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ÎN DISCUȚIA CONFERINȚEI DE LA F. R. B.: ATRAGEREA 
ELEMENTULUI FEMININ IN PRACTICAREA SPORTULUI

Zilele trecute, delegații celor peste 
2.000 de membri ai asociației sportive 
din întreprinderea Filatura Rom'mească 
de Bumbac din Capitală s-au întîlnit 
pentru a analiza activitatea asocia
ției, dusă în acest an, și pentru a ale
ge noul consiliu.

Darea de scamă expusă de tov. Radu 
Constantin — secretarul asociației — 
a fost ascultată cu interes, din cuprin
sul ei desprinzîndu-se multe realizări 
obținute în această perioadă de timp 
de asociația sportivă. Astfel, din anul 
1957 și pînă în. prezent numărul de 
membri U.C.F.S. a crescut cu 1500. 
Ei își plătesc cu regularitate cotizațiile. 
In asociație sînt 7 secții pe ramură 
de sport care cuprind 122 sportivi le
gitimați. Cele mai bune secții sînt cele 
de volei, fotbal și handbal, ale căror 
echipă s-au clasat pe primele locuri 
în campionatele raionale sau orășe
nești, precum și în alte competiții or
ganizate cu prilejul diferitelor eveni
mente.

Din darea de seamă, ca și dm cu- 
vîntul delegaților a reieșit că majori
tatea sportivilor sînt fruntași în pro
ducție, fiind în primele rînduri ale 
întrecerii socialiste, în luptă pentru 
produse de cea mai bună calitate. 
Handbalistele Ana Serbănuț, Maria Ne- 
delea. Olimpia Magadici și Știrbu Sil

Sunhâtâ scara: R. P. Romînă — R. P. Polona (tineret) la box

UN TRIO DE VALOARE: OLECH-GUTMAN-PILEWSKI

Imediat după coborirea din avion boxerii polonezi au ținut să pozeze în fața 
obiectivului aparatului de fotografiat.

★ > + f++++

in ultimul timp, marea majoritate 
a boxerilor noștri fruntași au fost an
grenați în numeroase întîlniri inter
naționale care s-au soldat cu fru
moase succese pentru reprezentanții 
noștri.

După „Turneul balcanic", „Dinamo- 
viadă", după întîlnirile internaționale 
susținute de juniorii noștri la Buda
pesta și recent, la București, iată că 
la sfîrșitul acestei săptămîni pugi- 
liștii din reprezentativa de tineret a 
R. P. Romîne vor susține pe stadionul 
Republicii o partidă în compania pu
ternicei echipe de tineret a R.P. Polone.

Socotim inutil să mai vorbim despre 
valoarea sportului cu mănuși din Po
lonia, care deține, după cum se știe, 
un loc de frunte în ierarhia europeană. 
Forul polonez de specialitate a anun
țat federația noastră de box că depla
sează la București o formație redu
tabilă, din care o seamă de boxeri 
pot face parte oricînd din echipele de 
seniori. Faptul că între cele două 
federații a intervenit acordul privind 
nelimitarea vîrstei boxerilor din echi
pele de tineret (vor evolua boxeri 
tineri dar cu mare experiență) ne 
întărește convingerea că întîlnirea de 
sîmbătă seara se va ridica la un bun 
nivel.

Oaspeții au sosit ieri după-amiază 
cu avionul. Printre cei prezenți am 
remarcat „trio“-ul de valoare Olech— 
Gutman—Pilewski, care, fără îndoială, 
vor incinta publicul amator de box 
din Capitală. Amintim că „pana" Gut
man l-a învins pe excelentul C. Gheor
ghiu la campionatele europene din 
acest an. Din formația poloneză mai 
fac parte, printre alții, Rzczviewicz, 
Dasal, Grzesiak, Siodla, Furmankie- 
Wicz ș.a.

via — voleibaliștii Gheorghe Pîntea, 
Diogene Munteanu, Gheorghe Bezdă- 
deanu și Ion Enc, iată numai cîteva 
nume care figurează deseori pe tabe
lul de onoare al fruntașilor.

Delegații la conferință, au analizat 
cu spirit de răspundere activitatea con
siliului asociației sportive, subliniind 
îndeosebi lipsurile ce fac ca rezultatele 
obținute să nu fie totuși la nivelul po
sibilităților. Tovarășii Ana Iacob, lo- 
sefina Gheorghe, Gheorghe Bezdădeanu 
ș.a. au arătat că aspectul negativ cel 
mai pregnant din munca vechiului 
consiliu — și în primul rînd din ac
tivitatea președintelui asociației spor
tive. Ion Vesteman, ce se preocupă iu 
special de secțiile de fotbal și pes
cuit sportiv, — a fost acela că nu s-a 
organizat o activitate competițională 
internă și nu s-a acordat suficientă a- 
tenție dezvoltării disciplinelor sporti
ve la care să poată participa și ele
mentul feminin. Au fost neglijate sec
țiile de volei, handbal, gimnastică și 
atletism, în care ar fi putut fi atrase

DAN CONSTANTIN
activist al consiliului orășenesc 

U.C.F.S. București

(Continuare în pag. a 2-a)

Reprezentativa noastră de tineret 
s-a pregătit cu multă ardoare în ve
derea partidei de sîmbătă seara. Echipa 
țării noastre va avea, probabil, urmă
toarea înfățișare : Ciucă, Olteanu, Pă- 
trașcu, Dinu, Marin, Mîrza, Stoenescu, 
Monea, Ivan, Ghcorghioni.

A CINCEA PROBA
întrecerile pentru cucerirea titlurilor 

de campioni republicani la pentatlon 
modern se desfășoară sub semnul unei 
lupte extrem de îndîrjite. După cum 
vă amintiți, după proba de scrimă e- 
chipa C.C.A. trecuse pe primul loc, to- 
talizînd 4280 p față de cele 4230 p ale 
Științei și se părea că nimic nu se 
va mai schimba pînă la sfîrșit. A ur
mat însă proba de tir și situația cla
samentului s-a modificat I... Ratînd 2 
focuri Cristu Lichiardopol nu a putut 
aduce echipei sale decît 380 p, ceea ce 
a permis Științei să se distanțeze : 
6650 p față de 6220 p.

Clasamentele probei de pistol i 
ECHIPE: 1. Știința 2420 p, 2. C.C.A. 
1940 p, 3. A.S.A. Brașov I 1800 p, 4. 
A.S.A. CRAIOVA 1240 p, 5. Grănicerul 
1060 p, 6. A.S.A. Brasov II ; INDIVI
DUAL : 1. D. Țintea 190 p — 900 p, 
2—3. Mărcută si Croitoru 188 p — 
860 p, 4. C. Țintea 187 p — 8'40 p, 5. 
Tîlmaciu (Din.) și Albiei (Din.) 183 
p — 760 p, 7. Sîrbulescu 181 p — 
720 p, 8. Panciu 179 p — 680 p, 9. 
Tomiuc 178—600 p, 10. Cigoianu 177 
p — 640 p.

Proba de înot desfășurată ieri dimi
neață a prilejuit — în continuare — 
o luptă vie între echipele Știința și 
C.C.A. La capătul ei formația milita
ră a reușit să refacă din handicap pînă 
la 260 p. lată rezultatele probei: IN
DIVIDUAL: 1. V. Șteîănescu 3:53,5— 
1035 p, 2. Lichiardopol 4:07,5—965 p.
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Astă-seară, la Viena

C.C. A. F. C. AUSTRIA ÎN „CUPA CAMPIONILOR EUROPENI” LA EOTBAL
VIENA, 27 (prin telefon). Echipa de 

fotbal a Casei Centrale a Armatei, care 
susține joi întîlnirea retur din ca
drul primului tur al Cupei Cam
pionilor Europeni cu puternica forma
ție austriacă F. C. Austria, a sosit 
marți Seara la Viena. Fotbaliștii romîni 
locuiesc în localitatea Baden bei Wicn, 
situată la 30 km de Viena. în rîndul 
jucătorilor romîni domnește multă bună 
disppziție, ei privind cu încredere par
tida retur.

Marți seara, jucătorii C.C.A.-ului au 
făcut un antrenament de acomodare pe 
stadionul din Prater, unde va avea loc 
meciul. Fotbaliștii noștri nu s-au aco
modat cu lumina insuficientă a reflec
toarelor.

Marți, delegația romînă a fost pri
mită la sediul clubului F. C. Austria, 
unde jucătorilor romîni li s-au oferit 
flori. Toată presa se ocupă pe larg de 
meciul de joi scara, avînd aprecieri fru
moase la adresa echipei C.C.A. Rezul-

Toată atenția crosului
„Să intimpînăm

Și în acest început de toamnă, în 
toate orașele și satele patriei noastre 
s-au făcut pregătiri febrile pentru ca 
întrecerile din cadrul crosului de mase 
„Să întîmpinăm 7 Noiembrie" să cu
noască un succes deplin.

Ca în fiecare an, întrecerile crosiș- 
tilor se vor desfășura pe etape. Prima 
etapă a început, după cum se știe, la 
18 septembrie. Finala acestei mari 
competiții tradiționale va avea loc la 
23 octombrie (în Capitală, întrecerile 

, se organizează între 18 septembrie— 
’ 16 octombrie). In etapa I alergătorii 

vor avea de parcurs 1000 m (seniori). 
800 m (juniori). 500 m (senioare) și 
400 m (junioare). In această etapă or 
ganizarea tehnică a competiției revine 
asociațiilor sportive.

