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Plecarea 
iei delegații de partid 
și guvernamentale 
a II. P. Romîne 

spre Berlin
Miercuri dimineață a părăsit 
pitala, plecind spre Berlin, de- 
ația de partid și guvernamen- 
ă a Republicii Populare Romîne 
•e va participa la sărbătorirea 
ei de-a XH-a aniversări a pro- 
mării Republicii Democrate Cer
ne.
Delegația este alcătuită din to- 
ășii Gheorghe Apostol, membru 

Biroului Politic al C.C. al 
4.R., prin- icepreședinte al Con
ului de Miniștri, conducătorul 
egației. Dumitru Coliu, membru 
leant al Biroului Politic al C.C. 
P.M.R., general colonel Floca 
lip. adjunct al ministrului For- 
>r Armate.
„a plecare, în Gara de Nord, 
mbrii delegației au fost salutați 
tovarășul Petre Borilă, de mem- 
ai C.C. al P.M.R. și ai guver- 

ui, de activiști de partid și 
stat.
ku fost de față Wilhelm Bick, 
lasadorul R. D. Germane la 
urești și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

itr-o atmosferă sărbătorească, 
;onul Tunari, au început ieri 
-rile ^.din cadru! campionatelor 
blicarfe de tir, individual și pe 
>e, la care participă peste 200 
ători reprezentînd 23 de cluburi

Pe 
în-

N. ROTARU (C.C.A.)

sociații sportive din țară. Dato- 
valorii apropiate a multor con- 
iți primii campioni ai țării aveau 
e hotărască abia după consuma- 
iltimelor focuri (e vorba de pro-
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Atletele noastre sint gata de start

un record personalViorica Belmega a obținut in cadrul J.B. de la Belnrad 
sărind

ba de armă liberă calibru redus 30 
focuri culcat seniori), iirmind ca as
tăzi să fie cunoscuți și cîștigătorii 
probelor de pistol viteză, talere arun
cate din șanț, armă liberă calibru 
redus 3x40 focuri poziția culcat și 
in genunchi.

Primul titlu individual a revenit 
trăgătorului N. Rotarii (C.C.A.), iar 
pe echipe formației dinamoviste. lată 
rezultatele: armă liberă calibru 
dus 60 focuri culcat seniori: 1. 
Rotaru (C.C.A.) 593 p. campion 
R.P.R., 2. 1. Sîrbu (C.C.A.) 591 
3 Tr. Cogut (C.S.M.S. Iași) 590 
4. N. Cornan (C.C.A.) 
Lazăr (Dinamo) 588 
1. Dinamo Buc. 2.343 
a R.P.R., 2. C.C.A.
C.S.M.S. Iași 2.327 p„ 4. C.F.R. Arad 

Știința Buc. 2.318 p.
Pistol viteză manșa iutii: 1—3. Șt. 
Petrescu (Dinamo), G. Maghiar (Di
namo) și Olărescu (Știința) 292 p„ 
4—5 1. Tripșa (Dinamo) și M. Du- 
mitriu (C.C.A.) 291 p. Talere arun
cate din șanț inanșa iutii : 1. Gh. 
Florescu (C.C.A.) 96 t., 2. I. Dumi
trescu (Recolta M. A.) 95 t., 3. Gh 
Enaehe (C.C.A.) 88 f.

re- 
N.
al 

P-, 
P-. 
M.589 p., 5.

p. Pe echipe : 
p. campioană 
2.339 p„ 3.

2.321 p„ 5.

In regiunea Bacău

Peste 33.000 de participanți 
la „Cupa Agriculturii'

recerile „Cupei Agriculturii", 
iasa competiție de mase care 
nează în desfășurarea ei tine- 
sătesc, s-au bucurat și în regiu- 
iacău de un real succes. La con- 
ri au participat 33.774 tineri și 
, care s-au întrecut la atletism, 
oină, gimnastică, ciclism, popice 

idevărate sărbători ale sportului 
:, întrecerile „Cupei Agriculturii" 
cos în evidentă dragostea cu 
tineretul participă la activitatea 
vă. Cu prilejul acestor întreceri 
ise au făcut primii pași în sport 
•oși oameni ai muncii de la 
Interesul cu care a fost primită 
:ă competiție este ilustrat și de 

că pentru crearea celor mai 
condiții de desfășurare a în- 
ilor au fost amenajate prin

muncă patriotică un mare număr de 
terenuri sportive.

Fruntaș în organizarea „Cupei 
Agriculturii" este raionul Roman. Nu 
numai faptul că aici s-a înregistrat 
un adevărat record regional de par
ticipare a sportivilor la competiții 
(aproape 8.000 de tineri și tinere au 
luat startul în întreceri) face ca acest 
raion să se situeze în fruntea celor
lalte, ci mai ales grija cu care con
siliile asociațiilor sportive sătești au 
pregătit pe participanți. Sportivii din 
raionul Roman au cîștigat cele mai 
multe titluri la atletism, realizînd și 
performanțe bune, precum și locul I 
la volei feminin, gimnastică, oină și 
popice. Rezultate frumoase în orga
nizarea „Cupei Agriculturii" au mai

II. NAUM
(Continuare in pag. a 2-a)
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numai două zile 
va da plecarea în 
cadrul competițiilor 
atletism pe care le

în meselor de tenîs..<

Viorica Belmega, Maria Pândele; 
înălțime: lolanda Balaș, Mihaela Po
pescu; greutate: Ana Roth, Anca Gu- 
rău; disc: Lia Manoliu, Olimpia Ca
taramă, suliță: Maria Diaconescn. 
Rodiră Bucea.

In ceea ce 
tineret (pînă 
echipele R. P. 
gare formația 
încă
alcătuită în 
dar în linii 
înfățișare :

In cele trei zile ale întrecerilor de 
tenis de masă din Capitală spectatorii 
vor avea prilejul să vadă la „lucru" 
și pe campioanele

Alexandru și

★

privește întîlnirea de 
la 23 de ani) dintre 
Romîne și R.
noastră nu a

definitivă. Ea

P. Un- 
căpălat 

va fi 
mîine.

o formă
cursul zilei de 

mari va avea următoarea 
100 m: Kineses, Tudo-

rașcu (Stamatescu); 200 m: Kineses. 
Jurcă: 400 m: Jurcă, Ferencz; 800 m: 
Beregszaszi, 
Dăndărău, Boghean:
Florea (Dăndărău, 
mg: Georgescu, Preda; 400 mg: 
că.
Florea,
schi, Calnicov (Drăgan): 
chină, 
înălțime: 
prăjină:
tate: Bog, Sălăjan (Cristea);

mondiale Marii 
Geta Pitică. 
Foto : T. Roibu

★ ———■
Iubitorii bucureșteni ai tenisului de 

masă vor avea prilejul ca începînd 
de miine să urmărească timp de trei 
zile pe fruntașii 
în cadrul uneia 
tarile competiții : 
etapei finale a 
blican individual 
Și, cum primul 
în primăvară, la Tg. 
întoarcerea de la Pekin, 
mondiale 
Pitică ca și recenții 
„Cupei campionilor europeni". I 
lescu, Cobîrzan și Rethi. vor 
lua acum pentru prima

Au mai rămas 
pînă ce starterul 
prima probă din 
internaționale de 
va găzdui (sîmbătă și duminică) sta
dionul C.F.R. din Timișoara.

Atleții și atletele noastre, care s-au 
pregătit Ia București în vederea aces
tor întîlniri, au și luat drumul Ti
mișoarei, urmînd ca în cursul zilei 
de mîine sâ sosească în localitate și 
echipele R. P. Ungare și Italiei.

La cea de a ll-a ediție a triun
ghiularului echipelor feminine R. P. 
Romînă—Italia—R. P. Ungară, țara 
noastră va fi reprezentată de urmă
toarele atlete: 100 m: Ioana Petres
cu și Crista 
Luță); 200 m : 
(Ana Beșuan);
cescu,
lia Sîrbu, Ana Sgăvîrdea:

Dăndărău; 1.500 ni: 
5.000 m: Lupii, 

Caramihai); 110
Jur-

Ferencz (Pop); 3.000 m obst.: 
Caramihai; lungime: Popov- 

triplu: Cio- 
(Viscopoleanti);

Trifu (Semen): 
greu- 
disc:

Mărășescu 
Porumb,

Astafei, Sirnionescu;

(Continuare în pag. a 4-a)

acestui sport, reuniți 
din cele mai inipor- 
al dâilea concurs al 
campionatului repu- 
și a Cupei F.R.T.M. 
concurs a avut loc 

Mureș, de la 
campioanele 

Maria Alexandru și Geta 
și recenții ciștigători ai 

Negu- 
■ evo- 

, , oară
în Capitală, într-o întrecere de am
ploare. Deci un plus de interes, mai 
ales că ne așteptăm la întîlniri viu 
disputate, spectaculoase și de un 
nivel tehnic superior, corespunzător 
valorii participanților unei finale de 
campionat al țării.

Meciurile din cadrul celor cinci 
probe individuale vor avea loc vineri, 
sîmbătă și duminică in sala Gîulești. 
Mîine comnetitia începe la ora 9 si 
ora 17

A FOST STABILIT PROGRAMUL RFPREZENTATIVELOR DE
ALE R.S.F.S.R. IN TARA NOASTRĂ

3ASCHET

Maksay (Gabriela
Petrescu, Maksay 

800 m: Florica Gre-
Marina Cuțui; 80 mg: Aure- 

lungime:

Federația romînă de baschet a alcă
tuit următorul program 
reprezentativelor de 
R.S.F.S.R. : 15 octombrie: 
București; 18 octombrie: 
mină — R.S.F.S.R.;

al turneului 
baschet ale 

sosirea în 
R. P. Ro- 

20 octombrie : 
R.P. Romînă — R.S.F.S.R. ; 22 octom
brie, la Brașov : selecționata Brașov — 
R.S.F.S.R. ; 24 octombrie, la Tg. Mu-

reș : selecționata Tg.
R.S.F.S.R. ; 25 octombrie, 
reș: selecționata Tg.
R.S.F.S.R. (revanșa) ; 1 
la Cluj: selecționata
R.S.F.S.R. ; 29 octombrie : 
în București și plecarea 
Sovietică. Toate aceste întîlniri sint 
duble (masculin și feminin).

