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Astăzi, la ora 16, pe stadionul ,,23 August"

F. C. Austria (Viena)
IN PRIMUL MECI DIN CADRUL „CUPEI CAMPIONILOR EUROPENI

tadionul „23 August" — teatrul 
de desfășurare a celor mai im- 
portante infilniri internaționale 

fotbal — găzduiește astăzi un nou 
eminent sportiv, așteptat cu legitimă 
răbdare de iubitorii fotbalului din 
•pitală: debutul echipei C.C.A. în 
iția 1961-82 a „Cupei Campionilor 
iropeni".
Prezentă pentru a doua oară la 
trtul acestei mari competiții in-ter- 
iționale, care fa actuala ediție a in- 

număr record de echipe

participante — 29 — campioana țării 
noastre are o misiune destul de di
ficilă în meciul de astăzi: ea nu a 
avut anul acesta începutul de sezon 
cu care ne obișnuise în trecut și, 
in plus, înfruntă un adversar puternic, 
de renume european, F.C. Austria. 
Jucătorii echipei C.C.A. sint, însă, 
capabili să facă o partidă frumoasă 
și să obțină un rezultat bun, care 
să le deschidă perspective de califi
care in turul al doilea al „Cupei". 
Campioana noastră a dovedit nu oechipe

dată că știe să facă față marilor me
ciuri, că în asemenea 
riî săi se regăsesc și 
măsura valorii lor.

Noi le-o dorim din
■A

Pregătirile echipelor 
primă confruntare a lor (se vor în- 
tîlni, în revanșă, la 28 septembrie la 
Vietia) s-au încheiat ieri prin antrena
mente ușoare. Jucătorii ambelor echipe 

, ‘7 , ceea ce
dîrză, dinamică, 
așa cum — de 
partidele Dinamo 
1956, C.C.A. — 

în 1957, Petrolul

partide jucăto- 
se comportă pe

toată inima.

pentru această

POFTIȚI LA VALS!
De la stingă: Constantin, Jenei, Zavoda II (C.C.A.), Nemec, Fiala și Stotz 

(F. C. Austria)

ALE CAPITALEI 
SOVIETICĂ

AU PLECAT

Ieri au .plecat în Uniunea Sovie- 
eă selecționatele masculine și fe- 
îinine de baschet ale Capitalei, care 
or susține mai multe întâlniri în 
..S.S. Gruzină, R.S.S. Azerbaidjan și 
I.S.S. Ucraineană. Selecționatele sint 
lcătuite din : Nedef, Niculescu, No- 
ievici, Cr. Popescu, Spiridon, Giur- 
iu, Gheorghe, Visner. Cernea, Dra- 
omirescu, la băieți și Viorica Nicu- 
iscu, Anca Racoviță, Hanelore Kraussi 
lorina Marian, Virginia Jujescu, 
'■lena Ivanovici, Magdalena Wagner, 
leaterina Cherciov, Margareta Simon, 
rina Romfeld și Filofteia Izbiceanu, 
a fete.

Programul selecționatelor este ur
cătorul : 23 SEPTEMBRIE, LA TBI-

LISI : feminin: 
reș ti—I ns titutul 
masculin :
D.S.O. Burevestnik Tbilisi ; 24 SEP
TEMBRIE, LA TBILISI : feminin: 
selecționata București—D.S.O. Bure
vestnik, Tbilisi; masculin: Selec
ționata București—Dinamo Tbilisi ;
27 SEPTEMBRIE, LA BAKU :
feminin și masculin: selecționata
București—R.S.S. Azerbaidjan ; 29'
SEPTEMBRIE : revanșa meciurilor 
din 27 septembrie; 2 OCTOMBRIE, 
LA HARKOV, masculin și feminin: 
selecționata București—R.S.S. Ucrai
neană; 6 OCTOMBRIE, LA HARKOV, 
masculin și feminin: 
București—selecționata Harkov.

selecționata Bucu- 
Politehnic Tbilisi ; 

selecționata București—

selecționata

Lncampionatul republican de rugbi

manifesta o bună dispoziție, 
promite o întrecere 
cu valoare tehnică, 
altfel .— au fost și
— Galatasaray în 
Borussia Dortmund
— Wismut Karl Marxstadt în 1958 
san Petrolul — Wiener S.K. în 1959.

După cum ni s-a comunicat, fotma- 
țiile vor fi următoarele:

C.C.A. : Voinescu — Zavoda II, 
Apolzan, Ivănescu (sau Staicu) — 
Jenei, Bone — Cacoveanu, Constan
tin, Alexandrescu, Raksi, Tătaru.

F. C. AUSTRIA: Freydl — Lower, 
Stotz, Strobl — Gager, Paproth — 
Horak, Geyer, Nemec, Fiala, dr. Schle- 
ger.

Conform regulamentului competiției, 
schimbarea de jucători nu este admisă, 
nici chiar în caz de accident.

Arbitrii întîlnirii sînt iugoslavii 
C. Zecevici — la centru —, J. Vlaicî 
și T. Ivanovski — la tușă.

Delegat al Uniunii Europene 
Fotbal Asociație (U.E.F.A.) : N. Don- 
ski, vicepreședinte al federației bulgare.

Meciul va începe la ora 16 și va 
fi precedat de întîlnirea C.G.Ă. — 
Rapid, din cadrul campionatului repu
blican de rugbi.

IN MIJLOCUL JUCĂTORILOR 
NOȘTRI

Zilele acestea, premergătoare meciu
lui de azi, la stadionul „23 August" a 
fost o animație deosebită. Făceau an
trenamente cele două echipe și, bineîn
țeles, spectatorii nu puteau lipsi, mai 
ales de la cel al echipei C.C.A., prima 
care a intrat pe teren. Am folosit și 
noi prilejul pentru a sta de vorbă în 
legătură cu jocul de azi.

Primul căruia ne-am adresat a fost 
N. Stănescu, medicul echipei. Eram 
curioși să știm în ce stadiu se află 
pregătirea fizică a jucătorilor, deoarece 
într-o asemenea confruntare ea poate 
avea un rol hotărîtor.

— Pregătirea fizică a jucătorilor se 
află într-un stadiu mulțumitor. După 
jocul de la Tîrgoviște, care a pretins 
un efort susținut, pulsul jucătorilor a 
variat intre 90—100. Deci, poate fi 
socotit normal — ne-a spus dr. Stă
nescu.

Și într-adevăr, la Tîrgoviște jucătorii
(Continuare tn pag. a 3-a)

de

Dinamo a avut finiș și a întrecut
Cluj: 9-3
Dinamo

că clujenii

pe Știința
Privit prin prisma clasamentului, 

«1 mai echilibrat meci din etapa a 
<VI-a apărea acela care opunea echi- 
>ei Dinamo pe Știința Cluj. Pe teren 
i existat realmente un evident echilibru 
raloric timp de 60 de minute, adică 
itîta vreme cît studenții au avut 
estirse fizice. In prima parte a par- 
idei, clujenii au luat chiar conducerea 
>rin Manolache (lovitură de pedeapsă) 
lupă ce minute în șir au dominat 
■opios, ratînd ocazii favorabile, 
.a reulare dinamoviștii intră pe 
.eren deciși să schimbe în fa- 
/oarea lor rezultatul. Ei atacă insistent 
și-și impun jocul în 
îgalează | 
pedeapsă), 
Diaconescu 
lupă 
ingă 
oeiitru 
-ească 
Scor :

mișcare. Dinamo 
prin Ionescu (lovitură de 

apoi ia conducerea prin 
i (încercare) 'are înscrie 

o pătrundere fulgerătoare 
grămadă, pe partea 
ea în final Giugiuc 
o lovitură de picior

9—3 (0—3).

pe 
închisă, 
să reu- 
căzută.

a cîștigat pe merit, pentru 
au căzut complet spre sfîr- 

jșitul meciului. Au corespuns Iordă- 
ohescu, Zlătoianu, Țuțuianu (repriza 
I), Diaconescu, Raftopol, Dăiciulescu— 
din echipa învingătoare, Tolu, 
Căliman, Sălăjan și, în mai mică mă
sură, Demian, Paloșanu și Gherasim. 
Arbitrul C. Galicovschi a condus cu 
multe greșeli care au influențat re
zultatul. (D. C.).

In „Parcul Copilului" C.F.R. Grivița 
Roșie a întrecut pe I.T.B. cu 25—3 
(6-3),..............................................
moașe.

Alte
Știința
Iași — Progresul'București 3—0 (3—0); 
Știința Petroșani — Metalul 8—5 
(3-5).

Azi, pe stadionul „23 August", 
C.C.A. va întîlni pe Rapid.

la capătul unei partide fru-

rezultate: Olimpia Brașov —
București 6-9 (0-3) ; C.S.M.S.

I
Miercuri 

giunea Iași tovarășii Gheorghe 
ghiu-Dej, Emil Bodnăraș, 
Răutu, Alexandru Bîrlădeanu, 
președinte al Consiliului de Miniștri, 
Gheorghe Gaston Marin, președintele 
Comitetului de Stat al Planificării. 
Constantin Tuzu, ministrul Metalur
giei și Construcțiilor de Mașini, Nico- 
lae Bădescu, președintele Comitetului 
de Stat pentru Construcții, Arhitectură 
și Sistematizare, însoțiți de conducă
tori ai unor departamente și alți lu
crători de răspundere din aparatul cen
tral de partid și de stat.

Pe peronul gării din Iași, oaspeții 
au fost intimpinați de iov. Virgil Ca- 

C.C.

dimineața au sosit în re- 
Gheor- 
Leonte 

vice-

zăcu, membru supleant al C.C. al 
P.M.R., primsecretar al Comitetului re
gional de partid lași. Constantin Nis- 
tor, membru al C.C. al P.M.R., 
președintele Comitetului Executiv al 
Sfatului Popular 
de partid și de 
ai organizațiilor 
de reprezentanți 
instituțiilor culturale

Mii de oameni ai 
un adevărat culoar 
întregului traseu străbătut de oaspeți, 
manifestînd cu căldură pentru Parti
dul Muncitoresc Romin, pentru Comi
tetul său Central in frunte cu tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej.

In cursul dimineții, la Sfatul Popu
lar regional a avut loc o ședință de

lucru cu reprezentanții organelor lo
cale de partid și de stat, în cadrul 
căreia au fost examinate problemele 
dezvoltării economice și social-cultu- 
rale a regiunii și orașului lași, pină 
in anul 1965.