Organizarea fiecărei ediții a crosu
lui de mase „Să întîmpinăm 7 Noiem 
brie" a constituit pentru sportivii și ac
tiviștii U.C.F.S. un prilej minunat de 
a impulsiona activitatea asociațiilor 
sportive, de a le întări activitatea or
ganizatorică și competițională. Nu în
cape indoială că și in acest an între
cerile. crosiștilor se vor bucura de un 
succes deplin atit din punct de vedere 
al organizării și al participării, cit și

Campionatul republican de pentatlon modern

— CROSUL— VA DECIDE PE CAMPIONI!
3. Tomiuc 4:12,2—940 p, 4. C. Țintea 
4:18,5—910 p, 5. Albiei 4:22,1—890 p,
6. Mărcută 4:22,8—890 p, 7. D. Țintea 
4:23,2—885 p. 8. Sirbulescu 4:25,4— 
870 p, 9. V. Mocioiu (C.C.A. — ind.) 
4:26,5—870 p, 10. P. Deak (A.S.A, 
Brașov I) 4:30,6—850 p; ECHIPE: 1. 
C.C.A. 2790 p, 2. Știința 2620 p, 3. 
A.S.A. Brașov I 2585 p, 4. Grănicerul 

Victor Ștefane seu, cîșligălorul probei de înot desfășurată ieri la ștrandul 
Tinerelului

l’oto; B. Ciobanii

tatul de egalitate (0—0) reușit de F. C. 
Austria la București este socotit ca un 
succes. De altfel, într-un interviu a- 
cordat televiziunii, stoperul echipei 
austriece, Stotz, a declarat că este foar
te mulțumit că echipa sa a reușit scor 
egal pe stadionul 23 August. Interesul 
față de această partidă este exemplifi
cat de faptul că pînă la ora actuală s-au 
Vîndut 40—50.000 de bilete.

în ceea ce privește formațiile, ele 
n-au fost încă definitivate. Localnicii 
sînt îngrijorați de faptul că portarul 
lor Frcydl s-a accidentat în meciul de 
campionat de duminică. Se pare însă 
că el se va reface și că va putea apăra 
împotriva C.C.A. Echipa F, C. Austria 
este cantonată în aceeași stațiune cu 
formația noastră.

Sînt posibile unele modificări și în 
echipa romînă. Astfel, s-ar putea ca în 
locul lui Stănoaie să joace pc aripa 
dreaptă Cacoveanu. De asemenea, este 
posibilă scoaterea lui Alexandrescu din

7 Noiembrie"
al rezultatelor tehnice obținute de spor
tivi. Pentru aceasta trebuie însă să se 
dea o atenție și mai mare pregătirii 
întrecerilor. Traseele pe care le vor 
străbate alergătorii să fie alese și 
marcate din timp, iar concurenții vor 
trebui să le cunoască temeinic, pentru 
ca în timpul alergărilor să nu se pro
ducă încurcături. Pavoazarea locuri
lor de start este, de asemenea, o mă
sură menită să creeze o atmosferă 
plăcută, sărbătorească, în timpul în
trecerilor.

Consiliile asociațiilor sportive au 
datoria de a populariza temeinic — 
prin afișe mobilizatorice, stații de ra- 
dioficare etc. — crosul „Să întîmpinăm 
7 Noiembrie" pentru a se asigura ast
fel încă de la început reușita întrece
rilor. Este recomandabil ca organiza
rea etapei I să se facă in timpul pre
văzut de regulamentul competiției și 
să nu se amine aceasta pentru ulti
mele zile, pretextîndu-se — așa cum 
au procedat uneori unele asociații 
sportive — că „mai e timp". Pentru 
că este cunoscut faptul că succesul 
competiției depinde de modul cum e 
organizată prima etapă, pe asociații 
sportive.

1900 p, 5. A.S.A. Brasov II 1615 p, 6. 
A.S.A. Cluj 1305 p.

In urma acestor rezultate abia as
tăzi, la cros, se va da asaltul decisiv. 
Liderul clasamentului individual, Du
mitru Țintea, păstrează șansa de a

R. VILARA
(Continuare în pag. a 2-a) 

linia de atac și introducerea in acest 
compartiment a Ini Crișan.

Partida va fi arbitrată de o brigadă 
de arbitri iugoslavi și se va disputa în 
nocturnă înccpînd de la ora 20.30 ora 
Bucureștiului.

C. MANTU

AZI, 0 ZI „PLINĂ"
PENTRU IUBITORII FOTBALULUF

Azi după-amiază, amatorii de fotbal 
din diferite orașe ale țării vor asista 
la interesante meciuri de campionat 
precum și la întîlnirea internațională 
oficială dintre Steagul roșu Brașov și 
Lewski Sofia din cadrul Turneului Bal
canic intercluburi.

Iată meciurile de campionat ce se 
dispută azi (etapa a Vil-a) :

BUCUREȘTI: Progresul — Rapid. 
BACĂU : Dinamo — Minerul Lupeni. 
TIRGOVIȘTE: Metalul - Petrolul 

Ploiești.
ARAD : UTA — Știința Cluj.
TIMIȘOARA: Știința — Dinamo 

Pitești.
In fotografie o fază dinlr-o întîlnira 

Progresul — Rapid. Oaidă în(r-o spec
taculoasă săritură în fața porții Rapi
dului.

Intilnirr
internațională de volei

PETROLUL PLOIEȘTI—CIAM VILLA
ORO (Italia) 3-0

PLOIEȘTI 27 (prin telefon). Marft 
după-amiază a evoluat în localitate e- 
chipa italiană de volei Ciam Villa 
d’Oro Modena. Întîlnind form ați-a Pe*- 
t rolul. oaspeții au fost învinși cu 3—0 
(13, 3, 12). De remarcat că în primul 
și ultimul set Ciam Villa d’Oro a con» 
dus cu 13—9 și, respectiv, 10—0. Com” 
portîndu-se însă mai bine la fileu, gaz
dele au obținut o victorie meritată. Ră* 
dulescu, Manta, Petric (Petrolul). Ba
rone, Bartolomasi. Melotti (Ciam) nu 
fost cei mai buni iurători.

M. BEDROSIAN — corespondent



ALEGERCT) O nouă etapă (a XVIII-a) în campionatul republican
pr

(Urmare din pag. 1) sporită trecerii probelor

tinerele fete, dornice să practice spor
tul. De altfel, această dorință s-a vă
dit cu prisosință în etapa pe asociație 
a „Concursului cultural-sportiv al ti
neretului", cînd în colaborare cu orga
nizația U.T.M, asociația sportivă a 
mobilizat un mare număr de fete la 
probele prevăzute în regulamentul 
competiției. Dar, după cum au arătat 
vorbitorii, nu s-a folosit experiența 
căpătată și nu s-a organizat un cam
pionat. al asociației, dovedindu-se în 
modul acesta că activitatea conipeti- 
țională de mase la F.R.B. se duce spo
radic.

Majoritatea delegaților care au luat 
cuvîntul an propus ca o preocupare 
esențială pentru noul consiliu ales or
ganizarea campionatului asociației 
sportive la cit tnai multe discipline, 
avînd obiectiv precis — atragerea în 
cadrul concursurilor respective, în pro
porții de mase, a elementului feminin.

In planul de măsuri adoptat de con- atenție
îerință au fost prevăzute și alte hotă- G.M.A. ș.a.
rîri care să ducă la consolidarea or- ----
ganizaforicâ a asociației sportive de — J"b „■ l-"3"'.'.
la F.R.B.: întărirea secțiilor pe ra
mură de sport, desfășurarea unei munci 
susținute de educare a sportivilor,, o ței.

Noul consiliu ales și-a exprimat

zației de partid și în colaborare cu 
comitetul sindical și organizația U.T.M. 
să traducă în viață hotăririle conferin-

VEȘTI DIN ȚARA
• Pină in prezent in orașul și ra

ionul Piatra Neamț s-au desfășurat a- 
legeri pentru desemnarea organelor 
locale ale U.C.F.S. in următoarele a- 
sociații sportive : Rapid (Autobaza nr. 
10 Bicaz), Constructorul (întreprinde
rea de construcții Bicaz), Strungul 
(Atelierele centrale Bicaz), Bistrița 
(Hidrocentrala-uzina Stejarul), și la 
Reconstrucția (fabrica de celuloză din 
Piatra Neamț).

La asociațiile mai sus amintite s-a 
înregistrat in ultima vretne o simți
toare creștere a numărului de membri

U.C.F.S. 
șerifi 40
Constructorul 28, la Strungul 12, 
Bistrița 35 și la Reconstrucția 63. 
aceste asociații 
fost strinsă în 
sută.

Pregătiri...
• De câteva zile au început pregă

tirile luptătorilor bucureșteni care se 
vor întîlni în primele 
octombrie cu luptătorii

La antrenamentele 
sice" am surprins în pli 
medăliații olimpici Ion Cei

„la

zile ale lunii 
din Chișinău. 

celor de „clă
ii in efort pe 
;rnea și Ion 

Țăranu. Am văzut „la lucru" pc 
Gheorghe Popovici, GlieoTghe Szabad 
și Marin Cristea, toți trei campioni 
balcanici. Alături de aceștia se an
trenau și tinerii Nicolae Martinescu, 
Ion Baciu și Viad Vlădescu.

Din iotul celor de „libere" am 
remarcat în primul rînd pc Alexandru 
Geantă. El se află într-o formă bună, 
dovedită de altfel și în prima etapă 
a campionatului republicări pe echipe. 
Mai nolăm prezența fostului campion

Campionatul republican 
pe echipe

DINAMO BUCUREȘTI Șl C.S.M. REȘIȚA
CONDUC LA EGALITATE DE PUNCTE 

ÎN CLASAMENTUL SERIEI A

pregătiri...
balcanic Dumitru Crăciun, a multiplului 
campion republican Victor Popescu și 
a tinerilor Virgil Stoian, Ion Vasile, 
Nicolae Cristea și Otto Retfalvi.

întîlnirea de lupte clasice dintre 
selecționatele orașului București și 
Chișinău va avea loc în capitala țării 
noastre în ziua de 6 octombrie. La 
aceeași dată, în capitala R.S.S. Mol
dovenească va avea loc întîlnirea re
prezentativelor de lupte libere.

• La Lugoj, localnicii se pregătesc 
asiduu, deoarece vor înfrunta simbătă 
și duminică în București, în cadrul 
campionatului republican pe echipe, 
puternicele formații bucureștene C.C.A. 
și Metalul „23 August". Din aceeași 
grupă mai face parte și C.S M. Cluj.

