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Zilele acestea tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, Petre Borilă, 
Alexandru Drăghici, Mihai Florescu, ministrul Industriei Petrolului S' 
Chirvvei, Gh. Gaston Marin, președintele Comitetului de Stat al Pla
nificării, Carol Loncear, m’nistrul Industriei Grele, Gogu Rădulescu, 
ministrul Comerțului, arhitect Nicolae Bădescu, de la Comitetul de 
Stat pentru Arhitectură, Construcții și Sistematizare, au vizitat mai 
multe localități, întreprinderi industriale, șantiere de construcții 
din regiunile Galați și Constanța. Fotografia de mai sus reprezintă 
un moment din vizita făcută pe șantierul combinatului de celuloză 
și hîrtiei din stuf de la Chiscani.

Meciul de box R. P. Romînă—Italia 
va avea loc duminică dimineața

O telegramă sosită ieri la federația 
noastră de specialitate anunța că din 

ze tehnice, lotul pugiliștilor ita- 
. i își va amina cu o zi sosirea la 

București. Boxerii din reprezentativa 
Italiei vor sosi în Capitală abia azi 
după-amiază. In aceste condiții, fi
rește, întîlnirea internațională 
urma să se desfășoare astă seară

care 
pe

Masteghin. im- 
italieni, vor sosi 
Rea și arbitrul

<4 
terminat și ei 

antrenament la 
miercuri seara.

GIORGIO MASTEGHIN

venuti, Saraudi și 
preună cu pugiliștii 
antrenorul N atale 
Sorti.

Boxerii noștri au 
pregătirile. Ultimul 
mănuși a avut loc
toți boxerii manifestînd multă poftă 
de luptă și încredere în posibilitățile 
lor. Meciurile la mănuși între Puiu- 
Predescu, Vintilă—Urlățeanu, Turcu— 
Gherasim, f’arcaș—Gh. Dumitru, Mi- 
halic—Negrea, Stoian—Zaharia, Șer
bii—Neagu, Nicolau—Mariuțan au
scos în evidență atît buna pregătire 
fizică a sportivilor noștri cît și ac
țiunile lor tehnico-tactice, bine con
cepute.

Antrenorii lotului au stabilit ur
mătoarea formație care va fi opusă 
pugiliștilor italieni : Puiu Nicolae, 
Ion Turcu, Emil Cișmaș, (Andrei Far- 
caș), losif. Mihalic, Constantin Ghera- 
si<n, Mihai Stoian, Șerbu Neacșu, 
Mihai Nicolau, Gheorghe. Negrea și 
Vasile Mariuțan.

Aseară, la Londra

stadionul Republicii s-a amînat pentru 
luminică dimineața începînd de la ora 
10, pe același stadion.

In dorința de a pune mai devreme 
la dispoziția cititorilor amănunte în 
legătură cu meciul de box R, P. Ro- 
mînă—Italia, am luat legătura tele
fonică cu redacția ziarului „Corriere 
Jello sport" din Roma, al cărei re
dactor Sergio Nerri ne-a furnizat cî
teva date. In primul rînd formația 
oaspeților: Francesclii, Zamparini, Ma- 
stellaro, Musso, Piazza, Urzi, Benve- 
nuti, Napoleoni, Saraudi și Masteghin. 
Boxerii italieni s-au pregătit în lo
ialitatea Orvieto cu multă atenție 
pentru cele două întîlniri pe care le 
vor susține în țara noastră, o formă 
deosebită dovedind Mastellaro, Ben-

3olan<I«i,
sărit 1,80 an

LONDRA (prin telefon), — A- 
seară, în cadrul reuniunii atletice 
internaționale, desfășurată pe 
stadionul White City din Londra, 
maestra emerită a sportului lo- 
landa Balaș, recordmană mon
dială, s-a clasat pe primul loc în 
proba de săritură în înălțime cu 
performanța de 1,803 m.

Excelentul rezultat a! atletei 
noastre reprezintă un nou record 
internațional a! Marii Britanii

Amatorii de baschet din Capitală 
au prilejul să vizioneze mîine, sîm- 
bătă și duminică unul din cele mai 
interesante turnee internaționale femi
nine organizate în țara noastră, la 
care alături de reprezentativele de 
senioare și de tineret ale R. P. Ro- 
mîne participă echipa R. D. Germane 
și echipa R. P. Bulgaria, campioană 
a Europei.

Cu deosebit interes este așteptată 
evoluția baschetbalistelor romîne, care 
în turneele din Italia și din R. Ceho
slovacă au arătat că se află în evident 
progres. Nu ne referim numai la re
zultatele frumoase înregistrate, ci și 
la concepția de joc arătată în cursul 
întrecerilor. Prin felul cuni și-au însu
șit elementele de tehnică individuală, 
jocul modern în permanentă mișcare, 
tînăra noastră reprezentativă a dove
dit că în momentul de față urmează 
o cale sănătoasă și că în scurtă vreme 
va atinge o valoare internațională 
ridicata. In meciurile din acest turneu 
loturile țării noastre vor fi alcătuite 
din următoarele jucătoare: ECHIPA 
DE SENIOARE: Viorica Niculescu, 
Maria Voicu, Teodora Predescu. Geor- 
geta lvanovici, Hanelore Krauss,. 
Octavia Cucuruz, Anca Racoviță, Ana 
Haralambie; ECHIPA DE TINERET: 
Cornelia Gheorghe. Ecaterina Cher- 
cioc, Dorina Marian, Virginia lujescu, 
Irina Romfeld. Sanda Dumitrescu. 
Doina Chelaru, Elisabeta Eogarasy, 
Gabriela Antal, Herta Antosch.

Favorita turneului este desigur re
dutabila reprezentativă a R. P. Bul
garia, care în ultimii ani deține su
perioritatea în baschetul feminin euro
pean. Lotul R. P. Bulgaria este al
cătuit din: Stanka Dimitrova (120), 
Todorka Cialașcanova (91), Todorka 
Kuzova (91), Veselina Manikova (28), 
Raina Ranghelova (14), Elena Kafa-

lieva (21)', Dobrinka Djambazovrf) 
(149), Vania Voinova (149), Krastinai 
Ghioșeva (128), Ermila Popova (49),. 
Nitza Borisova (27), Todorka Sme- 
dovska (48). Cifrele din paranteze in
dică numărul meciurilor internațio
nale susținute de aceste jucătoare.

Reprezentativa R. O. Germane va 
prezenta, ca și echipa țării noastre,, 
un lot alcătuit in’ majoritate din ele
mente tinere, de perspectivă. Baschet
balistele germane au mâi susținut ît* 
acest an trei meciuri internaționale :■ 
două — cîștigate — în compania echi
pelor R.P.D. Coreeana și Suediei și 
umil — pierdut — în fața echipei R„ 
P. Polone. Antrenorul echipei, Dietrich 
I.aabs, ne-a declarat ieri — la sosirea 
lotului oaispe — că turneul de la 
București reprezintă un fericit prilej 
de verificare a stadiului actual de pre
gătire a echipei și a perspectivelor: 
sale. Echipa R. D. Germane va folosi 
următoarele jucătoare: Lieselofte 
Machilt, Reflate Kulik, Karin Hercher, 
Inge Laabs, Slgrid Heyer, Gerlinde 
Zorner, Sabine Halbig, Dorothea Bran- 
derburg, Mavlis Ixmeier, Rita Liese, 
Helga Josupeit, Margarete Riedel, 
Karin Zobel.

Iată programul jocurilor ce se vor 
desfășura în sala Floreasca: MÎINE, 
de. la ora 18.30: R. P. Bulgaria—R. P. 
Romînă (tineret), R. P. Romînă—R. D. 
Germană; SIMBATA, de la ora 18.30: 
R. P. Romînă — R. P. Romînă (tine
ret), R. P. Bulgaria — R. D. Germa
nă ; DUMINICA, de, la ora 18,30: 
R. D. Germană—R. P. Romînă (tine
ret), R. P, Bulgaria — R. P. Romînă.

Știrile xiîei

Rădulescu (C.C./L), învingător 
în prima etapă a „Cursei Victoriei"

Vorwărts Berlin a dispus 
de Wolverhampton Wanderers

la prînz, din fața Casei Cen- 
a Armatei, s-a dat startul în

Ieri 
trate _ ----------
prima etapă a celei de-a XlV-a edi
ții a „Cursei Victoriei", interesul 
stîmit de această tradițională com
petiție a sportului nostru cu pedale 
a făcut ca la ora anunțată pentru 
festivitatea de deschidere să se a 
dune pe Calea Victoriei și pe stră
zile care duceau spre startul tehnic, 
un mare număr de iubitori ai spor 
tului. După ce tov. colonel M. Va 
radi i-a salutat pe participant din 
partea organizatorilor (Casa Centrală 
a Armatei), starterul a dat semna
lul de plecare. însoțiți de entuzias
tele încurajări ale spectatorilor, ci
cliștii s-au îndreptat spre șoseaua 
Viilor, de unde avea să se dea în ju
rul orei 
plumburii 
ful de r~ v----- . ------- ■—
chiar de la început că alergătorii 
vor avea o vreme potrivnică. Și așa 
a fost. Timpul răcoros, vîntul care, 
la înapoiere, a bătut cînd lateral, 
cînd din față Și ploaia (este drept 
nu de lungă durată) au îngreunat 
sarcina rutierilor. Aceste impedimen
te și- faptul că astăzi vor avea de 
parcurs o etapă contra-cronometru pe 
echipe, urmată sîmbătă de alta in
dividuală, au făcut ca alergătorii 
să-și rețină avîntnl, să încerce mai 
puțin decît ne-am fi așteptat într-o 
etapă scurtă, acțiuni dinamice, ho 
tărîtoare.

