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„Luna Prieteniei Romîno-Sovietice“
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VER

rilej de noi realizări 
sportive

„Luna Prieteniei Romîno-Sovietice" 
nchinată în fiecare an marii prietenii 
iintre poporul nostru și popoarele 
Uniunii Sovietice este în plină des- 
tășurare. Sute de manifestări artistice, 
culturale și sportive fac din „Luna 
Prieteniei" o adevărată sărbătoare la 
tare participă sute de mii de oameni.

■ Printre cele mai numeroase și mai 
jopulare manifestări sînt cele sportive, 
ntr-adevăr, aproape fiecare colectiv, 
Secare tînăr sportiv consideră ca o 
later ie să cinstească în mod deosebit 
,Luna Marii Prietenii". O nouă bază 
.portivă, amenajată din resurse locale, 
iau o nouă competiție, sînt realizări 
>e care tinerii sportivi 
irag „Lunii Prieteniei 
tice".

La Arad, după cum 
corespondentul nostru, 
berger, de „Luna Prieteniei' 
gată darea în folosința sportivilor 
unei săli de gimnastică. De mai mulți 
ani sala din piața „Mihai Viteazul" 
nu avea nici o întrebuințare. Și iată 
că anul acesta sfatul popular orășe
nesc a luat hotărîrea de a o reame- 
naja. In ziua de 27 octombrie noua 
sală de gimnastică din Arad, înzes
trată cu toată aparatura necesară. își 
va deschide porțile pentru a 
un centru de antrenament 
copii.

Printre angajamentele luate 
nicii muncitori textiliști de la 
„Dacia" din Cisnădie. ne 
respondentul nostro C. Crețu, multe 
sînt în legătură cu sportul. Astfel, 
angajamentele privind rezolvarea pro
blemei terenurilor de volei din apro
pierea clubului, organizarea unui tur
neu de fotbal între reprezentativele 
celor cinci întreprinderi textile din 
localitate ca și desfășurarea întrece
rilor pe colectiv la tenis de masă, șah, 
volei, popice și ciclism au devenit 
fapte.
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Din Petroșani, ne-a scris corespon
dentul Vasile Hlopețchi. El ne aduce 
la cunoștință pregătirile pe care le-au 
făcut sportivii din localitate pentru ca 
„Ștafeta Prieteniei Romîno-Sovietice" 
care va străbate și orașul Petroșani 
să fie întîmpmatâ și purtată sărbă
torește.

Asemenea vești primim zilnic din 
toate orașele patriei. La Buzău, Sighi
șoara, Iași sau în Capitală sportivii se 
întrec cu mîndrie și entuziasm în 
cadrul competițiilor sportive închinate 
„Lunii Prieteniei Romîno-Sovietice", 
manifestindu-și astfel caldele senti
mente de dragoste și prietenie față 
de poporul sovietic, față de sportivii 
sovietici.
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înaintea finalei concursului

școlar de atletism

In aceste zile pe terenurile de sport din Capitală vin sute de elevi și 
eleve care participă la diferite întreceri organizate în cadrul Lunii Prie. 
teniei Romîno-Sovietice.

In fotografie: un grup de elevi ai venit la masa oficialilor pentru a se 
înscrie in concursul școlar de atletism de la stadionul „23 August*.

(Foto TH. ROIBU)'

regiunea Bacău-importante succese
in activitatea sportivă de masă

el care a luat — în ultimii ani 
— de mai multe ori drumul 
pitoreștilor așezări ale Neamțu

lui, Ceahlăului saiu Zeletinwlui, ori a 
poposit — fie chiar numai pentru 
cîteva zile — prin părțile Romanului 
sau ale Adjițdului, nu mai are nevoie 
de o ...cunoștință cu activitatea spor 
tivă de masă din regiunea Bacău. 
I-au înlesnit-o ceasurile petrecute în 
tribunele stadioanelor, discuțiile cu 
activiștii sportivi, zilele în care a fost 
martor al entuziasmului cu care tine
retul regiunii Bacău se pregătește pen 
tru o competiție sau pentru trecerea 
normelor complexului G.M.A... Dar, cei 
Bai mulți au aflat doar întîmplător 
Rspre unele succese ale sportivilor 
băcăoani iar printre aceștia nu puțini 
sînt și cei care nu cunosc Bacăul decît 
așa cum arăta cîndva, cu mai bine 
de un deceniu în urmă: un ținut să
răcăcios, populat de oameni nevoiași 
care numai chef de sport nu aveau. 
Și. chiar dacă unii doreau...

*

In fiecare an, din toate colțurile 
regiunii răsună îndemnul adresat 
tineretului de a participa la ma

rile competiții de masă. Și, la hotarul 
de sfîrșit al fiecărui an, activiștii spor
tivi raportează cu bucurie și— de ce 
n-a.m spune — cu justificată mîndrie: 
160.000 de tineri și tinere au participat 
la întrecerile SPARTACHIADEI, a- 
'proape tot atîția s-au întrecut în ce
lelalte competiții de masă...

Dar, iată că am început să facem 
„apel" la cifre. „Catalogul" cifrelor 
este însă mult mai bogat. Să răsfoim 
împreună cîteva pagini;

— în prezent își desfășoară activita
tea în întreaga regiune 326 de co
lective sportive, cuprinzind peste 41.000 
de membri.

— mai bine 
sînt angrenate 
continuă, organizată.

— 40.000 de tineri poartă cu min- 
drie insigna G.M.A.

Și, așa mai departe 1
La .recenta adunare de constituire a 

comitetului regional de organizare a 
UCFS, cineva amintea: „In urmă cu 
7-8 ani, multe sporturi cum ar fi: 
fotbalul, gimnastica, baschetul, auto
mobilismul, handbalul, șahul, tenisul 
de masă, popicele sau natația erau

de 10.000 de femei 
astăzi intr-o activitate

avea Ioc 
de atle- 

nostru. Și 
dintre ceî

Duminică dimineața va 
finala concursului școlar 
tism organizat de ziarul 
pentru că cei mai buni 
peste 2000 de participant în califi
cările de săptămîna trecută sînt 
curioși, desigur, să afle unele amă
nunte in legătură cu concursurile fi
nale, să încercăm să le satisfacem 
această curiozitate.

• Finala se va desfășura pe sta
dionul ..Dinamo" duminică diminea
ța. Prima probă începe la ora 10. 
Pentru probele nedisputate în cadrul 
preliminariilor pe unele stadioane 
(alergările cu garduri, ștafete} se

fac înscrieri pînă la ora 8,30, pe 
stadion.

• După cum se știe, în finală se 
califică primii 10 clasați în fiecare 
probă de pe fiecare stadion. IN FI
NALA DE DUMINICA PARTICIPA 
NUMAI ELEVII ȘI ELEVELE IN
TRE 15 ȘI 17 ANI. Elevii și elevele 
din grupa de vîrstă 13-14 ani își 
vor disputa finala după 15 noiem
brie, într-un concurs de sală. Deci, 
duminică se vor prezenta pe stadion 
numai elevii care s-au calificat pe 
primele 10 locuri în probele rezer
vate grupei mari de vîrstă.

• Tabelele cu elevii calificați pen
tru finală se găsesc afișate la sediul 
redacției noastre, str. Constantin 
Miile nr. 17. I

• înaintea fijcărei probe, elevii 
participanți se vor legitima în fața

(Continuare în pag. 3-a)

Din problemele discutate 
la adunările de constituire 
a comitetelor regionale 

de organizare a U.C. F.S.

cu totul insuficiente pentru a ilustra 
bogata activitate sportivă de masă din 
această regiune.

★

Pregătirile loturilor 
de

BASCHET
• Echipa României la tumeuT 

„Merano”.
Tradiționala competiție „CUPA HO&- 

RAMO”, organizată din doi in doi ant 
de federația italiană de specialitate: 
eu participarea primelor cinci clasate» 
la campionatul european plus repro, 
zentativa țării gazdă va avea loc în* 
1S5Z la Roma. Conform clasamentului 
ultimului campionat european (SofhkȘ. 
anul acesta) la întrecere urmează 
ia parte reprezentativele: Uniunii 
vietice, Bulgariei, Cehoslovaciei, 
gariei, Romîniei și Italiei. După 
anunță ziarele italiene federația
baschet a Italiei a lansat invitațiile dn» 
rigoare.

st- 
So— 

Urv— 
cum»

d«>

BOX
• Pugiliștii Energiei București 

învingători în Finlanda.
După cum transmite Agenția „Fran

ce Presse”, echipa de box Energi*. 
București, care întreprinde în prezent-, 
un turneu în Finlanda, a susținut marți: 
seara în orașul Lahti o întîînire îa 
compania unei selecționate locale. Pu-- 
giliștăi rornînl au avut o comportare* 
frumoasă. Toma Iile, Luca Romano șl 
Ion Ferenczl au obținut victorii prim 
k. o., în timp ce Dinu Eugen și Vențell 
Stolanovici au terminat învingători Im 
puncte. Singura victorie finlandeză m 
fost realizată în limitele categoriei mij
locii de Ossi Laaksonen, care a dispum 
la puncte de Simion Gheorghe.

(AgerpresJ*

practicate doar in centrul de regiune. 
In raioane ca Tg. Neamț, Ceahlău, 
Roman, Zeletin, Adjud. Piatra Neamț, 
etc. aceste sporturi aproape că nici 
nu erau cunoscute"...

Am înțeles mai bine adevărul aces 
tor lucruri aflînd că în anul 1949, de 
exemplu, în toată regiunea Bacău exis
tau doar trei baze sportive (Bacău 
Buhuși și Piatra Neamț). Acum, sînt 
peste 2o0... In aceeași proporție a 
crescut și numărul profesorilor de 
educație fizică (1950 : 10— 1957 : 34). 
antrenorilor (1950 : 4 — 1957 : 16). 
instructorilor (1950 : 10 — 1957 : 526), 
arbitrilor (1950 : 40 — 1957 : 415), 
etc.

Sînt desigur, numai cîteva aspecte

Cu o puternică bază de masă, 
sportul poate cunoaște în regiu
nea Bacău o și mai largă dez

voltare. Există în această regiune toate 
condițiile pentru ca tot mai mulți 
oameni ai muncii să-și petreacă în 
mod plăcut și util o bună parte din 
timpul lor liber 
curat, în iureșul 
în marea familie

Reorganizarea
fizică și sport din țara noastră re
prezintă și pentru activiștii sportivi 
din regiunea Bacău un prilej de con
solidare a succeselor obținute pînă 
acum, de înregistrare a unor noi și 
importante victorii în dezvoltarea

pe stadioane, în aer 
întrecerilor sportive, 
a sportivilor, 
mișcării de cultură

(Continuare în pag. 2-a)

pe

Loturile reprezentative de fotbal își 
continuă pregătirile în vederea du
blei întilniri Romînia-Grecia de la 3 
noiembrie.

