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Traseul „Ștafetei prieteniei romîno-sovietice

Plecarea tovarășului Gfieorgfte GheorghMej

Desfășurarea „Ștafetei prieteniei ro- 
zîno-sovietice" este așteptată cu mult 
ticres pe întreg cuprinsul patriei. In 
omune, în raioane, în orașe și in cea

îrosui de mase „Să mtîmpinăm 7 Noiembrie" 
in raionul Tudor Vladimirescu din Capitală
ta prezent în întreaga țâră se des- 

ișoară întrecerile crosului de mase 
>ă întîmpinăm 7 Noiembrie", com- 
itiție sportivă devenită tradițională 
intru mișcarea- noastră sportivă. Cum 
■te și firesc, asociațiile sportive se 
rădiiiesc să asigure cele mal bune 
mdițiuni pentru desfășurarea acestor 
treceri-
Un exemplu în această privință îl 
instituie asociațiile sportive din raio- 
d Tudor Vladimircscu din Capitală, 
ide concursurile de cros se bucură 
: succes. De pildă, în cadrul aso- 
ației sportive Pielari, unde buna or- 
inizare a crosului și larga mobili-

\HIA VITORIA JOACA Șl LA CLUJ

Echipa braziliană Bahia Vitoria sus- 
le duminică o nouă întîlnire în țara 
-astră. Oaspeții se deplasează la 
uj unde vor susține o partidă în 
rnpania Științei Cluj.
In vederea acestui meci, studenții 
ijeni au susținut ieri un joc 'amical, 

pregătire, în compania echipei 
S.M. Cluj. Meciul s-a terminat ta 
alitate: 4—4. Cu acest prilej și-au 
:ut (reintrarea jucătorii Georgescu 
Munteanu. Punctele studenților au

>t marcate de Marcu (2), H. Mol- 
van și Popescu.

SELECȚIONATA REGIUNII IAȘI 
JOACA LA GHIȘ1NAU

rri cadrul manifestațiilor organizate 
cinstea Lunii prieteniei romîno-so- 

itice, selecționata regiunii Iași va 
:a duminică la Cliișinău. Fotbaliștii 
:eni vor întîlni echipa Moldova Ghi- 
lău.
G.A. JOACA LA 20 OCTOMBRIE 

LA VARȘOVIA

In ziua de 20 octombrie, echipa dc 
tbal a Casei Centrale a Armatei va 
ca la Varșovia cu echipa Legia. Intîl- 
rea se va disputa ut nocturni pe sta
ulul „Cea dc-a zecea aniversare”. Re- 
nșa acestei tntilniri va avea loc în anul 
tor la București.
In vederea meciului de la Varșovia, 
(lipa C.C.A. va părăsi Capitala ta ziua 

19 octombrie,. 

trele de regiune se fac pregătiri inten
se pentru a se asigura primirii și pre
dării ștafetelor un cadru sărbătoresc.

Ca și în anii trecuți, tradiționala 

zare a tineretului Ia startul probelor 
au stat în centrul preocupărilor con
siliului asociației, rezultatele obținute 
au fost dintre cele mai frumoase. Ast
fel, la oele 3 întreceri de cros organi
zate pînă în prezent, au participat 514 
concurenți, dintre care mulți s-au pre
zentat bine pregătiți și — ca urmare 
a acestui lucru — au obținut timpuri 
bune. Ou realizări, de asemenea, fru
moase se poate mîndri și asociația 
sportivă Orizontul, care pînă la ora 
actuală a organizat două întreceri de 
cros, la care au luat parte 429 de 
tineri și tinere.

Trebuie spus că de un mare ajutor 
în munca consiliilor asociațiilor spor
tive a fost inițiativa pe care a avut-o 
consiliul raional U.G.F.S. de a orga
niza trei centre raionale de desfășu
rare a crosului. In cadrul acestor 
centre (stadioanele Voința, P.T.T. și 
Pielari) asociațiile sportive au avut 
la dispoziție trasee bine alese și teh
nicieni care au ajutat la organizarea 
tehnică a competițiilor.

INTENSA ACTIVITATE 
COMl’ETIȚIONALA

In regiunea Stalin ai început desfă
șurarea campionatelor regionale de 
volei, handbal în 7 și fotbal.

La volei participă 12 echipe mas
culine din Sibiu, Orașul Stalin, Făgă
raș, Sighișoara, Dumbrăveni, Copșa 
Mică. Cristian (raionul Codlea). De 
curîixl au început și întrecerile celor 
opt echipe feminine. La handbal în 
7 sînt două serii a cite opt echipe la 
băieți și 14 echipe la fete.

Cea mai mare participare o înre
gistrează însă campionatul regional de 
fotbal. In cele trei serii se întrec 36 
de echipe, cite 12 în fiecare serie.

Fără îndoială, este un succes al 
comisiilor respective faptul că aceste 
competiții cu caracter regional întru
nesc o participare atît de numeroasă-

O dată cu desfășurarea campionate
lor regionale, în majoritatea orașelor 
din regiunea Stalin au loc întreceri 
în faza orășenească, care angrenează 
sute de echipe.

O. Gruia-coresp. regional

LA TABARA DE TINERET DE LA 
SINGEORGIU DE MUREȘ

La tabăra de tineret U.T.M de la 
Slngeorgiu, de Mureș, comitelui te- 

ștafetă se va desfășura în trei etape: 
etapa I de la comune la centrul de 
raion; etapa a Il-a de la centrele de 
raioane la centrul de regiune; a IIl-a 
interregională, cuprinzind următoarele 
cinci trasee; A. Baia Mare, Ora
dea (cu întîlnire la Cluj), Cluj, 
Tg. Mureș, Orașul Stalin; B. Ti
mișoara. Deva, Sibiu, Orașul Sta
lin, Ploiești, București; C. Cra
iova. Pitești, București; D. Constanța, 
T ulcea. Galați. Focșani; E. Vatra 
Dornei, Suceava, Iași. Traseul final: 
București (cu ștafetele primite de la 
traseele B și C) prin Urzicent, Buzău, 
Focșani (se primește ștafeta traseului 
D), Bacău, Roman, Podul lloaiei. 
Iași (se primesc ștafetele traseului E 
și a regiunii Iași).

Sportivii care vor alcătui ștafetele 
te pregătesc temeinic în vederea parti
cipării la „Ștafeta prieteniei romîno- 
sovietice".

A doua etapă a competiției 
de baschet din Capitală

A doua etapă a „Cupei prieteniei ro- 
mîno-sovietice", competiție organizată dc 
F. R. Baschet, sc dispută azi și mîine 
după următorul program: AZI, sala Fio- 
reasca, de la ora 18: Progresul—I.C.F. 
(fem.), C.C.A.—Dinamo (mase.), Progre
sul—Știința (mase.); MIINE, sala Flo- 
reasca, de la orali): Voința—Construc
torul (fem.), Știința—Rapid (fem.), 
Metalul—Rapid (mase.).

Azi, pe stadionul „23 August14,

SELECȚIONATA NOASTRĂ DIVIZIONARĂ ÎNTÎLNEȘTE 
ECHIPA BRAZILIANĂ BAHIA VITORIA

Programul de pregătire a loturilor 
reprezentative prevede, printre altele, 
o serie de jocuri de verificare ale 
selecționatei divizionare alcătuită din 
cei mai în formă jucători din cate
goria A. Un astfel de joc e programat 
azi după-amiază pe stadionul „23 
August", unde selecționata noastră 
divizionară va întîlni formația brazi
liană Bahia Vitoria.

Meciul de azi constituie un bun 
prilej de verificare a posibilităților 
jucătorilor noștri la ora actuală. In 
același timp el contribuie la omogeni

gional U.T.M , tn colaborare cu cer
cul turistic de pe lingă Casa de cul
tură a sindicatelor din Tg. Mureș, a 
organizat pentru fiecare serie în par
te un program turistic oare, printre 
albele, a cuprins excursii, concursuri 
de orientare turistică, proiectări de 
diapozitive, conferințe tratînd despre 
locurile pitorești ale Regiunii Autono
me Maghiare etc.

Ioan Păuș-coresp.

SPRE NOI SUCCESE

Și-a redeschis porțile Școala spor
tivă de tineret la lupte din orașul Si- 
ghet. La primele anirenamente au 
participat 27 de sportivi, urmînd ca 
în curînd numărul lor să se dubleze. 
Ca- și anul trecut, tinerii pentru a- 
ceastă școală au fost recrutați dintre 
colectiviștii din Sighet, muncitorii din 
fabrici și școlari. Față de frumoasele 
rezultate obținute în cursul anului 
trecut (cînd la concursurile școlilor 
sportive de tineret, luptătorii din Si
ghet au obținut de două ori tocul I, 
patru locuri 2 și un loc 4), dorința 
tuturor este ca și în acest an să se 
obțin-ă rezultate frumoase

Grigore > Vasde DăbaJă-coresp.

spre
NEW YORK, 12. Trimisul special 

Ager preș transmite :
La 12 octombrie tovarășul Gheorghe 

Gheorghiu-Dej, conducătorul delegației 
R.P. Romîne Ia cea de a 15-a sesiune 
a Adunării Generate O.N.U., a pă
răsit New Yorkul, Indrcptîndu-se spre 
patrie. Împreună cu tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej au plecat tovarășii Ște
fan Voitec și Leonte Rău-tu.

La cheiul 90 din portul New York 
au fost de față la plecare tovarășii 
Eduard Mezincescu, adjunct al minis
trului Afacerilor Externe al R.P. Ro
mâne, Silviu Brucan, reprezentantul 
permanent al R.P. Romîne la O.N.U., 
George Macovescu, ministrul R.P. Ro-

Importante hotărîri luate 
la congresul F. I. R. A.