Mures — 
la Tg. Mu-
Mureș — 

27 octombrie,
Citii — 
înapoierea 

în Uniunea

In București, echipa Turciei va juca 4—2—4
ISTANBUL, 4 (prin telefon de 

redacția ziarului Millyet). Echipa 
prezentativă A a Turciei, care va juca 

pe stadionul „23 August" 
încheiat marți pre- 

In cursul dimineții 
turc a pornit spre 
autobuz. Fotbaliștii 
la Sofia, unde vor

la
re-

duminică r 
din Capitală, și-a 
gătirile în țarii, 
de miercuri, lotul 
București, cu un 
turci se vor opri 
face un antrenament în seara zilei de 
miercuri, pe stadionul „Vasil Levski". 
După o noapte petrecută în capitala 
R. P. Bulgaria, ei î.și vor continua 
drumul spre București unde vor ajunge 
în seara ziiei de joi.

înainte de plecare, 
italian Sandro Puppo a 
echipa va fi alcătuită 
echipei Fenerbahce, care 
mente cea mai în formă echipă 
campionatului turc. Deoarece această 
echipă joacă după așezarea 4—2—4, 
echipa națională A a Turciei va adopta 
și ea această așezare. De altfel, în 
formația probabilă figurează nu mai 
puțin de 7 jucători de la Fenerbahce. 
Iată „unsprezecelc" care va evolua la 
București:

Turgay — Ahmet, Naci, Basri — 
Mustafa, Serei — Hilmi, Lefter, Can, 
Kadri, Ogiin. Rezervele echipei vor 
fi: portarul Necmi, fundașul Osman,

•»

halful Sureja și înaintașii Bahi și 
Ismet. Sint însă foarte multe șanse 
ca Ismet să joace extrem stingă, caz 
în care Ogiin va juca inter iar Kadri 
va rămîne rezervă.

Presa turcă se ocupă pe spații largi 
de acest meci, echipa romînă fiind 
apreciată în mod deosebit, mai ales 
după victoria pe care a repurtat-o în

primăvară, cu 1—0, asupra naționalei 
turce chiar la Istanbul.

Lotul echipei secunde, care va 
primi la Istanbul replica echipei R.P 
Romîne B, a fost astfel format: 
Ozgan, Yuksel, Ismail. Ahmet, Kaya, 
Sabahatil, Erdoan, Cantemir, Taiat, 
Tarîk, Varol, Giirgan, Rahmi, Buiaot. 
lirtan.

Azi se va da startul în campionatul
antrenorul 

declarat că 
pe scheletul 
este actual- 

a

Petrolul Ploiești
în turneu in ll.R.S.S
In a doua jumătate a acestei luni, 

echipa de fotbal a Petrolului Ploiești 
va întreprinde un turneu în F.R.S.S.

Fotbaliștii ploieșteni vor susține trei 
întîlniri, al căror program a fost astfel 
întocmit :

19 octombrie la Moscova cu T.S.K.A. 
23 octombrie la Baku cu Neftianik.
26 octombrie la Erevan cu Spartak. 
Echipa Petrolul va părăsi țara după 

etapa de campionat de la 15 octombrie.

republican de călărie la proba completă
Azi încep la Sibiu finalele cam

pionatului republican de călărie la 
proba completă. La startul acestei 
mari întreceri vor fi prezenți cei mai

pe baza hipică din localitate, 
concurență’ — —' ~ ~~ —
fond, una 
sîmbătă în

vor
din cele

. Miine, 
evolua în proba de 

mai dificile, iar 
obstacole. Cam-

V 'Hl'W-WUUUM-

Călărețul Constantin Vlad este și în acest an ■un pretendent serios la titlul 
de campion republican, aceasta fiind una din probele lu-i favorite.

experimentați călăreți în proba com
pletă, printre care Gh. Langa, Constan
tin Vlad, Oscar Recer, Gr. Lupancu 
etc. Campionatul va începe cu proba 
de dresaj care se va desfășura azi

pionatul se va încheia in acest 
cu un interesant concurs hipic 
obstacole la care vor lua parte 
componență lotului republican

an 
de



HDFQ

EX1GENJA, FACTOR ESENȚIAL IN MUNCA

Dinamo este noua campioană republicanRLEEEREH

0 harnică colectivistă
jȘȘț

Cure dintre membrii gospodăriei 
agricole colective „l. F. Miciuriii ' 
(Un Jimboliu nu a auzit de Maria 
Costin ? Tînăra colectivistă, mem
bră a brigăzii a doua, se numără 
printre cele mai bune muncitoare 
ale gospodăriei. Ea a fost recent 
aleasă în consiliul asociației spor
tive Recolta. Ciad s-au făcut pro
punerile, fetele din gospodărie au 
gîndit cam în felul următor: „Dacă 
o propunem pe Maria în conducerea 
treburilor sportive, cu siguranță că 
vom reuși să obținem succese și 
în sportul feminin".

Intr-adevăr, de la alegere. Maria 
Cos tin, ajutată și de alte tovarășe, 
depune eforturi pentru înființarea 
unei echipe feminine de handbal în 
7. Acesta este doar începutul.

Nu cu mult timp în urmă, membrii 
asociației sportive Viitorul de pe lîngă 

1 întreprinderea „Ștefan Plavăț “ din Ti
mișoara 
care au 
pusă în 

. siliți al
discuții care s-au purtat și în care s-au 
ridicat o serie de probleme vitale ale 
activității sportive din această între
prindere au dovedit — o dată mai mult 
— că recentele alegeri ale organelor 
locale ale U.C.F.S. au însemnat o co
titură în viața asociației sportive.

Cei peste 250 de membri ai asociației 
sportive au obținut unele realizări care 
merită a fi remarcate. Astfel, echipa 
de volei c’asîndu-se pe primul loc în 
campionatul orășenesc a promovat în 
campionatul regional unde, în primul 
an de activitate, s-a clasat pe locul 
patru din zece echipe. Frumoase per
formanțe au obținut și echipele de fot
bal seniori și juniori, precum și echi
pele de șah și tenis de masă.

Deși consiliul asociației sportive s-a 
bucurat de o colaborare permanentă din 
partea organizației U.T.M., nu a reușit 
însă să lucreze în mod planificat, în 
ceea ce privește desfășurarea competi
țiilor de mase. în Spartachiada de iama, 
Concursul cultural-sportiv al tineretu
lui, numărul participanților în între
ceri a fost cu mult sub posibilități. 
Faptul că consiliul asociației sportive 
a lucrat în mod neorganizat, că a ținut 
ședințe de analiză la intervale foarte 
mari, că unii membri lucrau sectar, iar 
alții se încăroau cu toate treburile unor 
secții a făcut ca unde discipline

„Ștefan Plavăț 
au ținut adunarea generală, în 
analizat activitatea sportivă de
arest an și au ales noul con- 
asociației sportive. Numeroasele

fie „răsfățate44 față 
referim îii spe>cial la 
care se bucura de un sprijin 
din partea consiliului asociației, 
marea atenție a dus la crearea unei stări 
de spirit necorespunzătoare în această 
echipă. Unii dintre jucători veneau cu 
diferite pretenții înainte de joc, alții, 
ca jucătorul Drfigoi, cereau ca după fie
care joc să se dea sportivilor cîte o sticlă 
de... bere. Tolerînd această stare de fapt, 
s-a ajuns la situația ca după termina
rea unui meci jucătorii să arunce echi
pamentul la voia întîmplării sau chiar 
să scliimbe echipamentul nou, atunci 
primit, cu unul vechi, proprietate per
sonală. Nedttcînd o muncă temeinică 
de educare a sportivilor, lăsînd aceste 
lucruri la voia întîmplării. consiliul 
asociației sportive a mers pe linia mi
nimei rezistențe și a desființat echipa. 
A făcut acest lucru deși majoritatea 
dintre fotbaliști s-au dovedit a fi de
mente disciplinate, care nu s-au lăsat 
antrenate de ieșirile total nesportive 
ale unora. Pe drept cuvînt tov. loan 
Nicoruță, — în cadrul discuțiilor —* a 
ară ta t că 
„Noi vrem 
astăzi, să se dovedească capabili de a 
da o educație corespunzătoare sporti
vilor asociației noastre. Sport înseamnă 
disciplină1*.

Alegerea noilor organe U.C.F.S. în 
asociația 
șoara a

Apia

de celelalte. Ne 
secția de fotbal, 

unanim 
Prea

aceasta nu este o soluție. 
— a spus el — ca cei aleși

sportivă Viitorul din Tixni- 
însemnat un pas hotărîtor în 
privește «activitatea asociației.

Invingînd și pe C.C.A. (10—5), Di
namo (antrenori Marin Bădin și Au
rel Segărceanu) a cucerit titlul de cam
pioană republicană de tenis. Succesul 
tenismanilor dinamoviști este pe de
plin meritat și el vine să sublinieze 
munca temeinică de pregătire ce se 
desfășoară în cadrul secției, sub îndru
marea celor doi. antrenori.

Dintre partidele disputate marți, 
menționăm pe aceea în care tînărul 
Costin lonescu (Dinamo) a reușit la 
capătul unui meci dirz să obțină victo
ria la Șerban Verone (C.C.A.) cu 5-7, 
6-3, 6-4, 4-6, 6-2. O întrecere pasio
nantă, însă numai în primul set, a oie- 
rit și întîlnirea Mina Ilina (Dinamo)

Rezultate din faza

— Eleonora Roșianu (C.C.A.) (7
6-1). Campioana tării nu s-a simțit 
largul ei în fața jocului de regularii 
al Eleonorei Roșianu. De altfel, ulti 
a și avut 5-4 și 40-30, pentru ca a 
Mina Ilina să cîștige după șase s 
baluri. Tn setul următor, dinamovi 
s-a detașat net, dar fără să străluce 
că, în timp ce adversara sa, foarte n 
voasă, rr-a mai luptat și s-a dedat 
o serie de manifestări nesportive (p 
manente vociferări, gesturi nelalocul 
etc.), cu toate încercările de temper, 
ale antrenorului ei, Gh. Vizirii.

Tn cealaltă partidă, C.F.R. Timișo, 
a înregistrat scorul campionatului, ( 
tigînd cu 13-2 la Steagul roșu Braș 
In urma terminării turneului final, ( 
samentul se prezintă astfel : 1. Dinai 
2. Progresul. 3. C.C.A., 4. C.F.R. 
mișoara, 5. C.S.M. Cluj, 6. Steagul r 
Brașov.