Lotul .4 a făcut mărfi un antrena
ment fizic fi tehnic, încheiat cu un 
ușor joc la două porfi. Au participat 
tofi ce’ /7 jucători prezenfi la Bucu
rești (Szakacs II se află cu tineretul 
în Marea Briianie). Antrenorii au lu
crat foarte mult cu fiecare jucăio', 
urmărind să-: solicite ât mai intens. 
Astăzi, lotul va face un antrenament 
la două porfi, vineri unul fizic de 
intensitate redusă, iar sîmbătă ur
mează sd plece cu avionul la Sofia.

A FOST ALCĂTUIT LOTUL B
Sdecfionabilii pentru lotul B au 

participat mărfi după-amiază la un 
(Continuare în pag. 3-a)

FOTBAL

TtRNAVENI : Noi purtători 
ai insignei G. M. A. gra

dul II

La Tîmăveni crește necontenit nu
mărul purtătorilor Insignei G.M.A. 
Astfel, de curind, alți 18 tineri apar
ținând colectivelor Progresul și Di
namo din localitate au obținut in
signa G.M.A. gradul II. Printre cei 
rare și-au trecut probele cu perfor 
manțe promițătoare sînt tinerii Petre 
Ungur și Gh. Simion, în special în 
probele de gimnastică, tir și atletism. 
(Ion Hasașiu — corespondent).

ORAȘUL STALIN : Festi
vitatea de deschidere a 

campionatelor universi
tare

Pe terenul Știința din localitate, 
studenții Institutului Politehnic au 
participat la festivitatea deschiderii 
campionatelor universitare. După ce 
tov. ing. V. Hofman, decanul Facul
tății de mecanică a trecut în revistă 
frumoasele realizări obținute pe tăirim 
cultural-spoirtiv de către studenții a- 
cestui centru universitar, tov. Romu-

lus Ciuroa, vicepreședinte al Unhmii 
Asociației Studenților din Or. Stata 
a declarat deschise întrecerile, urî nd 
succes tuturor parttcipasițrlor. A ur
mat apoi un meci demonstrativ de 
volei între reprezentativă studenți
lor din Or. Stalin și C.S. Armata din 
localitate. (Traian Brener — coresp.).
MEDIAȘ : Baze sportive 

reamenajate
Din inițiativa organelor sportive 

locale și cu sprijinul financiar al

TportuT
DEMISA

conducerii unor întreprinderi, la Me
diaș s-a început o mare acțiune de 
reamenajare a bazelor sportive. Pină 
acum, în urma acestei frumoase ac
țiuni au fost reamenajate și r entitate 
bazele sportive apairținînd colective 
lor Flamura roșie „8 Mai“, .Energia 
Gaz Metan, Flamura roșie Vifro-me-

ten și Progresul. (P. Tomesca — 
corespondent).

GURA BARZA : Un nou 
stadion

Prin grija întreprinderii miniere 
Barza, fa Gura Barza, raionul Brad, 
a fost terminată construirea unui nou 
stadion care cuprinde un teren de 
fotbal prevăzut cu pistă de atletism 
și spații pentru construirea unor te
renuri de volei și baschet. De aseme
nea stadionul este înzestrat cu o tri
bună sub care sînt instalate vestiare, 
băi cu apă caldă și cabinet medical. 
(M. Susan — corespondent).
SUCEAVA : Al doilea Festi
val regional al tineretului
La Suceava, peste 300 tineri din 

regiune au participat la întrecerile 
aportive organizate cu prilejul celui 
de al 11-lea Festival regional al ti
neretului. Cele mai frumoase rezul
tate le-au obținut sportivii aparținînd 
colectivelor Locomotiva Cîmpulung 
Moldovenesc (fotbal și box), Voința 
Suceava (volei), Voința Botoșani 
(baschet) și Flamura roșie Botoșani 
(handbal). (B, Sponder și V. Hain — 
coresp,).

• Jocul Lotul B — Slavia Sofîstt 
pe Stadionul Republicii.

Intîlnirea internațională dintre lotull 
reprezentativ B și echipa Slavia drn> 
Sofia se dispută dumini-ă, de la o rai 
15. pe Stadionul Republicii. In de»-fc 
cbidere, la ora 13,15 un joc de cate-* 
<orie B: Progresul CPCS—Dinamo VX! 
București.

• Lotul de fotbal pentru F.I.F.A^.
Conform regulamentului campion»-, 

tutui mondial de fotbal, fiecare fede
rație trebuie să comunice cu 10 zilnO 
înainte de meci, un lot de 22 de ju
cători dir. care-și va alcătui formația.. 
Pentru jocul cu Grecia, forul nostru» 
s-a oprit asupra următorului lot St 
Toma, Voineseu, cozma, Zavoda IL* 
Brinzel, Carieaș, Neacșu, Szakacs H.» 
Călinoiu, Bone, Jenei, serfozo, Ca* 
eoveanu, Nicușor, V. Anghel, Bne țj» 
Alexandretta, Petsehowski, zavoda he 
Tătara, Soro, Meszaros II. j

• Progresul București ki Buf*
garia.

Ieri U amiază a părăsit Capitala ewț 
avionul tiMtrept>naa-»e spre Sofia echf—• 
pa Progresul care efectuează un t urneai 
In Bolgaria. Fotbaliștii bucnreștenl sus— 
țin primul meet astăzi eu Lokomotiv# 
Sofia, fruntașa campionatului bulgar.» 
echipă socotită la ora actuală ca ce»i 
mai In formă. Duminică echipa Progro— 
sul va evolua la Plovdiv In compania» 
formației de prima categorie, Spare- 
tak.

XATAT1E
• Vladimir Strujanov (U.R.S.S.Ț 

a obținut un nou record mon
dial.

Cu prilejul unul concurs de natațf® 
desfășurat la 21 octombrie la Moscova, 
cunoscutul înotător sovietic Vladimir* 
Strujanov a stabilit un nou record al; 
lumii în proba de 4xlfl0 m mixt reialâz'l’id. 
timpul de 5’12”,9. Cea maii bună per
formanță mondială în această probi; 
aparținea pînă acum australianului! 
Heinrich cu 5:15,6.



^Adevăruri care...
nu supără

■ 'Care credeți că sînt răspunsurile pe 
ficare le primim, de cele mai multe ori 
i’după apariția unui material critic ? 
iCei vizați nu vor în ruptul capului 
rsă-și recunoască greșelile ți dacă nu 
isusțin de-a dreptul că „nu-i adevărat 
inimic din cele scrise", In orice caz 
sînt gaia să-ți argumenteze că „nu e 
ichiar ața", că „vinovați sînt, de fapt, 
■cutare ți cutare", în sfîrțit, răspunsu- 
firile sîni de ața natură îneît o clipă 
>’ai putea crede că totul e o fantezie 
<‘a celor de la ziar.

Vă închipuiți, deci, ce senzație a 
.‘stîrnit în redacție scrisoarea arbitrului 
ffocțănean Frartț Chiț, care, ca răspuns 
lla o notă de la „Lovitura de peaean- 
fisă", prin care arătam că la un meci 
Ide fotbal, elimirwid de pe teren un 
jucător nedisciplinat, s-a... induioțat 
•apoi ți l-a reprimit după vreo 10 mi- 
inute, recunoaște 100% cele scrise de 
moi!

La fel, arbitrul Ion Moraru, din 
iCluj, despre care s-a scris că ți-a 
■pierdut... fluierul în timpul ut. ui meci. 
,inu numai că nu contestă faptul, dar 
ne ți mulfumețte pentru faptul că 

nupunlndu-l criticii la o greșeală mai 
măruntă, îl ajutăm să evite altele mai 
;mari. Ne-a bucurat, firește, și aceas
tă scrisoare, căci ea arată că dacă 
s-a întlmplat odată ca tov. Moraru 
să piardă fluierul, n-a pierdut însă în 
aceiași timp ți spiritul auio-criiic. Și 

>lucrul acesta e mai important chiar 
.pentru un... arbitru de fotbal I

(J. B.)

LOCOMOTIVA GR ROȘIE 
A TRECUT PE LOCUL DOI 

IN CAMPIONATUL DE RUGBI
Formația locomotivistă, în rîndud că- 

:reia joacă mulți dintre selecționabslii 
'.penurii echipa națională a făcut o ade- 
-vărată demonstrație în compania Ener- 
igiei Petroșani. Atît înaintarea cît și 
jlinia de trei sferturi s-au „mișcat” 
?foarte bine; tinerii jucători Vusek (cel 
4|mai bun de pe teren), Tîbuleac (reali- 
izatorul celor mai multe puncte) și O- 
.blenienco au fost factorii de bază în 
(realizarea scorului record de 63-0 (23-0). 
TDin înaintare foarte Line au jucat 
tMoraru, MJedin și Coter.

