din Octombrie, 
eveniment de însemnătate istorică 
mondială, va fi sărbătorită de sporti
vii noștri în mod c.u totul deosebit. In 
acest scop, Comitetul pentru Cultură 
Fizică și Sport de pe lîngă Consiliul 
de Miniștri, a întocmit un plan amă
nunțit care cuprinde organizarea 
și desfășurarea a numeroase compe
tiții și acțiuni sportive.

Prima și cea mai importantă acțiu
ne este tradiționala „Ștafetă a priete
niei romino-sovietice", care va fi or
ganizată de către comitetele regiona
le, raionale și orășenești C.F.S. cu 
sprijinul comitetelor U.T.M. și al 
consiliilor A.R.L.U.S.

Organizarea etapelor superioare ale 
crosului „Să intîmpinăm 7 Noiembrie"

I

La Cluj, totul este gata pentru un alt 
jubileu al atletismului romînesc

I X-a ediția a campionate or 
republicane

Cu două zile înaintea începerii celei 
de a X-a ediții a Campionatelor re
publicane individuale de atiet'Sm, Clu
jul trăiește din plin febra apropiatelor 
întreceri. Pentru ca cineva să poată 
înțelege cit mai bine atmosfera en
tuziastă care există aici, în aceste 
zile, trebuie mai întîi să cunoasță 
bine Clujul șî mai ales pe clujeni...

Un telefon pe care l-am dat ieri în 
orașul de pe malul Someșului a fost 
concludent. Unul din delegații Comi
siei Centrale de atletism ne-a vorbit 
cu entuziasm despre... entuziasmul cu 
care tineretul din Cluj așteaptă în
ceperea întrecerilor. „Nu odată, poți 
întîlni la panourile cilindrice de ati- 
șaj, grupuri de ' ' *
în fața afișului 
cută programul 

tineri, care s-au oprit 
campionatelor și dis- 
concursurilor, valoa-

lui 7 Noiembrie
a celei regionale, etapă 
vor asigura cele mai 
de desfășurare repfezîn-

și îndeosebi 
căreia i se 
bune condiții 
tă de asemenea o sarcină principală. 
Astfel, se recomandă o cît mai bună 
popularizare a întrecerilor (folosin- 
du-se stațiile de radioamplificare, pre
sa, afișe, fotomontaje), a traseului etc. 
Sarcini deosebite revin comitetelor re
gionale C.F.S. în privința organizării 
unor întreceri la cît mai multa ra
muri sportive, întreceri în care să 
fie angrenați cei mai buni sportivi din 
regiunile, orașele sau raioanele res
pective.

In toate regiunile vor fi organizate 
concursuri sportive pentru cucerirea 
„Insignei de atlet", a trecerii norme
lor G.M.A. și a normelor de recon
firmare a calității de purtător al in
signei G.M.A. Aceste concursuri vor 
fi organizate de către comisiile raio
nale și orășenești G.M.A. cu sprijinul 
comisiilor pe ramură*de sport și al 
comitetelor U.T.M. Prin planul de ac
țiune, C.C.F.S./C.M recomandă 
t’telor regionale C.F.S. ca în 
borare cu consiliile ARLUS să 
nizeze cît mai mul'e expoziții 
aspecte ale mișcării sportive 
U.P.S.S., să îndemne pe sportivi 
participe la „Concursul de fotografii" 
anume organizat, concurs în cadrul 
căruia vor fi prezentate aspecte de 
la manifestațiile sportive din cadrul 
„Lunii Prietaniei Romîno-Sovietice” 
etc.

comi- 
cola- 

erga- 
cu 

din 
să

rea compet'torilor și fac tot felul 
pronosticuri. Pentru ei toți, estl 
mîndrie că orașul lor a fost alei 
găzduiască acest concurs jubilial 
atletismului nostru. Poate este I 
resant de arătat că tot Clujul a I 
acela care a găzduit în 1948 și pl 
ediție a Campionatelor republicani 
atletism. I

Pentru buna urmărire a îutrel 
lor va fi tipărit un program spel 
care va fi pus la dispoziția spej 
torilor. Pînă acum, totul este pul 
punct. Se așteaptă doar sosirea tl 
ror concurenților, și ora 16 a zilei 
mîine cînd vor începe întrecerile. I 
singur „amănunt” ne provoacă I 
destule îngrijorări: timpul. Ml 

noaptea a plouat, iar miercuri tl 
ziua un cer de plumb a st t :l 
nințător. Să sperăm că în zilele I 
cursurilor timpul va fi frumos și I 
previziunile meteorologice nu voi 
întocmai respectate. I

Tov. A. Săvescu, inspector șef I 
tru atletism, a ținut să ne cornul 
și el o serie de lucruri : „Pista I 
dionului Gh. Gheorghiu-Dej se prel 
tă în condițiuni bune, iar în uit:rl 
zile a fost pregăt'tă cu toată rterl 
pentru a nu-i știrbi în n'cl uni 
faima de care se bucură în rîndti 
athților noștri. Au fost puse la pJ 
toate instalațiile necesare concurși 
lor și toate materialele. In genei 
din punctul de vedere al organizl 
tehnice totul este gata și încă n 
pus la punct. întrecerile se vor < 
fășura vineri, sîmbătă și dumiri 
după-amiază. Singură, proba de 
km. marș se va disputa duminică 
mineața.

De la startul concursurilor nu 
lipsi nici unul dintre atleții de frui 
ai țării. Cu acest prilej vor reintra 
Ilie Savel, Iolanda Balaș, Mir 
Stein, care fiind bolnavi au abserl 
la internaționale. La campionate 
participa de asemenea și cei mai bl 
dintre tinerii noștri atleți, victor] 
în mec urile de la Novisad.

Așteptăm performanțe de valoare 
toate probele 
recorduri. Dar 
cipăm și să 
concursurilor”.

Primele rezultate le veți putsa J 
chiar în numărul nostru de sîmbă

campionatelor și 
mai bine să nu an 

așteptăm desfășura

Etapa pe oraș 
a croaifuâ 

,„Sa isitînipânăni 
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• 464 SPORTIVI și sportive reprezen- 
tînd toate colectivele din Cluj au luat 
startul ia întrecerile de cros — din ca
drul etapei a Il-a — organizate în par
cul „Victor Bab'eș". Organizarea a fost 
bună.

Iată rezultatele înregistrate: categoria 
Junioare — 156 concurente: individual:
Ana Uiscăieanu (Locomotiva); echipe: 
Școala medie nr. 11; senioare: 66 concu
rente: individual: Judith Biro (Știința); 
echipe: Flamura roșie la>noș Herbak; 
juniori, individual — 180 concurenți:
Iosif Silaghi (Locomotiva); echipe: Lo
comotiva; seniori — 60 concurenți: in
dividual: Adalbert Seleși (Locomotiva); 
echipe: Dinamo II.

PALADE URSU — corespondent

in m&ci amical, Știința Cluj*- 
Spartak SubotHa 1-2 (1-1)

Ieri, la Cluj, pe'arena ..Gheorghe 
Gheorghiu-Dej” în prezența a 12.000 
spectatori, a avut loc meciul amical 
de fotbal dintre Știința Cluj și echipa 
iugoslavă din prima categorie Spar
tak Subotița. Partida foarte specta
culoasă, a revenit oaspeților cu 2-1 
(1-1). Au marcat Georgescu (mm. 
15), Kilianovici (min. 18), Ogneanov 
(min. 66). De remarcat că, în min. 
47, Suciu a ratat o lovi.ură de la 
11 m.

„Pst modus in rebus..."
Profesorul Traian Marinescu este la fel de exigent la catedră, ca și în 

sala de antrenament.

Profesor de latină și... antrenor de box!
• Boxul, adevărat „vio Ion d’Ingres" • Cum se re- 

deșteaptă o veche pasiune • Mircea Vișoiu și...
Bernard Shaw

V-ați fl închipuit vreodată că între 
„Tristele** lui Ovidiu ți... directa de 
stingă ar putea să se stabilească re
lații de strînsă amiciție ’ Greu de pre
supus ! Și totuși, rupînd cu toate pre
judecățile, înfruntînd poate multe 
zîmbete Ironice ale colegilor de cate
dră, un profesor de limba latină, tre 
cut de prima tinerețe, cu ochelari se
veri și eternul catalog sub braț, a lz- 
butjt această performanță aproape de 
necrezut. Numele lui : Traian Mari
nescu. Școala : liceul din Cîmpina. Po
vestea începe însă cu un sfert de veac 
în urmă șl merită să fie istorisită...