După-amiază, oaspeții au vizitat 
Atelierele de reparat material rulant 
„llie Pintilie", precum și locurile de 
amplasare a noilor obiective indus
triale și social-culturale.

De asemenea a fost vizitat șantie
rul fabricii de ulei și noua fabrică 
de mobilă.

Peste tot, oaspeții au fost 
nați cu dragoste și entuziasm 
citori, ingineri, tehnicieni și 
treaga populație a orașului.

Seara, în sala Teatrului 
„Vasile Alecsandri" a avut
spectacol de gală oferit în cinstea 
conducătorilor de partid și de stat de 
colectivele artistice profesioniste din 
orașul Iași și de cele mai bune for
mații artistice de amatori din regi
une. Oamenii muncii aflați in sală, 
artiștii, au salutat cu căldură prezen
ța tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, a celorlalți conducători de partid 
și de stat, ovaționind îndelung pentru 
Partidul Muncitoresc Romîn. La sfîr- 
șitul spectacolului, care s-a bucurat 
de un deosebit succes, artiștilor le-au 
fost oferite flori din partea oaspeților.

întîmpi- 
de inun

de în-

Național 
loc un

regional, de activiști 
stat, de conducători 

de 
ai

masă și obștești, 
întreprinderilor și 
ieșene.
muncii au format 
viu de-a lungul

(Agerpres)

Echipa R. P. R. continuă să conducă 
în „Turul ciclist al R. P. Romîne^

„Cine va cîștiga ?" - ne răspund ziariștii care urmăresc
competiția • Ion Cosma poartă mai departe „tricoul galben" 
• Un nou lider în clasamentul cățărătorilor: Cristescu (Dinamo)

* Azi etapa Suceava - lași, iar mîine lași - Bacău

VATRA DORNEI 19 (prin telefon de 
Ia trimisul nostru). Luni dimineață, la 
adăpostul ,,discreției” cronometrelor, s-a 
consumat una dintre loviturile Turului 
ciclist al R.P.R. : Gabriel Moieeanu a 
predat tricoul galben. După șapte etape, 
timp în care a purtat semnul distinctiv 
al liderului el a trebuit să plece steagul 
în fața mai tînărului său coleg de e- 
cliipă, Ion Cosma. Ori cît ar fi dc buni 
prieteni, nu se poate spune totuși că 
Gabriel Moieeanu a făcut acest lucru cu 
bucurie.

In caravană, cum era și firesc, eveni
mentul a avut ecou. Suporterii lui Ion 
Cosma au prins să zâmbească, în timp ce 
partizanii lui Gabriel Moieeanu fac de 
zor tot felul dc calcule al căror rezultat 
este invariabil același : recucerirea tri
coului galben. Nici în tabăra gazetarilor 
nu este unanimitate în această privință. 
Marți dimineață, în ziua de odihnă dc 
la Vatra Doinei, am întreprins o an
chetă eu tema : „Cine credeți cu vor A’ 
învingătorii ediției jubiliare a Turului 
ciclist al R.P. Romîne?* Ne-au răspuns 
ziariștii care urmăresc întrecerile celor 
mai buni cicliști din țara noastră și s 
sportivilor de peste hotare. Iată răspun
surile primite :

1LIE GOGA (Agerpres): Gabriel Moi- 
ceanu și echipa R. P. Romîne ;

( Radiodifuziunea)* 
R. P. Romîne :
(Romînia liberă), 

echipa R. P. R»-

ANTAL (I 
echipa It. P.

COVACI 
și echipa R.

tiire): Gh. Ră
ii omînc ;
(Televiziune) : 

P Romîne ;
(Neuer Weg) * 

P. Ro-

Ion Cosma imbrăcind tricoul galben Telefoto Agerpres

MARIUS POPESCU (Scînteîa) : Ga
briel Moieeanu și echipa R. P. Ro
mine ;

PETRE CRISTEA (Steagul roșu) t 
Gheorghe Radulescu și echipa R. P. Ro- 
mine ;

CONSTANTIN DIAMANTOPOL (In- 
formafia Bucureștiuhii) : Ion Cosma și 
echipa R. P. Romînc;

GII. G1IIȚULESCU 
Ion Cosma și echipa

ION BOGIOACĂ 
Gabriel Moieeanu și 
mine ;

ANDREI 
dulescu și

OVIDIU
Ion Cosma

GERHARD SIMONIS
Gabriel Moieeanu și echipa R. 
mine ;

GII. ȘTEFĂNESCU (Revista Sport) î 
Ion Cosma și echipa R. P. Romînc.

Dacă valoroasa reprezentativă a tării 
noastre întranește toate sufragiile re
dactorilor de specialitate, în schimb, 
după cum se vede favoritul în clasamen
tul individual nu poate cuceri nici 50 
la sută 3in voturi. Ion Cosma și Ga
briel Moic®anti sc află la egalitate cu cîte 
4 voturi, ta limp co Gh. Radulescu a 
ș,cucerit” doar două voturi. Fără în
doială că este îmbucurătoare și consta
tarea că toți cei trei protagoniști sînt 
din formația li. P. Romîne, lucru cure 
ne dovedește eficacitatea muncii dc se- 
lec|ic.

Pentru a aprecia însă mai bine posi
bilitățile celor trei alergători vom pre
zenta situația în clasamentul general in
dividual după 8 etape: 1. Ion Cosma 
261155:53 ; 2. Gabriel Moieeanu la 32 
de sec.; 3. Gh. Iîădulescu la 49 de sec. 
Ce posibilități au Gabriel Moieeanu și 
Gh. Rădulescu în lupta pentru dobîndi- 
rca tricoului galben ? Fie să facă o 
evadare care să le aducă un avans mai 
mare decît actuala diferență, fie să cîș- 
tige o etapă și să beneficieze dc bonifi
cație (în acest caz cu condiția ca Ton 
Cosma să nu se claseze pe locul II...). 
Următoarele etape vor aduce clarificări 
sau noi... complicații. Dar după părerea 
noastră cele mai multe șanse dc a sosi 
cu tricoul galben la București le are 
Ion Cosma bun sprinter și rutier cu o 
marc putere de luptă. De fapt cu aceasta

HRISTACHE NAUM

(Continuare in pag. a 4-o)



REALES IN CONDUCEREA ASOCIAȚIEI

fotbal,La început, au

'f wr

tirul. De 
c de mi- 

asocia(ia 
trăgători

Desigur, acest succes reprezintă efortul 
întregului consiliu, dar și al președinte
lui, care, cu sprijinul sindicatului, a dus 
angajamentul la îndeplinire.

In cadrul asociației se practică patru 
discipline :

Prima dată Gheorghe Goia a fost ales 
președintele asocia |iei sportive Victoria 
Lugoj, de pc lingă fabrica dc calapoade 
în anul 1959. Asociația avea atunci o 
vechime de doi ani și treburile nu mer* 
geau chiar așa dc bine, 
fost numai 49 dc 
membri, iar activita
tea depusă de aceș
tia era modestă. Cei 
ce făceau sport pe 
atunci îi puteai nu
măra pe degete și 
printre ci, bineînțe
les, era și jucătorul 
de fotbal, electricia
nul Gheorghe Goia.

Credeți că fiind 
președinte al aso
ciației s-a lăsat de 
sport ? Sportul e 
sănătate, spune el, 
de aceea îl găsim 
și în anul 1961 
component al echipei 
de fotbal, deși are aproape
odată, la 6 septembrie a.c. a fost reales din 
nou președinte al asociației sportive.

Asociația sportivă s-a dezvoltat con
tinuu sub consiliul condus de Gheorghe 
Goia. Să luăm, de pildă, numărul mem
brilor U.C.F.S. Dacă pînă la pregătirea 
alegerilor 74 la sulă din salariați erau 
membri U.C.F.S., în ziua alegerilor 
darea de seamă raporta : toți salariații 
sînt membri U.C.F.S. cu cotizația la zi,

30 de ani. Tot-

volei, tir, șah. In 
multe asociații „vioa
ra în 111“ este fot
balul. La Victoria. 
Lugoj c o excepție, 
sportul cel mai în
drăgii c 
aceea nu 
rare că 
are 7—8 
de performanță de 
categoria a doui 
( K om 1 o d y F ran ci se, 
Balegă Gcza. Maria 
Groapă și alții). 
La tir stau cel mai 
bine pe orașul Lugoj.

Despre consiliul 
asociației Victoria 
Lugoj și președinte
le ei se pot spune 

multe lucruri bune. Că e gospodar, că 
(ine Ia lucrul acesta și a imprimat a- 
ceasta colectivului sc poate vedea și din 
felul cum se păst rează echipamentul și 
materialul sportiv. Și mai c un lucru: locul 
în producție. In aceste zile — ca și în alte 
dă ți, numele său sc află pe panoul de 
onoare, printre fruntași. Cu asemenea 
poziție (ață de producție, cu asemenea 
rezultate în mișcarea sportivă, cu un 
interes mereu crescând din partea munci
torilor pentru problemele sportului, par
ticiparea a 2/3 din totalul membrilor 
U.C.F.S. ia alegeri (1/3 constituind tuia 
în producție) este o chezășie că și pc 
viitor consiliul asociației sportive Vic
toria Lugoj va depune o muncă temeinică.

Ciam Villa d'Orro a sosit miercuri dimineața în Capitală. Iată-i pe voleiba
liștii italieni in fața hotelului Ambasador

★ ★ ~

organelor 
sportivă 

nostru, a 
adunare...

T
In numărul nostru de astăzi tre

buia să publicăm un reportaj de 
la adunarea generală pentru darea 
de seamă și alegerea 
U.C.F.S. • din asociația 
I.F.A. București. Ziarul 
avut un trimis la această
care nu s-a ținut, fiind aminată 
pentru a doua oară ca urmare a 
modului defectuos în care consi
liul raional U.C.F.S. I. V. Stalin 
nu a ajutat la timp asociația spor
tivă I.F.A. Deci, in loc de repor
taj publicăm... această scurtă notă.

AZI IA PROGRESUL, TREI
pe terenul

__ ____ , . avea 
jocuri internaționale de volei,

de la 
loc

Azi după-amiază, 
stadionul Progresul, vor. 
trei j___
unul mai interesant decît altul. La 
ora 17 va începe partida feminină 
Progresul București—Gedania Gdansk 
(R.P. Polonă). In continuare, un alt 
meci feminin, între Rapid București 
și Legia Varșovia, iar la ora 19,30 
se va fluiera începutul partidei mascu
line dintre R.P. Romînă (juniori) și 
Ciam Villa d’Orro Modena (Italia).