CT. C

interregională
Duminică s-a consumat penultima 

tapă a campionatului republican 
oină pe anul 1961. In mai multe loca
lități din țară s-au întîlnit echipele 
campioane de regiune, pentru a-și dis
puta întiietatea în faza interregională, 
ultima etapă înaintea finalelor. între
cerile desfășurate tur-retur, au fost dîr- 
ze, dînd loc la meciuri pasionante, lată 
cîteva din rezultatele înregistrate : Te
cuci : Biruința Gherăești (reg. Bacău) 
— Voința Negru Vodă (reg. Dobrogea) 
9-0, 8-7; Timișoara: Luminătorul Dol- 
boșeț (reg. Banat) —» Drum Nou Bou
reni (reg. Oltenia) 5-6, 0-8; Copăceni 
((reg. Argeș): Recolta ■— C.P.B. 8-14, 
2-9, Dinamo Săsar a cîștigat prin re
prezentarea echipei din regiunea Mu- 
reș-Autonomă Maghiară. Meciul A- 
vîntul Curcani (reg. Buc.) — Petrolul 
Urlați (reg. Ploiești) a fost amînat 
pentru duminica viitoare.

fi
de UN NOU RECORD

Prima etapă a campionatului 
publican de popice pe echipe a inc< 
cu un deosebit succes. Eck 
masculină I.T.B., dovedind o b 
precizie în lansarea bilei, a re 
duminică să corecteze recordul 
publican în confruntarea cu îonn 

(4761 p.d.)
campionatului 
6 popicari de 

5242 p.d. (vec 
de Olimpia Re 

Iată-i în ordinea

Knamo Victoria 
cadrul etapei I a 
pitalei. Astfel, cei 
I.T.B. au totalizat 
record era deținut 
cu 5196 p.d.). 
trării pe pistă pe autorii acestui 
loros rezultat: L. Bejan 889, N. A 
doveanu (un element cu mari p 
pect.jve) 895, Gh. Scurtu 816, C. Ru 
911, C. Legend i 806, C. Nuțescu 
De la Dinamo am reținut comport; 
tînărului jucător Gh. Balogh ma 
cu 853* p.d.

Parti-cipanții la conferință, luînd cumntu-l, au analizat cu spirit de răspun
dere defecțiunile din munca vechiului consiliu al asociației și au făcut 

propuneri judicioase pentru viitor.

uze

Finalele campionatelor republicai

și discuțiile purtate în 
au fost edificatoare, 
temeinică cu 

importante 
asociației 

acordat o
. Astfel, consiliul a vegheat la 

a responsabililor 
unități ale Minis- 

Pentru ca munca 
îndrumată în eeîe 
consiliul a încre-

Partieipanții la conferință au aplau
dat îndelung prezentarea dării de sea
mă a consiliului asociației sportive Re
colta de pe lîngă Ministerul Agriculturii. 
Și aveau și de ce. Consiliul asociației 
Recolta, proinpyînd spiritul muncii co; 
lectivc, a desfășurat o rodnică activi
tate, care poate constitui un exemplu 
pentru multe asociații.

Cum a reușit consiliul acestei asocia
ții să obțină rezultate remarcabile atfct 
în activitatea sportivă de mase, ck și 
în cea de performanță ? Cuprinsul dării 
de. scamă ca
cadrul conferinței 
„Secretul44 : munca 
sportive, 
bleme 
ta M. 
deosebită, 
activizarea continuă 
de grupe din cele 8 
torului Agriculturii, 
să fie coordonată și 
mai bune condițiuni, 
dințat fiecărui membru cîte o grupă 
de care să răspundă. Mai mult, 
silîul a organizat cu regularitate 
dințe lunare de instruire în cadrul 
rora s*-a făcut un prețios 
experiență între responsabilii de 
Ca urmare a acestei metode de 
numărul membrilor U.C.F.S. a 
în momentul de față la 1.264 
dezvoltat considerabil sportul de 
în sensul că peste 1.400 de angajați au 
fost angrenați în diferite competiții or
ganizate la nivelul asociației. In această 
privință merită a fi evidențiată munca 
depusă de grupa fotogrametric, unde 
s-au format 6 echipe de volei pe ser- 

susținut 30 jocuri pen- 
Grupa foto

ni un- 
o sală

Acestei 
consiliid 
A. i-a

grupele
pro-

Recoi- 
a ten ț ic

con-
Șe-
că-
dcschimb

grupe, 
muncă 
ajuns 

și s-a 
mase,

pionatelc pe asociații s-au bucurat 
participarea a peste 1.400 tineri și 
ne re.
Recolta 
sport i 
creștere.
11 secții 
baschet, 
handbal, 
<le cînq» 
liveaZă sportivi fruntași ai țării ca ile 
pildă campionul olimpic Ion Dumitrescu.

Desigur că și în munca grupelor și a 
consiliului asociației Recolta au existat

dt 
ti- 
la 
de

îmbucurător este și faptul că 
M,A. numărul ramurilor 

practicate se află în continuă 
O ilustrează existenta celor 
pe ramură de sport (atletism, 
volei, tir-talerc, fotbal, șah, 
tenis de masă, popice, tenis 

și turism), î». cadrul cărora ac-

și unele lipsuri. Așa de exemplu, 
preocupare pentru introducere? pe 
largă a gimnasticii1 în producție, 
ferința de alegeri a atras în mod se
rios atenția grupelor pentru rezolvarea 
neîntîrziată și a .acestgi probleme^ im
portanțe. Nu ne îndoim că și gimnastica 
în producție își va găsi în curînd locul 
ce i se cuvine în ■ activitatea sportivă a 
Ministerului Agriculturii. Garanția o 
constituie munca ixxi-n-ic.fi ce o vor des
fășura grupele sportive de aici, sub 
conducerea consiliului asociației nou 
ales.

DECEBAL TOCA 
corespondent

vicii, care au 
tru cucerirea Cupei I Mai. 
grametiie și-a mai amenajat prin 
că obște a s«ră un teren de vo’ei,
de șah și de tenis de masă. Pentru 
brumoasa activitate desfășurată con
siliul 
thlul dc grupă fruntașă.
merită
I.S.P.A., 
lr»l

Avînd 
gntpelor 
î)i'*aif>rieă, 
să angreneze astfel 
Idtiwii de sport într-o activitate continuă. 
Numeroasele competiții organizate în 
cinstea unor zile festive, întrecerile din 
«ad:t»l marilor competiții dc mase. Con
cursul cultural-sportiv al tineretului, 
«rosurile 1 Mai și 7 Noiembrie, treee- 
rea normelor G.M.A. și mai ale» eam-

asociației i-a deeențat pe merit
De asemeni 

grupele sportive 
și editură și cen-

evidențiate
D.G.O.T.A.

asigurată 
sportive o 

, consiliul

prin funcționarea 
soiidâ bază orga- 
aseeiației a reușit 
mult mai ușor iu-

Velodromul din parcul sportiv 
Dinamo va găzdui, începînd de du
minică, întrecerile finale ale campio
natelor de ciclism .pe. pistă ale R.P.R. 
rezervate juniorilor și, seniorilor. Ac
tuala ediție se anunță deosebit de 
atractivă, deoarece eâ va reuni pe 
lingă cei mai buni plstarzi ai țării și 
o serie de tinere, elemente care s-au 
afirmat ca . autentice speranțe ale 
ciclismului nostru. De altfel, duminica 
trecută la ultima „repetiție", în aș
teptarea finalelor, s-a putut constata 
că majoritatea pretendenților la titlu
rile de campioni află în . formă

A Vl-a etapă a returului
A șasea etapă a returului campiona

tului republican de polo pe apă se des
fășoară azi dUpă-amiază; cuprinzînd 
următoarele meciuri: LC. Arad — Di
namo București, Crișang Oradea — 
Progresul București, C.C.A. — Știința 
București, Rapid București — Mureșul 
Tg. Mureș.

Jocurile din Capitală se desfășoară 
la Ștrandul Tineretului, de la ora 16,30, 
în următoarea ordine : Rapid — Mure
șul Tg. Mureș și C.C.A. — Știința.

bună, ..ceea ,cg. ne jndfepiațește. 
sperăm că vom asista Ia întreceri 
disputate.

Comisia de organizare a definii 
programul finalelor. Iată-1; dumi 
8 octombrie, de la ora 10: vi 
seniori, semifond juniori ; marți 
octombrie, c_ __  '.Z.ZZ.
cu start de pe loc seniori,
individuală juniori; miercuri 
tombrie, de la ora 15,30:
individuală seniori, 
juniori; vineri 13 octombrie, de
ora 15,30: urmărire echipe sen 
500 m cu start de pe loc juni 
duminică 15 octombrie, de la ora 
viteză juniori, aemifond seniori, 
gramul va fi completat cu o serii 
probe neoficiale ca: eliminare, c 
italiană și semifond cu antrenai 
mecanic. Ședința tehnică va avea 
.vineri la ora 18 în sala Dinamo.

de la ora 
semifond juniori; >■><«<■ 
, de la ora 15,30: 100( 

urmi
II 

urmi 
urmărire ec

■l

Peste 33.000 de participa 
ia „Cupa Agriculturii" 

(Urmare din pag. 1) 

obținut și raioanele Adjud și 
Ocna.

Duminică au continuat întrec, 
finale pe regiune. La Secuieni v< 
baliștii și voleibalistele au dat as; 
pentru cucerirea primului loc. Vict 
a revenit la băieți echipei Bradul 
pirig (raion Tg. Neamț), iar la 
Centrului școlar Trifești (raionul 
mân). Tot aici s-au desfășurat și 
trecerile de gimnastică. Locul 
revenit sportivilor de la Avîntul 
ligi (raionul Roman). Competiția 
popice a avut loc la Roman și 
Încheiat cu victoria echipei Progr 
Poenari (raionul Roman).

Deși a plouat, întrecerea atle 
desfășurată la Bacău a scos in 
dență buna pregătire a particip 
lor. Rezultatele sînt de altfel edi 
toare: Fete. 100 m: Viorica Fi 
(raion Roman) 12,8 sec ; 400 m p 
Maria Filip (raion Roman) f 
Înălțime: Aurelia Căutișanu (r 
Roman) 1,35 m; lungime: Vi« 
Furdui 4,80; greutate: Aurelia < 
tișanu 8,43. Bărbați. 100 m : V. 
dinciuc (raion Roman) 12,0; 80 
plat V. Serdinciuc 2,03; 3000 m 
G. Vicoveanu (raion Roman) 
lungime N. Gavriluț (raion Ron 
5,42 ; înălțime N, Gavriluț 1,65; f 
late V. Croitorii (Tg. Neamț) 
Duminică se desfășoară ultimei* 
nale: ciclism (P. Neamț), tr'mtă 
cău) și fotbal (Roznov).