UN STUDENT IUBEȘTE 
BOXUL

...Prin 1931, un băiat slăbuț, proas
păt bacalaureat, plecase de la Plo- 
ești, orașul său natal, la București, 
să se înscrie la facultatea de filolo
gie. își alesese o specialitate oare
cum aridă dar care îl pasionase încă 
de pe băncile liceului: latina. Ap’e- 
cîndu-se cu interes asupra textelor 
latinești, învătînd cu zel pentru exa
menele de sfîrșit de an, studentul 
Traian Marinescu mai găsea timp 
și pentru a-și satisface cea de a doua 
pasiune: boxul. Era pe atunci epoca 
de glorie a unor pugiliști de talia 
lui Lucian Popescu, Toma Aurel și 
Milică Tedorescu. Viitorul profesor 
de limba latină n-a pregetat să îm
brace și el mănușile de 8 uncii. Tna^ 
ian Marinescu a susținut 16 meciuri 
amatoare, la categoria ușoară. Poate

pugRist Tra- 
profesorul

ani. Traian 
profesor de- 

Intr-o

că ar fi continuat, dar a venit exa
menul de licență, apoi repartizarea 
ca profesor suplinitor la liceul „Pe
tru și Pavel" din Ploești. Mănușile 
de box fuseseră puse în cui, iar pa
siunea pentru „scrima pumnului" ar
dea molcom, undeva, într-un colț tai
nic din inima fostului ---- — ‘ ”
ian Marinescu, devenit 
Traian Marinescu.™

Au trecut astfel 15 
Marinescu fusese numit 
finitiv la liceul din Cîmpina. 
bună zi, prin anul 1951, un afiș i-a 
atras profesorului atenția. Scria a- 
colo cu litere mari, roșii: „GALA DE 
BOX”. Profesorul a tresărit a zîm- 
bit parcă amuzat și... duminica se 
afla nrintre spectatorii reuniunii pu- 
gilistice. Cele văzute nu l-au satisfă
cut: organizarea fusese proastă, me
ciurile slabe, iar arbitrajele pe mă
sura... meciurilor. Nici el nu știe cum 
de s-a pomenit adresîndu-se unor 
activiști din conducerea C.C.F.S.-ului 
local. Profesorul 
serviciile pentru 
cîmpinean !
PROFESOR 

CATEGORIA A l!-a!
Așa a devenit profesorul Traian Ma

rinescu instructor voluntar de box la 
colectivul sportiv al Uzinei Mecanice 

de latină își oferea 
promovarea boxului

SB ANTțȘEMOR

din Cîmpina. Găsind acolo multă în
țelegere profesorul și-a luat rolul în 
serios și, firesc, primele rezultate 
și- ■ făcut apariția: boxerii cîmpineni 
cîștigă ■ 'înî -eceri'e cu pugiliștii din 
Buzău, Sinaia. Moreni, Tîrgoviș- 
te și alte localități, iar in 1952. 
la un an de la îifihițarea secțfei, Ilie 
Pătran, una dintre „descoperirile” 
profesorului-antrenor, cucerește ttlul 
de campion național de juniori. Ei 
avea să repete performanța și un an 
mai tirziu. In 1955, Mircea Vișoiu 
cîștigă campionatul de caliiicare. Doi 
ani la rînd, în 1956 și 1957, Petre Zăi- 
nescu aduce colectivului tricoul de 
campion național de juniori. Multe 
și frumoase performanțe se află în 
scrise, alături de acestea, în reg’strul 
de evidență al antrenorului Traian 
Marinescu. De acolo am aflat că bo
xerii cîmpineni au susținut pînă acum 
785 de meciuri, cîștigînd 368, termi- 
nînd 150 la egalitate și pierzînd 267, 
performanță mai mult decit meritorie. 
Antrenorul a crescut și el odată cu 
secția: din simplu instructor voluntar, 
pro'esorul Marinescu a devenit antre
nor st giar, primind anul trecut cla
sificarea de categoria a Il-a.

Profesoruî-antrenor Traian Mari
nescu are tot dreptul să fie mîndru 
de boxerii lui. Intr-adevăr, pe lîngă 
rezultatele remarcabile reușite 
ring, elevii lui (de astă dată, 
cei de la școală...) se străduiesc 
fie oameni întregi, utili societății, 
altfel, profesorul Marinescu i-a con
vins pe cei mai muilți să urmeze 
cursurile liceului seral. Antrenorul și 
boxerii merg împreună să viziteze 
expoziții (de cite ori au fost în Ca
pitală n-au scăpat prilejul să treacă 
și pe la Galeria Națională de Artă), 
asistă la concerte, spectacole de tea
tru și fîlme, ba deplasînd’U-se odată 
de la Cîmpina la Cluj, au organizat 
în tren un colocviu în toată regula 
despre... cultura antică și scriitorii 
dih toate timpurile.' Atunci s-a vă
zut că Mircea Vișoiu îi citește pe

Dante și Diderot și că autorul
preferat este Bernard Shaw... ] 

Profesorul Traian Marinescu I 
. spunea odată: „In secția noaș]
de box, n-avem nevoie doar de 
zultate. Noi nu racolăm boxeri, 
facem un punct de onoare din a 
vea numai boxeri crescuți în sec 
noastră. Principalul pentru noi e 
ca boxul să trăiască și la CîmpinJ

Și profescrul-antrenor Traian M 
rinescu are perfectă dreptate...

MARIUS GODEANU

De la catedră la „colțul
Au e de cit un pas! Profesorul' Tratei 
Marinescu il sfătuiește pe Mirce 
Vișoiu în pauza dintre două repriz



Mici amănunia de mare 
importanță

La ora actuală cînd 
toate biletele au fost 
epuizate este — credem 
— un non sens să mai 
vorbim de uriașul interes 
pe care-1 suscită, prin 

excepționala sa miză, meciul de fot
bal Romînia-lugoslavia.

Nu este un secret pentru nimeni, 
că duminică toate drumurile vor duce 
către... stadionul „23 August” a că
rui capacitate evaluată la 100.000 de 
focuri (bineînțeles cu consimțămîntul 
spectatorilor care vor accepta să stea 
ceva mai... înghesuit!) se dovedește
— din păcate — total insuficientă 
față de numărul celor dornici să fie 
martori oculari ai pasionantei con
fruntări fotbalistice romino-iugo- 
slave.

Porțile stadionului vor fi deschise 
încă de Ia ora 10 a.m., iar cei c» vor 
veni să-și ocupe din timp locurile 
vor putea urmări înaintea meciului 
vedetă, alte două întîlniri internațo- 
nale sau — Ia alegere — vor susține
— potrivit obiceiului — tradiționa
lele partide de șah sau de table.

Programul sportiv este așadar pus 
la punct. Rămîne de văzut cum vom 
sta cu alte amănunte de organizare 
la fel de importante, care nu intră 
Insă în atribuția forurilor sportive.

Este vorba de problema transportu
lui în comun și aceea a... alimentației 
publice, pe care le-am dori cit mai 
bine soluționate.

Sugerăm deci I.T.B.-ului să nu 
scape din vedere marele eveniment 
sportiv și să-i dea atenția cuvenită, 
punînd la dispoziția fericiților pose
sori de bilete mijloace suficiente de 
transport, iar T.A.P.L.-uIui raionului 
23 August îi recomandăm să spo 
rească numărul bufetelor și al 
chioșcurilor de răcoritoare, în așa fel 
ca «ă se evite aglomerații inutile-

Mai multă lumină pe 
ringul de box

A fost apreciat în ter
meni măgulitori faptul 
că Ia finala campionatu
lui lepublican de box au 
asistat peste 15.000 de 
spectatori, dar nu s-a 

vorbit de loc despre condițiile în care 
au putut fi vizionate întîlnirile ce 
aveau să desemneze pe noii campioni 
ai țării.