• APRECIERI LAUDATIVE LA ADRESA F. R. RUGBI
• RUGBIUL — SPORT OLIMPIC • C.F.R. GRIVIȚA 
ROȘIE VA JUCA ÎN C.C.E. • CALENDARUL INTER
NAȚIONAL PE ANUL 1961 • MECIUL FRANȚA —

ROMÎNIA, IN NOIEMBRIE 1961

La începutul acestei luni s-a des
fășurat la Casablanca (Maroc), con
gresul anual al F.I.R.A. La acest 
Congres țara noastră a fost reprezen
tată de tov. ing. Emil Drăgănescu, 
președintele F.R.R. și de tov. Mihai 
Niculescu, vicepreședinte al F.IrR.A. 
Delegația țării noastre s-a bucurat 
de multă atenție din partea reprezen
tanților tuturor țărilor afiliate la 
F.I.R.A. Aceștia au subliniat frumoasa 
și rodnica activitate care se desfă
șoară în România pe planul dezvol
tării rugbiului, precum și eforturile 
făcute de noi în direcția răspîndirii 
sportului cu balonul oval în estul Eu
ropei.

Elogiind țara noastră, dl. Rene Cra
tes, președintele F.I.R.A., și-ă mani
festat deosebita satisfacție față de 
seriozitatea cu care muncește Fcde- 

zarea formației. Oaspeții, buni tehni
cieni, vor pune, desigur, Ia încer
care selecționata noastră divizionară, 
care în actuala formulă încă nu 
a susținut nici un joc. Iată de 
altfel componența echipei romîne 
pentru jocul de azi: Uțu — Popa, 
Nunweiler III, Panait — P. Emil, D. 
Munteanu (Tabarcea) — V. Anghel 
(Zaharia), Constantin, Mateianu, Un- 
guroiu, Tătarii. Rezerve: Toma, 
Greavu, Cojocaru, Ene II, Țîrcovnicu.

După cum se vede, apărarea e com

i

pusă din linia de fund a dinamoviș- 
tilor bucureșteni, care în actualul cam
pionat a primit cele mai puține go
luri (4). Linia de mijlocași și cea de 
înaintași are reprezentanți din 5 clu
buri diferite (Știința Cluj, Petrolul, 
Dinamo București, C.C.A. și C.S.M.S.
lași).

Jocul e programat pe stadionul 
„23 August" și va începe la ora 15,30. 
In deschidere, la ora 14,15: Dinamo— 
G.CA. (copii).

Aspect de U un antrenament al selecționatei giviMonare : Maieianu. in Imput unui 
exercitat de fui h» poartă ,

Foto ; B. Ciobana

patrie
mine la Washington, membrii sn— 
pleanți și consilierii delegației R.P*. 
Romîne la sesiunea Adunării Generale, 
membri ai legației R.P. Romîne la 
Washington, ziariști.

Un grup de copii ai membrilor mi
siunii romîne de pe lingă Organizația 
Națiunilor Unite au oferit tovarășilor 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ștefan Voi
tec și Leonte Răutu buchete de flori.

Tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Ștefan Voitec și Leonte Răutu și-au 
luat apoi rămas bun de la cei pre- 
zenți și au urcat pe bordul trans
atlanticului „Queen Mary". La era 12,. 
ora locală (ora 18, ora Bucureștiului) 
transatlanticul a ridicat ancora, în-- 
dreptîndu-se spre Europa.

rația Romană de Rugbi. De altfel, 
rebuild o declarație a sa, ziarul pa
rizian „L’Equipe" a arătat că președin- 
tele Orates — comentînd răsunătoa
rea victorie a rugbiștilor romîni asiH 
pra Franței — a declarat că, deși —■ 
în calitate de francez — înfrîrigerea 
suferită l-a afectat, totuși, în cea do

(Continuare în pag. a 4-a)
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Echipa de șah 
a R. P. Romîne participă 
la Olimpiada de la Leipzig
După cum s-a mai anunțat, la 16 

octombrie vor începe la Leipzig între
cerile celei de a 14-a ediții a Olim
piadei de șah. Această competiție la 
care vor participa cele mai bune e- 
chipe din lume, va lua sfîrșit la 11 
noiembrie. Șahiștii romîni și-au în
cheiat zilele acestea pregătirile. Echi
pa noastră va fi alcătuită din T. Ghi- 
țescu, D. Dritnmer, C. Radovici. Gh. 
Mititetu, O. Troianescu, căpitanul e- 
chipei și I. Szabo. (Agerpres)

CONGRESUL F.I.O.E. A ACORDAT 
TITLUL DEMAESTRĂ INTERNAȚIONALĂ 

SAIÎISTEI ALEXANDRA NICOLAU
LEIPZIG (Agerpres). — Congresul 

Federației internaționale de șah care 
își desfășoară în prezent lucrările la 
Leipzig, a acordat titlul de maestri 
internațională șahistei ALEXANDRA 
NICOLAU (R.P. Romînă) pentru re
zultatul obținut în turneul interzonal 
de la Sinaia și la alte concursuri in
ternaționale.

Titlul de mare maestru internațitH 
nai a fost acordat șahiștilor R. Iloi- 
mov (U.R.S-S.), II. Rosseto și K. 
Guimard (Argentina), W. Lombard! 
(S.U.A.), iar titlul de maestru inter
național lui M. Boboțov și N. Miner, 
(R.P. Bulgaria), R. Magner (Chile)] 
E. Bhend (Elveția).

L. Loșinski (U.R.S.S.), G. Raspas 
rian (U.R.S.S.) și L. Pachm-an (R.& 
Cehoslovacă) au primit titlul del 
maeștri internaționali la compoziția 
șahistă.



Printre sportivii de la uzinele
„Grigore

' Pînă la uzinele „Grigore Preoteasa” 
am făcut drumul pe jos, bucurîndu-mă 
— ca orice bucureștean — de această 
minunaîâ toamnă. Mergeam încet, cu 
gîndurile duse departe spre anii copilă
riei cînd bă team mingea pe fostul loc 
viran din spatele acestei uzine, unde as
tăzi se înal|ă noile construcții ale sectoa
relor mecanic II și matrițerie. La acest 
sector din urmă trebuia să ajung. Mă 
aștepta acolo inatrițerul Ștefan Stan, un 
vechi cunoscut de pe timpul cînd jucam 
la „două". mareînd porțile cu cite o 
grămadă de ghiozdane. 11 întîlnisem acum 
două zile plimbîndu-se cu soția și copiii 
prin frumosul parc al cartierului și nu 
m-am mirat de loc cînd un sfert de oră 
mi-a vorbit numai despre echipa lor de 
fotbal. 11 știam jucător pasionat și am 
aflat că acum face parte din conducerea 
acestei secții sportive.

— Daca vii pe la noi am să-ți arăt 
lucruri interesante...

...Cînd l-am revăzut, la fabrică, în 
pauză, discuta cu însuflețire cu cîțiva 
tovarăși de muncă. Discuțiile se făceau 
în jurul succeselor obținute în producție 
și în sport. Duminica trecută, dc pildă, 
echipele asociației sportive Vestitorul 
cîștigaseră pe toată linia. Fotbaliștii în- 
trecuseră formația „Sirena" cu 1—0, vo
leibaliștii dispuseseră de „Chimistul" cu 
3—0, handbalistele cîștigaseră cu 14—11 
în fața formației „Titanii 23 August” 
ș.a. Toate acestea în urma întineririi echi
pelor și a antrenamentelor făcute cu toată 
seriozitatea.

In ceea ce privește rezultatele obținute 
de sportivi în producție: peste tot numai 
succese. Comunista Stela Nichifor — că- 
pitana echipei de handbal — al cărei por
tret l-am văzut la panoul de onoare al 
uzinei, depășește zilnic norma cu 20 la 
sută. Ea lucrează la secția contori și 
s-a angajat să execute piese de cca mai 
bună calitate, făcînd totodată importante 
economii de materiale.

Responsabilul dc brigadă Ștefan Stan, 
mi-a prezentat mulți sportivi fruntași în 
producție. Printre ei și pe fotbalistul 
Ștefan Neagu. Cînd l-am cunoscut stătea 
aplecat asupra unei scheme. Tînărul ma- 
trițer avea de executat prototipul unei

Rezultate valoroase in etapa a II-a 
a campionatului Capitalei

Pe arenele de popice din întreaga 
tară se desfășoară în aceste zile în
trecerile primei etape (faza orășeneas
că și raională) a campionatului repu
blican pe echipe- Din datele necentfa- 
lizate încă de F.R.P. reiese că în ac
tuala ediție au pornit să-și dispute 
lîntîietatea peste 1000 de formații fe
minine și masculine.

Duminica trecută s-a consumat o 
nouă etapă din cadrul campionatului 
feminin al Capitalei. Performanta zi
lei a realizat-o tînăra formație Lami
norul, care a întrecut echipa Gloria 
cu 2188—2046 p. d. De asemenea, 
merită să scoatem în evidentă și com
portarea jucătoarelor de la Rapid, 
iuta, Friigul și Constructorul, care au 
realizat performante de peste 2000 
-p. d« Iată, de altfel, rezultatele înre
gistrate duminică: Voie Bună — Rapid 
>1876—2125 p. d., Iuta — Dinamo 
2096—1479, Titanii — Frigul 1938—

Preoteasa"
piese delicate, care cere o Înaltă cali
ficare. I se încredințase această lucrare 
ca fiind unul dintre cei mai buni matri- 
teri din brigadă. De altfel, angajamentul 
lui este să dea numai piese de cea mai 
bună calitate. Același angajament l-a luat 
și comunistul Ion Tunase, — voleiba
list — ajustor la secția prototipuri.

