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S P O R LA MUNCA!
.uni dupS-amiazft fotbaliștii fruntași 

București au luat parte la un e- 
iment însemnat : s-a deschis anul 
învă|ămîm politic pentru jucătorii 
echipele1 ce activează în categoriile 

și B ale campionatului țării.

tatc — pentru această absență. La ca
pitolul frecvență un veritabil 
a stabilit echipa 
cursanțî înscriși, 17 prezenți !

Pe masa prezidiumului vedem pachete

, record”
Dinamo Obor: 17

Audiind prima lecție...
ChioreanuFoto : T.

sala de festivități a du
se umpluse. Din cei 163 
antrenori înscriși la curs 
O prezență de peste 80 

mai

roșii. Sînt
orășenesc

a ora 17 
ii Dinamo 
sportivi și 
iseră 131.
sută, Un procentaj foarte bun, 

că absentau doar membrii lotului 
aflați încă Ia Istanbul și cîțiva ju
ni care urmează cursurile învăță- 
tului de stat. Numai patru nemo- 
ți : l'asile Gh. Marin (Progresul), 

lonescu (Rapid), Vasile Angliei 
îamo) și Voinescu (C.C.A.). Cote
lor i-au criticat, — pe bună drep-

de cărți prinse eu funde 
premiile pe care consiliul 
U.C.F.S. Ie-a acordat fotbaliștilor și 
propagandiștilor evidențiați în cursul 
anului trecut. Cine vor fi sportivii 
răsplătiți pentru modul cum au învă
țat, cum și-an însușit materialul pre-

dat ? Se simte în sală nerăbdarea de a 
zaf!a numele fruntașilor...

Șed in (a o deschide tovarășul Petre 
Capră, președintele consiliului orășe
nesc U.C.F.S. București. în expunerea 
sa e| face o analiză a modului cum s-a 
desfășurat învățăniînlul politic al fot
baliștilor pe anul 1060 —1961 Bilanțul 
este pozitiv. încă de la primele lecții 
s-a observat că acestei forme de învă- 
lăniînt i se dă o mare atenție atît de 
eon durerile cluburilor cît și de cursanțî 
care. în mare majoritate, s-au prezentat 
bine pregătiți, au luat cuvîntul în nu
măr mare la discuții. Învă|ămîntul s-a 
dovedit a fi un ajutor prețios în edu
cația jucătorilor, a îmbogățit simțitor 
cunoștințele fotbaliștilor noștri fruntași. 
Vorbitorul a critical o seric de jucători 
care au căutat să se eschiveze de la în- 
vățăniînt, au neglijat pregătirea, s-au 
prezentat în mod necorespunzător la 
seminarii. Printre aceștia se numără 
Neacșu, Koszka și Creavtt de la Rapid, 
Tătaru și Zavoda II de la C.C.A., E/- 
ti mie, Al. Vasile, Popa, Florescu de la 
Dinamo București. Nu-i de mirare că 
nu inele lor a figurat deseori și pe lis
tele 
care 
tire

jucătorilor certați cu disciplina, 
au avut manifestări și acte nespor- 
pe terenul de joc. Toți aceștia an

VALERIU CHIOSE

(Continuare in pag. a 2 a)

Boxerii noștri victorioși la Lodz

Seleclionaia București—selecționata Lodz 14-6

Miercuri
de partid ți _ . r_____  __......... ........... _ ~
ticipat la sărbătorirea celei de-a 12-a aniversări a proclamării Republicii 
Democrate Germane.

Delegația a fost alcătuită din tovarășii Gheorghe Apostol, membru 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., prim-vicepreședinte al Consiliului 
Miniștri, conducătorul delegației, Dumitru Colin, membru supleant 

Biroului Politic al C.C. al P.M.R., general colonel 
ministrului Forțelor Armate.

La sosire, în Gara de Nord, membrii delegației
tovarășul Petre Borilă, membri ai C.C. al P.M.R., ai
de partid și de stat.

Au fost de față Wilhelm Bick, ambasadorul R. D. Germane la Bucu
rești și membri ai ambasadei.

s-a înapoiat în 
guvernamentală

Capitală, venind de la Berlin, delegația 
a Republicii Populare Romîne care a par-

al 
de 
al 
al

Floca Arhip, adjunct

au fost salutați de 
guvernului, activiști

(Ager preș )

CICLISTUL ION IONIȚA (Voința), PENTRU A Xl-a OARA 
CAMPION LA 1.000 m CU START DE PE LOC

S. Mihălțeanu - individual și Flacăra roșie-pe echipe-cam
pioni de urmărire la juniori

C. Dumitrescu (FI. roșie) campion la urmărire individuală
Anul acesta campionatele republica

ne de ciclism pe pistă cunosc o mai 
mare afluență de participanți, îndeosebi 
la probele rezervate juniorilor. De 
altfel — pentru prima oară în istoria 
campionatelor — probele de juniori se 
situează ca importanță, nivel tehnic și 
spectacol sportiv înaintea celor rezer
vate seniorilor. Și lucrul acesta nu 
poate deeît să ne bucure !

Marți după-amiază 23 de juniori 
și-au început disputa pentru cucerirea 
titlului de campion republican la urmă
rire individuală — 2.000 m. Vîntul n-a 
permis tinerilor cicliști să se apropie 
de recordul probei (2:39,5 — D. Pa
raschiv, 1961). A plăcut insă în mod 
deosebit, dîrzenia cu care aceștia și-au 
apărat șansele. După desfășurarea

seriilor s-au calificat pentru semifinale 
deținătorii celor mai bune 8 perfor
manțe. Dar încă din acest moment era 
clar că pentru titlul de campion vor 
lupta doar talentații juniori D. Paras- 
chiv (Flacăra roșie) — 2:47.0 și S. 
Mihălțeanu (Flacăra roșie) 2:43,5. O 
performanță apropiată ca valoare rea
lizase și M. Gurgui (C.C.A.) : 2:48,5. 
Desfășurarea sferturilor de finală a 
dat cîștig de cauză următorilor alergă
tori : D. Paraschiv — 2:46,7 (învinsul 
său C. Porumb a realizat 2:52,4). D. 
Mărgărit — 2:50,6 (M. Gurgui i
2:52,4), N. Danielopol — 2:50,3 (V.

HRISTACHE NAUM

(Continuare in pag. a 3 a)

ÎNTÎLNIRI INTERNATIONALE
ALE SPORTIVILOR ROMINI IN LUNA NOIEMBRIE

Azi, la Dinamo: ♦ 

tîlnirea internațională de volei * 
icăra roșie—Spartak Varșovia ț

«► 
Azi își începe turneul în țara ;; 
astră echipa masculină de volei 
artak Varșovia. Oaspeții vor «► 
sține două partide în București;; 
alte două la Craiova și Ploiești.«. 
Prima întilnire are loc azi, în;; 
a Dinamo : Flacăra roșie—Spar-«► 
: Varșovia. Partida va fi prece-y 
tă de meciul amical masculin;; 
ogresul—Dinamo. Programul va «► 
*epe la ora 17. Vineri, tot în;; 
jeași sală : Flacăra roșie — Di- - ► 
mo (masculin, amical) și Pro-;; 
jsul—Spartak Varșovia. In «.
itinuare, echipa poloneză va în— 
ii duminică, la Craiova, echipa;; 
ală C.S.O., iar Luni Ia Ploiești,-* 
mația clubului Petrolul. ;;

fit

Pugiliștii bucureșteni și-au încheiat 
turneul în R.P. Polonă. După rezul
tatul de egalitate (5—5) realizat în 
compania puternicei selecționate a 
orașului Varșovia, marți seara în sala 
sporturilor din Lodz, boxerii din echipa 
Capitalei noastre au obținut o fru
moasă victorie, cu scorul de 14—6, în 
fața selecționatei orașului. Peste 5000 
de spectatori au urmărit intîlnirea, 
apreciind boxul eficace al pugiliștilor 
bucureșteni. Cea mai bună impresie 
au lăsat-o Puiu Nicolae și Marin Ion, 
care au cîștigat înainte de limită.

Iată rezultatele tehnice în ordinea 
categoriilor : Olech b.p. M. Dobrescu ; 
N. Puiu b.k.o. 3 Skapiec ; Horodekl 
b.p. C. Gheorghiu (!) ; C. Rusu b.p. 
Kubiș ; I. Marin b.k.o 2 Tkocz ; C. An
ton b.p. Staniaszczyk ; C. Stănescu 
b.p. Wojtczak; Stanczykowski b.p. 
D. Gheorghiu; Gh. Negrea b.p. Ku
backi ; V. Mariuțan b.p. Widowski. 
Surpriza întilnirii de la Lodz a con
stituit-o, firește, înfrîngerea lui Mir
cea Dobrescu și îndeosebi cea a lui 
Constantin Gheorghiu care la Var
șovia se comportaseră excelent. Cei

doi boxeri au avut adversari comba
tivi și bine pregătiți tehnic.

Pugiliștii bucureșteni vor sosi vi
neri în Capitală.

Și în luna care urmează, noiembrie, sportivii noștri vor fi chemați să 
apere culorile țării într-> sexie de competiții internaționale. Astfel, într-una 
din zilele perioadei 20-25, va avea loc la Sofia intîlnirea dintre reprezen
tativele de box ale R. P. Romîne si R. P. Bulgaria. In zilele de 11—12, gim- 
naștii și 
R. - ~
de 
12,
In ___ ,, ___ — --------------  - ------------------ ------- —- --------
unui turneu internațional de handbal masculin în 7 de Ia Praga. în timp 
ce formația feminină de handbal în 7 a R.S.S. ’
un turneu la noi în perioada 22 noiembrie — 3 decembrie. In sfîrșit, între 
26 și 28 ale lunii, sportivii romîni vor participa la campionatele internațio
nale de tenis de masă ale Scandinaviej din Suedia.

jimnastele noastre vor lua parte ia un turneu international în 
D. Germană, apoi, la 25—26, la Strasbourg, se va desfășura intîlnirea 
gimnastică R.P.R. — Franța. Tot în Franța, dar Ia Bayonne, în ziua de 
se vor întrece selecționatele de iugbi ale țării noastre și celei gazde, 
aceeași lună, echipa de tineret a Bucureștiului va concura în cadrul 

. ’■ ' - - F. **“Z» 
Ucrainene va întreprinde a'

Azi, la ora 16,30, pe stadionul Republicii 

Echipa boliviana „ALWAYS READY" 
debutează în compania Progresului

• ÎN DESCHIDERE : LOTUL R.P.R. (JUNIORI) - C.C.A. (TINERET)
cu începere de la ora 16.30, urmînd ea 
repriza a doua să aibă loc la lumina re
flectoarelor. în deschidere, la ora 14.45, 
lotul de juniori al R.P.R. —r care se 
pregătește pentru partida cu R.P. Poloni 
(de la 22 octombrie la Bydgoszcz) — 
va susține un meci de verificare cu foiv 
mația de tineret a C.C.A.