• La Arad va avea loc etapa la 
care vor participa C.S.M. Reșița, 
Unio Meteorul roșu Satu Atare și 
Dinamo București.

© Gălățenii speră într-o reabilitare, 
după comportarea sub orice critică pe 
care au avut-o în prima etapă. Ei vor 
întîlni ia Timișoara pe C.S.O. Craiova, 
Progresul București și C.F.R. Timi
șoara.

• Orădenii vor găzdui primele între
ceri din returul acestui campionat. 
Localnicii vor face desigur cu greu 
față actualului lider Steagul roșu Bra
șov,_ dar pot obține cel puțin cite un 
meci nul în, fața băimărenilor și mu
reșenilor.

■

Astfel, la Rapid au foot în
de noi membri U.C.F.S.,

sportive cotizația 
proporție de sută

la 
la 
In 

a 
la

■
Fază din meciul C.C.A. — Dinamo, derbiul clapei ă XFlla: Diaconescu, exce
lenta aripă a echipei Dinamo încearcă să iasă din dispozitivul de apărare al 

echipei C.C.A. cu toată opoziția lui Ciobănel $i Enac-he.

• Pină la 10 septembrie in raionul 
Drăgășani au avut loc alegeri ale or
ganelor locale ale U-C.F.S. în 15 aso
ciații sportive. Una din problemele 
cele mai des ridicate a fost și aceea 
a amenajării de noi baze sportive. Cu 
toate că au fast obținute o serie de 
succese în această privință, unele a- 
sociații sportive ca Farul Drăgășani 
fi. Tinerețea Dobroteasa au neglijat 
această problemă. De aceea, in hotă- 
ririle adoptate in aceste asocia
ții se prevede printre altele și reame- 
najarea terenurilor de volei, definiti
varea pistei de popice și amenajarea 
unui teren de handbal și de baschet. 

O Interesantă inițiativă a luat noul 
consiliu de conducere al asociației 
sportive Tinerețea Dobroteasa, care a 
hotărit să-și reîmprospăteze bibliote
ca cu 150 de volume cu subiect spor-

Sîmbătă și duminică sînt progra
mate meciurile din cadrul celei de a 
XVilI-a etape a campionatului repu
blican dc rugbi. Atrag atenția în mod 

I special, meciurile dintre C.S.M.S. lași 
* și C.F.R. Grivița Roșie, Metalul 23 
'August — Știința București, I.T.B. — 

performera etapei precedente — și 
Progresul. In celelalte meciuri se vor 
întîlni: Știiiița Cluj cu Rapid, Dina
mo cu Olimpia Brașov și C.C.A. cu 
Știința Petroșam.

înaintea etapei a XVIII-a, clasa
mentul campionatului se prezintă ast

fel: :

1. C.F.R. Grivița 
Roșie 1

2. C.C.A.
3. Dinamo
4. C.S.M.S, Iași
5. Șt. Petroșani
6. Șt. -Cluj '
7. Progresul

8—9. Șt. Buc.
8—9. LT.B.
10. M et a ltfl

23 August
11. Rapid 

Olimpia
Brașov:

12.

17 16 1 0 268: 67 50
17 15 1 1 272: 35 48
17 10 3 4 143: 74 ■10
17 7 4 6 103: 74 35
17 8 1 8 91:102 34
17 7 2 8 102: 87 33
17 6 4 7 75: 56 33
17 7 2 8 63:105 32
17 6 3 8 83:106 32

17 4 5 8 69: 95 30
17 3 0 14 87:139 23

17 0 0 17 30:446 17

A început întrecerea 
din campionatul de

echipelor
calificare

EÎMN RSȚ1C R |

ȘTIRI...

Duminică a fost reluată întrecerea 
echipelor care participă la campiona
tul de calificare. In seria 1, grupa A, 
rugbiștii de la Arhitectura au făcut un 
joc foarte frurnos în compania forma
ției Autobuzul, de care au dispus cu 
scorul de 11—0 (6—0). In seria I, 
grupa B, o surpriză: victoria Petrohi-

REZULTATE...
luna octombrie se va desfășuraIn

finala primului concurs republican de 
gimnastică artistică și acrobatică, 
eveniment deosebit de important care 
marchează o nouă etapă în dezvol
tarea acestor ramuri sportive în țara 
noastră. La finală vor participa re
prezentanții orașelor: Arad, Brașov, 
București, Constanța, Sibiu și Timi
șoara (artistică), Arad, Brașov. Bucu
rești, Cluj, Lipova și Timisoara (a- 
crobatică).

întrecerile vor avea loc la Bucu
rești în zilele de 21—22 ale lunii.

spc-

Pitești, i aîn deplasare, la Turnu 
Petroliștii, confirmînd forma

Campionatul republican pe echipe 
Continuă să se desfășoare în întreaga 
țară, ---- ■■ -•-*---- -
«înd.
»cum 
mâții 
jești, 
jești, 
meniul seriei respective. Iată, de alt
fel, cum se prezintă clasamentul se- 

a

în mijlocul unui interes crcs- 
In seria A s-au disputat piuă 
trei etape. Cele mai bune for- 

s-au dovedit a fi Dinamo Bucu- 
C.S.M. Reșița și Progresul Bucu- 
care conduc detașat în clasa-

Campionatul republican
(Urmare din pag. 1)

riei A înaintea etapei
•se dispută duminică.

lV-a care

1. 
«.
3.
4
5.
6.
7.
8

Dinamo Buc.
C.S.M. Reșița 
Progresul Buc.
C.S.M. Cluj
C.S.M. Galați
St, roșu Brașov
Marina C-ța
C.S. Mureșul

3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
2
1
1
1
0
0

o 
o
1 o 
o 
o
1 
o

o 
o 
o
2
2
2
2
3

76:37
69:45
67:41
54:64 
51:63
50:65
53:65
41:74

9
9
8
5
5
5
4
3

cuceri titlul de campion în ciuda 
tului viguros al. coechipierului 
Gh. Tomiuc. Ultimul este însă 
noșcut ca un btiri crosist și pentru a 
putea trece pe primul, loc trebuie să-l 
învingă pe Țintea cu 90 sec. 1 O si
tuație identică și în întrecerea pe e- 
chipe. Pentru a deveni campioană, e- 
chipei C.C.A. i se cere să „smulgă" 
Științei 87 de secunde, lucru care nu 
este deloc imposibil. înaintea ultimei 
probe (crosul va avea loc la Călugă-

asal- 
său 

recti-

de pentatlon modern
reni, de la ora 15) iată clasamentele: 
INDIVIDUAL: 1. I). Țintea (C.C.A) 
3763 p, 2. Gh. Tomiuc (C.C.A.) 3494 
p. 3. Tr. Croitorii (St.) 3330 p, 4. Gh. 
Mărcuță (A.S.A. Br. I) 3259 p, 5. C. 
Țintea (St.) 3100 p, 6. Th. Sîrbulescu 
(St.) 2918 p. 7. Gh. Pancin (A.S.A. 
Br. I) 2795 p, 8. Cr. Lichiardopol 
(C.C.A.) 2625 p, 9. M. Coman (Gr.) 
2452 p, 10. V. Ștefănescu (C.C.A. — 
ind.) 2287 p: ECHIPE: 1. Știința 
9270 p, 2. C.C.A. 9010 p, 3. A.S.A. 
Brașov I 8095 p, 4. Grănicerul 8230 
p, 5. A.S.A. Craiova S035 p, 6. A.S.A. 
Brașov II 4502 p, 7. A.S.A. Cluj 3450 p.

La propunerea Federației de 
cialiiate. Consiliul General al U.C.F.S. 
a hotărit introducerea următorului 
aliniat în regulamentul de clasificare 
la gimnastică: „Un gimnast sau o 
gimnastă poate Irece peste o catego
rie de clasificare sportivă și poate 
obține clasificarea la categoria peste 
care a trecut în căzui că obține 75% 
din totalul punctelor posibile la cate
goria superioară la care a concurat".

Spre exemplu, un gimnast avînd cla
sificarea 
concura direct la categoria 
obținînd automat categoria 1, 
realizează 75% din punctajul necesar 
obținerii clasificării la maeștri. A- 
ceastă măsură va contribui la atin
gerea într-un timp mai scurt a unui 
grad superior de pregătire

A
Duminică, sala de ia ștrandul Tinereții- i 

lui din Capitală a găzduit concursul 
masculin dotat cu „Cupa Flacăra roșie". ! 
Iată rezultatele tehnice: Pe ECHIPE — 
1. Școala sportivă de elevi nr. 1 283,55 
p.; 2. M.T.T.C. 276,10 p.; 3. Școala 
sportivă de elevi nr. 2 275,15 p.; 
INDIVIDUAL COMPUS, cat. a ll-a 
jun.: Pani Costin (Ș.S.E. nr. 2); 

cat. I jun.; ion Dinu și Ion Popov 
(ambii de la Ș.S.E. nr. 1): cat. a !l-a: 
Virgil Bostangiu (M.T.T.C,); cat. I: 
Aurel Mincu (LT.B.).

de categoria a Il-a poate 
maeștri, 

dacă

lui
Severin.
bună în care se află au câștigat cu 
12—8 (6—0). Derbiul seriei s-a con
sumat insă intre .Meteorul și Sirena. 
In mod surprinzător, victoria a reve
nit Meteorului cu 13—3 (10—0). in 
scria a Il-a, meciul cel mai disputat a 
avut loc ia Medgidia, unde echipa 
locală, Cimentul a primit replica re
dutabilei echipe din Constanța, Farul. 
Rugbiștii constănțeni au obținut vic
toria dar mai greu decât ar»4e’-scorul 
(13—3), după ce la pauza'situația se 
prezenta egală 3—3. in scria a IJI-a. 
caracteristice sînt rezultatele de mari 
proporții. Astfel. Rulmentul Birlad a 
întrecut, pe teren propriu, echipa din 
Roman, Laminorul cu 21—0 (8—0). 
Tot acasă, A S. Tecuci a dispus de 
C.S.M. Brăila cu scorul de 23—0 
(12—0), iar Ceahlăul a reușit și ea o 
frumoasă victorie, în confruntarea cu 
Ancora Galați: 8—0 (3—0).