„calificări"
propie la un punct urmînd ca etapa 
viitoare să clarifice primele locuri in 
clasamentul seriei a 111-a. Foarte striu- 
să continuă să fie și întrecerea echipe
lor fruntașe din ultima serie: Știința 
Timișoara și Chimica Tîrnăveni (21 și, 
respectiv, 19 p).

lată, de altfel, rezultatele înregistrate: 
CFR Grivița Roșie II — Autobuzul; 
17-0 (14-0); Arhitectura — Rapid II: 
3-13; Petrol Chimie ■— Șantierele Na
vale Oltenița: 33-0 (15-0); Drubetn 
Tr. Severin — Vulcan Buc. : 3-11 (0-3); 
Petrolul Pitești —r Flacăra roșie Buc. : 
6-10 (0-5); Sirena Buc. — Elec-
troputerc Craiova : 35-3 (14-0) ; Glo- 

___  — Meteorul Buc.: 3-5: Pe- 
trolul Ploiești — Prț^r^șiil Rm. Sărat: 
5m-v_______ , 3 «IUI ...
cizia Săcele : 63-0 (3|3‘-r)) ; USAS Nă- si Dragomir (CSM Brăila), A. Staneiu 
vodari — Cimentul Medgidia: 3-3 (Rulmentul) au fost eliminați.
(3-3) ; Laminorul Roman — Petrolul 
Teeuei: 0-0; CSM Brăila — Rulmen-

Intilniri interesante in
încă o etapă a lost „consumată* în 

campionatul numeroaselor iormații rug- 
bisticc care își dispută șansele pentru 
calificarea în prima categorie. Jocurile 
de duminică s-au încheiat, in genera), 
cu rezultate scontate, excepție fâctnd 
surpriza Minerului Lupeni care a între
cut clar Jiul Petroșani și partida CSM 
Brăila — Rulmentul Bîrlad, încheiată 
cu victoria brăilenilor. In prima grupă 
a seriei 1 continuă să conducă echipa 
Petrol Chimie, care manifestă o pre
gătire bună. In grupa B lupta e strînsă 
intre Flacăra roșie. Meteorul, Vulcan și 
Petrolul Pitești.

Victoria Farului la un scor condu- ___ _
dent: 63-0 în compania formației din ria Buc. 
Săcele a adus echipei constănțeng încă 
3 puncte care hau consolidat poziția 
de-. lider în cea de a doua serie. Ridr 
mentul Bîrlad a înregistrat prima sa 
înfringerc din acest campionat și a dat 
posibilitate Petrolului Tecuci să se a-

't M rrC '-f
tul Bîrlad: 8J0 (3-0) ; Ancora Galați 
— Dinamo Bacău : 14-0 (6-0) ; Con
structorul 1UT Iași — Ceahlăul Piatra 
Neamț: 6-3 (0-0) ; Minerul Vulcan — 
Chimica Tîrnăveni: 0-24 (0-13) ; Jiul 
Petroșani — Minerul Lupeni: 0-6 (0-6); 
Știința I.P.G.G. — Universitatea: 5-11 
(5-6); Dinamo II — Știința Instr. 
Consțr. : 9-9.

Desfășurarea ultimei etape a campio
natului de calificare a prilejuit arbi
trilor și antrenorilor aprecieri frumoa
se cu privire la comportarea discipli
nată a sportivilor de la USAS Năvo
dari, Cimentul Medgidia, Farul Con
stanța, Precizia Săcele și Petrolul Te
cuci. Am notat totuși că au existat și 

_____ ___ T_. . ______ unele, atitudini nesportive pentru care 
53-0 ( 32-0) ; Farul, Onnștanț.a -T- pre- : St. OpriȘan (Sirena Buc ), N. Naeti

D. G.



Fotbaliștii noștri în plină pregătire Știr i9 rezultate
pentru jocurile cu Turcia și R. P. Polonă

care fotbaliștii noștri Ie 
împotriva Turciei) și la 

compania selecționatelor

Pregătirile pentru partidele internaționale pe 
vor susține ta 8 octombrie (selecționatele A și B 
22 octombrie (echipele de tineret și juniori în 
R.P. Polone) sînt in toi. Antrenorii primelor două loturi fac ultimele retu- 
șări in ceea ce privește formațiile pe care le vor alinia duminică ia Bucu
rești și Istanbul, iar cei ai loturilor de tineret și juniori continuă verificarea 
stadiului de pregătire a jucătorilor chemați în lot. Iată ultimele amănunte 
în legătură cu pregătirile echipelor.

FORMAȚIA PROBABILA DE
BUCUREȘTI

LA

marți 
con- 
Gh. 
au

Andrei — Georgescu, Hălniăgeanu, 
Măndoiu — Petescu, Zamfir 
Igna, Năftănăilă, Varga 
Sasu, Mițaru.

Rezerve : Urziceanu, Tudor
23 August), Adam, Mihatache 
natno Bacău), Gane, Stoicescu 
greșul).

In cursul săptămînii viitoare
va fi lărgit cu jucătorii tineri din 
echipa care ne va reprezenta duminica 
aceasta

(Jiul) -
(C.C.A),

Lotul echipei A s-a antrenat 
pe stadionul „23 August", sub 
ducerea antrenorilor federali 
Popescu și Em. Vogi. Jucătorii 
făcut exerciții cu balonul și alergări.
Azi ei susțin un ultim joc la două 
porțî — în compania formației Metalul 
București — avînd drept scop omo
genizarea echipei. In acest joc va 
fi foțPL -* echipa, care va apare pro
babil pe teren și în meciul cu Turcia 
și anume: Voinescu 
Nunweilter III, Ivan — 
weiller IV — Pîrcălab,
Ene II, Seredai, Tătaru. După 
se vede e o echipă alcătuită pe sche
letul Ini Dinamo și C.C.A., plus 
jucător de la Rapid și altul de 
Steagul roșu

(Metalul
(Di- 

(Pro-

lotul

— Greavu, 
Jenei, Nun- 
Constantm,

cum

un 
la

JOCUL DE ANTRENAMENT 
AL LOTULUI B

Tcrenul mic 
în mod special 
fotbaliștii noștri 
asemănător — a 
serios în prima 

aceasta s-a mai

Lotul B, care va juca la Istanbul, 
s-a antrenat ieri după amiază în compa
nia formației Dinamo Obor, pe terenul 
„Veseliei" din Ferentari, 
și denivelat — ales 
deoarece la Istanbul 
vor j uea pe un teren 
constituit iui obstacol 
parte a partidei. Lâ
adăugat și faptul că jucătorii au privit 
cu ușurință întîlnirea, eăutînd să re
zolve în mod individual sarcinile de 
joc, astfel că prima repriză s-a în
cheiat cu un scor alb. Jucînd colectiv 
și cu mai multă ambiție, după pauză 
ei au marcat 6 goluri.

Partida de antrenament a scos în 
evidență faptul că dacă jucătorii noș
tri, ascultă de sfaturile antrenorilor (la 

îndrumări în cabină 
Braun și G. Nicolae) 
în timpul jocului, j>ot 
superior. Ne-a plăcut

pauză au primit 
din partea lui C. 
și se concentrează 
da un randament
în general comportarea apărării, oare a 
arat de furcă cu o linie de atac agre
sivă, și jocul din repriza secundă al lui 
Mateianu, Kaksi și Czako.

Lotul a folosit formația : Mîndru .— 
Popa, Caricaș, Soare — Tabarcea, Kosz- 
ka — Oaidă (Ivansuc), Mesz.aros, Ma- 
teâanu, llaksi, Czako. Rezervele lotului 
sînt Uțu, Zavoda II, Petru Emil și 
Marcu, iar formația probabilă de la 
Istanbul:e cea folosită în prima repriză. 
Echipa urmează să plece la Istanbul 
mîine dimineață.

TINERETUL JOACA AZI 
LA CONSTANTA

După Cum se știe, selecționata de 
tineret va susține la 22 octombrie o. 
întitnire cu echipa de tineret a R.P. 
Polone. In vederea acestui meci an
trenorii A. Niculescu și E. Iordache 
s-au stabilit asupra unei formații pe 
care o vor încerca într-un joc de an
trenament programat azi la Constanța 
în compania Farului. Iată formația 
pentru jocul cu Farul 1

la Istanbul.

A

Lotul

FOST FORMAT LOTUL 
DE JUNIORI

de juniori care ne va repre
zenta in întîlnirea cu selecționata de 
juniori a R.P. 
componență :

Duca (Ind. 
torul), Pali 
(C.S.M. Cluj), 
București), Măndoiu (C.G.A.). Szabo 
(Recolta Cărei), Mureșan (Ind.
Stanei), Tuz (Știința Buc.), Jamaischi 
(Foresta Fălticeni), Piesa (Farul
Constanța), Avram (Diriamo Bacău). 
Cîrciumărescu (Dinamo Pitești), 
Voinea (Petrolul), Năsturescu (C.F.R. 
Roșiori), Danieleț (C1S.M.S, 
Frățilă (Dinamo Buc.) și 
(Mureșul Țg. Mureș).

Polone are următoarea

Stanei), Papuc (Trac- 
(Petrolul), Chirner 
Maghiar (Dinamo

N0V1SAD JOACA AZI 
LA PLOIEȘTI

De ieri la amiază, echipa iugoslavă 
de fotbal Novissd din orașul cu 
același nume — participantă în cam
pionatul primei categorii din Iugo
slavia — este oaspetele Ploieștilor. 
Astăzi, fotbaliștii iugoslavi susțin 
primul din cele două meciuri care vor 
avea loc în țara noastră. Partener, 
firește, îi este echipa Petrolului, care 
însă va fi lipsită de jucătorii reținuți 
în loturile A și B.

întîlnirea suscită un viu interes 
printre sportivii ploieșteni.

Duminică, echipa Novisad va evolua 
la Bacău în compania formației lo
cale Dinamo.

PROGRAMUL COMPLET 
DE PE STADIONUL „23 AUGUST"

Programul manifestațiilor sportive 
de duminică de pe stadionul „23 
August" a fost definitiv alcătuit:

Ora 12,45: Victoria Giurgiu — 
Spicul G.A.C. Căzănești, finala cam
pionatului de copii al regiunii Bucu
rești.

