
CONGRES AL P. C. U. S
MOSCOVA 25 (Agerpres). — TASS transmite:
La 25 octombrie au conlînuat lucrările Congresului al XXII-lea al 

P.C.U.S. in cadrul ședinței au luat cuvintul reprezentanți ai partidelor comu
niste și muncitorești, Jesus Faria, secretar general al C.C. al P.C. din Vene
zuela, Knud Jespersen, președintele Partidului Comunist din Danemarca^ 
Paul de Groof. secretarul general al Comitetului Central al Partidului Co
munist din Olanda, Gilberto Vieira, secretar politic al Comitetului Central 
al 
al 
al
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Bașkiră, 
mină din 
din anul

P.C.U.S.,

Partidului Comunist din Columbia, Lawrence Sharkey, secretarul genera! 
C.C al Partidului Comunist din Australia, Nikola Șaui, secretar al C.C. 
Partidului Comunist din Liban.

Delegații au continuat apoi dezbaterile pe marginea Raportului de acti
vitate al C.C., proiectului de Program și raportului de activitate al Comisiei 
centrale de revizie. Au luat cuvintul Vasili Smirnov, montor la Șantierele 
navale „Baltika*  din Leningrad, Ivan Bodiul, prim-secretar al C.C. al Parti
dului Comunist din R.S.S. Moldovenească, Viktor Krotov, directorul uzinei 
de mașini grele din Ural (una din cele mai mari din U.R.S.S.), Zia Nuriev, 
prim-secretar al Comitetului regional al P.C.U.S., din R.S.S.A, 
Aleksandr Kolcik, șeful unei brigăzi de mutică comunistă de la o 
Donbas (Ucraina), Fiodor Petrov, membru al Partidului Comunist 
1896:

In ședința de după-amiază a Congresului al XXII-lea al
prezidată de Arvid Pelșe, au luat cuvintul Peter Keinetnati, secretar general 
al C.C. al Partidului Comunist din Ceylon, Aii Yata, prim-secretar al C.C. 
al Partidului Comunist din Maroc, Martinez Verdugo, prim-secretar al Comi
tetului Central al P.C. din Mexic, Ezekias Papaioannu, secretar general al 
Partidului progresist al oamenilor muncii din Cipru, Pedro Saad, secretar 
general al C.C. al Partidului Comunist din ■Ecuador, Reza Radmaneș, prim- 
secretar al C.C. al Partidului Popular din Iran, Ivan Kairov, președintele 
Prezidiului Academiei de Științe Pedagogice a R.S.F.S.R., ministrul Afaceri
lor Externe al U.R.S.S,. Andrei Gromiko, Pavel Satiukov, redactor șef al 
ziarului „Pravda”.

După cuvîntarea lui Satiukov a luat sfirșit ședința din după-amiaza 
zilei de 25 octombrie a Congresului al XXII-lea al P.C.U.S.
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• 49 de tineri și tinere din mai 
multe orașe ale țării s-au întrecut 
timp de 2 zile la Brașov, în prima 
ediție a „Cupei Carpaților" la tenis 
de masă. întrecerea a fost cîștigată 
de reprezentativa asociației sportive 
Aripile C.F.R. Brașov cu 38 p. ur
mată de selecționata echipei Ploiești 
32 p, Voința Constanța 23 p, 
torul Brașov 15 
ghe 14 p, orașul

CAROL

,, Trac- 
p, raionul Sf. Gheor- 
Sibiu 13 p.
GRUIA, coresp. reg.

• La Galați,
„7 Noiembrie"
de tir dintre echipele reprezentative

în cinstea zilei de 
a avut loc intilnirca

ale orașelor Galați și Ploiești. Con
cursul s-a desfășurat pe poligonul 
sportiv al școlii medii nr. 1 „Vasile 
Alecsandri", Iată rezultatele: pistol 
precizie — 00 focuri: 1. Victor Sini- 
țaru (Ploiești) 494 p, 2. I. Toderiță 
(Galați) 399 p: armă sport 3x20 — 
masculin: 1. G. Predescu (Ploiești) 
524 p, 2. G11. Mușat (Ploiești) 519 p; 
feminin: 1. Eugenia Bivolarii (Plo
iești) 491 p, 2. Elena Ionescu (Ga
lați) 453 p. Pe echipe: Ploiești — 
Galați 3441—2968' p.