Valentin Hosu-corespondent

MODIFICĂRI IN CALENDARUL 
CAMPIONATULUI DE RUGBI

Inspecția de rugbi din U.C.F.S. co- 
fmunică colectivelor că în desfășura
rea campionatului categoriei A 

'Intervenit următoarele modificări:

Iată acum și clasamentul categoriei A:
1. Energia I.S.P 13 12 • 1 264: 27 37
2. Locomot. Gr. Roșie 13 lrt 1 174: 28 36
3. C.CJL 13 1« 1 2 263: 21 34
4. Dinamo București 13 9 1 3 196: 44 32
5. Locomot. P.T.T. 13 4 1 7 32: 91 23
6. Progresul F.B. 13 4 1 • 44:172 22
7. Știința I.M. 13 3 3 7 41: 85 22

‘ 8. Energia Republica 13 4 • 9 36:131 21
3. Ploești 13 3 1 9 37:221 29

10. Energia Petroșani 13 • • 13 23:299 13

tapa din 3 XI va avea loc La 31 X, cea 
drn 19 XI la 7 XI, cea din 17 XI la 

.!• XI și cea din 24 XI Ja 17 XI. A-

au 
e-

„Cupa 7 Noiembrie” 
ia tenis

peConcursuil care se desfășoară pe 
iferemirile Centrulhii de antrenament 
nr. 2 și Știința Politehnica a conti- 
jnuat marți și miercuri. Astfel, în 
(turneul primilor 4, Gh. Viiziru a dis
pus de Ștefan Georgescu cu 8—6 
6—4 iar tînărul Slapciu a produs o 
surpriză învingîndml pe Marin Vizi 
ni cu 6—1, 3—6, 6—3. Tot el a În
trecut și pe Georgescu cu 6—1, 4—6,
6— 3. Virtualul cîștigător al acestei 
grupe și implicit al cupei este cam
pionul nostru Gh. Vizinu. In al doi
lea turneu al concursului s-au înre
gistrat pînă acum rezultatele: Dan- 
cea — Vasitescu 6—<1, 6—4, Mita — 
Daincea 6—4, 6—4, Mita — Sietber- 
main 4—1, 30—15, abandon; Vasiles- 
cu — Mita 2—6, 6—2, 6—4. De ase
menea, în cel de a‘l treat ea 
Kisselef l-a învins pe Crucean.il cu
7— 5, 9—7 iar Burcescu pe Petre 
Marin cu 6—0, 6—2. Ultimele me

ciuri. printre care și continuarea par
tidei m. vizirii — Georgerou. au loc 
astăzi începind de la ora 15,30.

turneu

Campionatul de polo pe apă
Ieri s-a desiașurat la bazinul Dante 

Gherman din Capitală îintîlnirea res
tantă în campionatul republican de 
polo dintre echipele Dinamo Bucu
rești și Energia Oradea. Bucureșteniî 
au învins cu 7-1 (3-1).

Notăm că, în afara faptului că s-a 
disputat în fața unui număr redue 
d‘e spectatori, întrecerii nu I s-a acor
dat nici minimum de grijă pentru 
buna sa organizare. Partida a început 
cu o întîrziere de 30 de minute, ar
bitrul T. Angelescu a venit în ulti
mul moment, au lipsit tabelele de 
afișare a scorului (de megafoane nici 
nu mai vorbim) iar cele cîteva tribu
ne laterale rămase după demontarea 
tribunelor metalice au fost și ele des
ființate. In general, un aspect de to-

Va întrece Silvia Băltâgescu
recordul la pentatlon ?

Vremea frumoasă a îmbiat mulți 
atleți să se prezinte ieri pe stadionul 
Tineretului, la starturt concursului or
ganizat de asociația Energia. Fiecare 
probă a arvut nota ei de intwes, to
tuși atenția s-« îndreptat cu precă
dere asupra acelora la care luau 
parte atleții susceptibili de a obține 
noi recorduri. Și totuși, recorduri 
n-au căzut Virgil Manolescu părea 
că va trece în sfârșit de 50 m. Ia 
disc, dar cea mai bună aruncare a 
lui n-a măsurat decît 49,54 m., la 31 
cm. de recordul național. Șanse bune 
pentru obținerea unui nou record 
păstrează însă Silvia Băltâgescu. In 
primele trei probe ale pentatlonului, 
desfășurate ieri, ea a obținut rezul
tatele: 9,19 m. la greutate; 1/15 m. 
la înălțime și 25,5 sec. (a 3-a per
formanță romînească a anului) la

ceste modificări au fost necesare pen
tru a se crea mai bune condiții de 
pregătire jucătorilor din lotul națio
nal.

ETAPA A Il-a (RETUR) 
A CAMPIONATULUI DE LUPTE 

PE ECHIPE
Duminică se desfășoară a doua etap i 

a returului campionatului de lupte pe 
echipe. Reuniunile au loc la Lugoj 
(Progresul București, Progresul Lugoj, 
Locomotiva Timișoara, Energia Reșița), 
Baia Mare (Energia Baia Mare, Loco- 
motiA'Q Oradea, Dinamo Sa tu Mare, 
Energia Hunedoara) și Cluj (Flamura 
roșie Cluj, Energia Cluj, C.C.A., Fla
mura roșie Arad). întîlnirile din grupa 
de la București (Dinamo București, 
Energia Sinaia, Voința Tg. Mureș, E- 
nergia Orașul Stalin) au fost amînate 
pentru data de 24 noiembrie.

In „Cupa Orașelor” la lupte libere, 
reprezentativa Oradiei a întrecut se
lecționata orașului Baia Mare cu 9-7, 
iar Hunedoara (prezentând numai cinci 
luptători) a pierdut cu 0-16 în fața 
reprezentativei Aradului.

CONCURS DE GIMNASTICA
Colectivul sportiv „Flamura roșie-Co- 

merț” din Capitală organizează un con
curs de gimnastică pentru clasificarea 
sportivilor din categoriile II, III și ju
niori. La concurs pot participa toți gim- 
naștii din Capitallă. întrecerile au loc 
în ziua de 27 oct. de la ora 8,30 în sala 
școlii de comerț nr. 1 (str. Hristo Botev 
17).

I. Kaufman-corespondent 
PROGRESUL GHEORGHIENI

A ÎNVINS AKADEMIK KATOWICE 
LA HOCHEI PE IARBĂ 

Gheorghieni (prin telefon). — Marți 
după amiază s-a dispufat în localitate 
întâlnirea internațională de hochei pe 
iarbă dintre echipele Progresul Gheor
ghieni și Akademik Katowice, încheiată 
cu victoria formației Progresul: 1-0 (1-0). 
Singurul punct al meciului a fost mar
cat de Kari în minutul 12.

Adalbert Varga, corespondent 
FINALA CAMPIONATULUI REPU

BLICAN FEMININ DE ȘAH
Rodica Mianolescu, deși învinsă în

In regiunea Bacău — importante succese 
în activitatea sportivă de masă
(Urmare din pag. 1).

de mase a sportului. Pentru 
inimoșii 
din re-

baze 
aceasta este însă nevoie ca 
și pricepuții activiști sportivi 
giunea Bacău să nu uite că, de-a lun
gul anilor, activitatea sportivă a cu
noscut și multe, foarte multe lipsuri. 
Cuprinderea maselor într-o activitate 
organizată a descrescut începînd din 
anul 1953—1954 iar în ultimul timp 
ea s-a rezumat doar la participarea 
oamenilor muncii la SPARTACIIIADE. 
Educația fizică în școli ca și munca 
sportivă la sate se desfășoară cu 

tal dezinteres fața de această com
petiție, care este totuși cea mai im
portantă pe plan intern. Se vede 
treaba însă că comisia centrală se 
ocupă numai de întîlnirile interna
ționale...

In plus, nu putem publica irici cla
samentul la zi, deoarece comisia cen
trală și inspecția nu au hotărît nici 
pînă acum soarta celor trei meciuri 
susținute de Progresul Tg. Mureș cu 
Dinamo, Progresul ți Știința din 
București.

Azi se dispută, de Ia ora 17, două 
interesante jocuri: Progresul Bucu
rești — Dinamo București ți C.G.A. 
— Știința București, jar mîine, la 
ora 16,30, o altă restanță: G.Q.A. — 
Energia Oradea.

a depăși recordul, 
trebuie 

una din 
ultimele

Silvia 
să realizeze azi 

următoarele com- 
două probe (80 

11,9 sec. — 5,23
11,8 sec. — 5,17 m.; 11,7 sec.

200 m. Cu aceasta ea a totalizat 
2.199 p. Cum reoo.-dul național a! 
Anei Șertan este de 3.914 p., rezdl tă 
■— consultând tafce'a internațională — 
că pentru 
Băltâgescu 
oei puțin 
binații l a 
m.g. și lungime):
m.;

— 5,11 m.; 11,6 sec. — 5,07 m. Re
petăm, lucrul e posibil. Silvia a ob
ținut în acest an 11,6 sec la 80 m.g. 
și 5,43 m. La lungime. Azi dimi
neață, la ora 10, au loc pe stadionul 
Tineretului proba de aruncarea cioca
nului și ultimele probe la pentatlon 
femei. După amiază, la ora 14, pe 
stadionul Republicii săritura cu pră
jina, iar la ora 16 celelalte probe.

runda 14-a de către Elena Ududec, con
tinuă să conducă In clasament, prin 
remiza cu Maria Desmireanu și victo
ria în întrerupta cu Lidia Giuroiu. Ea 
totalizează, după ;
puncte (avînd și o partidă întreruptă). 
Urmează în clasament EUsabeta lo- 
r.escu, Irina Tzitron și Elena Goian 10 
p., Lidia Giuroiu, Elena Ududec, Io- 
landa Szatmari, Veturia Simu și Eleo
nora Gogîlea 8 Jum. p.

(L Oprescu-coresp.)

15 runde, 10 jum.

DE LA I.E.B.S.
Se aduce la cunoștință că pentru 

meciul de fotbal R.P. Romînă — 
Grecia de la 3 noiembrie, biletele 
pentru provincie se vor distribui 
NUMAI prin U.C.F.S. regionale, în 
limita cotelor repartizate fiecăruia.

ION PETROVÎCI A CIȘTIGAT 
ÎNTRECEREA BĂRCILOR 

CU MOTOR DE CONCURS 
DE PE HERĂSTRĂU

Pe lacul Herăstrău a avut loc o nouă 
competiție deschisă bărcilor cu motor 
de concurs. întrecerea s-a desfășurat 
pe un traseu cu trei balize, startul 
dîndu-se din apropierea restaurantului 
Pescăruș. Au participat toate cele 
șase ambarcații ale AVSAP și ma
joritatea concurenților au dat dovadă 
de îndemînare parcurgi nd cele 3 man
șe ale concursului cu medii destul de 
bune. Pe primul loc s-a clasat ion Pe- 
trovici care a acumulat 1000 puncte. 
El a fost urmat de Gh. Spiță, ing. Aii. 
Devassal, Dandescu, Chifelea și Crisr 

tescu.
AZI IN GIULEȘTI: C F R. — 

JUVENTUS LA FOTBAL
Stadionul Giulești găzduiește astăzi 

de la ora 15.30 o Interesantă partidă 
de fotbal între două echipe alcătuite 
din jucători care cu ani înainte au făcut 
faima formațiilor CFR și Juventus. 
Meciul, care se disputa sub patrona
jul ziarului „ROMlNIA LIBERA*4, va

Cris-

numeroase deficiențe, numărul purtă
torilor insignei G.M.A. a scăzut sim
țitor în raport cu succesele din anii 
trecuți, inițiativa locală n-a mai dus 
la rezolvarea unor probleme vitale 
pentru sportul din această legiune.

Perioada lunilor de iarnă poate și 
trebuie să fie din plin folosită pentru 
consolidarea organizatorică a colecti
velor sportive, pentru aplicarea cu 
grijă a tuturor măsurilor de reorgani
zare astfel îneît regiunea Bacău să 
devină un și mai puternic centru al 
sportului de masă.