Plutonul înșiruit pe străzi chiar 
din plecare se regrupează pe șo 
șeaua spre Giurgiu. Atacă Braharu, 
Dută si Tătaru. însă evadarea l<>r 
este repede anihilată de pluton. In 
apropiere de Daia încearcă Eugen 
Mihăilă și Nic. Grigore. Ei obțin 
un avantaj de 
tri, dar grupul 
rilor forțează și 
ză. La Giurgiu 
pact. Au fost 
1 h. 32 (medie 
Spre București 
ploaia fac ca media orară să scadă. 
Din pluton se mai desprind pe 
rînd grupuri de alergători însă sînt 
repede ajunse de urmăritori. La Co 
păceni evadează Ion Baciu, IonCon- 
stantinescu și V. Iordache. Ei sprin 
tcază și dau impresia că vor de 
cide — în această acțiune — soarta 
etapei. La fel gîndește însă și piu 
tonul... și se lansează într-un atac 
în trombă. Acțiunea este puternică 
și face ca grupul masiv să se frag 
men,oze. La Jilava, prima parte a 
urni i itorilor face joncțiunea cu fu
garii și puțin mai tîrziu se apropie

14 startul efectiv. Norii 
și vîntul care stîrnea pra- 

pe șosea, ne-au prevestit

o vreme potrivnică. Și așa

cîteva sute de me
masiv al urmărito- 

astfel acțiunea eșuea- 
plutonul trece com- 
parcurși 62 km în 
orără peste 40 km).
vîntul potrivnic și

și ceilalți alergători. Mai sînt doar 
cîțiva kilometri pînă la sosire și ne 
apare perspectiva unui sprint susți 
mit de peste 30 cicliști! N-a fost 
însă așa. Gh. Rădulescu, Simion 
Ariton și St. Poreceanu s-au des
prins și au reușit să sosească înaitr 
tea celorlalți. Pe ultimii 2—300 tu 
St. Poreceanu s-a pierdut de cole 
gii săi de acțiune. Clasamentul eta
pei: I. Gh. Rădulescu (C.C.A.) a' 
parcurs 124 km în 3 h. 10:25 — 
medie orară 39,072 km; 2. S. Ariton 
(C.C.A.) — același timp; 3. St. Po 
receanu (Victoria) 3 h. 10:40; 4. I. 
Constantinescu (CPB) 3 h. 10:44; 5. 
C. Dumitrescu (OCA), 6. M. Voinea 
(Dinamo). 7. C. Baciu (OCA), 8. |

Voinescu (Dinamo), 9. 1. Bra ]
Hora (Victoria) 
echipe conduce 

urmată de Vie 
Dinamo (9 li.

In „Cupa campionilor europeni", ieri 
la Berlin, Vorwărts a dispus de cam
pioana Angliei, Wolverhampton Wan
derers, cu 2—1 (2—1). Returul va avea, 
loc la Wolverhampton la 7 octombrie.

In al doilea meci dintre F.C. Port» 
și Ruda Huezda Bratislava, desfășu
rat la lisabona, echipa cehoslovacă a 
ciștigat cu 2—0 (in tur campionii Ce
hoslovaciei ciștigaseră cu 2—1 la 
Bratislava). In sferturile de finalii 
Ruda Huezda va intîlni echipa Glas
gow Rangers.

Jucătorii de tenis 
ai R.

un
această

P. Chineze 
turneu in
toamnă, o

de masă 
întreprind 
Europa

selecționatei

M. 
haru (CCA). 10. I.
— același timp. Pe 
C.C.A. (9 h. 31:34), 
toria (9 h. 32:08),
32:12), C.P.B., C.C.A. II și Recolta 
(același timp cu Dinamo), Minerul 
Fîlipești (9 h. 34:35). Astăzi etapa 
a 11-a pe șoseaua Găești (contra- 
cronometru pe echipe, 100 km).

in
de tenis de masă a R. P. Chineze va. 
vizita Europa. Printre intilnirile con
tractate se află acelea cu R. P. Un
gară și Anglia, in cursul lunii noiem
brie. De remarcat că este pentru prima, 
oară că o delegație sportivă a R. 
Chineze va vizita Marea Britanic, j

Campionatele mondiale 
de pentatlon modern an fost 

ciștigate de 1. Novikov (U.R.S.S.) 
și echipa Uniunii Sovietice

II. naum
•— Citiți amănunte în pag. a 4-at

Start festiv în prima etapă a celei de a XIV-a ediții a „Cursei Victoriei"! 
(Foto: B..Ciobanii);



Multă preocupare pentru creșterea numărului 
de membri, dar mai putină pentru încasarea

3 cotizațiilor

Completări la cronicile campionatelor mondiale de popice

I1 Craiova se numără printre acele re
giuni care au adus un aport prețios 
la realizarea celor peste 2.200.000 
membri ai U.C.F.S. La începutul a- 
cestui an activiștii sportivi craioveni 
au raportat că peste 140.000 oameni 
ai muncii au devenit membri ai 
U.C.F.S.

Activiștii sportivi din regiunea Cra
iova n-au considerat treaba încheiată. 
Ei au continuat și în anul acesta 
munca începută. In prezent, regiunea 
Craiova numără 165.014 membri 
U.C.F.S., o importantă creștere față 
de anii trecuți. Avînd în vedere mă
surile organizatorică luate, nu încape 
nici o îndoială că planul pe care 
Consiliul regional U.C.F.S. și l-a al
cătuit, acela de a avea la 
anului 177.650 membri, va fi

Firesc, după ce notezi cu 
ție aceste cifre, treci la 
pi toi important strîns legat de acela 
al înscrierilor; cotizațiile. Aici însă 
lucrurile se schimbă. Cercetînd situa
țiile statistice încheiate la 1 septem
brie, vom vedea că 
five axt atins numai 
sumele c® trebuiau 
deosebire de raionul

sfîrșitul 
realizat, 
sa.tisfac- 
alt ca-

cotiza- 
zi, în 
Gilort 

și res-

asociațiile spor- 
52 la sută din 
încasate. Spre 
Băilești sau de

orașul Turnu Severin, unde 
țiile sportive sînt achitate la 
unele raioane ca Oltețu sau 
nu au fost încasate decît 18
pectiv 24 la sută din totalul aces
tora. Să mai întrebăm de ce, nu este 
cqzuI. Este clar pentru oricine că 
activiștii sportivi din aceste raioane 
și-au îndreptat atenția exclusiv spre 
înscrierea de noi membri neglijînd 
cealaltă importantă sarcină. Neacor- 
dînd suficientă atenție încasării co
tizațiilor, asociațiile sportive și-au fă
cut un dublu deserviciu. In primul 
rînd, au slăbit legătura membrilor 
U.C.F.S. cu organizația sportivă res
pectivă, iar în al doilea, s-au lip
sit de unele fonduri care le-ar fi per-

mis să-și asigure o bază materială 
mai bună. Trebuie precizat că această 
situație necorespunzătoare se dato- 
rește aproape exclusiv consiliilor aso
ciațiilor sportive care, fie că n-au 
știut cum să muncească pentru ca 
toți membrii U.C.F.S. să aibă coti 
zația achitată, fie că au neglijat a- 
cest lucru, ceea ce este și mai rău.

Dacă situația privind încasarea co
tizațiilor este cea menționată, vino
vat este și consiliul regional U.C.F.S., 
care nu s-a preocupat suficient de 
îndeplinirea acestei sarcini. In plus, 
acestuia i se poate imputa și faptul 
că nu a popularizat metodele bune 
de muncă ale unor asociații sportive 
fruntașe în încasarea cotizațiilor ca 
și realizările lor. De ce a fost po
sibil ca în comuna Urzicuța din ra
ionul Băilești numai în luna august 
să se încaseze 8.000 lei cotizații ? 
De ce în comuna Rost din același 
raion s-a putut cumpăra, de curînd, 
material și echipament, iar baza 
sportivă a fost împrejmuită ? Pen
tru că în aceste comune munca de 
încasare a cotizațiilor n-a fost lă
sată pe planul al doilea.

Consiliul regional U.C.F.S. Craiova, 
ca și consiliile raionale, care cunosc 
această stare de fapt, sînt hotărîte 
— după cum am văzut •— să inten
sifice în lunile care urmează munca 
pentru a lichida, pe cît posibil, ră- 
mînerea în urmă. Desigur, lucrurile 
se vor îndrepta. Dar sîntem siguri că 
situația din anul acesta va servi ca 
învățătură pentru viitor. Și, poate, nu 
numai activiștilor sportivi din Cra
iova.

In ajunul marii competiții, cînd am 
coborît din tren, în gara frumos pa
voazată ne așteptau sute de locuitori 
din Bautzen, în frunte cu președintele 
comisiei de organizare a „mondialelor" 
Siegfried Horn, care nc-a urat ședere 
plăcută în acest oraș. Apoi, un grup 
de pionieri ne-a dăruit buchete de flori 
de cîmp culese de ei pentru oaspeții 
dragi, iar cetățenii ne-au întins mîna 
cu căldură, ca la vechi cunoștințe. In 
drum spre hotel, priveam din autobuz 
sirăzile lungi ale pitorescului oraș, îm
podobite cu numeroase steaguri ale 
țărilor participante. La hotel membrii 
celorlalte delegații sosite înaintea'-noa
stră mai trăiau încă clipele primirii 
entuziaste pe care le-au făcut-o locui
torii Bautzcnului.

O SEARA DE NEUITAT

doua zi, după ce reprezentativele

E. M.

A
țărilor participante aii făcut scurte an- 
irenamente de acomodare cu pistele de 
joc, organizatorii ne-au anunțat că 
deschiderea festivă a competiției va 
avea loc la ora 21 în piața centrală a 
orașului. La început ni s-a părut ceva 
neobișnuit, dar aveam convingerea că 
ospitalierele noastre gazde ne-au re
zervat o surpriză și de aceea am aș
teptat cu nerăbdare înserarea. Intr-ade
văr, a fost o seară de neuitat. In piața 
veche de 1000 de ani, se strînseseră 
în jurul delegațiilor mii de cetățeni. A 
avut loc un miting uriaș. Au vorbit 
Siegfried Chadlich, primarul orașului, 
Adolf Oesch. președintele F.I.P., Her
bert Mahnert, președintele federației 
de popice a R.D. Germane și Helmut 
1 lentschel, șeful secției sportive a raio
nului Bautzen, ale căror cuvinte au 
fost pătrunse de ideea că sportul unește 
pe oameni și le întărește prietenia. In 
momentul în care președintele Federa
ției internaționale a aprins torța roșie, 
care a marcat deschiderea competiției, 
la ferestrele impunătoarelor clădiri <je 
străjuiau piața s-au aprins mii de

Voința Sighișoara și Dinamo Bacău 
ocupă primele locuri 
în cele două serii 

ale categoriei B la handbal
Au trecut cinci etape din campionatul 

categoriei B la handbal și în clasa
mentele celor două serii au și înce
put să se contureze fruntașii. In prima 
serie, Voința Sighișoara și Știința Ti
mișoara, dispunînd de loturi superioare 
față de celelalte echipe participante, 
sînt singurele formații neînvinse și 
probabil că ele își vor disputa întîie- 
fatea pentru calificarea în prima ca
tegorie. O valoare apropiată are Tex
tila Cisnădie* care a obținut duminică 
un punct deosebit de prețios în meciul 
cu studenții timișoreni. Sub așteptări 
se prezintă Dinamo Tg. Mureș, care nu 
mai confirmă frumoasa comportare din 
campionatul trecut.