Cele trei echipe oaspe au sosit ieri 
în Capitală. Mai iutii Ciam Villa 
d’Orro. Italienii au deplasat la Bucu
rești următorii jucători: Boi tolomazi 
(căpitanul echipei). Barone, Borsari, 
Martini, locht, Picinini, Fedrasi, Ray
mond, Melotti. Ei sînt însoțiți de an
trenorul Vîgnioni. Vor primi replica 
selecționatei de juniori a R.P. Romine 
care va Ii alcătuită din: Ardelea, 
Aman (Știința București). Costinescu, 
Bărăscu (Rapid " 
(Știința Cluj), 
Schreiber, Stoian, 
namo București), 
natul Timișoara),

MECIURI INTERNATIONALE 
fie București), Antrenorii echipei sînt 
prof. N. Tărchilă și prof. V. Anasta- 
sescu.

Au sosit apoi cele două echipe femi
nine poloneze, Legia Varșovia, cam
pioana R. P. Polone și Gedania 
Gdansk, clasată pe locul IV.

Bucure Ai), Rednic 
Papug’u (CC. A.). 
Duțică. Lipan (Di- 
Nagy (C.S.Ș. Ba- 
Dobre (Flacăra ro-M. BUZDUGAN-coresp.

Vie activitate in Capitală
a Il-a. Iată rezultatele înregistrate 
această primă etapă: categoria I:

• Ediția 1961—1962 a campionatului 
Capitalei a tost inaugurată simbătă și 
duminică prin jocurile susținute de 
echipele masculine din categoriile I

Metalul București a luat conducerea
în seria B a campionatului republican

din cea de a doua etapăIntrecerile
a seriei B a campionatului republican 
pe echipe a adus modificări serioase 
în clasament. Invingînd pe A.S.A. Cri
șul din Oradea, Metalul București a 
săltat de la locul patru pe primul loc. 
De o importanță deosebită pentru 
configurația primei părți a clasamen
tului este meciul restanță dintre CCA 
și Metalul Bocșa Romînă, care va 
avea loc după întoarcerea boxerilor 
militari de la Turneul Armatelor Prie
tene care se desfășoară în aceste zile 
in R.P. Bulgaria.

Iată clasamentul serie 
putarea etapei a Il-a.

B după dis-

1. Metalul București
2. C.S. Craiova
3. Energia Cîmpina
4. C.C.A.

2
2
2
1

2
2
1
1

o 
o 
o 
o

0
0
1
0

50:28
43:28
35:43
26:14

6
6.
4
3

Dinamo București
c. s. M. Galați

cele mai importante în-Una dintre 
tîlniri din cadrul campionatului repu
blican de box pe echipe se va disputa 
simbătă seară pe stadionul Dinamo din 
București. Fruntașa clasamentului se
riei A, Dinamo București, va intilni 
puternica formație a pugiliștilor de la 
C.S.M Galați, lată citeva meciuri din 
program: L. Ambmș — M. Tache, C. 
Gheorghiu — N. Munteanu, C. Stă- 
nescu — Gh. Gheorghiță, I. Monea — 
A. Mușat, V. Mariufan — A. Cristea.

5.
6.
7.
8.

Metalul Bocșa
Rapid București 
Farul Constanța

1
2
2

A.S.A. Crișul Oradea 2

1
0
0
0

o 
o 
o 
o

o
2
2
2

25:13
30:44
32:48
26:54

3
2
2
2

Intîlnirile din cadrul campionatului 
pe echipe vor continua simbătă, cînd 
se va disputa etapa a IlI-a a seriei A.

★
C.S.M.S. IAȘI ȘI A.S.A. BACĂU PE 
PRIMELE LOCURI IN CELE DOUĂ 
SERII ALE „CUPEI F. , R. BOX*

După consumarea celor dinții între
ceri din cadrul competiției dotată cu 

clasamentele se„Cupa F.R. Box 
prezintă astfel:

SERIA I:

1. C.S.M.S. Iași
2—3. Flacăra roșie
2-3. I.T.B.
4. C.S.M. Brăila

SERIA a Il-a :

1. A.S.A. Bacău
2—3. Voința București
2-3. C.S.M. Sibiu
4. C.S.M. Baia Mare

i

1
1
1
1

1
1
1
1

1 
o 
o 
o

o
1
1 
o

o 
o 
o
1

24:15 3
20:20 2

2
1

20:20
15:24

01 
o 1 
o 1 
o o

23:15
19:19
19:19
15:23

Și
in
M.T.Tc. — Voința 47—44; categoria a 
Ii-a: Olimpia — I.F.A. 70—29, Construc- 

1 „Dr. Petru Groza" 64—56, 
I.S.C.H. 56—35, Academia 
Unirea 65— 20.

citeva zile se desfășoară în 
o interesantă competiție or- 
de clubul sportiv Flacăra ro- 

,Cupa Flacăra roșie".

torul — S.S.E
Dinamo 
Militară

• De 
Capitală 
ganizată 
șie, dotată cu 
La această cupă participă patru echi- i 
pe masculine și patru feminine’ din < 
categoria calificare a campionatului i 
orășenesc. In general, meciurile con-' 
stituie o excelentă verificare a forma- , 
țiilor, înaintea începerii partidelor o- 1 
ficiale din campionatul Capitalei. ,

De remarcat frumoasa comportare 1 
a echipei Clubului sportiv școlar, care ‘ 
a învins in prelungiri, după un meci , 
pasionant, proaspăta promovată în1 
categoria A, echipa Voința. ,

„Cupa Flacăra roșie* continuă azi 1 
și simbătă de Ia ora 16.15 și dumini- . 
că de la ora 9 pe terenurile din in
cinta stadionului Flacăra roșie (fost 
Belvedere).

FARUL CONSTANTA 
ȘI-A LUAT REVANȘA 

ASUPRA LEG1EI VARȘOVIA: 3-2
CONSTANȚA 20 (prin telefon). — 

Organizindu-și mai bine atacul și jo
cul din linia a doua, l'olosindu-și toate 
resursele tehnice și tactice (mai ales 
în setul al cincilea, cind s-a impus 
categoric) și impletind toate acestea 
cu o putere de luptă inepuizabilă. Fa
rul Constanța a reușit să-și ia revan
șa asupra campioanei R.P. Polone, Le
gia Varșovia:- 3—2 (11-15, 15-8, 15-8,
10-15, 15-4). Polonezele, care alcătuiesc 
o echipă completă, s-au prezentat 
bine. Din rîndul lor am remarcat pe 
Danuta Kordaczyk, Danuta Zochowska 
și Barbara Kccan.

După meci, Stanislav Mozur, antre
norul .‘echipei Legia ne-a declarat : 
„Profund impresionat de excelenta 
primire pe care am avut-o la Con
stanta, vreau să transmit prin inter
mediul ziarului mulțumirile m'^-tre 
clubului Farul, cit și obiectivului și 
numerosului public constănțean, care 
ne-a aplaudat ori de cile ori am jucat 
bine. Farul este o echipă omogenă, 
cu posibilități frumoase.. in cel de al 
doilea med, mi-au plăcut Colceriu, 
Goloșie și Donase. Cu ocazia acestor 
jocuri am legat prietenii noi. Am fost 
uimiți de frumosul dv. litoral".

E. PETRE, corcsp.

DUPĂ TURNEUL
DE VOLEI DE

bine de 10 ani deAu trecut mai 
cînd r.e putea satisface cucerirea unui 
loc V într-un turneu internațional de 
amploare Ia volei masculin. De a- 
tunci, datorită condițiilor de practi
carea sportului oferite de regimul 
nostru democrat-popular, datorită a- 
firmării unui mare număr de ele
mente talentate din rîndurile zecilor 
de mii de tineri care au îndrăgit a- 
cest sport — voleiul romînesc a de
venit cunoscut în întreaga lume prin 
succesele repurtate de formațiile re
prezentative în diferite competiții și 
■in primul 1 
oferite de 
europene.

Fiecare 
întrecerilor 
amintește cu justificată 
toriile obținute în campionatele euro
pene din 1955 de la București, 
răsunătorul succes 
la Paris cînd am

■ ’ în diferite competiții 
rind in marile confruntări 
campionatele mondial# și

Puncte de vedere

INTERNAȚIONAL 
LA PRADA

jucător sau 
din această

spectator al 
disciplină își 
mîndrie vic-

ar trebui să sc contopească) bogata 
experiență și înalta pregătire tehnică 
a unor jucători rutinați ea: Miculescu 
Cains, Plocon Davila, Alexandru Mu
șat cu elanul și dorința de afirmare 
și progres a unor elemente tinere in 
Iruutc cu Grigorovici, Dragan, Kra
mer. Numai pe această bază, bine 
consolidată, se pot obține rezultate de 
valoare determinate, totodată, și de o 
apreciabilă putere de luptă și o sus
ținută voință de a învinge.

Or, așa cum s-a prezentat A- ctîrînd 
la Praga echipa noastră reprezenta
tivă a lăsat mai mult impresia că 
jucătorii respectivi se află in... ex
cursie, intr-o deplasare numai de in
teres turistic. A lipsit tocmai acel 
splendid efort colectiv, acea voință 
unică pentru obținerea succesului- care 
a caracterizat și care a dus la vic
torie în ultimii ani formația noastră 
reprezentativă.

Avem în Iotul republican elemente 
dotate cu largi perspective. Față de 
aceste elemente antrenorii vor trebui 
să manifeste o exigență sporită 
și să le itidrumeze cu grijă pașii. 
Să nu se neglijeze nici un mo
ment pregătirea morală șî de voință 
a jucătorilor, avînd ca bază un ridi
cat nivel politic, patriotismul fier
binte ce caracterizează pe toți cei 
ce participă cu atîta entuziasm la 
succesul construcției noastre socia
liste.

Federația romînă de volei are da
toria de a analiza cu spirit de răs
pundere comportarea echipei noastre 
de volei în turneu! internațional de 
la Praga și de a lua măsurile care 
se impun.