Partida dintre Progresul 
Ready va fi condusă de M. 
lat la tușă de A. Bentu și

Nioi nu s-au stins ecourile meciurilor 
de fotbal R.P. Romînă — Turcia și iată 
că amatorii de fotbal din Capitală au 
prilejul să asiste la o nouă partidă 
internațională. De data aceasta este

vorba de o formație sudamericană, din 
Bolivia — Always Ready din La Paz —, 
care va primi replica echipei Progresul. 
Intîlnirea, care suscită o atracție deose
bită, se dispută pe stadionul Republicii

Alexandra Nicolau,
n nou campioană de șah a țării
ipă cum era de prevăzut, ultimele 
e ale finalei feminine au oferit o 
i pasionantă, <m răsturnări spec- 
oase în clasament. Evident, titlul 
■ampioană a fost ,pu« In joc* în 
îirea direct! dintre cele mai autori- 
pretendente — Alexandra Nicolau 

largareta Perevoznio — desfășurată 
enultima rundă. A cîștigat Nicolau 
urprinzător nn aste ațtt rezultatul 
dei, cît rapiditatea cu care a fost 
ut : 23 de mutări ! O inexactitate 
ională, oomisă de șahista ploieștcană 
deschiderea partidei, a contribuit 
;ur la acest epilog cu adevărat dra.

Să precizăm că în dimineața a- 
își zile, Percvoznic cîștigase între- 
i cu Desmireanu și după această 

de patru victorii consecutive se 
cu o jumătate de punct înaintea 

'ioanei... Faptul n-a avut darul să 
irajeze pe Alexandra Nicolau. Ea

a jucat cu multă voință și inventivitate 
această partidă decisivă, prin care își 
păstrează titlul cucerit la ediția pre
cedentă a campionatului republican.

Rezultate tehnice : Manolescu — Poli- 
hroniade 0—1, Răducanu — Gogîlea 
1—0, Iliescu — Maier 1—0, Rădăcină 
—Fărcaș Vj—-*/a, Baumstarck — Reicher 
0—1, Gesticone — Simu ’/j—*/2, Ma- 
kai — Desmireanu 1—0 (runda a 14-a); 
Răducanu — Manolescu 1—0, Iliescu— 
Polihroniade y2—V2. Makai — Simu 
0—1 (întrerupte).

Aseară s-a disputat ultima rundă, a 
15-a. Nu mal puțin de 6 partide s-au 
încheiat cu remiză : Simu—Nicolau.- Pe- 
revoznic—Baumstarck, Reicher—Rădăcină, 
Fărcas—Iliescu. Maier—Răducanu, Gogî
lea—Manolescu. Polihroniade a cîștigat 
la Makai.

Clasamentul final : Alexandra Nicolau 
ll'/r (din 15), Margareta Perevoznic 11, 
Ellsabeta Polihroniade lO'/s. Rodica Rei
cher 10. Elena Răducanu sl Renne Făr- 
cag 8 etc.

Cinci dintre internaționalii echipei boliviene ALWAYS READY. De la stingă 
la dreapta, sus: ESPINOZA, LOPEZ fi CLAURE; jos: ESCOBAR ți 
ALCOCER Foto: P. Romoșan

și Always 
Popa, aju- 
T. Burta».

NUMEROȘI INTERNATIONAL! 
IN ECHIPA OASPEȚILOR

Fotbaliștii bolivieni, oaspeți de trei 
iile ai Bucureștiului, se simt foarte 
bine în capitala țării noastre și, după

(Continuare in pag. a 3-a)

ECHIPA DE FOTBAL FERIKOY 
DIN ISTANBUL SUSȚINE 

DOUĂ JOCURI ÎN TARA NOASTRĂ
Ieri dimineață a sosit in Capitală, 

venind cu autocarul de la Istanbul, 
echipa de fotbal Ferikoy din prima 
categorie a campionatului Turciei. 
Fotbaliștii oaspeți susțin azi prima 
partidă, la Constanța, in compania 
formației Farului. Duminică, Feri
koy va juca la Tirgoviște cu Meta
lul.



Alegerii* organelor locale ale U. C. F. S.

H0TĂRIR1LE ADUNĂRILOR GENERALE Șl CONFERINȚELOR
DE MUNCĂ ALE ASOCIAȚIILOR SPORTIVEBAZA PLANURILOR

RUG Bl

Primele jocuri m Cupa 7 Noiembris’*

’Adunările generale Și conferințele 
pentru alegerea organelor locale ale 
U.C.F.S. contribuie direct la consolida
rea activității asociațiilor noastre spor
tive. In hotărîrilc elaborate cu acest 
prilej stat cuprinse sardini concrete 
pentru eliminarea lipsurilor existente, 

i progres real în 
a maselor de 

ai muncii în practicarea spor- 
Propunerile concrete pentru fo
ia maximum a resurselor interne, 
de către membrii U.C.F.S. în 
adunărilor generale și confenn- 

fost trecute în hotărîri. Există 
premise pgntru a se

pentru realizarea unui 
activitatea de angrenare 
oameni 
tului.
losirea 
făcute 
cadrul 
țelor, au 
deci importante 
Înregistra tin evident progres.

Realizarea hotărîrilor adunărilor ge
nerale și conferințelor trebuie făcută 
printr-o judicioasă repartizare a sarci
nilor pe membrii noilor consilii alese, 
printr-o atentă planificare. Și aceste 
lucruri este firesc să fie făcute prin 
planurile de muncă pe care consiliile 
asociațiilor le întocmesc imediat după 
desfășurarea adunărilor generale și con
ferințelor pentru 
locale ale U.C.F.S.

Recent am făcut 
sportivă Sirena de 
gice

lor*'. în general, consiliul asociației s-a 
străduit și a reușit să cuprindă în 
planul de muncă majoritatea propune
rilor făcute de membrii U.C.F.S. — 
înscrise în liotărîrca conferinței. Grij'a 
pentru păstrarea echipamentului și pen. 
tru organizarea tradiționalelor compe
tiții de mase, popularizarea activității 
asociației în rîndul muncitorilor uzinei, 
mărirea continuă a numărului membri
lor U.C.F.S. ș.a. sînt de asemenea cu-

nou ales. Din par
cele negative, atc 
analizat tn acest 
se tragâ tavătă- 

care noile consilii 
reieșite din

facă fiecare consiliu 
țile bune, ca și din 
planului de muncă 
material trebuie să 
minte. Dc modul în
pun în aplicare sarcinile 
desfășurarea adunărilor generale și con
ferințelor depinde succesul activității 
sportive viitoare.

— HN. —

Din planul de muncă al asociației sportive „Sirena"

alegerea organelor

o vizită la asociația 
la Uzinele metalur- 

asile Roailă”. Noul consilia al 
asociației a pornit la lucru. Trccînd 
la transpunerea în viață a sarcini
lor reieșite din conferință, consiliul a 
alcătuit un plan de muncă bine orientat 
în cele mai multe sectoare. Au fost fixate 
termene pe baza analizei posibilităților 
de realizare, au fost repartizate sarcini 
pentru toți cci 15 membri ai consiliului 
și s-au ales cu disccrnămînt problemele 
cele mai esențiale. Membrii U.C.F.S. au 
cerut să se dea o mai mare dezvoltare 
unor discipline sportive 
Iciul, boxul 
muncă este 
desfășurată 
precum și 
populare pe 
ultimul timp 
practicarea 
de muncă vine să sprijine dezvoltarea
acestui atrăgător sport. în cinstea zilei 

Noiembrie se va organiza o inte-
competiție de handbal in 7.

au fost scoase

cum sînt vo- 
în planul de 

analiza- muncii 
acestor secții, 
unor întrcceii

și șahul.
prevăzută

în cadrul 
organizarea 
asociație. S-a dezvoltat în 
gustul muncitorilor pentru 

handbalu'ui în 7. Planul

de 7 
resantă 
Cu prilejul conferinței 
în evidență lipsurile care mai există în 
încasarea Ia timp a cotizațiilor. Ținînd 
seamă de propunerile făcute (trecute 
în hotărîrea conferinței) consiliul a pre
văzut în planul dc muncă următoarele: 
„Organizarea evidenfei membrilor 
U.C.F.S pe grupe și pe asociație, in- 
.'Urnirea organizatorilor de grupe și 
urmărirea continuă a încasării cotizații-

începind de simbătă, cele opt echi
pe bucureștene din alegoria A vor 
participa la o nouă și importantă com
petiție rugbistică — „Cupa 7 Noiem
brie" — organizată de federația de
specialitate și clubul sportiv Știința. 
Competiția reunește la start echipele 
Știința, C.C.A., Atetalul „23 
l.T.B. (seria A) ; Dinamo, 
C.F.R. Grivița Roșie și Progresul (seria 
B). Prima etapă se va desfășura sistem 
turneu intr-un singur 
echipe urtnînd a juca 
re din adversari. în 
etapă jocurile se vor

August".
Rapid,

tur, fiecare dintre 
o dată cu fieca- 
cea de a doua 
desfășura numai

tur, astfel: 
serii pentru 
locul II se vor întîlni pentru loc’t 
II ctc.

Iată programul jocurilor:
S1MBATA: Știința Buc. - C.C.A 

teren Tineretului IV ora 15,45, arbitr 
N. Soculescu. DUMINICA: Metalul „2 
August" — l.T.B., teren Gloria, ora 1 
arbitru N. < 
Rapid, teren 
11,30, arbitru 
vița Roșie — 
Copilului, ora 
mescu.

primele clasate din ambel 
locul I, echipele clasate p

l.T.B., teren Gloria, ora
Galikovski; Dinamo 

Parcul Copilului, or 
N. Fulea; C.F.R. Gr 
Progresul, teren Parei 

10, arbitru Gh. Eft

Nr. 
crt. SARCINA Termen Locul 

de desf. Cine răspunde

3 Analiza activității sec
țiilor de volei, box și șah. 9.X. —

Antonovici, 
Matei, Crăciun

12

Se vor face amenajări 
Ia baza sportivă (la tere
nul de handbal, cazan 
baie, tribună, teren de an
trenament etc.).

5.X—l.XII
Baicu 
Matei 
Antonovici

15

Organizarea camp. pe 
asociație Ia șah, volei, 
haltere, tenis de masă și 
popice.

l.XI—
20.XII.

Sala 
clubului

Crăciun, 
Popescu. 
Matei. Baicu

prinse în planul de muncă, cu termene 
și responsabilități precise.

Cu toate acestea consiliul asociației 
sportive Sirena a omis uncie lucruri. 
Astfel, deși în liotărîrca conferinței este 
prevăzut să sc organizeze excursii tu
ristice, 
văzută 
sarcinile 
activității 
insuficiente, 
văzute nu vor 
mică parte din 
U.C.F.S. Ținînd 
apropie sezonul 
firesc ca planul 
organizarea 
noului sezon. La capitolul 
buie amintit și faptul 
sînt prea generale Ș> 
mărit.