Sportul popular" la ciclism

cursa de semifond desfasu rată duminică pe velodromul Dttiama 
(1-oto H. NAUM)

Va fi cel mai frumos concurs al anului
ne spune maestrul sportului
Constantin Dumitrescu

Anul acesta închiderea sezonului 
ciclist va avea toc pe pistă. Ultimul 
concurs se desfășoară duminică di
mineața pe velodromul Dinamo și 
este dotat cu „CUPA SPORTUL 
POPULAR". Pentru reușita acestei 
întreceri, ziarul nostru a invitat pe 
cei mai buni alergători recomandați 
de performanțele obținute la campio
natele republicane. Alături de cam
pionul probei de viteză, maestrul 
sportului Vasile Oprea, vor concura 
cunoscut ii viteziști maestrul sportu
lui Ion loniță. Constantin Voicu, Ta- 
che Petre, Ștefan Lemîndroiu și alții.

Semifondul, cea mai aplaudată pro-

readuce pe teren mulți jucători, foști 
internaționali care s-au bucurat de 
mare popularitate : Valentin Stănescu, 
Ghiurițan, Urechlatu, Marian, Bogdan, 
Andrei Radulescu, Lungu, Costea 
(C.F.R.), “ ; . 7 —_
Gică Petrescu, Oană, 
Gh. Bărbulescu, Gică 
(Juventus)..

In perspectivă un 
care — ca și partida 
ternațlonali din primăvara acestui an 
— Va arăta că foștii jucători ai fotba
lului nostru, azi în majoritate antre
nori, și-au păstrat măiestria.

Urechiatu, Marian, 
Rădulescu, Lungu, 
Trajan. lonescu, Flamaropol, 

Fă tu, Iordache, 
Andrei, Pepelea

joc interesant, 
dintre foștii ln-

FOTBAL

ir.
• Duminică, toate jocurile de cam

pionat vor începe la ora

Energia 4 Cîmpina se va
• Meciul FI. roșie F.C. București — 

‘ ’ disputa du
minică de la ora 11,45 pe terenul CAM, 
iar Energia 23 August București — Fi. 
roșie Giurgiu de la ora 10.15 pe tere
nul din Dudești.

STELIAN BOROTA, COMUNA TlR- 
ȘOLȚ, REGIUNEA BAIA MARE. — 1. 
întrebarea Dvs.: „Care sînt cauzele in
succeselor echipei de fotbal LOCOMO
TIVA București ?”, nu poate primi un 
răspuns cuprinzător în cadrul acestei 
rubrici cu caracter limitat, informativ. 
In orice caz, faptul că Locomotiva Bucu
rești are suporteri și în... comuna Tîr- 
șolț, tocmai la celălalt capăt al țării, 
poate constătui un motiv în plus pentru 
conducerea tehnică a acestei echipe să 
descopere și să elimine cauzele care 
au dus la slaba comportare de pînă 
acum în campionat, scutindu-și astfel 
susținătorii de noi clape de amărăciune, 
4ar pe noi de un... răspuns care, firește, 
n-ar putea cuprinde toate aspectele pro
blemei. — 2. Pușkaș și-a făcut socoteli 
greșite, crezînd că în Occident îl aș
teaptă o vă ață frumoasă. După cum 
scriu ziarele străine, se pare că va tre
bui să se apuce de... handbal, pentru 
a nu muri de foame. Parcă era ceva 
mai bine acum un an cînd juca în 
echipa Ungariei !

HANCU ALEXANDRU, TlRNAVENI.— 
L Recordmanul mondial la proba de 
200 metri plat este Dave Sime (S.U.A.) 
Timp: 20,0 sec. — 2. Credem că vă refe
riți la proba de 3000 m. obstacole, pen
tru că proba de 3000 m. piat nu figu
rează între probele clasice, pe care Ie 
întâlnim la Olimpiadă, de pildă, sau în. 
alte concursuri internaționale. La 3.W0 m. 
obstacole, recordul mondial este deținut 
de atletul Sandor Rozsnyoi, cu tim
pul de 8 min. 35,6 sec.

ING. EMIL COSTOIU și ȘTEFAN SA- 
BAU, București. — Sînt binevenite și 
propunerile Dv. în legătură cu difuzarea 
biletelor de sntrare la meciurile de fot- 
b-sl: „Să se studieze posibilitatea introdu
cerii unui abonament anual sau trimes_ 
trial pentru meciurile de categoria A. 
și B„ precum și pentru cele internațio
nale. Prețul abonamentului ar urma să

vor participa la pt 
„CUPEI SPORTU 
ciclism pe pistă < 
conștiinciozitate de< 
dintre iubitorii ci^

bă în concursurile pe pistă (de al 
fel și cea mai spectaculoasă), va n 
uni la start elita ciclismului rom 
nesc. In afara maestrului soortuG 
Constantin Dumitrescu, campionul pn 
bei pe acest an, se prezintă cu șam 
la primul 
Baciu, Ion 
Ion iță, Șt.
A. Șelaru, 
siilescu, I.
Număiruil alergătorilor invitați la 
ceasta probă este de 40.

Cicliștii care 
ma ediție a 
POPULAR" la 
pregătesc cu o 
sebiită. Oricare 
muftii va vizita în aceste zile 
dromul Dinamo va putea observi 
activitate intensă. Sub conducere 
antrenorilor, alergătorii efimină ui 
timele deficiențe semnalate cu ocazi 
concursului de duminica trecută Ma 
estrul sportului C. Dumitrescu, p 
care l-am întâlnit la antrena men 
ne-a spus: „Dorim sincer ca aceast 
competiție să se ridice la un înalt ni 
vel. Pregătirea noastră ne dă d.reț 
tul la aceasta și sînt convins că v 
fi cel mai frumos concurs al amilu 
Vă reg să-mi permiteți ca pe aceae 
tă cala să dau iubitorilor de ciolisr 
o întâlnire: duminică dimineața p 
velodromul Dinamo! Le promitem c 
nu-i vom dezamăgi".

Pentru asigurarea unui arbitraj „1 
înălțime", ziarul nostru a invitat I 
această reuniune pe cei mai buni ar 
bitri. Printre ei se află 
Gh. Nicolau, C. Burcea, 
IJie Tache, P. Moga, I. 
Sarvu, Tr. Constantin și 
tinescu.

loc alergătorii Cons tanti 
Baciu, Ion Vasile, Io 
Poreceanu, Gh. Calcișc 

Gabriel Moiceamu, N. V« 
Braharu și Petre Gan

și O. Amz; 
Gh. Manițh 
Ocneanu, Ț|
S. Constai

nu su 
abon;

fie stiabilit, făcîndu-se o medie a 
tfilor ce se dispută în. perioada 
care se eliberează abonamentul, 
zul cînd meciurile internaționale 
incluse în calculul prețului de 
menf, să se asigure eliberarea de bilei] 
la meciurile internaționale posesorilor d 
abonamente, prin perforarea abonamen 
tului, stampilarea lui etic, pentru a s 
evita obținerea de mai multe bilete p 
baza aceluiași abonament”. Am reprd 
dus, în esență, ceea ce ați propus fie 
care dintre Dv., ca și cum ...v-aț> i 
vorbiț. Sugestiile Dv. pot forma o baz 
de discuție și sîntțm convinși că, and 
Idzîndu-se problema difusiăriî bileteio 
și a obținerii lor în primul rind de c*a 
tre pasionați! fotbalului, se va reflect 
și la propunerea Dv. Pînă atunci însă 
nu ne rămîne decît sa vă urăm „succed 
în lupta aprigă pe care o veți da, pro 
babil, pentru obținerea unui bilet 1 
meciul cu Grecia .*

ȘTEFAN OBROCEANU, NEHOIU. -j 
Ne puneți în mare încurcătură cer indii 
ne să vă răspundem — și încă „precășd 
— care e ramura sportivă în care țan 
noastră a obținut cele mai bune rezui 
tate pe plan internațional. In mai toat 
sporturile am ajuns să obținem perfoi, 
manțe și să ocupăm poziții La care ni<] 
nu visam cu ani în urmă. Dacă vom d 
întâietate handbalului (unde, știți cj 
deținem un titlu mondial), se supăra 
pe bună dreptate, cei de la tîr» a^e căjd 
recorduri nici nu mai sîntem în star 
să le numărăm în ultimul timp ! Pl 
urmă, sporturile nautice, scrima, voleiul 
tenisul de masă și rugbiul au... argu 
mente la fel de puternice pentru a i 
situate pe primul plan al acestei între 
ceri. Deci, e greu de dat un răspuns 
Șî ap-od, nici nu VTem să ne punem răi 
cu sportivii respective. Si în cud
trăgătorii !

ION POȘTAȘUL

Crucean.il


Antrenorul emerit EM. VOGL ne vorbește despre 
pregătirile lotului reprezentativ in vederea

jocului de fotbal cu Grecia
Marți pe Stadionul „23 August”, 

la un antrenament all lotului repre
zentativ A de fotbal, în vederea jo
curilor cu Grecia și Iugoslavia, care 
pasionează cercurile noastre sporti
ve. Pe tușe, membri ai comisiei de 
selecție, printre care și antrenorul e- 
merit Em. Vogi. Am profitat de o- 
caizie pentru a sta de vorbă ou Em. 
Vogi fn legătură cu pregătirile lotu
lui până la jocul cu Grecia.

— „La ce stadiu de pregătire s-a 
ajuns?" a fost prima noastră între
bare.

— „Pregătirile au început, de fapt, 
imediat după jocu.1 cu Iugoslavia, 
prin analizarea comportării echipei 
noastre și stabilirea principalelor ca
uze care au determinat jocul nesatis
făcător (tensiunea nervoasă și starea 
emoțională cu efecte negative, și jocul 
insuficient al liniei de înaintare). Ele 
eu continuat prin urmărirea jucători
lor susceptibili de a fi incluși în lot, 
ia jocurile de campionat și apoi în 
partidele amicale organizate în pe
rioada de întrerupere — regretabilă 
— a campionatului, din cauza turneu
lui echipei de tineret în Marea Brita- 
nie. Selecționarea a prezentat multe 
dificultăți pentru că s-au disputat trei 
etape în șapte zile, iar meciurile a- 
micale nu puteau fi atît de- impor
tante pentru concluzii ca jocurile de 
campionat. Pe baza observațiilor fă
cute la aceste jocuri amicale, dintre 
care numai CCA—Beogradski a cores
puns mai mult din punct de vedere al 
verificării Jucătorilor, a fost alcătuit 
lotul celor 22 de jucători care trebuie 
comunicat la FIFA și lotul pentru 
meciul cu Grecia.