In seria a Il-a, după primele etape 
se părea că lupta pentru primul loc 
se va da între Dinamo Bacău și C.S.A. 
Marina Constanța care în meciul lor 
direct au terminat la egalitate. Dumi
nică însă, marinarii au pierdut sur
prinzător la Petrolul Teleajen, în timp 
ce Dinamo a cîștigat în deplasare la 
Petrolul Ploești, rămînînd singura echi
pă neînvinsă din serie. Știința Bucu
rești și Petrolul Ploești, formații cu 
posibilități superioare, dar inconstante 
de la o etapă la alta, au totalizat cîte 
6 puncte situîndu-se în 
piere a liderului. Iată 
clasamente:

imediata apro- 
și cele două

SERIA I

1. Voin(a Sighișoara
2. Știința Timișoara
3. Textila Cisnădie
4. Flamura roșie Agnita
5. Știința Petroșani
6. I. C. Arad
7. Dinamo Tg. Mureș
8. Stăruința Odorhei

5
5
5
5
5
5
5

1
1
0
0
1
1
0

o 
o
1
3
3
3
3
5

78:53 
73:40 
57:50 
46:48 
48:68 
66:64 
52:67 
60:90

t
10
9
7
4
4
3
3
0

A Il-aSERIA

J. Dinamo Bacău 5 4 1 0 53:42 9
2. C.S.A. Marina Constanța 5 3 1 1 66:51 7
3. Știința București 5 3 0 2 56:58 6
4. Petrolul Ploești 5 3 0 2 50:52 6
5. Petrolul Teleajen 5 2 0 3 45:46 4
6. Recolta Hălchiu 5 2 0 3 38:45 4
7. Știința Galați 5 2 0 3 42:49 4

Victoria Buzău 5 0 0 5 44:56 0

becuri multicolore. A urmat o minuna
tă retragere cu torțe. In drum spre 
arena de joc, alte mii de cetățeni în- 
șiruiți de-a lungul trotuarelor au salu
tat prin vii aplauze pe oaspeți. Cînd 
am ajuns la „Casa sportivilor popicari**, 
îri sunetele unui cîntec solemn s-a a- 
prins flacăra campionatelor mondiale, 
care timp de o săptămînă a făcut să 
ardă și mai puternic în inimile sporti
vilor din cele 9 țări dorința de a 
țări prietenia si pacea.

dit multă eleganță și precizie în lan
sarea bilei, situîndu-se printre prinfi- 
palii animatori ai competiției. Despre 
comportarea echipelor noastre ne vom 
ocupa în numărul viitor al ziarului. -

PĂRERI AUTORIZATE

REVELAȚIILE COMPETIȚIEI

în-

Părerea unanimă a specialiștilor pre- 
zenți la Bautzen a fost că ambele echi
pe ale R.P. Ungare clasate pe locul II, 
reprezentativa masculină a R. Ceho
slovace și formația feminină a R. D. 
Germane, au constituit revelația cam
pionatelor.

întrecerile individuale au fost domi
nate de popicarii germani, maghiari și 
iugoslavi. In turul II s-au calificat toți 
jucătorii și jucătoarele din R. D. Ger
mană, R. P. Ungară și R. P. F. Iu
goslavia, Eberhard Luther și Ililde 
Beljan, din R. D. G., care au de
pășit adversari experimentați, au fost 
cei mai îndreptățiți să intre în posesia 
invidiatelor titluri. Eberhard Luther a 
trăit o dublă victorie: obținerea meda
liei de aur și stabilirea noului record 
mondial la proba clasică de 200 bile 
mixte cu procentajul de 951 p.d.

De asemenea merită să remarcăm și 
0 serie de sportivi- pe care nu i-ain 
amintit în cronicile anterioare. Rakos 
(R.P.U.), Pclikan (R.F.G.), Brautigam 
(R.D.G.), Demitrovic (R. Cehoslovacă), 
Gurda (Austria), Strzaj (Iugoslavia), 
Hensel (Austria), Ballago (R.P.U.) 
deținătoarea noului record mondial la 
proba clasică de 100 bile mixte femei 
cu 441 p.d., Kusmierzowa (R. Ceho
slovacă) și Balcke (R.D.G.) au dove-

La 
serie 
elogioase asupra nivelului tehnic 
jocurilor și organizarea lor.

ADOLF OESCH, președintele Fede
rației Internaționale: „A fost o compe
tiție in care rezultatele valoroase au 
abundat. Cit privește organizarea, ea 
poate fi caracterizată intr-un singur cu- 
vînt: perfectă".

JANOS BURUNCZ, antrenorul fede
ral al R.P. Ungare: „Titlurile se gă
sesc in mîini bune. Personal am fost 
profund impresionat de primirea cor
dială care ni s-a făcut și de perfecta 
organizare. Am participat la multe 
competiții de mare amploare, insă de 
data aceasta păstrez cele mai frumoase 
amintiri".

KURT SCHERMESSER, antrenorul 
reprezentativelor R.D. Germane: 
„Ne-am străduit să facem tot posibi
lul ca oaspeții noștri să se simtă cit 
mai bine la noi. Pentru aceasta noi am 
fost recompensați prin faptul că am 
găzduit cele mai disputate întreceri 
din istoria campionatelor mondiale de 
popice".

închidcrea festivă a competiției o 
de specialiști au făcut declarații 

al

TRA1AN ioanițescu

Concurs de triatlon modern 
in Capitală

Mai mult sprijin activității sportive din casele raionale 
ale tineretului din Capitală

Federația romînă de călărie și pentat.1 
modern organizează la sfîrșitul acestei sapi* 
mîni în Capitală un concurs de triatlon, în 
vederea alcătuirii lotului republican de tineret, 
la pentatlon modern. Concursul cuprinde ur
mătoarele probe : sîmbută 
ștrandul Tineretului :
minică — poligonul de 
lui : armă sport, culcat 
și apoi cros 2.000 m.

La această competiție
scrie tinerii din Capitală și din alte orașe 
care doresc să practice pentatlonul modern. 
Cei mai buni dintre participanți vor fi se
lecționați în lotul republican de tineret.

de cultură
Capitala noastră s-a îmbogățit la 

sfîrșitul anului trecut cu o serie de 
noi lăcașuri care răspîndesc cultura 
în rîndul maselor de oameni ai mun
cii : casele raionale de cultură ale ti
neretului.

Mii de tineri vizitează în orele lor 
libere aceste centre de cultură, parti- 
cipînd la activitatea artistică, urmă
rind interesantele conferințe organizate 
aci, sau studiind. Paralel cu aceste 
preocupări cultural-artistice, casele ra
ionale de cultură ale tineretului au 
un rol însemnat și în ceea ce privește 
dezvoltarea activității sportive, atră- 
gînd numeroși tineri pe terenurile de 
sport cu care sînt dotate, sau în să
lile de șah și tenis de masă.

In rîndurile ce urmează ne propu
nem să înfățișăm cîteva aspecte din 
activitatea sportivă care se desfășoară 
în cadrul celor șase case raionale de 
cultură ale tineretului din Capitală.

In imediata ei apropiere am găsit în 
construcție un frumos complex spor
tiv. Utemiștii de la „Semănătoarea", 
fabrica de confecții „Gh. Gheorghiu- 
Dej" și din alte uzine și întreprinderi 
din raion au prestat de ore de 
muncă voluntară pentru curățirea te
renului și amenajarea acestei baze 
sportive, pe care se vor putea întrece 
atleți, voleibaliști, baschetbaliști, 
picari și jucători de tenis.

...Șl ALTELE MAI PUȚIN 
LĂUDABILE

EXEMPLE DEMNE DE URMAT...

O preocupare permanentă pentru 
buna desfășurare a activității sportive 
am întîlnit în raionul Grivița Roșie, 
la casa de cultură „Vasile Roaită". 
Terenurile de volei și de tenis au fost 
amenajate într-un cadru plăcut. In 
fiecare după-amiază, tineri din uzinele 
și întreprinderile apropiate fac antre
namente sau se întrec în partide ami
cale. Casa de cultură a reușit să a- 
tragă în jurul ei o serie de activiști 
voluntari care se ocupă cu pregătirea 
amatorilor de sport sau de organizarea 
a numeroase competiții.

S-a făcut simțită necesitatea unei 
piste de atletism pentru antrenamente. 
Amenajarea ei a și început prin mun
că voluntară. In același timp — după 
cum ne spunea tov. Vîja, responsabilul 
sectorului cultural-sportiv — sălile de 
tenis de masă și șah cunosc zi de zi 
o afluență tot mai mare.

O preocupare pentru activitatea spor
tivă am aflat și la casa de cultură 
a raionului „Gheorghe Gheorghiu-Dej".

Clubul sportiv Rapid din Capitală a luat 
frumoasa inițiativă de a organiza o com
petiție de baschet rezervată echipelor mas
culine bucureștene de categoria A. Compe
tiția dotată cu „Cupa 7 Noiembrie" va în
cepe mîine în sala Ciulești, unde de alt
fel se vor desfășura toate întîlnirile aces
tui turneu, care constituie un bun prilej de 
verificare înainte de începerea campionatu
lui republican.

po-

»

la 
La 

„I. V. Stalin", 
și „23 August"

Cu totul altă situație am întîlnit 
celelalte case de cultură vizitate. 
„Nicolae Bălcescu", 
„Tudor Vladimirescu" 
bazele existente sînt nefolosite, iar 
unele s-au deteriorat. Terenurile de 
baschet de pe lîngă casa de cultură 
„23 August" nu au coșuri, cele de 
volei și fotbal sînt denivelate etc.

★
După cum reiese, la casele de cul

tură ale tineretului din Capitală ac
tivitate sportivă este încă insuficien
tă. Pe terenurile de sport exis
tente s-ar putea organiza — desigur 
— nenumărate competiții de volei,

baschet, fotbal, tenis, handbal. Pentru 
aceasta este necesară însă mai multă 
preocupare din partea conducerilor ca
selor de cultură. In cadrul activității 
care se desfășoară aci, ar trebui să 
figureze mai des conferințe cu carac
ter sportiv, să fie organizate întîlniri 
cu sportivi fruntași, diverse competiții 
pentru tinerii din organizațiile de bază 
U.T.M. din cartier, proiecții de dia
pozitive etc.