Așteptăm cu încredere și în per
spectiva importantelor confruntări in
ternaționale din anul viitor rezuPate 
de valoare din partea jucătorilor 
noștri, rezultate care să ducă la 
continua creștere a prestigiului spor
tiv af scumpei noastre patrii.

mg. MARCEL RUSESCU 
maestru al sportului

NOTA REDACȚIEI. Sintem intrutotul 
de acord cu acest articol al maestrului 
sportului Marcel Rusescu. pînă de cu- 
rînd membru al echipei noastre repre
zentative masculine de volei: compor
tarea reprezentativei noastre la turneul 
internațional de la Praga a nemulțumit 
total masele de iubitori ai voleiului, n-a 
fost in concordantă cu condițiile create 
acestei discipline sportive.

In goană după victorii facile, neținind 
seama de punctul de vedere al colegiu- 
lui centrai de antrenori care propusese 
ca voleiul nostru masculin să fie repre
zentat la Universiada de la Sofia de o 
echipă si la turneul internațional de la 
Praga de o altă echipă, biroul F. lt. Vo
lei a stabilit ca aceeași echipă — cu 
unele mici modificări — să fie prezentă 
la ambele competiții. Ca urmare, o serie 
de jucători tineri n-au putut fi încercați 
la nici unul din turnee, iar pe de altă 
parte după un succes frumos la Sofia, 
voleibaliștii noștri au capotat Ia Praga, 
De aceea, era așteptată cu interes o ședin
ță de analiză a ultimului turneu, încheiat 
ia 13 septembrie. Dar. după cum am fost 
informați, federația a stabilit ca această 
ședință să aibă loc... dună 5 octombrie! 
Adică, atunci cînd faptele nu mai sînt 
proaspete, cînd nu mai pot participa țoii 
jucătorii care au fost la Praga, cind 
hoiăririle vor avea — probabil — o efi
cientă mai mică.

Este momentul ca F.R. Volei să facă; 
o cotitură serioasă în activitatea sa.

", de 
obținut în 1956 

___  _... devenit vicecam- 
pioni mondiali, de cucerirea titliîhîî
de campioni mondiali universitari în 
1957 Ia Paris, de locul II ocupat
în 1958 în campionatele europene de 
la Praga și de~ același loc. ocupat 
în 1959 în campionatele mondiale 
universitare de la Torino, ca și de 
lecui III obținut de reprezentativa 
țării în anul 1960 în campionatul 
mondial disputat în Brazilia.

Această,, minunată salbă de succese 
constituie ..insă nu numai 6 . mîndrie 
ei și o obligație, o datorie de cinste 
de a lupta în continuare cu . același 
elan pentru sporirea prestigiului vo
leiului. romînesc. Pentru aceasta, par
ticiparea echipei noastre reprezenta
tive la orice competiție internațională 
trebuie privită cu toată seriozitatea, 
trebuie să constituie pentru fiecare 

t-{ jucător un prilej de mobilizare ma- 
■ • ximă a forțelor pentru .repurtarea 

unor rezultate superioare.
Din păcate, la recentul turneu des

fășurat la Praga, lucrurile nu s-au 
petrecut așa și comportarea formației 
noastre reprezentative nu a fost la 
înălțimea așteptărilor. Modestul loc 
V ocupat de data aceasta nu numai 
că nu poate să ne satisfacă in 1961. 
dar el constituie, după părerea noas
tră, o știrbire a unui muncit și bi
nemeritat prestigiu. Și precizările de 
față Ie facem tocmai din dorința de 
a se menține și consolida acest 
prestigiu.

La Praga s-a deplasat lotul celor 
mai buni jucători de volei la ora ac
tuală, din țara noastră, însoțit dc doi pri- 
cepuți antrenori (profesorii N. Mu
rata și Șt. Roman). Nu au existat 
nici un fel de rezerve în ceea ce 
privește condițiile de concurs ca și 
în privința arbitrajelor (pe care se 
dă de obicei vina în cazurile de 
insucces!). Este vorba, așadar, numai 
de slaba comportare a jucătorilor ge
nerată de subaprecierea importanței 
turneului, de o atitudine inadmisi
bilă lață de prestigiul voleiului ro
mînesc și de ignorarea elementarei 
obligații ce revine componenților unei 
echipe reprezentative, obligația de a 
nune în ioc toate forțele și toată

I. C. Arad - Rapid Bacareșli, J
cel mai important meci 

al etapei a Il-a

3
2
2
1

0
0
0
1

Simbătă se vor disputa meciurile 
celei de a Il-a etape a primei serii 
din „Cupa F.R. Box“.

Biletele pentru intitnirea Internațională 
de box R.P.R. — R.P.B. juniori, care 
va avea loc duminică 24 sept. a.c. orele 
10 pe Stad. Republicii, se pun în vîn- 
zare începind de vineri 22 sept. a.c. la 
casele de bilete obișnuite.

meci din pro- 
a returului 
de polo pe 

azi după- 
inlre echipa

Cel mai interesant 
gramul etapei a Il-a 
campionatului republican 
apă, care se desfășoară 
amiază, are loc la Arad,
locală I.C.A. și formația bucureșteană 
Rapid. Despărțite doar de golaveraj, 
ambele echipe vor lupta din toate 
puterile pentru victorie și cu aceasta 
pentru sporirea șanselor de evitare 
a retrogradării. Tot azi. Știința Cluj 
intilnește „acasă* formația Mureșul 
Tg. Mureș, iar la Oradea C.S.O. joacă 
cu Știința București. In ambele par
tide primele formații sînt favorite. 
Dinamoviștii bucureșteni, participant^ 
la Dinamoviada de la Moscova, vor 
susține meciul cu Progresul București 
la o dată ce va fi anunțată ulterior.

pune în joc toate forțele și 
priceperea.

în actuala noastră echipă 
zentativă se contopesc (sau mai

repre- 
exact



C. C. A.
(Urmare din pag. 1)

a „Cupei Campionilor Europeni
Știința și Rapid București in întrecerea feminină

Jucătorii celor două echipe s-au antrenat marți după amiază pe stadionul 
„23 August*. Iată cele două formații la încălzire. Sus: F.C. Austria, jos: C.C.A.

Astăzi, la ora 16, pe stadionul „23 August

F. C. AUSTRIA (Viena)
militari au putut imprima un ritm 
mărit spre sfîrșitul partidei.

Cum este privit meciul cu F. C. Aus
tria ? Iată citeva opinii.

Antrenorul federal Gh. Popescu, 
care a urmărit ultimele antrenamente 
ale echipei C.C.A. : Dacă moralul, 
puterea de luptă, in general, pregăti
rea psihică a jucătorilor va ii la înăl
țime, ei vor putea întrece redutabila 
formație vieneză.

Constantin: In acest meci e vorba 
nu numai de prestigiul clubului, ci și 
de cel al fotbalului nostru. Ne vom 
mobiliza, deci, toate forțele pentru a 
ciștiga. Momentan sufăr de pe urma 
unei ușoare întinderi musculare, dar 
pînă la. meci voi îi refăcut astfel ca 
să , (Sau un randament superior celui 
din :ampionat.

Bone: Va fi un meci frumos, in 
care — încurajați de toți inimoșii sus
ținători ai fotbalului — vom face toi 
posibilul pentru a obține victoria.

Jenei: Avem în față o partidă grea, 
cu un adversar redutabil. Totuși cred 
că vom reuși să învingem la o dife
rență care să ne asigure calificarea 
in turul următor.

LA UN
AL

ANTRENAMENT
VIENEZILOR

Impresii de la antrenamentul fotba
liștilor vienezi ?

Pe antrenorul Federal A. Nieulescu 
l-a impresionat faptul că antrenamen
tul la care a asistat, deși cu o durată 
de numai 65 de minute, deși cu carac
ter de acomodare, a fost totuși foarte 
variat și cu un conținut concret, rea
lizat de jucători într-un mod exem
plar.

— Mi-a plăcut foarte mult faptul că 
jucătorii au lucrat relaxat, participa
rea lor activă la îndeplinirea sarcini
lor antrenamentului, conștiinciozi
tatea cu care s-au pregătit chiar atunci 
cind nu erau controlați de antrenor, 
ne-a spus A. Nieulescu. Exercițiile au 
Fost variate, reținind în speciai inter
calarea exercițiilor de respirație în cele 
de gimnastică (pentru brațe și picioa
re), ca și modul de exersare a trasu
lui la poartă : _ 
precizia și nu tăria șuturilor.

— Ce impresie, v-au lăsat jucătorii ?
— Atit cit mi-a îngăduit acest antre

nament, am remarcat că ei stăpinesc 
bine execuțiile tehnice și că au viteză. 
Mi-a plăcut Foarte mult extrema dreap-, 
tă Horak, care are o alură asemănă
toare cu a lui Oaidă. Nemec, centrul 
înaintaș., este foarte masiv și trage 
foarte bine, stoperul Stotz se remarcă 
prin sobrietate, iar portarul Freydl 
prin coordonare a mișcărilor, priză la 
balon, mobilitate și elasticitate. Cred 
că joi vom asista la o partidă de bun 
nivel. .

jucătorii au urmărit

PETROLUL—PROGRESUL (arb..: 
Al. Toth, Ă. Pop, R. Pop—Oradea; 
la tineret: C. Mihăilescu, F. Heiuș, 
I. Bădică' - Brașov); ȘTIINȚA CLUJ 
—ȘIINȚA 
Dulea, A. 
București ;

TIMIȘOARA (arb. : Gh. 
Bentu, I. Gheorghiță - 
la tineret: L. Kiss, St. 

Brassay, P. Vamoș — Tg. Mureș) ; 
RAPID—METALUL (arb. : O. Turcitu, 
V. Paladescu, 
la tineret: N. 
gan, V. Roșu 
ȘU-DINAMO
A. Gălambos — B. Mare, Al. Nuty, G. 
Farcaș — S. Mare ; la tineret: Gh. 
Bomănescu — Cimpina, Z. Lustig — 
Sf. Giieprghe, Gh. Stănescu — Plo-

Gr. Bîrsan — Galați ; 
Căpitănescu, Gh. Lun- 
- București) ; ST. RO- 

BUCUREȘTI (arb. :

CEREȚI
AZI, LA STADIONUL 

„23 AUGUST"

PROGRAMUL
(• ■/ ' •• . ■ , ■ 

meciului C.C.A. — F. C. Austria 
pentru „Cupa Campionilor

Europeni**
Spicuim din cuprins: Cele șase 

ediții precedente ale C.C.E.; situa
ția ‘în preliminariile „Cupei" de 
anul acesta ; cartea de vizită a 
jucătorilor echipei C.C.A.; rezulta
tele abținute în C.C.E. de echipele 
romînești; din preocupările extra 
Fotbalistice ale unor jucători de la 
C.C.A. ; cîte ceva despre fotbalul 
austriac; despre „Cupa Cupelor"; 
palmaresul internațional al echipei 
C.C.A. : caleidoscop intern și ex
tern ; umor, caricaturi.
16 PAGINI ÎN DOUA CULORI 
— prețul 1 leu.