O atenție deosebită 
planificării muncii în 
principalele obiective, pc 
rioadă pentru care a fost

★
Vorbind despre planul 

asociației sportive Sirena 
despre părțile pozitive și 
trebuie să remarcăm în 
grij’a cu care consiliul a trecut la alcă
tuirea Iui imediat după desfășurarea 
conferinței. Același lucru trebuie să-l

în planul de muncă nu este pre- 
nici o acțiune. De asemenea, 

prevăzute pentru dezvoltarea 
compctitionale de mase sînt 

Cele cîteva competiții pre- 
putca angrena decît o 

numărul membrilor 
seama de faptul că se 
sportiv de iarnă era 
de muncă să prevadă 

unor competiții specifice 
.lipsuri* tre- 

eă unele sarcini 
deci greu de ur-

trebuie acordată 
perspectivă la 

întreaga pe- 
ales consiliul.

PENTRU VIITOR, REZULTATE ȘI MAI BUNE...

care desfășoară o rodnică 
în cadrul secțiilor pe ra- 
sport, asociația sportivă 

a reușit ca, în ultimul tîmp,

Una dintre cele mai puternice aso
ciații sportive din raionul I. V- Sta
lin este cea organizată pe lingă Mi
nisterul Metalurgiei și Construcțiilor 
de Mașini. Avînd un mare număr de 
membri, 
activitate 
mură de 
M.M.C.M.
șă obțină o serie de rezultate bune- 

Este justificată deci mindria cu 
care au vorbit despre aceste, succese 
mulți dintre participanții la confe
rința pentru alegerea. organelor, loca
le. ale U.C.F.S. organizată in cadrul, 
acestei asociații. S-a scos în eviden-. 
ță faptul că consiliul asociației a' 
reușit să angreneze intr-o. continuă . 
activitate sportivă un mare număr 
de membri UC.F.S. Două treimi din 
numărul total al membrilor iau parte- 
cu --regularitate la antrenamente și. 
competiții în cadrul secțiilor de atle
tism, fotbal, volei, șah, turism, spor
turi nautice, tenis de cîmp, popice 
și tir. In această privință demn de 
subliniat este și faptul că consiliul 
asociației a organizat o serie de în
treceri de mase,, printre care un loc 
principal l-a ocupat campionatul a-" 
sociației sportive, desfășurat la vo- . 
lei, șah, tir, popice etc.

O rodnică activitate a depus secția 
de turism. Sprijinită de consiliul a-, 
sociației, această secție a inițiat or
ganizarea unor interesante excursii 
care s-au bucurat de o frumoasă a- 
preciere din partea masei de membri 
ai U-C.F.S. In afară de aceasta, un 
număr de 20 membri ai asociației au 
urmat cu succes cursurile de orien
tare turistică, iar alți șase au absol
vit o școală de arbitri. Pe de altă 
parte, membrii secției de turism au 
raportat conferinței că în cinstea a- 
cestui important eveniment din viața 
asociației lor sportive ei au realizat 
cu succes traversarea Bucegilor de 
la Bușteni Ia Bran. Din cadrul sec
ției de turism a fost evidențiat în 
mod deosebit șeful de serviciu V. 
Băncilă (D.I.E), care a fost princi- 

Jjalul ..animator al activității.

Cuvinte frumoase s-au spus și des
pre cei 56 de membri ai secției de 
sporturi nautice, a căror activitate a 
fost deosebit de rodnică in ultimul 
timp. Dar discuțiile au atins și o se
rie de probleme pe care consiliul a- 
sociației nu le-a rezolvat satisfăcă
tor. In această direcție a fost criti
cată lipsa de activitate a unor grupe 
sportive (spre exemplu D.M.F.) care 
in ciuda condițiilor create mu mun
cesc pentru dezvoltarea activității - 
sportive. In afară de aceasta, o parte 
din cei care au luat cuvîntul în„ ca
drul discuțiilor purtate pe marginea 
dării de seamă, au arătat că nu s-au 
depus suficiente strădanii pentru in
tensificarea * gimrîasticii în producție.

Multe din propunerile făcute in 
cadrul conferinței au fost Cuprinse 
în proiectul de măsuri aprobat apoi 
de delegații’ membrilor l'-CȚS. In 
încheierea conferinței a foist ales 
noul consiliu al asociației în fruntea 
căruia se află ing. Anton Pușcașu și 
din care fac parte printre alții Carol 
Legendi, Zenaida Petrescu, ing. Du
mitru Teodorescu, Vasile Băricilă, 
Victor Fabrian ș.a

r

„PLOAIE" DE
Comportarea jucătorilor de la l.T.B. 

în primele două etape ale campiona
tului Capitalei a impresionat pe ama
torii de popice. In decurs de numai 
o săptămînă ei au corectat de patru 
ori recordurile țării, realizind rezul
tate extrem de valoroase. Duminică 
8 octombrie, în faza inaugurală a 
campionatului au totalizat 5242 p.d. 
(nou record pe echipei in confrunta
rea cu Dinamo Victoria, iar simbătă 
și duminica trecută, confirmind for
ma bună in care se găsesc, au trăit 
din nou clipele plăcute ale recordu
lui. Mai tatii, tînărul Nicolae Moldo- 
veanu, în etate de 17 ani, a depășit 
simbătă seara cea tnai bună perfor
manță a țării (S28 p.d.) stabilită anul 
trecut în cadrul „Cupei 1 Mat“ de 
maestrul sportului Petre Purje din 
Cîmpina. Dar recordul lui Moldovea- 
nu (932 p.d.) a rezistat doar o sin
gură noapte pentru că a doua zi di
mineața coechipierul său Constantin 
Rudău a doborît din 200 bile mixte 
941 popice.

Jucătorii de la I.T.B. au avut ca 
adversari în etapa a Il-a pe sporti
vii asociației Cimentul, care de ase
menea au avut o comportare bună. 
Dar mai bine să vă redăm evoluția 
scorului și rezultatele individuale în 
ordinea intrării pe pistă :

SPORTURI NRUTICE

De curînd a avut loc pe Iaetib Heră
strău primul concurs organizat la noi 
pentru veliștii juniori. Această acțiune 
de perspectivă ne bucură, ea contribuind 
în mare atăsiiră ia formarea de noi 
cadre la iabt.ing. De altfel. tinerii 
veliști din Capitală au răspuns cu entu
ziasm acesteiinițiative. Dovada au 
constituit-o ce! 12 echipaje de snaip 
care au foSf-prezente la startul celor 
trei regate ale competiției Atenționăm 
de asemenea participarea masivă a re
prezentanților clubului Știința, exemplu 
care poate fi urmat și de secția de 
iahttng a clubului Metalul, lată cele 
mai bune rezultate : I. Dan Popescu 
—- B. Marius (Met.) 3.303 p, 2. M. 
Gressianu — D. Grcssianu (Șt.) 1923

In campionatul de calificare...
Din nou întrecerea echipelor parti

cipante la campionatul de calificare a 
prilejuit dispute de nivel tehnic mulțu
mitor și au oferit spectatorilor, în cele 
mai multe cazuri, prilejul de a urmări 
partide deosebit de echilibrate. Rezul
tate : SERIA I GRUPA A: Universi
tatea — Dinamo II 6—14 (0—11), 
Știința Inst. Construcții — Arhitectura 
6—6 (0—3), Autobuzul — Petrol Chi
mie 0—6 (0—0), Șantierele Navale 
Oltenița — Știința I.P.G.G. 3—5 
(0—5). SERIA I GRUPA B: Electro- 
putere Craiova — Drubeta T. Severin

RECORDURI
L. Bejan (I.T.B.)-C. Constantin 

(Cimentul) 858-885 ; N. Moldoveanu— 
N. Stănescu 932—925 ; Fr. Popescu— 
I. David 852-783 ; C. Rudău-I. Popa 
941—909 ; C. Legendi—Gh. Tufiș 777— 
777, C. Nuțescu—Gh. Pășteanu 916— 
911. Scor final: 5276-5190. Jucătorii 
de la l.T.B. au realizat astfel un nou 
record pe echipe !

După cum se vede, 6 din cei 12 ju
cători au depășit „granița" celor 900 
p.d., cifră care pînă acum se realiza 
foarte rar. Discutând cu antrenorul 
echipei l.T.B., acesta ne-a spus că 
succesele popicarilor bucureșteni con
stituie rodul unei pregătiri metodice 
și conștiincioase, în care s-a urmărit 
îmbunătățirea următoarelor procedee 
tehnice:

1. Deprinderea jocului la canale 
(abandonarea jocului la centru) ; 2. 
Alegerea poziției favorabile pentru 
rezolvarea cu eficacitate maximă a 
diverselor figuri ; 3. Lovituri directe 
pentru canalele mari și diagonale 
pentru canale mici.

Toate aceste deprinderi au fost rea
lizate printr-un antrenament intens. 
Așa se pregătesc sportivii bucureșteni 
și rezultatele n-au întîrziat să se 
arate !...

9—3 (3—3), Vulcan Buc.—Sirena Bu 
9—14 (6—6), Flacăra roșie Buc. - 
Meteorul Buc. 0—0; Gltoria Buc. - 
Petrolul Pitești 9—0 (0—OL SERIA 
II-A: Precizia Săcele — Progresul Si 
nătatea R. Sărat 3—0 (0—0), Petrol 
Ploiești — l-arul Constanța 8— 
(3—3), Constructorul Ploiești — C 
mentul Medgidia 0—3 (0—0), U.S.A.: 
Năvodari — Metalul Buzău 5— 
(5—0). SERIA A lll-a : Dinamo Baci 
— Petrolul Tecuci 0—6 (0—3), Lan: 

.norul Roman — Ancora Galați 6—
(6—0), Rulmentul Bîrlad — Ceahlă 
P. Neamț 43—3 (19—0), Construct 
rul I.U.T. Iasi — C.S.M. Brăila 3- 
(3—0). SERIA A IV-A: Chimi. 
Tîrnăveni — Știința Timișoara 3— 
(3—0), Jiul Petroșani — C.S.M. Sib 
0—6 (0—3).

De remarcat scorul alb realizat < 
I-'lacăra roșie în compania Atetcoruii 
după un joc deosebit de frumos și i 
bun nivel tehnic, victoria Petrolul 
Ploiești asupra liderului seriei a 11- 
Farul Constanța, precum și înfrîng 
rea Științei Timișoara de către form 
ția din Tîrnăveni.

★
Ieri s-au desfășurat în Capitală cite 

jocuri din cadrul campionatului rep 
blican de calificare seria I grupa 
care s-au încheiat cu următoarele i 
zultale:

Petrol Chimie — Rapid II : 9- 
(3—0), Arhitectura — Universitate 
17—5 (6—0) : Autobuzul — Șantien 
Navale Oltenița : 14—0 (8—0).

Finala

Intre 20-22 octombi 
la București 

campionatului 
pe anul 1961
republican

TR. IOANIȚESCU

constiti 
întrec, 
20 și

p, 3. D. Podeanu — Cr. Popescu (Șt.) 
1747 p, 4. C. Lazaride— S. Ilașriaș 
(Șt.). 1555 p, 5. A. Andrei — AĂihăiță 
(Șt.) 1060 p, 6. Damaschin — R Ilas- 
naș (Șt.) 1027 p.