De asemenea, se simte nevoia unui 
sprijin mai eficient din partea consilii
lor raionale U.C.F.S. și a asociațiilor 
sportive. Acestea ar trebui să ajute 
casele de cultură ale tineretului, prin 
delegarea unor instructori care să or
ganizeze activitatea sportivă. ~ 
în prezent s-a Tăcut foarte 
această direcție.

★
Peste cîteva zile cele șase 

ionale de cultură ale tineretului din 
Capitală vor fi dotate cu echipament 
și materiale sportive. Avînd și sprijinul 
mai larg din partea consiliilor raionale 
U.C.F.S. și a asociațiilor care patro
nează activitatea sportivă a acestor 
lăcașuri de cultură, sîntem încredințați 
că realizările vor fi din. ce în ce mai 
mari.

bazinul de la 
înot 200 m liber ; du- 

la stadionul Tineretu- 
nerezemat (20 focuri)

au dreptul să se în-

S-a încheiat
cursa cic listă

„Cupa Carpaților
STALIN 30 (prin telc- 
s-a încheiat ,,Cupa Car-

Or, pînă 
puțin în

case ra-

ORAȘUL 
fon). Astăzi 
pațilcr". competiție ciclistă rezer 
juniorilor. Victoria a revenit alergi. . 
rului V. Egyed — un tînăr și ta
lentat elev al antrenorului N. _ Chi-1 
comban — și a reprezentativei Școlii 
sportive U.C.F.S. Orașul Stalin (an
trenor N. Chicomban). Etapa a 111-a, 
disputată marți, pe ruta Orașul Sta
lin — Șercaia — Orașul 
km) a fost cîștigată de 
Ultima etapă, a IV-a, 
miercuri pe ruta Orașul
Feldioara — Orașul Stalin (30 km 
contra-cronometru individual), a reve
nit fot lui V. Egyed cu timpul de 

Ardeleanu 
etc. Cla-

Stalin (80 
V. Egyed. 

desfășurată
Stalin —

Se reia campionatul categoriei jî la polo
La sfîrșitul acestei săptămîni, cele 

mai bune echipe de polo din țară își 
vor relua întrecerea în cadrul campio
natului categoriei A, cu jocurile eta
pei a VlII-a (prima din retur). Pro
gramul jocurilor de duminică este ur
mătorul : Cluj: Știința—C.S. Oradea ; 
Timișoara : Industria Lînii—C.S. Tg. 
Mureș ; București: Știința—C.C.A. Iată 
și clasamentul campionatului'

turneu vor promova în sezonul viitor 
în prima categorie.

B Marți, la Oradea, meci interna
tional de polo : CS Oradea a întrecut 
C.S. Eger (R.P.U.) cu 8-5 (5—2). 
Au marcat: Oanță (3), Novac (3_i. 
Simon și Muth, respectiv Taszi Ț2), 
Bodnar (2) și Frank.

Aseară, în cel de-al doilea meci, 
echipele C. S. Oradea și C. S. Eger 
au terminat la egalitate: 3—3 (1—2).

nit fot lui V. Egyed cu
47:46,
(47:49). St. Padiu 
samente generale :

Individual: 1. V.
U.C.F.S. Or. Stalin) 6 h.
St. Padiu (Șc. sp. U.C.F.S. Ploești) 
6 h. 03:13; 3. I. Vlaicu (Șc. sp. 
U.C.F.S. Buc.) 6 h. 04:04; echipe: 
1. Șc. sp. U.C.F.S. Orașul Stalin 
18 h. 10:27; 2. Șc. sp. U.C.F.S. Plo
ești 18 h. 22:33; 3. Șc. sp. U.C.F.S. 
București 18 h. 39:42.

GH. MAZGAREANU

urmat de Ion
(48:34)

Egyed (Șc. sp. 
01:54; 2.

coresp.

î.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

după
icurile desfășurate în tur:
Dinamo București 6 5 0 1 47:16 10
C.S. Oradea 6 4 11 33:12 9
C.C.A. 6 4 0 2 39:16 8
Știința Cluj 6 3 0 3 20:20 6
C.S. Tg. Mureș 6 2 13 18:34 5
Știința București 6 2 0 4 11:30 4
Industria Lînii Tim'șoara 6 0 0 6 7:47 0

■ începînd de mîine, timp de ti■ei

DIN TOATE SPORTURILE

zile bazinul de la Ștrandul Tinere
tului din Capitală va găzdui jocurile 
turneului de calificare pentru cate
goria A la polo pe apă. La aceste 
întreceri participă cele patru cîștigă- 
toare ale seriilor categoriei B și anu
me : Cetatea Bucur, Voința București. 
Voința T'mișcara și C.F.R. Cluj. Pri
mele doua echipe clasate în acest

IN CATEGORIA A LA HANDBAL C.S.M.S. 
IAȘI-TEHNOMETAL TIMIȘOARA 12-9 (6-4)

IAȘI 30 (prin telefon). Marți a avut loc 
în orașul nostru meciul de handbal de cate
goria A dintre echipele C.S.M.S. și Tehno- 
metal Timișoara. După un joc viu disputat, 
ieșenii au cîștigat cu scorul de 12—9 (6—4). 
Punctele au fost înscrise de Mîrza 5, T’pu 4, 
Ștefănică, Cerbu și Cercel pentru C.S.M.S. și 
Iakob 2, Reitz 2, Michl 2, Sipoș 2, și Dianu 
pentru Tehnometal. (P. CODREA-coresp. re
gional)

ÎNTRECERI de tenis

Campionatul categoriei a IlI-a la tenis 
a luat sfîrșit cu victoria reprezentanților 
Științei București. La bărbați a învins 
I. Guțu, care l-a întrecut în finală pe R. 
Pascal cu 6—2. 5—7. 6—4. -Jar la femei vic
toria a revenit tinerei Sanda Ciogolea, în-

vingătoarc cu 4—6, 6—1, 6—2, asupra Lidiei 
Turbure.

LOCAȚIUNE DE BILETE

Pentru jocurile internaționale de fotbal 
de la sfîrșitul acestei săptămîni, biletele se 
pun în vînzare începînd de azi după -amiază 
ia casele de bilete obișnuite, 
biletele cu seria 37-s’îmbătă și

Totodată se pun în vînzare, 
reasca, biletele pentru turneul
de baschet feminin din sala Floreasca.

MECIURI AMICALE DE FOTBAL

Astăzi la ora 16 pe terenul din Dudești 
va avea loc un meci amical de fotbal 
între Metalul-M.I.G. și echipa de catego
ria A Progresul.

Sînt valabile 
32-duminicâ. 
la sala Flo- 
internafional



Selecționatele noastre A și B întîlnesc
pe Diosgydri

. ‘C -■
In cursul zilei de ieri, Federația 

de fotbal a definitivat programul me
ciurilor de la sfîrșitul acestei săp
tămîni, meciuri cu prilejul cărora se 
va face o primă verificare a fotba
liștilor noștri fruntași în vederea vi
itoarelor întîlniri internaționale. In a- 
fara echipei maghiare Diosgyori (Jakobi) 
iV.T.K. despre care am mai scris, ne 
vizitează și echipa Motor Zwickau 
din R.D.G. Aceste două echipe stră
ine, precum și cele două selecționate 
romînești vor lua parte la un atrac
tiv turneu, care se va desfășura 
sîmbătă și duminică pe stadionul Re
publicii și pe „23 August", după ur
mătorul program :

Sîmbătă 3 octombrie, stad. Repu
blicii.

ora 16,00: Selecționata
B — Diosgyori VTK

ora 17,45: Selecțioanta 
A — Motor Zwickau

Duminică 4 octombrie, 
August"

ora 14,15: Selecționata
B — Motor Zwickau

ora 16,00: Selecționata
A—Diosgyori VTK

In vederea acestor întîlniri, au fost 
alcătuite următoarele loturi : SELEC
ȚIONATA A: Voinescu, Uțu (portari), 
Popa, Caricaș, Soare, Zavoda II 
(fundași), Jenei, Tabarcea, Nunweiller 
(mijlocași), Ivansuc, Constantin, Dri- 
dea, Dinulescu, Tătarii, Mesaroș, 
Pîrcălab (înaintași).

SELECȚIONATA B : Kiss, Birtașu 
(portari), Greavu, Băcuț II, Zaharia, 
Florea, Nedelcu (fundași). Fronea, Mi- 
hăiioacu, Vasile Aleaandixi (miji >- 
cași), Hașoti, Raksi, Leahevici, Mar
cu, Mafteuță, Mateiantt, Babone, Va
silescu.

Vă prezentăm mai jos cîteva amă
nunte în legătură cu cele două echipe 
de peste hotare pe care le vom vedea 
evoluînd peste două zile.

• Echipa metalurgiștilor din Dios'- 
gybr — Diosgyori V.T.K. — este una 
din cele mai populare echipe din R.P. 
Ungară. Fotbaliștii din Diosgybr prac
tică un joc frumos, apreciat de spec
tatori. După 8 etape echipa se af!ă 
pe locul 6 în clasament — numai la 
trei puncte diferență de primul cla
sat, Dozsa. Diosgyori V.T.K. a în
vins în sezonul actual pe Dorog cu

divizionară

divizionară

stad. „23

divizionară

divizionară

• După cum se știe, comitetul teh
nic pentru pregătirea Jocurilor Olim
pice a hotărît ca finala turneului olim
pic de fotbal să se desfășoare pe te
renul „Flamingo", construit special 
’i acest scop, ale cărui tribune au o 

pacitate de 55.000 locuri. Stadionul 
olimpic, care poate adăposti 100.000 
spectatori, este rezervat în exclusivi
tate, pentru concursurile de atletism. 
Este interesant de menționat faptul că 
organizatorii au prevăzut totuși și o 
excepție. In cazul cînd pentru meciul 
final se va califica echipa Italiei, ma
rele stadion va... opta în favoarea 
fotbaliștilor și a iubitorilor sportului cu 
balonul rotund. Cum însă observatorii 
sportivi din Italia nu prevăd această 
perspectivă, se presupune că finala o- 
li-mpică la fotbal se va desfășura tot 
pe stadionul „Flamingo".

