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Azi se deschide
ediția jubiliară a Jocurilor Balcanice de atletism

Uriaș interes în capitala Greciei • încredere în rîndurile a tleților noștri « „Lupta va fi 
strînsă, dar romînii au primele șanse" declară secretarul general al J. 8.

Atletul romîn Z. Vamoș a fost unul din eroii Balcaniadei de la București, 
Ei a cîșligat ambele probe de semifond.800 și 1500 m lată-l, așa cum ne-a 

obișnuit, conduct nd plutonul

-** 
ni ficați a deosebit de actuală a compe- t 
tiției, aceea de a contribui la apro- ' 
pierea și cunoașterea mai bună a ti--- 
nerilor sportivi din țările participante. ”

A'

Tova ului
Gheorghe Gheorghiu-Dej

Scumpe tovarășe Gheorghe Gheorghiu-Dej,
NEW YORKT

W „T8R8L CICLIST AL R.P.R.” 
EDIȚIA 1960

După 9 etape lupta devine 
din ce in ce mai pasionantă

• Păreri autorizate despre între
cerile desfășurate pînă acum • E- 
tapa a iX-a a fost împărțită în 
două semietape ® W. Ziegler și 
R.l R. tineret continuă să conducă 
v' cele două clasamente

VATRA DORNEI 20 (prin telefon 
de la trimisul nostru). In pitoreasca 
localitate de munte Vatra Dornei, ci
cliștii au avut azi o binemeritată zi 
de odihnă. Ei și-au petrecut timpul 
plimbîndu-se prin împrejurimi, repa- 
rînd bicicletele și făcînd un scurt ru
laj pentru menținerea formei sportive. 
Noi am folosit timpul pentru a dis
cuta cu conducătorii sau antrenorii 
echipelor reprezentative, cărora le-am 
adresat două întrebări: 1. „Ce părere 
aveți despre nivelul competiției?" 2. 
„Cine credeți că vor fi învingătorii 
Turului?" iată răspunsurile pe care 
le-am primit.

IM RE 
delegației sportive a R.P. Ungare: 
Primirea 
cicliștitor 
pasionantele dispute pe care le-au ur
mărit zeci de mii de spectatori mă 
fac să afirm că această competiție 
se aseamănă cu „Cursa Păcii", 
acest lucru înseamnă că totul 
la un nivel înalt f Cît privește pre
gătirea rutierilor, după părerea 
echipele R.P.R., 
R.P.U. sînt 
prezentat inele Suediei și R.P.F. Iu
goslavia au arătat mai puțin declt 
mă așteptam

2. La individual: romînul W. Zieg
ler. I. Grunzig (R.D.G.) sau C. Du
mitru (C.P.B.). Echipe: R.D.G. sau 
R.P.R. tineret.

F. DUȘAN — conducătorul echipei 
R.P.F.L: 1. Organizarea este foarte 
bună. Nivelul tehnic este ridicat da
torită faptului că în dispută sini an
grenate echipe valoroase.

2. Individual: J. Granzlg; pe echipe: 
R.D.G.

BENGT NORDGREN — conducă
torul reprezentativei Suediei: 1. Com-

Foto T. Roibu
ATENA, 21 (prin telefon de la tri

misul nostru). —
Capitala Greciei trăiește din plin 

apropierea marelui eveniment sportiv 
— edijia jubiliară a Jocurilor Balca
nice de atletism. Pe străzile orașului 
te întîmpină la tot pasul frumoasele 
afișe ale Jocurilor, înfățișînd o zeiță 
coborînd treptele stadionului de mar
mură. Ea ține în mină o ramură de 
măslin, simbolizînd năzuințele de 
pace și înțelegere între sportivii ță
rilor balcanice, năzuințe pe care Jocu
rile Balcanice le-au afirmat atît de 
pregnant în cei 30 de ani de exis
tență.

Ediția din acest an a Jocurilor se 
află în atenția opiniei publice din 
Grecia. Ziarele publică la loc de frun
te informații cu privire la sosirea și 
antrenamentele echipelor participante. 
Toți specialiștii anticipează rezultate 
de valoare, dispute de un înalt nivel 
tehnic. Mai presus însă de aspectul 
sportiv este scoasă în evidență sem-

SZIGETI conducătorul

entuziastă care s-a făcut 
pe tot parcursul, precum si

si
este

mea
R.D.G., Belgiet si 

formații redutabile. Re ■

de la ele.

HRISTAGHE NAUM

Intregul nostru popor a aflat cu bucurie vestea sosirii dunu 
neavoastră la cea de-a XV-a sesiune a Adunării Generale a Or
ganizației Națiunilor Unite, pentru a exprima voința sa nestrâmu-»- 
tată de pace, hotărîrea de a-și aduce contribuția activă la rezol
varea pe cale pașnică a problemelor internaționale litigioase.

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn, Consi
liul de Miniștri și Prezidiul Marii Adunări Naționale a R. P* 
Romîne urează din toată inima delegației țării noastre, tuturor 
delegațiilor țărilor socialiste, deplin succes în nobila lor misiune de 
apărare a păcii, de întărire a prieteniei între popoare.

Fiind tot timpul cu inima și cu gîndul alături de dumnea
voastră, poporul romîn, prin noi realizări în munca sa de înălțare 
a patriei, sprijină cu însuflețire activitatea delegației Republicii 
Populare Romîne la lucrările actualei sesiuni a Organizației Na
țiunilor Unite.

Sîntem încredințați că delegația țării noastre, în frunte ca 
dumneavoastră, alături de delegația Uniunii Sovietice condusă de 
tovarășul N. S. Hrușciov, și de delegațiile celorlalte țări socialiste, 
precum și ale tuturor statelor iubitoare de pace, vor aduce o 
importantă contribuție la destinderea încordării internaționale, la 
triumful principiilor coexistenței pașnice, la victoria cauzei scumpe 
popoarelor — pacea.

COMITETUL CENTRAL CONSILIUL DE MINIȘTRI 
PARTIDULUI MUNCITORESC AL R. P. ROMÎNE 

ROMÎN
PREZIDIUL MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

A R. P. ROMÎNE

AL

Atleții noștri au sosit la Atena în ■ • 
două grupe: majoritatea luni, iar cei” 
lalți marți dimineață. Ei s-au bucurat-- 
de o călduroasă primire din partea” 
oficialităților sportive din Atena și a/ 
atlețiior țării gazdă. Marți dimineață, •• 
alături de delegațiile celorlalte țări” 
participante la Jocuri, delegația noa ■■ 
stră a depus coroane de flori la mormîn- ;' 
tul Eroului Necunoscut din Piața ■ ■ 
Constituției. După amiază, atleții” 
dionn'l 3p»n'iCn\ an^ren'aȚenl Pe sta- ”importanta sesiune a Auunaru uene- 
dmnul Paniomos, pus la dispoziția - ; £ Organizației Națiunilor Unite,
„rînz gatllza °r>-M-ercun. Ia. ,dc ]a înflI^area‘accstei‘, la ca<-e iau
dăinffi put ■ aJOSt - din inWiva guvernului U-

tata Ia hotelul „Plaka“, unde se afla. ; nii sovietice 
cazată, de tov. Mircea Bălănescu. - .|niu“n s<weuce 
ambasadorul R. P. Romîne în Grecia.” 
care a transmis atlețiior rormm uran..tuh)| de CuHură Fjzio- 
ae succes m importanta întrecere de-’ ...... . , ...U sfîrșitui săptămînii. f nemărginit interes toate veștile

Sînfem cu inima alături
de delegația tării noastre

La New York a început cea mai 
importantă sesiune a Adunării Gene-

★

Tn rîndul sportivilor noștri dom--1 
nește o atmosferă de încredere, ilus-^ 

de declarația pe care ne-a fă--- 
multiplul campion balcanic” 
—E_____ : „Anul trecut,..

la București, am dorit din toată ini ” 
ma victoria, am luptat și am învins. 
Acum întrecerea este mai grea, dar-’ 
noi nit vom precupeți nici un efort 
pentru a reedita victoria".

numeroși condu
cători de state din întreaga lume.

Noi, cadrele didactice de la Insti- 
, urmărim cu 

tn 
legătură cu acest eveniment istoric, 
de o covîrșttoare importanță pentru 

■’soarta omenirii.

frunte cu iubitul nostru tovarăș 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, alături de 
delegațiile Uniunii Sovietice, aile ță-i 
rilor socialiste și *le altor țări iubi" 
toare de pace, nu va precupeți nici 
un efort pentru a face să izbîndească 
nobilele teluri de pace, îi urăm din 
tot sufletul succes, fiind cu inima a- 
lături de 
înfăptuirea 
totale.

cei care militează pentru 
dezarmării generale și

trată
cut-o
Constantin Grecescu :

Știind că detegiația tării noastre, în
■>rof. MIHAI NEOfiF 

riestru al sportului

Pentru coexistență pașnică în lume
De două ztle atenția întregului 

/nostro popor, asemenea tuturor popoa- 
De altfel, atleții și antrenorii care’relor iubitoare de pace de pretutin- 

' 'deni, este îndreptată spre lucrările 
■ -celei de a XV-a sesiuni a Adunăriise află la Atena în așteptarea primu

lui start al Jocurilor acordă echipe- Țchmeraie a ^NU., evenîmenF^iitfc 
lor noastre multe șanse la întâietate. ”de cea mai mare însemnătate.
Este semnificativă în acest sens de
clarația pe care ne-a făcut-o secreta
rul (
Artur Takaci:
ție va fi deosebit de interesantă. Fie
care echipă se 
bună formă și

; ’ Prezența la lucrările ei a conducă- 
; Torikr statelor socialiste, cit și a altor

, , , ., _ , . - state iubitoare de pace, ne dă spe-
general al Jocurilor Balcanice, • -j-gpța ftl triumful coexistenței pașnice 
TzkaU : „Lupta Ia actuala edi-..și înțelegerii între popoare.