Cu ocazia acestei competiții s-a des
fășurat și .tin concurs de verificare 
pentru, seniori, la clasafinii.’ Pe pri
mele 3 locuri s-au situat: 1. E. Svo
boda (Met.), 2. N. Iliescu (Șt.) și 
3. P. Purcea (Met.).

(Șt.)

republican
Campionatul 

desigur cea mai importantă
a echipelor de oină. Intre 
octombrie vom avea prilejul să 
mărim echipele care, mergînd < 
victorie in victorie, s-au calificat 
finala acestei mari competiții. Iată- 
C.P.B., Victoria Cristești (reg. Cit 
Torpedo Tohan, Dinamo Săsar, Dr 
Nou Boureni (reg. Oltenia), Birui 
Gherăești (reg; Bacău), Avîntul Cur 
ni (reg. Buc.) și Avîntul Frasin (r 
Suceava).

Întrecerile vor fi găzduite de 's 
dionul Tineretului din Capitală, 5 
temui de joc: turneu simplu. Fo 
de specialitate a convocat urmate 
arbitri la finală : G. Marinescu (Bu 
A. Tofan (Iași), I. Dumitrescu (F 
șani), I. Sălceănu (Constanța), I. ' 
resejan (Cluj), I. Sigmireanu (Regh 
A. Pascu (Lehliu), V. Ciolacu (Sib

Spor Ia B M U II © ă !

Dinamo București, virtuală campioană
• Marți s-au desfășurat la Ștrandul 

Tineretului două întilniri în cadrul 
campionatului R.P.R. In prima, C.C.A. 
a învins Crișana cu 5—4 (2—3, 1—1, 
2—0, 0—0). Victoria militarilor este 
pe deplin meritată deoarece au jucat 
mai calm, au înotat mai repede și s-au 
apărat organizat. Au înscris: Kocsis, 
Alexandrescu (2), Firoiu, Tontsch, 
pentru C.C.A. și Hegyesi (2), Csordas 
și Z. Kovacs, pentru Crișana.

Dinamo București a învins pe Știin
ța București cu 5—1 (1—0, 1—0, 2—0, 

și a acumulat 28 de puncte, și

este astfel virtuală campioană a țării. 
Au înscris Nistor, Covaci, Rusu, Bla- 
jec, Mihăilescu, pentru Dinamo și 
Chirvăsuță, pentru Știința (A. A.).

• Azi. de Ia ora 16, Ștrandul Tine
retului găzduiește 3 din cele 4 partide 
ale penultimei etape a returului cam
pionatului republican. Se vor disputa, 
in ordine, meciurile: Știința — I. C. 
Arad, Dinamo—Mureșul Tg. Mureș, 
C.C.A.—Știința Cluj.

Al patrulea joc al etapei arc loc la 
Oradea, între Crîșana din ’«■'".-'tente 
și Rapid Bucureștii

(Urmare din pag. 1)

cri-
in

Nutiweiller IV, Datcu, Țîrcovnicu | 
naino), Mindru, Cosma, Dinulescu, S 
rnndescu l (Progresul). Szabi, Ar. 
(Metalul), Andrei, Nicoară (Dinamo

fost puși în discuția colectivului, 
ticâți pentru atitudinea indolentă 
pregătirea politică, fapt care a dus la bor). Pentru mintea depusă au fost 
o 
ci.
Al.

sensibilă
Al|ii, 

Vasilc) 
avînd

îndreptare a unora dintre 
însă (Neacșu, Eflimic, 
s-au arătat refractari la 

critică, avînd și în continuare o atitu
dine necorespunzătoare. Abia spre sfîr- 
șitul anului ei au dat unele semne — 
considerăm insuficiente — că au înțe
les însemnătatea pregătirii politice. în 
anul care începe așteptăm ca acești fot
baliști, și alții care s-au pregătit slab 
pînă acum, să facă o cotitură radicală 
in comportarea lor. Este bine ca ei să 
urmeze exemplul colegilor lor de sport 
care au avut bucuria de a se vedea e- 
vidențiați, de a fi răsplătiți pentru 
munca și sîrguința lor. Premii frumoase 
în cărți au fost atribuite lui Toma, 
Hone. Cojocarii (C.C.A.), Georgescu. 
Ozon, Macri, Dungu (Rapid), Ine II,

vidențîați următorii propagandi 
Harbu Ștefan (Rapid), Aroneanu (1 
greșul), Pandelescu (Dinamo), lin 
Ilicș (Dinamo Obor).

în continuare a fost expusă în 
sportivilor prima lecție. Fotbaliștii n< 
cu atenție bibliografia pentru a 
găti conspecte bine alcătuite, care 
ajute în însușirea materialului. Des 
că întălămîntul de partid, ridicarea 
vclu'ui politic și ideologic va fi un 
tor însemnat pentru întărirea discipl 
pe terenurile de joc, pentru o corn 
tare cît mai frumoasă. Și nu 
îndoim că în acest an rezultatele 
tinute vor fi și mai bune, iar la sf 
va fi și mai mare numărul celor 
dcn|ia|i.

Spor la Învățătură, fotbaliști !



= Ofi
Arbitrul R. Righi: Echipa dvs
mi-a făcut o buna impresie

Tn urmă cu 
de septembrie.

doi ani, într-o seară 
_ _______ . , am avut prilejul la 
Ploiești să-1 cunosc pe arbitrul italian 
R. Righi, care duminică a condus pe 
Stadionul „23 August" întîlnirea R.P. 
Romină — Turcia. Atunci, în 1959, 
Righi a fost unul din arbitrii de tușă 
la meciul Petrolul — Wiener Sport-

•H. ____  ■___

Echipa boHviană „Always Ready" 
debutează in compania Progresului

(Urmare din pag. 1)

cum ne-a spus d. Armando Pagano — 
conducătorul echipei Always Ready —, 
ci vor căi»-*.a să răspundă caldei primiri 
și ospitalității gazdelor prinlr-un joc 
de nivel superior în meciul de astăzi cu 
Progresul. Ei au făcut marii și aseară 
antrenamente de acomodare pe Stadio
nul Republicii și în cursul lor au arătat 
în primul rînd o foarte bună tehnică.

Lotul de jucători — foarte tineri (în 
medie 23 de ani) — cuprinde numeroși 
internaționali. Iată de altfel, din cine 
se compune lotul (în paranteze dăm 
numărul de selecționări în echipa na
țională) : E. Colo (3) și W7. Zamorano 
— portari; R. Va as (1). O. Cluure 
(5). E. Espinoza (3), A Miranda (5), 
R. .Muzio și M. Zabala ga — fundași ; 
F. Ruiz, J. Rocabado (5), M. di Meglio 
și R. Fresco — mijlocași ; R. Rlacutt. 
F. Val da (2). C. del Llano, M. Al cocor 
(5), A. Escobar (5), R. Lopez (5), E. 
Dominguez și R. Cortez — înaintași.

Antrenorul Vicente Arrcyra nu s-a 
fixat încă asupra formației pe care o 
va alinia azi.

Reprezentanții fotbalului bolivian (care 
a făcut 1 — 1 și 1 — 2 cu Uruguay în 
preliminariile campionatului mondial) 
au la activul lor o serie de rezultate 
bune. In afara celor pe care le-am a- 
nunțat, notăm victoriile asupra for
mațiilor St. Lorenzo din Buenos Aires 
(4—3) și America din Rio de Janeiro 
(2-1).

N -AȚI LA PROGRESUL

Fotbaliștii Progresului, care se pre- 
esc intens pentru meciurile din ca

drul „Cupei cîștigătorilor dc cupe* (cu 
echipa portugheză Leixoes. căreia i-a 
propus datele de 9 și 19 noiembrie) 
așteaptă cu interes întîlnirea de astăzi, 
pentru că ca constituie o etapă a acestor 
pregătiri. Dc aceea, antrenorii I. Lupa? 
și C. Drăgușin consideră ca foarte utilă 
această partidă, în care Progresul va 
alinia o'formație remaniată. Noutatea 
o constituie reintrarea lui Dinulescu în 
postul dc inter dreapta, în locul lui 
Smărăndescu I, care — ca și Pașcanii 
— este accidentat și nu poate juca. Tată, 
dc altfel, formația Progresului : Mîndru 
(Cozma) — Nedelcu, Caricaș, Soare — 
Ioni fă, Adam — O aida, Dinulescu, Voi- 
nea, Mafteufă, Marin. Rezerve : Gheghe, 
Ma ior, Baboie și Stoiccscu.

Dc la federația Domină dc fotbal
Biroul Federației Rotnine de Fotbal 

a luat în discuție atitudinea nesporti
vă, condamnabilă, dezaprobată de pu
blicul spectator, pe care a avut,o ju
cătorul Nunweiller Ion în întîlnirea 
R.P. Romină—Turcia. Apreciind -că o 
asemenea atitudine este incompatibilă 
cii comportarea pe care trebuie să o 
aibă sportivii noștri și îndeosebi cei 
cărora li se încredințează cinstea de a 
face parte din echipele reprezentative 
și ținind seama, de faptlil că jucătorul 
Nunweiller Ion nu este Ia prima a- 
batere de acest fel,. biroul federației a 
hotărit să-l scoată'din lotul R.P.R. pe 
timp de un an și sa l avertizeze că 
la prima abatere va fi exclus din ac
tivitatea competițională.

Petrolul Ploiești a fost un bun partener
pentru echipa

SOFIA 11 (prin telefon de la cores
pondentul nostru). Echipa de fot
bal Petrolul '— Ploiești a fost in
vitată de federația bulgară de speciali
tate pentru a servi drept partener de 
pregătire pentru echipa reprezentativă 
a R. P. Bulgaria. întîlnirea a avut loc 
ieri, în nocturnă, la Sofia și s-a încheiat 
cu rezultatul de 3 — 1 (2—0) în favoa
rea naționalei bulgare, care se pregătește 
pentru jocurile cu Finlanda (28 octom

club în cadrul „Cupei Campionilor 
Europeni", terminat cu victoria oaspe
ților la scorul de 2—1. Apreciase jo
cul bun al fotbaliștilor ploieșteni, „Ce 
păcat însă, că înaintarea — ne spu
nea el — a... dat cu piciorul la atitea 
ocazii!“

Au trecut doi ani și duminică l-am 
revăzut pe arbitrul italian. De data 
aceasta, aprecierile bune priveau în 
primul rînd înaintarea echipei noastre:

— Atacul a dovedit fantezie, a avut 
multă viteză în acțiuni, a combinat 
spectaculos și eficace în același timp. 
Jucind și in viitor așa, după păre
rea mea poate depăși și apărări mai 
experimentate. Aveți o extremă dreap
tă, Pîrcălab, de mare clasă. Incon
testabil că la victorie a contribuit și 
jocul liniei de mijloc, care a fost cu 
adevărat inepuizabilă. In general, echi
pa dvs. mi-a făcut o bună impresie 
și afirm lucrul acesta fără să fac un 
act de complezență. Concepția moder
nă, jocul rapid purtat pe aripi au 
încintat adesea și au adus echipei 
romîne un succes net. Turcii au jucat 
bine in cîmp, dar nu au pus în real 
pericol poarta lui Voinescu. 
portar strașnic! 
echipa de Ia o 
astronomic.