Ne vizitează 
campioana R. D. Germane 

la handbal, 
Vorwărts Berlin

Ca-să sosească în 
echipă de handbal 
care va întîlni la 
săptămîni echipa 
Berlin este cani

2-1,
Cu

cuși
Dozsa

V. 7. K. și Motor Zruickau
,i

2—0, pe Salgotarjan cu 
același),-scor pe Csepel.
Budapesta și cu Budapesti Vasutas 
S.C. a terminat la egalitate (2—2, 
respectiv 1—1).

lată formația de bază a echipei: 
Hodi — Werner, Szigeti, Paulas

Tbrbk, Solymosi —- Ivan, 
Csânyi, Kiss, Papp, JKovacs), Pal. 
Oaspeții deplasează la București pe 
toți titularii, afară de Solymosi, care 
în momentul de față este în turneu în 
R.P. Chineză cu selecționata de ti
neret a R.P. Ungare.

Antrenorul echipei este Kiss Gabor.
• Cunoscuta echipă germană Mo

tor Zwickau a obținut în ultimul timp 
o serie de frumoase victorii în jocu-

★

rile de cupă. (Campionatul a fost 
întrerupt). Dintre aceste victorii, a- 
mintim pe cele obținute în jocurile 
cu Wisimut Gera (4—0) și Lokomo
tive Weimar (3—0). Cel mai bpn 
jucător al echipei este extremul stin
gă R. Franz, selecționat în echipa 
reprezentativă A a R.D. Germane. 
Dintre ceilalți jucători o valoare ri
dicată o au Baumann și Jura.

Iată ultima formație utilizată de 
Motor Zwickau și care va juca proba
bil și la București: Franke — Neff, 
Glaubitz, Sailer — Griiner, Witzger 
— Schiller (E. Franz), Tauscher, 
Jura, Baumann, R. Franz.

Antrenorul echipei este Dittes.

★

Meciurile de antrenament
selecționatelor divizionare de fotbal

Un aspect de la antrenamentul de ieri al Selecționatei divizionare B. Leahe
vici încearcă să-l dribleze pe Kiss, care a apărat poarta echipei Bumbacul, 

partenerul de antrenament al selecționatei
Selecționatele divizionare A și B au 

susținui ieri meciuri de antrenament 
in vederea turneului internațional de 
sîmbătă și duminică. Selecționata A 
a jucat in nocturnă cu echipa regională 
C.S.A. pe care a întrecut-o cu 2—4.

ca
fie

• A devenit o tradiție faptul 
desfășurarea Jocurilor Olimpice să 
filmată de către trimișii marilor com
panii cinematografice. In ciuda tra
diției, Comitetul olimpic italian a 
hotărît să realizeze filmarea Jocurilor 
Olimpice din anul viitor cu propriile 
sale forțe. Pentru producerea filmului 
tehnicolor pentru ecran lat „Jocurile 
Olimpice de la Roma" a fost solicitat 
cunoscutul regizor italian Alessahdro 
Blazetti. Se prevede ca pentru reali
zarea acestei producții cinematogra
fice să se cheltuiască o sumă record: 
400 milioane lire.

Este interesant de notat că, deși 
nu poate fi vorba încă nici măcar de 
începutul filmului, producătorii lui au 
și deschis lista pentru acei care doresc 
să-l cumpere. ,

Autorii golurilor: Dinulescu și Mesza- 
ros, respectiv Marcel. Selecționata di
vizionară A a folosit următorul lot de 
jucători: Voinescu (Uțu) — Zavoda 
11 (Popa), Caricaș, Soare (Zavoda 11) 
— lenei, Tabarcea — Ivansuc (Pîrcă- 
lab), Constantin. Dridea (Dinulescu), 
Dinulescu (Meszaros), Tătaru.

Selecționata divizionară B s-a an
trenat in compania echipei Bumbacul, 
de care a dispus cu scorul de 13—0 
(6—0). Au marcat: Hașoti (4) Maf
teuță (2) Leahevici (2) Raksi (2), 
Mar cu, Babone și Vasilescu. Selecțio
nata B a aliniat următoarea formație: 
Birtașu (Kiss) — Nedelcu (Greavu), 
Băcuț II (Zaharia), Florea — Fronea, 
Mihăilescu —Hașoti, Raksi, Marca 
(Leahevici), Mafteuță, Babone (Va
silescu). In
Bumbacului a fost apărată de Kiss; 
tot aici a jucat și Marcu.

reprizo. a 11-a poarta

După 5 etape, în categoria B...
La mijloc de săptămînă, între două 

etape ale categoriei-B, ne vom opri 
puțin asupra întrecerilor acestei com
petiții a fotbalului nostru, care angre
nează 42 de formații din 35 de orașe 
ale țării, polarizînd — duminică de 
duminică — interesul a zeci de mii 
de spectatori. Cele cinci etape des
fășurate pînă acum au avut darul d; 
a face o oarecare selecție, lăsînd să 
se întrevadă — firește, 
aproximație — cam care 
pele susceptibile de a se 
lupta directă pentru titlul 
punct de vedere tehnic, 
au satisfăcut în cea mai mare parte, 
iar din punct de vedere al compor
tării sportive a jucătorilor, pînă acum 
am avut satisfacția de a înregistra 
mult mai puține cazuri de indiscipli
nă, de comportări nesportive pe te
ren, decît în alți ani la categoria B.

Iată acum, pe serii, care sînt pri
mele constatări de ordin general ce 
se pot face 
echipelor.

nuniai cu 
ar fi ech<- 
angrena în 
seriei. Din 
întrecerile

pe marginea comportării

De mai mulfi ani...

...echipele ieșene se străduiesc să 
aducă orașului lor locul mult dorit în 
prima categorie a țării. Și. de fie
care dată, acest loc a fost ratat de 
puțin. Se pare însă, că de data a- 
ceasta, ieșenii sînt hotărîți să nu mai 
piardă ocazia 1 Intr-adevăr, C.S.M.S. 
s-a instalat în fruntea clasamentului, 
reușind să rămînă pînă acum neîn
vins, cu 9 puncte din 10 posibile. 
Clubul ieșean beneficiază de un lot 
valoros, omogen, apt de a face fată 
jocurilor grele ce-i stau încă în 
față. Antrenorul Unguroiu trebuie însă 
să acorde mai multă atenție îmbună
tățirii randamentului liniei de atac. 
De exemplu, în meciul de duminica 
trecută C.S.M.S. n-a reușit să mar
cheze cele două goluri ale jocului său 
cu Unirea decît din... două lovituri 
de la 11 metri, deși ocazii au fost 
numeroase. O plăcută surpriză o con
stituie echipa S.N.M. Constanța, care 
se comportă la fel de bine pe teren 
propriu ca Și în deplasare, fiind, a- 
lătnri de C.S.M.S., neînvinsă pînă 
acum în prima serie. Constănțenii ii 
flanchează îndeaproape pe lideri, de 
care îi desparte doar golaverajul. Ie
șenii au însă șanse de a se distanța 
chiar duminica aceasta, deoarece ei 
joacă pe teren propriu- cu C.S.AA. 
Rădăuți, în timp ce SNM se depla
sează la Bîrlad, unde întîlnește pe 
Rulmentul, formație care pînă acum 
s-a dovedit de netrecut pe teren pro
priu. De notat, în plus, în această 
serie, buna comportare a lui Dinamo 
Galați ca 
care o 
(După trei 
denții au 
Bîrlad).

vați în cat.
pe 1 - ■ _ ___
punct avans față de urmăritorii săi 
imediați. In această serie, se pare 
că treptat-treptat lupta pentru șefie 
se va reduce la un duel timișorean, 
Știința—C.F.R. Aceste două echipe 
ocupă la ora actuală locurile 2 și 
3 în serie, iar duminică au făcut 
amîndouă dovada ridicatului lor po
tențial de joc. Feroviarii au dispus 
net de lideri (5—1), în timp ce stu
denții au realizat un scor conclu
dent (4—0) și — mai ales — un joc 
de calitate în partida pe care au 
susținut-o la București cu Pompierul. 
Merită subliniată și figura ■ frumoasă 
pe care o face Știința Craiova. Din- 
tr-o echipă care în anul trecut se 
afla în coada seriei, formația 
craioveană a ajuns în primele locuri 
ale clasamentului, la egalitate cu cele 
două formații timișorene și la numai 
un punct în urma liderului. Poiana 
Cîmpina are și ea 7 puncte, dar ul
timele două (cele de duminica tre
cută) Ie-a obținut cu multă greutate 
și după un joc în care s-au înregistrat 
durități. Este necesară, atît la echma 
cîmpineană, cît și la adversarul său 
din acest meci (Drubeta Tr. Seve
rin) o mai atentă preocupare pentru 
întărirea disciplinei pe teren. Tînăra 
formație Metalul Tîrgoviște, promovată 
în categoria B în urma a două baraje, 
se dovedește pînă acum demnă de 
locul pe care l-a cîștigat în această 
categorie superioară. Tîrgoviștenii 
ocupă locul 6 (înaintea unor formații 
ca Flacăra Moreni, CSM Reșița. Me
talul Titanii etc.). Ei au pierdut doar 
două 
cu

i în cat. B, dinemoviștii se află 
locul întîi după tkici etape, cu un

meciuri, ambele în deplasare, 
același scor la limită; 1—0.

Numai patru puncte...

și revenirea de formă pe 
arată Știința București, 
înfringeri consecutive, stu- 
întrecut net pe Rulmentul

O veritabilă surpriză...

...pentru toți cei care urmăresc ac
tivitatea fotbalistică a constiluit-o 
comportarea de pînă acum a lui Di
namo Pitești. Deși proaspăt promo-

...despart pe lider de ultimul cla
sat în seria a 111-a. Ceea ce dovedește 
echilibrul de forțe dintre echipele a- 
cestei serii, și face ca — de la o 
etapă la alta — să se înregistreze 
mari schimbări în clasament. Actual
mente, se află în frunte noua promo
vată Recolta Cărei, la egalitate de 
puncte cu C.S. Oradea, la care se 
înregistrează un reviriment. Un lung 
pluton de 5 echipe (CSA Sibiu, 
C.F.R. Gluj, Corvinul Hunedoara, 
CSM Baia Mare, A.M.E.F.A. Arad) 
au cîte 6 puncte, fiecare din ele pu
țind trece, de la o etapă la alta pe 
primul loc. O comportare neașteptat 
de slabă are. pînă acum, C.F.R. Arad, 
echipă care în anul trecut concura 
la primul loc. După cinci etape, ară
denii se află pe locul 14, fiind prin
tre puținele echipe (cinci. în toate 
cele 3 serii), care n-au reușit să 
cîștige nici un joc. Compartimentul lor 
deficitar este atacul care, în cinci 
jocuri, n-a marcat decît... două go
luri. Cu un efectiv redus de jucători, 
C.S. Tg. Mureș joacă deocamdată un 
rol secundar, iar Gaz Metan Med;aș 
se remarcă pînă acum prin— incon
stanță.