Distanța care separă „potcoava” 
stadionului Republicii de ring nu este 
desigur cea mai convenabilă și multe 
din detaliile luptei pe care le urmă
resc pasionații sportului cu mănuși 
nu pot 'i deslușite prea bine din fun
dul tribunei.

S-a văzut sîmbătă seara că, atunci 
cînd intrau în funcție — din păcate 
la rare intervale — reflectoarele in
stalate pentru uzul operatorilor cine
matografici, vizibilitatea era perfectă 
din oricare colț al „potcoavei”.

lată de ce socotim că în loc să 
dea explicații... tehnice spectatorilor, 
— pe bună dreptate nemulțumiți — 
organizatorii ar fi făcut mai bine 
dacă s-ar fi îngrijit să aibă o insta
lație corespunzătoare de lumină.

s. mIssler

• Concursul Pronosport nr. 39 din 29 
septembrie pe lingă un program inte
resant, alcătuit din 5 meciuri interna
ționale și 7 din cadrul campion tulul 
«le fotbal categoria B, oferă participan- 
ților și un fond de premii' mărit cu 
78.806 lei reportați de la concursul ante
rior.

Iată ultimele rezultate înregistrate de 
formațiile respective: R. P. Romînă:
2— 1 cu Grecia (d), 1—1 cu U.R.S.S. (d) 
și 0—1 cu Belgia (d); R.P.F. iugoslavia:
3— 3 cu Austria (a), o—1 cu R. Ceho
slovacă (d) și 6—1 cu Italia (a). R.P.F. 
Iugoslavia (B): 2—2 cu Austria (B) (d), 
1—0 cu R. Cehoslovacă (B) (a) și 2—2 
cu R.P. Bulgaria (B) (a); R.P. Romînă 
(B): 4—2 cu Grecia (B) (a), 0—0 cu 
U.R.S.S. (B) (a) și 1—1 cu R.P. Polonă 
(B) (a). R.P. Romînă (juniori): 4—1 cu 
R.P. Polonă (j) (a), 5—1 cu Austria (j) 
(d) și 0—2 cu Franța (j) (FIFA); R.P.F. 
Iugoslavia (juniori): 5—1 cu Austria (j) 
(a). 1—1 (a) și 0—6 (d) cu R.P. Ungară. 
R.P. Bulgaria: 1—2 (a) și 1—4 (d) cu R. 
P. Ung ră și 0—4 cu U.R.S.S. (a); R.P. 
Polonă: 3—1 cu Finlanda (d), 0—3 cu 
U.R.S.S. (d) și 3— 1 cu Turcia (a). R.P. 
Polonă (B): 0—1 cu U.R.S.S. (B) (a); 
1—1 cu R.P. Romînă (B) (d) și 1—1 cu 
Franța (B) (a). R.P. Bulgaria (B) 1—0
(d) șl 2—2 (a) cu R.P. Ungară (B) și 
1—2 cu U.R.S.S. (B) (d).

Și acum situația în clasament a for
mațiilor din categoria secundă: Energia

Un meci de verificare reușit
SeFecțfOjnata divizionară B - Șahtior Stalino 7-2 (2-1)

Au marcat, în ordine: Sapronov (din- 
tr-un șut ricoșat din Panait și cu con
cursul lui Uțu, căruia mingea cu efect 
i-a jucat festa) în min 1, Zavoda I 
(min. 12), Alexandrescu (min. 18), Oaidă 
(min. 51), Meszaros II (min. 58), Sapro
nov (min. 74), Tătaru (min. 77), Mesza
ros II (min. 88) și Alexandrescu 
(min. 89).

SELECȚIONATA: Uțu-Zbîrcea, Panait, 
Pahonțu (FLORESCU)—AL. VASILE Mi- 
hăilescu (NUNWEILLER)-Oaidă, MES
ZAROS IT, Alexandrescu, ZAVODA I 
Tătaru.

ȘAHTIOR: Cianov—Levințev, Kriven
ko, ALEAHIEV—ALPATOV, Sokolov— 
BOBOȘKO, Samoilov (Rosihin), FEDO
SOV, SAPRONOV, Ponomarenko.

Arbitrii: P. Kroner — la centru —, 
M. Cruțescu și T. Astaloș la tușe. Arbi
trajul în general bun. A avut însă, 
unele scăpări în ce privește aprecierea 
ofsaidului (golul al patrulea marc .t de 
echipa noastră a fost înscris după o 
acțiune pornita de Oaidă din ofsaid).

★
Selecționata divizionară B și Șah- 

tior Stalino au oferit marți un joc 
mai însuflețit, mai plăcut și de o 
calitate mai bună decît partida de 
duminică. Faptul se datorește și selec
ționatei noastre și partenerului ei de 
joc. Șahtior, în ciuda scorului exage
rat de marc, a jucat mai cu nerv de- 
cît Szeged, a practicat un fotbal mai 
combinativ și mai viguros în atac.

Incepînd cu acest număr, în fiecare joi va apare în ziarul nos
tru „POȘTA REDACȚIEI", rubrică în care vom răspunde întrebări
lor și problemelor ridicate de cititorii noștri în legătură cu activi
tatea sportivă din țară ți din străinătate.

EM. MA1XJS, GALAȚI. — E greu de 
spus care au fost cei mal buni por
tari de fotbal. In general, se poate 
spune că fotbalul nostru a excelat la 
acest „capitol4*. Dintre portarii care au 
apărat în urmă cu ani, cei mai ta- 
lenta ți pot fi considerați David, Pav- 
lovici, Czlnczer, Zombori și Kiss, 
La fel de buni ca șl aceștia s-au a- 
rătat a fi si Voinescu și Toma.

TOMA SAlAGEANU, BUCUREȘTI. — 
1) Dintre vechii boxeri. Lucian Po
pescu și Toma Aurel au fost campioni 
europeni. Lucian Popescu a deținut, 
la un moment dat, titlurile de campion 
european la categoriile muscă, cocoș și 
pană, iar Toma Aurel, o figură tot 
atît de cunoscută în boxul profesio
nist de acum 20 ani, a fost campion 
european la cocoș. 2) Nu trebuie să 
vă impresioneze chiar atît de tare fap
tul că cele mai multe dintre meciu
rile boxerilor profesioniști au loc pe 
distanța de 10 reprize a 3 minute și 
că boxerii reușesc să ducă lupta pînă 
la capăt. Trebuie să știți — dacă sîn- 
teți mai tînăr și n-ați „apucat** me
ciurile de box dintre profesioniști, că 
în aceste meciuri existau mul ți „timpi 
morți“, reprize de studiu, altele așa 
zise de așteptare, astfel că timpul 
efectiv de luptă se reducea simțitor. 
Părerea noastră este că în meciul din
tre Mircea Dobrescu și Puiu Niculae, 
disputat săptămîna trecută, s-au 
schimbat mai mulți pumni și s-a chel
tuit mai multă energie decît într-o în- 
tîlnire în 10 reprize între boxeri pro
fesioniști ! Dar problema se pune și

VICTOR TEODORESCU A CÎȘTI- 
GAT PRIMA PROBĂ A CONCURSU

LUI PENTATLONIȘTILOR DIN 
LOTUL REPUBLICAN

Prima noutate pe care r.e-a adus-o 
proba inaugurală a concursului de se
lecție și verificare a lotului republi
can de pentatlon — proba de călărie 
— a fost traseul. Deși tot la Pipera, 
ca și la internaționalele din iulie, tra
seul a fost de data aceasta — cu mici 
excepții — același pe care s-a desfă
șurat nu de mult „calul de arme** la 
concursul internațional de călărie. 
Astfel, mai mult poate decît pînă a- 
cum, cunoștințele în materie de călă
rie ale pentatloniștilor din lot au fost 
supuse unui sever examen. A doua 
noutate a fost calmul cu care cei șase 
competitori au așteptat tradiționala o- 
perație a tragerii la sorți a cailor, de 
care poate să depir.dă în mare măsu
ră locul fiecăruia. De data aceasta 
însă, fiind vorba de un număr atît de 
restrîns de participanți, au fost triați 
și caii cel mai buni pe care-î are lo
tul, așa că nimeni nu se aștepta la

Qronosport
Arad (a): 3—3—0—0—3:0—6; Energia Hu
nedoara (d): 2—1—0—1—1:2—2; Progresul 
Focșani (a): 2—1—1—0—4:3—3; Energii Făl
ticeni (d> 2—O—l—l—2:6—1; Locomotiva 
Cluj (a): 3—0—1—2—0:4—1; Energia Cim- 
pia Turzii (d) 3—2—0—1—3:2—4; Energia 
Baia Mare (a): 2—1—1—0—8:4—3; Progre
sul Sibiu (d): 3—0—1—2—5:9—1; Energii 
Lupeni (a): 3—1—1—1—7:6—3; Energia 
Mediaș (d) 2—0—0—2—2:7—0; Locomotiva 
Timișoara (a): 2—2—0—0—8:f—4; Locomo
tiva Arad (d): 3—0—0—3—0:7—0; Dinamo 
Bîrtad (a): 3—2—1—0—9:4—5; Progresul 
Suceava (d): 3—0—0—3—2:5—0.