; Cuvîntarea tovarășului N. S. Hruș- 
maJ':ctov și a tovarășului Gh-eonghe Gheor- 

. ..a* ’ ghiu-Dej ținute la sosirea pe pămîn- 
Aiirmlnu--(yj Americii arată cum nu se poate 

mai bine spiritul de înaltă răspun
dere cu oare conducătorii delegațiilor 
din țările socialiste privesc prbbie-

Cuvîntarea tovarășului N. S. Hruș-

( Continuare

prezintă în cea 
alcătuire.

ROMEO VlLARA

in pag- a 4-a)

mele ce urmează a fi dezbătute ta 
cadrul sesiunii și, în primul riad, 
problema dezarmării generale și 
totale. Ele sînt -adevărate chemări ta 
înțelegere și cooperare în vederea a-: 
sigurării coexistenței pașnice în funie. 
De aceea și eu, ca și întregul nostru 
popor muncitor, sînt în aceste zile ală
turi de delegația țării noastre, în frunte 
ou iubitul nostru conducător, tovar- 
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej. căreia 
îi dorim din toată inima succes de
plin la lucrările sesiunii, pentru trium
ful cauzei păcii ■— bunul cel mai de 
preț al omenirii.

SONIA 1OVÂN 
maestră a sportului

Invitați® la o minunată serbare sportivă
„Stelele" s-au ...aliniat. Urmează 

o înclinate spre stingă apoi una spre 
dreapta. Iafă-le pornite într-un dans 
lin, ușor, plutit parcă.

Este ansamblul tinerelor muncitoare 
din raionul Tudor Vladimirescu. Ele 
se pregătesc de citeva zile pentru 
festivalul ce va avea loc duminică 
după-amiază pe stadionul Republicii, 
cu prilejul închiderii finalei Concursu
lui cultural-sportiv al tineretului din 
București. Recunoaștem printre tinerele 
sportive pe harnicele muncitoare Flo- 
rica Marinete de la Flacăra joșie, 
Elena lonescu de la uzinele 
iembrie", Paula lonescu de la 
Breiner"...

In alt colț al stadionului, 
școlilor sportive din Capitală 
tesc un număr ce va i 
publicul chiar din prima 
prinde 7 Nu vă putem 
camdată declt cum 
„Flori, pentru voi!" 
nem totuși ceva. E 
veste cu margarete, 
junge! Restul îl veți vedea duminică 
după-amiază. Tot atunci veți avea pri
lejul să admirați măiestria celor peste 
800 de tineri care vor prezenta o pa
noramă a sporturilor. Numere spec
taculoase se anunță a fi „Cercurile

olimptce" șl „Umbreluțele". La aceste 
două exerciții cît și la cel al macilor 
și margaretelor vor participa peste 
1800 de sportive. Ansamblul de dan
suri compus din peste 800 de tineri 
și tinere va prezenta desigur un pro
gram interesant în serbarea de du-

■

minică după-amiază. pe care, sîntem 
siguri, o veți aplauda cu căldură.

CONCURSUL CULTURAL-SPORHV 
DIN CAPITALA

Ieri s-au disputat pe stadionul Ti
neretului din Capitală alte competiții

,7 No
vella

elevele 
pregă- 

desigur 
Ce cti-

cuceri 
clipă.

spune deo- 
intitulează: 

vă mai spu-
se
Să
vorba de o po- 

cu maci, cu... a-

Din fala stadionului Tineretului Wartu? festiv in proba riclistă
Foto ; li. Ciolnuiu

din cadrul finalei Concursului cuHtw 
ral-sportiv al tineretului din Btroti- 
rești. Iată citeva din rezultate: de 
clism (finala) biciclete oraș: 1. Ște
fan Toader (23 August), 2. D. Lnpu 
(V. I- Lenta), 3. N. Stai (N- Băl- 
cescu); semicurse- 1. Gh. Constantin 
(T. Vladimirescu), 2. N. VIad (23
August), 3. E- Roibu (Gh. Gheorghitw 
Dej). Fete: Sofia Barbut eseu (23 Au
gust). înot (finală): 100 m juniori:, 
1. I. Gheorghe (1 Mai) 1:23,8, 2. B* 
Moscovici (T. Vladimirescu)) 1:27,2* 
3. C. Gheorghe (Gri vi ta Roșie) 1 ;40,0( 
100 m senioare: I. I. Evdoșenko (V. T+ 
Lenin), 2. M- Esterca (I. V. Stalin)'». 
3. E. Pîrlea (N. Bălcescu); 100 m 
seniori: 1. D -Paraschivescu (Gr* 
Roșie) 1:09,8, 2. I- Tătaru (Gr. Ro* 
șie) 1:14,0, 3. Alex. Balogh (T. Vla+ 
dimirescu) 1 -22,0. Volei feminin (se* 
mifinale): Electrobobinaj (1 Mai) —* 
Tricotajul roșu (V. I. Lenin) 2—0 
(15-5, 15-3). S-au evidențiat R. To-t 
roabă, A Giovans și A- Haidău. Mă-» 
tasea Dudești (T. Vladimirescu) — 
Proiectantul (I- V. Stalin) 
(15-12, 15-8). Volei masculin 
finale): Btedrofar (Gr. Roșie) 
lectrobobinaj (4 Mai) 2—0- 
Cinematografie 
neasa 2—1,

V. 2-0 
(serni-i 
— E4 
Artă4

Select- raion Săr



f LU PTE ]----- —; »
Pregătirile sportivilor noștri

>/O IE l i

i '♦ In ziua de 7, 8 și 9 octombrie 
Va avea loc la Budapesta campiona
tul internațional feroviar de lupte. 
Pînă în prezent și-au anunțat parti
ciparea 15 țări. Sportivii noștri se 
pregătesc asiduu pentru a participa 
la această întrecere.

♦ In zilele de 15 și 16 octombrie, 
tot la Budapesta, va avea loc cea de 
a 111-a întîlnire a luptătorilor maghiari, 
iugoslavi și romîni, denumită „Cupa 
speranțelor olimpice". Primele două 
ediții au fost cîștigate de sportivii ro
mîni la o mică diferență față de lup
tătorii maghiari șî iugoslavi. In pre
zent, luptătorii noștri își fac pregă
tirile la cluburile și asociațiile res
pective, sub îndrlimarea antrenorilor 
lor, conform programului federației 
de specialitate. Remarcăm printre cei 
selecționabili pe următorii: Niculae 
Cristea (Metalul Buc.), Nicolae Pa
vel (C.C.A.), Alexandru Dohi (Chi
mistul Baia Mare), Otto Alexin 
(A.M.E.F.A.), Afila Balogh (Dinamo 
Satu Mare) și Alexandru Geantă 
(C.C.A.).

♦ Recent s-a desfășurat în Capi

începe finala campionatului
republican feminin

De sîmbătă, șahistele noastre frun
tașe se vor afla din nou în întrecere- 
La Timișoara începe finala campiona
tului republican feminin de șah, ediția 
1960. Anul acesta titlul și-l vor dispu
ta 16 jucătoare, printre care campioana 
țării Margareta Teodorescu, maestra 
internațională Elisabeta Polihroniade, 
Sanda Filipescu (calificate direct în 
finală), Roaica Manolescu, Margareta 
Perevoznic, Elena Rădăcină, Maria

- , ■ ii■ hirrlî -- ------

Cursul internațional de antrenori de la Paris
Intre ’5 și 14 septembrie a avut loc 

la Bois de Vincennes, în apropierea 
Parisului cursul internațional de an
trenori organizat anual de Federația 
Franceză de rugbi, sub egida Federa
ției Internaționale de Rugbi Amator 
(F.I.R.A.).

In funcție de actualele cerințe ale 
riigbiului, organizatorii și-au propus 
să abordeze o scrie de probleme, prin
tre care sistematizarea jocului tactic, 
necesitatea execuțiilor tehnice într-un 
regim maxim de viteză, combinațiile 
tactice spontane, susținerea jucătoru
lui purtător de balon, îmbunătățirea 
jocului liniei de treisferturi.

In jurul problemei susținerii jucăto
rului care posedă balonul s-au făcut

Știința Cluj — 
A. Z. S. Varșovia 

21-3 (8-0)
CLUJ, 21 (prin telefon). Desfășurată 

tn limitele unei perfecte sportivități, în
tâlnirea a plăcut celor prezenți datorită 
ritmului rapid, ardoarei și voinței cu care 
s-a luptat de ambele părți. Studenții au 
cîștigat clar în urma a patru încercări rea
lizate de Cordoș, Boboc, Demian, Gebe- 
fiigi (două dintre ele fiind transformate 
de Fodor și Gherashn) și a unei încercări 

’de penalizare, transformată de același 
Gherasim. Pentru oaspeți a înscris Kniat- 
kowski, o încercare. A arbitrat corect 
Valentin Hossu.