Apoi, firul 
spre... public:

— Am avut 
1959 să remarc obiectivitatea și cu
noștințele publicului rornîn. 
la București mi-a confirmat 
rea făcută atunci.

In încheiere, Righi ne-a
— In scurta mea vizită 

rești am văzut multe lucruri frumoa
se. Voi duce la Milano amintirea urior 
clipe foarte plăcute petrecute în mi
nunata dvs. Capitală, pe care aș dori 
s-o revăd cît de des.

Necmi 
înfrî ugere

discuției

prilejui ia

Au un 
și-a salvat 
la un scor

a alunecat

Ploiești în

Jocul de 
consta ia

spus : 
in Btictt-

AL. PAPAIANOPOL
corespondent

Note, știri, rezultate
ASTĂZI, DOUĂ........SFERTURI DE

FINALĂ" ÎN CUPĂ
In cadrul etapei „sferturilor de fina

lă" ale Cupei R.P.R.. astăzi au loc două 
întîlniri si anume :

Craiova : U.T.A.-Voința București și
Oradea : Știința Timișoara-Arieșul

Turda
Celelalte două meciuri. Progresul — 

C.C.A. si Rapid—St. roșu, nu au fost 
încă programate.

SĂPTĂMINA ACEASTA IN 
CAPITALĂ

Jocurile de campionat programate Ia 
București se vor disputa astfel :

Sîmbătă 14 octombrie. Stadionul Re
publicii. ora 13.45 : Flacăra rosie-Me- 
talui București: ora 15.30 : Știința—Di
namo Obor (cat. B).

Duminică 15 octombrie, stadionul „23 
August“. ora. 13.45 • Dinamo—Jiul Petro
șani; ora 15.30 : Progresul—U.T.A. (cat. 
A). Stadionul Progresul, ora 9: Dinamo— 
Jiul; ora 10.45 : Progresul—U.T.A. (tine
ret).

In același timp, biroul Federației 
Romîne de Fotbal consideră că riu a 
luat tpate măsurile necesare pentru 
curmarea din rădăcini a abaterilor de 
ia disciplina sportivă. In acest sens, 
colegiul central de arbitri a primit 
indicația să ia măsuri ca arbitrii să 
sancționeze cu obiectivitate, cu mai 
mult simț de răspundere și fermitate 
pe toți acei jucători care comit aba
teri ce aduc prejudicii creșterii cali
tative a fotbalului nostru.

De asemenea, federația recomandă 
consiliilor cluburilor și asociațiilor 
sportive, precum și secțiilor de fotbal 
să intensifice munca de educație cu 
fotbaliștii, pentru asigurarea unei 
comportări demne in întrecerea spor
tivă, pentru desfășurarea campiona
tului la nivelul cerințelor actuale.

R. P. Bulgaria
brie) și Franța (12 noiembrie) din ca
drul .preliminariilor campionatului mon
dial. In prima repriză inițiativa a apar
ținut echipei bulgare, iar în a doua 
Petrolului, care a prestat un joc tehnic, 
combina!iv, soli citind din plin pe fotba
liștii bulgari. Scorul final a fost stabi
lit în min. 89. Au marcat : Sotirov, la- 
kimov și Diev, respectiv Dridea.

TOMA HRISTOVj

In turneul balcanic 
interduburi

în competijia balcanică rezervată 
cliipelor de club s-a mai disputat

e- 
..... un 

meci. La 1 octombrie a avut loc returul 
întîlnirii Partizan Tirana — Fenerbahce 
Istanbul. Partida, care a avut loc la 
Tirana, s-a încheiat la egalitate : 0—0.
In urma acestui rezultat, cla samentul
se prezintă astfel

1. Fenerbahce 7 2 4 1 9: 8 8
2. St. roșu 4 2 2 0 8: 5 6
3. Levski Sofia 5 1 2 2 7: 7 4
4. Partizan 4 1 1 2 2: 2 î> u
5. A.E.K. Alena 4 1 1 2 8:12 3

CONSFĂTUIREA ARBITRILOR
REPUBLICANI

dinDuminică, în sala Dinamo 
tală. a avut loc consfătuirea 
republicani de fotbal. Cu acest prilej 
s-a prezentat un raport asupra arbitra
jelor prestate în primele 7 etape ale 
campionatului. Deși fată de perioadele 
corespunzătoare din anii precedent! s-a 
înregistrat un progres calitativ însemnat, 
calificativul de „foarte bine“ acordat de 
observatori fiind preponderent (61’/o), au 
existat, totuși, cîteva arbitraje slabe. 
Colegiul central de arbitri analizînd cau
zele care au determinat aceste arbitra
je necorespunzătoare, a stabilit că ele 
se datoresc faptului că arbitrii respec
tivi nu au aplicat întocmai îndrumările 
date în cursul de la Poiana Brașov. La 
discuțiile care au urmat pe marginea 
raportului prezentat, a participat un 
mare număr de arbitri, care au subli
niat cu spirit autocritic și de 
dere lipsurile manifestate.

In încheiere. Colegiul central 
bllrf a trasat sarcina de a fi 
cu fermitate toate îndrumările ___  „
cursul de la Poiana Brașov. Jocul dur, 
actele de nesportivitate și infracțiunile 
antijoc trebuie să fie sancționate cu 
promptitudine în tot timpul jocului si 
indiferent în ce parte a terenului se 
produc, recurgîndu-se fără nici un fel 
de ezitare, chiar la măsura extremă pre
văzută de regulament ; eliminarea din 
joc. In mod deosebit se va pune ac
centul pe interzicerea totală a folosirii 
mîinilor sub orice formă; fapt care va 
determina jocul corect cu corpul șl 
sporirea tehnicității jocului.

Capi- 
arbitrilor

răspun-

de ar- 
a plicate 
date la

• Jocurile de duminică din tară vor 
începe la ora 15.15.

• Meciurile (A și tineret) Știința Cluj- 
Metalui Tîrgoviște au fost aminate.

• Vineri Ia ora 19 va avea loc 
în sala clubului Dinamo ședința 
lunară a colegiului de antrenori oraș 
București.

ARBITRII JOCURILOR DE 
CATEGORIE B DIN 15 OCTOMBRIE

SERIA I. Carpati Sinaia - C.S.M. 
Brăila : Gh. Vereș, N. Vizireanu; I. 
Csifo — CIu.1 ; Poiana Cîmpina—Dinamo 
Galati : A. Pop R. Pop. N. Macovei - 
Oradea; Fores fa Fălticeni — Prahova 
Ploiești ; i. Nemeș - Turdă, A. Varga - 
Cluj. T. Cîmpeanu - Beclean ; Dinamo 
Suceava — Rapid Focsani ; A. Nuty — 
S. Mare, I. Todor - Cărei. P. Molnar - 
Sighet; Știinta Galati - C.S.M.S. Iași : 
R. Mărgărit. E. Martin. Gh. Năstase - 
București: Flacăra Moreni-Ceahlăul P. 
Neamț : M. Grădinaru, M. Bostan — Iași. 
I. Radu — Bîrlad; C.F.R. Pașcani-Steaua 
Roșie Bacău : C. Sotir. M. Antonescu. 
M. Teodorescu — București.

SERIA A II-A. S.N.M. Constanta - 
C.F.R. Roșiori : M. Sadoveanu. Gh. Bă- 
dti'lescu,’ V. Riv’a București'; C.S.M. 
Reșița C.S.M. Mediaș : V. Dumitrescu,
M. Popescu - București.- I. Mucă — 
Giurgiu; Știinta București — Dinamo O- 
bor • Gh. Dalea. A. Bentu. T. Burtan — 
București: Tractorul Brașov - Farul 
Constanta ; D. Costa, N. Csato, T. Ve- 
cap — Oradea: Flacăra roșie Buc.—Me
talul Buc. ;• B. Dumitrescu, S. Mîndraș, 
r. Pișcarac - București; C.S.O. Craiova- 
Chimia Făgăraș • I. Ștefănescu, N. Mo- 
roianu, C. Dragu — Ploiești: Chimia 
Govora-C.S.M. Sibiu î A. Pop, I. Ba- 
ranyal. V. Meszaroș — Oradea.

SERIA A III-A. A.S.A. Crisul Oradea- 
A.S.M.D. Satu Mare : G. Blau, L. Fe- 
renezi, I. Ritter - Timișoara ; I.R.A. 
Tg. Mures — C.F.R. Arad ; V. Olaru — 
P. Neamț, C. Gheorghiță, I. Frăsin — 
Bacău: Recolta Cărei — C.S.M.D. Baia 
Mare : P. Sotir. S. Popa; M. Ispas «- 
Mediaș; Vagonul Arad — C.S.M. Cri șa na:
N. Cursaru, Gh. Stănescu — Ploiești, Gh. 
Comănescu — Cîmpina; Corvinul Hune
doara—C.S.M. Cluj : O. Comșaj Alex. 
Ene - Craiova, V. Buiculescu — Caracal: 
Ind. sîrmei C. Turzii—Mureșul Tg. Mu
reș : D. Rusu, St. Munteanu, V. Toma - 
București : Arieșul Turda—C.F.R. Timi
șoara ; D. Dimulescu, T. Fi ran, N. Cre- 
tu — București.

INDUSTRIA SÎRMEI C. TURZII — 
VAGONUL ARAD 3—1 (2—0)

In acest joc restanță de categorie B, 
golurile au fost marcate de Adam 
(min. 17 și 44) și Copil III (min. 49), 
respectiv Chivu (min. 65 din 11 m). 
In ultimele 20 de minute arădanii au 
jucat fără Dodeanu care, accidentat a 
părăsit terenul. (P. Țonea, coresp.).

—= * ■^".i£xI3X3jCr^Xli =— 
Concursuri... rezultate...

> BUCUREȘTI. Pe stadiuxiui Tinere
tului s-au desfășurat întrecerile etapei a 
H-a a diviziei Capitalei pentru începă
tori. Iată cîteva din rezultatele obținute: 
BĂIEȚI : 100 m : Gh. Zamfirescu (C.S.S.) 
11,4 ; 200 m : Gh. Zamfirescu 22,8 : 400 
m : Gh. Zamfirescu 52,6 : 800 m : Gh. 
Ciobanu (C.G.A.) 2:04.1 : 1.500 m ; T.
Haș (D.) 4:13,6 ; lungime : C. Priminescu 
(C.S.S.) 6,37 ; triplu : V. RAut (St.) 13,17: 
prăjină : V. Marinescu (Prog.) si I. Gri- 
gorescu (C.S.S.) 3,20 : înălțime : s. Ne- 
greanu (Șt.) 1,75 ; suliță : A. Popa (Șt.) 
55,47 ; FETE : 100 m : E. Pro to pop eseu 
(Voința) 13,5 ; 200 m : V. Tieu (D) 28.3 ; 
400 m ; L. Frunză (Rapid) 64,0 : 80 mg : 
El Caragea (C.S.S.; 14,4 : lungime r M. 
Pre dese u (Prog.) 4,94 : disc C-ta Stan 
(Voința) 36,19 suliță : M. Brandsdorfer 
(C.S.S.) 33.32.