Sperînd că aceste date vă vor veni 
în ajutor la completarea buletinelor 
pentru’ concursul de duminică, noi vă 
urăm: SUCCES !
• Plata premiilor de la concursul 

Pronosport nr. 38 (etapa din 22 septem
brie) se va face în Capitală numai la 
Agenția Centrală Pronosport din Calea 
Victoriei nr. 9, vineri și sîmbătă înce- 
pînd de ia orele 17.

& lată ecum programul . CONCURSU
LUI SPECIAL DIN 3 OCTOMBRIE 1957:

X Vasas Budapesta — Ț.D.N.A. Sofia

In repriza a doua a meciului de marți, selecționata divizionară B a ata
cat susținut. lată-l pe fundașul stingă al echipei Sahtior Stalino — Alealiiev 
— respingând un balon pe care tl urmărea șl Oaidă. ( Foto: L. TIBOR)

sîHndu-și adversarul sâ se întrebuin- 
țeze în mod serios, deci să-și verifice’ 
forma și posibi'.îtățile. Din acest punct 
de vedere, partida și-a atins scopul.

Selecționata divizionară a satisfă-

altfel : un boxer profesionist trebuie 
să facă totul pentru a rezista pîr.ă la 
sfîrșit, chiar dacă se vede pus în si
tuația de a boxa cu arcadele deschi
se, sau după ce a fost de cîteva ori 
„groggy”. Altfel, angajamentele devin 
tot mal rare și urmează șomajul, mi
zeria...

TITI ZANESCr, BUCUREȘTI. — Ce 
sportivi fruntași profesează medicina ? 
Mulți, foarte mulți- Printre alții vom 
aminti pe șahiștii Octav Troianescu și 
Romeo Alexandrescu, pe atleții Andrei 
Demeter și Ion Wiesenmeier, pe volei
baliștii Jean Ponova, Dumitru Media- 
nu și Niculae Cristea, etc., etc. Ei, 
ca și ceilalți sportivi medici, au rea
lizări frumoase și sînt foarte apre- 
ciațl la locurile lor de muncă. Cu 
Wiesenmeier, de pildă, aveți și un 
mare avantaj în caz de nevoie. Abia 
l-ați chemat și a și sosit ! Nici 48 se
cunde pe 400 metri !

EMA VICTC1.UA, CONSTANȚA. — 
Recordul mondial la aruncarea suliței 
(femei) este deținut de atleta sovieti
că Nadejda Koneaeva, cu performan
ța de 55.48 metri. Aruncarea de peste 
57 metri a americancei Larney n-a 
fost luată încă în discuție pentru o- 
mologare și, desigur, dacă se va con
firma că ea a fost obținută prin sti
lul „spaniol**, nu va ft luată în consi
derație. Recordul atletei noastre Ma
ria Diți — 52,38 metri — reprezintă a 
6-a performanță mondială a acestui an.

SP. HRISOV

no/ag/Zfrafe sparturile
surprize neplăcute. Singurul nemulțu
mit de calul pe care 1-1 rezervase pen
tru ieri „sorții** a fost Victor Teodorescu. 
Și așa cum se îr.tîmplă deobiceL eîș- 
tigătorul probei a fost chiar... Victor 
Teodorescu. Calul său Mormoloc și-a 
dezmințit numele, și-a comirmat re
nume le, și, bine condus, a încheiat 
parcursul (5 km.) în excelentul timp 
de 9:08.0, echivalent cu 1130 p. din care 
nu s-a scăzut nici un pur.ct penali
zare. In continuare, clasamentul arată 
astfel : 2. Manciu 1035 p.; 3. Ionescu 
1017,5 p.; 4. Roman 865 p.; 5. Țintea 
860 p.; 6. Stoenescu 650 p. Azi de la 
ora 9 are loc în sala Floreasca proba 
de scrimă.

A ÎNCEPUT turneul final 
AL CAMPIONATULUI DE HOCHEI 

PE IARBA

Miercuri după amisză, pe stadionul 
Tineretului, s-au desfășurat primele

(Cupa Camp. Europeni).
IT. C.C.A. București — Energia Petro

șani.
TH. Dinamo București — Energia Ora

șul Stziin (pron. la pauză).
IV. Dinamo București — Energia Ora

șul Stalin (pron. final).
V. Știința Timișoara — Locomotiva 

București (pron. la pauză).
VI. Știința Timișoara — Locomotiva 

București (pron. final).
VII. Flamura roșie Arad — Progresu1 

București (pron. la pauză).
VIIT. Flamura roșie Arad — Progresul 

București (pron. final).
IX. Dinamo Cluj — Energia Ploești 

(pron. la pauza).
X. Dinsmo Cluj — Energia Ploești 

(pron. final).
XI. Progresul Oradea — Energia Tg. 

Mureș (pron. la pauza).
XII. Progresul Oradea — Energia Tg. 

Mureș (pron. final).

MECIURI DE REZERVA
l

A. Recolta Reghin — Energia Arad 
(cat. B).

B. Știința Iași — Progresul Focșani 
(cat. B).

0 CONCURSUL PRONOSPORT Nr. 39 
(ETAPA DIN 29 SEPTEMBRIE SE IN„- 
CHIDE TN CAPITALĂ SlMBĂTĂ 2« 
SEPTEMBRIE la ora 24. 

cut în general. Ei a început meciul 
mai slab, spre deosebire de Sahtior, 
care a jucat mai bine la început. 
Treptat-treptat însă, s-a restabilit ra
portul de forțe și valoarea dintre echi
pe. Mijlocașii romîni (mai ales în 
formula din repriza a doua) au fost 
în egală măsură eficace în intervenții
le defensive și ofensive, dînd mai 
mult echilibru echipei, iar atacul și-a 
impus jocul și superioritatea tehnică 
și tactică (mai ales ca finalitate), față 
de apărarea oaspeților. Diferența de 
valoare și randament dintre mijloca
șii și înaintașii romîni și cei sovietici 
a decis aspectul și rezultatul jocului, 
dar nu și scorul, care este exagerat 
și datorit și căderii apărării oaspeți
lor în repriza doua. Apărarea echipei 
noastre (mai bună în alcătuirea cu 
Florescu fundaș stingă și Nunweiller 
mijlocaș stingă) a avut — în gene
ral — intervenții sigure și a con
tribuit la inițierea unor acțiuni ofen
sive. Linia de fund însă, a contat mai 
puțin pe Pahonțu și Zbîrcea. Atacul 
omogen și eficace a relevat însă și 
comportări nesatisfăcătoare (Oaidă, 
inegal, Alexandrescu șters). Tătaru, 
față de ultimele jocuri de antrena
ment, s-a arătat în revenire. Foarte 
buni Meszaros și Zavoda I.

PETRE GAȚU

Scurte știri
• JOCURILE Energia Cîmpina- 

Locomotiva Constanța, Energia Si- 
naia-Fl roșie Giurgiu și Dinamo B. 
Mare-Energ a 7 se dispută sîmbătă.