Scorul etapei a fost stabilit însă la 
Timișoara, unde „XV“-le Științei a în
trecut pe aceia al C.S.M. Sibiu cu 
25—0 (15—0) 1

Iată și celelalte rezultate ale etapei: 
Rapid II — Dinamo II 9—5 (3—5), 
Petrolul Chimie — C.F.R. Grivița Ro
șie II 19—3 (6—3), Flacăra Roșie — 
Vulcan 6—0 (3—0), Precizia Săcele— 
U.S.A S. Năvodari 9—3 (6—0), Mine
rul Lupeni — Minerul Vulcan 3—0 
(neprezentare).

C. C. A. ps primul loc 
la canotaj academic

disputa 
întîlniri:

A.S.A. Crișul Oradea, 
Rapid București, 

Metahil 23 August, 
Cîflrpina — C.C.A.
vor avea loc și 

„Cupei 
(seria

Duminică se vor 
seriei B următoarele 
Constanța — 
Metalul Bocșa 
C.S.O. Craiova — 
București, Energia

• Tot duminică 
Intîlnirile din etapa a Il-a a 
Federației romîne de box" (seria a 
II-»). Astfel, Voința București va primi 
vizita echipei G.S.M.D. Baia Aâare. 
Gala va avea loc pe stadionul Voința, 
tie la ora 10. La Bacău, formația lo
cală A.S.A. va întîlni echipa C.S.M. 
Sibiu, in sfârșit, la Brăila C.S.M. va 
întîlni formația bucurcșteană Flacăra 
roșie, în cadrul seriei I.

în cadrul 
Farul

Finalistele campionatului republican 
început întrecereași-au

Iîitiln’re amicală
• Astă-seară de la ora 19 va avea 

loc în sala I.S.B. (intrarea prin calea 
Plevnei) o întîlnire amicală de box 
între echipele I.S.B. și Ș.P.G.

Numai două remize și o singură 
partidă întreruptă au fost consemnate 
în prima zi a finalei feminine. Dovadă 
că pretendentele la titlu au intenția 
să-și dispute cu deosebită ardoare 
șansele la actuala ediție a campiona
tului.

In prima rundă, disputată în după- 
amiaza de marți, cu egalitate s-a în
cheiat întîlnirea dintre campioana ță
rii Alexandra Nicolau și Maria Des- 
mireanu, ca și cea opunînd pe Adela 
Gesticone tinerei Suzana Makkai. La 
întrerupere, Rodica Reicher deține 
avantaj în fața Nataliei Iliescu.

In partidele decise, de trei ori au 
ieșit victorioase jucătoarele avînd pie
sele albe. Rf 1 Manolescu a între
cut-o pe Doina Maier, Elena Rădu- 
canu pe Renee Farcaț, iar Gertrude 
Baumstarck pe Veturia Simu. Cu ne
grele. Margareta Perevoznic a cîști- 
gat la Elena Rădăcină. Partida Elisa- 
beta Polihroniade — Eleonora Gogilea 
nu s-a disputat. „

Iată acum ordinea finalistelor pe 
tabela de concurs, în urma tragerii 
la sorți: 1. Adela Gesticone 2. Alexan-

dra Nicolau 3. Gertrude Baumstarck 
4. Elena Rădăcină 5. Natalia Iliescu 
6. Renee Farcaș 7. Redica Manolescu 
8. Elisabea Polihroniade 9. Eleonora 
Gogilea 10. Doina Maier 11. Elena Ră- 
ducanu 12. Rodica Reicher 13. Marga
reta Perevoznic 14. Veturia Simu 15. 
Maria Desmireanu 16. Suzana Makkai-

Reamintim că rundele se dispută 
în fiecare
la ora 17 
Saligny 2.
9 are loc
rupte.

după-amiază — începînd de 
— în sala din Ktr. ing. A. 
Azi dimineața — de la ora 
reluarea partidelor între-

Finalele campionatelor republicane 
de canotaj academic au cunoscut un 
frumos succes nu numai din punct de 
vedere al nivelului tehnic, ai întrece
rilor ci și al participării. La startul 
probelor s-au prezentat peste 300 de 
canotori și canotoare din 18 cluburi 
și asociații sportive. Dintre cluburile 
prezente în concurs, cele mai multe 
titluri (4), ic-a câștigat (așa cum ară
tam și în cronica întrecerilor) CaSa 
Centrală a Armatei, mulțumită valorii 
ridicate a garniturii sale masculine. 
Deși n-a avut decât echipaje la băieți, 
Dinamo a ocupat locul secund. Pe 
locurile următoare, separate între ele 
de mici diferențe dc puncte, se găsesc 
— în această ordine — Știința, Me
talul, Flacăra roșie. Dintre secțiile de 
sporturi nautice din provincie, cea mai 
bună clasare a obținut UTA (locul 6).

Dar iată Clasamentul pe echipe ai 
întrecerilor, alcătuit conform regula
mentului campionatelor R.l’.R. (punctaj 
7._5_4_3_ 2—1) :

1. C.C.A. 56 puncte; 2. Dinamo 38 
puncte; 3. Știința 35,5 puncte; 4. 
Metalul 32,5 puncte; 5. Flacăra roșie 
27 puncte; 6 UTA 21 p; 7. Voința 
Timișoara 14,5 p; 8. Rapid Buc. 14 
p; 9—10. Banatul Tim. și Voința 
București 13 n



Azi, meci internațional Ia Brașov

Lewski Sofia,
în cadru! turneului balcanic inter-cluburi

Steagul roșu

Concursuri.
rezultate...

BRAȘOV, 27 (prin telefon). —Marți 
sosit în localitate echipa de fotbal 

■wski Sofia, care urmează să susțină 
i meciul cu „Steagul roșu" din ca
ul turneului balcanic inter-cluburi. 
ispeții au venit cu 16 jucători, ur- 
ind ca echipa să fie formată în ziua 
teiului. Aproape toți jucătorii sînt 
ieri. Se știe, de altfel, că, la începu- 
I campionatului, echipa a fost radi- 
1 remaniată, din vechea formație ră- 
inimi doar patru jucători : Arsov, 
leorghiev, Prodanov și Gaidanov. 
iii jucători au dat un foarte bun 
ndament, cea mai bună dovadă con- 
tuirid-o faptul că echipa ocupă lo- 

1 IV în campionatul Bulgariei, 
întîlnirea este așteptată cu un de- 
ebit inferat--mai ales că Steagul roșu 
ține un Ioc fruntaș în clasamentul

turneului balcanic și are toate șansele 
să cîștige această competiție. Supor
terii formației brașovene sînt satisfăcuți 
de faptul că în ultimele meciuri echipa 
lor favorită s-a comportat bine, obți- 
nînd de altfel 5 puncte în trei partide, 
și speră că fotbaliștii de la Steagul 
roșu vor face un joc bun și vor obți
ne victoria in meciul de joi.

Formația echipei Steagul roșu va fi 
alcătuită din următorul lot: Ghiță, 
Cerneanu, Birsan, Zaharia, Naghi, Se- 
redai, Szigheti, Hașoti, Năftănăilă, 
Fusulan, 
Fillmon.

Partida 
de arbitri

Szigheti, Hașoti,
Meszaroș, David, Campo și

va fi condusă de o brigadă 
greci.

C. GRUIA
corespondent regional

AZI, 1N CATEfiOPIA A

5 jocuri, dintre care se detașează 
întîlnirea Progresul-Rapid

Azi, o nouă etapă in campionatul 
legoriei A, in cadrul căreia se dis- 
tă doar 5 înțilniri, deoarece părți
le Dinamo București — C.C.A. și 
11 Petroșani — Steagul roșu Brașov 

fost aminate din cauza jocurilor 
ernâționale în' j'care sînt angrenate 
■mațiile C.CiA.j și Steagul roșu- Ast- 

in Capitală, ^îp Ioc de un cuplaj 
er-bucureșteari, vom asista doar la 
singură întîlnire de categoria A: 
ogresul — Rapid (la ora 16 pe 
dionul „23 August"). Această parti- 
este, de altfel, cap de afiș al a- 

;tei etape. Actualul lider (Progre- 
), in formă bună, va primi replica 
ei formații (Rapid), care este hotă- 
â ca după ultimele sale evoluții 
■diocre să facă un meci la nivelul 
sibilităților componenților ei. Pro- 
;sul va căuta în meciul de azi să-și 
isolideze poziția de lider. Antreno-

I. Lupa^ privește cu toată serio- 
ilea meciul cu Rapid și he-a de- 
rat că „va fi o partidă grea, în care 
i jucătorii vor trebui să se mobi
le pentru a da un randament bun.“ 
-mația Progresului va fi aceeași 

partida cu Petrolul. Antrenorii Mi- 
lescu și Filate încă nu s-au sta-

bilit asupra formulei înaintării Rapi
dului, care va suferi modificări.

Dintre partidele din țară se deta
șează meciurile U-T.A. — Știința Cluj, 
joc între două formații care în cam
pionatul trecut în întîlnirile' directe 
au practicat un fotbal spectaculos și 
Metalul Tîrgoviște — Petrolul.- La Ti
mișoara Știința va întîlni pe Dinamo 
Pitești, meci în vederea căruia studen
ții s-au pregătit intens, (marți s-au 
antrenat 130 minute, iar miercuri 60 
minute). Timișorenii au însă dificul
tăți în ceea ce privește alcătuirea for-

PROGRAMUL 1NTILNIRILOR 
DE AZI DIN CAPITALA

Azi, în Capitală, se 
trei întîlniri de fotbal 
stallion ui „23 Auzust", 
mcază : teren II. ora 
sul—Rapid — tineret ; 
ora 14,15 : R.P R.-R.D.G. 
ternațional de surdo-muti. ora 16 : 
Progresul-Rapid — categoria A.

vor desfășura 
programate pe 
după cum ur- 
14,15 : Progre- 
teren central, 

meci in-

Farul

mației, deoarece Curcan, Pain și Pe- 
tescu sînt ușor accidentați și nu au 
participat la pregătiri. In sfîrșit, la 
Bacău formația locală Dinamo va 
primi vizita echipei Minerul într-o 
partidă care, la fel ca și celelalte în- 
tîlnlri programate, se anunță echili
brată.