Harnici băieți! Săptănrina trecută mem
brii asociației sportive Vestitorul au re- 
amenajat prin muncă voluntară terenul 
dc handbal și fotbal și au organizat pri
mele ieșiri ale echipei de cicloturism...

V. TOFAN

1 SPORTURI NRUTICE

Un reușit concurs de caiac-canoe
Completînd concursul de canotaj a- 

cademic inițiat cuosăptămînă tn urmă, 
comisia orășenească de sporturi nau
tice a organizat duminică o întrecere 
deschisă caiaciștilor și canoiștilor de 
cat. a 11-a, a III- a și neclasificați, 
din Capitală. Competiția, desfășurată 
pe lacul Herăstrău, s-a bucurat de par
ticiparea a aproape 100 dș concurenți, 
recordul fiind stabilit în proba mascu
lină de caiac simplu 500 m, unde 13 
ambarcațiuni au fost aliniate la start.

Dorința evidentă a tinerilor canotori 
bucureșteni de a participa la cît iu:i 
multe concursuri în acest admirabil 
final de sezon, va fi din nou satisfă
cută la sfîrșitul săptămînii. Astfel, 
pentru Sîmbătă și duminică, comisia 
orășenească de resort organizează — 
în cinstea celui de al II-lea Pavilion 
de mostre al R.P.R., — mari întreceri, 
dotate cu numeroase premii și la care 
sînt invitați să ia parte toți practican- 
ții sporturilor nautice din Capitală.

Iată care sînt primii clasați în con
cursul de duminică : FEMININ : Caiac

2096, M-T.T.C. — Constructorul 1678 
—2148.

Cel mai mare procentaj individual 
a fost obținut de tînăra sportivă Cris
ta Rezac (Constructorul), careadobo- 
rît • din 100 bile mixte 410 popice. 
Rezultate bune au mai înregistrat ma- 
estra sportului Erica Arion (Constr-) 
409 p. d-, Elena Trandafir (Laminorul) 
401, Ioana Iordan (Frigul) 400, Ana 
Dumitrescu (Iuta) 396, Mariana 
Birou (Constr.) 394, Elena Predeanu 
(Frigul) 379, Elena Gundisch (Iuta) 
375, Maria Dumitru (Laminorul) 373, 
Elena Suche 371, Ținea Balaban (Ra
pid) 371, Candida Nicolae (Lamino
rul) 370.

Bicicletele asociației sportive Energia Cîmpina sînt întrebuințate de unii 
salariațî ai uzinei (foști cicliști) 8n Iscopuri personale, iar membrii secției

După „Turneul celor 4‘*

Tinerii pugiliști merită toată încrederea
„Turneul celor 4“ — competiție de 

tradiție în boxul nostru, a reținut în 
ultimul timp atenția iubitorilor sportu
lui cu mănuși.

Concluzia care se poate trage este 
că majoritatea participanților la „Tur
neul celor 4“ au furnizat partide dîr- 
ze, spectaculoase. Este adevărat că 
primele întîlniri nu au reușit să ofere 
spectatorilor „dueluri" de un nivel teh
nic prea ridicat. Boxerii an manifestat 
la început o oarecare prudență, s-au 
„studiat" amănunțit, în dorința de a

sun piu 500 ni: 1. Anca Vîrtcjan (Vic
toria) 2:39,6 j 2. Maria Seceleanu (Vic
toria) 2:46,0; 3. Zoe Vasilescu (Rapid) 
2:54,0; Caiac dublu 500 m: 1. Voința 
(Mihai-Bonihardi) 2:17,8; 2. Șc. sp. 
elevi nr. 2 (Betner-Săvescu) 2:31,6; 
3. Voința (Caragheorghe-Ștefănescu) 
2:33,8 ; MASCULIN: Caiac simplu 
500 m: 1. C. Mercurian (Dinamo) 
2:15,6; 2. Gh. Ispas (Progresul) 2:16,3; 
3. Radu Matei (Voința) 2:16,7 ; Caiac 
simplu 800 m: 1. Sidorenco (Dinamo) 
3:46,3; 2. V. Isăcescu (Progresul)
3:58,1 ; 3. C. Tabără (Șc. sp. elevi nr. 2) 
4:16,0; Caiac dublu 500 m: 1. Rapid 
(Toncu-Ene) 2:06,0; 2. Victoria (Ta- 
ciopol-Gheorghiță) 2:12,0; 3. Șc. sp. 
elevi nr. 2 (Andreescu-Șerbănescu) 
2:12,8; Caiac dublu 800 m: 1. Dinamo 
(Stavru-Ivanov) 3:32,0; 2. Construc
torul (Paraschiv-Munteanu) 3:54,4; 
3. Rapid (Anghel-Ionescu) 4:01,0; 
Caiac-4 800 m: 1. C.C.A. (Tomescu, 
Serghei, Danielov, Andrescu) 3:05,0;
2. Progresu (Sandu, I. Svoboda, Po
pescu, Morozov) 3:09,2: 3. Victoria
(Istrate, Dudici, Coman, Susan) 
3:18,0; Canoe simplu: 1. A. Igorov 
(C.C.A.) 4:16,3; 2. M. Ionescu (Con
structorul) 4:30,0; 3. C. Ccrnenco
(Dinamo) 4:32,0. Canoe dublu 800 m: 
1. C.C.A. (Aftene-Cuciuc) 4:15,3; 2. 
Constructorul (Zelinski-Mihăilă) 4:20,0;
3. Constructorul (Sorotiacu-Niculescu) 
4:31,0. Clasament pe echipe: 1. Pro
gresul 177 p. 2. Rapid 157 p. 3. Con
structorul 144 p. 4-5. Victoria, Voința 
126 p. 6. Școala sportivă de elevi nr. 
II 118 p. 7. Dinamo 89 p. 8. CCA 80 p.

U.C.F.S. RADIOCLUBUL CENTRAL AL R.P.R.
anunță;

înscrierile pentru examenele de ob
ținerea certificatelor de radioamatori 
de cl. HI, IV și a V-a ca și de radio
amatori receptori se fac la sediul 
radioclubului pînă în ziua de 17.10. 
I960.

Examenele se vor ține în zilele de 
19, 20 și 21 oct. de la orele 17.00.

Înscrierile la cursurile de radtoama- 

se feri de surprize. Dar, pe măsură 
ce partidele se consumau și se contu
rau cei mai buni pugiliști ai catego
riilor respective, „Turneul celor 4“ că
păta o altă valoare, mai bună, iar ca 
urmare, spectatorii veneau la reuniuni
— deși acestea se desfășurau zilnic
— în număr tot mai mare. Chiar de 
la a doua gală, cînd Mihalic a debu
tat în categoria ușoară furnizînd în 
compania tînărului Mihai Dumitrescu 
o partidă deosebit de atractivă, s-a 
observat că competiția va îndreptăți 
speranțele. Este suficient, credem, să 
ne amintim de spectaculoasele partide 
dintre Nagy (Bocșa Romînă) și Pre- 
descu, Stănescu — Pădurarii, Neagtt
— Gănescu, Anghel — Predescu, Miha
lic — Baciu, Neagu — Enuț ș.a., care 
au smuls ropote de aplauze din par
tea spectatorilor. Acești boxeri — atît 
învingătorii, cît și învinșii — s-au do
vedit a fi cei mai tehnici pugiliști care 
au evoluat în cadrul „Turneului celor 
4“, fapt pentru care merită felicitări.

Organizarea acestui interesant tur
neu de către federația de specialitate 
(care, după cum se vede, manifestă o 
preocupare deosebită pentru menținerea 
pugiliștilor într-o activitate continuă) 
a avut ca scop, printre altele, să de
pisteze elemente talentate, îndeosebi 
din provincie. A dat oare „Turneul 
celor 4", din acest punct de vedere, 
rezultatele așteptate ? Răspunsul este a- 
firmativ. Ca și turneul boxerilor de cate
gorie semimijlocie și mijlocie mică, 
organizat iarna trecută la București, 
și „Turneul celor 4“ a dus la desco
perirea unor elemente tinere, cu fru
moase posibilități de dezvoltare. Ne 
referim îndeosebi la tînărul Andrei 
Nagy, care a pus pentru prima oară

Etapa a doua a
Luni seara a avut Ioc la Reșița întîl- 

nirca dintre echipa locală CSM și selec
ționata Constanta din cadrul etapei I a 
,,Cupei F.R.B.”. Gazdele au învins cu 
scorul de 23—17. Dintre rezultate, se 
cuvine să menționăm victoria lui C. 
Ciucă (R) asupra Iui Ameții Nuri și în- 
frîngcrca lui Puiu Nicolae de către Du
mitru Răgălic.

★
La sfîrșitul acestei săptămîni se vor 

disputa meciurile din cadrul etapei a 
doua. Astfel, vineri înccpînd dc la ora 
17 va avea Ioc în sala uzinelor ,,23 Au
gust" întîlnirea dintre formațiile META
LUL și CONSTRUCTORUL. Sîmbătă 
seara, sala T’loreasca va găzdui partida

tori cu o durată de 6 luni (de 2 ori 
pe săptămînă) se fac la sediul radio
clubului pînă la 24.10.960.