• RESTANȚA Progresul C.P.C.S.- 
Progresul Focșani va awa loc la 2 
octombrie.

•PARTIDA Știința București-Ener- 
gia 1 Mai Ploești (cat. B) se dis
pută duminică pe stadionul Dinamo, 
de la ora 9.45.

jocuri din cadrul turneului final al 
campionatului republican de hochei pe 
iarbă la care piirticipă echipele: Știința 
I.C.F. Buc., Voința Ploești, Progresul 
M. Ciuc, Progresul Gheorghieni și E- 
nergia Oradea. In primul joc. Voința 
Ploești a terminat ia egalitate cu Pro
gresul M. Ciuc: 1-1 (1-1). Au înscris:
Szabo (P) și Dumitrescu (V). Au arbi
trat Haimovici (Oradea) și Deușan (Buc.).

In al doilea joc Știința LCJ. a între
cut Energia Oradea cu 7-1 (2-0). Studen
ții au fost mai buni și au cîștigat pe 
merit. Au înscris: Berbecaru 3, Samur 3 
și Matei. Pentru învinși: Deneș. Au 
arbitrat: Cristdoveanu — core-t și Preis 
cu scăpări. In continuare se disput! 
jocurile: Joi: Progresul M. Ciuc — E- 
nergia Oradea; Progresul Gheorghieni — 
Voința Ploești. Vineri: Energia Oradea— 
Progresul Gheorghieni și Știința Bucu
rești — Progresul M. Ciuc.

BUNA COMPORTARE A BAS
CHETBALISTELOR DE LA ENER

GIA IN TURNEUL DIN 
R. CEHOSLOVACA

Echipa feminină de baschet Energia 
București, campiona țării noastre, a 
efectuat de curînd un turneu în R. 
Cehoslovacă. Echipa romînă a jucat pri
mele două meciuri la Kosice unde a în
tâlnit pe Jednota Kosice de care a 
dispus cu 48—38 și respectiv 47—36. Dc 
remarcat că aceasta echipă este destul 
de valoroasă, ea ocupînd locul III în 
campionatul R. Cehoslovace. Partida 
următoare a fost susținută la Praga în 
compania echipei campioane SI ivia 
Praga. In prima repriză baschetbalistele 
romînce au acționat cu mult succes re
ușind să încheie cele 20 de minute de 
joc cu 4 coșuri avzns : 22—12. Dar, din 
c uza a 5 greșeli personale, jucătoarele 
noastre pivot, Viorica Antonescu și 
Kilde Erd-gh, au fost eliminate în re
priza a doua și după o dispută fosale 

'vie Energia Bucureștii a trebuit să ce
deze la o diferența.' minimă : 31—32. O 
comportare meritorie au avut bas
chetbalistele noastre și în meciul sus
ținut 12 Praga cînd au întîlnit valo
roasa reprezentativă a R. Cehoslovace, 
în fața căreia au cedat cu. 31—45 (26—3e).

MÎINE la ora 10 începe la sediul 
C.C.F.S. din strada Vasile Conta nr. 16 
o importantă consfătuire la care sînt 
obligați să participe toți antrenorii și 
arbitrii de baschet de categoria A din Ca
pitală și din țară. Sînt invitați și cei
lalți antrenori și arbitri din C-MpiV’S

sHcinuswi
Finalele campionatelor repub. cane 

de box au însemnat și anul acesta 
o întrecere plină de dîrzenie, în 
care, de cele mai multe ori, tehnică 
și tactica au trecut pe planul al 
doilea, ce clin d locul unei combativi
tăți care mi s-a părut uneori exa
gerată. Presa a scris despre meciu. 
rile oare au plăcut, despre boxerii 
care s-au comportat la Inălțimeă 
acestui mare eveniment sportiv. Eu 
aș vrea să subliniez In mod deose* 
bit felul în care a cîștigat cele două 
meciuri Mircea Dobrescu. Campionul 
categoriei muscă s.a dovedit Ufl 
boxer complet, acționind cu precizie, 
atît în atac cit și in apărare, gin- 
dind fiecare lovitură și ripcsl.tnd 
cu promptitudine. Mihai Stoian a 
avut în Dragnea un adversar foarte 
bun, pe care s-a priceput să.l în
vingă pri i lovituri de la distanță. 
Cred insă că tinărul . campion al 
categoriei semi-mijlooie es'e într.O 
măsură unilateral. El desfășoară un 
box de la distanță foarte eficace, 
dar în boxul de aproape și de lă— 
semi-dislanță poate fi ușor depășit. 
Constantin Dumitrescu este un boxer 
cu excelente calități, dar socotesc 
că abuzează de fente și eschive 
Prin aceasta, el iși pierde echilibrul, 
precizia și, uneori, chiar din tăria 
loviturilor. Dacă Gherasim (care, 
după părerea mea, a cîștigat acest 
meci) era mai insistent și urmărea 
mai mult lovitura cred că-l putea 
pune în dificultate.

Dintre tinerii boxeri, mi.au plăcut 
losif Mihalic și Mircea Balaș. Sini 
insă de părere că ambii nu trebuiau 
lăsați să boxeze intr-o competiție 
atît de dură ca fincdele campiona. 
telor. De ce? Penru că socotesc 
că amîndoi sînt încă destul de 
„cruzi" și asemenea încercări nu 
pot decît să le prejudicieze. Foarte 
slab s-au prezentat în ring Albert 
Blank, Nicolae Bătrina, fon Ferenc- 
zi și alții.

Discutînd în general trebuie sâ 
arăt că, datorită și campaniei dusă 
in presa sportivă pentru îmbunătă
țirea boxului nostru, s.au realizai 
unele progrese calitative. Astfel, 
boxerii noștri folosesc mai mult 
boxul în linie, loviturile clasice, 
jocul de picioare și alte atribute ale 
boxului modern. Printre lipsurile 
principale socotesc în primul rînd 
dezinteresul majorității boxerilor 
pentru . apărare. De asemenea, lovi
turile -telefonate", lipsa de stăpînire 
de sine în momente decisive, ținerile 
repetate și loviturile Cu mănușa 
deschisă. In sfîrșit, socotesc că unii 
boxeri foiosesc lovituri prea largij 
obositoare.

PETRE ALEXANDRESCU 
antrenor de box

și din țară. In cadrul consfătuirii vor 
fi discutate modificările regulamentului 
de joc. Tot odată se vor ține lecții 
practice în sala Floreasca^

„CENTURA CAMPIONILOR” 
ÎNCEPE ASTA SEAFĂ

Astăzi și sîmbătă, începînd de la ora 
19, colectivul sportiv Locomotiva Grivița 
Roșie organizează pe stadionul Giuâești 
(în caz de ploaie în sala Giulsrti), o in
teresantă competiție de box — ..centura 
campionilor** — la care vor participa 
cei mai buni pugiliști feroviari din 
țară. Cu prilejul unei vizite la redact * 
noastră, Mielu Doculescu, antrenorul 
colectivului Locomotiva ICCF. no-a fur
nizat cîteva amănunte interesante des
pre aceste reuniuni.

Cîștigâtorii competiției vor primi 
„centura campionilor”, iar după două 
luni de la disputarea acestor reuniuni, 
deținătorii centurilor vor putea fi pro- 
vocați de orice boxeri feroviari din 
țară.

CUPA R.P.R. LA RUGBI
ENERGIA M.T.D. — DINAMO 2 

11-3 (6-3)

Cu o grămadă improvizată, echipa 
dinamovistă nu a putut face față im
petuoasei înaintări a Energiei. Inter
vențiile talonerului dinamovist nu au 
oprit majoritatea baloanelor să Ia 
drumul spre linia de atac a raetalur- 
giștilor. Meciul a plăcut îr. general, 
ambele echipe luptînd pentru victorie 
pînă la epuizare. Au marcat : pîrvu- 
lescu (11 puncte !) pentru Energia 
M.T.D. și Jugănaru pentru Dinamo 2. 
S-au remarcat : Pîrvulescu, Ian cu, Țe- 
nescu de la învingători, Dragomirescu, 
Bratu, Jugăr.aru și Lateș de la în
vinși.
ȘTIINȚA I.M.F. — FLAMUR X ROȘIE 

ORAȘUL STALIN 6-3 (3-0)

Un meci confuz, plin de greșeli și 
lipsit de dinamism. Victoria a obU“ 
nut-o echipa mai calmă și m:i hota- 
rîtă în acțiuni. Punctele au fost mar
cate de Declezis (lovitură de pedeap
să), Nițu (încercare) pentru bucureș- 
teni și Zomboli (lovitură de pedeap
să) pentru cei din Orașul Stalin, 
(ccresp. V. HOSSU).