După dou£ etape clasamentul compe
tiției se prezintă astfel : 1. Dinamo 1.133 
p ; 2. Clubul sportiv școlar 864 p ; 3. 
Progresul 677 p : 4. Voința 575 p ; 5. 
Rapid 410 p; 6. Metalul „23 August* 257 p. 
(N1COLAE D. NICOT.AE-coresp l
• RM. VILCEA. Fe stadionul din loca

litate a avut loc un concurs la care au 
participat peste 80 de juniori din Rm. 
Vîlcea. Slatina si Cîmpulung. Ultimii 
s-au prezentat cei mai bine pregătiți, 
cîștigînd majoritatea probelor. Cîteva re
zultate : FETE: greutate : Eiv. Cataramă 
(C) 9,73 ; lungime : V. Sulcă (R. V.) 4,65; 
disc : M. Vasiliu (C) 30,60 : BĂIEȚI :
înălțime ; I. Dumitrescu (C.) 1.65 ; greu
tate jun. II: Ov. Cre!u (C) 12,50. (DRA- 
GOMIR ROSIANU. coresp,).

BAIA MARE. P.x vn timp nefavo
rabil (ploaie și lapovi â) a avut loc un

—= OtSDHTEȘSai -------
Ciclistul Ion Io iță (Voința), pentru a Xl-a oară campion

(Urmare din /Mg 11

Stănescu: 2:50,4 1), S. Mihălțeanu — 
2:49,0 (M. Gociman : 2:54,5). Tn
aceeași zi s-au desfășurat și semifina
lele probei. Așa cum anticipasem pen
tru desemnarea titlului de campion s-au 
calificat cei doi reprezentanți ai clubu
lui sportiv Flacăra roșie : D. Paraschiv 
(2:48,6) l-a învins pe D Mărgărit 
(2:56,0), iar S. Mihălțeanu (2:46,9) 
l-a întrecut pe N. Danielopol (2:52,5). 
Finala a fost amina tă pentru miercuri 
după-amiază.

Proba de 1.000 m cu start de pe loc, 
rezervată seniorilor, i-a adus maestru
lui sportului Ion loniță (Voința) cel 
de al XI-lea titlu de campion republi
can pe această distanță. Deși ne aștep
tam la o replică mai dirză din partea 
unor concurenți cum sint D. Stan 
(C.C.A ), E. Bărbulescu (Dinamo) ș.a. 
am asistat la o victorie netă a record
manului. Iată clasamentul final al în
trecerii : 1. ION IONIȚA (VOINȚA) 
1:14,7 — campion al R.P.R.: 2. G. 
Dumitrescu (Flacăra roșie) 1:15,3; 3. 
Mihai Voinescu (Dinamo) 1:15,6; 4. 
D. Stan (C.C.A.) 1:15,9: 5. E Băr
bulescu (Dinamo) 1:16,0; 6. Constan
tin Voicu (C.C.A.) 1:17,0; 7 D Rotaru 
(C.C.A.) 1 : 17,2.

In finala probei de urmărire indivi
duală juniori (2.000 m) — desfășu
rată miercuri după-amiază — Simion 
Mihălțeanu (Flacăra roșie) a cucerit 
cel de al doilea titlu dc campion pe 
pistă din acest an. El l-a invins pe co
legul său de club D. Paraschiv (re
cordmanul probei) de o manieră care

ȘASE MECIURI DIN CAMPIONATUL CATEGORIEI A
ÎN PROGRAMUL PRONOSPORT D£ SĂPTĂMINA ACEASTA

Duminică se reia campionatul cate
goriei A de fotbal. Iată de re concursul 
Pronosport din această săniăinină este 
așteptat cu legitim intere* dc toți par- 
ticipanții.

Toate cele șase intîlniii de categoria 
A pot fi considerate la fel de intere
sante,-la aceasta contribuind in special 
întreruperea de peste două săptămîni.

La acest concurs, vă sfătuim să ju- 
cați în colectiv. Puteți organiza gru
puri de participant!-, creîndu-vă astfel 
■posibilitatea de a participa pe scheme 
inai mari, cu șanse mărite de ciștig. 
Ați putea alege schema de 4 triple, 4 
duble și 4 soliști desfășurată 'după 
sistemul redus, pe nouă variante co
lective.

Să luăm un exemplu :

PRONOEXPRES

I. lx lx lx lx lx lx lx lx lx
II. 2 2 2 2 2 2 2 2 2

III. lx lx lx I X lx lx lx lx lx
IV. 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V. 1 X 2 I X 2 1 X 2

VI. t 1 1 1 1 1 1 1 1
VII. 1 X 2 X 2 1 2 1 X

VIII. 1 X 2 2 1 X X 2 1
IX. 1 1. 1 X X X 2 2 2
X. x2 x2 x2 k2 2x x2 x2 x2 x2

XI. 12 12 12 12 12 12 12 12 L
XII. 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ea tragerea Pronocxpres din 11 oc
tombrie 1961 au fost exlrusc din urnă 
următoarele numere

6 4 22 4* 27 34 

Pronospo

concurs la care au participat și atlețl 
din Gvadea. Cîteva rezultate • FEMEI : 
100 m : V. Pazman.v (O.) 13,4 : 400 m : 
S. Bor (O ) 64,6 ; BARBATI : 100 m : I. 
Vasca (O.) 11,3 : 200 m : Vasca 23,5 ; 
800 m : C. Cojocarii (B.M.) 2:06,5 ; 3 km. 
marș : p. Kbrdsi (O.) i4;'3,0. Punctaj ge
neral Oradea - Baia IV*are 56-40 p. (I. 
GHIȘA ȘI AL. JILAU-corcsp.).
• ORADEA. Cîteva rezultat? obținute 

Ia faza regională a concursului republi- 
can de triatlon : seniori : H. Hatfaludi 
(C.S.M Crișanaj 1529 n ; juniori L. Ba- 
l'.nt (S.S.E.) 1496 n ; junioare : TI. Kiilliis 
(S.S.E.) 1592 D.
• SF. -GHEOKGHE Comisia raională 

de specialitate a organizat re~ent un 
concurs la care au luat pnrte si o serie 
de atieti clujeni. Cele maț bune rezul
tate au fost Înregistrate de L. Tuba 
1.70 m la înălțime. Al. Dincă 6.14 la lun
gime si A. Zsigmond 49.56 la ciocan. 
(Z. PAPP-coresp.j.

Duminică se va desfășura pe sta- ; 
dionul „23 August" din lași faza ' 
finală a concursului republican de . 
triatlon. Vor participa cei mai buni V 
atleți care au concurat la întrece- { 
rile etapei regionale. Concursul cu- t 
prinde următoarele probe: 100 m, J 
lungime și greutate. Se vor întocmi ' 
clasamente pe categorii: seniori, î 
senioare, juniori și junioare. ?

; impune. învingătorul a realizat tim
pul de 2:47,6, iar învinsul 2:48,9. Lo
cul 111 a fost ocupat de D. Mărgărit 
(Flacăra roșie) care l-a întrecut pe 
N. Danielopol (I.T.B.). Proba de ur
mărire pe echipe juniori s-a încheiat 
cu victoria Flacărei roșii în compo
nența căreia se ailau primii trei cla
sați în proba de urmărire individuală 
(S. Mihălțeanu, D. Paraschiv, D. 
Mărgărit) și Gh. Radu. Rezultate teh
nice: 1. Flacăra roșie 2:37,1 ; 2. I.T.B. 
I 2:40,3; 3. Voința 2:41.7; 4. I.T.B. II 
2:42,5

Proba de urmărire individuală se
niori (4000 m) a fost dominată de re
cordmanul ei : Constantia Dumitrescu 
(Flacăra roșie). El a realizat în serii 
5:26,6, performanță care a contat ca 
cel mai bun timp al zilei pînă în finală 
cînd tot C. Dumitrescu a obținut 5:25.1 
Din serii s-au calificat primii opt a- 
lergători. Din sferturi de finale au cu
cerit dreptul de a continua lupta C. 
Dumitrescu, G. Moiceanu, ion Vasile 
și Gh Radulescu. In prima semifinală 
G. Moiceanu a dispus de Gh Radu
lescu, iar C. Dumitrescu de Ion Va
sile. Finala a fost pasionantă doar în 
primele 2—3 ture cînd G. Moiceanu a 
fost egal cu C. Dumi'rescu. Apoi, re
cordmanul s-a detașat și a cîștigat 
clar. Clasamentul final : 1. C. Dumi
trescu (FI. roșie) 5:25,1 : 2. G. Moi
ceanu (Dinamo) 5:33,3; 3. Gh. Ră- 
dulescu (C.C.A.) 5:43,8; 4. I. Vasi> 
(C.C.A.) 6:00,0.

Vineri după-amiază începînd de fa 
ora 15,30 se desfășoară proba de ur
mărire pe echipe seniori și 500 m. 
contra cronometru juniori.

Numere de rezervă 1 49
Fond de premii : 479.614 lei.
Tragerea următoare va avea loc 

miercuri 18 octombrie 1961, în Bt,cn-> 
rești în sala din str. Doamnei nr 2,



Rapid București se distanțează 
în campionatul feminin 

de handbal în 7

La Constanța

jTinerii horeri romîni și cehoslovaci 
și-au imparlii victoriile

învingînd de o manieră categorică 
formația timișoreană C.S.Ș. Banatul, 
handbalistele de la Rapid București 
au luat un avans de 3 puncte în cla
sament față de un grup de trei echipe 
format din Știința Timișoara, Tracto
rul Brașov și Știința București. Și cum 
campioanele noastre joacă duminică la 
București cu Tractorul, iar Știința 
București (pe teren propriu cu C.S.M. 
Sibiu) și Știința Timișoara (în depla
sare cu Mureșul Tg Mureș) susțin par
tide destul de dificile. Rapid București 
are toate șansele să-și mărească acest 
avanta j.

O situație asemănătoare există și în 
seria a Il-a a campionatului masculin. 
Tehnometal Timișoara, cu două puncte 
avans, joacă duminică pe teren propriu 
cu Știința Petroșani. în timp ce princi
palele sale urmăritoare evoluează in 
deplasare. In seria I însă, pînă la des
fășurarea meciurilor restante, situația 
continuă să fie neclară, lată clasamen
tele la zi:

BOGATĂ ACTIVITATE SĂPTĂMÎNA VIITOARE 
LA BASCHET

Săptămîna viitoare baschetul va 
avea o activitate deosebit de bogată, 
atît pe plan intern cît și internațio
nal.

Evenimentul cel mai important îl 
constituie, desigur, vizita reprezenta
tivelor R.S.F.S.R. care vor evolua 
în Capitală (18 și 20 octombrie), la 
Brașov (22 octombrie), Tg. Mureș (24 
și 25 octombrie) și Cluj (27 octom
brie).