La aceste cursuri pot lua parte 
elevi, studenți, muncitori și tehnicieni, 
ingineri, membri ai U.C.F.S.

Informații suplimentare se pot ob
ține la Radioclubul Central R.P.R., 
Bd. Muncii nr. 37—39, telefon 21.24.97. 

mănușile în mîihi acum 8 luni și cari 
acum, la București, a realizat partidi 
foarte frumoase. De asemenea, turneu 
a confirmat posibilitățile tinerilor G 
Ciucă (CSM Reșița), A. Nuri (Faru 
Constanța), F. Pătrașcu (Dinamo Cra 
iova), M. Dumitrescu (T. Noi-Bucu 
rești), I. Alexandru (Prahova Ploiești) 
G. Simonca și A. Verde? (ambii dii 
Cluj) care, în întîlniri cu pugiliști ex 
perimentați, au- luptat adesea de 1. 
egal cu aceștia, fapt care a întărit con 
vingerea că în prezent dispunem de ui 
lot de boxeri tineri și talentați, a căro 
pregătire trebuie urmărită cu cea ma 
mare atenție de către tehnicienii fede 
rației de box.

Dar nu toți boxerii s-au strădui 
Să arate că merită cinstea de a i 
considerați ca fiind între primii 
pugiliști ai țării la categoriile respec 
five. In contrast cu evoluția remarca 
bilă a majorității, o parte dintre boxei 
și îndeosebi N. Stoenescu, V. Sășea 
nu, A. Farcaș și I. Istrate, boxeri c 
experiență, au manifestat serioase defi 
ciențe tehnice și tactice, au iniția 
acțiuni confuze, adesea fără nici u 
orizont.

Considerăm că „Turneul celor 4 
s-ar fi bucurat de o atenție mult nu 
mare, atît din partea boxerilor cît și 
spectatorilor, dacă meciurile ar fi fot 
eliminatorii — și, în acest caz, firești 
nu s-ar mai fi numit turneu — în aș 
fel îneît un boxer să nu susțină ml 
mult de două partide, cu una sau dou 
zile pauză între ele. Mai cu scamă c 
la distanță de numai o zi îrxtepe 
disputarea unei mari competiții pe pîa 
republican: CUPA FEDERAȚIEI RC 
MINE DE BOX.

R. GALARAȘANU

„Cupei F. R. Box“
dintre echipele VOINȚA BUCUREȘTI 
CSM GALAȚI, care se anun(ă deoseb 
dc atractivă. Duminică, de la ora 10, Ri 
PID BUCUREȘTI va întîlni în sala Gii 
Iești formația PROGRESUL.

In provincie se vor disputa următo 
rele partide: ORADEA—CORVINL 
HUNEDOARA; CSM CLUJ—RAI 
PRAHOVA PLOIEȘTI—CIMPULUN 
MUSCEL; DINAMO CRAIOVA—CS 
REȘIȚA; METALUL BOCȘA ROMINA- 
CONSTANȚA.

In atenția cluburilor 
și asociațiilor sportive 
întrucît de la data de 1 ianuar 

1961 intră în vigoare noul regulame 
de clasificare sportivă, cluburile și 
sociațiile sportive care au în rînduri 
lor sportivi care au îndeplinit norm 
le de maestru al sportului vor treb 
să depună formele cuvenite pent: 
acordarea titlului de maestru al spo 
tului sportivilor respectivi. Aceste fo 
me vor fi depuse la Secția Tehni 
din Consiliul General U.C.F.S. pîi 
la data de 25 octombrie a.c. Se atra; 
atenția că aceasta este ultima clasi 
care care se mai face pe baza vechi 
lui regulament.

Unii antrenori indică jucătorilor, cind sînt 
în deplasare, să joace defensiv, pentru a «coate 
meci nul.

BEBU THEODOR-coresp.

„Supărîndu-se“ fără nici un temei, arbitrul Croitorii — Ri 
Vîlcea — a părăsit teTenul pe care |Se disputa imeciul de cuj 
dintre echipele de fotbal I.M.S.-C. Lung si Oltul Slatina.

MIOARA NACEA-coresț
nu au cu ce concura

ȘriDar noi cind o să le mai băgăm goluri, dacă tot 
țimțrul voni sta numai în apărare 1

LW» retur, cind o să jucăm acasă 111
Desert de Ș. NQVAg

Pe cuvint că dacă amlnafi startul cu 6 oră termină omul de 
făcut piața și-mi trimite bicicleta.

Deșgu. du Jșlx^LAUDIU

:—. Asta ce caută pe teren ?
—i L-am adus să mențină buna dispoziție a arbitrului, că altfel & 
întrerupe meciul I

Desen de N. GLAUDIU



Goluri spectaculoase și joc tehnic cu ocazia evoluției 
echipei braziliene la Timișoara

ȘTIRI

Nivel superior în întrecerile
din „Cupa Moldove?*

Despre evoluția echipei braziliene la 
Timișoara ne-a vorbit tov. Gngore 
Arjoca, secretar general adjunct al 
F.R.F., care a asistat la jocul Combi
nata U.T.A., Știința — Bahia Vitoria:

„Meciul de la Timișoara s-a desfă
șurat îhtr-un ritm extrem de vioi. Jocul 
a cerut mult efort din partea compo- 
nenților ambelor echipe.

Ne-a
echipei oaspe

apărătorii 
lungi și 

înaintași- 
formației 

timișoreni

plăcut felul cum 
: — prin pase 

precise — au trimis mingea 
lor, amiatindu-ne de jocul 
Canto do Rio. Spectatorii 
au fost surprinși de mobilitatea cu care 
oaspeții se repiiau din atac în apărare 
și; invers : uneori înaintașii combinatei 
s-au pomenit cu 8-9 apărători în față, 
ca peste cîteva secunde 7-8 brazilieni 
să le asalteze poarta...

Mult timp n-o să uite spectatorii go
lul al treilea marcat de centrul înaintaș 
Matos. Jucătorul .brazilian, aflîndu-se 
cu spatele la poartă, printr-o foarfecă 
spectaculoasă a trimis în plasă mingea 
ricoșată din bară. Saltul acrobatic al 
lui Matos a fost viu aplaudat. Cel de
al 4-lea gol al brazilienilor a fost în
scris la un corner. 10 jucători au sărit 
la minge, printre ei și: portarul Curcan. 
Cel mai bun la detentă s-a dovedit 
însă Josecarlos care, de la aproximativ 
13-14 metri a reluat cu capul balonul 
în poartă...

Combinata U.T.A., Știința a dovedit 
r5nare putere de luptă în această partidă, 
înaintașii' combinatei au șutat deseori

la poartă din acțiuni construite în spe
cial pe extreme. Linia de mijlocași și 
interii au fost oamenii de bază ai 
echipei.

In concluzie: al doilea joc al oas
peților a ocazionat o întîlnire de un 
bun nivel tehnic, un meci care a satis
făcut exigențele celor peste 20.000 de 
spectatori."
Vă prezentăm cîțiva jucători din 

lotul echipei Bahia Vitoria
MATOS este un centru înaintaș cu o 

pregătire tehnica superioara. Este golge- 
tcrul echipei. El a înscris punctul vic
toriei brazilienilor în meciul cu reprezen
tativa statului Chile.

ARMAND1NO sau „maestrul jocului 
cu capul”, cum îi spun coechipierii are o 
detenta excelentă.

WILSON, un portar cu reflexe uimi
toare. In meciul cu Fenerbahce a scos 4 
mingi din „păianjen”, iar în partida cu 
Galataseray a apărat o lovitură de pe
deapsă șutată în colțul porjii

VALVIR e cunoscut ca un fundaș cn 
multiple calități. La lei de bun în due
lurile pe jos și în aer. La Bacău 
stîlpul apărării formației oaspe.

WASSIL, o extremă care știe 
descurce în orice situație. Are o 
rar întîlnită. Mingea parcă se... 
de el cînd face incursiuni spre poartă.

TOORO, un mijlocaș cu mișcări mlă
dioase și execuții tehnice spectaculoase. 
La Bacău a jucat doar spre sfîrșitul par
tidei, fiind deseori aplaudat la „scenă 
deschisă"

ARBITRII UtLtbAii lA 
RILE DE CATEGORIA 

DUMINICA

MECIU-
A DE

Popa, 1.Progresul—C.C.A. (M.
Pișcarac, C. Popescu)

Dinamo Buc.—Rapid (M.
A Bentu, C. Prelici)

U.T.A.—Dinamo Bacău (N. Mihăi- 
lescu, I. Israel, E. Martin)

St. roșu—Farul (C; Mitran, 
Geangti, Gh. Olteanti)

Petrolul—Minerul (Gh. Dulea, 
Drug, P. Costandatos)

Corvinul—Știința Timișoara
Gheorghiță, D. Rusu, St. Munteanu) 
(Primul arbitru din paranteză 
arbitrul de centru)

Gruțescn,

Gh.

V.

(I-

este

a fost

să se 
finețe 

lipește

PARTIDELE DIN BUCUREȘTI 
DISPUTA IN CUPLAJ

SE

Meciurile de categoria A în Bucu
rești se dispută duminică în cuplaj, 
pe stadionul „23 August" după ur
mătorul program: ora 13,45: Pro
gresul—C.C.A., ora 15,30: Dinamo 
Buc.—Rapid.

★
Jocurile de categoria B din etapa 

a Vll-a programate în București se 
dispută după cum urmează:

Sîmbătă, ora 15,30 pe stadionul 
Dinamo: Metalul Buc.—Știința,

Duminică, ora 9,30 pe stadionul 
Republicii: Academia Militară—Dina
mo Obor.