Ora 14: R. P. Romînă — R. D. 
Germană, meci internațional de 
handbal masculin în 11.

Ora 15,30 : R. P. Romînă — Turcia, 
internațional de fotbal.
SIMBĂTĂ IN CAPITALA, 

ÎN CATEGORIA B
etapa viitoare a campionatului

meci

• Intilnirile roniîno-turce de du
minică fiind amicale se pot face 
schimbări de joc, potrivit unui acord 
între cele două federații. De regulă, 
în asemenea jocuri se pot înlocui cite 
trei jucători (dintre care un portar).

• Cluj — Berlin (surdomuți)
2— 2 (0—1). întîlnirea a fost foarte e- 
chilibrată. Clujenii s-au comportat des
tul de bine, deși cei care au dominat 
mai mult au lost oaspeții. Au înscris: 
Vany de două ori pentru clujeni (miri. 
50 și 63) și Scneider (min. 40) și 
Wolke (min. 67) pentru berlinezi. (A. 
Dumitriu, cotesp.).

• U.T.A. — Știința Timișoara 
0—0. — Meci amical, disputat dumi
nică la Arad. Jocul a fost de slabă 
factură tehnică, ambele echipe evoluînd 
sub posibilitățile lor. (St. lacob, co
respondent).

• Progresul — Dinaino București
3— 3 (1 — 1). Cele două echipe au ali
niat formații combinate cu elemente din 
garniturile de tineret.

• Ora de începere a meciurilor 
oficiate de fotbal este 15,30 in Bucu
rești și 15,15 în provincie.

• Meciul dintre Industria Sirmei 
Cîmpia Turzii și Vagonul Arad se va 
disputa în ziua de 12 octombrie.

• Partida Tractorul Brașov — Fla
căra roșie București se va disputa în 
Capitală sîmbătă 7 octombrie.

VOLEIBALISTELE AU PLECAT, 
IN R. D. GERMANA

Bogatul program internațional ț>8j 
care l-a avut anul acesta echipa noastră . 
reprezentativă feminină de volei,, 
continuă. Astfel, la sfîrșitul acestei, 
săptămîni, vor avea loc meciurMe' 
R. D. Germană — R. P. Romînă., 
Cele două partide se vor desfășura la?. 
Meissen (simbătă) și DisppoldiswaMțk 
(duminică).

In vederea acestor jocuri voleibalis
tele noastre au plecat marți in R.D.Gk' 
Au făcut -deplasarea : Doina Ivănescu, 
Florina 
Mwa nu, 
Goloșie, 
limas, Alexandrina Berezeanu, Tineta, 
Pleșoianu, Viorica Herișanu și Renale ț 
Mischenger. Antrenori : Gh. Consta»»! 
tinescu și prof. I. Scurtu.

TURNEUL ECHIPEI SPARTAK j 
VARȘOVIA

cum am mai anunțat, pesie ; 
zile urmează să sosească în j 
formația masculină Spartak' 1

' “ ' . j
loc miercuri 11 octombrie 
cu Flacăra roșie. La 17 oc-.j 
va întilnî pe C.S.O. laL 

la 19 octombrie va juca lalț

1 
Popovici, Lia Vanea, Ana; 

Sonia Colceriu, Elisabeta 
Domniră Costîc, Dana Go- j

. I
Așa 

cîteva 
țară 
Varșovia. Prima partidă a oaspeților 
va avea 
Capitală, 
tombrîe, 
Craiova, 
București cu Progresul și la 20 oc-J 
tombrie — ultimul meci — tot la’j 
București, în compania echipei Flacăra 
roșie.

Iași), 
Hajdu

★

Așadar,. în decursul acestei 
toate cele patru reprezentative ale 
țării noastre vor susține jocuri inter
naționale,.. vor fi chemați* să apere 
prestigiul sportiv al patriei noastre, 
dovedind Că și fotbaliștii noștri sînt 
hotărîți șă se grupeze în rîndurile 
celorlalți ..sportivi, care s-au afirmat 
pe plan internațional. Pentru a trece 
cu succes aceste examene este însă 
nevoie ca în zilele care au mai rămas 
pînă la , confruntările amintite, toți 
selecționabilii să se pregătească cu 
cea mai mare seriozitate, să nu pre
cupețească nici un efort la antrena
mente, astfel ca în ziua • întrecerii să 
fie în plenitudinea formei lor sportive.

luni

(AL. I.)

CEREȚI

I In ■i categoriei B în Capitală sînt progra- 
: mate două întîlniri interesante, în 
care vor. evolua două din bunele 
echipe din seria a doua. C.S.M. Sibiu 
și S.N.M. Constanța. Aceste meciuri 
se vor disputa simbătă pe terenuri 
diferite, la aceeași oră :

Știința București — C.S.M. Sibiu 
pe stadionul Republicii.

Dinamo Obor — S.N.M. Constanța 
pe stadionul Dinamo.. .

Ambele partide vor începe
15,30.

ARBITRII ITALIENI...
...care vor conduce partida 

București R. P. Romînă — 
(Righi, Samani și Pragostini) 
așteptați să sosească în cursul zilei 
de vineri.

A

la ora

de la 
Turcia 

I sînt

Unde se dispută parfda de juniori
R. P. Polonă — R. P. Romină
Federația poloneză de fotbal a co

municat forului nostru de speciali
tate că întîlnirea de juniori dintre 
reprezentativele celor două țări — 
programată 
brie — se 
Bydgoszcz.

In ceea 
nîrii, el va 
garia).

pentru data 
va disputa

de 22 octom- 
în localitatea

arbitrul întil-ce privește
fi P. Dionev (R. P. Bul-

Inccpind de niinc la toate agențiile Pronosport din (apilalâ.

iar duminica Ia stadionul „23 August"

PROGRAMUL
meciului de fotbal R.
Din cuprins: prezentarea celor 

două echipe (virstele jucătorilor, 
numărul meciurilor internaționale 
pe care le-au susținut), palmare
sul echipelor naționale A și B, 
caleidescop intern și extern, curio
zități fotbalistice. Cum am devenit

P. Romină — Turcia
suporteră (schiță umoristică), ca
ricaturi, precum și materiale in 
legătură cu meciul de handbal în 
11 R. P. Romină — R. D. Ger
mană.
16 pagini în 2 culori — prețul 1 
teu

În perspectivă un report important 
pentru concursul Pronosport de duminică

Mai multă conștiinciozitate!
sfîrșitul săptămînii trecute s-au 

pe stadionul Tinerelului, 
‘ : a

diviziei Capitalei rezervată începă
torilor. înainte de orice trebuie să 
Salutăm inițiativa comisiei orășenești 
de specialitate de a organiza această 
competiție' care oferă începătorilor cea 
mai bună posibilitate de a face 
prifnii pași pe stadion;

Am așteptat .cu mult interes desfă
șurarea întrecerilor, dar n-am fost 
satisfăcuți pe deplin... Așteptam, cum 
era firesc, ca stadionul Tineretului 
să fie — pur și simplu — neîncăpător 
peritru marele număr a! participanțf- 
Jor. Dar n-a fost așa 1 Secțiile de 
atletism din cluburi și mai ales din 
asociații ar fi trebuit să aducă pe 
stadion cît mai mulți începători. Dar 
n-au fost decît vreo 150, adică jumă
tate din totalul celor înscriși (I). De 
ce ? Nu este pentru prima oară cînd 
antrenorii noștri înscriu zeci și zeci 
de concurenți, dar la startul întrece-

La 
desfășurat, 
întrecerile din cadrul primei etape

ritor nu mai răspund „prezent" decît: 
foarte puțini dintre aceștia. Nu mal! 
e nevoie să arătăm că un asemenea 
„procedeu“ stînjenește munca comisieîd 
de organizare a concursului, și arată- 
în același timp o crasă neseriozitate.

Peste cîteva zile se va desfășura 
etapa a II-a a acestei competiții; 
Sperăm că. în scurtul răgaz care ă);

■ mai rămas, antrenorii — și de Ce nu i 
și profesorii de educație fizică din 

să facă o mobilizare 
acest concurs și că 
startul întrecerilor un 
mare de participant, 
este nevoie insă de

școli — vor ști 
serioasă pentru 
vor prezenta la 
număr cît mai 
Pentru aceasta 
mult mai multă conștiinciozitate L-

Iată acum cîteva din rezultatele înre
gistrate în prima etapă : BAIE’JT : loo m; 
L. Dumitrescu (Prog I 11.7; 2«9 m: V. Rai- 
ca (Dlnâmo) .23,7; 800 m: T. stan . (D) sil 
V. Clociu (D) 2:05.0; lungime: R. Neagu 
(Hap.) 6.17; înălțime: C. Dobrescu (D)
I, 70; suliță: Al. Neamțu (D) 50,63: greu
tate : c. Staneu (Frog.) 12.20: FETE s 
100 ni; M. Predescu (Pros.) 13,4: 80 nw:
J. Caragea (CSS> 14,4: disc:. C. Stan Vo
ința! 36,30 etc. ,

DE LA LOTCĂ LA CANOE NU ESTE NUMAI UN... PAS!
„Xenia“ stai întotdeauna de 
simplu, prietenește, nestinghe-

•— 13 premii de cat. a 11-a, cărora 
Te revin cîte 3.319 tei și 239,2 pre
mii de cat a Hl-a a 270 tei fiecare, 
afeestea sînt rezultatele omologării 

concursului intermediar din 28 sep
tembrie. Datorită faptului că nu au 
fost variante cu 12 rezultate, se re
portează pentru concursul de dumi
nică 8 octombrie suma de 35.962 iei. 
Dar concursul dc duminică s-ar pu
tea să aibă un report și mai mare, 
în cazul cînd nici ia conciirSul din 
1 octombrie nu se vor omologa va
riante cu 12 rezultate. în tot cazul, 
chiar numai cu acești 35.962 lei îți 
plus, eoncursul din 1 octombrie are 
toate motivele să fie deosebit de a- 
tractiv. La aceasta nu contribuie

însă numai reportul, ci și conținutul 
programului. Meciurile internaționale 
dintre selecționatele țării noastre și 
ale Turciei (A și B), Austriei și Un
gariei, indiei și Celioslovaciei (în 
preliminariile camp, mondial), patru 
meciuri din camp. cat. B și patru 
din campionatul italian, unul mai 
interesant decît attul.