Ne vorbesc doi ziariști oaspeți
O dată cu fotbaliștii de la F.C. Au

stria au sosit în Capitală și cinci zia
riști sportivi care vor face, pentru zia
rele vieneze, cronicile meciului. Cu oca
zia unei vizite amicale pe care ne* au 
făcut-o ieri la redacție, colegii austriaci 
ne-au dat scurte declarații asupra meciu
lui de azi.

MICHAEL KUHN: „înainte de a 
vorbi despre joc, (in să-mi exprim mul
țumirea pentru frumoasa primire care 
ni s-a făcut la București. De altfel, toți 
jucătorii și conducătorii lui F. C. Au
stria sînt plăcut impresionați de ospi
talitatea romînpască, In ceea ce privește 
meciul, părerea mea} estp că în ciuda 
formei slabe din acest an a echipei ro
utine,' formația vieneză nu va avea de 
loc un joc „de plimbare" . Dimpotrivă, 
pot spune că starea de spirit din nu
dul echipei este că un meci egal ar fi 
foarte bun la București, 
(urni, poate, chiar cu o 
doar un punct diferență, 
speranța returului. In orice caz. 
licitez un joc fair, de calitate

IT ALTER SCHWARTZ: „Sînt pentru 
prima oară In București și mărturisesc 
că nu mă așteptam ca orașul dvs. să 
fie atît de frumos. Aș putea spune o 
adevărată metropolă. îmi plac bulevar-

dele largi, clădirile nai, 
tecturală modernă. Mi-a 
stadionul „2,3 August 
văzut cu ocazia antrenamentului de 
marți, și care e unul din cele mai mari 
din Europa. F.C. Austria se va strădui 
să se comporte ctt mai bine în fața pu
blicului bucureșteau, despre care am 
auzit că este nu numai pasionat ci și 
fin cunoscător al fotbalului. Echipa 
vieneză se află in formă bună, lucru 
confirmat de cele 3 etape de campionat 
de pînă acum. Știu că C.C.A are jucă
tori valoroși cp Foinescit. Apo’zan și

Unia lor arhî- 
plăcut mult și 
pe care l-am

Ne-am mul- 
în fringer e la 
rămînîndu-ne 

pronos-

iești) ; MINERUL-JIUL (arb. Gh. 
Osiac, G. Blau, L. Ferenczi — Timi
șoara ; la tineret: I. Palade - Sibiu, 
I. Oniga — Teiuș, C. Pop — Hune
doara) ; C.C.A.—DINAMO PITEȘTI 
(arb.: R. Săbău, I. Cîmpeanu, A. 
Pop — Cluj ; la tineret : I. Dumitres
cu, St. Stanică, St. Ene — Buc.) ; 
U.T.A.-DINAMO BACAU (arb. : V. 
Drug, Em. Martin, I. Pișcarac — 
Buc. ; la tineret: Tr. Vecan, G. Sziics, 
T. Costan — Qradea).

S1MBÂTÂ ȘI DUMINICA 
IN CAPITALA

Jocurile din București au fost astfel 
programate :

Sîmbătă, Stadionul Republicii, ora 16: 
Știința—C.S.O. Craiova (cat. B); Sta
dionul Dinamo, ora 16: Dinamo Obor— 
Tractorul Brașov (cat. B); Stadionul 
Ciulești, ora 14,15: Rapid—Metalul și 
ora 16: C.C.A.—Dinamo Pitești (jocuri 
de tineret).

Duminică, Stadionul „23 August", ora 
14,15: C.C.A.—Dinamo Pitești și ora 16: 
Rapid—Metalul (jocuri de categorie A)

Biletele pentru acest cuplaj se pun în 
vînzare de mîine la casele obișnuite...

★ ★ ★
Pentru jocul International C.C.A. — 

F.C. Austria Viena, care are lor azi. joi. 
21 sept, a.e., pe stadionul ,,23 August'*, 
sînt valabile următoarele permise care 
poartă viza pe anul 1961.

LA TRIBUNA I SECTORUL
— albastre si roșii în piele, 

ziariști însoțite de delegații, 
locurilor repartizate la masa

LA SECTOARELE 1 si 46
- albastre dermatin, gri dermatin cu 

ștampila ..Fotbal", verzi de ziariști fără 
delegații, roșii dermatin ale U.C.F.S. oraș 
Bucureșj arbitri și antrenori de fotbal.

o.
verzi de 

în limita 
presei.

• Au început pregătirile pentru meciul cu R.D.G.
® Jocuri importante în etapa a IV-a a campionatelor 

republicane.
Federația internațională de handbal 

a hotărit organizarea celei de a doua 
ediții a „Cupei Campionilor Europeni" 
la handbal în 7 feminin, în acest an. 
Această competiție, al cărei trofeu — 
după cum se știe — șe află în vitrina 
clubului Știința București, se va des
fășura paralel cu întrecerea similară 
rezervată echipelor masculine.

Totodată au fost stabilite și datele 
la care se vor desfășura partidele. 
Astfel, meciurile primului tur vor tre
bui să fie încheiate pînă la 12 decem
brie, iar cele din turul al doilea pînă 
la 15 ianuarie 1962. fnftinirile din 
cadrul semifinalelor vor trebui progra
mate pînă la 26 februarie 1962, iar 
finala competiției se va desfășura înain
te de 2 aprilie 1962.

La această ediție, singura țară care 
va fi reprezentată de două formații 
este R. P. Romînă. Este vorba de puter
nicele echipe bucureștene. Știința — 
cîștigătoarea primei ediții a C.C.E. — 
și Rapid, campioana țării pe anul 1961.
• Au început pregătirile pentru me

ciul masculin de handbal în 11,

care reprezentativa țării noastre va 
întîlni puternica formație a R. D. Ger
mane. Prof. Ioan Kunst, care se ocupă 
de pregătirile echipei noastre și antre
norul federal Nicolae Nedef au con
vocat în această săptămînă un lot în 
care se află, cu miei excepții cei mai, 
buni jucători. Dintre ei putem cita pe 
Bulgaru, Marcu, Covaci. Bădtilescu, 
Costache I, Redl, Haberpursch, Sauer, 
ș.a.

• La sfîrșitul acestei săptumini, 
campionatele republicane de handbal* 
în 7 programează partidele etapei a 
IV-a. Dintre acestea ies in evidență 
meciurile masculine de la București 
(Dinamo — Rapid și Știința Bucu
rești — C.C.A.), derbiul timișorean 
Știința — Tehnornetal, precum și par-, 
tida de la Craiova dintre C.S.O și Di
namo Tg. Mureș. Și în campionatul 
feminin vor putea fi urmărite 3 jocuri 
interesante: la Brașov. Tractorul — 
C.S.M. Sibiu, la București, Știința —. 
C.S.Ș. Banatul Timișoara și la Tg. 
Mureș, Mureșul — Rapid București.

Multe surprize in campionatul («ipituiei ’
Săptămînă trecută scrimerii și-au 

reluat activitatea. Astfel. în Capitală 
s-au desfășurat întrecerile din cadrul 
fazei pe oraș a campionatelor repu
blicane.

In întîlnirea pe echipe, cea maî 
bună comportare au avut-o trăgătorii 
de la C.C.A., învingători in toate 
probele. Cea mai disputată întrecere 
a fost la floretă fete, protagonist® 
fiind echipele C.C.A. și Progresul. 
Reprezentantele C.C.A. din rîndul 
cărora «-au detașat ca valoare Geta 
Sachelarie și Lidia Grieb au ocupat 
primul loc (cu toate că au avut ace- 

i -a și adversa
rele lor), beneficiind de un avantaj 
minim în întrecerii^ individuale. De 
reținut faptul că Progresul a aliniat 
o formație din care a lipsit talentata 
Ana Ene, echipa pregătită de antre
norul A, Pelegrini contînd, în prin
cipal, doar pe Maria Virol. Uh rezul
tat surpriză la floretă fete : cel egal 
dintre echipa 1 S.P.C. și experimenta
tele trăgătoare de Ia Știința.

★
întrecerile individuale au abundat 

in surprize, in special la probele de 
spadă și sabie. La spadă, de pildă, fa
voritul probei, C. Ștelian (C.C.A.) a 
„venit" tocmai pe locul 6! Foarte 
bine a „mers", în schimb. C. Lichtgr- 
dopol (Progresul) clasat pe locul 2, în 
urma învingătorului, N. Marinescu 
(C.C.A.). De asemenea, la sabie, prin
cipalii pretendenți ia primul loc, C. 
Pelmuș (C.C.A.), L. Rohoni (Știința) . 
Și D. Mustafa (C.C.A.) s-au situat in 
urma „trio“-ului Gh. Alexe, Gh. Cul- 
cea și O. Vintilă — toți de la C.C.A., 
clasați pe locul I cu cite 5 victorii. 
(Ordinea. în clasament nu s-a modifi
cat, deoarece și după baraj, situația 
ș-a menținut aceeași...).

In probele de floretă — rezultate 
normale. La fete, Maria Vicol (Pro
gresul) a confirmat valoarea foarte 
bună din confruntarea pe echipe, eiș- 
tigînd destul de ușor turneul. Ea a 
fost secondată de două reprezentante 
ale C.C.A. — Lidia Grieb (în mare 
vervă !) și Paula Roman-Lăzărescu I 
(tot mai îp formă, de ia un concurs 
Ia altul). Revelația Întrecerii de flo
retă fete a constituit-o Oprita Draga- 
lina (Știința) învingătoare merituoasă 
la două consacrate - Ana Ene (încă 
nerestabilită după o gripă) și Geta Sa
chelarie (care, a tras nervos, inegal). 
O mențiune specială pentru Manuela 
Chira (S.S.E.) ajunsă pînă în semifî-

Constfuiiin, cu experiență internaționalei» lași număr de victorii
ft de aceea sini convins că focul va fi 
dificil pentru campioana Austriei. Per
sonal, cred intr-un rezultat de egalitate".