întrecerile sportive disputate zilele 
trecute în cadrul etapei finale a celei 
de a treia ediții a „Cupei Moldovei" 
s-au ridicat la un nivel superior celui 
din edițiile anterioare.

Probele de atletism desfășurate pe 
stadionul „Laminorul" din Roman au 
prilejuit afirmarea unor tinere talente. 
In prim plan se situează, desigur, per
formanta obținută de colectivista Sul
tana Enache din comuna Osm in. 
(raionul Brăila). Sultana Enache, în 
vîrstă de 16 ani, a participat pentru 
prima oară la o competiție de rna-e 
amploare. Timpul de 13,5 realizat pe 
suta de metri — pe o pistă moale — 
constituie un bun stimulent pentru 
viitor. Tot la atletism, notăm primele 
două rezultate obținute la aruncarea 
greutății: 12,56 m și 12,33 m. Autorii 
acestor performanțe sînt Ioan Boatcă 
(regiunea Bacău) și respectiv Petre 
Enescti (regiunea Galați), Gavril Vi

După etapa de duminică, am stat 
de vorbă cu tov. B. Pătruțescu, se
cretar general adjunct al F.R.F., de
legat ca observator la meciul Unirea 
Iași—Metalul Tîrgoviște (2—4) și cu 
tov. M. Popa, arbitrul jocului Dinamo 
Galați—O.F.R. ~ -
ne-au relatat ____ ____  — _
fost cuprinse în cronicile jocurilor 
respective. Iată constatările lor :

UN LIDER MERITUOS
In meciul cu Unirea Iași, Metalul 

Tîrgoviște a confirmat calitățile sale 
de lider al seriei. Pînă la pauză, 
jocul a fost echilibrat; după reluare 
însă fotbaliștii de la Metalul s-au im
pus datorită pregătirii lor fizice supe
rioare. Dacă în repriza I uneori ei 
au jucat pe „metru pătrat", în repri
za secundă tîrgoviștenii au acționat 
cu pase lungi. Am remarcat în special 
'jocul interului Mureșan și al centru
lui înaintaș Cazacu. O mențiune spe
cială antrenorilor Valentin 
(Metalul) și I. Manolesctt 
pentru disciplina exemplară 
torilor.
PUBLICUL GALAȚEAN A

Pașcani (1—0), care 
unele detalii ce nu au

Pașcani (amre.ior Ir. lordaelie) a 
decurs, de asemenea, într-o notă de 
perfectă sportivitate. De menționat 
că publicul spectator nu numai că a 
aplaudat acțiunile tehnice ale jucă
torilor oaspeți, dar uneori au și încu
rajat tînăra formație din Pașcani. 
Oaspeții, care au prezentat o formație 
cu mulți jucători tineri, meritau un 
rezultat de egalitate. Ei au dovedit 
în această partidă remarcabile cali
tăți tehnice, ceea ce dovedește că 
antrenorul Tr. Iordache pune accent 
pe perfecționarea tehnicii individuale 
a jucătorilor. S-a evidențiat în mod 
special Popa, (20 de 
gă a ceferiștilor, im 
persepective.

® £

ani) aripa stîn- 
jucător cu mari

Stănescu 
(Unirea) 
a jucă- in meciul Corvinul — Rapid.,.

PUBLICUL GALATEAN A APLAU
DAT PE FOTBALIȘTI I DIN PAȘCANI 

La Galați partida dintre Dinamo 
(antrenor C. Marinescu) și G.F.R.

o noua etapa

.■.localnicii au dovedit multă nesi
guranță in executarea cornetelor? 
Concret: din 9 cornete executate de 
Corvinul, 4 au fost trase In spatele 
porfii, iar celelalte 5 nu au produs 
nici o dificultate apărării rapidiste.

..■arbitrul Eugen Bucșe nu a sanc
ționat cu lovituri indirecte încălcările 
de regulament ale 
Constantinescu și 
vorbit continuu ne

lui Zapis, Greavu, 
Zanca care 

teren?
au

in campionatul republican
Astăzi se desfășoară o nouă etapă 

a campionatului republican de polo, 
iln provincie vor avea loc trei par
tide după următorul program : ORA
DEA: C.S O.—C.C.A. și Știința Cluj— 
Dinamo București; TG. MUREȘ: 
G. S. Mureșul—Progresul București. 
Cel de-at IV-lea joc al etapei va avea 
loc mîine începînd de la ora 20 la 
bazinul acoperit de la Floreasca și 
va opune echipele bucureștene Știința 
și Voința. Iată clasamentul înaintea 
acestor jocuri :
1. C. S. Oradea
2. Progresul Buc.
3. Știința Cluj
4. C C.Â.
5. Știința Buc.
6- Dinamo Buc.
7. C. S. Tg. Mureș
8. Voința Buc.

‘..unii jucători ca Balint și Copil 
după cum ne-a declarai St. Filote 
s-au „sufocat" în ultimele minute 
joc? Trebuie să se pună mai mult 
accent pe pregătirea fizică a acestor 
fotbaliști- De altfel, Copil a fost unul 
din cei mai slabi jucători de pe teren.

de

9
9
9
9
9
4
9

10

0
1
1
0
2
1
0
1

2 48:22
2 43:31
3 46:22
5 41:37
4 26:35
0 44:17
6 31:50
9 18:83

11
13
11
8
8
7
6
1

I.E.B.S. anunță între 13-19 
octombrie a.c., ultimele 7 
spectacole ale Ansamblului 
Maghiar pe gheață cu Re
vista „ASA S-A ' NĂSCUT 
DRAGOSTEA", la Patinoa
rul Artificial din parcul „23 
August".

★
Meciul de categoria A Știința Timi

șoara—U.T.A., din etapa a Vl-a, amî- 
nat din cauza jocului internațional 
de duminică al combinatei U.T.A.— 
Știința, se dispută azi la Timișoara.

★
Rapid București a susținut luni un 

joc amical la Deva cu formația lo
cală Rapid. Meciul s-a terminat cu un 
rezultat de egalitate 2—2 (1—1) prin 
golurile marcate de lordache și Ozon 
respectiv Cristache (2). (Gh. Cioranu, 
coresp.).

IERI IN GUPA R.P.R.

Iată cîteva rezultate înregistrate ieri 
în cadrul Cupei R.P.R. : Progresul 
Vaslui — Progresul Brăila 1-2 (0-1); 
E.T.A.C.S. Bîrlad — Gloria Tecuci 
1-2 (1-1); Motorul I.M.S. C. Lung 
— Oltul T. Măgurele 6-0 (1-0); Me
talul Colibași — Cimentul Fieni 3-2 
(0-0); Constructorul Or. Stalin — 
Minerul Deva 2-3 (2-1) ; Ferometal 
Ploiești — C.S.M. Galați 3-1 (2-1).

MEC1UL ȘTIINTA CLUJ
G.S-M.S. IAȘi’ AMINAT

de echipa Braatil Rosnov, 
Bacău, care a învins detașat 
întîlnirile. Am remarcat din 
atac a acestei echipe pe 
Mureșan și Moraru. O echipă cu reale 
posibi'i’âți s-a dovedit a fi -i aceea 
a GAG. „Part'zanii Pccii“ din Ure- 
cheșli, raionul Focșani. Ea a pierdut 
la limită (2-1) intilnirea care îi dădea 
dreptul să concureze pentru un loc 
fruntaș.

Cele mai echilibrate dispute au 
avut loc la gimnastică și oină. Tur
neul echipelor mixte de gimnastică s-a 
desfășurat la trei probe : G.M.A., liter 
ales și piramide. Echipa Centrului 
școlar agricol „1. lonescu de la 
Brad" din Trifești, regiunea Bacău, 
a cî.știgat disputa la limită. In ac.astă 
competiție s-a remarcat și echipa co
lectiviștilor din raionul Medgidia. O 
notă bună pentru echipa întovărăși
ți lor din Volovăț, regiunea Suceava, 

nu s-a clasat 
fruntaș, a im- 
prin noutatea

regiunea 
in toate 
linia ele 

Morcianu,

Partida dintre echipele Știința Cluj 
și GS.M.S. Iași, din cadrul etapei a 
VII-a a categoriei A, programată pen
tru duminică, a fost ammată pentru 
data de 
ieșeană 
U.R.S.S.

2 noiembrie, deoarece echipa 
pleacă într-un turneu înpleacă

„CUPA

într-un turneu

ZIARELOR"

Fază din meciul de volei dintre reprezentativele regiu
nilor Constanța și Bacău. Echipa Bacăului a reușit să 
se claseze pe locul I

coveanu, reprezentant 
Bacău, a obținut o dublă 
Prima a realizat-o la 800 m 
timpul de 2:06,8 iar la 3.000 mj probă 
desfășurată pe o ploaie torențială, a 
reușit timpul de 9:40,6.

Turneul de fotbal a fost dominat

al regiunii 
victorie, 
plat cu

care deși 
pe un loc 
presionat 
exerciții lor. 

Finala 
oină, disputată între 
chipele din Gherăești, re
giunea Bacău și cea din 
Frasin, regiunea Suceava, 
a întrecut așteptările. 
Cei peste 4000 de spec
tatori au urmărit cu viu 
interes această întrecere 
palpitantă din primul mi
nut și pînă la fluierul 
final al arbitrului, 
nirea 
scorul 
pentru 
gitinii 
marcat 
pe frații Cocuta 
frații Andrușca, 
la învinși pe i 
sportului Ion Mureșanu.