V. GACOVEANU 
corespondent

r-------------------------------------------------

„Cupa Carpaților"
Cu începere de mîine, orașul Sibiu 

va găzdui o importantă și interesantă 
competiție de tenis dotată cu „Gupa 
Carpaților". La cele cinci probe indi
viduale ale întrecerii au fost invitați 
să participe fruntași ai acestui sport 
ca Julieta Namian și Ion Tiriac, cam
pioni republicani, maestru emerit al 
sportului Gheorghe Viziru, C. Năsta- 
se, Cristea, Bosch, Serester, Rakosi, 
Bardan, Eleonora Roșianu, Eva Stăn- 
icescu. Concursul se va desfășura vi- 
tjiefi, sîinbătă și duminică. 

tală prima etapă a campionatului 
R.P.R. de lupte clasrie juniori. Dăm 
mai jos primii clasați la fiecare ca
tegorie: 50 kg: 1. N. Cristea (Meta
lul); 2. I. Focaru (Dinamo); 3. I. 
Baciu (Rapid). 53 kg: 1. N. Vinti- 
lescu (Semănătoarea); 2. S. Geantă 
(Metalul); 3. V. Camburcea (Progre
sul). 56 kg: 1. P. Marin (Construc
torul); 2. I. Iosifescu Titanii „23 Au
gust"); 3. Alex. Popescu (Progresul).
59 kg: 1. M. Chiriță (Metalul); 2. 
Șt. Ghiță (Dinamo); 3. P. Wolff (Di
namo). 63 kg: 1. E. Apăteanu (Di
namo); 2. A. Buha (Progresul); 3. 
E. Groza (Dinamo). 67 kg: 1. V. 
Gheorghe (Metalul); 2. C. Vlaicu 
(Dinamo); 3. 1. Damianidis (Progre
sul). 71 kg: 1. C. Bereceanu (Dina
mo); 2. E. Roman (Progresul); 3.
I. Rusu (Constructorul). 75 kg: 1. 
FI. Ciorcilă (Dinamo); 2. Gh. Dincă 
(Rapid). 80 kg: 1. A. Teodoroiu (Pro
gresul); 2. A. Opaină (Progresul);
3. V. Sara (Rapid). Peste 80 kg: 1. 
Alex. Chircă (Dinamo); 2. I. Cum- 
pănașu (Dinamo). Au participat peste
60 luptători de la 8 secții de lupte 
din Capitală.

Desmiireanu, Natalia Iliescu- Au sur
venit modificări în lista inițial prevă
zută, în lotul finalistelor fiind incluse 
și jucătoarele Magdalena Haidara și 
Emilia Chiș, care în semifinale au 
ocupat locuri bune în clasament

Vineri va avea loc la Timișoara tra
gerea la sorți premergătoare începe
rii turneului, iar sîmbătă este progra
mată prima rundă.

discuții ample. In ultimă esență este 
vorba de orientarea echipelor către joc 
colectiv. Francezii au dat ca exemplu 
pozitiv meciul Romînia—Franța, din 
iunie de la București subliniind faptul 
că echipa noastră a aplicat cu mult 
succes acest principiu de joc-

In ceea ce privește îmbunătățirea 
jocului liniei de treisferturi s-a remar
cat că, pe plan general, în rugbi există 
o serioasă carență a acestui compar
timent. De aici, o evidentă sterilitate 
în acțiunile dezvoltate pe linia de trei
sferturi, o tendință către joc șablon, o 
lipsă de fantezie-

Ca manieră de lucru, trebuie să 
arăt că cei aproape 50 de cursanți au 
fost împărțiți în două grupe. In grupa 
I, antrenorii francezi și romîni, în 
grupa a Il-a, cei din Polonia, Italia, 
R. F. Germană și Spania. Se poate 
distinge — în felul de alcătuire a gru
pelor — aprecierea de care se bucură 
rugbiul romînesc în Franța.

Cursul a cuprins lecții teoretice,' 
practice și seminarizări. In cadrul lec
țiilor au fost urmărite și două meciuri 
din ,,Cupa Ive du Mannoire" (Racing 
C.F.—Audi și P.U.C.—C.A.S.Q.B.). 
Pentru înțelegerea deplină a materia
lului predat au fost prezentate și o se
rie de filme cu redarea desfășurării C. ALEXE

internaționale. Federația 
rugbi s-a îngrijit ca la 

i funcționeze lectori din-

Prof. NICOLAE PĂDUREANU
antrenor federal

UN REUȘIT CONCURS DE VITEZĂ PE CIRCUIT LA PLOIEȘTI

—. - —z:-
Sportivi de mare valoare participă la Competiția

internaționala de înot și polo organizată 
de clubul Dinamo București

S-au primit confirmările și listele 
concurenților la competiția internațio
nală de înot și polo pe care o orga
nizează clubul Dinamo București în-, 
tre 28 septembrie și 2 octombrie la 
ștrandul Tineretului. Participă spor
tivii următoarelor cluburi : Dinamo 
Moscova, Dozsa Budapesta, Dinamo 
Berlin, Gwardia Varșovia și Dinamo 
București. La startul probelor de înot 
vor fi prezenți înotători și înotătoare 
de valoare mondială, printre care ci
tăm : Ursula Kueper (recordmană
mondială), Eleonore Lehman, ambele 
din R.D.G., Gyula Dobay, primul

Cele mai bune formații de polo își reîncep azi disputa
Astăzi, în. trei bazine ale țării (la 

București, Cluj și Tg- Mureș) cele 
mai bune formații de polo își reiau 
disputa întreruptă la 31 iulie-

Cea mai importantă partidă în 
această primă etapă a returului este 
programată la București (ștrandul 
Tineretului, ora 17) unde se vor afla 
„față în față" primele două echipe ale 
campionatului CS. Oradea (locul I) 
și Progresul București (locul II). In 
continuare, tot la ștrandul Tineretului, 
se vor întîlni echipele Voința Bucu
rești și C.C.A., într-un meci în oare 
militarii au prima șansă-

La Tg. Mureș, Dinamo București 
va alinia o formație cu Alex. Popes
cu într-un post nou pentru el; portar. 
Lipsită de aportul celor trei titulari 
suspendați în ultimele etape ale turu
lui, echipa lui Francisc Simon — 
C. S- Mureșul — nu poate emite 
pretenții decît la un rezultat cît mai...
strîns.

unor meciuri 
Franceză de : 
acest curs să 
tre cei mai cunoscuți, printre care 
Clement Dupont, Robert Poulain, Mau
rice Bartez, Andre Chilo. Din colecti- 
yul de lectori a făcut parte, de ase
menea, și o veche cunoștință a antre
norilor din țara noastră, prof. Rene 
Deleplace, care ne-a vizitat țara cu un 
an în urmă.

Ln afara problemelor cu referire 
strictă la rugbi au mai fost prezentate 
două referate- Primul, despre corela
ția dintre atletism și rugbi, al doilea, 
despre diferite aspecte aplicative ale 
medicinii sportive în rugbi.

In legătură cu acest curs, federația 
noastră va organiza săptămîna vii
toare o consfătuire cit toți antrenorii 
din țară. Dorim ca observațiile și no
tele noastre pe marginea cursului de 
la Paris să fie utile antrenorilor în 
activitatea lor. 

sprinter al Europei, Laszlo Magyar, 
Kato Boroș (R.P.U.), Ulvi Voog, Ma
rina Samali, Zinaida Belovezkaia, 
Ghiorghi Prokopenko, Albert Anto
nian, Ghenadi Androsov, Vladimir 
Lavrinenko (U.R.S.S.), Edward 
Boczkaja, Bozena Cedro (R.P.P.) și 
Alex. Popescu.

Competiția de polo va prilejui dis
pute de o înaltă valoare tehnică, în- 
trucît formațiile Dinamo Moscova, 
Dozsa Budapesta, Dinamo Berlin și 
Dinamo București se confundă aproa
pe cu reprezentativele țărilor res
pective.

In sfîrșit, ultima partidă va opune 
formațiile studențești din București și 
Cluj- Jucînd „acasă" clujenii nu pot 
pierde, în mod normal, cele două 
puncte-

Se reia activitatea
Sîmbătă se reia în Capitală activi

tatea internă la scrimă. Vor avea loc 
întrecerile etapei a IlI-a a campiona
tului R.P.R. individual. Concursurile 
se desfășoară în sala de gimnastică 
de la ștrandul Tineretului după ur
mătorul program: sîmbătă de la ora 
16,30 eliminatorii floretă bărbați; du
minică de la ora 9 eliminatorii la 
spadă; duminică de la ora 16,30 fina
lele la ambele probe. Trăgătorii sînt 
invitați înainte de ora fixată pentru 
începerea întrecerilor pentru reverifi- 
carea listelor de înscriere.

Orașul Stalin, 
a prilejuit o 
mult aplaudată de 

spectatori prezenți 
traseului.

ne

Sibiu și 
pasionantă 

M mi- 
pe mar- 

cînd spunem 
îndeosebi la 

clasei de 500

O serie de motocicliști fruntași s-au 
întrecut duminică dimineața la Plo
iești într-un interesant concurs de vi
teză pe circuit organizat de asociația 
sportivă Locomotiva Ploiești. Prezența 
la start a maeștrilor sportului N. Bu
escu, Gh. Ion și Gh. Voiculescu și a 
unor motocicliști fruntași din orașele 
București, 
Ploiești 
întrecere 
ile de 
ginea 
aceasta 
disputa din 
cm. c. dintre 
Ion, Ia cursa 
rei animatori
Florin Costache de la C.C.A. sau la 
„duelul" dintre Gh. Dragotă și Al. 
Trifu la clasa de 175 cm. c.

Și
gîndim
cadrul

Voiculescu, Buescu și Gh. 
de 250 cm. c. sport ai că- 
au fost Florin Ștefan și

SELECȚIONATA CATEGORIEI A,
A JUCAT MARȚI .