A. SCHENKMAN, coresp.

Ieri, în categoria A la fotbal

Astă scară, pc stadionul Republicii: C.C.A. —Dinamo Pitești
ieri, la Cluj și Petroșani s-au dis

putat două restanțe in categoria A, 
iar astăzi are loc alta, de data aceasta 
în Capitală, pe stadionul Republicii, 
intre C.C.A. și Dinamo Pitești (restan
ță d'-i etapa a Vl-a). Această intere
sa: - intîlnire se desfășoară in noc-

Petrolul Ploiești

joacă astăzi Ia Tbilisi

turnă, cu începere de la ora 18. Deși 
la ora actuală, după opt etape, cele 
două echipe se află la periferia cla
samentului, confruntarea lor nu-și 
pierde totuși din interes. Ambele e- 
chipe vor face toate eforturile pentru 
a-și îmbunătăți poziția in clasament. 
C.C.A. are prima șansă în acest meci, 
care va fi arbitrat de R. Săbău — 
Cluj.

In deschidere, la ora 16.15, are loc 
partida dintre formațiile de tineret 
ale celor două echipe.

După rezultatele de ieri și inain-

tea 
se

1.
2.

hi organizarea consiliului regio-
U.C.F.S. Ploiești și a asociațieinal

sportive Locomotiva din localitate, la
5

șut Ploiești un important concurs de 
motociclism viteză pe zgură. Con
cursul se organizează în cinstea celei 
de a 44-a aniversări a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie și c do
tat cu „Cupa Prieteniei" întrecerile 
vor avea loc pe hipodromul de stat din 
Ploiești.

Au fost invitați să participe cei 
mai buni motocicliști din București. 
Sibiu, Brașov, Cîmpina, Timișoara. 
Galați, Focșani. Pitești, precum și 
selecționatele orașelor Tg. Jiu, Roman 
și Bacău, fată șt categoriile la care 
se va alerga: 125,cmc (6 ture), 175 
cmc (8 ture), 250 cmc (10 ture), 
350 cmc (12 ture).

MOSCOVA (Agerpres). — Echipa 
fotbal Petrolul Ploiești iși continuă tur
neul în U.R.S.S. jucînd astăzi 
în compania puternicei echipe 
namo. După cum transmite 
dcntul agenției TASS. în cclc

acum la Erevan 
Baku, fotbaliștii 
joc apreciat dc 
intilnirea dc la

de

la Tbilisi 
locale Di- 
corespon- 
două mc-

ciuri susținute pînă 
(3—2 cu Spartak) și 
romîni au practicat un 
publicul spectator. In
Baku, cîștigată clc echipa Ncftianik cu 
1—0 prin golul înscris în minutul 3'5 
de interul stînga Filipov. echipa romînă 
a dominat în repriza a doua, dar nu a 
putut egala deoarece apărarea gazdelor 
a jucat excelent.

ȘTEFAN IONESCU, coresp.

1 1 22: 9
2 1 1»: »

2 19: 6

noiembrie se va desfășura în ora-

intilnirii de astăzi, clasamentul 
prezintă astfel:

Petrolul
Steagul roșu

3. Progresul
4. Dinamo Buc.
5. Rapid
6. Minerul
7. Știința Cluj
8. Știința Tim
9. U.T.A.

Metalul 
Jiul
Dinamo Bacău
C.C.A.
Dinamo Pitești

10.
11.
12.
13.
14.

Știința Cluj—Metalul Tîrgoviște 6-1 (4-0)
CLUJ 25 (prin telefon de la trimi

sul nostru). — Cine nu a văzut in
tilnirea Știința Cluj 
goviște și a aflat ulterior rezultatul, 
ar fi tentat să creadă că echipa oaspe 
a fost dominată net. Pc teren lucru
rile nu s-au intîmplat așa. Raportul 
de cornere — 8—6 (6—2) —- pentru 
Metalul (!) confirmă faptul că tîrgo- 
viștenii s-au apropiat destul de des 
de poarta echipei studențești, dar în 
același timp reflectă și sterilitatea li
niei tor de înaintare. Iar jumătatea 
de duzină de goluri primite oglin
dește nesiguranța apărării imediate.