Iată și rezultatele jocurilor din pro
vincie : Plocștd : Energia — Progre
sul F. B. București 3-9 (mare surpri
ză !) (3-8) ; C.S.A. — Energia. I.S.P.
0-23 (0-12) ; Tecuci : Progresul — E-
nergia Mine București 3-6 (3-6) ; Tl-
mâșoara : Știința — Știința <$luj 26-0 
(8-0) ; Tîrnăveni : Energia — știința 
Arad 3-0 (neprezentare).

VICTC1.UA
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tOLElUL INCLUS IN PROGRAMUL JOCURILOR OLIMPICE

— Hotărîri importante la sesiunea C. I. O. —

In campionatul mondial de sabie

SOFIA 25 (prin telefon de la tri- 
•rfsul nostru special). —

Ma H ți miercuri au fost două 
iile -xtrem de fructuoase în activi-, 
tatea C.I.O. Au fost luate o serie 
de tvtârîri foarte importante pri
vind programul viitoarelor Olimpia
de. c im este de pildă introducerea 
de nci discipline sportive și voi spune 
de la început că' avem toate moti
vele să ne bucurăm, deoarece voleiul 
— a est sport ptit de popular în țara 
noastră — a fost acceptat ca sport 
•Umple.

Turneul de volei C. 1. 0. 
ia sfîrșit astăzi

SOFIA, 25 (pri i telefon, de la tri- 
-misto nostru special) Marți, în turneul 
de v.dei organizat în cinstea sesiunii 
C.I.O., Cehoslovacia a învins Franța 
cu 3-1, iar U.R.S.S. —Italia cu3—0. 
Part la desfășurată între formația 
noastră și cea bulgară a dat ciștig 
de ciuză gazdelor cu scorul de 3—0 
(16- 14. 15—11, 15—12). Deși echipa 
R.P.R, a pierdut în trei seturi, meciul 
a fost echilibrat și se poate spune că 
jucătorii romîni, în revenire, au avut 
mai oi’ți -e din acele „căderi" în se
rie, :.e care suferiseră pteă acum în 
acest t irneu.

M crc.ri, echipa romînă întîlntnd pe 
cea a Franței și jucînd mai aproape 
de 'îl"'rea ei, a cîștigat clar: 3—0 
(15- -U. 15—8. 15—13). In continuare 
Cehoslovacia a învins formația 
U.R S.S. cu 3—0 (7. 8, 12) și în mo
ment il î r care telefonăm Bulgaria 
conduce cu un set în întîinirea cu 
Italia. Turneul urmează să ia sfîrșit 
mtinc. Se vor desfășura următoarele 
mecittr': Romînia — Italia, Ceho-
siov cia — Bulgaria (o adevărată fi
nală. ambele echipe fiind neînvinse) 
și U.R.S.S. — Franța.

R. U.

Dar în această materie este nece
sară în primul rînd o precizare. 
C.I.O. a hotărît ca separarea existen- 
tă între sporturi obligatorii Ja J.O. 
și facultative să nu mai existe, fi- 
xînd în schimb o listă largă de dis
cipline sportive, din care (notați 
bine!) n-a fost scos nici un sport 
de echipă. Dimpotrivă', au fost adău
gate două sporturi — voleiul și tirul 
cu arcul — astfel că actualmente 
există 21 sporturi olimpice, adică: 
atletism, canotaj academic, scrimă, 
gimnastică, lupte înot și sărituri în 
apă. călărie, yachting, volei, fotbal, 
ciclism, polo pe apă, baschet, box, 
caiac-canoe, haltere, handbal, ho
chei pe iarbă, pentatlon modem, . tir 
și tir cu arcul. Dacă nu mai există 
sporturi obligatorii, orașul gazdă al 
viitoarelor J.O. are totuși de înde
plinit o obligație și anume fixarea 
unui minimum de 15 sporturi care să 
fie incluse pe program. Cu alte cu
vinte. toate cele 21 sporturi olimpice 
sînt facultative, dar dintre ele 15 
trebuie alese din timp pentru fiecare 
Olimpiadă. De notat, că în lista a 
cestor discipline figurează și hand
balul. care a fost și pînă acum sport 
olimpic facultativ.

In privința admiterii voleiului pe 
programul J.O., se cuvine să fa?em 
aci o paranteză amintind că propu
nerea a pornit din partea Federației 
internaționale de volei și promotorul 
ei a fost președintele acestui for, 
d. Paul Libaud (Franța) care a lup.- 
tat neobosit oentru Includerea acestei 
sport la Olimpiadă. De asemenea, 
să nu uităm că țara noastră a sus
ținut această propunere la toate con
ferințele internaționale șl sesiunile 
C.I.O,

Ședința de miercuri a adus decizii 
importante în problema repartiției de 
medalii Ia unele sporturi, în care se 
făceau pînă acum clasamente pe echi
pe. deși aveau caracter individual: 
gimnastică, pentatlon modern, ciclism 
șosea și călărie. In toate acestea, nu

se vor mai acorda medalii echipelor 
clasate pe primele locuri. De aseme
nea, s-.a cerut Federației internațio
nale de lupte să reducă la 8 numărul 
probelor olimpice, avmd latitudinea 
să aleagă între toate categoriile de 
lupte clasice și libere. O hotărîre de 
amănunt: la J.O. de la Roma în ca
drul competiției de tir nu va mai fi
gura proba de cerb alergător. Tot or
ganizatorilor italieni li s-a recoman
dat ca, în cazul că numărul de con- 
curenți înscriși la pentatlon modern 
va fi mai mare de 60. să fie orga
nizate competiții preliminare de se
lecție, pe baza criteriului geografic. 
De notat că în afară de aceste două 
din urmă hotărîri, toate celelalte pri
vesc ediția din 1964 a J.O.

Pentru la urmă, o precizare im
portantă în privința datelor viitoa
relor J.O. Ediția 1960 de la Roma 
se va desfășura între 25 august și 
11 septembrie. Viitoarea sesiune a 
C.I.O.. din 1958. a fost fixată la 
Tokio, iar în anul următor orașul- 
gazdâ va fi Monaco.

In zilele vrmătoare. așteptăm alte 
hotărîri tot atit de importante șî să 
nu uităm că sesiunea C.I.O. urmează 
să abordeze, printre altele, mult dis
cutata problemă a definiției amato
rismului. RADU URZICEANU

Echipa R. P. Romîne s-a clasat 
pe locul V — VI

PARIS 25 (prin telefon).
Organizatorii, cttncscînd că echipa 

noastră esle debutantă în mondialele 
de sabie și că este alcătuită frnpro. 
vizat numai cp doi trăgători de spe
cialitate, nu i-au acordat nici o șan
să, categorisind-o ultima formație a 
campionatelor. AslfeJ. am ajuns în 
aceeași serie (A) cu campioana mori, 
dială, Ungaria și cu Belgia. Dar în 
primul meci al seriei, trăgătorii noș. 
tri au infirmat pronosticurile orga
nizatorilor, înirecînd — spre sur
prinderea generală — formația Bel- 
gei, una din echipele permanent 
prezentă în prima parte a ierarhiei 
mondiale. Lupta de la egal cu ex- 
Derimentații sabreri belgieni și, pînă 
la urmă, victoria asupra lor obținută 
la tuș-averaj (8—8, tuș-averaj 59— 
62) a atras felicitările celor prezenți 
și, în plus, ne-a adus calificarea în 
semi-finaleîe campionatului. Aici, în- 
(îînind echipele Uniunii Sovietice și 
R.P. Po’one am fost învinși cu 12—4 
șt 9—2, adversarele noastre califfcîn- 
dti-se în finală’. Din cealaltă serie 
semifinală s-au calificat R.P. Ungară 
și Franța, Anglia fiind eliminată