■—Tn vederea meciului dintre se
lecționatele Irlandei și Cehoslovaciei 
din cadrul preliminariilor campionatu
lui mondial (cuprins în 
concursului Pronosport de 
8 octombrie), echipa R. 
slovace a susținut un meci

nament la Stoke cu formația engleză 
" " . ........................ i auPort Vale. Fotbaliștii cehoslovaci 
cîștigat cu scorul de 3—1.

PRONOEXPRES

programul 
duminică 

S. Ceho- 
de antre-

La tragerea Pronoexpres din 
zilei de 4 octombrie 1961 au 
trase din urnă următoarele

16 25 46 49 22
Numere <le rezervă : 1
Fond de premii: 43! .555 tei.
Tragerea următoare va avea 

miercuri 11 octombrie a.c. în Bucu
rești, ,str. Doamnei nr. 2, ora 19.

seara 
fost ex- 
numere :

44
2

loc

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport

Ctt 
vorbă 
rit. Nici un moment nu simți în to
vărășia lui prezența unei „vedete" 
ci a sportivului modest, muncitor, 
gata să-ți ofere mai curînd subiecte 
pentru... note critice, decît pentru un 
reportaj elogios. Acum însă vorbim 
despre altceva.

— Cum merge iară „apă“ ?
întrebarea o punem gîndindu-ne la 

vacanța competițională atît de pre
lungită a canoiștilor. Ce va fi pînă 
în diminețile de primăvară, cînd pa- 
gaele vor purta din nou canoele pe 
apele Snagovului ?

Simion Ismailciuc nu-și poate as
cunde zîmbetul. Bănuim de ce și îl 
...provocăm :

— Ei da ! Știm, pregătirea de iarnă. 
Dar, ia voi poate nu este așa de 
necesară...

Ismailciuc ne mărturisește că o 
data,, la începutul drumului care l-a 
purtat spre cucerirea gloriei sportive, 
așa ă crezut.

— Dar, de la lotcă la canoe nu 
este numai un pas, ne spune Xenia. 
Am auzit nu o dată spunîndu-se des
pre cîte unul dintre noi: „Cum să 
nu cîștige ? Au doar atîta forță băieții 
din Deltă !“

... Părăsim pentru cîteva minute 
canoea cu care Ismailciuc și-a între
cut de atîtea ori adversarii, cucerind 
două titluri de campion european, un 
titlu de campion mondial și — com- 
pletîndu-și colecția de invidiat — pe 
cel de campion olimpic. Călătorim 
acum cu lotca pe care Xenia o purta 
domol în nopțile de toamnă pe balta 
Matiței sau prin ghiolurile Tataniru- 
iui, trăgînd năvodul plin de pește. 
Altă dată pornea pe drum nesfîrșit 
de ape cu alți pescari în caiacuri 
tnari de două duzini de erivace.

— Vezi, nu poți spune că nu ai 
fost obișnuit cu vîslitul, cu încorda
rea, eu drumurile lungi pe apele 
Dunării. Toate acestea ți-au dat ...

— ...rezistență, forță, simțul bărcii 
și multe artele, ne completează Is-

mailciuc. Dar nu era îndeajuns pentru 
a „trage" în ritmul unei probe do 
canoe, pentru a putea realiza perfor
manțe sportive.

Acum, Simion Ismailciuc ne amin
tește doar cîteva din pregătirile pe < 
care le-a făcut pentru sezonul recent 
încheiat. Aveam să ne convingem că 
într-adevăr în zilele friguroase de 
iarnă nimeni nu stă la „gura sobei“<

Pentru dezvoltarea forței și a re
zistenței .Ismailciuc a făcut nenumăa 
rate antrenamente cu haltere. Ca o 
„curiozitate": la fiecare antrenament 
el ridica 8—10.000 kgr. Zeci de kilo), 
metri pe schiuri, ca un veritabil fon,’ 
dist, multe cît mai multe crosuri, 
lucru intens ia scripeți... far primă
vara, în așteptarea activității com- 
petiționale începea pregătirea specî-: 
L„ă: „rulaj" de cîte 25—30 kmpezh

— La un antrenament de fond „dai** 
2—3 kgr., ne spune Ismaik 
nu este numai atit. Chiar 

cu experiență simt cite oț 
începutul sezonului, o amor-.

fică : „i
— La 

jos cîte 
ciuc. Și 
sportivii 
dată, la 
țire a piciorului de sprijin sau a bra
țelor. Intr-un concurs nu poți să te 
oprești așa cum faci atunci cînd 
„așezi" lotca liniștit pe baltă, iar tu 
te odihnești privind cert»! înstelat. Ad
versarul este aproape, o clipă doar, 
și va trece înaintea ta. Cronometrele 
nu cunosc oboseala. Antrenamentele, 
pregătirea intensă, metodică, te ajută 
insă să depășești asemenea momente, 
să „zbori" cu canoea pe luciul cris
talin ai apelor. Deci nu e vorba do 
un simplu... pas !

Ascultîndu-I pe Ismailciuc, neam 
amintit de primele încercări ale mul
tora dintre canoiștii noștri Iruntași ' 
care, paradoxal, de-abia păstrau... 
direcția bărcii. Intr-adevăr, pentru I 
practicarea acestui sport, pentru a , 
obține performanțe de valoare, este 
nevoie — ca și în oricare alt sport — 
de multă muncă, de o pregătire teh
nică continuă, de o permanentă dez
voltare a forței și rezistentei.

DAN G1RLEȘTEANU



Pregătirile Uandhaliștilor noștri
In vederea jocului cu R. D. Germană

Din nou in întreceri1 0 dublă întîlnire internațională de lupte
internațional i

Dornici să nu-.și dezmintă valoarea 
cu prilejul reapariției lor —. după o 
lungă absență — în fața publicului 
'bucureștcan în meciul cu R.D. Germa
nă handbalișfii din echipa reprezentati
vă a țării se pregătesc cu seriozitate 
sub conducerea antrenorilor Ion Kunst 
și Nicolae Nedef.

La sfîrșitul. săptămînii trecute lotul 
nostru a susținut două jocuri de veri
ficare în compania echipei divizionare 
Chimia Făgăraș. In prima partidă,dis
putată sîmbătă 30. septembrie, lotul fo
losind garnitura ■ completă 
cu 21-11 (10-7) la capătul 
care a dominat mai mult 
a acționat rapid in atac 
cel de al doilea meci s-a 
rezultatul de 18-14 (7-7). 
rezervă folosiți nu au dat i 
așteptat.

Echipa noastră își va încheia pregă
tirile mîine, cînd cei doi antrenori vor 
Sefinitiva formația care va fi alcătuită 
din următorul lot de jucători : Redl. 
Haberpurscli. Bogolea (portari). Co
vaci, C. Șelarii, Iliescu, Marcu. TeL

a cîștigat 
unui joc în 

t și în care 
A doua zi, 
încheiat cu 

Jucătorii de 
randamentul

AUREL BULGARU

man, Bădulescu, Ristoiu. Păunescu (ți
pară tori), 
Jochman,
Sauer, Costache I, Oțetea (atacanți).

Barabaș. 
Bulgaru,

Moser, Nodea, 
Constantinescu,

Atletele noastre sini gata de start
/ rmare din puț

Sălăjan. K Sokol; suliță: Cristea, VV. 
Sokol; ciocan: Mușat. Szasz.

Corespondentul nostru din 
pesta, ZOLTAN SUBERT. ne-a 
mat că formația feminină a 
Ungare va fi aproape aceeași 
a întrecut recent echipa R. S. Ceho
slovace la Brno: 100 m: Marko. Bata; 
200 m: 
Kazi. 
Nemeth: lungime: 
mogyne; înălțime: 
tate și disc: Kontsek.

Buda- 
infor- 
R. P.

care

Munkacsi. Heldt; 800 m: O 
Sasvari: 80 mg: Somogyne, 

Ro7savotgyne So- 
Steitz, Geley; greu- 

Bognar; suliță:

Uitai, Pitrohîy. Din echipă va 
săritoarea în lungime Weilne 

. s-a accidentat recent. Atletele 
ghiare, care s-au pregătit cu 
atenția pentru această întîlnire, 
ca la Timișoara să se comporte cit 
mai bine și să realizeze rezultate de 

: un nivel cît mai ridicat. Dintre ti
nerii atleți care vor evolua la Ti
mișoara vom remarca pe Verdessy 
care recent a realizat un nou record 
național de juniori pe 400 mg (54,8 
sec), semifondistul Istvan Kiss, sprin
terul Tibor Horvath, siilitașul Ba
rabaș etc.

lipsi 
care 
ma- 

toată 
spera

Activitatea internațională a 
rilor noștri fruntași continuă 
desfășoare cu aceeași intensitate. Sim- 
bătă și duminică vor intra in focul 
întrecerilor internaționale două echipe 
reprezentative din țara noastră. Ast
fel, selecționata orașului București 
va avea de susținut duminică la 
Varșovia un sever examen, cînd va 
întîlni puternica echipă a capitalei 
R. P. Polone. Echipa orașului Bucu
rești s-a pregătit cu o atenție deo
sebită în vederea acestei mtîlniri. De 
remarcat că în formația noastră au 
fost selecționați o seamă de boxeri 
tineri care au dat satisfacție în ulti
mul timp. Pugiliștii 
ține marți 
sau 
confruntări, 

rești a fost alcătuită, după cum 
mcază : Dobrescu, Puiu — 1*.’.:::;
nu. C. 
rin. C. 
ghiu, Gh. Negrea 
Mariuțan. Antrenorul echipei este Ion 
Popa.