Metalul Tir-

Ar fi insă o greșeală să explicăm 
victoria la scor a Științei doar prin 
jocul slab al apărării Metalului și 
prin ineficacitatea înaintării echipei

AL. INOVAN
(Continuare in pag. a 3-a)

Aleile frumosului parc ,, Dinamo 
au cunoscut mărfi dimineața o ani
mație puțin obișnuită. Elevii liceu
lui ..Mihail Sadoveanu" se întreceau 
in faza pe școală a crosului ..Să 
întâmpinăm 7 Noiembrie”.

Azi. la poligonul Tunari
începe intilnirea internațio^a de tir

C. C. A. Varwărts Barlin
•o-

Foto: II. Nancly

în concursul de orientare turistică de la Piriul Rece10 echipe de începători
In cinstea zilei de ,»7 Noiembrie- a- 

soctafia sportivă Victoria în colaborare 
cu comisia raională de turism 
Jîngă consiliul raional U.C.F.S. 
a organizat la Pinul Rece un 
concurs de orientare turistică, 
acest concurs s-au pregătit cu 
conștiinciozitate 37 de 
teni care 
topografic 
cursurilor dc orientare în teren.

Duminica trecută. în 
mosfericc ucsatisfăcătoarc, de la cabana 
Pîrîul Rece s-a dat startul mai întîi 
pentru cclc 10 echipe de începători și 
apoi în concursul individual pentru cei 
cu experiență în întrecerile turistice de 
orientare. Traseul a măsurat 11,5 km 
cu o diferență de nivel de 700 ni. 
în fața concurenților care au participat 
la concursul individual s-au pus o 
seric de probleme tehnice destui de 
dificile, care aveau scopul de a con
trola gradul de pregătire a parlicipan- 
ților. Dintre aceștea am reținut : o etapă 
de regularitate, stabilirea vizelor si a 
bornelor pe hartă întîlnite pe parcurs 
etc.

dc pc 
Stalin, 
frumos 
Pentru 
multă 

turiști bucureș- 
au luat parte la lecții dc 
și geografie

1 (F- 
penali- 

II (M.
puncte 

locul I
necesare con-

condițiuni al

lată acum rezultatele înregistrate : 
pentru concursul dc începători, locul I 
pe echipe a revenit formației Sănătatea 
(O. Lupașcu. A. Tănăscscu) cu 0 puncte 
penalizare, urmată de I.P.B. 
Marinescu, V. Slava) 0 puncte 
zare, iar pc locul III I.P.B. 
Istrate, Rodica Băncilă) cu 5 
penalizare. La individual fete pc
s-a clasat Mariana Abrudan (I.P.B. I) 
urmată de Maria Banu (Olimpia) și 
Ccorgeta Liță (I.P.B. I). La băieți,
locul I a revenit Iui Iosif Eugen (Aero
nautică) ; 2. Gh. Cioinu (Olimpia), 3. 
Ccustantin Ungurean» (Prospecțiuni). 
In clasamentul general primele trei 
locuri au fost ocupate de: 1. Iosif 
Eugen, 2. Gh. Ciomu. 3. Mariana Abrti- 
dan.

Remarcînd succesul organizatoric al 
acestei competiții, sugerăm asociațiilor 
sportive să inițieze în viitor cît mai 
multe asemenea întreceri care s-au do
vedit a fi deosebit dc ntilc șj plăcute.

N. BARBAUȚAN

Campionatele de baschet așteptate co nerăbdare

Intilnirea internațională de iir din
tre selecționatele masculine ale clu
burilor militare C.C.A. București și 
Vorwărts Berlin începe astăzi dimi
neață la Poligonul Tunari, la ora 9,30, 
cu proba de armă liberă calibru re
dus. pozițiile culcat și genunchi, iar 
în continuare trăgătorii se vor între
ce la pistol precizie 
cursul 
fășura 
redus, 
cea de

Atit 
loturi au făcut in comun antrenamente 
la locul de concurs. Oaspeții au nu
mai cuvinte de laudă la adresa fru
mosului 
convinși 
bilitatea 
sportive 
de stringere a legăturilor de priete
nie dintre sportivii celor două țări.

de
a

Duminică încep campionatele republicane de baschet, 
bucurie pentru numeroșii iubitori ai acestui frumos joc 
cucerit in ultimii ani un mm

Așteptată cu nerăbdare, 
baschet trebuie să însemne un 
care pășește sportul romînesc.