Astăzi urmează 
pitală cunoscuta 
.Vorwărts Berlin 
sfîrșitul acesitei 
C.C.A. Vorwărts 
pioana de handbal a R. D. Germane, 
ea reușind să întreacă 
fosta echipă campioană 
lin.

Oaspeții alcătuiesc o formație 
ternică. renumită pentru jocul 
modern, rapid și spectaculos. In 
durile ei vom putea urmări pe 

. berhaufe și Papusch, care au făcut 
parte din echipa unită a Germaniei, 
cîștigătoare a campionatului mondial 
care a avut Ioc anul acesta la Viena. 
Este interesant de reținut că Vor
wărts s-a mai întîlnit cu C.C.A. anul 
trecut, în finala întrecerilor Sparta- 
chiadei militare de la Leipzig, cînd 
a cîștigat cu 12—8.

Berlinezii vor mai susține probabil 
o întîlnire săptămînă viitoare la Fă
găraș împotriva echipei locale Chi
mia — actualul lider al campionatu
lui categoriei A

• Corespondentul din Lausanne al 
ziarului „l’Equipe" a făcut cunoscut că 
secretarul Comitetului Olimpic Inter
național, O. Mayer, a avut recent im
portante convorbiri cu reprezentanți ai 
guvernului italian în legătură cu 
viitoarele Jocuri Olimpice. Problema 
principală discutată a fost aceea re
feritoare la vizele de intrare în Italia 
a participanților la Olimpiadă. Mayer 
a primit garanții oficiale din partea 
reprezentanților guvernului italian că 
toți participanții care reprezintă țări 
recunoscute de către Comitetul Olim
pic Internațional vor obține vize de 
intrare în Italia.

în finală pe 
Dinamo Ber-

pu- 
său 
rîn- 
Ha-

Iată care sînt pronosticurile pe care 
Programul Loto-Pronosport le indică 
pentru meciurile concursului Pronos
port nr. 40 de duminică 4 octombrie :
I. Corvinul Huned.-C.S.A. Sibiu
II. Știinja Tim.-Poiana Cîmpina
III. Unirea Focșani—C.S.U. Buc.
IV. A.M.E.F.A.-Ind. Sîrmei C. Turzii
V. Flacăra Moreni-C.S.M. Reșița
VI. Gloria Bistrifa-Unirea lași
VII. Rapid Cluj—C.S. Tg. Mureș
VIII. Metalul O. Roșu-Știinta Craiova
IX. Rulmentul Bîrlad-S.N.M. Constanta
X. Chimia Făgâraș-C.S. Oradea
XI. Victoria Suceava-Dinamo Galati
XII. Drubeta Tr. Severin-A.S. Pompierul

PREMIILE CONCURSULUI
PRONOEXPRES Nr- 38

1,X
1
1
1
1

1,X 
1

1,X 
1

1,2 
X,1
1,X

In urma trierii și omologării vari
antelor depuse la concursul Prono-

Steagul roșu orașul sialin, Progresul București, C- s. Oradea șl C.F.R. 
republican de tenis
După cum se poate constata, trei 

din întrecerile zonale nu au dat prea 
mari emoții învingătorilor. Doar con
fruntarea de la Orașul Stalin a fost 
deosebit de echilibrată, mulțumitoare 
pe plan tehnic și foarte spectaculoa
să. O notă discordantă însă a cons
tituit-o nervozitatea excesivă a ju
niorului Iile Năstase (C.C.A.). A fost 
nevoie de intervenția hotărîtă a căpi
tanului echipei militare, maestrul 
sportului Gheorghe Viziru, care s-a 
văzut silit să-l scoată definitiv de 
pe teren pe Ilie Năstase în partida 
cu Baciu.

Dar, în afara acestor observații, 
meciurile au dat loc unor dispute 
vii, în care învingătorii au putut fi 
cu greu desemnați, scorurile alter- 
nînd la mari diferențe. Succesul Stea
gului roșu, care a întrecut o echipă 
neînvinsă timp de 12 ani. a fost de
terminat de tineret și juniori, o re
marcă specială meritînd jucătorul 
Baciu. Mai ales la aceste categorii 
rezultatele definitive au depins aproa
pe de o singură minge. Așa, de 
pildă, Cornelia Năstase (C.C.A) a 
avut la Heide Bosch în setul decisiv 
5—2 și apoi 5—4 și două meciboluri, 
iar Popovici (C.C.A.) l-a condus pe 
Baciu în primul set cu 5—3 și 40— 
15 și 5—4 și 40—30, iar în cel de 
al doilea cu 5—2 și 40—0. Totuși, 
atît Cornelia Năstase cît și Popovici 
au pierdut în fața unor adversari la 
fel de tineri, dar care au dat do
vadă de mai multă maturitate în 
joc.

Timișoara în turneul final al campionatului
parcului spor-De mîine terenurile 

tiv Progresul din Capitală (str. dr. 
Staicovici) vor cunoaște o animație 
deosebită. Patru dintre cele mai bune 
echipe din țară, calificate în turneul 
final (Steagul roșu ~ '
Progresul București, C.F.R. Timișoa
ra și C.S. Oradea) își vor disputa 
titlul de campioană republicană 
anul în curs. Meciurile se vor des
fășura sistem turneu și ele solicită 
din partea echipelor loturi complete 
de jucători, care vor concura atît la 
probe de seniori și senioare, cît și 
la tineret, juniori și junioare. Intîlni- 
rile vor avea Ioc zilnic între orele 
9—12,30 și de la 14,30 pînă la înse
rare. Pentru fiecare partidă inter-e- 
chipe sînt rezervate două zile de

Orașui Stalin,

pe

concurs. Iată, de altfel, programul 
complet al competiției:

Vineri și sîmbătă: Steagul roșu — 
C.F.R., Progresul — C.S.O.; dumi
nică și luni: Steagul roșu — C.S.O., 
Progresul — C.F.R. ; marți și 
miercuri: Progresul — Steagul roșu, 
C.S.O. — C.F.R.

★
In numărul trecut am publicat 

rezultatul întîlnirii Steagul roșu Ora
șul Stalin — C.C.A. (10—9) și sco 
rul parțial (5—2) al meciului C. S. 
Oradea — Știința Cluj. Coresponden
ții noștri ne-au relatat și restul re
zultatelor pe care le dăm mai jos: 
C. S. Oradea — Știința Cluj 11—8, 
Progresul București — C.S.M.S. Iași 
16—3, C.F.R. Timișoara — Jiul Pe
troșani 12—7.

au

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT Nr. 39

Fondul de premii al concursului nr. 
a fost de 403.958 lei.

expres nr. 38 din 27 septembrie 
fost stabilite următoarele premii:

— Categoria
28.854 lei

— Categoria
7.213 lei

— Categoria
1.068 lei

— Categoria
149 lei

— Categoria
40 lei

— Categoria
19 lei.

Il-a :

111-a :

IV-a:

2 premii

8 premii

54 premii

V-a : 386 premii

Vl-a : 1441 premii

Vll-a : 6008 premii

de

de

de

de

de

de

In urma trierii și omologării va
riantelor depuse la concursul Prono- -----x — ~ ... -x.i-n.x, urmă-sport nr. 39 au fost stabilite 
toarele premii :

Premiul 1: 19 variante cu 11 
ta te ex acte a cîte 3.922 lei

Premiul II : 254 variante cu 
zultate exacte a cîte 352 lei

Premiul III : 2426 variante 
rezultate exacte a cîte 55 lei.

Fond de premii; 298.137 lei.

Rubrică redactată de I. S. 
Pronosport.

rezul-

10 re-

cu 9

Loto-



La a X-a aniversare
b _ _ __

♦ Ieri, la Bîrlad

a Republicii Populare Chineze
F i,

Astăzi poporul chinez sărbătorește, 
într-o atmosferă de mare însuflețire 
și avînt politic, cel mai important 
eveniment din istoria sa multimile
nară, împlinirea a 10 ani de la pro
clamarea Republicii Populare Chineze, 
însemnătatea acestui eveniment de
pășește limitele uriașei țări, el mar- 
cînd o dată epocală pentru istoria 
omenirii întregi. Luindu-și soarta în 
propriile sale mîini, rupînd cu tre
cutul întunecat al stăpînirilor feudale 
și colonialiste, uriașul popor de 650 
milioane a izgonit rămășițele clicii 
de trădători a lui Cian Kai-și și a 
pășit cu încredere pe drumul păcii și 
progresului, făurind un stat liber, un 
stat care face parte din marea fa
milie a țărilor socialiste. Republica 
Populară Chineză este rodul și încu
nunarea neînfricatei lupte revoluțio
nare pe care poporul chinez a dus-o 
sub conducerea eroicului său Partid 
Comunist, este expresia voinței acestui 
popor uriaș care și-a cucerit acum 
un deceniu pentru prima oară ade
vărata libertate și independență.

In acești zece ani care au trecut 
de fa proclamarea Republicii Popu- 
tare, noul stat, cu sprijinul frățesc al 
marii Uniuni Sovietice și al celorlal
te țări din lagărul socialismului, a 
trăit transformări gigantice, ajungînd 
dintr-o țară înapoiată din punct de 
vedere economic și aservită puterilor 
Imperialiste, o forță economică și 
politică în rîndul țărilor Asiei și a 
întregii lumi. Realizările marelui 
popor chinez pe tărâmul industriali
zării țării și a' dezvoltării a- 
griculturii au atins cifre care pă
reau de neînchipuit. In cursul 
primului cincinal (1952-57), R P. Chi
neză a trecut de pe locul al 18-lea 
al producției mondiale de otel la lo
cul 9, iar în anul care a trecut pro
ducția sa de grîu a depășit pe cea 
a Statelor Unite. Economia națională 
a Chinei noi a continuat să înregis
treze succese fără precedent și în 
prima jumătate a anului 1959. do
vadă a atașamentului maselor popu
lare față de gloriosul Partid Comu
nist și guvernul R.P. Chineze.

In această atmosferă de entuziasm 
constructiv. în R.P. Chineză au luat 
un avînt nestăvilit și activitățile cul
turale, printre care și mișcarea de 
cultură fizică și sport. Sportul chinez 
se află pe drumul progresului și al 
dezvoltării continue. Plecînd de la un 
nivei extrem de scăzut, moștenire a 
trecutelor regimuri 
mișcarea sportivă din R.P. 
a făcut gigantici pași înainte, cîști-

gîndu-și un loc înalt în arena inter-. - 
națională.