LA ORAȘUL STALIN
ORAȘUL STALIN 21 (prin tele-

fon). — Marți seara, în sala Trac
torul din localitate, selecționata ca
tegoriei A la volei a susținut un nou 
joc de verificare, de data asta în 
compania reprezentativei Orașului 
Stalin. Selecționata categoriei A, care 
a cîștigat cu 3—0 (10, 8, 4), a prac
ticat un volei cu acțiuni variate, ter
minate cu lovituri puternice. Unele 
schimburi de mingi au fost de o rară 
frumusețe, fiind aplaudate la scenă 
deschidă. S-au făcut însă și unele gre
șeli la preluări și la executarea ser-: 
viciului

Selecționata a folosit în fiecare set 
altă echipă : I : Rusescu, Miculescu, 
Derzei, Fieraru, Mihăilescu, Pavel ; 
II : Roman, Corbeanu, H. Nicol au,' 
Cherebețiu, Păunoiu, Drăgan; III.- 
Roman, Cherebețiu, Păunoiu, Corbea-i 
nu, Rusescu, Drăgan (Fieraru). Re
prezentativa Orașului Stalin a fost 
alcătuită din : Rău, Stanciu, Stăneij 
C.hinzeriuc, Schmidt, Rusu.

După acest meci, jucătorii selecțio
natei categoriei A au alcătuit două 
echipe care au jucat în continuare 
tncă trei seturi. î,

C. GRUIA - coresp. regional

Spartak Praga 
învingătoare la Craiova
CRAIOVA 21 (prin te leton). Un 

public numeros a ținut să asiste la 
partida internațională de volei dintre 
echipa locală C.S.C.F.R. Electro și 
Spartak Potrubi Praga. Oaspeții au 
cîștigat cu 3—1 (16—14, 15—9,
12—15, 15—11). Echipa craioveană, 
putea obține un rezultat mai bun, 
dacă blocajul și linia a doua fior-Fn- 
nau mai bine.

R. SCHULTZ-coresp. regional

Iată rezultatele tehnice înregistrate :
Clasa 125 cm. c.: 1. Gh. Dragotă 

(C.C.A.); 2. E. Toth (Voința Or. Sta
lin) ; 3. Iosif Omăt (Constr. Buc.). 
Clasa 175 cm. c.: 1. Gh. Dragotă: 2. 
Al Trifu (Rapid Buc.) ; 3. 1. Pușțașu 
(Constr. Buc.). Clasa 250 cm. z J,. 
Florin Ștefan; 2. Florin Costache, 3. 
S. Miliutin (Loc. Ploiești). Clasa 350 
cm. c curse: 1. Gh. Ion (C.C.A.);
2. P. Drăghici (Voința Or. Stalin) ;
3. Gh. Stafie (Voința Buc.). Clasa 350 
cm. c. (categ. sport): 1. Al Lăză- 
rescu (Rapid Buc.); 2. FI. Costac.be; 
3. S. Miliutin. Clasa 500 cm. c.: 1.
Gh. Voiculescu (C.C.A.); 2. N. Bu
escu (Rapid); 3. S. Miliutin. Clasa
1. J.: 1. M. Mezincescu (Loc. Ploiești);
2. S. Gliigor (Constr. Buc.) ; 3. P. 
Drăghici. Ataș: 1. Gh. Ion și C. U- 
drescu (C.C.A.); 2. Schuster și Coch ;
3. Keresteș și Marinescu (C.C.A.).

Costac.be


Pe marginea măsurilor luate pentru îmbunătățirea activității fotbalului
â .ni. . .................... "11 iii-i——» 1 r..-.

tcep să apară roadele
După trei etape de campionat se pot face unele consta

tări îmbucurătoare în ceea ce privește nivelul de joc. In 
special în ultima etapă am avut prilejul să asistăm la o 
serie de meciuri de calitate, desfășurate într-o notă de 
deplină sportivitate. Aceasta duce la concluzia că măsu
rile luate pentru îmbunătățirea activității și calității fot
balului stat puse în practică și încep să apară primele 
rezultate. Desigur, mai este mult de muncit în acest 
domeniu pentru realizarea integrală a principalelor obiec
tive ale fotbalului. Dar, trebuie să consemnăm cîteva din 
aspectele pozitive scoase în evidență pînă acum de jocu
rile de campionat, în special : munca de instruire s-a îm
bunătățit atît sub aspectul duratei cît și al intensității 
antrenamentelor; accentul se pune pe pregătirea tehnică, 
în care scop stat folosite în mai mare măsură apara
tele ajutătoare, precum și pe aplicarea concepției de joc

preconizată; jucătorii dau dovadă de disciplină, în gene
ral, atît la antrenamente cît și la meciuri, dovadă că sec
țiile de fotbal privesc cu toată seriozitatea problema mun
cii educative, iar măsurile disciplinare luate de federație 
au efectul dorit; antrenorii federali controlează cu regula
ritate antrenamentele echipelor, ajutînd pe antrenorii res
pectivi; ședințele de analiză a etapelor se țin cu regula
ritate și se dovedesc o foarte bună metodă de lucru; ar
bitrii se străduiesc și au început să presteze arbitraje 
bune, contribuind la normala desfășurare a jocurilor și 
la calitatea lor etc. Toate acestea creează o bază de ple
care sănătoasă pentru înregistrarea unui progres și mai 
evident în viitorul apropiat. Pentru aceasta însă, trebuie 
muncit și mai bine și ta această privință federația are un 
cuvînt hotărîtor de spus.

Note și comentarii dupâ etapa de duminica
' Desigur că pasionații fotbalului au 
reținut, ca o noutate a actualului 
campionat, prezența în formațiile mul
tor echipe de categoria A și B, a 
numeroase nume noi. Și nu numai 
atît. Aceste noi eiemente s-au afirmat 
cu fiecare etapă desfășurată, comp-or- 
țîndu-se la nivelul vechilor titulari și 

-aducînd o notă de prospețime și elan. 
Am notat nu de mult numele lui 
Mihăilă, Turcan (Minerul Lupeni), 
Czako (U.T.A.), Chiriță (Petrolul), 
Balint și Ion (Rapid), Pasan și Dri- 
dea 11 (Știința București). Consem
nam și după etapa de duminica alte 
nume : Florea (C.S.M.S. Iași), Zanca 
(Corvinul), Urziceanu (Știința Cra
iova ).

Majoritatea sînt foști juniori re
marcați în 19.58 și chemați în tabăra 
de juniori de la Rm. Vîicea. Aici, sub 
conducerea unor antrenori cu califi
care superioară și cu specializare în 
probleme de instruire cu juniorii, a- 
cești tineri fotbaliști au primit o 
pregătire superioara, care — comple
tata la cluburile lot — i-a ajutat să 
se dezvolte și să ajungă în primele 
formații. De altfel, taberele de ju
niori au fost de un real folos fotba
lului nostru. In afară de faptul că 
de aici au fost selecționate majorita
tea elementelor necesare echipei, re
prezentative pentru Turneele U.EF.A., 
ele au dat posibilitatea tinerii unei 
evidențe precise a multor juniori do
tați, de perspectivă.

Păcat că anul acesta tradiția nu a 
mai fost respectată. Federația n-a 
mai organizat tabăra...

S-AU RE1NT1LNIT DUPĂ DOI ANI...

Cînd au intrat, duminică, pe teren 
echipele Dinamo și Progresul și spec-, 
teorii au cunoscut formațiile, foarte 
■ uiți dintre ei s-au , întrebat: cine 
este -Pașcanu de la Progresul ?

Acest nou jucător apărea într-un 
meci deosebit de greu pentru Pro
gresul și faptul că antrenorii l-au in
trodus totuși în formație presupunea 
și un act de curaj, dar și convinge
rea că jucătorul este capabil să facă 
față jocului. Și așa a fost. Pașcanu

Fază din meciul Farul-Petro.ui (2-2) disputat la Constanta
Foto : M. Popescu

a corespuns așteptărilor antrenorilor 
săi, făcînd un meci plin de promi
siuni.

Cine este Pașcanu ?
Un fost junior din Craiova, care a 

jucat pînă acum la Știința și care 
a trecut, ca mulți alți tineri fotbaliști, 
prin tabăra de juniori din 1958 de la 
Rm. Vîlcea. încă de aici s-a afirmat 
ca un jucător de perspectivă. Cum se 
vede, el nu s-a dezmințit.

Aici, la Rm. Vîlcea, Pașcanu a fost 
coleg de promoție cu-.. Varga, pe 
care duminică l-a avut adversar di
rect. Fără să se intimideze nici de 
dificultatea meciului și nici de expe
riența în jocuri „tari" a lui Varga 
(promovat cu mult înainte în prima 
echipă), Pașcanu a făcut dovada ca
lităților sale. Rămîne să le confirme, 
bineînțeles, pregătindu-se cu seriozi
tate și perseverență.

NOTE STATISTICE

• Rapid a reușit duminică prima 
sa victorie în campionat asupra echi
pei C.C.A. după doi ani. Intr-adevăr,

feroviarii n-au mai învins pe actualii 
campioni din campionatul pe anul 
1957—58.

• In clasamentul general al gol- 
geterilor Gram l-a ajuns pe Tătaru. 
Amîndoi au cite 5 goluri marcate. 
Urmează :

3 goluri : Balint (Rapid), Ciosescu 
(Farul), Dridea (Petrolul) și Ungu- 
roiu (C.S.M.S. Iași).

2 goluri: Pîrcălab, Floruț (U.T.A.), 
Cacoveanu, Alexandrescu (C.C.A.), 
Varga, Țîrcovnicu (Dinamo Bucu
rești),. Voica (C.S.M.S. lași), Radu 
Tudor, Zanca (Corvinul), Seredai (St. 
roșu), Turcan (Minerul) și Văcaru 
(Rapid).