»e locul VIII?
fotbalului au urmărit cuubitorii

:res, la sfîrșitul campionatului tre- 
lupta pe care o dădeau echipele 

așe — printre,, care și J 
ița — pentru.; a evita retrograda- 
din categQrjp A. Această luptă nu 
încheiat,, după. cum se știe, cu un 

uitat favorabil : pentru fotbaliștii 
slănțeni. Ținînd seama insa de 
tarea jucătorilor de la Farul, de 
le rezultate bune obținute într-o 
e de meciuri susținute în „A", toată 
lea a fost de părere că Farul are 
ibilități să se întoarcă în cel mai 
rt timp posibil în prima categorie. 
)ar. primul meci îrî „B“ s-a încheiat 
o surpriză: Farul a pierdut la 

zora cu 4—2 meciul cti Chimia. Un 
ident ? Așa s-ar fi putut crede 
ăptiittiînă mai tîrziu cînd, în jocul 
fășurat la Constanța, a învins pe 
.M. cu 3—0.' Dar 7 zile mai tîrziu, 
ui pierdea din îioti: 3—2 la C.S.M. 
iu! Consecința; locul VIII In cla- 
lent
c se întîmplă cu Farul? I-au plecat 
storli ? Față.de rezultatele de mai 

niulți au 'presupus acest lucru, 
la Sibiu, de pildă, a jucat tor- 

ia : Ghibăiiescp. — Stfăton, Brîhzei, 
‘eseu — Stâncii, Bibere — Moro- 
i, Datcu, Ciosescti, Vasilescu și 
iese». Iar dacă ar fi fost iii pleni- 
tiea mijloacelor,' ar fi jucat și Ola- 
Deei, aceeași echipă care a susținut 
in citcva luni meciuri în „A“.
-au înlîitiplat însă două lucruri. Pe 
o parte, Farul și-a subestimat ad- 
>arli, „uifînd" că în „B" se joacă 
multe Ori un' fotbal la nivelul celui 

prima categorie, iar pe de altă 
echipele adverse au jucat cu cea 

mare ambiție, hotărîți să cîștige. 
arul a primit două... avertismente. 
■ momentul ca echipa să-și mobi
le forțele, să facă totul pentru 
ăspunde așteptărilor inimoșilor ei 
uteri.

au echipei 
Farul Con-

Loturile reprezentative A și B, care 
se pregătesc pentru jocurile cu selec
ționatele Turciei, vor susține dumini
că o întîlnire de verificare între ele. 
Scopul acestei întîlniri este definiti
varea celor două loturi restrinse, din 
care se vor forma cele două reprezen
tative. Iată componența lotului A, 
antrenat de Gh. Popescu și E. Vogi : 
Voinescu, Dungu (portari), Popa sau 
Greavu, NunweUer III, Ivan, Motroc, 
Macri (fundași), Jenei, Al. 
Nunweiler IV (mijlocași), 
Hașoti, Constantin, Dridea, 
Seredai, Țircovnicu, Tătaru (înaintași),

Vasile,
Pircălab,
Ene TI,

Lotul B (antrenori : K. Braun și G. 
Nicolae) este compus din următorii 
jucători : Uțu, Mindru — Popa sau 
Greavu, Zavoda II, Caricaș, Proven, 
Soare — Tabarcea, Petru Emil, Koszka 
— Oaidă, Ivansuc, Maleianu, A. M'.in- 
teanu, Marcu, Meszaros, Raksi, Czako- 
După cum se vede, încă nu s-a stabi
lit în care lot vor fi utilizați Popa 
și Greavu.

Continuîndu-și pregătirile, lotul B 
va juca miercuri, 4 octombrie, cu 
Dinamo Obor, iar lotul A va întîlni 
joi, 5 ootombrie, formația Metalul 
București.

ANTRENORUL SELECȚIONATEI TURCE PRIVEȘTE CU OPTIMISM 
ÎNTÎLNIREA DE LA BUCUREȘTI

ISTANBUL (prin telefon de la re
dacția ziarului Milliyet). Fotbaliștii 
noștri privesc cu toată seriozitatea în
tîlnirea revanșa de la București din 8 
octombrie. Antrenorul italian Sandro 
Puppo, care se ocupă de pregătirile lo
tului național, a urmărit cu atenție 
comportarea jucătorilor susceptibili de 
a fi selecționați. Pentru 
mai multă omogenitate 
echipei care se va deplasa 
el s-a hotărtt să formeze
nală pe scheletnl formației de club Fe- 
nerbahee 
Puppo a 
oarece în 
pionatulni
atîtea infringeri. 
de faptul că in echipa Fenerbahce ac
tivează jucători experimentați, buni teh
nicieni, am convingerea — ne-a 
antrenorul Puppo — că în scurtul 
de timp care a mai rămas pînă la 
tombrie, jucătorii selecționați vor
să atingă o formă corespunzătoare și 
nu îmi ascund speranțele că la Bucu
rești echipa noastră va desfășura un 
joc pe măsura posibilităților ei".

In cursul zilei de marți selecționabilii

a asigura o 
și coeziune 
Ia București, 
echipa națio-

turci au susținut un meci de antrena
ment în compania echipei Beioglu Sport, 
pe care au învins-o cu scorul de 2—1. 
Nu s-a hotMrît încă mijlocul de locomo
ție pe care î] va folosi echipa pentru 
deplasarea la București: autobus sau a- 
vion. Un singur lucru este cert că ju
cătorii turci vor sosi în capitala Ro- 
mîniei în cursul silei de 4 octombrie.

In săptăminile care urmează atlcții 
biicureșteni vor participa la o serie 
de competiții, după cum urmează: sim- 
bătă 30 septembrie și duminică 1 oc
tombrie: etapa I a diviziei Capitalei 
pentru începători; 1 octombrie: pe sta
dionul Voința, de lă ora 14, ediția a 
11-a a „Cupei Voința" pentru copii și 
juniori mici; I octombrie: concurs de 
maraton organizat de clubul I.T.B.; 
7—8 octombrie: etapa a II-a a di
viziei Capitalei pentru începători: 
14—15 octombrie: etapa I a diviziei 
Capitalei pentru avansați; 21—22 oc
tombrie: „Cupa 25 octombrie" organi
zată de C.C.A.; 28—29 octombrie: eta
pa a 11-a a diviziei Capitalei pentru 
avansați; 29 octombrie: „Cupa 7 No
iembrie" la marș (etapa 1), organi
zată de clubul Flacăra roșie.

La Baia Mare s-a desfășurat re
cent întîlnirea dintre reprezentativele 
C.S.M.D. din Baia Mare și Rapid din 
Cluj. La capătul unei dispute intere
sante victoria a revenit gazdelor: 88— 
69 p la bărbați și 62—48 p la femei.

AD. L.AȚ1Ș, coresp.

• Sîmbătă și duminică se vor des
fășura la Cluj întrecerile unui inte
resant concurs de atletism la care 
vor participa reprezentanții cluburilor 
sportive școlare din București, Bra
șov, Cluj, Timișoara și Tg. Mureș.

din Istanbul. Hotitrîrea lui 
provocat multe discuții, de- 
ultimele trei' -etape' ale cam- 
Fenerbalice a înregistrat tot 

,Totuși, finind seama

9pus 
răgaz 
8 oc- 
reuși

De la I. E. B. S
Se aduce la cunoștință cluburilor și 

asociațiilor sportive din București că 
își pot ridica cota repartizată de bi
lete, pentru jocul de fotbal R.P.R. — 
Turcia din 8 oct, de la sediul U.C.F.S. 
oraș București, Aleea Ștrandului 2, 
începi nd de vineri 29 sept. 1961 pină 
marți 3 oct. 1961.

Meciurite de fotbal de categoria B dau loc la dispute fotbalistice pasionante. 
Așa a fost, de exemplu, partida de Stmbătă după-amiată de pe stadionul Repu
blicii dintre Știința București fi 0. S. Oltenia din Crtdova, terminată ctt victoria 

echipei oaspe (3—2),

22X

A mceput campionatul republican pe echipe
De ieri dimineață, terenurile de tenis 

de la Centrul de antrenament nr. 2 din 
Capitală, găzduiesc Întrecerile celor mai 
bune echipe mixte pentru desemnarea 
campioanei republicane. Participă forma
țiile Progresul București, Dinamo; C C.A.; 
Steagul roșu Brașov. C.S.M. cluj și C.F.B. 
Timișoara. în prima zl s-a jucat un tur 
eliminatoriu înreglstrindu-se următoarele 
rezultate : C.C.A. - C.S.M. Cluj 8-4 (re
zultate individuale mal importante : C. 
Năstase - Sopa 6-0, 8-0, 6-1; I. Năstase - 
KakuCs 5-7, 7-5, 6-4, Irina Viziru — Agneta 
Kuhn 0-6, 1-6), Progresul - steagul roșu 
9-2 (Boaghe - Barabaș 6-3, 6-2, 6-4, Bosch 
— Călinescu 8-1, 6-1, 6-2, 3. Namian — 
H. Brenner 6-3. 6-3), Dinamo - C.F.R. 
Timișoara 8-2 (Tiriac - luhasz 0-3, 6-2,

9-2. 9-3,-
7-9, 4-6, Dton «rt 
0-1; Mina Ilina *-

6-3, Rakosi — M. Sorii» 
kosl — luhasz 0-6. 6-3, 
Spătaru 6-8, e-3, 11-9; 
Olg» Gorog 8-0, 6-0).

In urma acestor rezultate; cele trei 
formații învingătoare fac parte din gru
pa I, iar învinsele, alcătuiesc grupa a 
ît-a. în fiecare grupă se Va Juca sistem 
turneu.