Loturile reprezentative
s-au autori ieri

nale. Cu nu. mult curaj, eleva antre- 
noarei Ruxandra lonescu ar fi putut 
intra chiar in turneul final... La flo
retă băieți. Tănase Mureșan (Știința) 
n-a avut, în general, „probleme* si- 
tuindu-se, meritat, pe primul loc.

Iată și clasamentul primilor 6 în. 
turneele individuale (categ. a II-a. I 
și maeștri). FLORETĂ FETE: 1. Ma
ria Vicol (Progresul) 6 v.; 2. Lidia 
Grieb (C.C.A.) 5 v.; 3. Paula Roman- 
Lăzărescu (C.C.A.) 4 v.; 4. Oprița Dra- 
galina (Știința) 4 v.; 5. Glicheria Ște- 
fănescu (Progr.) 4 v.; 6. Ana Ene 
(Progr.) 4 v. FLORETĂ BĂIEȚI: 1. 
T. Mureșan (Știința) 7 v.; 2. I, Zilahi 
(C.C.A.) 6 v.l 3. I. Drimbă (C.C.A.) 
5 v.i 4. S. Poenaru (C.C.A.) 3 v.; 5. 
N, Constantin (C.C.A.) 3 v.; 6. Gh. 
Matei (C.C.A.) 2 v. SPADĂ: 1. N, Ma
rinescu (C.C.A.) 7 v.; 2. C. Lichiardo- 

i v.; 3, Gh. Lăudoiu 
4. R. Dobrescu (C.C.A.) 
lonescu 
(C.C.A.) 
Alexe, 

(C.C.A.)
Ieri după-aruiază, la „25 

avut loc noi aa trena juen te 
reprezentative. Dintre echipe, 
comportat formația A, care ____
un joc mai bine organizat și mai gindit. Jn 
schimb, lotul 8 a jucat sub așteptări'. Cei 
ui ai multi selee(ionabili ;au au luat aiitre- 
nainentul serios., au părut preocupați 
mai mult să se i^ețiaicze Din cauza aces
tei atitudini inadmisibile antrenamentul a 
fost ratat. Selecționații, de tineret a jucat-, 
ceva mai bine, iar juniorii aesatisfăeaior. 
Iată citeva detalii din aceste antrenamente,

LOTUL A VULCAN 2-0 (45 ). Au 
marcat Ene II și Țîrcovnicu.

LOTUL A — CONSTRUCTORUL 4-t 
(45’). Au marcat Ene II (5) și Mateiunu, 
respectiv, Severi.

I.otul A: Dungu — Greavu, Nunweiller 
III (Motroc), Ivan (Macri) Tabarcea. 
Seredai — Pircălab (Oaidă), Tîrcovnicu, 
■Ene, Matcianu, llușpli (Pircălab).

LOTUL B — PROGRESUL (TINERET) 
5—2 (1—2). Au marcat: Czako, Marcu și 
Eftimie, respectiv, Cotef și Sandu.

Lotul B : Uju — Popa (Fronea), Caricaș, 
Soare — Petru Emil, Koszka — Ivansuc (Pu- 
blik), Eftimie, Marcu, Meszaroș, Czako.

LOTUL DE TINERET — LOTUL DE JU
NIORI 5—0 (0—0). Au marcat: Fratila (2), 
Năftănăilă (2) și David.

Lotul de tineret: Urzîceanu (Bai) — Geor
gescu (Kromely), Xiureșan, Pal — Petescu, 
Radu (Pașcanu). — Kraus, Năftănăilă, Fră- 
filă, Sasu, David.

Lotul de juniori: Bîlc — Maghiar, Chir- 
ner, Szabo — Jamaischi, Pleșa (Cimpoca) 
— Comănescu, Sorin Avram, Necula, Co- 
tormani, Circiumarescu.

August" au 
ale laturilor 
mai bine s-a 
a desfășurat

pol (Progr.) 5 
(C.C.A.) 4 v. ;
4 v. ; 5. D.
6. C. Stelian
1-3.
O.
4. i

(C.C.A.) 4 v.;
4 v. ;
Gh.
5 v.

Pelmuș (C.C.A.) 4
L. Rohoni (Știința) 3 v ; 6. D. 
(C.C.A.) 3 v.

La categoria a Hl-a, cea mai bună 
comportare au avut-o Zeno Bejan 
(Progresul) și Niculina lonescu (C.C.A.) 
la floretă Traian Croitoru. (Știința) la 
spadă și Hie Tudor (S.P.C.) la sabie.

TI BERI U STAMA

Gh.
Vintilă 

C.

SABIE :
Culcea, 
(d.b.);
v.; 5. 

Mustață

„CUPA CARPAȚILOR”
O nouă competiție importantă va 

reuni cu începere de azi pe f run Lașii 
tenisului nostru. Este vorba de con
cursul dotat cu „Cupa Carpaților** care 
va avea loc la Brașov. întrecerile se 
vor disputa la cinci probe (simplu 
bărbați, simplu femei, dublu bărbați, 
dublu temei și dublu mixt) 
constitui un prilej nimerit de 
rare a forțelor tenismanilor 
Este de dprit totodată ca, ținind
de învățămintele recentelor finale ale 
campionatelor republicane individuale, 
concurenții să aibă comportări cu a- 
devărat sportive, iar arbitrii și orga
nizatorii să se străduiască să asigure 
o desfășurare normală a intîlnirîlor.

și vor 
măsu-» 
noștri, 
seama

PETROLUL—PROGRESUL, STEAGUL ROȘU—DINAMO Ș.A. IN PROGRAMUL DE DUMINICA
Participanții la concursurile Prono

sport se află din nou în fața unei 
etape interesante: etapa de duminică 
24 septembrie, care cuprinde numai 
meciuri din campionatele noastre, 6 
întilniri din categoria A și 6 din ca
tegoria B.

Indiscutabil. în programul con
cursului din 24 septembrie, primul loc 
îl ocupă întîlnirea Petrolul — Progre
sul. Un adevărat derbi, între singu
rele formații cu 10 puncte după 5 eta
pe. Este lesne de presupus că miza 
mare face ca jocul să fie foarte des
chis. Nu mai puțin atractive se anunță 
și meciurile Steagul roșu — Dinamo 
București, și Minerul - Jiul.

AST AZI, ULTIMA ZI CIND MAI 
PUTEȚI CUMPĂRĂ BILETE LA TRA
GEREA SPECIALA LOTO CENTRAL 
DE MIINE, LA CARE SE ATRIBUIE, 
SUPLIMENTAR, UN AUTOTURISM 
„WARTBURG" DECAPOTABIL ȘI

caz de ploaie, în sala din str. Doamnei 
2, la 
urma

aceeași oră). După tragere va 
un film artistic.

PRONOEXPRES
tragerea Pronoexpres din seara

^ggonosport
NUMEROASE PREMII SUPLIMEN
TARE FIXE IN BANI. TRAGEREA 
SPECIALA VA AVEA LOC IN BUCU
REȘTI, MIINE, LA ORA 19. IN GRA
DINA DIN CAL. VICTORIEI 117 (in

La
zilei de 20 septembrie au fost extrase 
din urnă următoarele numere :

34 49 30 4 36 8
Numere de rezervă : 26 18
Fond de premii : 490.491 lei.
Tragerea următoare va avea loc 

miercuri 27 septembrie 1961, în Bucu
rești, grădina din Calea Victoriei nr. 
117.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.



(urinare, din pag. 1)

liderul întrunește în momentul de față.., 
cinci voturi 1

SUCEAVA 20 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Cea de a 
etapă, Vatra Dornei — Suceava 
km), de la care am așteptat 
modificări ;
turor, fără urmări prea serioase în 
clasamentele întrecerii. Aceasta, cu 
toate că a fost escaladat Mestecănișul 
(e adevărat pe versantul mai „dulce") 
și au fost traversate porțiuni de drini 
în lucru. Ba, mai mult. Nici măcar 
„ploaia" de pane de baieu pe care o 
așteptau și alergătorii (firește, cu în
grijorare) nu s-a revărsat asupra cara
vanei. ,Și pentru că tot a venit vorba 
de pane să remarcăm un lucru para
doxal: cele mai multe s-au produs pe... 
asfalt. „Recordmani": alergătorii da
nezi.

Victoria finală a revenii lui Con
stantin Dumitrescu (Flacăra roșie). 
Ei realizează astfel o performanță de
osebită, fiind singurul ciclist care pînă 
acum a reușit să ciștige doua etape 
in cea de a X-a ediție a Turului ci
clist al R. P. Romîne.

Iată pe scurt filmul etapei. Din Va
tra Dornei s-a . plecat la ora 14,15 
După cîțiva km cicliștii încep să urce 
spre vîrftii Mestecănistilui. La sprintul 
de cățărarc ordinea este următoarea : 
Bock, Hansen, Kellerman. Crist -seu, 
Cosma. Liderul clasamentului ci,!;: ă- 
torilor, Constantin Dumitrescu, șoscs:c 
pe locul VI și pierde astfel 'Timul loc 
în favoarea lui FI. Cristescu /Dinamo). 
Se coboară spre Cîmpulung. Pe ser
pentine plutonul se fragmentează.

Cîmpulung. Sprintul îl cîștigă C.

IX-a 
(HI 

nmlte 
a fost, spre surprinderea tu- 

i urmări prea serioase 
Aceasta,

Dc la Cîmpulung pinii in 
Frasin, aflată în apropiere de 

plutonul se regrti- 
' " ■ pe

Dumitrescu. 
Gabriel Moiceanu, care 
întregul pluton.

Moiceanu.
comuna
Gura Humorului, 
pează. In apropiere de Suceava, 
urcuș, fuge Constantin; D.... I'..
Este a juns de - • • • “ 
trage după el

ii face indirect un serviciu lui Cosma, 
deoarece Gabriel Moiceanu nemaiocu- 
pînd locul secund nu mai beneficiază 
de cele 30 de secunde bonificație, cu 
ajutorul cărora ar fi ajuns la 2 se
cunde de Ion Cosma, liderul clasamen
tului general individual.

ÎWV 1

IB* 54

, - >'

Zi de odihnă la Vatra Dornei. Acum e riadul bicicletei să facă baie în apa 
Dornei...