• Care este cea mai eficace îna
intare alcătuită din acest clasament ? 
Iat-o: Pîrcălab (2) — Balint (3) — 
Gram (5) — Unguroiu (3) — Tă
taru (5).

• Echipa săptămînii: Mîndru-Grea- 
vu, Brînzei, Panait-D. Munteanu, Po- 
pescu-Pircălab, Tabarcea, Ozon, Țîr
covnicu, Creiniceanu.

9 PAȘI SAU 9 METRI?

LA 1 OCTOMBRIE, START IN „TURNEUL CELOR PATRU"
După s perioadă de oarecare acal

mie, activitatea pugilistică se reia „în 
plin" de la 1 octombrie, cu • com
petiție care va trezi, sîntem siguri, 
un mare interes din partea amatori? 
lor de box. Este vorba de tradițio
nala întrecere, denumită „Turneul ce
lor 4" la care și-au anunțat partici
parea unii dintre cei mai valoroși 
boxeri ai țării. Simpla lectură a nu
melor pugiliștilor care vor evolua în 
cele 6 reuniuni ne scutește, credem, 
de comentarii, lată, de altfel, pe pro
tagoniștii celor zece categorii: muscă: 
M. Dobrescu, C. Ciucă (Reșița), Al. 
Bariciu, Ameth Nuri (Constanța) ; 
cocoș: N. Puiu, N. Mîndreanu, A. Ver- 
deș (Cluj), F. Pătrașcu (Craiova); 
pană: C. Gheorghiu, I. Turcu, Gh. 
Predescu, Gh. Anghel; semiușoară : 
G. Simonca (Cluj), P. Zăinescu, V.

Czegeli, A. FarcâșF ușoară: 1. Mihalie,- 
M. Dumitrescu (București), V. Mîrza 
(Cluj), I. Marcu (C. Lung-Muscel); 
semimijlocie: V. Neagu, Gh. Eramia 
(Galați), A. Gănescu, Gr. Enache 
(Brăila); mijlocie mică: Gh. Neagu 
(Constanța), N. Șerbu, 1. Păduraru 
(Cîmpina), N. Stoenescu; mijlocie: 1. 
Monea, Tr. Stuparu (Craiova); semi
grea: M. Nicolau, Gh. Negrea, E.' 
Toanovici (Cluj), Gh. Simion (Reșița) 
sau 1. Ferentz; grea: M. Gheorghioni, 
I. Alexandru (Ploiești), D. Filip (Re
șița), V. Netea.

♦ întrecerile pentru „Cupa F. R. 
Box" care urma să înceapă la 1 oc
tombrie au fost amînate cu o săptă- 
mînă (8 octombrie). Echipele de box 
care vor participa la această întrecere 
trebuie să confirme înscrierea în com
petiție pînă la 25 septembrie.

O GALĂ REUȘITĂ
Reuniunea de marți seara, în ca

drul căreia s-au tatîlnit echipele Pro
gresul și Constructorul, a debutat cu 
o partidă de o rară dîrzenie și spec
taculozitate, furnizată de tinerii Gh. 
Stăncuț și C. Crudu, în vîrstă de 
17 ani. Așa că, chiar de la început, 
spectatorii prezenți în tribunele de 
la Progresul s-au „încălzit" repede, 
cu tot frigul care se lăsase peste 
tribune. Stăncuț a lăsat o impresie 
excelentă, datorită loviturilor sale va
riate și puternice pe care le-a plasat 
cu adresă. El a avut o repriză (a 
treia) în care și-a dominat net adver
sarul, cîștigînd astfel pe merit.

Contrar așteptărilor, C. Rusu a

cîștigat foarte ușor partida cu M. 
Dincă, din acțiunile căruia nu am re
ținut decît cîteva laterale și multe, 
multe obstrucții. Rusu a cîștigat doar 
cu directa de stingă, pe care a fo
losit-o excelent. A urmat în ring pe-

Actualități
• BOXERII DE LA BOCȘA RO- 
MINA IN TURNEU PRIN ȚARA
• SIMBATA, REUNIUNE LA DI
NAMO

• Tînăra echipă de box Metalul 
Bocșa (antrenor Nicolae Ștefu) a sus
ținut recent întîlniri amicale cu for
mațiile Progresul și Dunărea, ambele 
din Brăila. In prima partidă, susținută 
sîmbătă seara Ia Brăila, pugiliștii din 
Bocșa Romînă au fost întrecuți la mare 
luptă de cei de la Progresul, cu sco
rul de 10—8. Duminică seara, ei au 
cîștigat întîlnirea cu Dunărea, cu sco
rul de 11—9. Elevii antrenorului Ștefu, 
și îndeosebi Q. Gruescu (minimă), V. 
Lazăr (cocoș), A. Nagy (pană), N. 
Gîmpeanu (semimijlocie), St. Mașco- 
vescu (mijlocie mică) a« lăsat cea 
mai bună impresie.

• Joi seara antrenorii de box din 
Capitală sînt convocați la ședința co
misiei orășenești de box, care se va 
ține la consiliul orășenesc U.0-F-S., 
de la ora 19,30. Vineri, la aceeași oră, 
va avea loc ședința colegiului de ar
bitri din Capitală.

Activitatea la zi
Azi, pe stadionul Republicii : 

PROGRESUL — MINERUL

După cum am mai anunțat, partida 
Progresul—Minerul Lupeni, progra
mată inițial pentru 25 septembrie, se 
disputa azi (cu începere de la ora 16 
pe stadionul Republicii) deoarece for
mația bucureșteană va evolua la 
sfîrșitul săptămînii in R. P- Bulgaria

Partida dintre cele două formații 
este așteptată cu viu interes de ama
torii de fotbal din Capitală deoarece 
în etapa de duminică Progresul a ară
tat că este in revenire de formă, iar 
Minerul în meciul de la . Bacău, deși 
a pierdut, a practicat un joc bun.

Progresul va alinia formația: Mîn- 
dru—Smărăndescu II, Caricaș, Sq^rg—; 
loniță, Pașcanu—Oaldă, Coiceă (Smă
răndescu 1), Protopopescu, Mafteuiă, 
Dinulescu. După cum se vede Dinti- 
lescu apare pe un post nou, la fel și 
Goicea.

Formația probabilă a Minerului’ 
Kiss—Dan, Coman, Cherestes—Mihă- 
ilă, Mihaly—Cucu, Szoke, Nisipeanu, 
Turcan, Creiniceanu.

Jocul va fi arbitrat de N Vizireanu 
(Citii).

Lotul B se antrenează azi la 
Cîmpina

Potrivit planului de pregătire a lo
turilor reprezentative, astăzi are ioc 
un antrenament comun al jucătorilor

din lotul secund. Ei vor întîlni la 
Cîmpina echipa locală Poiana. In io
tul convocat au intervenit cîteva mo
dificări. Dupâ toate probabilitățile va 
juca formația: Sfetcu (Petrolul) —E. 
Nagy (CSM Sibiu), Cepolschi (Pe
trolul),Greavu (Rapid) sau Buzeșan 
(Dinamo Obor)—Stoica (Dinamo Ba
cău), Tabarcea (Petrolul)—Manea 
(Jiul), Raksi (C.G-A-), Manolache 
(Știința Timișoara), Lereter (Știința 
Timișoara), Tischler (CSM Reșița).

Rezerve: Oanâ (Tractorul Or. Sta
lin) și Seredai (Steagul roșu).

Dinamo București joacă ia 
Sofia

După cum am anunțat la timp, Di
namo București susține azi la Sofia 
o partidă amicală cu Slavia (adver
sarul a fost schimbat în ultimul mo
ment). In vederea acestei partide, dina- 
moviștii au plecat de marți la prînz 
cu avionul. Va juca formația : Uțu— 
Popa, Nunaieiller III, Panait — A- 
lexandru, Numveiller IV — Anghel, 
Varga. Ene II. Țîrcovnicu, Eftimie. 
Rezerve sînt: Cosma, Ivan, Dragomir, 
Frățilă și Selymesi.

Rapid - Bumbacul 2-0 (2-0)
Formația feroviară s-a antrenat 

miercuri în compania echipei Bumba
cul, cîștigînd partida cu 2-0. Au mar
cat Georgescu și lord ac he.

Conform .regulamentului, la lovitu
rile libere jucătorii echipei adverse 
sînt obligați să stea Ia o depărtare Je 
9 metri de locul executării acestei lo
vituri. De fapt, e vorba de 9 metri șl 
15 centimetri, dar pe-acești 15 centi
metri nu-i mai punem la socoteală 
nici noi și cu atît mai puțin... arbitrii. 
Nefiresc însă este că conducătorii jocu
rilor de fotbal nu prea țin seama 
nici de cei 9 metri. Intr-adevăr, rare
ori se întîmplă să vedem un arbitru 
care, măsurînd distanța impusă de re
gulament, să-și „deschidă" pașii in 
așa fel îneît acei 9 metri să fie într- 
adevăr... 9 metri. De cele mai multe 
ori un „pas" nu depășește 60-70 de 
centimetri, iar ultimul, cel de-al 9-lea, 
aproape că e făcut pe loc. In felul a- 
cesta, „zidul" nu stă efectiv mai de
parte de 6-7 metri de locul de unde 
se execută lovitura liberă, ceea ce 
constituie un dezavantaj pentru echipa 
care beneficiază de a-eastă lovitură.