întrecerile de trîntă au 
fost dinamice și au 
plăcut celor peste 1.000 
de spectatori prezenți. 
Locurile fruntașe au tost 
împărțite între reprezen
tanții regiunilor Con
stanța, Bacău și Iași-

In general, actuala e- 
diție a „Cupei Moldovei" a- marcat 
un serios pas înainte în creșterea ca
litativă a sportului de mase sătesc 
din regiunile Suceava, Iași, Bacău, 
Galați și Constanța.

întrecerii de
e-

Illtîl- 
s-a încheiat cu 
de 6—4 (2-2) 

reprezentativa re- 
Bacău. Am re

de la învingători 
i și pe 

iar de 
ir..’.eslrtil

C. Bursuc

OTTO BENKO

Campionatul Capitalei
In cadrul campionatului R P.R. de 

scrimă (etapa III-a, pe Capitală care 
a avut loc zilele trecute în sala de 
gimnastică de la stadionul Tinere
tului), s-au întrecut floretiștii (femei 
și bărbați) și spadasinii. La floretă 
s-au înregistrat surprize deosebit de 
îmbucurătoare. Este vorba de afirmarea 
unor tineri: Ana Ene și Cornel Bu- 
nicelu- Prima, a confirmat de fapt 
drumul ascendent pe care merge de 
la un timp (în concursul anterior a 
ocupat locul III) cîștiigînd primul loc, 
iar al doilea, a întrecut flo-retiști re- 
cunoscuți pentru valoarea lor, și s-a 
clasat pe locul II după ce a susținut 
un baraj cu Mureșanu.

Iată care sînt primii trei clasați : 
FLORETA FEMEI : 1. Ana Ene (Pro
gresul) 7 v.; 2. Paula Roman (C.C.A.) 
6v; 3, Lidia Gribb (C.C.A.) 4v; FLO-

RETA BARBAȚI : 1. Tânase Mureșanu 
(Știința) 6 v.db.; 2.Corne( Bunicelu 
(CSS.) 6 v d.b.; 3. /osif Zilahl (C.C.A.)
4 v-; SPADA: 1. Gh. Lăudoiti 
(C.C.A.) 6 v.; 2. Riizuan Dobrescu. 
(CC.A) 5 V-; 3. C. Stelian (C.C-A.)
5 v.

te-acestei săptămîni 
„nipjva a găzduit meciurile e- 
a Il-a din cadrul competiției

La 
renul 
tapei 
„Cupa Ziarelor", organizată de asoci
ația sportivă „Lumina". Iată rezulta
tele : Combinata Elore — Apărarea 
Patriei 3—1, Combinata Scînteia — 
Informația -ț- Sportul popular 1 — 1.

începutul 
.Hipica"

JOCURI DE SELECȚIE PENTRU 
TINERII FOTBALIȘTI’ ÎNCEPĂTORI

Miercuri 19 și vineri 21 octombrie, 
clubul sportiv Progresul organizează 
pe baza sa din str. dr. Staicovici nr. 
42—44 jocuri de selecție pentru tinerii 
fotbaliști începători, născuți în anii 
1945—46—47. Cei dornici să parti
cipe la aceste meciuri, se pot prezenta 
în zilele respective la ora 8, la tere
nurile de fotbal amintite.

Locațâme de bilete

Intre un concurs Pronosport și altul
© în urma trierii 

riantelor depuse la 
sport nr. 41 din 9 
stabilite următoarele

8,20 variante cu 12 rezultate exacte a 
cite 10.370 lei

191,60 variante cu 11 rezultate exacte 
a cîte 532 lei

2.284,40 variante cu 10 rezultate exacte 
a cîte 67 lei.

Fond de premii : 340.156 lei.
Iată deci cum o etapă, în care sem

nul „1" a apărut de foarte multe ori, 
a oferit premii frumoase. Aceasta de
monstrează că o surpriză mare, cum a 
fost cea de la Reșița, a triat foarte 
multe dintre variantele depuse. Pre
miile oferite de concursul trecut fac ca 
interesul în jurul următorului concurs 
Pronosport să crească și mai mult.

Interesant este că a șaptea etapă a 
returului campionatului trecut a co
respuns cu înregistrarea unor premii 
de foarte mare valoare, cele două va
riante eu cîte 12 rezultate exacte obți- 
nînd cîte 69 509 lei. Gîndițt-vă că în 
programul concursului de duminică

și omologării va- 
concursul Prono- 

octombrie, au fost 
premii :

sînt meciuri foarte echilibrate în care, 
în special derbiurile bucureștene, se 
pretează „triplelor", deci sînt capabile 
să ofere surprize. Pentru întîlnirile de 
duminică de pe stadionul ,,23 August" 
cele patru formații bucureștene se pre
gătesc cu intensitate. Marți și ieri Ra-

O’onosport

cu Dinamo Săsar, ca și Metalul Tîrgo- 
viște din cel cu S.N.M. Constanța.

După șase etape situațiile în clasa
ment încep să se cristalizeze și este e- 
vident că echipele aflate pe locurile 
fruntașe se străduiesc să se mențină 
în timp ce cele de pe locurile din mi
jlocul clasamentului depun toate efor
turile spre a relua contactul cu pluto
nul fruntaș. De aici partide viu dispu
tate și posibilitatea apariției rezulta- 
telor-surpriză.

PRONOEXPRES

pid, C.C.A., Dinamo șl Progresul au e- 
fectuat antrenamente sau au susținut 
meciuri de verificare a formațiilor. Dar 
nu numai partidele din București ci 
și cele de la Orașul Stalin (Steagul 
roșu—Farul) sau Hunedoara (Corvinul— 
Știința Timișoara) sînt interesante, ș1 
categoria B ne prezintă partide unde 
pot apare surprize : C. S. Oradea este 
capabilă să învingă chiar la Reșița, 
Jiul poate ieși victorioasă din medul

La tragerea Pronoexpres din 12 
tombrie au fost extrase din urnă 
mătoarele numere :

29 6 19 16
Numere de rezervă : 39
Fond de premii : 546 286

Rubrică redactată de I. S. Loto-Pro- 
nosport.

i
23 
lei.

oc-
ur-

42

Pentru jocul internațional de fotbal 
dintre echipa braziliană Vitoria și o se
lecționată divizionară, care are Ion 
astăzi, joi, 13 octombrie a.c., pe stadio
nul „23 August", sînt valabile biletele 
cu seria 62.

Permisele valabile pentru această com
petiție sînt: albastre și roșii în piele la 
tribuna I, sector O, albastre dermatic, 
verzi dermatin, gri dermatin cu ștam
pila „Fotbal”, carnetele de arbitri și an
trenori fotbal la trib.-I, sect. 1 și 46. 
La masa presei permisele verzi de zia
riști vor fi valabile numai cu delegații 
și în limita locurilor repartizate fiecă
rui ziar.

★
Pentru jocurile de fotbal Progresul— 

C.C.A. și Dinamo București—Rapid, care 
vor avea loc în cuplaj duminică 16 oct. 
a.c. pe stadionul ,,23 August44, biletele 
s-au pus în vînzare la casele obișnuite

Pentru spectacolele Ansamblului Ma
ghiar pe gheață cu Revista „AȘA S-A' 
NĂSCUT DRAGOSTEA44, care au loc în 
fiecare seară la ora 19,30 la Patinoarul 
artificial din parcul „23 August” pmă 
în ziua de 19 octombrie I960, biletele so 
pot procura de la chioșcul special din str. 
Ion Vidu și Agenția C.C.A. din Bd. 6. 
Martie, iar în scara spectacolelor și de 
la casele patinoarului.

Comitetele sindicale din întreprinderi, 
organizații de masă și instituții pot ob
ține bilete direct de la sediul IEBS din 
str. Vasile Conta nr. 16 etaj
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Vă dorim succese cit mai frumoase!
Echipa noastră reprezentativă masculină pleacă azi la cam

pionatul mondial din Brazilia
Azi părăsesc Capitala reprezentanții 

Boștri la campionatul mondial mascu
lin de volei din 
flata la a IV-a 
și a IlI-a ediție 
dial feminin, la 
noastre nu vor 
noștri vor ajunge azil după-amiază Ia 
Paris, de unde mîine, aproape de 
miezul nopții vor decola spre Rio de 
Janeiro, unde vor ajunge sîmbătă di
mineața.

Titlul suprem feminin va fi dispu
tat de 13 echipe. In afara campioanei 
mondiale — Uniunea Sovietică —vor 
mai lua parte reprezentativele urmă
toarelor țări : R.S. Cehoslovacă, R.P. 
Polonă, R.P. Bulgaria, Argentina, 
Brazilia, Germania (echipa unită),

Brazilia, competiție a- 
ediție. Paralel are loc 
a campionatului mon- 

care însă voleibalistele 
lua parte. Voleibaliștii

Echipele feminine din nou 
Ia startul campionatului 

republican
Duminică începe a Xll-a ediție a 

campionatului republican de volei fe
minin la care participă 12 echipe.

Anul acesta — pentru prima dată — 
an centru nou apare cu echipa sa în 
riadul celor mai Lune formații femi
nine ale țării : este vorba de orașul 
Iași, care va fi reprezentat de forma
ția textilistelor de ia Țesătura. O echi
pă nouă este și Sănătatea București, 
care mărește la 6 numărul formațiilor 
feminine din Capitală prezente în cam
pionatul categoriei A.