Foto : M. Rahoveanu

încep campionatele
pentru juniori

Mîlne Ia Budapesta 

europene de tir 
și junioare

Constantin Dumitrescu încearcă din 
nou și de această dată reușește și 
intră primul, pe stadion, cu un mic 
avans pe care-1 păstrează pînă la linia 
de sosire. Im urma lui. Gabriel Moi
ceanu și Petersen luptă pentru locul 
doi. Intrecînd ciclistul romîn, Petersen

BUDAPESTA 20 (prin telefon de la 
trimisul nostru special). — Campio
natele europene de tir rezervate junioa
relor și juniorilor au stîrnit un deo
sebit interes în rîndul tinerilor trăgă
tori fruntași de pe continentul nostru. 
Așa se face că pînă în prezent în ca
pitala R.P. Ungare sînt prezenți spor
tivi din 12 țări: U.R.S.S., R.P. Bul
garia, R.S. Cehoslovacă, R.P. Romînă, 
R.P. Polonă, R.D. Germană, R.P.F. 
Iugoslavia, Italia, Norvegia, Suedia, 
Austria și R.P. Ungară.

Marți au avut loc primele antrena
mente de acomodare cu poligonul. Fie
care echipă a avut la dispoziție trei 
ore pentru obișnuirea concurenților cu 
condițiile de concurs. Printre cei a- 
flați la poligon am remarcat pe cam
pioana mondială la proba de 60 focuri 
culcat Donskaia (U.R.S.S.), a sporti
vilor sovietici Kniazev, Dolgoborodova, 
a polonezilor Kalmut, Kowalska ș. a.

Miercuri a început desfășurarea pro
belor pentru cucerirea insignei de 
maestru trăgător. La proba de 40 
focuri culcat, M. Rusescu (390), T. 
Cogut (392), M. Lazăr (388) și Au
relia Cosma (388) au cucerit insigna 
de aur. iar Margareta Filip (379) și 
Gh. Stoian (378) pe cea de bronz. Re
zultate foarte bune au înregistrat șl 
Rabinskaia (U.R.S.S.) cu 393 p. Lep- 
kin (U.R.S.S.) cu 393 p, Hammer! 
(R.P.U.) și Vereș (R.P.U.) cu 392 p. 
După amiază s-a tras proba de 3x20 
focuri in care sportivii noștri au a-

vut din 
Rusescu
I. Olărăscu (559), Cleopatra Alexan
dru (556) și T. Cogut (555) au obți
nut insigna de aur, iar M. Lazăr (553) 
pe cea de argint. La această probă, 
un rezultat excepțional a fost obținut 
de trăgătoarea sovietică Lomova: 
580 p.

Vremea continuă să fie frumoasă si 
deosebit de prielnică pentru concurs. 
Joi se vor desfășura în continuare pro
be pentru obținerea insignelor de 
maestru trăgător, urmînd ca vineri să 
aibă loc. primele probe: 60 focuri cul
cat juniori și junioare.

nou o bună comportare. M. 
(563), Aurelia Cosma (560),

VASILE GODESCU

Preludiul marilor intreceri
VIENA, 20 (prin telefon). — Începe

rea campionatelor mondiale de haltere 
este așteptată cu un viu interes de 
localnici și numeroșii ziariști veniți 
din toate colțurile lumii. Cei mai curioși 
au putut asista la mici „preludii44 ale 

, marii întreceri care va începe mîine 
i (n.r. astăzi). Astfel, antrenamentele 
I halterofililor sovietici, care în toate 
; marile confruntări internaționale din 
i ultimii ani au cucerit numeroase titluri 

individuale, au fost urmărite de mulți 
spectatori, în rîndul cărora mai de fie
care dată ai să găsești foarte mulți 
antrenori ai loturilor reprezentative 

■ cît și numeroși viitori adversari ai 
sportivilor sovietici.

Cu un deosebit interes au fost urmă
rite antrenamentele talentatului Pluk- 
felder. Presa sportivă occidentală l-a

nenumărate ori „omul minu- 
cauza excepționalelor perfor-

numit de 
ne“ din 
manțe pe care le realiza în întreceri. 
Au fost văziiți la antrenament și cu- 
noscuții Strogov, Minaev, Lopatin, 
Kurînov și Vorobiov. In centrul aten
ției presei cît și a specialiștilor stă 
desigur luri Vlasov, omul care l-a 
depășit net pe „invincibilul" Paul 
Andersson.

Lotul romîn, în frunte cu antrenorul 
federal 
tat la 
vietici, 
„lucru" 
nowski

mondial la aruncarea discului
58,98 m,

LONDRA 20 (Agerpres). — Pe 
stadionul „White City" din Londra a 
început meciul de atletism dintre echi
pele selecționate ale Angliei și R.S.F.S. 
Ruse. După prima zi scorul este favo
rabil echipelor oaspete : la masculin 
rezultatul este de 54—53 puncte iar 
la feminin de 42—21 puncte. La arun
carea discului, femei, atleta sovietică 
Tamara Press a reușit o performanții 
excepțională: 58,98 m — nou record 
mondial. Proba de săritilră în înăl
țime a fost cîștigată de recordmanul 
mondial Valcrii Brumei cu 2,21 m, 
care a lăsat o extraordinară impresie 
publicului spectator.

Alte rezultate înregistrate: BĂR
BAȚI : 100 ni Jones (A) 10,5; 110 mg 
Mihailov (R.S.F.S.R.) 13,9; 400 m: 
Metcalfe (A) 46,5; 10.000 ni Hyman 
(A) 29:02,0; ciocan : Rudenkov
(R.S.F.S.R.) 67,41 m; greutate Rowc 
(A) 19,11 m. FEMEI: 100 m Itkina 
(R.S.F.S.R.) 11,8; 800 in Parliuk
(R.S.F.S.R.) 2:06,0; greutate Tamara 
Press (R.S.F.S.R.) 16,44 m.

Ștefan Petrescu, după ce a asis- 
antrenamentele sportivilor so- 
a avut prilejul să vadă la 
pe polonezii Iankowski, Baza-i 

și Palinski, pe maghiarii Foldi, | 
Toth și Veres. Din lotul S.U.A., care | 
nu a sosit încă în întregime, se remar-1 
că prezența lui Tomy Kono. Record-1 
mânui mondial Miake (Japonia) se l 
află de asemenea într-o formă bună, | 
stîrnind admirația pentru stilul său i 
perfect de ridicare.

Halterofilii romîni se află cazați la 
20 de km de sala de concurs, Wienner 
Stadt Halle, și la 15 km de sala unde 
au loc antrenamentele. Fiți Balaș, 
Tiberiu Roman, Lazăr Baroga și Silviu 
Cazan își continuă antrenamentele în 
mod asiduu. Azi (n.r. ieri), a avut loc 
cel de-al doilea antrenament al halte
rofililor romîni de la sosirea lor în 
capitala Austriei.

Clasamentul etapei: 1. C. Dumitrescu 
(FI. roșie) 2h 55:00,0, 2. Petersen (Da
nemarca) 2h 55:01,0, 3. G. Moiceanu 
(R.P.R.), 4. Hoffman (R.D.G.), 5. Rit
ter (Danemarca), 6. Hansen (Dane
marca), 7. I. Cosma (R.P.R.), 8. Cris- 
tescu (Dinamo), 9. Kellerman (R.D.G.), 
10. Bock (Danemarca), toți același 
timp cu Petersen. Pe echipe etapa a 
fost cîștigată de formația FI. roșie.

După nouă etape 
ral individual este 
Cosma (R.P.R.) 29h 
ceanu (R.P.R.) la 
Radulescu (R.P.R.) 
Hoffman (R.D.G.) la 1:12, 5. C. Moi
ceanu (FI. roșie) la 2:44, 6. Ritter 
(Danemarca) la 3:59, L Șelaru 
(R.P.R.) la 4:26, 8. Calcișcă (Dinamo) 
la 5:11, 9. Jorgensen (Danemarca) la 
6:20; 10. Ampler (R.D.G.) la 6:59, 11. 
Neagoe (C.C.A.) la 7:13, 12. Ziegler 
(R.P.R.) la 7:15, 13. Ghiță (Dinamo) 
la 7:58, 14. Bock (Danemarca) la 9,08, 

; 15. C. Dumitrescu (El. roșie) la 9:55.
Pe echipe conduce reprezentativa 

țării noastre, cu 89h 33:10 urmată de 
i R.D. Germană la 7:01, Dinamo la 
117:55, Danemarca la 18:45, FI. roșie 
[ la 19:13, C.C.A. la 35:36 etc.

clasamentul gene- 
următorul: 1. I. 
50:54, 2. G. Moi- 

32 sec., 3.
la 49 sec.,

Gh.
4.

Meci international 
de rugbi la Pitești: 

Petrolul Pitești-Lokomotiv Sofia 9-8
La Pitești, a avut loc primul meci 

internațional de rugbi. Cu această 
ocazie echipa locală Petrolul a întîlnit 
pe Lokomotiv Sofia, de care a dispus 
cu scorul de 9—8 (0—5). Victoria lo
calnicilor a fost mult aplaudată. (Al. 
Momete și D. Ștefănescu — coresp.).

Ieri s-a disputat la Belgrad returul 
întîlnirii de fotbal Partizan Belgrad — 
Sporting Lisabona. Fotbaliștii iugo
slavi au cîștigat cu scorul de 2—0 
(1—0). In urma acestei victorii echi
pa Partizan s-a calificat pentru opti
mile de finală ale „Cupei campionilor 
europeni", primul meci — disputat la 
Lisabona — fiind încheiat cu rezul
tatul de 1—1.

Partizan Belgrad este a șasea echi
pă care trece cu succes primul tur 
(preliminar) al competiției europene 
iiitercluburi. Amintim echipele califi
cate pînă acum: Odense (Danemar
ca), Feyenoord Rotterdam (Olanda), 
F. C. Niirnberg " " "j
Dukla Praga (R. S. Cehoslovacă) și 
Glasgow Rangers (Scoția).

La Atena s-a 
meci dintre echipele Panathinaikos și 
Juventus Torino. Jocul a luat sfîrșit 
cu un rezultat egal 1—1 (0—1). Re
turul va avea loc la 27 septembrie 
la Torino.