Desigur, nu există posibilitatea de 
a se măsura exact cei 9 metri prevă- 
zuți de regulament. Dar arbitrii tre
buie să facă pașii în așa fel îneît 
aproximația să fie cît mai mică. Sîn
tem convinși că nu le-ar conveni de 
loc, dacă la „Textila" li s-ar măsura 
stofa în ... pași de arbitri. Le ar trebui 
7 „metri" de-un costum I

LOCAȚIUNE DE BILETE
Pentru jocul de fotbal Dinamo.Bucu

rești — Știința Timișoara (stad. Re
publicii în nocturnă duminică 25 sep
tembrie a.c.), biletele se pun în vîn- 
zare la casele obișnuite; începînd de 
yinai 23 septembrie. ,

REZULTATE TEHNICE : Gh. ) 
Stăncuț (C) b.p. C. Crudu (P) ; ( 
I. Mitu (P) b. ab. P. Radu IC) ; > 
I. Cocoș (P) b. p. I. Marinescu { 
(C) ; I. Stoica (P) b. p. V. Baron f 
(C) ; C. Rusu (P) b. p. M. Dincă { 
(C) ; Al. Baricitr (P) m. n. D. Mi- 4 
ron (C) ; D. Fieraru (P) b. p. J 
M. Pîrvu (C) ; 1. Marin (P) b. p. I 
A. Tănase (C) ; A. Gănescu (P) r 
b. p. M. Void: (C) ; Gh. Rbssler 7 
(P) m. n. E. Schnapf (PI

rechea Al Bariciu—D. Miron. Cînd 
crainicul prezenta pe boxeri, nimeni 
nu-și închipuia că elevul lui Lucian 
Popescu se va descurca atît de greu 
în fața tînărului Miron. Dar cele ce 
au urmat au infirmat pronosticurile- 
în<tr-o victorie ușoară a boxerului de 
la. Progresul. Dupâ o repriză egală, 
Miron trece decis la atac și trimite 
numeroase croșee de dreapta pe care- 
Bariciu, surprins, nu le poate evita. 
La mijlocul reprizei a treia, Bariciu- 
recepționează o astfel de lovitura — 
extrem de puternică — care-l aduce 
în situația de groggy. Enervat ef
face totul pentru a remonta din han
dicap, dar atacă cu capul, fapt care- 
îi atrage un avertisment. Victoria lui 
Miron nu se mai putea pune la în
doială, dar juriul a preferat să acor
de o decizie de egalitate, greșită după- 
părerea noastră.

A Gănescu a cucerit, fără a se 
întrebuința prea serios decizia la 
puncte în meciul cu M. Voicu. In 
general, partida a fost la discreția- 
boxerului de la Progresul, căruia ad
versarul nu i-a opus o rezistență de
cît în ultima repriză, cînd a și reușit,, 
de altfel, să echlibreze oarecum si
tuația.

- R. C. —

DIN NOU NICI UN „12“ l
• CINE A TRIAT CEL MAI MULT? • ULTIMUL CONCURS PENTRU 
PREMIILE SUPLIMENTARE DE 200.000 LEI • NUMERELE TRAGE 

RIl SPECIALE PRONOEXPRES
Concursul Pronosport nr. 38 (etapa 

din 18 septembrie) s-a încheiat fără 
să se găsească vreun buletin cu 12 
rezultate. Un asemenea buletin ar fi 
obținut un premiu de peste 87.000 
lei.

Iată premiile concursului nr. 38:
11 variante cu 11

7.927 lei;
114,20 variante cu 10

916 lei;
992,60 ‘ '

158 lei.
Fond de premii :
Este 

de știut că 
rea" cea mai mare 
a buletinelor a
produs-o ,,X“ul de 
la meciul II Di
namo—Progresul și 
pid — C.C-A.

Cine va avea 12 
nică ? Amintim că concursul de du
minică este ultimul concurs din luna 
septembrie care participă la fondul 
suplimentar de 200.000 lei, dintre cara 
un autoturism Moskvici.

Tragerea pentru desemnarea numă
rului concursului care beneficiază de 
aceste premii și a pronosticurilor, va 
avea loc marți dimineața (ora 9) 
la agenția centrală Loto-Pronosport 
din Cal. Victoriei 9.

Iată acum pronosticurile date de 
antrenorul Ion Unguroiu de la 
C.S.M.S. Iași pentru concursul nr. 39 
(etapa din 25 septembrie a.c.) :

I. Dinamo Buc. — Știința Timi- 
_ joara I

If. Rulmentul Bîrlad 
hova Ploiești

III. Steagul roșu —
IV. Petrolul
V. C.S.MS. Iași — 

VI. ‘

Pra-

Rapid 
Corvinul 

C.C.A.
Dinamo

1
I, X 
I
1. X

rezultate

rezultate

a

a
variante cu 9

interesant 
„trie-

rezultate

348.804 lei.

a

Știința Cluj
Bacău
Farul - U T.A.
Steaua roșie Bacău — 
Foresta

IX. C.S. C.F.R. Electro — 
Știința Craiova

X. Gloria Bistrița — Jiul 
XI. G.S.M. Reșița — Ind. Sîr-

mei Cîmpia Turzii.
1, X

XII- Aurul Brad - 
G. S. Oradea 1, X 
După cum s-a a- 
nunțat din timp 

meciul II de pe afișe (Progresul— 
Minerul) care se dispută azi, a iosfr 
înlocuit cu meciul RULMENTUL BIR- 
LAD-PRAHOVA PLOIEȘTI.

La tragerea SPECIALA PRONO
EXPRES din 21 septembrie 1960, au 
fost extrase următoarele numere;

PRONOEXPRES 
EXTRAGERE
23 5 8 36
de rezervă ; 10

VII.
VIII.

I
I. X

X, 1

X, 2
X, 2

©•onosport
nu 1 de la Ra-

rezultate dumi-

35
9

22
31

Iei.

PRIMA
11

Numere
A DOUA EXTRAGERE

21 47 39 26 35
Numere de rezervă; 14
Fond de premii: 1.162.535
Tragerea Loto-Ccntral de mîine are 

un report de 51.813 lei.
Rubrică redactată de I. S. Loto-. 

Pronosport.



După 9 etape lupta devine din ce în ce 
mai pasionantă în „Turul ciclist al R. P. R.“

C.C.A. $1 RAPID ÎNVINGĂTOARE ÎN MECIURILE
DE BASCHET CU VORWÂRTS BERLIN

(Urmare din pag. 1)

petiția se situează din punct de ve
dere tehnic la un nivel foarte ridicat, 
întrecerile sânt interesante și concu
rența depun toate eforturile pentru 
a obține rezultate valoroase.

2. Individual: W. Ziegler; echipe- 
R.P.R. tineret.

NICOLAE VOICU — antrenorul 
echipei R.P.R. I: 1. Asistăm la un 
tur ciclist superior, ca participanți 
valoroși, cu medii orare ridicate șl 
dispute pasionante. Este un tur al 
surprizelor, în care datorită dîrzeniei 
ca care rutierii își dispută șansele 
clasamentele se schimbă de la o e- 
tapă la alta. Greu de făcut pro
nosticuri! Totuși...

2. ...W. Ziegler și R.P.R. tineret au 
șanse să se mențină în fruntea cla
samentelor.

KURT ADAMEK — antrenorul ci
cliștilor din R.D.G.: 1. Nivelul tehnic 
al întrecerii poate fi comparat cu cel 
al „Cursei Păcii". Organizarea șl ar
bitrajele sini ireproșabile. Valoarea 
concurenților (majoritate sînt rutieri 
cu experiență în întreceri internațio
nale) a asigurat o desfășurare pasio
nantă Turului Ciclist.

2. Individual: L. Zanoni, C. Moi- 
ceanu sau J. Grurizig. Echipe R.P.R. I.

ERVANT NORHADIAN — antreno
rul echipei noastre de tineret: 1. Me
dia orară realizată vorbește de la sine 
despre valoarea întrecerilor. Mi-au fă
cut o impresie deosebită cicliștii ger
mani și belgieni, care au o pregătire 
superioară.

2. Doresc să ciștige W. Ziegler șl 
R.P.R. tineret.

EDUARD VANDENHAUTE — din 
delegația Belgiei: 1. Este una din cele 
mai frumoase competiții cicliste pe 
care am văzut-o șl îmi face o plă
cere deosebită să asist ta desfășura
rea ei. Organizarea este foarte bună.

2. Eu sper ca în clasamentul indi
vidual să ocupe primul loc un ciclist 
belgian, dar printre favoriți văd și 
pe germanul: L. Hohne. Pe echipe: 
R.D.G.

★
SUCEAVA 21 (prin telefon)). In 

etapa a 9-a Vatra Dornei-Suceava au 
intervenit schimbări de uitimiH mo
ment. Verificînd traseul, comisia de 
organizare a hotărît să renunțe la o 
porțiune de 44 km (între Vîrful Meste.
cănișului și comuna Frasin), deoarece 
drumul era accidentat. Astfel etapa a 
fost împărțită în două semietape: Vatra

Azi se deschide ediția jubiliară 
a Jocurilor Balcanice de atletism

(Urinare din pag I)

aceasta mă gîndesc la faptul că cei 
mai buni atleți ai echipelor partici
pante s-au pregătit și au luat parte 
la Jocurile Olimpice. Dintre ei, doar 
reprezentanții dvs. au reușit să cuce
rească medalii în extraordinara con
fruntare sportivă de pe Stadio dei 
Centomila, prin lolanda Balaș și Lia 
Manoliu, și vă feiicit călduros pentru 
acest mare succes. In ultimii ani 
i-am putut cunoaște bine pe atleții 
romîni și de aceea comportarea lor 
la J.O. nu mi se pare de loc întâm
plătoare, ci un aspect sau o conti
nuare a progresului general realizat 
de sportul romînesc în acești ani. De 
aceea, îi consider și de data aceasta 
favoriți pe romîni în întrecerile bal
canice nu numai la femei, unde este 
mai mult ca sigur că România va 
cîștiga pentru a 4-a oară consecutiv 
Balcaniada, ci și la bărbați. Repet, 
însă, lupta va fi strînsă și ne aștep
tăm să vedem multe recorduri balca
nice doborite".