Credem că este interesant să arătăm 
acum, la început de campionat, care 
au fost echipele cîștigătoare ale 
de-a lungul anilor :

1950 — Locomotiva C.F.R.
rești

1951 — Progresul I.C.A.S.
rești

1952 — Progresul Sănătatea
rești

1953 — Progresul C.P.C.S. București 
Știința I.C.F. București 
Progresul C.P.C.S. București 
Progresul C.P.C.S. Bucu
rești

Dinamo București

Japonia, R.P. Chineză, Mexic, Para
guay, Peru și S.U.A. In întrecerea 
masculină, alături! de echipa campioa
nă a lumii și a Europei, reprezenta
tiva R.S. Cehoslovace, s-au mai în
scris: R.P. Romînă, U.R.S.S., R.P. 
Polonă, R.P. Bulgaria, R.P. Ungară. 
Franța, Argentina, Brazilia, Germa
nia (echipa unită), Japonia, R.P. Chi
neză, Mexic, Paraguay, Peru, S.U.A., 
Turcia, India, Portugalia și Venezu
ela, în total 20 de țări. In funcție de 
această participare, în ziua de 20 oc
tombrie, la Rio de Janeiro, va avea 
loc tragerea la sorți a seriilor preli
minare.

Pregătirile reprezentanților noștri 
s-au intensificat în ultimul timp. A- 
proape zilnic au avut loc jocuri de 
verificare în compania unor echipe din 
Capitală, Orașul Stalin, Cluj etc. și 
s-au încheiat cu partidele disputate 
săptămîna trecută la Cluj. Voleiba
liștii romîni s-au comportat bine în a- 
ceste jocuri și sperăm că vor avea a- 
celași cuvînt greu de spus 
ediție a mondialelor, ca și 
au avut loc pînă acum.

Alăturîndu-ne dorinței 
voleiului din țara noastră, 
prezentanților noștri succese cît mai 
frumoase I

la apropiata 
la cele care

iubitorilor 
le urăm re-

titlului

Bucu-

Bucu-

Bucu-

Duminică, la Cîmpma, faza a doua a campionatului de motocros

Un aspect de la campionatul republican de motocros desfășurat anul trecut in 
Capitală. în fotografie, talentatul motocidist dinarnovist Tudor Popa

întocmai ca și prima fază, faza a doua 
și a treia a campionatului republican de 
motocros se va desfășura pe noul traseu 
din orașul Cîmpina, care din punct de 
vedere tehnic a fost găsit cel mai bun 
dintre toate traseele pe oare au concu
rat pînă în prezent sportivii noștri.

Faza a doua va avea loc duminică 16 
octombrie și în vederea întreceriler

motocicliștii fruntași din întreaga 
tară s-au și deplasat la Cîmpina, 
unde urmează ca vineri și sîmbătă să 
participe la antrenamentele oficiale și 
obligatorii De data aceasta alergările 
de antrenament sînt cu atît mai utile, cu

t——

cît duminică, organizatorii campionat** 
lui, asociația sportivă Cîmpina în colabo
rare cu federația de specialitate, — vot 
introduce pentru prima oaia în țara 
noastră sistemul de start internațional 
precum și o scrie de noi prevederi rcgn-i 
lamentare ale concursurilor internațio
nale. Astfel, startul în concurs se va d< 
prin semafoare. Concurcnților unei probe^ 
aliniați pe linia de start, Ii se va indici 
cît au de așteptat pînă în momentul ple
cării prin niște placarde pe care vor fi 
înscrise minutul și cele 30 secunde pre
mergătoare începerii întrecerii. In tot 
acest timp în fața concurcnților va st< 
aprins un bec roșu. Cînd acesta se 
stinge, aprinzîndu-se în schimb un altul 
verde, concurcnții vor lua startul.

In caz de start greșit („furat") ml 
se va mai proceda ca pînă acum și aiuumo; 
cu oprirea cursei și repetarea startului^ 
ci concurcnții care au plecat corect 
vor continua cursa normal și numai a Ier* 
gătorul sau alergătorii care au greșit vor 
fi opri|i pe linia de bază la încheiere* 
primului tur, unde vor fi reținuți un irii 
nut drept penalizare. Toate aceste non* 
tați. ca și altele care vor fi introdus* 
eu ocazia fazei a doua a campionatului^ 
vor servi desigur la o mai bună desfik 
șurare a întrecerilor, ceea ce va mulțumi 
atît publicul spectator, cît și pe sportivi.

g- Șt

Campionatul de calificare

Scoruri in general mari in etapa a doua

1954 —
1955 -
1956 —

1957 — Dinamo București 
1957/58 — Dinamo București 
1958/59 — Rapid București 

1959/00 — Dinamo București
După cum se vede, titlul n-a |' 

cat niciodată din Capitală. Se va în
tâmpla oare altfel în acest campionat ? 
Pentru a afla răspuns la această în- 

trebuie să așteptăm însă pînă 
mai 1961, cînd se va disputa 
etapă.
programul «primei etape : S'I- 

C.S.M. — Rapid București; 
Țesătura — Metalul București;

ple-

trebare 
la 21 
ultima

Iată
BIU : 
IAȘI :
CONSTANȚA: Farul — Voința Ora
șul Stalin; CLUJ: Știința — C.S.M. 
Cluj; BUCUREȘTI : Dinamo — Să
nătatea București și Progresul — 
C.P.B. (ambele meciuri se vor disputa 
duminică de la ora 10 în sala Dina
mo).

Etapa a doua a returului campiona
tului de calificare s-a caracterizat in 
general prin scoruri-.. astronomice. 
Performeră în această privință a fost 
Rapid București care a întrecut pe 
Cimentul Medgidia cu 44-3 (19-0)1 
Rapidiștii att făcut o adevărată de
monstrație de rugbi, dovedindu-se o 
echipă sudată, cu o concepție tactică 
modernă, la nivelul multora dintre 
echipele care activează în campionatul 
republican.

Cu un scor Ia fel de sever — 35-0 
(3-0) — Petrol Chimie a obținut vic
toria în fața Metalului II. De fapt m»- 
talurgiștii n-au rezistat decît în prima 
repriză, la reluare Petrol Chimie, una 
dintre pretendentele la locul I în seria 
respectivă, impttnîndu-și superiori
tatea.

Deși a jucat în deplasare, Rul
mentul Bîrlad a arătat din nou o bună 
pregătire, întrecînd categoric pe Di
namo Bacău. Scor: 22-0 (14-0).

In sfîrșit, în seria scorurilor mart 
trebuie să amintim și rezultatul me
ciului dintre Dinamo 1! și Aeronau
tica, în care prima echipă a 
o victorie foarte ușoară: 
(6-0). Dinamovișiii au avut în 
dea un realizator excelent (a 
nu mai puțin de 5 lovituri 
deapsă și o transformare).

Cîteva rinduri și despre i 
meciuri ale etapei.

realizat
20-3 

Ghion- 
înscris 

de pe-

ce lelaltc

La Tecuci, Zimbrul s-a dovedit și 
de data aceasta imbatabilă pe teren 
propriu, întrecînd pe Laminorul Roman 
cu scorul de 13-0(8-0). Realizatori' 
Sevastre, Glavaschi, Beloșinschi (cîtc 
o încercare) și Voinescu (două trans
formări). Jocul a fost însă de un slab 
nivel tehnic, îmbrăcînd pe alocuri un 
caracter dur, din vina ambelor echipe.

La Ploiești, Petrolul II jucînd mai 
decis a obținut o prețioasă victorie 
în fața echipei G.F.R. Buzău. Pentru 
petroliști au înscris Rusu (încercare' 
și Mocanu (transformare și lovitură 
de pedeapsă), în timp ce feroviarii a.‘. 
marcat prin Arian (lovitură de picior 
căzută). Un scor identic s-a înregis
trat la Galați, unde formația locală 
Ancora a întrecut pe G-S.M.T. Brăila.

Tot în etapa de ieri, Arhitectura a 
obținut o frumoasă victorie în fața 
Sirenei: 6—3 (6-3). Rezultatul, care 
reprezintă o surpriză este, just Viitorii 
arhitecți au fost mai buni, în special 
pe compartimentul treisferturifor. Au 
înscris: Marca (încercare) și O. Radu 
(lovitură de pedeapsă) pentru Arhi
tectura, respectiv Micu (lovitură de 
picior căzută). Tot în București, Me
teor și-a apropiat victoria în fața Pe
trolului Pitești. Scor: 6-3 (3-0). De 
remarcat atitudinea ncdisciplinată a 
jucătorului Mărgăritescu (Petrolul), 
care a adresat injurii arbitrului și 
și-a incitat coechipierii.

Importante hotărîri luate la congresul F. I. R. A
(Urmare din pag. I)

a doua calitate a sa — aceea de 
președinte al Federației Internaționale 
— el a simțit o mare bucurie, de
oarece și-a dat seama că sitccesul 
romînilor înseamnă de fapt succesul 
rugbiului în general, mersul său im
petuos înainte.

(Silind, la rindul său, în cadrul ra
portului de activitate, exemplul Ro- 
mSniei, secretarul general al F.I.R.A., 
Jean Supervielle, a scos în evidență 
dezvoltarea rugbiului din țara noastră, 
vorbind pe larg* despre organizarea 
sistemului nostru competition;!!. El a 
adresat calde felicitări federației noa
stre cu ocazia aniversării a 50 de ant 
de rugbi în Romînia, spunînd printre 
alteie: „Desigur că Federația romînă 
are toate motivele să fie miitdră de 
întreaga sa activitate. Răsunătoarea 
victorie obținută în iunie asupra echi
pei Franței ar trebui să ne ducă la 
concluzia că sportivii romîni au atins 
apogeul posibilităților lor. Dar, un 
succes, fie el cît de mare, trebuie să 
fie întărit prin alte victorii, in sport 
trebuie însă să lucrezi temeinic, astfel 
oa să-ți îmbunătățești permanent pre
gătirea fizică și tehnică, pentru a nu 
afla, în imediata vecinătate a Capi- 
toliului... Stînca Tarpeiană. Sînt sigur 
cA prietenii romîni vor fi suficient de 
înțelepți pentru a reflecta ta aceasta".