In fotografie, Rapid București și Progresul București, două dintre 
cele mai bune formații ale țării, iși dispută intîietatea intr-un meci desfă
șurat in campionatul trecut.

număr de spectatori, 
începerea campionatelor 
nou pas înainte in calea

Prilej 
sportiv, care

republicana
-progresului

de 
pe

60 focuri. In 
dimineții de miine se va des- 
proba de armă liberă calibru 
poziția picioare, precum și 
pistol calibru mare.
ieri cit și marți, cele două

poligon de la Tunari și sînt 
că întrecerea va oferi posi- 
obținerii unor performanțe 
de valoare, va fi un prilej

începe turneul

candidatelor
In localitatea Vrujacka Banja din 

R. P. F. Iugoslavia începe vineri 
turneul candidatelor pentru desemna
rea viitoarei adversare a campioanei 
mondiale de șah. Țara noastră va fi 
reprezentata la această mare com
petiție de maestrele internaționale 
Alexandra. Nicolau și Elisabeta Poli- 
hroniade.
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Cît de pitorești sint plaiurile și munții patriei noastre in aceste 
splendide zile însorite de toamnă ! Variația de culori a vegetației, pri
veliștile minunate oferite de înălțimile și abru-pturile munților, liniștea 
deplină, te îndeamnă să pornești la drum, in excursii odihnitoare. 
Ceahlăul, unul dintre cele mai frumoase masive din patria noastră, este 
un veritabil punct de atracție pentru iubitorii muntelui. In fotografie, 
cabana Izvorul Muntelui, care cu decenii in urmă era o simplă casă de 
pădurar, cu tindă și două camere. Acum, se ridică o cabană spațioasă 
cu etaj, avind o capacitate de aproape 80 de locuri, devenite și ele 
neincăpătoare față de numărul tot mai mare al turiștilor.

Foto ; Petre Codrea-coresp. regional

m elect guri m aram ureșen e
O călătorie in aceste zile de toamnă 

de la Baia Mare la Sighet, in care 
la tot pasul te întîmpină un peisaj 
de o neasemuită frumusețe, rămlne 
de neuitat. Dar, călătorului pe aceste 
meleaguri îi atrag privirile în aceeași 
măsură semnele vieții noi. La Cre- 
cești, Desești, Giulești și în alte co
mune și sate, pe unde treci, pitorești
lor case maramureșene din lemn au 
început să le țină tovărășie tot mai 

1 multe din cele de cărămidă, acoperite 
cu tablă argintie ce strălucește în 
soare. Școlile construite în anii puterii 

\ populare, spitalele, căminele cultu- 
j rale, terenurile de sport, constituie un 
el doilea peisaj creat de munca har
nică a omului.

Fără exagerare, sportul reprezintă 
in regiunea Maramureș una din do
vezile grăitoare ale vieții noi pe care 
satul maramureșean a fost chemat 
s-o trăiască. Din goana mașinii am 
numărat peste zece terenuri de vo
lei și de fotbal populate Ia acea oră 
de elevi aflați in recreație. „Dar sd 
veniți duminica să vedeți", ne invită 
activiștii consiliului raional U.C.F.S 
Sighet. Nuanța ușoară de mîndrie din 
glasurile lor, privind dezvoltarea spor
tului la sate în raionul Sighet era 
pe deplin justificată.

In raion ființează în prezent 36 de 
asociații sportive în mediul sătesc, 
din cele 57 existente. „Cupa Agricul
turii". competiție rezervată în exclu
sivitate tineretului de la sate, a cu
prins peste 4000 de participanți, evi- 
dențiindu-se echipele de volei băieți și 
fete din Rona de Sus, cea de oină de 
la Vad și echipa de fotbal Cimpulung 
la Tisa, popicarii de la Costini ș.a. 
Printre asociațiile sportive eviden
țiate pentru rodnică activitate, în ge
neral, figurează la loc de cinste Lu- 
mină-Cîmpulung la Tisa, Fulgerul- 
Sarasău, Izvorul-Iapa, Poiana-Căli- 
nești, Dumbrava-Giulești etc. Iată, 
așadar, o realizare frumoasă pe care 
cu siguranță o var sublinia și partici- 
panții la discuții, in cadrul apropia
tei conferințe raionale de alegeri ale 
organelor locale ale U.C.F.S.