Astfel, echipa noastră împarte cu 
Anglia locul V—VI al clasamentu
lui campionatului mondia!. Ceea c» 
pentru tînăra rnoetră echipă este un 
rezultat foarte bun, un debit exce
lent. In u'rma noastră figurează •- 
ehipeîe Belgiei, Turciei, R.F. Ger
maine etc.

to meciul cu Belgia au fost înre. 
gistrate următoarele rezultale par
țiale ; Andrei Vîfcăa. Verhaile 5—2, 
Heyvaert 5—1, Van der Auwere 
3—-5, Van Baelen 2—5: Tiberiti Bar- 
toț-Van der Auwere 5—4, Heyvaert 
5—1, Van Baelen 4—5, Verhale 2—5; 
Tănase Mureșanu-\Ian Baelen 5—2 
Van der Auwere 5—4, Verhale 3—5, 
Heyvaert 2—5; Cornel Pelmuș-Van 
der Auwere 5—3, Heyvaert 5—1, 
Van Baelen 3—5, Verhale 3—5. In 
meciul cu U.R.S.S., Vîlcea a rea
lizat o victorie, Pelmuș una, Bartoș 
două iar Mureșanu nici una. In în- 
fîlnirea cu R.P. Polonă, cele două 
victorii au fost obținute de Bârtoș și 
Pelmuș.

Astăzi are loc finala pe echipe, tar 
mîine încep . întrecerile individuale.

O zi bogată în meciuri internaționale de fotbal:
• OLANDA AUSTRIA 1-1, TARA GALILOR R.D. GERMANA 4-1 -IN PRELIMINARIILE CAMPIO

NATULUI MONDIAL • ST. ETIENNE ELIMINATA DIN ,,CUPA CAMPIONILOR EUROPENI"

Tinerii voleibaliști „respecta™ o tradiție ne dorită..
Absența lui Bărbuță și Schaflar a 

contribuit într-o oarecare măsură la 
micșorarea randamentului echipei 
noastre masculine de tineret Ia volei. 
De aci însă și pînă la scăderile su
părătoare. inadmisibile, înregistrate 
în ai doilea meci susținut în compa
nia reprezentativei de tineret a Un
garei. este o distanță imensă, cau
zată de motive de-a dreptul îngrijo
rătoare. Ne referim la continuitatea 
în : tenție, combativitate, dîrzenie. 
calități pe care tinerii noștri jucători 
ău dovedit că le posedă cu prisosință, 
dar le-au folosit numai... cîteodată. 
Se pare că formația noastră de tine
ret a moștenit o caracteristică a pri
mei reprezentative și anume tocmai 
acea fluctuație îngrijorătoare de care 
vorbeam mai sus Concret, tinerii vo-

leibaliști romîni au condus în setu
rile I și III, pe care le-au pierdut, 
iar în cel decisiv au remontat de la 
4—14 pînă la 13—14, pierzînd pînă 
la urmă ia 13 un set și o partidă în 
care adversarii s-au dovedit comba
tivi. dar evident mal slabi — tehnic 
și tactic — decît ei. Scorul întîlnirii: 
3—2 (15—13; 5—15; 15—9; 8—15: 
15—13) pentru naționala de tineret 
a Ungariei, din rîndul căreia s-au 
remarcat Varga, Csafik și Mihaly. 
Din echipa noastră am reținut pe . 
Timirgazin și Wolf.

In întrecerea echipelor feminine. ! 
reprezentativa de tineret a Romîniei I 
a obținut din nou o victorie clară cu I 
scorul de 3—1 (13—15; 15—8; 15 10 I 
15—10).

D. ST.

Două întîlniri inter-țări și trei me
ciuri pentru ,,Cupa Campionilor Eu
ropeni” au transformat această zi de 
miercuri într-o adevărată „duminică 
sportivă".

Capetele de afiș ale acestei zile 
consacrate fotbalului au fost meciu
rile Olanda-Austria și Țara Galilor- 
R.D. Germană din cadrul prelimina
riilor campionatului mondial.

LA AMSTERDAM, vechiul stadion 
olimpic a trăit din nou emoțiile mari
lor întreceri. Este șt firesc, deoarece 
întîinirea Olanda-Austria era hotă- 
rîtoare pentru șansele gazdelor în ca
drul grupei a V-a.

Echipele au părăsit stadionul după

FATA a
de ss>e<;tat<>ri s-® de®- 
fâșurat marți la Bar

celona întîinirea Internațională <9e 
fotbal dintre echipele F. C. Barcelona șl 
selecționata Varșoviei. Echipa spaniolă 
a f-iut victoria cu scorul de 4-2 (1-1).

• CUNOSCUTUL a-
tlet cehoslovac Emil
Zatopek a fost distins

ce înscriseseră fiecare cîte un gol, 
astfel că Austria este virtuala cîști- 
gătoare a grupei. Primul gol a fost 
marcat de Hanappi (Austria) în min. 
29. Cu acest gol, se termină prima re
priză. In partea a' doua a meciului, 
olandezii atacă și reușesc să marche
ze prin Lenstra în min. 61. In conti
nuare oaspeții joacă prudent, dorind 
să mențină rezultatul care le asigură 
participarea în turneul final din Sue
dia.

Duminică Austria întîlnește l.uxem 
burg, iar Ia 13 octombrie, se dispută 
ultimul joc din cadrul grupei: Lu- 
xemburg-Olanda. 
Jocuri clasamentul 
prezintă astfel:
1. Austria
2. Olanda
3. Luxemburg

înaintea
agrupei

acestor
V-a se

3
3
2

2
1
0

1
1
0

»
1
2

3
S

1:11

11:
7:

5
3
»

IERI LA CARDIFF a avut loc un 
joc în cadrul grupei a IV-a. Meciul 
dintre Țara Galilor și R. D. Germană 
a fost așteptat cu un justificat interes, 
pentru că ambele echipe se aflau la 
egalitate de puncte în clasament. In 
primul meci, disputat la Leipzig, 
fotbaliștii germani obținuseră victo
ria cu 2—1. In cazul unei victorii a 
echipei R.D.G ea concura cu șanse

mari pentru primul loc, cu atît m*i 
mult că jocul cu Cehoslovacia urmea
ză să-l susțină pe teren propriu. La 
Cardiff fotbaliștii germani au pierdut 
însă cu un scor categoric 4—1 (3—0) 
după ce gazdele își asiguraseră un a- 
vantaj confortabil încă înainte de 
pauză. Cu jocul de ieri Țara Galilor 
și-a terminat meciurile și așa cum 
arată clasamentul nu este ușor de 
dat un pronostic asupra echipei care 
se va califica pentru turneul final, 
intr-adevăr, în ultimul meci. Ceho
slovacia are nevoie doar de un sin
gur punct în fața echipei R. D. Ger
mane, dar nu trebuie Uitat că meciul 
se va desfășura la Berlin la 27 oc
tombrie și șansele gazdelor nu sînt 
neglijabile. In cazul unei victorii 
germane, toate cele trei echipe s-ar 
găsi la egalitate...

Iată clasamentul înaintea acestui
ultim meci din grupa a IV-a:
1. Cehoslovacia S 2 0 1 5:2 4
2. Țara Galilor
3. R. D. Germană

4 2 0 2 »:s 4
3 1 0 2 4:9 a

Pentru încheiere arătăm că la San
tiago de Chile a avut loc duminică 
meciul dintre Chile și Bolivia, din ca
drul grupei a Il-a sud-americane. 
Victoria a revenit echipei gazde cu
2—1.

Cupa campionilor europeni
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brit) și o greșită orientare a arbitru
lui Matei Popescu, defecțiuni oare au 
î-rtfHuerițat rezultatul trăgătorului 
nostou Gh. Lykiardopol. Arbitrul tre
buia sâ dicteze smînairea concursului 

j^pînă cînd toate siluetele se găseau 
suib aceeași luminozitate. Să sperăm 
că astăzi nu se va mai repeta c a- 
semenea situație.