(R. F. Germanii),

desfășurat primul

I

BENFICA DIN NOU ÎNVINSĂ
DE PENAROL

MONTEVIDEO 20 (Agerpres). •— 
Echipa de fotbal Penarol (Montevideo) 
a cîștigat Cupa internațională. Fotba
liștii uruguaieni au învins aseară la 
Montevideo cu 2—1 (2—1) echipa por
tugheză Benfica, cîștigătoarea „Cupei 
campionilor europeni".

Aceasta a fost cea de-a treia întîlnire 
între cele două echipe.

'ei iu rol (Montevideo)

F 
te
« SIMBATA trecută (16 sept.) în cursul 

desfășurării meciului de fotbal dintre 
echipele scoțiene Rangers și Glasgow 
Celtic, în tribuna stadionului din Glas
gow au izbucnit dezordini intre specta
tori în urma cărora o barieră de pro
tecție s-a prăbușit. In acest accident 
si-au pierdut viata trei persoane si pesto 
50 au fost internate în spital.

japoneză a făcut 
încheiate contracte

• TELEVIZIUNEA
cunoscut că au fost 
cu societăți de televiziune din mai multe 
tari europene pentru transmiterea as
pectelor de la Jocurile Olimpice de Vară 
programate la Tokio în anul 1964. De
ocamdată s-a stabilit ca emisiunile să 
însumeze 20 de ore. In cazul că pînă 
în anul 1964 vor exista posibilități de 
transmisii directe de la Tokio pînă în 
Europa durata emisiunilor va............... ..
pînă la 60 de ore.

• ECHIPA selecționată de 
R. P. Polone va susține mai _ 
tîlniri internaționale în sezonul 1962. Fot
baliștii polonezi vor juca la 11 aprilie 
cu echipa Franței la Paris, la 23 mai' cu 
Belgia 1 Varșovia, la 2 septembrie cu 
R. P. Ungară la Varșovia și la' 30 sep
tembrie cu R. P. Bulgaria la Sofia.

• BOXERII polonezi se pregătesc in
tens în vederea apropiatelor întîlniri in
ternaționale. in cursul acestui sezon 
echipa selecționată de box a R. P. Po
lone va întîlni echipele R. D. Germane, 
Scoț:ei și R. P. Ungare. In lotul echipei 
poloneze au fost reintroduși cunoscuții 
internaționali Pazdzior (semiușoară) și 
Pietrzykowski (semigrea), care au ab
sentat de la campionatele europene de 
la Belgrad. Din lot mai fac parte cam
pionul european T. Walașek (mijlocie),

fi mărită

fotbal a 
multe în’

HARKOV 20 (Agerpres). In orașul 
Harkov au continuat întrecerile con
cursului internațional de înot și polo 
pe apă „Dinamoviada". Probele de 
natație disputate pînă acum au fost 
dominate de sportivii maghiari. Un 
rezultat foarte bun a înregistrat cam
pionul R. P. Ungare, Dobay, învingă
tor în cursa de 100 m liber cu tim-

Turneul de sah de la Bled
a

. După o zi de repaus, marți, în tur- 
i.neul internațional de șah de la Bled 
j s-au disputat partidele din runda a 
i 11-a. Numai două partide s-au înche

iat în timpul regulamentar de joc 
Petrosian l-a învins pe Olafsson, iar 
Doner pe Ivkov. Partidele Tal — Gli- 
gorici, Germak — Fischer, Gheller — 
Keres, Portisch — Darga, Matanovici 
— Udovici, Bertok — Trifunovici și

Najdorf — Parma s-au terminat re
miză. Pacliman a întrerupt cu Bisguier.

După 11 runde, în clasament con
duce Fischer cu 8 puncte urmat de 
Keres, Tal și Petrosian 7l/2, Gligorici 
6x/2 (1), Trifunovici 6‘/2, Najdorf 6(1), 
Gheller și Donner 5‘/2 (1), Darga 5‘/2, 
Parma și Portisch 5 (1), Matanovici 
5. Bisguier 4 (2), Pachman 3‘/2 (2), 
Germak 3‘/2 (1), Udovici 3 (1), Ivkov, 
Olafasson și Bertok 3.

pul de 56,8. Inotătoarea maghiară 
Kalalin Takacs a cîștigat două [>robe; 
100 m liber — 1:07,0 și 100 m spate
— 1:15,8. La 200 m delfin victoria a 
revenit lui Gurics (Dozsa Budapesta)
— 2:28,8. In proba de 100 m bras pe 
primul loc s-a clasat Ursula 
(Dinamo Berlin) cu timpul de

In competiția de polo ne apă 
Dinamo București a susținut 
întîlniri. In meciul cu Dinamo 
sportivii romîni au obținut un 
tat de egalitate: 5—5, iar în întîlnirea 
cu echipa Dinamo Moscova ei au 
pierdut cu 1—5. Alte rezultate: Dozsa 
Budapesta—Dynamo Berlin 7—4; Di
namo Tbilisi—Sparlak Sofia 6—2;
Dinamo Moscova—Dynamo Berlin
5—2; Dozsa Budapesta—Spartak So
fia 7—2.

Kuper 
1:23,8. 
echipa 

doua 
Tbilisi 
rezul-

Turneul Armatelor
Prietene la box

Lech (muscă), Liundig (cocos). Adamski 
(pană), Dampc (mijlocie mică) șl alții. 
Nu a foșt selecționat L. Drogosz.

• DISCOBOLUL american Silvester 
despre care s-a anunțat recent că a 
stabilit un nou record al lumii cu o 
aruncare de 64,07 nu-și va putea vedea 
omologată performanta lui. Aceasta de
oarece cu prilejul măsurătorilor efectuate 
pentru întocmirea dosarului necesar o- 
mologarii noului record mondial s-a con
statat că terenul avea o înclinare de 
68,5 cm. Or; regulamentul internațional 
acceptă o înclinare maximă de 63 cm

• FEDERAȚIA de hochei pe gheață a 
U.R.S.S. a stabilit ea întrecerile campio
natului unional să înceapă la 21 
brie. La campionat participă 
echipe împărțite în două grupe.

• DIN inițiativa federației de ___
Franței a luat ființă o nouă competiție 
internațională de volei. La baza acestei 
competiții stă ideea unei cit mai bune 
pregătiri în vederea Jocurilor Olimpice 
de la Tokio, în programul cărora a fost 
introdus jocul cu mingea peste plasă. 
Și-au anunțat participarea opt tari : 
Franța, Italia. Portugalia. Spania. O’an- 
da. R. F. Germană. Elveția - și Belgia. 
Echipele acestor tari au fost împart’te. în 
două grupe de cile 4, cîrtigatorii grupe
lor întîlnindu-se apoi între ei. Jocurile 
primei grupe se vor disputa la Bruxelles 
între 2 și 4 decembrie, în acest an.

• PELE. celebrul jucător al lui San
tos. este din nou indisp-mțhil. in cursul 
meciului Santos-J ■. rîtud Șad-Paulo (scor 
10—1 din care 5 goluri fuseseră marcate 
de Pele), el a suferit o ciocnire din oare 
s-a ales cu o rană la cap. Pele a foot

octom-
20 de

volei a

a rămas douătransportat la spital unde 
zile,

• IN ITALIA se pun 
într-o tînără înotătoare 
performante cu totul remarcabile. Este 
vorba de o fată de 12 ani. Valentina Mar- 
tinolli din Genova, care a realizat pe 
distanta de 1500 metri timpul de 21 min. 
14 sec. 5 zecimi.

• CUNOSCUTUL 
Gordon Pirie și-a 
blicul londonez ca 
pînd marți seara la o reuniune pe sta
dionul White City. El a fost angajat de 
către organizatorii suedezi pentru curse 
profesioniste pe o milă, împotriva lui 
Dan Waern, la Stockholm. Organizarea 
întrecerii revine lui ,,Sport Incorporated1 
o societate care organizează reuniuni 
profesioniste în mai multe ramuri de 
sport.
• COMPETIȚIA de tenis „Cupa Davis“ 

a intrat în faza sa finală. Finala inter- 
zone dintre Italia (cîștigătoarea zonei eu
ropene) și Statele Unite (în cazul cînd 
S.U.A. va dispune de India) se va dis
puta la Roma, în zilele de 13. 14 si 15 
octombrie. In cazul cînd vor ieși învin
gători indienii, finala inter-zone Italia 
- India va avea loc în India.
• IN SALA Coubertin din Paris va 

avea loc la 6 octombrie dubla întîlnire 
internațională de volei dintre echii ele 
selecționate feminine Si masculine ale 
Franței și Japoniei.

® INTR-UN MECI internațional de 
rugbi disputat la Praga echipa selec
ționată a juniorilor din Maroc a învins 
cu scorul de 19—11 (10—3) echipa de ju
niori a R. S. Cehoslovace.

mari speranțe 
care a reușit

alergător de fond 
luat adio de la pu- 
atlet amator, partici-

PLOVDIV (prin telefon). —• Semi
finalele de miercuri s-au desfășurat 
în orașul Plovdiv și au fost caracte
rizate prin dispute dîrze care s-au ri
dicat adesea la un înalt nivel tehnic. 
Regretabil este că nici această com
petiție nu a fost scutită de unele de
cizii eronate. Astfel, boxerii noștri au 
avut de suferit de pe urma arbitra
jelor. Dobrescu și Mîndreanu, care au 
întîlnit pe Ahumîrvin (U.R.S.S.) și 
respectiv pe C. Gheorghiev (R. P. 
Bulgaria), deși învingători în ring au 
fost neîndreptățiți

Marți seara, în 
boxat la Bazargic 
și P. CîiDpeanu

prin deciziile date, 
afara turneului, au 
Gli. Angliei, FI. llie 
care au învins pe 

Calian 
(R. P.

au
Rostislav (R. S. Cehoslovacă), 
(R. P Bulgaria) și Viorioși 
Bulgaria).

Joi, va avea 
cea de a doua 
boxa I. Turcii, 
Neacșu și Gli. 
ca

Zagoraloc la Stara 
semifinală în care vor 

V. Czekcli, Șerbii 
Negrea care vor avea

adversari pe Schultz (R.D.G.), 
Merci (R.S.C.), Caramîslov (U.R.S.S.) 
și Picikov 
avea loc 
Plovdiv

(U.R.S.S.) Finalele vor 
simbătă seara în orașul

EMIL ZEICEV
arbitru fnlernational' dii 

R. P. Bulgaria
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