Desigur că delegații la această con
ferință vor avea și alte lucruri pozi
tive de subliniat. Așa de pildă, se va 
putea aminti de preocuparea ce a 
existat pentru extinderea sportului de 
mase prin organizarea campionatelor 
pe asociații, acțiune în care s-au evi
dențiat asociațiile sportive Sănătatea 
(tenis de cîmp, tenis de masă și șah), 
Mobila (tenis de masă, popice și șah), 
Voința (popice, șah și tenis de masă), 
toate din Sighet, Gutinul Budești, 
Drum nou-Vad, Ogorul nbu-Remeti, 
etc. Sau la Spartachiada de iarnă a 
tineretului unde au luat startul 13.000 
participanți și Concursul cultural-spor- 
tiv al tineretului la care au participat 
7000 de tineri și tinere. Turismul, 
căruia frumoasa regiune Maramureș 
îi oferă atîtea posibilități de practi
care a cuprins și el în raionul Sighet 
peste 7000 de excursioniști.

Sportul de performanță, in raionul 
Sighet, s-a dezvoltat ca o urmare fi
rească a largii activități de mase.

I Mărturie sint cele 215 secții pe ramură 
de sport existente, în cadrul asocia-

<
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țiilor, coordonate de 12 comisii ra
ionale, cei 700 sportivi legitimați, în
deplinirea calendarului competițional 
în proporție de 80 la sută, dar mai 
ales, numeroșii performeri la diferite 
discipline. Activitatea sportivă din 
raionul Sighet își are demni repre
zentanți în sportivi ca Veronica Li
cker și Mihai Miculescu, semifinaliști 
în campionatul republican de șah, 
Mara Nemet, ciștigătoarea concursu
lui republican de schi pentru centrele 
de inițiere, componenții echipelor de 
juniori băieți și fete la volei, care 
dețin titlul de campioane regionale 
sau componenții echipei de fotbal 
Carpați, clasată pe locul II în cam
pionatul regional de anul trecut. 
Demnă de subliniat este și atenția pe 
care consiliul raional U.C.F.S. Sighet 
a acordat-o pregătirii tineretului. Cen
trele de inițiere pentru copii și tine
ret la atletism, fotbal, schi, volei, 
baschet, handbal, gimnastică și șah 
și-au arătat din plin roadele. O con
tribuție de seamă in acest domeniu 
și-au adus cadrele tehnice, din rîndul 
cărora s-au evidențiat Adrian Slu- 
jeru, L. Navadarschi, Al. Isaia, L Ge
deon, Gheorghe Dumitru, Antoneta. 
Dragoș și Mihai Amuteac.

Alegerile organelor locale ale 
U.C.F.S. in cele 57 asociații sportive 
la care au luat parte 9872 de membri 
U.C.F.S.
aleși 421 
prilejuit 
vității sportive din raionul 
Multe din cele discutate vor 
tui, fără îndoială, subiecte importante 
pentru conferința raională și, firesc, 
obiective de seamă în proiectul de 
măsuri. Pentru că nu trebuie omis 
faptul că, deși în raionul Sighet s-au

și din rîndul cărora au fost 
de membri ai consiliilor au 
o temeinică analiză a acti-

Sighet. 
constJ-

„CUPA ALEGERILOR U.C.F.S."
LA HANDBAL IN 7

Asociația sportivă Voința din Ora
dea a organizat o reușită competiție 
de handbal în 7 rezervată echipelor 
masculine și dotată cu trofeul „Cupa 
alegerilor U.C.F.S.". Citeva rezultate: 
A.S.A. Crișul — Rapid 25—18, Voința 
— Dinamo 12—9, Rapid — Dinamo 
6—0, A.S.A. Crișul — Voința 21—20. 
In clasamentul final primul loc a fost 
ocupat de formația A.S.A. Crișul urma
tă în ordine de Voința și Rapid.

IL1E GHIȘA — coresp. reg.
CAMPIONATUL UCECOM LA TENIS 

DE MASA
Orașul Deva a găzduit faza regio

nală a campionatului UCECOM la 
tenis de masă. Și-au disputat întîie
tatea la acest concurs echipele din 
orașele Alba lulia, Orăștie, Brad, 
Hațeg, Petroșani și Lupeni. Jocurile 
au fost viu disputate. Victoria a reve
nit la bărbați jucătorului Tiberiu Pis 
(Voința Petroșani) urmat de colegii 
lui de echipă Eugen Chircii, Nicolae 
Lazăr. La fete a învins Ioana Baban 
de la Voința Petroșani.