REZULTATELE DE MARȚI
Șl MIERCURI..

Talere aruncate din șanț (300 
buc): 1 I. Vary (RPU) 288 t. — 
campion internațional; 2. E. Szomyas 
(RPU) 287 t., 3. I. Dumitrescu 287 
t., 4. M. Vasiiliu 284 t,, 5. G. Bumb 
283 t„ 6. S. Kiszkurno (RPP) 282 t.; 
Cerib alergător 25 f. duble: 1. Ene 
Drăgan 197 p. — campion internațio
nal, 2. I. Farkas (RPU) 194 p., 3.
Tam Bim-gon (R.P.Ch.) 192 p.; Ar
mă liberă calibru redus 3x20 senioa
re: I. Lu Căli-gin (R.P.Ch.) 584 p. — 
campioană internațională; 2. A. Goretti 
579 p., 3 .Tao Tien-fîn (R.P.Ch.) 577 
p.; echipe.- 1. R.P Chineză 2292 p..
2. R.P. Romînă I 2288 p„ 3. R.P.F. 
Iugoslavia 2271 p„ 4. R.P.R. II 2270 
p.; Armă lib. cal. redus 3x20 juniori: 
1. Peter Sandor 575 p. — campion 
internațional, 2. Ion Giuglam 574 p..
3. A. Kreso (R.P.F.IJ 572 p.; echipe: 
l. R.P.R. I 2270 p., 2. R.P.F. lugo-

N C T E
slavia 2263 p„ 3. R.P.R. II 2253 p.; 
Armă lib. cal. redus seniori-culcat; 1. 
I. Holub (RPU) 400 p. — campion 
internaționali, 2. I. Dosztaly (RPU) 
400 p„ 3. H. Herșcovici 399 p.; ge
nunchi: 1. Iosif Sîrbu 398 p. — cam
pion internaționali. 2. I. Holub (RPU) 
396 p., 3. Peter Sandor 395 p., 4. T. 
Skrzep (RPP) 395 p.; picioare: 1. 
Dosztaly (RPU) 382 p. — campion 
internațional. 2. H. Herșcovici 381 p.. 
3 I. Sîrbu 380 p.; 3x40 L: 1. Iosif
Sîrbu 1176 p. — campion internațio
nal, 2. H. Herșcovici 1171 p., 3. I. 
Holub (RPU) 1168 p., 4. I. Dosztaly 
(RPU) 1168 p., 5. S. Krebs (RPU) 
1164 p., 6. C. Antonescu 1163 p.;
pistol viteză manșa I-a: 1. A. Dobșa 
(RPU) 30/294 p., 2. St. Petreșcu
30/292 p., 3. Gh. Lykiardopol 30/289 
p.. 4. I. Tripșa 30/289 p., 5. M. Do- 
chiliță 30/289 p„ 6. K. Takacs (RPU) 
30/289 p„ 7. Cian Hun (RPCh) 30/289 
p.: Skeet manșa l-a: 1. Dan Noica 
95 t., 2. Gh. Florescu 94 t. 3. D. 
Danciu 91 p.

...ȘI PROGRAMUL DE ASTAZI:

ora 9: armă liberă calibru redus 
meci englez seniori; skeet manșa a 
Il-a; ora 10: pistol viteză manșa a 
Il-a; ora 14,30: festivitatea de închi
dere a celei de a IV-a ediții a cam
pionatelor internaționale de tir ale 
R.P. Romîne.

la 23 septembrie cu placheta de onoare
In aur a Federației de atletism a R.F.
Germane pentru meritele s:le deosebite 
în activitatea sportivă. Zatopek este 
primul sportiv străin care primește a- 
ceastă distincție. In ciuda vîrstei sale 
de 35 ani, el a cîștigat în cursul întȘl- 
nirii recente de atletism dintre echipele 
R.F. Germane și R. Cehoslovace proba 
de 10.000 m.
• LA STOCKHOLM a avut locoîn- 

tilnire între mărșăluitori cehoslovaci și 
suedezi. Victoria a fost repurtată de 
oaspeți cu 25:19. Proba de 20 km. a re
venit cehoslovacului Moc, cu timpul de
l, 33:47,4, iar la 50 km. pe primul loc s-a 
clasat suedezul Soderlunk, cu timpul de 
4.24:40,6.
• LA TOKIO — atleta japoneză Sida 

a corectat recordul țării sale la arunca
rea suliței obținînd un rezultat de 48,22
m.

® LA GOTTWALDOV a luat sfîrșit 
întîinirea dintre reprezentativele femi
nine ale R.F. Germane și Cehoslovaciei. 
Victoria a revenit atletelor germane cu 
scorul de 63—43. Iată cîteva rezultate: 
suliță: Dana Zatopkova (Ceh.) 53,42 m; 
lungime: Hoffmann (R.F.G.) 5.98 m.;
80 m. g. Eiberl (R.F.G.) 11,2.

★
• RECENT s-a desfășurat pe patinoa

rul artificial din Moscova meciul inter
național de hochei pe ghiață dintre 
echipele Vorwarts Berlin și Clubul spor
tiv al regiunii militare Leningrad. Ho- 
cheiștii sovietici au obținut victoria cu 
scorul de 15-0.
• LA VIENA reprezentativa de haltere 

a R. F. Germane a întrecut cu 4—3 se
lecționata Austriei.
• LA ROMA s-au întîlnit reprezenta

tivele de polo pe apă (juniori) ale Ita
liei și R. F. Germane. Victoria a re
venit italienilor cu 3—2.
• ȘAH: In concursul internațional de 

la Gotha, după 10 runde în clasament 
conduce marele maestru Bronștein cu 
10 p. urmat de Vaoiukov cu 9 p. șl 
pachmann cu 7,5 p.

In,.Cupa Campionilor Europeni" 
s-a desfășurat ieri la St. Etienne re
vanșa meciului dintre echipa locală și 
Glasgow Rangers.

După cum se știe, în primul meci, 
desfășurat la Glasgow, fotbaliștii sco
țieni au învins cu 3—I.

Francezii au deschis scorul în mm. 
11 prin Wicart care a reluat o pasă 
de la Njo Lea. După pauză, cu toată 
dominarea gazdelor, scoțienii egalea
ză în min. 24 prin Wilson. Opt mi
nute mai tîrziu St. Etienne benefi-

ciază de un penalti transformat de 
Mekloufi. Cu toate eforturile gazde
lor de a înscrie punctul hotărîtor, re7 
zultatul rămîne neschimbat (2—1) și 
St. Etienne părăsește învingătoare te
renul, dar... eliminată din Cupă.

Celelalte meciuri: Shamrock Ro
vers (Irlanda) — Manchester United 
(Anglia) și Glenavon (Irlanda de 
Nord) — Aarhus (Danemarca) — 
s-au disputat în nocturnă, și rezulta
tele nu ne-au parvenit pînă la închi
derea ediției.

«Ca- /wttfetlitiei*
AU FOST ALCĂTUITE ECHIPELE NAȚIONALE 

DE FOTBAL A Șl B
Petschowski in prima formație

Ieri la amiază a avut loc ședința Colegiului central al antrenorilor 
care a fost informat pe larg de către antrenorii loturilor reprezentative asu
pra felului cum s-au desfășurat pregătirile și asupra formațiilor. Golegiul 
central a fost de acord, în unanimitate, cu măsurile luate și formațiile al
cătuite.

Biroul Comisiei Centrale de Fotbal, în ședința să de aseară.a fost și 
el de acord în unanimitate cu formațiile propuse :

Echipa națională A : Voinescu—Zavoda II, Apolzan, Neacșu—CălinoW, 
Bone—Ene II, Petschowski, Ene I, Ozon, V. Anghel.

Rezerve: Crîsnic, Brînzei, Caricaș, Jenei, Cacoveanu, Dinulescu.
Echipa națională B: Uțu—Zbîrcea, Panait, Florescu—Al. Vasile, 

Nunweiller— Oaidă, Meszaros II, Alexandrescu, Zavoda I, Tătarii.
Rezerve: Cozma, Pahonțu, Băcuț II, Mihăilescu, David.