Congresul a primit în rîndurile

F.I.R.A. adeziunea Argentinei, anun- 
țind totodată că se așteaptă în viitorul 
apropiat afilierea altor trei țări : 
U.R.S.S., Chile și Uruguay.

La acest important congres s-an 
luat și cîteva hotărîri care prezintă un 
interes major. Astfel, s-a decis ca 
F.I.R.A. să facă demersurile necesare 
pentru introducerea rugbiului în pro
gramul J.O. de la Tokio (1964), de
oarece rugbitd a devenit azi cu ade
vărat un sport mondial, el fiind prac
ticat în 35 de țări. Comitetul olimpic 
japonez a primit favorabil această 
propunere, jocul cu balonul oval cu- 
noscînd în Japonia o mare dezvoltare.

De asemenea, s-a luat hotărîrea ca 
începînd din 1961 să se organizeze 
Cupa Campionilor Europeni. Compe
tiția urmează să se desfășoare anul 
viitor pe regiuni geografice. Vor avea 
loc înfîtniri eliminatorii tur-retur. 
Campioana Franței va juca direct în 
finală. De altfel regulamentul va fi 
definitivat în cursul lunii noiembrie. 
Țara noastră va fi reprezentată în 
această importantă întrecere de către 
campioana noastră, valoroasa echipă 
C.F.R. GRIVIȚA ROȘIE.

In favoarea acestei inițiative au vo
tat toate delegațiile, mai puțin Spania 
(ulterior spaniolii și-att dat și ei a- 
sentimentul).

Congresul s-a încheiat prin alege
rea noului comitet executiv. Cu acest 
prilej Rene Grabos a fost reales

F.I.R.A., Mihai Nicules-
Montagna (Italia) vice-
Jean Supervielle (Fran-

președinte al 
cu și Carol 
președinți și 
ța) secretar general. Tov. Bmif Dră- 
gânescu a fost ales membru de onoa
re al F.I.R.A.

Recentul congres de la Casablanca 
ă fost deosebit de rodnic. El mar
chează continua întărire a F.I.R.A., 
creșterea prestigiului ei pe plan mon
dial și totodată confirmă slăbirea — 
datorită izolării sale —- a Internatio
nal Board (Federația care grupează 
țările Commonwealthului britanic).

Următorul congres F.I.R.A. va avea 
loc anul viitor la Praga.

★
Cu ocazia congresului de la Casa

blanca s-a luat în discuție și calen
darul internațional pentru 1961. Echi
pa reprezentativă a țării noastre va 
debuta în activitatea internațională 
în luna mai a anului viitor, cînd va 
juca în Cehoslovacia, unde se va or
ganiza eea de a treia ediție a „Cupei 
Victoriei". Apoi, în prima jumătate a 
lunii iunie, rugbiștii romîni vor primi 
la București vizita naționalei Italiei. 
Cel «nai important meci, Franța—Ro- 
mîma, va avea loc în Franța (pro- 
babit fa Bayonne) în noiembrie. Apoi, 
rugbiștii romîni vor juca cu selecțio
nata orașului St. Sever, urmînd a 
efectua în continuare un turneu în 
Maroc, cu 2—3 jocuri ia Casablanca 
și Marrakech. (l>. C ).

Optimile de finală ale „Cupei 
Campionilor Europeni” la fotbal

GENEVA (Agerpres). Comisia de 
organizare a competiției de fotbal 
„Gupa Campionilor Europeni" a stabi
lit prin tragere la sorți întîlnirile 
care vor avea loc în optimile de fi
nală. Iată ordinea jocurilor : Ifk Mal- 
moe-luventus Torino sau Ț.D.N.A. 
Sofia; Aarhus (Danemarca)-Frederie- 
stadt (Norvegia); Benfica (Portuga-

lia)-Steaua roșie Belgrad sau Uj-r 
pesf Budapesta; Young Boys Berna* 
Hamburg S.V. (R.F. Germană); Rw 
pid Viena-Glenavon (Irlanda) sau 
Wismut Karl Marx Stadt (R.D. Ger*' 
mană); ~ ..............."....
Burnley , „ ,
Spartak Hradek Kralove (R.S. Ceho-' 
slovacă)-Panathinaikos Atena.

Real Madrid-F.C. Barcelona; 
(Anglia)-Reims (Franța) ;

„Echipde R. S. Cehoslovace, U.R.S.S. și R. P. Romine 
favorite ale campionatelor mondiale de volei“ — 

declară Endre Holvay, președintele Federației maghiare 
BUDAPESTA (Agerpres). — La 24 

octombrie va pleca Ia Rio de Janeiro 
pentru a participa la campionatele 
mondiale de volei echipa selecționată 
a R.P. Ungare. în legătură eu această 
competiție președintele federației ma
ghiare de volei, Endre Holvay, a făcut 
următoarea declarație unui corespon
dent al agenției M.T.I.: „Antrena
mentele echipei noastre sînt aproape

încheiate. De astăzi înainte antrenori 
vor face cu cei 12 jucători selecționați 
ușoare exerciții de gimnastică pentru 
menținerea condiției fizice. Este greu 
de făcut pronosticuri mai ales că pen
tru prima oară campionatele au loc 
intr-o țară din America de Sud. To
tuși cred că favoritele principale sînt 
echipele R.S. Cehoslovace, U.R.S.S. și 
R.P. Routine. Echipa R.P. Ungare, 
poate ocupa locul 4 sau 5. Dar, 
pentru a obține aceste rezultate volei
baliștii noștri trebuie să joace foarte 
bine în cele 12 sau 13 meciuri pe care 
urinează să le susțină."

între 
fășura 
de atletism pe echipe, competiția de 
închidere a sezonului de atletism în 
U.R.S.S. Gtt acest prilej, campionul 
olimpic Piotr Bolotnikov va încerca 
să doboare recordurile mondiale deți
nute de Vladimir Kuț pe distanțele de 
5000 și 10.000 m. De asemenea, Va
sili Rudenkov va face o tentativă de 
a corecta recordul mondial la ciocan 
al lui Connoly. Pînă în prezent cea 
mai bună performanță a lui Rudenkov 
este de 68,73 m. Lă concursurile de la 
Kiev vor participa printre alții și re
cordmanul european la săritura în lun
gime Ter-Ovanesian, aruncătoarea de 
suliță Elvira Ozolina, săritorii în înăl
țime Robert Savlakadze și Valerii 
Brutnel.

15 și 19 octombrie se va des- 
la Kiev campionatul unional

După cum se știe, în luna noiembrie 
urma să se desfășoare în Argentina 
un mare turneu de box dotat cu 
„Cupa țărilor latine". Boxerii romîni 
și-att trimis adeziunea de participare 
ta această confruntare și se pregăteau 
minuțios. Zilele trecute însă, fond 
nostru de specialitate a primit din Ar
gentina o scrisoare în care federația 
argentinian» de box ne anunță că 
a fost nevoită să contramandeze tur
neul de la Buenos Aires datorită fap
tului că țările latine care urmau să 
participe ia competiție ntt au trimis 
înscrierile. Este posibil ca întrecerile 
pentru „Cupa țărilor latine” să se des
fășoare anul vittor.

Echipa de tineret 
la lupte clasice 

pleacă la Budapesta
Mîine dimineață, reprezentativa de 

tineret la. lupte clasice a țării noastre! 
va părăsi Capitala îndreptîndu-se spre 
Budapesta în vederea întîlnirii: inter
naționale triunghiulare dintre echipele 
R.P. Ungare, R.P. Romîne și R:P.F. 
Iugoslavia. Din lotul nostru fac parte: 
Cristian Nistor, Otlo Alexia, Simian 
Popescu, Alexandru Geantă, Paul 
Cîrciumaru, Marin Bolocan, Ion Po- 
pescu, Vladimir Hrehoreț și Nioolae 
Pavel-

Au luat sfîrșit campionatele 
internaționale feroviare 

de lupte clasice
.BUDAPESTA (Agerpres». In Palatul 

Sporturilor din Budapesta au luat 
sfîrșit campionatele internaționale fe
roviare de lupte clasice. Cele mai 
multe titluri au fost cucerite de lup
tătorii din R.P. Ungară și Turcia. 
Luptătorii romîni Ion Micula și Oft» 
Raifafvi s-au clasat pe locurile 2 la 
categoriile pană și respectiv semigrea, 
iar Marin Cristea a ocupat locul 3 la 
categoria cocoș. Iată lista învingă* 
torilor la cele 8 categorii : MUSCA: 
Mihailov (U.R.S.S.); COCOȘ: Hodos 
(R.P. Ungară); PANA: Ivanovica
(R.P. Ungară); UȘOARA: Mistulov 
(U.R.S.S.); SEMIMIJLOCIE : Tarr 
(R.P. Ungară). MIJLOCIE: Kurt 
(Turcia); SEMIGREA: Buhe (Turcia); 
GREA: Kaplan (Turcia).

Pe echipe primul loc a fost ocu
pat de reprezentativa Turciei cu 37 
puncte urmată de U.R.S.S. cu 34 
puncte și R.P. Ungară cu 29 puncte.
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