Astăzi (de la ora 14,30) și mline (de la 
ora 8,30 si 14,30) pe aceleași terenuri 
vor avea loc întîlnirile Progresul — Di
namo (pentru locurile 1-3) și C.S.M. Cluj 
— Steagul roșu Brașov (pentru locurile 
4-6). Echipele C.C.A. (gr. I) și C.F.B. Ti
mișoara (gr. II) nu au jocuri azi Si 
mline. Campionatul republican pe echipe 
continuă în fiecare zi pînă marți inclu
siv.

ORHAN TUREL

Azi, etapă in campionatul republican

Crișana Oradea — Știința Cluj,
cea mai importantă intilnire

IV-a etapă a returului campiona-A IV-a etapă a returului campiona
tului republican de polo pe apă se 
desfășoară azi după-a miază la Arad, 
Oradea și în Capitală. Dinamoviștii 
bucureșteni susțin prima partidă din 
retur (din cauza participării la Dina- 
moviadă jocurile cu Știința București 
și cu Progresul București au fost 
atnînate) în compania echipei Rapid 
București, codașa clasamentului. Este, 
de altfel, singurul meci cu favorit 
sigur, deoarece cetetaite trei sînt 
deosebit de echilibrate și interesante.

„Oapul de afiș" îl deține partida 
Crișana Oradea — Știința Cluj, două 
dintre cele mai valoroase formații de 
polo pe apă din țara noastră. Avind 
în componență demente cu un bogat 
bagaj de cunoștințe tehnice, practicînd 
un joc modem, în viteză, aceste două 
echipe au furnizat deseori spectacole 
frumoase și de ridicat nivel tehnic. 
Ceea ce sperăm că vor face și de 
astă dată, în întîlnirea programată Ia 
Oradea. Amintim că în tur, la Cluj, 
victoria a revenit studenților, la limită: 
2-L

Progresul 
Capitală să 
trei" foarte sărace acumulată pină 
acum. Adversarii, poliștii echipei Mu
reșul. Tg. Mureș, se vor strădui să se 
mențină însă cit mai departe de zona 
retrogradării. Și, desigur, pentru a- 
ceasta vor trebui să învingă. In sfîr
șit, la Arad, echipa locală I.C.A. va 
da o replică dîrză formației C.C.A., 
care are datoria să ■* — 
pentru slaba comportare 
cu victorie) din partida

Jocurile din București 
ștrandul Tineretului, de 
în următoarea 
Mureșul Tg. 
Rapid.

București va încerca în 
adauge două puncte „zes-

ordine : 
Mureș și

se reabiliteze 
(deși soldată 
cu Rapid.
se dispută la 
la ora 16,30, 
Progresul — 

Dinamo —

1 
z.
3.
4.
5.
6.
7.
S
9.

Clasamentul
Știința Cluj 

București 
Oradea

Dinamo 
Crișana 
C.C.A.
Mureșul

Ia zi:

__ Tg. Mureș 
Știința București 
I.C. Arad 
Progresul București 
Rapid București

11
8
9

10
11

9
11
10
11

1 1 57:25
0 0 52:13
1 2 52:25
0 4 36:27
1 6 34:52
1 5 23:43
0 8 36:63
0 8 35:52
0 9 26:51

19
16
13
12

9
7
6
4
4

Meciuri din campionatul U. R. S. S.
în programul de duminică la Pronosport
In programul concursului Pronosport 

de duminică apar câteva meciuri im
portante din campionatul de fotbal al 
.Uniunii Sovietice, meciuri din cam- 
jpîonatul categoriei B și campionatul 
italian.

Pe primul Ioc se situează meciurile 
din campionatul UJt.S.S. unde lupta 
se anunță echilibrată. Campioana și 
cîșt*gătoarea Cupei de anul trecut, 
Torpedo Moscova, va primi asaltul vi
guros al echipei Spartak Moscova. I.a 
fel de interesante sînt și partidele 
fi.K.A. Rostov — Dinamo Kiev și Di
namo Tbilisi — Spartak Erevan.

Destul de atractfve sînt și celelalte

meciuri din campionatul categoriei B și 
campionatul italian. Derbiul campio
natului italian va avea loc la Milano 
unde Internazionale va întîlni echipa 
locală. Un alt derbi se va consuma 
în orașul Torino între echipele: 
rino—Juventus.

To-

?

★

Pro-
con-

Pentru concursul intermediar 
nosport de astăzi, buletinele de 
curs se pot depune în Capitală și în 
cursul dimineții la agențiile din 
Victoriei nr. 9, Victoriei nr. 33 și 
tide Briand 4.

Cal.
Aris-

ÎNTÎLNIREA PART1CIPANTILOR 
LOTO-PRONOSPORT CU ECHIPA 

CIȘTIGATOARE A „TURULUI 
CICLIST AL R.P.R."

PRONOEXPRES

I
înaintea tragerii Loto-Central de 

vineri 29 septembrie va avea loc, 
în sala din str. Doamnei 2, la ora 
18, întîlnirea participanțiior Loto- 

•Pronosport cu componenții echipei 
câștigătoare

! R.P.R.".
1 Cu acest prilej, componenții echi-1 
! pei R.P.R. vor vorbi despre dubla ( 
1 lor victorie internațională, indivi-) 
j dual și pe echipe |

După operațiunile tragerii va rulaj 
[filmul artistic ZAFRA și trei filme | 
i de scurt metra j. j

Ka tragerea PRONOEXPRES 
seara zilei de 27 septembrie 1961 
fost extrase din urnă următoarele

din
au

ntH

a „Turului ciclist al

3f 37 46 34 4
de rezervă) 11 1.
de premii: 532.445 lei.

va avea
c-, orele 19, în 
Finanțe Bănci

mere :
17

Numere
Fond
Tragerea următoare 

miercuri 4 octombrie a. 
București, sala Clubului 
din str. Doamnei 2.

i

loc

Rubrică redactată de Loto-Prono-i 
sport

Fa%25c8%259b%25c4%2583.de


IMPORTANTE HOTĂRIRI ALE CONGRESULUI F.I.D.E.
----- De vorbă cu F. Il artman, secretar general al F. R. Ș.

zile Sofia 
Congres al

găzduita
Federației

Timp de trei 
cel de al 32-lea 
Internaționale de Șah. Din partea ță
rii noastre a participat ca delegat la 
congres tov. F. HARTMAN, secretar 
general al Federației romîne de șah. 
La înapoierea din capitala Bulgariei 
l-am rugat pe tov. Hartman să ne îm
părtășească cîteva impresii asupra 
lucrărilor congresului.

— Mișcarea șahiștii din țara noas
tră, a început tov- Hartman, s-a bucu
rat de o frumoasă apreciere din par
tea congresului. In rindul celor 13 
jucători care au fost distinși cu tit
lul de maeștri 
■numărat și doi 
Ghițescu și D. Drimer. 
nea, a fost luată in 
probată propunerea Federației 
mine de șah legată de organizarea 
ediției a 3-a a campionatului european 
pe echipe. S-a stabilit ca grupele pre
liminarii să nu mai f ie alcătuite, după 
principiul teritorial, ci să se țină sea
mă de forța de joc și valoarea forma
țiilor participante. Pe viitor, deci, nu 
se va mai intim.pla ca într-o singură 
grupă să figureze formațiile R. P. 
Ungare, R.P. Romine și R.P. Bulga
ria, care — fiecare — merită să Joace 
in turneul

- Ce 
ționale 
lor ?

— Congresul a luat in discuție date
le și locurile de desfășurare ale prin
cipalelor întreceri. Astfel, ' turneul 
candidatelor pentru titlul mondial fe
minin de șah se va desfășura intre 27 
octombrie — 25 noiembrie 1961 in lo
calitatea Vrajacka Banja din R.P.F. 
Iugoslavia. La acest concurs se vor 
întrece 18 concurente printre care

internaționali s-au 
șahiști romini, T.

De aseme- 
discuție și a- 

ro-

final.
mari competiții interna- 

stau acum în fata șahiști-

• A fost «probată o propu- > 
nere a Federației romîne de ! 
șah © Turneul candidatelor ! 
începe în R.P.F. Iugoslavia la j 
27 octombrie, iar ce! al can- 
didciților în aprilie 1962 la 
Aruba • FIDE se pronunță j 
cu hotărîre împotriva d'scri- j 
minărilor • Cu secundanți I 
sau fără ? '

yj reprezentantele noastre Alexandra 
Nicolau si Elisabeta Polihroniade.- 
R-P. Bulgaria a cerut organizarea O- 
limpiadei din 1962 și congresul și-a 
dat asentimentul. In Jelui acestor cam
pionatul mondial pe echipe va avea 
loc in august—septembrie — in caz că 
se va desfășura la Varna, septembrie 
— octombrie, dacă Sofia va fi desem
nat drept oraș gazdă. Federația sovie
tică a. solicitat organizarea campiona
tului mondial de juniori din 1963, iar 
cea engleză a campionatului mondial 
studențesc din anul viitor. Turneul 
randidaților pentru desemnarea viito
rului adversar al lui Botvinik se va 
desfășura la Aruba in Indiile de Vest 
(Antile) intre 29 aprilie—29 iunie 1962. 
Tal și Keres 
neu, plus alți 

interzonal.
— In ce 

hotărîrilor

a 
Amsterdam. Ho- 
va liui numai în 
olandeză va da 
na asigura ac-

la

participă direct la tur- 
șase jucători calificați

stadiu se află, conform 
congresului, organiza

rea turneului masculin interzonal 
și a campionatului mondial femi
nin pe echipe care urma să aibă 
loc in Olanda ?