„Aceasta este situația actuală”.
— „Din componența lotului rezultă 

că mai sînt probleme de rezolvat”.
— „Da. Mai sînt semne de între

bare privind alcătuirea definitivă a
tecEpei și la ele trebuie răspuns săp- 
Rămîna aceasta. In privința apărării, 
consider că in momentul de față du 
avem soluții ma.j bune. Rămîne nu
mai ca pînă la partida cu Grecia să 
fie mărită capacitatea de joc a unor 
jucători (Neacșu, Căikioiu și Bone). 
Iar Brînzei sper că-1 va 
cu succes pe Apolzan, care 
Indisponibil. Cît despre atac, 
pe lingă forma individuală 
joacă un rol important și 
genitatea, lucrurile sînt mai 
plicate, 
lor va 
și Tătarii, care au dovedit o îmbună
tățire a formei, spre deosebire de 
Anghel și Suru care n-au confirmat, 
ulterior, forma din partida cu C.C.A. 
Rămîne deschisă însă, problema cen
trului înaintaș, unde Ene n-a cores
puns la ultimele verificări. Strîns le
gată de postul acesta este și problema 
interilor, care trebuie aleși în funcție 
de centru și, bineînțeles, de extreme. 
Părerea mea este că dacă interii Pet- 
fcchowski, Nicușor și Zavoda I se vor 
Strădui, ei ne vor putea da soluția 
acestor probleme, pentru a asigura a- 
tacului nu numai capacitatea de efort 
ridicată, ci și viteza în acțiuni, nece
sară în jocul cu Grecia, și prin a- 
ceasta și eficacitate".

— „Rezultă de aici că activitatea 
de săptămâna aceasta este foarte Im
portantă pentru cristalizarea forma
ției definitive".

— „Este adevărat. Antrenamentul 
la două por ți de joi șl meciul de la 
Sofia trebuie să ne dea echipa defi
nitivă. Iair în cazul cînd antrena
mentul de omogenizare de joi va da 
rezultate, atunci meciull cu Sofia va 
supune la o ultimă verificare echipa 
care va juca împotriva Greciei”.
—

înlocui 
este 

unde 
mai 

omo
ram 

Cred că problema extreme- 
fi rezolvată de Cacoveanu

PREGĂTIRILE LOTURILOR DE FOTBAl

(U rniare din 
joc de trial, care a 
ccpal scop acela de 
cei 16 jucători ce 
tuiască lotul pentru

Meciul s-a disputat
Giulești și cu toate că a plăcut prin 
desfășurarea lui nu a putut totuși să 
ajute prea mult pe selecționeri, unele 
probleme (centrul atacant) rămînînd 
încă nerezolvate.

Au jucat echipele: „ALBII": Ghiță
— Greaivu, Panait II (Băcuț II), Flo- 
rescti — Onisie, Știrbei — Oaidă, 
Constantin, Băcuț II (Olaru), Gabor 
(Radulescu), Suru ; „ROȘII": Crîsnic
— Sbîrcea (Panait II), Dodeanu, FI. 
Anghel — Capaș, Serfozo— Gîrleanu. 
Rădulescu (Marin Marcel), Ciurda-

pag- la) 
avut drept prin- 
a selecționa pe 
urmau să alcă- 
echipa B.

pe stadionul

— „Era indicat un meci de pregă
tire internațional în deplasare?”

—■ „Soluția cu un joc la Sofia poa
te părea că nu-i cea mai bună, pen
tru motivul 
sare și s-ar 
totr-un meci 
care însă ar 
jucînd și la

că se dispută în depla- 
putea să se transforme 
pentru rezultat, lucru 

fi posibil să se întîmple 
București. Ne am oprit 

totuși la aoest joc pentru că jocurile 
cu adversari indigeni nu dau rezul
tate, echipele de chib străine invi
tate n-au putut veni (și atunci cînd 
au venit, cazul Austriei, au fost par
teneri comozi) și pentru că bulgarii 
urmăresc același scop ca și noi: pre
gătirea în vederea meciului cu Nor
vegia. Deplasarea — ca distanță — 
la Sofia nu-j o problemă. Neacceptînd 
propunerea bulgarilor am fi riscat să 
rămînem fără partener corespunzător. 
De aceea — deși o verificare acasă 
pentru un meci programat acasă ar fi 
fost mai corespunzătoare — a fost 
perfectată partida cu Sofia. In acest 
meci nu contează nici pentru noi și 
cred că nici pentru bulgari, rezulta
tul jocului în sine, ci numai verifica
rea posibilităților și pregătirii echipei, 
precum și organizarea ei.

— „încă o întrebare: nu crezi 
jocul cu Grecia este poate la fel 
important și de greu ca și cel 
Iugoslavia?"

— „Fără discuție. Pentru a ne 
tea califica în turneul final și cu un 
meci nul la Belgrad, mai întâi tre
buie să învingem pe greci. Și echipa 
Greciei nu-i o „victimă sigură”. Să 
nu facem această greșeală. Am vă
zut-o jucînd la Atena și, în plus, vic
toria ei asupra Franței B, mi-a în
tărit convingerea că Ia București 
vom avea de înfruntat un adversar 
decis. La Atena meciul nostru n-a 
fost numai o luptă pentru străpunge-

Ultima competiție de tir a
Campionatele republicane

Ieri au început pe poligonul Tunari 
campionatele republicane de lir pe e- 
chipe. La această competiție, ultima 
din sezonul actual, participă cei mai 
buni trăgători.

Deși nu se fac clasamente indivi
duale, vom remarca o serie de rezul 
tate objinute de componenții formați
ilor care se întrec pentru titlurile re-

Concursul de tenis
de masă cu handicap
Sala Floreasca a cunoscut o anima

ție deosebită marți după-amiază, în 
prima zi a concursului de tenis de 
masă cu handicap. 153 jucători plus 
39 jucătoare la care adăugăm cîteva 
sute de spectatori au ținut să fie pre- 
zenți la această competiție foarte uti
lă și interesantă.

Iată și cîteva rezultate: simplu băr
bați: turul li: Angelica Rozeanu — 
Hari Cohn (4 5) 2—1, D. Iacob ( + 1) 
— Giovanidis 2—0, Bottner — Marco 
viei (+7) 2—0. Simplu femei: turul 
II: Ella Zeller — Jandrescu (+14) 
2—0, Angelica Rozeanu — Rusu 
( + 11) 2—0; turul III: Mariana Ba- 
rasch — Pa chel Pa tulea ( + 3) 2—0; 
Geta Pitică — Ioana Cristodor ( + 6) 
2—0.

Partidele continua ' astăzi cu înce
pere de la ora 16,30 în aceeași sală.

rescu (Ghibea), Marin Marcel (Ga 
bor), Oprea (Mihai).

Dintre selecționabili nu a jucat Pa
nait I, lovit la genunchi, în locul lui 
fiind folosit bodeanu. Partida s-a 
încheiat cu un rezultai de egalitate: 
2—2 (2—1), prin punctele marcate 
de Gîrleanu (min. 15), Băcuț II (min. 
25), Constantin (min. 40), Gîrleanu 
(min. 80).

După jac comisia de selecție a a- 
nunțat următorul lot: Ghiță, Crîsnic, 
Sbîrcea, Panait I, FI. Anghel, Băcuj 
II, Capaș, Serfozo, Știrbei, Oaidă, 
Constantin, Mihai, Gabor, Radulescu, 
Suru. Gîrleanu. Acestora li se vor a- 
dăoga după sosirea echipei de tineret 
din Anglia Ede II și Meszaroș II.

Azi, joi, lotul B joacă la Cimpina,

gre- 
! fa(ă 
aceea

CU

rea apărării masive și dure a 
cilor, că și o luptă pentru a face 
atacurilor lor vehemente. De i 
meciul cu Grecia trebuie privit 
multă-multă grijă și numai după ce 
ne vom vedea trecuți de acest hop 
să ne îndreptăm privirea spre Bel 
grad”.

Cei mai proaspeți campioni ai voleiului nostru

Grupul sportivilor care compun echipele de volei ale „Tînărului Di- 
namovist" — București, cîștigătoarele titlurilor de campioane republicane — 
juniori și junioare pe anul 1957.

Sus, de la stingă la dreapta: N. Savopol, V. Dumitrescu, C: Vieru 
(antrenorul echipei masculine), A. Zeithammel, Gh. Diaconescu, C. Oțele a, 
Maria Mihăilescu (anirenoarea echipei feminine), C. Slave, N. Popescu, A. 
Ghidai i.

Jos, de la stingă la dreapta: Rădița Iacob, Denisa Dimitriu, P. Za 
porojescu (căpitanul echipei mascu line), Elena Sterian, Geta Ozunu, 
Mihaela Albany, Victoria Bucurescu (căpitanul echipei feminine), A. Oan- 
cea, Ecaierina Panaghiță, R. Macov ei, Magda Udrea.

publicane. Așa de pildă maestrul eme
rit al sportului Iosif Sîrbu a obținut 
la armă liberă calibru mare 3x40 cel 
mai bun rezultat al anului: 1127 p. 
Remarcabilă este și comportarea tră
gătoarei Ana Goretti. Ea a realizat 
la meci englez 597 puncte. AI doilea 
rezultat în această probă aparține ti
nerei concurente Florica Petrișor (596 
p.). Această trăgătoare, antrenată de 
Nicolae Prescure, nu avea la înce
putului sezonului nici o normă de 
clasificare. După o serie de rezultate 
foarte bune, în acest concurs Florica 
Petrișor a îndeplinit condițiunile pen
tru obținerea titlului de maestră a 
sportului. Un succes categoric atît 
pentru concurentă cît și pentru antre
nor. La acest capitol trebuie să mai 
menționăm performanțele obținute de 
Laurian Cristescu (386 p. la armă 
liberă calibru mare, poziția culcat), 
Peter Sandor (383 p. la armă liberă 
calibru mare, poziția culcat), Iosif 
Sîrbu (378 p. la armă liberă calibru 
mare, poziția genunchi), Marlus Mar- 
covici (592 p. la meci englez-juniori), 
Lia Sîrbu (595 p. la meci englez- 
senioare) etc. In lupta pentru cuce
rirea titlurilor pe echipe, remarcăm 
comportarea reprezentanților asociației 
Voința — cîștigătorii probei de meci 
englez la juniori, — a juniorilor de la 
Flamura roșie care au întrecut forma-

• In uma trierii și omologării celor 
776.995 variante depuse la concursul pro
nosport nr. 42 din 26 octombrie 1957 au 
fost stabilite următoarele premii:

Premiul I: 13 variante cu 12 rezultate 
exacte, revenind fiecărei variante cite 
14.195 lei;

Premiul II: 535 variante cu 11 rezultate 
exacte, revenind fiecărei variante cita 
413 lei;

Premiul IU: 7.124 variante cu 1» rezul
tate exacte, revenind 
cile 46 lei.

fiecărei variante

• Plata premiilor de 
nosport nr. 42 (etapa

Ia concursul pro- 
<Un 20 octombrie 

1957) se va face in Capitală vineri și 
sîmbătă începind de ia ora 17 la agen
țiile proprii Pronosport din raioanele în 
care și-au depus premiații buletinele.