Sîmbătă seara, de la ora 19, se 
•va desfășura pe stadionul Republicii 
o nouă întîlnire internațională, 
data aceasta intre echipele de 
ret ale R, P, Romine și R. S. 
hoșlovace. Formația țării noastre 
următoarea : 
V. Antonio.
Enache, H. 
loanovici, V. 
chipei sînt L Popescu și Sandu Ion. 
Marți, echipa reprezentativă a R. Ș. 
Cehoslovace va evolua la Constanța 
unde ,va întîlni selecționata secundă 
rlc tineret a țării noastre.

a doua
Wroclaw în 

echiipa

Dobrescu, 
Gheorghiu, 
Anton, V.

boxe- 
să se

noștri vor sus- 
întîlnire la Lodz 

vederea acestor 
orașului Bucu- 

i ur- 
Puiii — Mindrea- 
I. Pătruț, I. Ma- 
Badea, D. Gheor- 

— M. Nicolau, V.

de 
tine- 
Cc- 
este 

D Davidescii, I. Marin. 
I Dinu. Șt. Vituș, Gr 

Low. P. Mentzel, li. 
Trandafir. Antrenorii e-

înotătorii sovietici învingători
in intilnirea cu cei maghiari

MOSCOVA 3 (Agerpres). - 
tiîroa internațională de na.tație 
selecționatele Uniunii

Intîl- 
dîntre 

Sovietice și

ba-

BASCHETBALIȘT1I ROMINI 
ÎNVINGĂTORI LA HARKOV

HARKOV 4 (Agerpres). — Selecțio
natele masculine și feminine de 
diet ale orașelor București, Kiev, 
kov și Odesa participă la turneul 
s-a deschis la 3 octombrie în 
sporturilor din Harkov. Primul 
s-a disputat intre echipele masculine 
ale orașelor București și Harkov. Bas- 
chetbaliștii romîni au obținut victoria 
cu scorul de 64—61. Echipa feminină 
a Biiciireștiului a avut ca parteneră 
selecționata Kievului de care a fost 
întrecută cu 49—60.

bas- 
II a r- 
care 
sala 
meci

R. P. Ungare care a avut loc la 
zimil Dinamo din Afoscova s-a înche
iat cu victoria sportivilor țării gazdă. 

_ Probele din ultima zi au fost dominate 
de înotătorii sovietici care au stabilit 
alte patru noi recorduri ale țării. Leo
nid Barbier a cîștigat proba de 200 m 
spate cu timpul de 2:13,9. Recordmanul 
european Leonid Kolesnikov a realizat 
în proba de 200 m bras timpul de 
2:30,1. Tînărul înotător Victor Konoplev 
a fost cronometrai în primul 
ștafetei de 4X100 m liber 
de 54,1. Cel de al patrulea 
fost stabilit de echipa de
4 X 100 m a Uniunii Sovietice. La sfîr
șitul probei cronometrele au indicat 
timpul de 3:42,3. Din cele 16 probe 
care au fost incluse in program îno
tătorii sovietici au cîștigat 12.

schimb al 
cu timpul 
record a 

ștafetă

• PR11V1A ba/.d um t...—.
tind numele îndrăznețului cosmonaut 
Iuri Gagarin se află în R.D. Germană. 
Este vorba despre stadionul de iarnă 
din Naumbuig care se numește ..Gagarin 
Stadion".

• PENTRU echipa Angliei. . meciul de 
la 25 octombrie cu Portugalia este deci
siv în ceea ce privește calificarea insu
larilor în turneul final al C. M. de fot
bal din Chile. De aceea, pentru a face 
față cu succes acestui joc, directorul teh
nic al echipei britanice, Walter Winter
bottom va interveni pentru a-i avea la 
acest meci pe Jimmy Greaves și Jerry 
Hitchens. cunoscuți internaționali en
glezi. care joacă actualmente în Italia, 
primul la Milan iar al doilea la Interna- 
zionale.

v.... .. . . .. c a
se constitui. Inițiativa aparține atletului 
englez Gordon Pirie. trecut recent la pro
fesionism. si -care a început să recruteze 
atleți pentru „spectacole atletice*. Așa
dar, după box, tenis, fotbal, profesionis
mul începe, în lumea capitalistă. să-și 
întindă ghiara si asupra unui sport prin 
excelență amator, atletismul.

P. BULGARIA activează ac- 
peste 120.000 de voleibaliști, 
baschetbaliști. 44.000 _de atleți, 

peste

• IN R. 
tu al men te 
100 000 de 
47.000 de gimnaștî. In anul 1960, 
87.000 de tineri și tinere au trecut nor
mele complexului G.T.O. La dispoziția 
sportivilor bulgari stau 340 de stadioane, 
205 bazine de înot. 25 de piste cicliste 
de beton. 2207 terenuri simple de fotbal. 
1187 terenuri de baschet si 3335 de volei.

• LA KALININGRAD s-au încheiat 
campionatele de tenis de cîmp ale 
U.R.S.S. In competiție s-au înregistrat 
multe surprize, ca de exemplu înfringe- 
rea în semifinale a lui Lejus si Potanic. 
La fete, de remarcat comportarea juni
oarei Bakseieva, care a ocupat locul 3. 
Iată campionii : simplu băieți : Sivohin 
(care l-a învins în finală pe Mirza): 
dublu băieți : Mozer. Lihaciov: simplii 
fete : Dmitrieva: dublu fete ; Dmitrieva, 
Rjazanova ; dublu mixt; Lihaciov, 
trieva. De remarcat că Dmitrieva 
cerit 3 titluri ’

• ECHIPA națională de fotbal a Bra
ziliei și-a fixat calendarul international, 
incepînd din decembrie a.c. In 3 si 6 de
cembrie cu U.R.S.S ; 5n 20 si 23 decem
brie cu Austria : în 22 si 25 aprilie cu 
Polonia ; în 3 si t mai cu Portugalia ; 
în 13 și 16 mai cu Țara Galilor, 
cum se vede, e vorba 
la Rio și ia Sao Paulo.

de dublu
Dună 
meci:

Dmi- 
a cu-

o tot mai 
Comitetul

largă 
națio-

Tom• ORGANIZATORUL american 
Bolam a anunțat că a fost perfectată în- 
tîlnirea de box pentru titlul la toate ca
tegoriile între Floyd Patterson (det ent or) 
și Tom Mc. Neeley (challanger). Meciul 
se va disputa la Boston în ziua de 13 
noiembrie. Reamintim că dacă meciul 
nu s-ar fi fixat. Patterson ar fi fost des
calificat din titlul pe care-1 deține, de 
către Federația internațională.

• SPORTUL cunoaște 
dezvoltare în Senegal, 
nai olimpic al acestei țări a început con
struirea a 3 stadioane. de cîte 8.009. 
15.000 și 30.000 de locuri. In 1963. la Da
kar. se vor disputa Jocurile Prieteniei, 
o competiție la care participă țările a- 
fricane. Printre animatorii mișcării spor
tive senegaleze șe află fostul campion al 
Franței, Abdou Seye (10.2 pe 100 m).

• DUPĂ ..circul Kramer” la tenis si 
după evoluțiile în America ale schiori
lor profesioniști, iată că o nouă trupă

• LA PRAG A s-a încheiat recent un 
marc concurs de verificare a celor mai 
buni jucători de tenis de masă. în ve
derea viitoarelor competiții internațio
nale. La băieți a câștigat Miko, urmat 
de Stanek. Polakovîci șî Andreadis. La 
fete, cea mai bună s-a dovedit Krupovaj

• Mîine se va disputa in sala 
Dinamo din Capitală, cu începere de 
la ora 18, o interesantă întîlnire in
ternațională de lupte clasice între 
iseleețiptiatelț orașelor București 
jChișinăii. Antrenorii Dumitru Cuc și 
;Gheorghe Șuteu s-au decis asupra 
următoarei formațlt: 52 kg — Gli. 
Szabad (campion balcanic), 57 kg — 
Marin Cristea (campion balcanic), 
62 kg — Ion Cernea (medaliat 
olimpic). 67 kg — Simion Popescu, 
73 kg — Gheorghe Dumitru, 79 kg 
— Ion Țăranu (medaliat olimpic). 
87 kg — Glieorghe Popovici (clasat 
ilocul 3 la camp, mondiale Yokohama) 
și grea — Nicolae Martinescu.

• Vor funcționa ca arbitri, printre 
alții, V. Dona, Cili, llie și Ion Crisnic.

• tn ziua de 8 octombrie, la ora 11. 
tot în sala Dinamo va avea loc cea Hitru.

Și

de a noua 
sovietici și 
selecționata 
primi replica reprezentativei de 
neret a orașului București.

• Aseară a părăsit țara. îndreptîn- 
du-se spre R.S.S. Moldovenească, re-’ 
prezentativa de lupte libere a orașu
lui București. Luptătorii romîni vor 
susține prima întîlnire cu selecționata 
orașului Chișinău în ziua de 6 oc
tombrie. Au făcut deplasarea următorii 
sportivi : di. Marmara, I. Vasile, 
Alexandru Geantă (campion balcanic), 
Fr. Gyarmafi, P. Cîrcitimaru, P. 
Sțroie, C. Badea și N. Pavel. După 
cum se poate observa lotul este for
mat dintr-o ’ serie de tinere elemente, 
cu mari perspective. Sportivii au fost 
însoțiți și de antrenorul prof. Dumitru

a întîlnire dintre sportivii 
romîni. De data aceasta 
orașului Chisinău va 

' ti-

Recent s-au desfășurat la Kiev 
campionatele unionale de canotaj a- 
cadeinic. In general, probele s-au 
terminat cu rezultate scontate, victo
riile revenind canotorilor și canotoa
relor •'.are 
zentat cu .
jpionatele europene de la Praga. O 
> surpriză 
8+1 băieți, 
ris“ 
echipaje moscovite.

La fete, proba de simplu a fost 
cîștigată de Muhina (Trud Moscova) 
în 4:00,0. Echipajul aceluiași club 
a ieșit învingător și la 8+1 cu timpul 
de 3 : 12,4. La 4+1 rame - 
Spartak Moscova (3 : 39,0), . la 4+1 
vîsle Spartak Leningrad ("

— de curînd — 
succes U.R.S.S.

au r.epre
ia căm

s-a înregistrat totuși, la 
unde’ echipajul „Jalglii- 

din Vilnius a întrecut reputatele

a învins

(3 : 32,0)

M. Tal (U. R. S. S.) — învingător
în marele turneu de șah de la Bled

Ultima rundă a turneului 
nai de șah de la Bled s-a 
sub semnul 
care a caracterizat 
M arii maeștri 
ultimul prilej 
jele.