LA BLED

Duelul Tal —Fischer continua

- După cum se știe, autoritățile o- 
landeze au împiedicai desfășurarea 
turneului zonal, prin neacordarea vi
zei de intrare marelui maestru din 
R.D.G., W. Uhlman. Din același motiv 
n-a putut avea loc campionatul mon
dial feminin pe echipe. Discutînd a- 
eeste fapte CONGRESUL A HOTA- 
RIT IN UNANIMITATE CA IN CON
DIȚIILE DISCRIMINARILORPOLI- 
TICE NU SE VA ORGANIZA NICI 
UN FEL DE COMPETIȚII SUB EGI
DA F-LD.E. Turneul interzonal 
fost cerut de orașul 
tărirea definitivă se 
cazul cînd federația 
garanții serioase că
cesul la concurs tuturor participanți- 
lor. In caz contrar, federația U.R-S.S. 
s-a oferit să organizeze turneul inter
zonal. Există o cerere și din partea 
federației spaniole. Dar, congresul a 
dat prioritate cererii sovietice. Fede
rația poloneză a declarat că va stu
dia posibilitatea organizării campiona
tului mondial feminin pe echipe și 
urmează să dea răspunsul pînă la l 
decembrie 1961.

— Ce alte probleme importante 
a dezbătut congresul ?

— Timp de aproape o zi a fost 
luată in discuție problema desfiin
țării secundanților și a luptei împo
triva „remizelor de salon" care abun
dă in unele turnee, Sint două ches
tiuni foarte importante care necesi
tă lungi studii. In următorii dot ani 
federațiile naționale vor analiza aces
te probleme 
definitivă.

Congresul 
mosferă de
deplină, ne-a spus în încheiere secre
tarul general al Federației romîne de 
șah.

ji-ji vor spune părerea

s—a desfășurat intr-o at- 
cordialitate și înțelegere

Noutăți despre ediția feminină 
a „Cupei Campionilor Europeni“

handbal in
vom cunoașteMai sînt cîleva zile și 

toate echipele participante la cea de 
a doua ediție a „Cupei Campionilor 
Europeni" rezervată echipelor femi
nine de handbal în 7. Pînă în pre
zent, în afara Științei București, prima 
cîștigătoare a Cupei și Rapid Bucu
rești, campioana republicană, vor mai 
participa la această ediție echipe din 
R.S. Cehoslovacă, R.D. Germană, R.P. 
Ungară, R.P. Polonă, U.R.S.S., Dane
marca, R.P.F. Iugoslavia și R.F. Ger
mană. Ultimul termen de înscriere a 
fost fixat pentru ziua de 30 septembrie.

• Ca și prima ediție, competiția 
din acest an se va desfășura în orga
nizarea Federației cehoslovace de spe
cialitate în colaborare cu revista Start 
Bratislava, care a pus în joc frumosul 
trofeu — o admirabilă cupă de cristal 
în valoare de 18.000 de coroane.

• Meciurile primei elape, care tre
buie încheiate pînă la data de 12 de
cembrie, vor fi stabilite prin tragere 
la sorți. Aceasta va avea loc în ziua

7
de 16 noiembrie la Bratislava. De ase 
meni, jocurile clapelor următoare vpt 
fi stabilite tot prin tragere la sorți.

• Spre deosebire de întrecerea si 
milară rezervată formațiilor masculine 
în această competiție meciurile sc voi 
desfășura sistem tur—retur, fiecan 
echipă avînd dreptul să joace o dati 
pe teren propriu. Calificarea în eta 
pele următoare se va face pe baz: 
punctajului (o-victorie — două punct 
și un meci egal — 1 punct) și goi 
averajultii. Acesta din urmă va fi lua 
în considerație în cazul cînd fiecar 
echipă a cucerit cîte o victorie. Ș 
un lucru nou: atunci cînd cele don 
echipe au realizat un punctaj și u 
golaveraj egal nu se mai calific 
echipa care a marcat mai multe goluț 
îtitr-unul din jocuri. In 
ție, la încheierea celui 
joc, arbitrul întîlnirii va 
tragere la sorți echipa 
turul următor.

aceasta situa 
de al doilc 
desemna pri 

. calificată î

in „Cupa Campionilor furopcHi

DINAMO BUCUREȘTI $1 DUKLA DRAGA SE VOR INTILN
PENTRU A TREIA OARA IA BUCUREȘTI?

Au mai rămas- <lc jucat patru runde 
în marele turneu iptcmational de șah 
de la Bled și problema 'învingătorului 
este departe de a fi lămurită. Liderii 
iau câștigat în runda a XV-a: Tal la 
Bisguier, Fischer la Bortisch. De ase
menea, urmăritorii lor imediați au obți
nut cîte un punct: Gligoricl. la Bertok 
Keres la Udovcici, Petrosian a remizat 
cu Trifunovici.

Alte rezultate: Ghellcr — Parma 1—0. 
Olafsspn 
mek Vp 
Vz-72 
trosian 
Vz-'/z, 
Donner 
viei — 
tanovici 1—0, Petrosian — Bertok 1—0 
(partide întrerupte).

- Darga 1—0, Ivkov '■— Ger- 
*/2, Najdorf — Pâchman 

(r. a XV-a), Matanovici —'■ I’o 
V,— ’/g, Fisclier — IJdovcici 

Bertok — Keres '/a—'/z, 
— Ghcller Vz—Vg. Trifuno- 

Udovcici 1—0, Gligoricl — Ma-

în felul acesta clasamentul 
ferit modificări esențiale, 
men|inîndu-și avansul fală 
plutonului: TuZ, Fischer 11, 
101/;», Keres. Petros'** 10, Gheller, Tri
funovici. ^l/2s Bisguier. Najdorf 8, 
Parma 71/?, Donner 7 (1). Portisch 1, 
Darga (d/2, ^lalanovici 6 (I). Paclinian 
6. Olafsson S1/^, Gerniek 5, Itkov. Ber
tok 4V2, Udo vei ci 4.

Decisive sc anunță „ciocnirile" di
recte dintre fruntași. Astfel. Fisclier va 
îutîlni pe Keres și Petrosian, iar Gli- 
gorici are aceiași adversari în ultimele 
două runde. Ținînd scama de toate »■ 
cestea apare evident că prima șansă 
pentru ocuparea locului întîi o arc fos
tul campio.* al lumii, M. Tal, dacă',, de
sigur, turneul nu va furniza și în con
tinuare surprizele pe care lc-a prilejuit 
pînă acum.

nu a su- 
f runtașii 

ilc restul 
Gligorici

VALERIU CH1OSE

A <foșt stabilit programul jocurilor 
preliminare și al celor din cadrul opti
milor de finală a „Cupei Campionilor 
Europeni” la handbal în 7 masculin. 
I’înă la 15 noiembrie se vor desfășura 
meciurile : B. M. Granolos (Spania) — 
Stadion Maroc, Trud Moscova — Arse
nal Helsinki și Niloc Amsterdam —
C. S. Escliois-Fola (Luxemburg), Intru- 
cît campioana R. P. Ungare s-a retras 
din competiție echipa W.K.S. Slask s-a 
calificat pentru etapa următoare.

Iată Și programul înlîlnirilor din ca- 
<l.rul optimilor de finală: Friscliauf 
Goppingen —- O. C. Flcmallois (Bel
gia): G. S. Joinville (Franța) — în
vingă toarca meciului Grauolos-Ștadion;
D. lI.f.K. Leipzig — Dinamo București; 
Dukla Praga — W.K.S. Slask; Ball

Spiel Verein 
ciulul Niloc 
Bjelovar — 
Idrottsforening (Suedia) — învingătț 
rea meciului Trud — Arsenal; Nori 
trântit Idrottsforening (Norvegia) 
A.G.F. Aarhus.

In cazul că 
oană, Dinamo 
primul tur, iar 
formația poloneză 
handbal din țara noastră vor putea 
dea la București, pentru a treia o,; 
consecutiv, jocul de mare atracție: 1 
NAMO — DUKLA !

Berna — învingătoarea ir 
— Escliois-Foia; Partiz 
A.T.S.V. Linr., Vikingarii

echipa noastră cam 
București, va trece 
Dukla Praga va învii: 

Slask, amatorii

Echipele selecționate de 
ale orașului București, aflate 
neu în Uniunea Sovietică, au 
alte două întilniri în orașul

baschet 
în tur- 

susținut 
Tbilisi.

în- 
stu- 
Din
re-

ÎNTILNIRI INTERNATIONALE 
DE FOTBAL

Hotărâri ale Congresului F. I. F. A
LONDRA 27 (Agerpres). — Dele

gați din 50 de țări se află reuniți la 
Londra pentru a participa la congre
sele Federației internaționale de fotbal 
și Uniunii europene de fotbal. Cele 
două congrese care se vor desfășura la 
sfîrșitul acestei săptămîni sînt prece
date de reuniuni ale comitetelor exe
cutive. în prima sa ședință, comitetul 
executiv al FIFA a hotărît să suspen
de asociația de fotbal din Uniunea Sud- 
Africană, ca urmare a politicii de dis
criminare rasială dusă de aceasta față 
de sportivii de culoare. Secretarul fe
derației internaționale, Kaser a prcci-

zat că federația Sud-africană nu va a- 
vea dreptul să participe la nici o' com
petiție internațională și nici să voteze 
la congres.

Comitetul executiv al LELA a luat 
unele măsuri în legătură cu dezvolta
rea fotbalului european. Printre altele 
s-a stabilit ca anul viitor să se orga
nizeze un nou curs internațional pen
tru antrenori. Referitor la finala „Cu
pei campionilor europeni", comitetul e- 
xecutiv al UEFA a decis ca aceasta 
să aibă loc în orașul Amsterdam la 
începutul lunii mai.

Selecționata Ulan Bator și-a 
Încheiat turneul in țara noastră

Ultima întîlnire susținută de bas- 
chetbaliștii din R.P. Mongolă în țara 
noastră s-a desfășurat marți la Con
stanța. Selecționata Ulan Bator a în- 
tîlnit echipa iocală Farul. Constănțenii 
au învins cu scorul de 80—60 ( 33—30). 
Ei au cîștigat pe merit, reușind să im
prime jocului — datorită excelentei 
pregătiri fizice — un ritm deosebit 
de viu. Prima repriză, în care ju
cătorii din Ulan Bator au arătat o 
mare precizie în aruncările de la semi- 
distanță, a fost mai spectaculoasă și 
echilibrată.