• Poate niciodată participanții la con
cursurile de pronosticuri sportive nu au 
fost mai inspirați ca Ia concursul nr. 
42. Spunem aceasta bazîndu-ne nu nu
mai pe cifra totală a premiilor (aproape 
8.000 !) ci și pe făptui că două mari 
surp^toe (R.P. Polonă — U.R.S.S. : 1 si 
Progresul Focșsm: — Dinamo 6: ?) nu 
an reușit să „încuie” toate hu'e-i-r'e 
depuse, o caracteristică a buletinelor

Astăzi se dispută o nouă etapă în 
campionatele republicane de handbal 
de categoria A (masculin și feminin); 
în cadrul căreia este programat jocul- 
derbi al întrecerii echipelor masculine: 
G.C.A.—Dinamo Orașul Stalin.

Meciul se va disputa pe stadionul 
Tineretului (terenul I) începind de la 
ora 16.

In rest etape de astăzi programea
ză următoarele partide: masculin, ca
tegoria A : JIMBOLIA : Recolta—Vo
ința Sibiu; PLOEȘTI: Energia—Ener
gia Timișoara ; IAȘI; Știința—Ști-

sezonului: 
pe echipe

ția Dinamo și comportarea bună — 
în general — a sportivilor de la 
A.V.S.A.P. Subliniem totodată rezul
tatele obținute de componenții forma
ției C.C.A., la armă liberă calibru 
mare, care s-au dovedit net superiori 
adversarilor lor și au reușit frumoasa 
performanță de a ocupa locul I în 
toate cele patru clasamente ale aces
tei probe.

Iată acum (rezultatele tehnice: meci 
englez-juniori: 1. VOINȚA (M. Mar- 
covici, Gh. Gălăvan, I. Stavăr, I. 
Aron) 2355 p.; 2. FI. roșie 2340 p.; 3. 
Dinamo I 2329 p.; meci englez-se- 
nioare: 1. Progresul (Felicia Iovă- 
nescu, Elena Angelescu, Ioana Sotir, 
Ileana Logliin) 2363 p.; 2. A.V.S.A.P. 
2355 p., 3. Locomotiva 2354 p_; armă 
liberă calibru mare, poziția culcat: 
1. C.C.A. 1877 p.; 2. A.V.S.A.P. 1871 
p.; 3. Dinamo 1854 p.; poziția ge
nunchi : 1. C.C.A. 1782 p.; 2. Dinamo 
1720 p.; 3. A.V.S.A.P. 1710 p.; po
ziția picioare: 1. C.C.A. 1670 p.; 2.
Dinamo 1614 p.; 3. A.V.S.A.P. 1521 p.; 
3x40; 1. C.C.A. (I. Sîrbu, L. Cristescu, 
Val. Enea, P. Santa, I. Muscă) 5329 
p.; 2. Dinamo 5188 p.; 3. A.V.S.A.P. 
5102 p.

Astăzi se desfășoară probele de pistol 
liber-precizie, meci englez-seniori 
și talere manșa a Il-a.

onosport
premiate (chiar și a celor cu 12 rezul
tate exacte) o constituie „X”-urile luate 
soliste, fapt care denotă fie curaj, fie 
folosirea sistemelor reduce (Mătășoiu 
Vasile din Craiova pe un buletin coJ<c- 
tiv de indice 0-3-9 a avut ia meciuri’^ 
IlI-anulat, VI și XII soMști „X”; la ace
leași meciuri și Niculae Niculae din 
Ghirdovenî-Ploești pe un buletin de in
dice 9-5-7, etc.). Un fapt îmbucurător 
îl constituie și feiul în care aii fost 
completate mai toate buletinele multiple 
care au fost premiate: participanții au 
renunțat la sistemul trecerii la fiecare 
înecă a triplei (1,X,2) conform unui „sis
tem” mai mult sau mai puțin inspirat 
în favoarea completării lor fie după 
scheme reduse sau, atunci cînd nu le-au 
folosit, întrebuințînd totuși soliști (în 
specia] „1” la U.R.S.S. (B) — R.P. Po
lonă (B). Drnamo Bacău — Energia Cîm- 
pina, Energia Lupeni — Recolta Reghin 
și Progresul Sibiu — Locomotiva Arad). 
Si lawful c*. fi din cele 13 premii I au 
revenii* bnle*-'re’or multiple este o do- 
v-'d* cs ’or ir’tylîiîî’nțare dă fru
moase rezultate (cu 10 lei un premiu 

ința- I.C.F. ; FAGARAȘ : Energia—Ffc 
roșie Cisnădie; TIMIȘOARA: Știința 
— Energia Reșița ;

Feminin, categoria A : REȘIȚA : Eî 
nergia—Energia 2 Ploești; MEDIAȘ 
FI. roșie—Progresul Tg. Mureș; STjȘ 
GHIȘOARA : FI. roșie—Știința I.G.Fi®* 
ORAȘUL STALIN : Progresul—Prot 
greșul M.I.C. ; TIMIȘOARA : Știința1 
—FI. roșie Sibiu.

★
Ieri, pe stadionul C.A.M. Belvedere, 

s-a disputat meciul dintre echipele 
feminine Progresul St. roșu și Ener-i 
gia Codlea. Bucureștencele au obținut 
o meritată 
(4-2) prin punctele marcate de V., 
Dumitrescu (3), Jipa (2), Ticu și 
A. Vasile; pentru Energia au înscris 
Roșu, Kraus, Navy și Feslteș.

N. Tokacek, corespondent

victorie cu scorul de 7-1

înaintea fina ei 
concursului 

școlar 
de atletism

(Urmare din pag. 1 )■

la start la primul 
de la ultimul gard

participă primele 
pe fiecare

comisiei de arbitraj a probei respec
tive. Sînt valabile carnetele-tip de 
elev sau, în lipsa lor, o adeverință 
de la școală că elevul1 urmează 
cursurile de zi sau serale. Nu este 
permisă participarea absolvenților 
școlilor medii sau profesionale sau a 
celor ce urmează cursurile fără frec
vență.

• In afara concurenților calificați 
în întrecerile preliminare pot parti
cipa la finală elevii care duminica 
trecută au luat parte la concursurile 
campionatului republican de atletism 
pe echipe, în probele la care au 
concurat în campionat.

• Probele de alergări cu garduri 
Se vor disputa astfel: 60 m. garduri 
pentru fete (6 garduri de 0,762 m 
înălțime, cu 7,50 m. distanță intre 
ele, 11,50 m. de la plecare la pri
mul gard și 11 m. de la ultimul 
gard la sosire) și 90 m.g. pentru 
băieți (cu 8 garduri a 0,914 m. 
înălțime, cu 8,60 m. distanță între , 
ele, 13,50 m. de 
gard și 16,80 m. 
la sosire).

• La ștafetă 
patru echipe calificate 
stadion. Pentru stadionul 23 August, 
unde nu s-au alergat ștafetele, șco- 
Iile își vor înscrie echipele care, în 
caz că depășesc numărul de 4, vor 
fi supuse unei probe de selecție.

• Programul întrecerilor finale va 
fi publicat în numărul de sîmbătă al 
ziarului nostru, iar pe stadion va fi 
afișat într un loc vizibil.
• Săritura în înălțime începe de 

la 1 m. pentru fete, 1,25 m. pentru 
băieți. Aruncarea greutății se va 
desfășura conform regulamentului 
(trei aruncări pentru toți concurența, 
apoi primii șase clasați aruncă încă 
de trei ori). La 100 m. plat se vor 
forma șase serii, fiecare cap de serie 
intrînd în alergarea finală (seriile 
se alcătuiesc în funcție de rezultatele 
din preliminarii).
• Primii 3 clasați în fiecare pro

bă vor fi premiați, primii 10 vor 
primi diplome. Se vor acorda tot
odată cupe celor ce vor realiza cele 
mai bune performanțe după tabela 
internațională. De asemenea partici
pant care vor îndeplini condițiile 
regulamentare vor primi Insigna de 
atlet, iar recordurile școlare reali
zate vor fi omologate.

Iar acum, spor la pregătiri și 
succes în întreceri !

peste 14.00» Iei!). Ce-I drept însă tot 
„colectivelor” le-a revenit „partea leu
lui”, obținerea unui 12 pe un buletin 
colectiv aducînd și o bogată... recoltă 

■ de premii ii și m (Samuilă tozic din 
Baia Mare pe un buletin de indice e-s-4 
a obținut 1 premiu I, 8 premii II si a 
premii nr, ca să dăm un singur exem
plu !).

Exemplele de mai sus sînt, credem des
tul de grăitoare pentru a ne scuti do 
comentarii. Ceea ce vă urăm este să 
folosiți cit mai bine experiența con
cursului trecut la cel din această săp- 
lămînă (43 dtin 27 octombrie). Tuturor 
succes !

ATI AUZIT ?
INCEPlND DIN SAPTAMINA viitoa

re, I.S. PRONOSPORT organize a via un 
concurs de întrebări și răspunsuri ,PRO- 
NOSPORTIȘTUL.. VESELI !” dofet CU 
muneroafie premii-surpriză pentru aed 
care vor răspunde corect la întrebări 
din domeniu] fotbalului și Pronosportu
lui. Material documentar: volumul „Fot- 
baOui] nostru 1995-1957”, „Agendele Pro
nosport” și revista „Programul Prono
sport” pe 1957. Concursul va fi urmat 
de un spectacol de estradă. Prezent-rea: 
M. Crișan; Orch. condusă de S. R^.ala- 
gamba. Fenfru perioada 28 octombrie — 
U r<-o,. - sA SE PREGĂTEASCĂ
MOLDOVĂ 1



Dinamo Moscova virtuala campioană 
de fotbal a U. R. S. S.