Reprezentativa de tineret a țării noastre a întrecut 
echipa de tineret a R. D. Germane la rugbi: 9-3 (9-0)

n-M-»»!... / Bîrlad, 30 (prin telefon de la tri-
incă din 1949, anul proclamării Repu-j-misul nostru). După victoria categori- 

Mao;-că, obținută duminică de reprezentati- 
“•'■"va noastră în fața primei garnituri a 

tura fizică trebuie răspîndite în rîn-'-R. D. Germane, partida de azi, dintre 
•*•■’ • ■ formațiile (je tineret ale celor două

se odihnească •-țări, a adus o nouă victorie, culorilor tăron era portă " 1T.. ~l,<" a* 1: Maa^: A.« a<>

blicii Populare, președintele 1 
Tze-dun a arătat că sportul si cul- 
C_ : * " " ......................
dul maselor, pentru a da posibilitate 
oamenilor muncii să i 
în mod activ, să-și întărească sănă
tatea și puterea. Pentru dezvoltarea 
mișcării sportive, guvernul R. P. 
Chineze a alocat fonduri deosebit de 
importante, au fost construite nenu
mărate stadioane, s-au format cadre 
de antrenori și instructori, a fost 
dusă o importantă muncă de popu
larizare prin presă și radio. Roadele 
n-au întîrziat să se arate și astăzi 
mai bine de 100 milioane de oameni 
ai muncii din R.P. Chineză sînt înca
drați in mișcarea de cultură fizică și 
sport. Pe minunatele stadioane din 
Pekin, Canton, Nankin, Șanhai și' 
alte orașe și sate de pe întreg cuprin
sul țării, în noi săli de sport, bazine 
și terenuri, se desfășoară o activitate 
sportivă rodnică și entuziastă. Per
formanțele strălucite ale sportivilor 
fruntași din R.P. Chineză arată nive-

A noastre. Rugbiștii noștri au învins cu 
■■9—3 (9—0). Cu toate acestea, credem 
j "că s-a greșit insuflîndu-se, înainte de 
■■joc, tinerilor sportivi romîni prea 
j jmultă încredere în forțele proprii, me- 
■-ciul fiind socotit o simplă formalitate, 
j' Pentru că pe teren lucrurile au stat
• ■altfel. Formația germană, sezisînd fap- 
"tul că echipa noastră nu manifestă 
■ ■suficientă omogenitate, a dominat a- 
"desea. In jocul grămezii, înaintașii 
"noștri au întârziat scoaterea balonului 
"(de fapt, germanii au cîștigat aproape 
jjtoate mingile), iar linia de treisferturi 
•■s-a plasat defectuos, ducând jocul 
"mult lateral. De aici, dominarea ger- 
•-manilor din repriza secundă. In plus, 
jjechipa noastră a dat dovadă, adesea, 
■■de o greșită orientare tactică, nesezi-
♦ sînd faptul că oaspeții — căutînd să 
"anihileze acțiunile noastre ofensive —

Eduard Skvor, care a condus mult 
prea larg.

Aceasta nu scuză însă jocul nemtil- 
țumitor al echipei noastre, care a evo
luat sub valoarea ei reală.

Un numeros public (peste 5000 de 
spectatori) a susținut cu căldură echi
pa noastră, care a aliniat formația : 
DAICIULESCU—IR1MESCU, Cordoș, 
Pilă, NAGEL—GIUGIUC (NICA),

Ștefanii»—Tuțuianu (Rimniceanu), IO- 
NESCI.J, Mazilu—D. Barbu, Rusu— 
DRAGOMIR, Doru Pavel, Chiosea.

R. D. GERMANA: WILKE—JUNGE, 
Missgeisky, Luka, Kontag—Kraft, 
KOPETZ—Lindstadt. KLUGE, Kreisch 
—Hiketier, Grabo—Mesek, Wolfram, 
ESCHOLTZ.

TI BERI U STAMA

Cîștigînd cu 6-4 returul meciului R.P.U.-H.D.G.,

Șahiștii noștri au fost întrecuți
la •• 9'2- 2

de opresiune, 
Chineză

Iul înalt pe care l-a atins în această ■■ a"">'eze acțmnue noastre oiensive — 
țară mișcarea de cultură fizică. Be." “t funilașul Este foarte adeva- 
prezentantii sportului chinez au stabi--.ra* ca ln Put*"u' tlraP c|,: a jucaț_ cu 
lit recorduri Tiondiale |a atletism," frecare clantate echipa noastră a 
parașutism, înot, tir, aeromodelism " re,T“ sa cJee(e cltevra act'1™ /ru.noa- 
si alte discipline. Ei au cucerit lauri--se ?’ spectaculoase. De altfel, la capa- 
ia baschet, volei, tenis de masă. ci-"tult "P01 astfel de acțiuni, s-a și mar- 
clism, canotaj si o serie întreagă de-’ca^- *n reușește o în-
alte sporturi înainte aproape necu- 
noscute în această țară.

parașutism, înot, tir,
t cj_--tul unor astfel de acțiuni, s-a și mar- *. - r« o (■ f *•* «"vs t n I Q I\1 a zv/sl «« r» ax. 4-a a. î *

■■cercare, imitat fiind în min. 21 de 
_____ ____ "Al. Ionescu, pentru ca în cele din

Succesele "sportului "din R.P. Chi-"llrmJ Irimescu să transforme o lovi- 
neză supără însă pe dușmanii păcii -„tiiră de pedeapsă: 9—0. 
și progresului, cuibăriți în unele fo-"

la baschet, volei, tenis de masă.

Germanii au înscris dintr-o lovitură 
de pedeapsă, prin Kliige, în min. 55: 

au nesocotit drepturile legitime ale ••9—3- Ei au impresionat printr-o te- 
R.P. Chineze de a figura în orga-“nacitate extraordinară. Este adevărat 
nismele sportive internaționale, accep---că ati comis și unele obstrucții, trecu- 
tînd în schimb pe ciracii trădătorului " te cu vederea de arbitrul cehoslovac 
Cian Kai-și. Numai la presiunea opi--- 
niei publice sportive mondiale, forul j; 
olimpic suprem a decis să izgonească - 
din sinul său pe impostorii din Tai---

ruri sportive internaționale. Aceștia 
au nesocotit drepturile legitime

Conduși cu 3 puncte după primul 
tur, șahiștii reprezentativei R.P. Ro
mâne au încercat să refacă handicapul 
și puțin a lipsit ca ei sa egaleze pe 
oaspeți în ultimele partide ale întâl
nirii eu echipa R.D. Germane. In
tr-adevăr, jucătorii noștri s-au arătat 
superiori în retur, iar schimbările ope
rate în formație au fost — în gene
ral — bine inspirate.

Evoluția scorului a fost de-a drep
tul pasionantă. La început, șahiștii 
germani măresc avantajul prin Zinn 
(masa a V-a) și Uhlmann (I). Pri
mul l-a întrecut pe Mititelu. după ce 
acesta luase un pion, rămînînd însă 
cu o poziție expusă a rocadei .mari, 
pe care negrul a atacat-o pe coloane 
deschise. O situație asemănătoare a 
survenit și în partida Soos-Uhlmann, 
unde apoi reprezentantul nostru vrînd 
să mai cîștige material a intrat în- 
tr-o „cursă"... Scorul a devenit deci: 
3‘/2-8'/2.

van.
Succesul de participare la prima- 

Spartachiadă pe întreaga Chină re-" 
cent încheiată, performanțele 
durile valoroase obținute în 
rile finale, au dovedit încă o 
ța mișcării de cultură fizică 
din R.P. Chineză și dreptul 
prezentă în arena sportivă 
țională.

Cu prilejul marii sărbători națio
nale a poporului frate chinez, spor-" modern.
tivii patriei noastre adresează un căl--.searâ țn orașul Hershy din Pennsyl- 
d..ros salut sportivilor dm Republica" vaflja (S U A ) Novikw _ la jndi. 
Populara Chineza, unndu-le no» suc-4- 
cese și victorii !

Campionatele mondiale de pentatlon modern 
au luat sfîrșit cu victoria ini Igor Novikov (U.R.S.S.) 

și a echipei Uniunii Sovieticeși recor- - -
întrece-j’

dată for-" 
si sport • ■ 
de a ti --excelentul sportiv 
interna- - ■ .

Pentrtt a treia oară consecutiv, 
sovietic Igor No- 

..vikov a cucerit cununa de lauri a 
"campionatului mondial de pentatlon 

In întrecerile încheiate ă-

vidual — și reprezentativa U.R.S.S.

jflu început campionatele mondiale și europene de haltere
VARȘOVIA 30 (prin telefon «ie la 

trimisul nostru). Marți după-amiază 
au început campionatele mondiale și 
europene de haltere. După deschiderea 
oficială și defilarea celor aproapei 
100 concurenți din 20 țări, în fața 
publicului s-au aliniat halterofilii de 
la categoria cea mai ușoară.

întrecerile din sala Gwardia s-au 
bucurat în prima zi de un deosebit 
succes. Cele 4000 de bilete au fost 
vîndute cu mult înaintea începerii 
reuniunii. Sutele de spectatori care 
au rămas fără bilete, au fost nevoiți 
să urmărească întrecerile în fața să
lii, după relatările crainicului.

Lupta pentru primul loc la ca
tegoria cea mai ușoară, a revenit fără 
emoții, halterofilului sovietic VLADI- 
MIR STOGOV. Obtinînd performanța 
de 332,5 kg (102,5—100—130) el a 
cucerit titlul de campion al lumii și 
totodată și pe cel european. Pe locul 
al doilea s-a clasat Marian lancovski 
(Pol) cu 320 kg (95—100—125). Cea 
mai mare surpriză a prilejuit-o tînărui

Turneul candidaților
13-a și 

la titlul 
jumăta-

Cu disputarea rundelor a 
a 14-a turneul candidaților 
mondial de șah a ajuns Ia 
tea sa.

Tal a mai obținut două 
învingînd pe Fisher și Benko, 
schimb, Reres a întrerupt în ușor 
dezavantaj la Gligorici, iar în. fața 
lui Olafsson a terminat învingător. 
Petrosian a cîștigat la Benkd și a 
făcut remiză cu Gligorici. Restul par
tidelor s-au întrerupt.