în centrul 
însă, 
doi
(U.R.S.S.) și 
Amîndoi au 
refuzlnd în fața 
egalitatea care 
t rare a 
dinaintea 
un bun prilej pentru cx-campionul 
dial de 
său 
cu

internal io- 
desfășurat 

încordate 
întrecere, 

folosească

aceleiași lupte 
întreaga 

au căutat să 
de a-și majora puncta-

atenției au slat desigur, 
partidele pe care le susțineau cei 

pretendenți Ia primul loc : M. Tal 
R. Fischer

ales calea luptei deschise, 
ultimilor lor adversari 

le-ar fi asigurat păs- 
pozițiilor ocupate în clasamentul 

rundei finale, a 19-a. A fost 
mon- 

a se distanța de urmăritorul 
cel mai apropiat. Tal a întrerupt 
avantaj la Najdorf, în timp ce 

Fischer trebuia să caute salvarea în 
finalul partidei cu Ivkov, sun’enit după 
o luptă foarte animată.

Aceste două partide au fost singu
rele întrerupte în ultima rundă. Cele
lalte rezultate : Gheller—Pachman
•/g—Olafsson—Portisch 1—0, Mata
novici—Germek 1—0, Bertok—Bisguier 
Vs-’A» Trifunovici—Darga
Udovcici—Parma 0—1.

(S.U.A.).

„apa care s-au clasat Schwarzova si Kar- 
likova.
• Au LUAT sfîrsit campionatele de 

baschet ale U.R.S.S. La băieți, pe pri
mul loc s-a clasat T.S.K.A. 
urmată de Dinamo Tbilisi și 
pionatul feminin a revenit 
T.T T. din Riga, cai> a 
S.K.A. Riga și Burevestnik

Moscova, 
Riga. Cam- 

formațîei 
întrecut ne 

Leningrad.

C. Santos,• CĂPITANUL echipei F. _. ______ _
Zilo, half ai echipei naționale a Brazi
liei, a declarat că principalii adversari 
ai Braziliei pentru campionatul mondial 
vor ti : Iugoslavia. Anglia. U.R.S.S. si 
Franța.

• IN GRUPA preliminară a campiona
tului mondial de fotbal din care fac 
parte Iugoslavia si Coreea de Sud nu 
s-a disputat încă nici un joc .între aceste 
două țări, din cauza neînțelegerilor asu
pra datei. Iugoslavii au propus pentru 
jocul tur data de 8 octombrie, dar sud- 
coreenii nu sînt de acord. In acest caz. 
va interveni F.I.F.A. c-are se pare că 
va da meci câștigat Iugoslaviei.

• CAMPIONATUL de fotbal italian 
este cel mai „invadat" de jucători stră
ini. In acest an, în prima divizie joacă 
54 d„ străini. Dintre aceștia. 20 au venit 
numai în acest an.

• O CURIOZITATE : Chile este sin
gura țară din America de Sud în care 
terenurile de fotbal nu sînt împrejmuite 
cu sîrmă. De aceea. F.T.F A. a pus în 
vedere chilienilor ca toate terenurile pe 

campionatul 
împrejmuite.

care se va juca pentru 
lumii de anui viitor să fie 
Precauție...

CA se va re-• ARGENTINA a anuntat ... __ „
trage din campionatul mondial de fotr 
bai dacă — asa cum intenționează orga
nizatorii — va fi pusă să joace meciurile 
sale din primul tur în orașul Arica, loca
litate în extremitatea nordică a statului 
Chile.

>Iva- 
de 
au ■ 
și

iar la dublu Dinamo Leningrad 
(3 : 43,4).

Campionul olimpic Viacesi 
nov (V.M.F.) a • cîștigat prob* 
simplu băieți în 7:31,6. La dublu 
învins binecunoscuții Tiukalov 
Berkutov în 6:44,4.

Alte rezultate: 4+1 rame: 1. Trud 
Leningrad 6:41,6; 2 fără cîrmaci: 1. 
Trud Leningrad 7:08,8; 2+1: 1. Jal- 
ghiris Vilnius 7:32,4; 4 fără cirmâci: 
1. Trud Leningrad 6:32,4: 8+1: 1. 
Jalghiris Vilnius 5:58,1

PE SCURT

Serviciul nostru de radio : La relua
rea partidelor întrerupte Tal a reușit 
să-și valorifice avantajul, cîștigînd la 
Najdorf. Fischer a obținut remiza în 
fața lui Ivkov.

★
Iată clasamentul final al turneului: 

1. Tal (U.R.S.S.) 14!/, 
(S.U.A.) 13>/2 ” "
res (ambii 
(Iugoslavia) 
(U.R.S.S.) și 
p ; 8. Parma 
guier (S.U.A.) și Matanovici (Iugosl.) 
9‘/2 p ; 11—13. Najdorf (Argentina), 
Darga (R.F.G.) și Donner (Olanda) 
9 p ; 14. Olafsson (Islanda) 81/, 
15—16. Portisch (Ungaria) și 1 
(Iugosl.) 8 p ; 17. Pachman
slovacia) 7 p ; 18. Bertok 
6>/2 p ; 19. Germek (Iugosl.) 5l/2 p ; 
20. Udovcici (Iugosl.) 4 p.

• înotătorii chinezi au stabilit 8 noi 
recorduri naționale în cadrul concursu
lui interorașe, desfășurat la Șanhat. 
O performanță bună a realizat Tun 
Ien-tieri, cronometrat în proba de 
200 m bras cu timpul de 2:35.9. La 
200 m fluture Cen Cin-ven a obținut 
timpul de 2:23,9. 
liber fete Cen Vei 
de 1:06,2

in proba de 
a înregistrat

internațional de vo- 
mascu-

- - . - ■ • p . 2 Fischer 
p ; 3—5. Petrosian, Ke- 

U.R.S.S.) și Gligorici 
12'/2 p ; 6-7. Gheller

Trifunovici (Iugosl.) 101/, 
(Iugosl.) 10 p, 9—10. Bis-

♦ Intr-un meci
iei desfășurat la Sofia echipa 
lină a R. P. Bulgaria a învins cu sco
rul de 3—2 (15—10; 14 — 16; 15—9; 
12—15; 15—13) echipa U.R.S.S.

/? P ;
Ivkov 

(Ceho- 
(Iugosl.)

♦ In cadrul campionatelor unionale 
de tir desfășurate la Moscova aujost 
înregistrate o scrie de rezultate’ va
loroase. Cu acest prilej țintașii sovie
tici au stabilit 10 noi recorduri ale 
Uniunii Sovietice, dintre care două 
sînt superioare recordurilor mondiale 
oficiale. In proba de armă calibru re
dus — 3X40 — (poziția culcat) Vi- 
tovki Loja a realizat 596 puncte, iar 
în proba de cerb alergător recordma
nul mondial I. Nikitin a obținut 235 
puncte

PERFORMANȚE ÎNALTE IN PRIMA ZI
A CAMPIONATELOR UNIONALE DE ATLETISM

atlc- 
mar-

Re- 
înăl- 
titlul

2<):24,8, iar 
mul la 20 
lh 31:16,8. 
m plat trei 
lin

Campionatele de atletism ale U.R.S.S. 
au început marți Ta Tbilisi cu partici
parea cîtorva sute de atleți și 
te. Prima zi de întreceri a fost 
cată de performanțe excelente, 
cordmanul mondial la săritura în 
țime, Valeri Brumei, a cucerit
de campion unional cu rezultatul de 
2,22 m. Pe locul doi V. Bolșov — 
2.06 m. Un nou record unional a sta
bilit la disc Algimantas Baltușinkas 
cu o aruncare de 57,93 m (vechiul re
cord Trusenev 57,84 m). Piotr Bolot
nikov a cîștigat proba de 10.000 m în

Mihail Lavrov a fost pri- 
km marș cu timpul de 
In seriile probei de 100 
concurenți : Politiko, Ozo-

și Barteniev au egalat recordul 
țării : 10,3.

La săritura în lungime femei, Ta
tiana Șelkanova, din cea de-a doua 
încercare) a sărit 6,56 m ! Cu 8 cm 
peste propriul său record mondial, 
dar rezultatul nu va putea fi omolo
gat deoarece vîntul a bătut cu 3 m 
pe secundă. Pe locul doi s-a clasat 
Valentina Saprunova, care a sărit 
6,36 m.

BOGAT PROGRAM INTERNATIONAL 
PENTRU ȘAHIȘTII NOȘTRI

Ne așteaptă o ..toamnă șahistă*4 ca ni
ciodată mai bogată. Iubitorii „sportului 
minții» vor avea prilejul să asiste în lu
nile următoare la numerpase întreceri, să 
urmărească evoluțiile peste hotare ale 
reprezentanților noștri în importante 
confruntări pe plan internațional.

Astfel, un șahist romîn, care urmează 
să fie stabilit de federație, va lua parte 
între 14 octombrie si 6 noiembrie la tra
diționalul turneu dP la Budapesta orga
nizat în memoria marelui jucător ma
ghiar Geza Maroczi. Printre participant! 
se numără nu mai puțin de zece mari 
maeștri internaționali : Smîsl-ov. Bron- 
ștein. Taimanov. Korcinoi, Filip. Donner, 
Bisguier. Barcza, Portisch. Uhlman. 
Mai concurează maeștrii internaționali 
Bilek, Haag. Dely. Kluger si Sima ghin

La sfîrșitul lunii, două șahiste ale țării 
noastre, campioana republicană Alexan
dra Nicolau și Elisabcta Polihroniade, vor 
lua startul în turneul candidatelor din 
cadrul campionatului lumii.

Finala campionatului R.P.R. de șah se 
va desfășura la București între 3—25 no-

lembrie. Opt zile mai tîrziu Capitala 
noastră va găzdui deschiderea celui de 
al V-lea turneu international al R.P.R. 
programat între 2—22 decembrie cu par
ticiparea a 16 șahiști. -Sase reprezentant! 
ai tării noastre, la selecționarea cărora 
finala campionatului republican va con
stitui un important criteriu, vor avea 
drept oaspeți zece mari maeștri și ma
eștri de peste hotare. Din partea Uniunii 
Sovietice vor participa L. Stein, clasat 
pe locul IV la campionatul unional si 
un mare maestru al cărui nume nu ne-a 
fost încă comunicat. R. P. Bulgaria va 
fi reprezentată de maestrul internatio
nal Z. Milev, campion al țării, ciștigător 
al celui de al doilea turneu internațional 
al R.P.R Au fost trimise invitații marilor 
maeștri W. Uhlman. S. Gligorici. A. 
O’Kelly, B, Larsen, L. Szabo si L. Portisch, 
maestrului internațional B. Sliwa. La fe
derație se așteaptă confirmările de par
ticipare. Amatorii de șah din București 
vor avea deci prilejul să urmărească 
o competiție deosebit de interesantă si 
de o foarte bună valoare tehnică.
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