Șaisprezece meciuri au mai rămas 
de jucat în campionatul de fotbal al 
U.R.S.S. Ar fi aproape trei etape care, 
însă, nu vor mai putea produce modi
ficări decit între locurile... 2 și 11 
Atît campioana (arii cit și ultima cla
sată — echipa care părăsește prima 
divizie trecînd în clasa B — sînt cu
noscute.

Dinamo Moscova a reușit în returul 
campionatului un veritabil tur de for
ță. Șase victorii consecutive au făcut 
din dmamoviști un lider aproape im
posibil de ajuns. Și cu toate că cele 
două derbiuri de tradiție, cu Spartak 
și cu T.S.K.M.O. s-au încheiat nefavo
rabil pentru Dinamo, avansul era atît 
de mare, încît chiar și 4 puncte pier
dute consecutiv nu i-au amenințat cu 
nimic poziția. In momentul de față 
dinsmoviștii cu 33 puncte din 20 me
ciuri jucate, se pot considera cu ti
tlul... în buzunar. Singura echipă care 
ar putea (teoretic), să-i ajungă în 
fruntea clasamentului este Torpedo. 
Dar pentru aceasta se pune condiția 
(greu de îndeplinit), oa Dinamo să 
piardă ultimele două jocuri, iar Tor
pedo să cîștige toate cele... șase me
ciuri pe care le mai are de susținut. 
Dar și în această eventualitate dina- 
moviștii mențin un golaveraj pe care 
Torpedo nu poate să-l întreacă.

Ultima clasată este (fără drept de 
apel) Spartak Minsk, care pentru a 
doua oară în ultimii trei ani trece în 
divizia secundă.

de față deci lupta seIn momentul 
dă pentru ocuparea unui loc cit mai 
bun în clasament. T.S.K.M.O. care 
acum secondează pe lider, are prea 
puține șanse de a-și păstra locul de
ținut. Formația militarilor și-a înche
iat meciurile din campionat și atît 
Lokomotiv, Torpedo și Spartak, cît 
și Dinamo 
lor. Intr-o 
au fost în 
țintesc, cu mari șanse de reușită, ti
tlul onorific al vicecampionilor. Loko
motiv a jucat foarte bine nu numai 
în campionat ci și în Cupă, competi
ție în care a ajuns în finală împre
ună cu Spartak Moscova. Meciul de
cisiv va avea loc sîmbătă la Moscova.

Torpedo, reîntoarsă din turneul în
treprins în Franța, va trebui să sus
țină într-un timp scurt șase meciuri 
la rînd. Un ritm în care este puțin 
probabil ca oboseala să nu-și spună 
cuvîntul.

Paralel cu meciurile pentru cam
pionat fruntașele fotbalului sovietic

Kiev pot trece înaintea 
formă cu totul remarcabilă 
acest sezon feroviarii, care

se pregătesc în vederea tradiționa
lelor lor turnee peste hotare. Poi- 
mîine Ț.S.K-M.O. pleacă în Anglia, 
unde va întilni echipele West Brom
wich Albion, Bolton și Chelsea.

Burevestnik continuă în 
turneul început în Belgia, iar Dinamo 
Moscova se pregătește în 
marelui său turneu în țările Americii 
de Sud. Precum se vede, activitatea 
fotbaliștilor sovietici va fi în această 
toamnă mai intensă ca oricînd.

Iată clasamentul la 
tului:

1. Dinamo Moscova
2. T.S.K.M.O.
3. Lokomotiv Moscova
4. Spartak Moscova
5. Torpedo Moscova
6. Dinamo Kiev
7. Dinamo Tbilisi
8. Burevestnik

Chișinău
9. Sahtior Stalino

10. Zenith Leningrad
11. Aripile Sovietelor
12. Spartak Minsk

Olanda

vederea

zi al campiona-

Un mare succes al luptătorilor romîni

Dinamo București a cîștigat turneul
de lupte de la Ankara

Azi, Ia Stockholm
DESCHIDEREA: OFICIALĂ 

A CAMPIONATULUI MONDIAL 
OE PENTATLON MODERN

Astăzi are loc la Stockholm deschi
derea oficială a campionatului mon
dial de pentatlon modern. întrecerile 
vor începe abia sîmbătă 26 octom
brie, după ce în prealabil concurenții 
vor fi efectuat mîine recunoașterea 
traseului primei probe; călăria.

Inițial, campionatul urma să se des
fășoare la Mexico-City, dar o epide
mie printre cai, survenită în Mexic, 
a obligat federația națională respec
tivă să decline organizarea compe
tiției. In această situație, suedezii, 
oare au o veche tradiție în pentatlon, 
au acceptat ei dificila misiune. Fe
derația suedeză nu și-a mai putut 
însă asuma și obligația organizării 
primei ediții a campionatului mon
dial de pentatlon pentru juniori, oare, 
conform hotărîrii luată la Melbourne, 
urma să aibă loc în acest am paralel 
cu întrecerea seniorilor. Tot la Mel
bourne s-au adus regulamentului 
unele modificări de care se va ține 
cont la acest campionat. Cea mai in
teresantă dintre ele este aceea care 
permite echipelor (alcătuite din trei 
concurenți plus o rezervă) să utili
zeze rezerva în ultimele patru probe 
în cazul cînd unul dintre echipieri 
abandonează la proba de călărie. 
Pînă în prezent, descompletarea unei 
echipe î-n proba de călărie atrăgea 
eliminarea ei din coneurs (cum s-a 
întîmplat la J. O. 1956 cu echipa Sue
diei! ;

47-ae 33
51-31 27
36-24 25

alO fază din meciul Dinamo Moscova— Spartak, desfășurat în primul tur 
campionatului U.R.S.S.

• Meciul de atletism 
dintre echipele repre
zentative de juniori 

ale R.F. Germane și
R.P. Polone, desfășurat în orașul Kre
feld a luat sfîrșit cu rezultatul de
103—98 puncte în favoarea sportivilor 
polonezi. In cursul întrecerilor aruncă
torul de suliță Nikiciuk a stabilit cu 
performanța de 68,37 m un nou record 
de juniori al R.P. Polone. Vechiul re
cord era de 67,85 m și apar(dnea Iui 
Janusz Srdlo.

DANA ZATOPKOVA: 53,80 m
• Cu prilejul unui concurs atletic 

desfășurat la Praga, cunoscuta arun
cătoare de suliță Dana Zatopkova a 
obținut cu rezultatul de 53,84 m cea 
de-a doua performanță mondială a a- 
nului după Galina Zîbina CU.R.S.S.).
• Cu prilejul unui concurs atletic, des

fășurat duminică la Pekin, campionul 
R.P. Chineze în proba de săritură ou 
prăjina Tsai Yi-su a stabilit un nou 
record al țării sale realizînd 4,32 m. 
Vechiul record era de 4,30 m și apar
ținea aceluiași atlet. In același concurs 
săritoarea în înălțime Cen Fen-run a 
obținut performanța de 1,70 m. Ea a 
încercat să corecteze recordul țării dar 
a doborît de

ATLETISM

ANKARA 23. (Prin telefon). — 
Dinamo București, campioana Rotnî- 
niei Ia lupte clasice, a cîștigat tur
neul organizat de către federația bur
că de lupte, cu ocazia inaugurării 
unei săli de sport la Ankara. Succe
sul este remarcabil și trebuie scos în 
evidență cu atît mai mult cu cit 
bucureștenii au avut de înfruntat pu
ternice formații reprezentative de o- 
rașe, despre a căror 
flat abia la sosirea 
ciei.

Dinamo București 
10—6 asupra 
șului Ankara) a învins luni 
formația Sofiei cu scornii de 11 
Scorul a fost realizat astfel: Fr. Hor
vath și Gh. Popovic i obțin victorii 
la puncte, D. Cuc și M. Belușica în
ving prin tuș, A. Ruzsi, V. Onoiu și 
Al. Suli sînt declarați egali cu ad
versarii lor, iar M. Solcz este între
cut la puncte.

participare au a- 
în capitala Tut-

(după victoria cu 
reprezentativei ora- 

seara 
•5.

Marți seara Dinamo a realizat a 
treia victorie din turneu în fața re
prezentativei orașului Stuttgart, de 
care a dispus cu scorul de 13—3. 
Fr. Horvath, M. Solcz, D. Cuc, V. O- 
noiu și Gh. Popovici și-au întrecut 
adversarii la puncte, M. Belușica a 
obținut o nouă victorie prin tuș, iar 
A. Șuii a terminat la egalitate. A. 
Ruzsi a fost- întrecut la puncte.

In clasamentul turneului pe primul 
loc s-a clasat Dinamo București, ur
mată de reprezentativele orașelor 
Ankara, Stuttgart și Sofia.

In turneul de lupte libere pe pri
mul loc s-a clasat selecționata locală 
caire a întrecut cu 16—0 reprezenta
tiva Stuttgart. întrecerile au fost ur
mărite în fiecare seară de 6—7.000 
spectatori, care au răsplătit cu puter
nice aplauze frumoasa comportare a 
luptătorilor romîni și succesul lor.

Dinamo Buourești și-a încheiat tur- 
neuil în Turcia urmînd să sosească 
duminică dimineața la București.

La Rio de Janeiro

Șapte echipe feminine de baschet 
angajate în lupta decisivă pentru 

titlul suprem
La Rio de Janeiro, întrecerile pen- 

tru campionatul mondial feminin de 
baschet se apropie de sfîrșit. Cele 7 
echipe angajate în turneul final 
(Uniunea Sovietică, Cehoslovacia, Un
garia, S.U.A., Chite, Paraguay și 
Brazilia) dau ultimele asalturi tit
lului mult rîvnit. După cum se știe, 
aceasta este a doua ediție a cam
pionatelor. Prima ă avut loc în anul

ÎNVINSFRANȚA A ITALIA CU 8—5

TENIS
HOCHEI

întîflniiiâ 
meciului 

âta- 
francezi, 

Neapolc, au confirmat as- 
formă al oaspeților. Dar-

Ultimele 
cadrul 

tenismenii
lin < 
dintre 

lienâ și cei

va întilni în optimile de finală 
Glasgow Rangers.
• In meci internațional, duminică ia 

Anvers: Belgia—Olanda 4—4 (3—1).
• Echipa selecționa

tă de hochei pe ghea
ță a clubului Ruda 
Hvezda din R. Ceho

slovacă și-a început turneul în Uniunea 
Sovietică jucînd Ia 20 octombrie Ia 
Moscova cu formația Dinamo. Hochedș- 
tii sovietici au repurtat victoria cu sco
rul de 3—1.