★

Din echipa Iugoslaviei nu lipsesc 
Lorger, Mihalici, Bezjak, Racici, Ro
dase viei. Kovaci, Vazici și alți atleți 
de valoare. Grecii își pun mari spe
ranțe în Papavasiliu, Depastas, Man- 
glaras. Tsakanikas, Kunadis, Sillis, 
Rouhanis, Morayemos, Glezos. Sînt 
aici și cei mai buni atleți turci, în 
frunte cu Kocak. Dalkilic, Sahiner, 
Ozgîiden, Ot.el, Giil Ciray.

★

In timp ce atleții fac ultimele pre
gătiri, în Atena continuă să se des
fășoare diferitele festivități prilejuite 
de „Săptămîna Jocurilor Balcanice". 
La una din acestea am participat și 
noi marți seara. în sala de marmoră 
a Institutului Geologic, în fața unui 
numeros public (printre care se aflau 

Dorneii-Mastecăniș (20 km) 
și Frasin-Sttceava (43 
km). Deși s-a evitat dru
mul accidentat, totuși în 
această cursă. Iiotăritoare 
au fost nu acțiunile între
prinse de cicliști, ci pene
le de baieu șl defecțiunile 
mecanice. Datorită aces
tora echipa R.P.R. I a 
pierdut o mare parte din 
avansul care o separa de 
reprezentativa R.D.G. De 
asemenea, s-au produs 
unele modificări și în cla
samentul general indivi
dual.

La ora 13,30 cicliștii au 
pornit în cursă. Mult timp 
plutonu.) se menține com
pact. I. Coarna este nevoit 
însă să rămînă pentru a 
repara baieul. La o bus
culadă G. Melcioc cade și 
abandonează. Spre Vîrful 
Mestecănișului alergători! 
se înșîruie. Cel care atacă 
este tânărul G. Burtea. In 
urmărirea lui pornesc D. 
Munteanu și A. Șelaru, 
care în apropiere de linia 
de sosire reușesc să-l în
treacă. Iată ordinea, so
sirii în această semieta- 
pă : D. Miurrteanu, A. Șe
laru și G. Burtea, toți în 
același timp, 39:04. Ei au 
terminat prima semiietapă 
cu un avans de 4 sec. 
față de un pluton nume
ros.

Deoarece clasamentul 
general a.| etapei se făcea prin adițiu- 
nea timpilor realizați în cele douăse- 
mietape era de prevăzut că învingă
torul se va afla printre acești trei ru
tieri, beneficiari ai zestrei de cîteva 
secunde, suficiente pentru o sosire în 
pluton. Așa s-a și întâmplat. După tre
cerea prin Gura Humorului, cu 20 km 
înainte de sosire, sparge A. Șelaru și 
puțin mai tîrzfu G. Burtea. Astfel că 
la sprintul din Suceava singurul con
curent cu șanse este D. Munteanu. 
Belgianul Victor Van Sclwl încearcă 3ă 
recupereze handicapul printr-mi sprint 
prelungit, dar nu reușește să refacă 
decît una din cele patru secunde. D. 
Munteanu cîștigă astfel cea de a 9-a 
etapă.

Iată acum ordinea sosirii în cea de 
a doua semietapă: Victor Van Schil 

numeroși participanți la primele ediții 
ale J.B.) d. Nicola idiș, președintele 
S.E.G.A.S. (Federația de atâetism a 
Greciei) a ținut o interesantă confe
rință despre „Istoria Jocurilor Bal
canice".

★

Iubitorii de atletism din Atena aș
teaptă cu emoție ziua primei întâlniri 
cu toți atleții participanți la Jocuri. 
Acest lucru se va întâmpla joi seară, 
cînd — după o săptămînă în care a 
fost pregătit pînă în cele mai mici 
amănunte (motiv pentru care nici n-a 
găzduit antrenamente) — stadionul 
de marmură Panathinaikos, construc
ție unică în felul ei, își va deschide 
porțile pentru festivitatea de deschi
dere a ediției jubiliare a Jocurilor 
Balcanice. Pe același stadion unde cu 
30 de ani în urmă se puneau bazele 
acestei minunate întreceri, se vor ali
nia echipele țărilor participante. 
Pe stadion va fi aprinsă flacăra 
Jocurilor, adusă din Olimp. Vor fi 
înălțate drapelele de stat ale țărilor 
participante. Pentru prima oară, dea
supra stadionului se va înălța 
steagul Jocurilor Balcanice, a- 
probat azi dimineață în prima ședință 
a Congresului ordinar al J.B. (sub
liniem cu satisfacție că dintre toate 
machetele prezentate Congresului a 
fost aleasă cea adusă de delegația 
noastră). După depunerea jurămînfu- 
lui balcanic, echipele se vor retrage 
de pe teren, lăsînd locul unor ansam
bluri folclorice elene, care au pregătit 
un spectacol în cinstea Balcaniadei.

întrecerile vor începe vineri. Iată 
programul primei zile :

De la ora 9 ; stadion Panathi
naikos : decatlon; ora 10 disc (f); 
ora 16.30 ciocan (stadion Pamonios); 
de la ora 19.30 pe stadionul Pana
thinaikos : 400 m g serii, înălțime
(b), 100 (f) serii, 100 m (b) serii, 
800 m (f), 800 m (b), 400 m g fi
nala, 100 m (f) finala, 100 m (b) 
finala, 10.000, greutate (b), decatlon.

Belgianul Victor Van Schil (mijloc'), tînărul nos
tru alergător Walter Ziegler (dreapta)* și tnaghia 
rul Geza Torok (stingă) clasați în ordine în 
etapa contra cronometru Cluj-Dej, răspunzînd 

aplauzelor publicului spectator.
Foto: T. Chioreanu

(Belgia) 1 h 05:02, De Waele Adolf 
(Belgia) 1 h 05:03, M. . Bruning 
(R.D.G.), și D. Munteanu (Victoria) 
același timp cu De Waele Adolf.

Clasamentul general al etapei: 1. 
D. Munteanu (Victoria) I h 44:07, 2. 
Victor Van Schil (Belgia) 1 h 44:10,
3. De Waele Adolf (Belgia) 1 h 44:11,
4. M. Bruning (R.D.G.) același timp,
5. B. Ekblom (Suedia) 1 li 44:38. 
Purtătorul tricoului galben. W. Ziegler, 
a sosH pe locul 8 cu 1 h 44:38. Pe 
echipe etapa ă fost cîștigata de forma, 
ți a Victoria ai 5 h 13:23.

Clasamentul general individual după 
9 etape: 1. W. Ziegler (R.P.R. tineret) 
26 h 50:09, 2. J. Gninzîg (R.D.G.) 
26 h 51:24, 3. G. Moiceanu (Victoria) 
26 h 52:48, 4. L. Zanoni (R.P.R. I) 
26 h 55:06, 5. D. Munteanu (Victoria) 
26 h 55:11, 6. S. Duță (R.P.R. tineret) 
26 h 55:38, 7. O. Dumitru (G.P.B.) 
26 h 55:40, 8. L. Hâhne (R.D.G.) 26b 
56:01, 9. Victor Van Schil (Belgia) 
26 h 56:04 10. B. Ekblom (Suedia) 
26 h 56:27.

Clasamentul pe echipe: 1, R.P.R. 
tineret 80 h 37:12. 2. R.P.R. I 80 h 
42:08, 3. R.D.G. 80 h 42:17. 4. Belgia 
80 h 47:29, 5. Victoria 80 h 50:14, 6. 
R.P.U, 80 h 53:23.

Joi se desfășoară etapa a X-a Fălti
ceni—Iași îar vineri etapa a Xl-a 
Iași — Bacău.

SELECȚIONATA DE TENIS DE MASĂ 
VOINȚA ÎN R. P. UNGARĂ

Marți a părăsit Capitala, Sndreptindu-se 
spre Budapesta selecționata masculină 
de tenis de masă Voința. Au făcut de
plasarea următorii jucători: Nicolae An- 
gelescu, Otto Bottner, Thomas Nazar- 
beghian, Mihal Motancea și Marius Lă- 
zărescu. In capitala B. P. Ungare, spor
tivii romîni vor întîlnl formația Sparta- 
cus, clasată pe locul III în campionatul 
maghiar.

• In runda a V-a a turneului in
ternațional de șah de la Marianske 
Lazne, Ghițescu a remizat cu marele 
maestru cehoslovac Ludek Pachman. 
In fruntea clasamentului se află 
Pachman cu 4 p. urmat de GHI
ȚESCU 3‘/2 p„ Eisinger și Lokvenc 
cu cîte 3 p.

• Continuîndu-și turneul în R. P. 
Chineză echipele selecționate de tenis 
de masă ale R. P. Romîne au întâlnit 
la Pekin reprezentativele orașului. în 
ambele meciuri gazdele au cîștigat la 
mare luptă : 3—2 în meciul feminin, 
9—7 în cel masculin. Radu Negules- 
cu a obținut 3 victorii.

• La cea de a XlV-a ediție a O- 
limpiadei de șah și-au anunțat oficial 
participarea echipe din 34 de țări.