înaintea jucării întreruptelor, cla
samentul 
9‘/, (1),

victorii,
In

Imre Fbldi (R.P.U.), care â ocupat 
locul 3 cu rezultatul de 295 kg- 
(90— 85—120). Pe locurile următoare 
s-ati clasat-: 4. Elmkbah (Iran) 295 
kg; 5. Aii Huseim (Iran) 290 kg;
6. Zravdko Koev (Bulgaria) 290 kg;
7. F. Eberle (R.F.G.) 285 kg. O 
comportare frumoasă a avut tînărui 
reprezentant al țarii noastre ION PA- 
NAIT, care a ocupat locul 8 în cla
samentul celor mai buni halterofili 
din lume și locul 6 printre cei 
europeni. El a obținut două valoroase 
recorduri ale țării: 282,5 kg la to
tal (v- r. 280), 85 kg. la smuls (82,5) 
și a egalat alte două : 90 kg la îm
pins și 107,5 la aruncat,. Trebuie să 
menționăm că Ion Panait a ridicat 
112,5 kg la aruncat, dar neputînd să 
le fixeze, a ratat de puțin. Cu 5 kg. 
în plus Ion Panait putea să ocupe 
locul 5 la mondiale și 4 la europene. 
Oricum, rezultatul său este remarca
bil, dacă ținem seama de valoarea 
foarte ridicată a concurenților.

1'rebuie să amintim că arbitrajele 
sînt foarte exigente. Aceasta dato
rită unui curs de arbitraj care a avut 
loc înaintea începerii campionatelor, 
unde arbitrilor li s-a atras atenția să 
fie cit se poate de severi în ceea ca 
privește acordarea încercărilor. După 
prima zi de întreceri se poate spune 
că arbitrii și-au ' 
toria, respect.înd 
regulamentului.

kg. ; 5. Janov Chirii (Bulgaria) 320 
kg.; 6. G. Mirske (R.D.G.) 307,5 kg. 
Reprezentantul țării noastre ION 
BIRAU a ocupat locul 7 (la mon
diale) și locul 5 la europene, obți- 
nînd 305 (95—95—115) kg și între- 
cînd concurenții austrieci, olandezi și 
pe Iornanov (Bulgaria).

★
Concursurile continuă după urmă

torul program : joi — cat. ușoară, vi
neri — cat. semimijlocie, siinbătă 
— cat. semimijlocie și semigrea și du
minică — cat. grea-

OTTO BENKO

— pe echipe — au ocupat locul în- 
tîi în clasamentele finale.

După cum se știe, lupta a fost 
extrem de dîrză pe parcursul celor 
cinci probe ale competiției și numai 
în ultima probă (crosul) a putut fi 
cunoscut câștigătorul. A treia probă 
a fost câștigată de sportivul maghiar 
Ferdinandy cu 960 p. urmat de so
vieticul Tafarinov. [n penultima zî 
(300 m. înot) a învins B-aleso (R. P 
Ungară) cu timp-u-l 3:47,4. Clasa
mentul general avea atunci în frun
te pe Riera (Argentina) urmat de 
Almada (Mexic).

In ultima probă — 4.000 m. cros
— primul a sosit Igor Novikov 
(U.R.S.S.), urmat de Balcso Andras 
(R. P. Ungară) și Nikolai Tatari- 
nov (U.R.S.S.). Aceeași ordine a ră
mas și în clasamentul general, unde 
Novikov totalizează 4815 p., 
un avans de aproape 100 
celui de al doilea clasat.

Pe echipe, primele locuri 
pate de U.R.S.S., Finlanda

Imediat după aceasta, însă, echipa 
română începe să remonteze. Drimer 
(111) jucînd cu aceeași siguranță ca 
în ajun, i-a întrecut de data aceasta 
pe redutabilul Berthold: 4‘/2 — 8‘/2. 
Apoi, talentata noastră șahistă, Ale
xandra Nioolau (IX), deloc impresio
nată de reputația adversafei sale 
Edith Keller-Ilermann, a învins-o pe 
aceasta la mutarea 32, după ce a- 
■vusese mereu inițiativa: 5‘/2 — 8‘/2. 
A urmat o mică decepție. Din nou 
Pavlov (VII) a avut inițiativa în fața 
lui Liebert, a atacat flancul regelui, 
dar a irosit treptat avantajul, obținând 
în cele din urmă doar remiză: 6—9.

Echipa noastră s-a apropiat apoi 
la 2 puncte prin victoria lui Szabo 
(VI) la Golz. Șahistul nostru a 
cat cu dîrzenia sa cunoscută, s-a 
parat tenace în fața atacului la 
cadă al adversarului său și apoi 
în marea criză de timp a acestuia 
a trecut la contraatac 
Din nou, însă, oaspeții 
— în ultimele minute 
prin Fuchs (II) care 
după o partidă grea 
surprins cu o inovație 
7—10.

Dar speranțele unui 
mai dăinuiau încă. Aveam avantaj în 
toate cele trei partide întrerupte. 
Ieri, la reluarea lor, însă, numai Tro
ianescu (IV) — la Pietsch — și Mar
gareta Teodorescu (X) — la Ursula 
Altrichter — au reușit să transforme 
în cîștig avansul avut la întrerupere. 
Scorul meciului devenise deci • 
9—10. Mai era nevoie ca Giinsberger 
(VIII) să cîștige la Zirngibl un dificil 
final de cai, în care avea o poziție 
doar cu o nuanță mai bună... Ceea ce 
s-a dovedit a fi imposibil, partida ajun- 
gînd într-o poziție teoretică de remiză. 
I-a lipsit echipei R. P. Romine doar 
o jumătate de punct pentru a termina 

„ i reprezentativa R. O.la egalitate cu 
Germane...

făcut 
cu

s-au

pe deplin da- 
strictețe litera

desfășurat în- 
semiușoară.

avînd
p. asupra

sînt ocu- 
și S.U.A.

Echipa C.C.A. participă la un turneu 
internațional de volei la Sofia

ju- 
al 

ro-

decisiv: 7—9. 
refac avansul 

ale rundei — 
l-a întrecut 
pe Radovici, 

în deschidere:

rezultat egal

★
meciul în cîteva cifre: 
10‘/2-9>/2 (6«/2-3</j ;

. i înregistrat 
Fuchs și Zinn (R.D.G), 

Troianescu și A. Nicolau 
Singurele remize au fost 

cele două partide Pavlov-Liebert. Echi
pa noastră a înregistrat scorul de 
3—1 la mesele fetelor.

Ca încheiere,
R.D.G.— R.P.R.
4—6). Cîte 2 victorii au 
Uhlmann,
Drimer,
(R.P.R.).

RD V.

C. S. M. Baia Mare a făcut meci nul
la Muncacevo

este următorul : Keres 
Tal 9‘/2, Petrosian 8'/2, 

Gligorici »‘/2 (1), Benko 5, Smîslov 
41/-, (2), Fisher 4 (2), Olafsson 3‘/2 
(2).

Miercuri seara 
trecerile la categoria
O performanță excepțională a obți
nut halterofilul polonez MARIAN ZE- 
LINSKl care a devenit campion mon
dial și european cu rezultatul de 
365 kg. (110—112,5—142,5) învin- 
gîndu-1 pe favoritul categoriei, ame
ricanul Isaac Berger 362,5 kg. 
(112,5—110—140). Pe locurile urmă
toare s-au clasat: 3. Manironi (Ita
lia) 360 kg. ; 4. Sorboli (Iran) 320

SOFIA 30 (Prin telefon de la co
respondentul nostru). Cu prilejul a- 
niversării a 15 ani de la crearea Ar
matei Populare a R. P. Bulgaria, 
clubul sportiv Ț.D.N.A. a organizat 
un mare turneu internațional de vo
lei cu participarea următoarelor echi
pe militare din țările socialiste : 
Ț.S.K.M.O. Moscova, C.C.A. Bucu
rești, Ilonved Budapesta. Legia Var
șovia, Dukla Praga și Ț.D.N.A. So
fia.

Primele jocuri ale turneului au a- 
vut loc marți și s-au încheiat cu ur
mătoarele rezultate: Dukla—Honved 
3—2- T.D.N.A. — C.C.A. 3-2 (7— 
15, 16—14, 15—13. 15—10); Ț. S. K. 
M. O. — Legia 3—2.

Miercuri seara, turneul a conti
nuat cu disputarea următoarelor în- 
tîlniri: 
13—15, 
Dukla 
3-0.

tr-un meci amical de fotbal echipele 
T.D.N.A. și Steaua roșie Belgrad. 
Intîlnirea s-a încheiat cu scorul de 
2—2 (2—1).

TOMA HRISTOV

Arestări in lumea

Legia — C.C.A. 3—1 (15—8,
15—8, 22—20); T.D.N.A. —

3—0; Ț.S.K.M.O. — Honved

★
In nocturnă, pe stadionul 

Levski din Sofia, s-au înt

Din New York se anunță că poliția 
federală a operat o serie de arestări 
în rîndul organizatorilor de reuniuni 
pugilistice. Printre cele 5 persoane a- 
restate la sfîrșitul săptămânii trecute se 
află cunoscuții gangsteri Frankie Carbo 
și Blinky Palermo, precum și Truman 
Gibson, președintele firmei „Na
țional Boxing Enterprise" din Chicago, 
organizație care controla meciurile 
pentru campionatele mondiale profesio
niste. Toți aceștia formau o bandă de 
gangsteri, care obliga pe boxeri si 
manageri să le verse o importantă 
cotă-parte din încasările lor.

Ieri s-a disputat la Muncacevo 
(U.R.S.S.), meciul de fotbal amical 
dintre selecționata locală Șahtior-Avan- 
gard și C. S. M. Baia Mare. Jocul a 
fost interesant, viu disputat. După ce 
localnicii au marcat în prima parte a 
reprizei secunde, băimărenii au egalat, 
în min. 79, prin Vlad I. Rezultat final: 
1—1 (0—0).

boxului capitalist!
Scandalul a izbucnit cu prilejul me

ciului pentru titlul mondial la catego
ria ușoară dintre Don Jordan și Vir
gil Akins, desfășurat la Los Angeles. 
Organizatorul galei a fost silit prin 
șantaj și amenințări să împartă clș- 
iigul cu Blinky Palermo, fapt rela
tat apoi de presa sportivă din S.U.A.- 
și reprodus la timp în ziarul nostru.

Este de notat că meciul Jordan- 
Akins a avut loc în luna decembrie 
a anului trecut... Poliția americană nu 
se prea grăbește să facă ordine în 
boxul american, năpădit de gangsteri 
și afaceriști veroși.