Cei mai buni au fost Dumitru și 
Budo de la Farul (au înscris 22 și 19 
puncte), Cejon și Monhtor de la selec
ționata Ulan Bator (au marcat 25 și 
respectiv 20 puncte).

E. PETRE
coresp.

Echipa masculină a Capitalei a 
vins cu scorul de 73—61 echipa 
dențească D.S.O. Burevestnik. 
rîndul selecționatei romîne s-au
marcat în mod deosebit Nosievici și 
Emil Niculescu.

Formația feminină a Bucureștiului 
a întilnit în meci revanșă echipa In
stitutului politehnic. Victoria a reve
nit din nou baschetbalistelor gruzine 
cu scorul de 48—46.

In continuarea turneului, echipele 
selecționate ale orașului București 
vor juca la Baku cu reprezentativele 
R.S.S. Azerbaidjene.

In cadrul grupei a 8-a a prelir 
narii!or campionatului mondial de f 
bal, la Glasgow echipa Scoției a 
vins in meci retur, cu scorul de 
(1—1), echipa R.S. Cehoslovace, 
primul meci victoria revenise echi 
cehoslovace cu scorul de 4—0. In < 
samentul 
ția cu 6 
nute. Pe 
slovacă
Irlanda 0 puncte.

Echipa selecționată de fotbal a 
publici! Mali și-a încheiat turneul 
R.P. Ungară, jucînd la Budapesta 
echipa clubului Salgotarjan. Fotbr 
tii maghiari au terminat învingă 
cu scorul de 2—1 (2—0'

acestei grupe conduce S 
puncte din 4 întilniri su 
locul doi se află R.S. Ce 
cu 2 puncte din 2 jocuri

(Ager preș)

PE SCURT
♦ Sîmbătă și duminică va avea 

loc pe „Nepstadion" din Budapesta 
întîlnirea internațională de atletism 
dintre echipele masculine ale R. P. 
Ungare și Suediei. Toate probele se 
vor desfășura la lumina reflectoare
lor. Din 'echipa maghiară vor face 
parte printre alții, Csutorâs, Szent- 
gâli, Iharos, Szabo, Retezâr, Varju, 
Klics, Kulcsâr, Csermăk și Zsivoczki.

♦ La Plsen, cu prilejul unui 
curs internațional de atletism, 
Skobla a stabilit un nou record 
hoslovac la aruncarea greutății 
18.39 m. Proba de 
dotată cu „Premiul orașului Pis 
a fost cîștigată de atletul ger 
Kubicki în 14:11,4.

♦ Campionatul de
U.R.S.S. a..................

5000 m

© CUNOSCUTUL săritor cu prăjina 
Manfred Prcussger (R.D. Germană) este 
într-o formă foarte bună. Recent, Ia 
Leipzig, el a avut o săritură excelentă 
la 4,70 m, dar din păcate, după ce el 
trecuse această înălțime... prăjina a dobo
rât ștacheta, astfel că recordul euro
pean al probei, deținut tot de Preussger, 
continuă să rămână 4,67 m«

® STUDIOUL de filme documentare 
din Sofia a terminat lucrările de mon
taj ale filmului consacrat întrecerilor 
sportive din cadrul Universiadei. Filmul 
a fost realizat în culori și are un me
traj mediu. Pe lîngă prezentarea con
cursurilor Universiadei de pe stadioa
nele din Sofia, filmul prezintă aspecte 
înfățișînd legăturile de prietenie încheia
te între sportivii diferitelor țări ale lu
mii în zilele întrecerilor de la Sofia.
• RECORDUL de spectatori al actua

lei ediții a „Cupei Campionilor Euro
peni* la fotbal a fost realizat la Madrid 
cu ocazia returului meciului Real Ma- 
drid-Vasas Budapesta. Pe stadionul 
Bernabeu au asistat 100.000 de specta
tori. După cum se știe, Real Madrid a 
Învins cu 3-1 dar e interesant de arătat 
că în acest meci Vasas a condus cu 1-0, 
prin punctul marcat de Pal I. Dl Ste

fano (2) și Tejada au înscris apoi pen
tru gazde. .

© O DATA cu „Cupa Campionilor Eu
ropeni" se desfășoară și „Cupa câștigă
torilor de Cupe" la fotbal. Spre deose
bire de C.C.E., la această competiție' nu 
se mai prevede un al treilea joc pe te
ren neutru în caz de egalitate după tur 
și retur, ci jocul retur se va prelungi 
cu două reprize a c-âte 15 minute. In caz 
de egalitate și după aceste prelungiri, 
calificarea v'a fi decisă prin tragere la 
sorți.

@ REVISTA italiană „Sport Illustrate" 
a alcătuit cea mai bună echipă de fot
bal din lume pe anul în curs. După pă
rerea redactorilor acestei reviste „forma
ția lumii» ar fi astfel : Buffon (Italia) 
- Bergmark (Suedia), Bellini (Brazilia), 
N. Santos (Brazilia) — Voinov (U.R.S.S.), 
Szymaniak (R.F.G.) - Garrincha (Bra
zilia), Suarez (Spania), Pele (Brazilia), 
Sivori (Italia). Pene (Brazilia).

© „PESTE jumătate din echipa națio
nală de schi alpin a Austriei va trece 
după campionatele mondiale din 1962 la 
profesionism» — scrie ziarul austriac 
„Arbeiter Zeitung". „in prezent — adau
gă ziarul — acest lucru este sigur st 
schiorii nici nu fac un secret din el. 
Circul american de schi are nevoie de

forțe noi și eu cât acolo sânt mai mulți 
europeni, cu afât devine mai atractiv**.
• LA NUMAI patru zile după trage

dia de pe autodromul din orașul italian 
Monza, relatată recent în ziarul nostru, 
pe aceeași pistă s-a petrecut un nou ac
cident. In timpul unui antrenament, au
tomobilul de curse condus de englezul 
Graham Hill a fost cuprins de flăcări. 
Hill s-a ales însă numai cu spaima.- în
trucât flăcările au putut fi stinse lepede.

e CAMPIONATELE europene de pati
naj artistic vor avea loc între 27 februa
rie șj 7 martie 1962 pe patinoarul Les 
Vernets din Geneva. Campionatele mon
diale se vor desfășura între 14 si 17 
martie 1962 la Praga. După cum se știe, 
campionatele lumii programate anul a- 
cesta la Praga au fost contramandate 
după ce întreaga echipă de patinaj ar
tistic a Statelor Unite a pierit în urma 
unei catastrofe aeriene.
• ÎN APROPIEREA stadionului central 

din orașul Leipzig (R.D.G.) a Thceput 
construirea unui bazin de înot oare va 
găzdui întrecerile campionateilor europe
ne de natațle din anul 1962. Bazinul ur
mează să fie inaugurat o dată cu des
fășurarea meciurilor preliminare din ca
drul campionatelor europene de polo pe

baschet 
U.R.S.S. a fost cîștigat de ec 
T.S.K.A. Moscova, învingătoare ț 
„Cupa Campionilor Europeni". P< 

i s-a clasat Dinamo Tt 
campi

apă șl va fi pus la dispoziția înotători-.. cu] Joi 
lor din diferite țări pentru antrenamente... . c tz x r-.-
• IN TIMP ce se antrena în cadrai-- wmata de o.K.A. Klga, 

clubului „Bavaria" din Berlinul occi-.-de anul trecut, 
dental, tinărul pugilist Bernd Bussleberg-- _ . .
în virstă de 19 ani a primit cîteva lovi-" < .......
turi extrem de puternice la cap si și-a" orașului Tamopol (Ucraina) au 
pierdut cunoștința. Transportat de ur-” ,1..gentă la spital, medicii nu au putut face" cePuț, campionatele de CaiaC-C

♦ Pe marele lac din aprop

■; ale Uniunii Sovietice la care 
^■"țfcipă peste 600 dintre cei mai

-■ loroși vîslași sovietici. In proba 
" culină de caiac simplu 10.000 r

altceva decît să constate decesul.
© PILOTUL sportiv cehoslovac T ‘ 

Novak a stabilit uri nou record mondial 
în proba pe circuit închis parcurgînd o 
distanță de 3920,728 km. El a pilotat un 
avion r.Aero-45“ de tip ț,C.I.D.*f (1750-... primtil loc s-a clasat Valentin 
3000 kg.). Vechiul record al lumii era-.1 /Snartafr) *
de 2.884 km și aparținea polonezului-.11?0* 
Ablamowitz din 1957. - - ai țarii
• CELEBRUL inter al echipei Fio- - 10.000 m a fost cucerit de SOC

rentina. Michelangelo Montuori nu va<>r pisarev ci Mihail Kaaleslemai putea .iuca fotbal. El a suferit în^ rKor Pisaiev și minau Addicsie 
urmă cu cîteva săptămâni o intervenție" namo).
chirurgicală delicată la ochiul drept si' ■ 
medicii i-au interzis să reia activitatea y 
in sportul cu balonul rotund.
• CICLISTUL francez Michel Nedelec 

a făcut pe velodromul Vigorelli din Mi
lano o tentativă de a doborî recordul 
mondial al orei deținut de italianul Er- 
cole Baldin cu 46,361 km. Tentativa sa 
nu a reușit, realizlnd 45.612 km

Titlul de cam 
în proba de caiac (

Igor Pisarev și Mihail Kaa Ieste

♦ Populara competiție de 1 
„Cupa U.R.S.S." se apropie de

- - șit. Au mai rămas în între 
"pentru cucerirea trofeului 12 e< 
” dintre care 9 sînt din categori 
-■iar 3 din categoria B. O vi 
" ’ neașteptată a obținut echipa 1 
-►ralteeț Leningrad, care a reuș 
"elimine.puternica echipă Dinamo 
..lidera campionatuTui unional, cu 
"nil de 2—1. Tot cu scorul de
1 ’ echipa Dinamo Tbilisi a întrecu! 
* mația Avangard Harkov.
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