• La Cleveland s-a disputat finala 
zonei americane din cadrul „Cupei 
Davis" ia tenis. Echipa S.U.A. a în
vins cu 5—0 pe cea a Venezuelei.

• în orașul suedez Malmoe s-a 
desfășurat un conours internațional

Baschetbaliștii de la CC.A. au rea
lizat marți seară în meciul cu Vor- 
wărts Berlin o partidă reușită, spec
taculoasă și de un nivel tehnic mulțu
mitor, mai ales dacă ținem seama de 
perioada de pregătire în care se află- 
Manifestând vervă de joc, precizie re
marcabilă în aruncările la coș, ac- 
ționînd în atac cu multă rapiditate și 
fantezie, echipa CC.A. a înscris o 
frumoasă victorie cu scorul de 72—60 
(42—31).

Oaspeții s-au dovedit adversari re
marcabili prin înălțimea lor, prin 
eficacitatea acțiunilor, prin dîrzenia 
cu care au recuperat mingile în dis
putele sub panouri, în special în apă
rare. Formația Vorwârts, clasată pe 
locul al treilea în campionatul R- D. 
Germane, s-a prezentat ca o echipă 
tânără, cu mari perspective, capabilă 
să înregistreze în scurt timp un în
semnat progres tehnic și tactic.

Cele 132 de puncte ale meciului au 
fost înscrise de: Novacek 17, Cim- 
poiaș 15, Fodor 14. Folbert 9, NLcu- 
lescu 8, Nedef 7, Valeria 2, pentru 
C.C.A. și de: Pleitz 24, Flau 11, Wie
sel 10, Dbtze 8. Thieme 4 și Eisen- 
hut 3, pentru Vorwârts. Dintre aceș
tia am remarcat pe Nedef, Fodor, 
Cimpoiaș, Novacek. Folbert, Pleitz, 
Flau și Eisenhut.

★

A doua partidă susținută de echipa 
masculină de baschet Vorwârts Berlin 
în Capitală a avut loc aseară în sala 
Dinamo, unde oaspeții au întâlnit for

Continuă întrecerile
BAD AUSSEE 21 (prin telefon). Luni 

au început în localitate întrecerile ,,Cursei 
de 6 zile” la care, după cum se știe, s-au 
prezentat o seamă de alergători de va
loare din U.R.S.S., R. S. Cehoslovacă, 
R. D. Germană, R. P. Polonă, Anglia, 
Suedia, R. P. Romînfi, Austria, R. F. Ger
mană și din alte țări unde sportul eu 
motor se bucură de multă popularitate. 
Marți s-a desfășurat etapa a doua (318 
km) iar ieri etapa a treia (169 km). Dru
mul pe care l-au avut dc străbătut aler
gătorii a fost foarte greu, a plouat cu 
intermitențe, ceea ce a îngreunat, fi
rește, desfășurarea întrecerilor. Etapele 
lungi, drumurile sinuoase, au cerut din 
partea motocicliștilor o deosebită atenție, 
o marc concentrare nervoasă. După trei 
zile de alergări, în cadrul cursei dotată, 
cu Trofeul Națiunilor, motocicliștii aus
trieci au reușit să se instaleze momentan, 
pe primul loc, cu zero puncte penalizare. 
Ii urmează, în clasament alergătorii din 
R. S. Cehoslovacă.

Mol «cicliștii romîni, care anul trecut 
au realizat frumoasa performanță dc a 
ocupa locul doi în clasamentul pe națiuni, 
nil au început competiția sub cele mai 
bune auspicii. Aceasta din mai multe 
motive. In etapa a doua, echipele noastre 
au înregistrat abandonuri. Astfel, în 
echipa întîi, a abandonat Gheorghe Ioni- 
ță, căruia datorită drumului deosebit dc 
accidentat i s-a defectat mașina. In a- 
ceeași etapă de concurs a abandonat Mir
cea Cemescu, căruia i s-a gripat ambre- 
iajul. In aceste condiții, echipele noastre 
nu mai participă, firește, la întrecerile 
pentru cucerirea Vasului de argint. Alcr-

PE SCURT
de atâetism la care au participat 
atleți din Suedia, Indiile de Vest,
S.U.A., Australia și alte țări. Proba 
de 1 milă a revenit hu ElUat în 
3:56,8.

• Cu prilejul unui concurs atletic 
desfășurat la Wuppertal, Kaufman l-a 
învins pe campionul olimpic la 400 m 
plat, americanul Davis reușind 46,5 
secunde.

• In cadrul turneului pe care-1 în
treprinde în Franța echipa poloneză 
de baschet A.Z.S. Varșovia a învins 
cu scorul de 65— 40 reprezentativa o- 
rașului Bordeaux.

® De cîteva zile se află în R. P. 
Chineză echipa selecționată masculină 
de tenis de masă a Suediei. La Can
ton, meciul cu echipa orașului a re
venit gazdelor cu scorul de 5—1. în
tâlnirea cu formația secundă s-a sol
dat cu victoria echipei suedeze la 
scorul de 5—-4. 

mația bucureșteană Rapid. După o în
trecere spectaculoasă rapidiștiî — a- 
vînd o pregătire tehnică și orientare 
tactică mai bună — au învins cu scorul 
de 59—52 ( 28—13). Gei mai buni jucă
tori : Tursugian, B. Popescu, Costescu, 
Gr. Popescu, de la Rapid, Pleitz și 
Flau, de la Vorwârts. In deschidere 
s-au întâlnit formațiile de tineret. Ra. 
pid a învins cu 38—24 (23—14).

■Ar

Vorwârts Berlin își continuă tur4 
neul jucînd astă seară în sala Dina
mo cu echipele de juniori și seniori 
ale clubului sportiv Dinamo București- 
Meciu! juniorilor va avea Ioc la ora 
19, iar cel al seniorilor la ora 20,30.

In deschidere, la ora 17,30, Dinamo 
— Rapid (volei feminin, amical).

D- STANCULESCU

S. K. Chemie Halle joacă miine 
cu Rapid București

Continuînd turneul în țară, echipele 
masculine de baschet Sport KJub 
Chemie Halle din R. D. Germană au 
jucat marți seară la Oradea cu se
lecționatele locale. La tineret victoria 
a revenit gazdelor cu 57—52 (22 — 
24), iar la seniori oaspeților cu 80—78 
(46—43).

I. GHIȘA, coresp. reg.
★

S- K. Chemie Halle va susține pri
mul meci în Capitală miine seară în 
sala Giulești, unde va întâlni la ora 
18 echipa de juniori Rapid, iar la 
ora 19,30 echipa de seniori Rapid.

La Bad Aussee

cursei de 6 zile
găLorii au rămas însă în concurs, la în
trecerile individuale.

Pentru a demonstra dificultatea traseu
lui, este suficient să arătăm că în prima 
zi au abandonat 8 alergători iar în ziua 
a doua au ieșit din cursă 9 motocicliști. 
Cei. șapte motocicliști romîni care au mai 
rămas în competiție, la întrecerile indivi
duale, nu au primit pînă acum nici un 
punct penalizare, iar la probele de depar
tajare ci au reușit să obțină, în media, 
350 de puncte. De remarcat că punctajul 
maxim pe care trebuiau să-l realizez#, 
era 250 de puncte pe zi. Depășind ♦- 
ceastă cifră, alergătorii noștri au sufi
ciente șanse pentru a candida la obți
nerea medaliilor de aur, lucru demonstrat 
de clasamentul pe care vi-1 prezentăm : 
1. Barbu Predescu 1009 p., 2. Mihai 
Pop 1003 p. 3. Mihai Dănescu 980 p
4. Ludovic Szabo 979 p. 5. Va si Ic Szab* 
951 p. 6. Iosif Popa 947 p. 7. Ștofa». 
Iancovici 941 p. După cum se vede, pînă 
la realizarea normei maxime (1500 p.)
alergătorii noștri mai nu de realizat 
proxima tiv o treime din puncta j. Trebuie 
știut că în cele 6 zile de concurs, regula
mentul prevede 6 probe dc departajare, 
după cum urmează : o probă de accele
rație, două de viteză dc coastă, două <1$ 
motocros și o probă de viteză pc circuit.

Azi se dispută cea mai grea etapă a 
Cursei de 6 zile”. Ea însumează 403 

km. în cadrul căreia se va desfășura 
una din probele de motocros. Mîine (eta
pa a cincea) alergătorii vor avea dc aco
perit 298 km, iar sîmbătă, cu prilejul 
ultimei etape, organizatorii au fixat un 
traseu scurt: 129 km.

• Echipa olimpică de fotbal a Ja
poniei a întâlnit în orașul Cesko Bu- 
dejovice reprezentativa de tineret a 
R. S. Cehoslovace. Fotbaliștii ceho
slovaci au învins ou scorul de 3—2.

• In prezent se află în turneu în 
R. P. Bulgaria echipa de fotbal Ro
tation (R. D. Germană). în primul 
meci desfășurat la Sofia fotbaliștii 
germani au învins cu 1—0 formația 
Spartak.

• Astăzi se dă startul în compe
tiția ciclistă internațională „Turul 
R. P. Bulgaria" la care participă a- 
lergători din R. D. Germană, Olanda, 
Belgia, Iugoslavia, R. P. Polonă și 
R. P. Bulgară. In total traseul mă
soară 1.468 km împărțiți în 10 etape, 
în prima etapă cicliștii se vor întrece 
pe un circuit (92 km) pe străzile o- 
rașului Sofia.

• La Brno, intr-un meci de fotbal 
echipa locală Ruda Hvezda a termi
nat la egalitate (2—2) cu 'Dynamo 
Berlin.