Oaspeții, așteptați să sosească la 
București în ziua de 15 octombrie, au 
in componență jucători și jucătoare 
din orașele Rostov pe Don, Stalin
grad, Leningrad și Sverdlovsk, mulți 
dintre ei avînd o intensă activitate 
internațională. Printre cei mai cunos- 
cuți amintim de Kandel (participant 
la campionatul european de la Bel
grad), Borodin (un foarte talentat pi
vot înalt de 2 m), Adeleeva, Dronova, 
Edeleeva, Panteleeva, Artunova ș.a.

Cu un an în urmă echipa R. P. 
Romine a susținut o serie de jocuri 
în compania formației R.S.F.S.R. în
cheiate cu următoarele rezultate : 
la Leningrad : 72—70 (41—33) pentru 
R.P.R., la Stalingrad : 63-62 (34-32) 
pentru R.S.F.S.R., la Rostov pe Don : 
72—67 <"”’-'11) pentru R.P.R.

Pe plan intern subliniem consfătui
rea antrenorilor echipelor din cate
goria A, care va avea loc in zilele 
de 17 și 18 octombrie în sala Dinamo. 
In cadrul acestei consfătuiri vor fi 
prezentate următoarele referate și ra
poarte : „Metodica atacului șt a apă
rării in lumina noii orientări de pre
gătire și de joc“, referat prezentat 
de V. Popescu și Al. Popescu ; Ra
port privind pregătirea pentru cam
pionatul republican 1961—1962, refe- 
renți Dan Niculescu și L. Nagy; Ra
portul comisiei centrale de competiții

HANDBAL IN 7 FEMININ
1. Rapid Buc. 6 5 1 0 69:37 11
2. Știința Timiș 6 4 1) 2 55:47 8
3. Tractorul Brașo’- 6 3 2 1 48:40 8
4. Știința Buc. 6 3 2 1 44:42 8
5. C.S.M. Sibiu 6 3 1 2 55:30 7
6. Progresul Buc. 6 2 1 3 43:77 5
7. C.S.Ș. Banatul Timiș. 6 9 0 4 36:47 4
8. C.S. Mureșul Tg. M. 6 2 o 4 33:”O 4
9. S.S.E. Petroșani 6 2 0 4 39:59 4ie. i.t.b. 6 0 1 5 23:56 1

HANDBAL IN 7 MASCULIN —
SERIA

1. Dinamo Buc. 4 4 0 0 98: 52 8
2. Rafinăria Teleajen 4 3 ti 1 81: 69 6
3. C.C.A. 4 2 i 1 72: 69 5
4. Tractorul Brașov 5 2 1 2 89: 96 5
5. Știința Buc. 5 2 0 3 85: 86 4
6. Rapid Buc. 4 2 0 2 78: 91 4
7. Dinamo Bacău 5 1 0 4 95:110 2
8. Știința Galati 5 1 0 4 93:118 2

SERIA A II A

1. Tehnometal Timiș. 6 5 0 1 127:102 10
2. C.S.O. Craiova 6 4 0 2 107: 90 8
3. Dinamo Tg. Mures 6 4 0 2 111: 96 8
4. Știința Timiș. 6 4 0 2 lt2:105 8
5. Știința Petroșani 6 3 0 3 112:111 6
6. Voința Sibiu 6 2 0 4 114:128 4-i
8. I.T.B. 6 1 0 5 93:125 2
7. Dinamo Brașov 6 1 0 5 79: 98 2

cu privire la măsurile ce trebuie luate 
pentru asigurarea bunei desfășurări 
a campionatului, referent Paul Po- 
povici ; Raport privind pregătirea 
echipelor, referent Frederich Printz 
și Maria Voicu ; Raport privind pre
gătirea echipelor, referenți V. Bor- 
deianu și P. Vasiliu. Toate referatele 
și rapoartele vor fi însoțite de dis
cuții.

„CUPA CELOR 4 REGIUNI"
Timp de trei zile s-au desfășurat pe 

terenul Voința din Oradea întrecerile 
de baschet dintre reprezentativele mas
culine și feminine de baschet ale regiu
nilor Mureș-Autonomă Maghiară, Ma
ramureș, Cluj și Crișana, participante 
la „Cupa celor 4 regiuni".

In întrecerea formațiilor masculine 
pe primul loc s-a clasat selecționata 
regiunii Mureș-Autonomă Maghiară, 
urmată de Crișana, Cluj și Maramu
reș. La fete: 1. Crișana, 2. Cluj, 3. 
Mureș-Autonomă Maghiară, 4. Mara
mureș.

JLIE GHIȘA — coresp. reg.

PRIMUL TUR AL „CUPEI CAMPIONILOR EUROPENI" LA TENIS DE MASĂ
LONDRA 11 (Agerpres). —■ La 

Cardiff s-au tras la sorți îritîlnîrile 
din primul tur al celei de-a doua edi
ții a „Cupei campionilor europeni" la 
tenis de masă, competiție cîștigată la 
prima ediție de formația romînă C.S.M. 
Cluj.

In primul tur se vor desfășura ur
mătoarele meciuri: Ajax Amsterdam—

amator primea bani pentru cursele sale. 
Pirie dă și o cifră : ca „amator* * a pri
mit circa 1000 de lire sterline ! Declara
țiile lui au produs consternare în rîndu- 
rile Iul Amateur Athletic Association.

• „SPORTUL profesionist este incom
patibil cu regimul socialist* — a declarat 
ministrul forțelor armate revoluționare 
cubane, Raul Castro, cu prilejul unei 
conferințe organizate de Institutul natio
nal al sporturilor din Cuba. „In regimul 
capitalist - a adăugat Raul Castro — 
sportul nu are decît un scop : profitul. 
In regimul socialist, el trebuie să fie un 
mijloc pus la dispoziția, cetățenilor pen
tru întărirea sănătății lor si a-i face ca
pabili să ridice producția si sâ-si apere 
patria*

e VIITOAREA ediție a „Cupei Euro
pei" la fotbal a întrunit pînă acum ade
ziunea a 23 de țări, printre care și 
R.P.R. Jocurile se vor disputa tur-retur, 
după următorul program: eliminatoriile 
între 1 august 1962 și 31 mai 19G3 ; opti
mile de finală pînă la 31 octombrie 
1963 : sferturile de finală pînă la 31 mai 
1964. După aceea se va face un turneu 
final cu 4 echipe.
• IN CICLISMUL sovietic și-a făcut 

apariția un tînăr dotat cu excepționale 
calități : Gheorghi Rasat ki. complet ne
cunoscut pînă acum, el a reușit să cîș- 
tige recent, ia Sevastopol titlul de cam
pion unional la proba de 50 km contra
timp. învingîndu-i pe cunoscutil Mele- 
hov. Petrov. Cerepovici.
• TRECUT recent la profesionism, at

letul englez Gordon Pirie a publicat în 
ziarul „The People* o declarație în care 
spune că încă de Pe vremea cînd era

• ATLETII polonezi si americani se 
vor întilni într-un meci revahșă, în anul 
viitor la Chicago. în zilele de 29 iunie — 
1 iulie.
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tenis de masă ale R.P. Chineze au fost 
cîștigate la băieți de selecționata ora
șului Șanhai și la fete de echipa C a 
orașului Heilun-Kiang. De notat că atît 
Ciuan Tse-tung, campion mondial la 
băieți, cît și Ciu Ciun-hui.*  campioană 
mondială la fete, au fost învinși. Cam
pioana mondială a fost învinsă de Cen 
Min-ci, o elevă de 15 ani !
• STUDENTUL Rolf Herings din 

Koin a reușit recent o aruncare de 82,48 
m la suliță. Cifra reprezintă a sasea per
formanță mondială a anului.
• DIN CAUZA că numele său este di

ficil de pronunțat pentru spanioli, jucă
torul de fotbal austriac Senekowitsch, 
transferat recent la Betis Sevilla va 
apare în formație sub numele de ...Se
neca !
• ÎNTR-UN meci pentru campionatul 

mondial de box la categoria mijlocie, cu
banezul Benny Kid Paret l-a învins ia 
puncte, la „Madison Square Garden", 
pe deținătorul titlului, Emile Griffith.

CONSTANȚA 11 (prin telefon). Cu o 
formație schimbată față de cea care 
a evoluat la București, echipa de ti
neret a țârii noastre a terminat, marți 
seara, la egalitate (10—10) cu puter
nica formație de tineret a R. S. Ce
hoslovace. Reprezentantul nostru la 
categoria muscă, N. Moldoveanu, a 
fost cel mai bun boxer al reuniunii. 
REZULTATE TEHNICE: N. Moldo
veanu b.p. Augustin ; O. Chenan 
b.k.o. I Neurath ; Mericka b.p. V. An- 
toniuKucera b.p. C. Niculescu ; St. 
Vituș b.p. Mladek ; Chochola b.p. 
Gr. Enache ; I. Olteanu b.p. Popelka ; 
Tyls b.k.o. I Gh. Neagu; Ioanovici 
b.ab. I Ianovic (R.S.C.) ; Hrebicek 
b.p. C. Franz. Au arbitrat foarte bine 
P. Epureanu, C. Paraschivescu, A. Ri-

Turneul de șah
Luni a inceput turneul internațional 

de șah de la Varșovia. Tragerea la 
sorți a stabilit următoarea ordine a 
participanților pe tabela de concurs:

1. Fichtl (R. S. Cehoslovacă), 2. 
Kostro (R. P. Polonă), 3. Minev (R. 
P. Bulgaria), 4. Grabcewski (R. P. 
Polonă), 5 Sliwa (R. P. Polonă), 6. 
Lengyel (R. P. Ungară), 7. Brzoska 
(R.P. Polonă), 8. MITITELU (R.P.R.).

Amănunte asupra 
recordului mondial 

al Irinei Press
TBILISI 10 (Agerpres). —
Campionatele unionale de atletism 

s-au încheiat la Tbilisi cu un excep
țional record mondial stabilit de Irina 
Press în proba de pentatlon. Cam
pioana olimpică la 80 m garduri a 
totalizat 5.137 puncte ameliorînd ast
fel cu 117 puncte propriul său record 
stabilit în lima august a acestui an 
la Leningrad. In cele 5 probe ale pen
tatlonului Irina Press a obținut ur
mătoarele rezultate: lungime 6,24 m; 
80 m garduri 10”9/10; greutate 15,26 
m; înălțime 1,62 m; 200 m plat 24” 
2/10. Comentatorii sportivi ai agenții
lor internaționale de presă subliniază 
performanțele foarte bune obținute la 

* lungime și greutate. Din anul 1959, 
Irina Press, atletă cu posibilități mul
tilaterale, a corectat de 6 ori recor
dul mondial la pentatlon, fiind prima 
femeie din lume care a depășit gra
nița celor 5000 de puncte.