Intr-un al doilea meci, hocheiștii ce
hoslovaci au fost întrecuți de T.S.K.- 
M. O. cu 7—1.

desfășurat la 
cendentul de
mon l-a învins din nou pe Pietrangeli 
cu 6—1, 6—4, Remy pe Jacobini cu 6—1, 
6—2, iar partida de dublu Darmon, 
Remy-Pietrangeli, Sirola a revenit pri
milor cu 6—3, 6—4, 6—4. Meciul a luat 
sfîrșit cu victoria Franței la scorul de 
8—5.

• In cadrul 
concurs de înot 
fâșurat la Karl 
Stadt înotătorul 

man Dieter Pfeifer (R.D. Germană) 
stabilit două noi recorduri ale 
nied. El a parcurs 200 m spate 
pul de 2:30,0 și în proba de 406 
te

NATATIE
uruil 
des- 

Marx 
Ser- 

a 
Germa- 
în tim- 
m spa-

ÎNTRECEREA sportivilor din 
ȚĂRILE ARABE

Beirut continuă întrecerile dtn 
Jocurilor sportive pan-arabe. 
competiția de atletism s-au mai 

ma-

ca-

Hocheiștii cehoslovaci 
învingători in Suedia
Reprezentativele A și B de hochei 

pe gheață ale Cehoslovaciei și-au 
inaugurat’ sezonul internațional sus- 
ținrâd primele meciuri. Reprezentati
va B a participat la un turneu In 
R.F. Germană unde a întilnit echi
pele Italiei și R.F. Germane obținînd 
două victorii: 5—4 cu R.F. Germană 
și 11—2 eu echipa Italiei, iar prima 
echipă s-a deplasat la Stockholm un
de a susținut două meciuri în compa
nia echipei campioane mondiale și 
eurooene.

Primul joc disputat în capitala 
Suediei s-a terminat la egalitate 
3—3 (0—0, 1—0, 2—3). Jocul s-a 
desfășurat în condiții neprielnice: 
ceață și ploaie măruntă. Au înscris: 
Starși, Cerniioky și Pokorny pentru 

oaspeți și Lundwall, Broms și Hed- 
lung pentru gazde.-

Dunwmcă a avut loc revanșa, vic
toria revenind jucătorilor cehoslovaci 
cu scorul de 5—3 (2—2, 1—0, 2—1).

Din echipa învingătorilor s-au evi
dențiat portarul Straka și atacanții 

Stârci. Seiler și Grabowsky. De la 
învinși cei mai buni au fost Peters- 
son. LtmdwaM și Brâms.

CICLISM
puțin ștacheta la 1,75 m. 

• Duminică s-a alergat 
in Italia clasica între
cere profesionista de 
ciclism Turui Lombar- 

km. ai distanței au fostdiei. Cei 238 . ____________ _____
parcurși de învingător, italianul Rx>nc- 
coni în 6 ore 9 min. 45 sec. (medie o- 
rară 38,200 km.). In același timp ou cîș- 
tigâ torul au sosit compatrioții săi Mon
ti și Cestari, iar la 16 sec. belgienii Im- 
panis și Bleyen, francezul Darrigade și 
italianul Contemo. AnquetH a sosit la 6 
min., iar Bobet

FOTBAL
a abandonat.

• Reprezentativa' de 
fotbal a Bulgariei a 
primit o invitație din 
partea federației de 

Brazilia. Fotbaliștiispecialitate din. ___ _______________ r_
bulgari vor susține două meciuri în 
Brazilia în cursul anului viitor.
WOLVERHAMPTON SE DISTAN

ȚEAZĂ
•Ultima etapă a campionatului 

englez a permis liderului Wolver
hampton Wanderers să se distanțeze 
în clasament prin victoria asupra lui 
Chelsea cu 2-1, în timp ce West 
Bromwich făcea numai meci nul cu 
Leeds : 1-1; Wolverhampton are acum 
22 puncte, față de 19 ale lui West 
Bromwich. Urmează : Everțon 18, Man
chester United și Nottingham Forrest 
17. Manchester United, lipsită de o se
rie de titulari angajați în meciul de 
la Cardiff, a pierdut Ia scor sever în 
fața lui Portsmouth : 0-3.
• Finala Cupei Scoției, desfășurată 

sîmbătă la Glasgow, s-a încheiat cu 
surprinzătoarea victorie a lui Celtifc, 
care a dispus de Rangers cu 7-1 !
• Cel de al treilea meci Rapid — 

Milan, din cadrul Cupei campionilor 
europeni, a fost fixat pentru 36 oc
tombrie la Zurich. Echipa învingătoare

R. 
cu

a realizat 5:27,4.
• In orașul 

s-a desfășurat ___
de șah dintre echipele 
R. D, Germane și 
Intîlnirea s-a terminat 
egal : 10-10.

$AH
Dreada 
meciul

Cehoslovace, 
un rezultat

BARCZA L-A ÎNVINS PE KERES!
La îl octombrie a luat sfîrșit la 

Tallin meciul de șah dintre echipele 
R.P. Ungare șl R.s.S. Estone. Șahiștii 
maghiari au obținut victoria cu rezul
tatul de lâ'/2—7>/, puncte. Cu mult In
teres au fost urmărite partidele Jucate 
la prima riiasă între marii maeștri 
Keres șl Barcza. Ambele partide au 
fost cîștigate de șahiștii] maghiar.

La 
drul

In __ _  _ _
înregistrat următoarele rezulta-te: 
raton-Ben Omar (Tunis) 2h 45:23,9; 200 
m.-Ketmetto (Liban) 22,4 sec.; 800 m. 
Elazrak (Maroc) 2:66,6 pnajinăP Hanna 
(Siria) 3,75 m.; 119 m. garduri- Soussi 
(Tunis) 16,5 sec.; suliță-Janil Moussa 
(Iordania) 35.44 m.

Sîmbătă au început întrecerile de na- 
tație din cadrul Jocurilor. Proba de 466 
m. liber a fost câștigată de Cfaartes 
Khlat (Liban) cu timpul de 5:33,6. m 
proba de 164 m. spate primul a sosit tu
nisianul H ama do Ac bour (1:16,3).

In plină desfășurare se află și com
petiția de baschet, In cadrul cărei* s-»u 
înregistrat următoarele rezultate : Irac- 
Tunis 41—32, Siria-Maroc 7*—65, Liban- 
Iordania 93—36.

1953 la Santiago de Chile și a re
venit echipei S.U.A. De notat eă 
atunci nu au participat echipele țări
lor din Europa.

Pent-ru a doua oară, deci, întrecerea 
celor mai bune baschetbaliste se des
fășoară pe pămînt sudamerican.

încă din preliminarii s-a putut ob
serva că echipele participante sîug 
de forțe apropiate și întrecerile 
da loc la dispute pasionante. Așa s-a 
întîmplat în meciul Cehoslovacia— 
S.U.A. (în preliminarii), cînd jucă
toarele cehoslovace au obținut vie- 
toria cu 53—50, cîștigînd seria înain
tea campioanelor mondiale. Echipa 
S.U.A. a intrat pe teren cu 5 dintre 
cele mai înalte jucătoare în frunte 
cu pivotul Diana White care măsoară 
1,90 m. Tactica trasată echipei era 
de a trage de la distanță și de a se 
baza pe jocul pivotului. S.U.A. a 
practicat un joc ,,în zonă" cu 2 ju
cătoare sub coș, una pe linia pentru 

• aruncări libere și 2 jucătoare în față.
Jucătoarele cehoslovace au depășit 
însă pe adversare și cu 3 minute 
înainte de sfîrșit conduceau cu 8 
puncte avans.

In turneul final, pînă în prezent 
trei echipe au rămas neînvinse: 
U.R.S.S., Cehoslovacia și S.U.A. Nu 
este greu de presupus că dintre a- 
cestea va fi desemnată noua cam
pioană. Dar nu numai meciurile aM 
care le susțin cele trei fruntașe suH 
cită interes. Astfel este de notat un 
derbi sudamerican, întîlnirea Brazi
lia—Paraguay, desfășurată într-o at
mosferă tipică. Publicul a luat parte 
activă la desfășurarea meciului, sus- 
tinînd echipa vocal și... instrumental 
prin sunete de tobe, trompete și fluiere. 
Rezultatul: 
Braziliei.

48—46 pentru echipai

(Agerpres)

★
Ultimele rezultate : Uniunea Sovfo-> 

tică — Ungaria 64—53 (32—£6), Pa-, 
raguay — Chile 46—43 (22- 23J,
S.U.A. — Chile 76-47, U.R.S.S. — 
Brazilia 56—44.

IbH IMEHIDEREH EDIȚIEI
Aseară la Belfast

Irlanda de Nord B—Selecționata de tineret a Romîniei 6-0 (3-0)
BELFAST 23 (Prin telefon) Ulti

mul joc al echipei noastre de tineret 
a avut loc astă seară la Belfast în 
fața a 30.000 de spectatori, pe sta
dionul Windsor Park. Timpul ploios 
(plouă de două zile aici), terenul 
foarte greu. De data aceasta, echipa 
noastră de tineret a făcut mai ales 
în apărare, un joc sub așteptări. In 
schimb, echipa B a Irlandei de Nord 
a jucat timp de 90 de minute intr-un 
ritm extraordinar, în special în re
priza doua cînd a făcut o demon

strație de fotbal, cu combinații foarte 
rapide, larg desfășurate în ciuda te
renului greu, înlesnite în parte și de 
apărarea noastră foarte slabă, în care 
stoperul Hulea a fost unul din cei 
mai slabi jucători ai echipei. Rezul
tatul : am pierdut la scor: 6—0
(3—0). Golurile au fost marcate de 
McCray (2), Dougan (2), Scott și 
Chaoman din lovitură de la 11 m. 
înaintarea echipei noastre a ținut 
puțin balonul, astfel că acțiunile sale 
— mai mult individuale — nu au

periclitat prea mult poarta irlandeat 
lor. A arbitrat englezul Etlis.

IRLANDA DE NORD B : Rea — 
Keith, Marshall — Corr, Hamill, 
Wilson — Hill, McCray, Dougan, 
Chapman, Scott.

ROMINIA tineret: Uțu — Pahonțu, 
ljulea. Szakacs II — Al. Vasily 
Nunweiller — Copil, Seredai, Bukosy, 
Georgescu (din min. 42 Dinulescu), 
Semenescti.

TUDOR VORNICU
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