Borussia Dusseldorf; La Palette 
Bruxelles—Sportowy Sparta Varșovia; 
Sportverein Viena — Panathinaikos 
Atena; Silverster Geneva — Red 
Boys Differdange Luxemburg. Se ca
lifică direct în turul doi C.S.M. Cluj, 
Tenis Club Zagreb (Iugoslavia) și 
Lokomotiv Leipzig (R.D. Germană).

Rezultatul constituie o mare surpriză, 
deoarece în aprilie Griffith cîștigase prin 
k.o.. iar la cota pariurilor el era favorit 
cu 3,5 la 1.

O FEDERAȚIA poloneză de fotbal ș!-a 
fixat calendarul international pe anul 
viitor. Polonezii vor juca cu Franța la 
Paris (li aprilie), cu Belgia la Varșovia 
(23 mai), cu Ungaria la Varșovia (2 sept.), 
cu Bulgaria la Sofia (30 septembrie) și 
cu Austria sau Cehoslovacia. In toamnă.
• PESTE ctteva zile va pleca in 

R. S. Cehoslovacă echipa selecționată de 
hochei pe gheață a K P. Ungare care 
se va pregăti în comun la Fraga cu cele 
maj bune echipe locale. Campionatul 
R. P. Ungare va începe la 17 noiembrie.
• JUCĂTORII profesioniști de tenis 

din circul americanului Jack Kramer 
sînt nemulțumiți. El se plîag că patro
nii le plătesc salarii înjumătățite față de 
anul trecut. Pancho Gonzales, care a 
cîștigat la Copenhaga finala așa-ziselor 
„campionate de tenis ale țărilor scan
dinave", a și anunțat că va părăsi circul 
după ce va lua ultimul start la un turneu 
programat la Roma.
• NOUL președinte al FJ.F.A.. Stan

ley Rous, a sugerat organizarea unei 
Cupe a Europei pentru echipele națio
nale de amatori. Această propunere, 
care urmează să fie prezentată congre
sului F.I.F.A. programat anul viitor în 
Chile, este motivată de faptul Că pauza 
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șăt, Klestyl și Tabacek (ultimii doi 
din R.S. Cehoslovacă).

CH GOLDENBERG — coresp.

• Simbătă seara iubitorii boxului 
din Capitală vor avea din nou prilejui 
să vizioneze o întilnire internațională 
între echipe de tineret. Este vorba 
de partida dintre echipele reprezen
tative ale R. P. Romîne și R. P. Un
gare.

• Astă-seară se va disputa pe te
renul Progresul din str. Ion Vidu in- 
tîlnirea dintre echipele Metalul Bucu
rești și Energia Cimpina din cadrul 
campionatului republican pe echipe, 
seria B. Gala va începe la ora 18.

de la Varșovia
9. Bednarski (R. P. Polonă), 10. Toluș 
(U.R.S.S ), 11. Stoppel (Austria), 12. 
Drozd (R. P. Polonă), 13. Zinn (R. 
D. Germană), 14. Podolski (R. P. 
Polonă).

In prima rundă Mititelu l-a întîlnit 
cu negrele pe Brzoska. Reprezentantul 
nostru a realizat o partidă foarte fru
moasă cîștigîhd în 34 de mutări la 
capătul unei combinații, cu multe sa
crificii. Jucînd în runda a doua (tot 
cu negrele) împotriva lui Podolski el 
a trebuit să se mulțumească cu remi
za, deoarece situația de pe tablă nu 
permitea forțarea poziției. Celelalte re
zultate : Fichtl—Podolski 1—0, Kos
tro—Zinn 1—0. Minev—Drozd 1—0, 
Sliwa—Toluș 0—1, Lengyel—Bednar
ski 1—0 (r. I.) ; Fiohtl—Kostro 1—0, 
Drozd—Grabcewski 1—0, Toluș—Len
gyel '/2—‘/2, Bednarski—Brzoska
*/2—*/ 2, partidele Zirm—Minev și Stop
pel—Sliwa sînt întrerupte (r. II).

In clasament conduce Fichtl cu 2 
p., urmat de MITITELU. Toluș și 
Lengyel cu l'/2 p.

(hișiiîâu —Gaiafi 4-^-3^ la lupte clasice
GALAȚI 11 (prin telefon). Marți seara 

în grădina cinematografului de vară 
„M. Emînescu", în prezența a 1000 de 
spectatori, a avut loc întîlnirea inter
națională de lupte clasice dintre re
prezentativele orașelor Galați și Chiși- 
nău. Scorfil final a fost de 4‘/2—3‘/2 
în favoarea oaspeților, lată rezultatele 
tehnice : 52 kg: G. Terentiev (C) înv. 
la pct. pe N. Sava (G) ; 57 kg: AL 
Mazus (C) înv. la pct. pe T. Constan
tin (G) ; 62 kg : N. Popescu (G) cîști- 
gă fără adversar; 67 kg: M. Strulo- 
vici (G) înv. la pct. pe I. Dobrovol- 
schi (C). A fost cel mai frumos meci. 
73 kg: Al. Matveev (C) înv. la pct. 
pe G. Cristea (G) ; 79 kg : I. Popescu 
(G) înv. la pct. pe V. Kizilov (C); 
87 kg: G. Pavlov (C) înv. la pct. pe 
I. Chiriță (G) ; grea: V. Hrehoreț

de patru ani între două ediții ale Jocu
rilor Olimpice este prea mare pentru 
echipele naționale alcătuite din jucători 
amatori. Rous consideră că de aceea va 
trebui înființată o competiție anuală sau 
la fiecare doi ani.
• ORGANIZATORII Turului Franței au 

capitulat în fața firmelor comerciale in
teresate în sportul cu pedale. Incepînd 
din anul 1962 la această competiție nu 
vor mai participa echipe naționale, ci 
formațiile diferitelor firme. In mod ofi
cial, directorul Turului, Jacques Goddet, 
a explicat că această hotărîre s-ar da
tora monotoniei ultimei ediții a Turului 
Franței. Neoficial însă — după cum scrie 
presa franceză - el a recunoscut că în 
ultima vreme ,,s-a adîncit prăpastia", 
adică conflictele dintre echipele națio
nale si diferitele firme comerciale.
• MEDALIA de argint a campionatu

lui mondial profesionist de automobi
lism pe anul în curs a revenit unui... 
mort. In clasamentul final al întrecerii 
pe cursele obligatorii, titlul a fost cîs- 
tigat de americanul Phil Hill, iar pe 
locul 2 figurează automobilistul vest- 
german Von Tripps, care însă n-a mai 
participat la ultima cursă, deoarece și-a 
pierdut viața în penultima probă „Ma
rele Premiu de la Monza*  (Italia). Fap
tul vorbește de la sine despre compe
tițiile automobilistice din Occident, 
sursă de venituri pentru fabricanții de 
automobile și prilej de accidente mor
tale pentru concurenți si spectatori...
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TORPEDO—DINAMO KIEV 1

MOSCOVA (prin radio) — Stadio
nul central V. I. Lenin din Moscova, 
cu cele peste 100.000 de locuri ale 
sale, a fost neîncăpător ieri ia meciul 
dintre Torpedo Moscova și Dinamo 
Kiev, care putea fi decisiv în ce pri
vește viitoarea campioană Unională. 
Dar aceste două fruntașe ale fotbalu
lui sovietic au terminat la egalitate 
(1-1), astfel că dinamoviștii din Kiev 
păstrează în continuare un avans de 
3 puncte, care le oferă multe șanse 
să-și adjudece trofeul suprem. După ce 
în prima repriză dinamoviștii au do
minat insistent, în cea de a doua cei 
care preiau inițiativa sînt moscoviții 
In min. 70 Torpedo ia conducerea 
prin golul înscris cil capul de Metre- 
veli. Cu cinci minute înainte de flu
ierul final, oaspeții egalează prin Ka- 
nevski, întîlnirea terminindu-se. as’fel 
la egalitate. - ,

Alte rezultate înregistrate ieri : Di
namo Tbilisi—Pahtakor 4-1, Avangard 
Harkov—Spartak Erevan 2-0 In cla
sament, cu două etape înainte de sfîr- 
șit: Dinamo Kiev 42, Torpedo 39, 
Spartak Moscova (un ioc mai puțin) 
38 etc.

AS. ROMA ÎNVINGĂTOARE IN FI
NALA EDIȚIEI 1960—1961 A „CUPEI 

ORAȘELOR TIRGURI"

Ieri, la Roma, s-a disputat returul 
Intîlnirii A.S. Roma—Birmingham con- 
tînd pentru finala ediției I960—1961 a 
competiției de fotbal „Cupa orașelor 
tîrguri". Fotbaliștii italieni au obținut 
victoria cu scorul de 2-0. Cum prima 
întilnire se încheiase la egalitate (2-2), 
echipa din Roma a intrat în posesia 
trofeului.

• Echipa Lokomotiv (R.P. Chine
ză) și-a început turneul în R.D. Viet
nam, jucînd la Hanoi cu selecționata 
Institutului de Cultură Fizică. Gazde
le au terminat învingătoare cu scorul 
de 3-1.

(G) obține meci nul în fața lui Alex. 
Sapoval (C). Organizarea excelentă.

A. SCHENKMAN — coresp.

Selecționatele de gimnastică
ale U. R. S. S. 

au plecat in Japonia
MOSCOVA (prin radio). — Ieri au 

părăsit Moscova plecînd pe calea ae
rului spre Tokio selecționatele de gim
nastică ale Uniunii Sovietice. Este 
pentru prima oară cînd gimnaștii so
vietici întreprind un turneu în Japo
nia. La 17 și 18 octombrie gimnaștii 
și gimnastele sovietice vor evolua în 
compania sportivilor țării gazdă. Prin
tre solii gimnasticii sovietice se află 
și renumita campioană mondială și o- 
limpică Larisa Latînina.
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• Cu prilejul unui concurs de atle
tism desfășurat la Potsdam, atletul 
Siegfried Valentin a parcurs distanța 
de 1.500 m plat în 3:39,8 — cea mai 
bună performanță mondială a sezonu
lui. Recordul mondial este de 3:35,6 
și aparține lui Elliot (Australia). 
Siegfried Valentin deține recordul 
mondial în proba de 1.000 m cu tim
pul de 2:16,7.

• Echipele sovietice de volei Skif— 
Riga (bărbați) și Burevesfnik — Ode- 
sa (femei) și-au continuat turneul în 
R.P. Bulgaria, jucînd la Sofia cu 
două dintre cele mai puternice forma
ții ale capitalei Bulgariei. Skit a pier- 
clut cu 2-3 la Lokomotiv, iar Bure- 
vestnik a cîștigat cu 3-1 întîlnirea cu 
echipa feminină a aceleiași asociații.

• In prima zi a turneului interna
țional de polo pe apă de la Torino e- 
chipa R.P. Ungare a învins cu scorul 
de 6-3 (2-1, 2-1, 2-0, 0-1) echipa Iu
goslaviei. Italia I a dispus cu 10-1 de 
Italia II.

li x Redacția șl administrația: București, str. Vasile Conta nr. 16, telefon 11.10.05. Interurban 72. nr. 1—2. Întreprinderea Poligrafică Nr. 2, str, Brezoianu 23—25.