I. SIMION — coresp.
VETERANII JN ÎNTRECERE

In prezența a peste 1000 de specta
tori s-a desfășurat ne stadionul Tine
retului din Vatra Dornei un meci de

urma desfășurării pri- 
republican de gimnas-

Concluzia în 
mului concurs 
tică artistică și acrobatică este incon
testabilă: de la prima lor „reprezen- 
tație“ cele două ramuri sportive au 
cucerit publicul și au dat dovadă 
din plin de frumusețea, de utilitatea 
practicării lor. Excepționala compor
tare a studentelor și studenților 
■I.C.F., exercițiile lor alcătuite cu 
multă fantezie și execuția tehnică co
rectă — au indicat, de fapt, linia dez
voltării acestor ramuri sportive. Tre
buie să arătăm că pe lingă echipele 
bucureștene — I.C.F., Școala sportivă 
de elevi nr. 2 (la fete) sau Dinamo 
(la băieți) — și unele formații din 
provincie au dat dovadă de cunoaș
terea liniei de orientare a acestor 
ramuri sportive. Echipa de „artistică" 
a Școlii sportive de elevi Arad a ob
ținut, de altfel, un succes de seamă, 
clasindu-se pe locul secund. Deci, 
drumul spre noi succese este des- 
schis.

Trebuie 
o serie de 
nizarea și 
vități, de găsirea celor mai adecvate 
mijloace și metode pentru atingerea 
măiestriei sportive. Oare orientarea 
actuală în alcătuirea exercițiilor este 
corespunzătoare? In privința gimnasti
cii artistice putem răspunde, afirma
tiv la această întrebare. Ătit conți
nutul exercițiilor impuse cit și cel 
al exercițiilor liber alese corespun- 

să ținem seama însă de 
probleme legate de orga- 
desfășurarea acestor acti-

zi. încasarea cotizațiilor U.C.F.S. 
acest raion este încă defectuoasă, 
sensul că mai există asociații 

care membrii U.C.F.S. nu și-au

și ajuns la o activitate 
acest domeniu. Apoi, 
școlar din mediul să- 
cauza insuficientei co-

înregistrat în ultimul an realizări în
semnate in domeniul culturii fizice 
și a sportului, mai sint totuși multe 
lipsuri. Astfel, acțiunea de atragere 
de noi membri în U.C.F.S. bate de 
citva timp pasul pe loc, neputinri 
trece de cei 14.100 membri, dintre 
care doar 60 la sută sint cu cotizația 
la 
în 
în 
în 
achitat cotizația de luni de zile.- O 
altă problemă care trebuie să fie te
meinic dezbătută în cadrul conferinței 
raionale este aceea a introducerii și 
extinderii gimnasticii in producție, 
începutul a fost bine făcut la între
prinderile Unitatea, Partizanul și De
servirea, numai că lucrurile nu tre
buiau lăsate la voia întîmplării, din 
care cauză s-a 
sporadică în 
mai e sportul 
tesc care, din 
laborări între consiliul raional U.C.F.S. 
și Secțiunea de învățămînt a Sfatului 
Popular Sighet, cit și a subestimării 
acestei materii de către unele cadre 
didactice cu munci de conducere su
feră nespus de mult.

Consiliul raional U.C.F.S. Sighet se 
prezintă la conferința raională de ale
gerea organelor locale ale U.C.F.S. cu 
multe și frumoase realizări și, fără în
doială că numeroși activiști sportivi 
vor primi din nou votul de încredere 
de a conduce pe mai departe munca 
pe acest tărîm. O dovadă de încredere 
care ii obligă însă la o muncă de cali
tate, menită să dezvolte necontenit 
sportul pe meleagurile maramureșene.

OCTAVIAN GINGU

Din toată țara
fotbal între veteranii echipelor Sănă
tatea și Știința. Publicul a aplaudat 
jocul celor două echipe care au furni
zat o partidă spectaculoasă. Scor 
final 3—1 (1—0) în favoarea vete
ranilor de la Știința.

I. NEGREA și B. FEIG — coresp.

LA MUNCA PATRIOTICA

Conducerea asociației sportive Știin
ța din Drăgășani sprijinită de orga
nizația de bază U.T.M. a școlii medii 
a reușit să mobilizeze peste 300 de 
elevi în cadrul unei acțiuni patriotice. 
Astfel, fete și băieți înarmați cu sape 
și lopeți au muncit cu mult spor la 
curățirea străzii „23 August" din loca
litate, pe care recent s-ati terminat 
lucrările de canalizare. Alături de 
tinerii de la Știința au lucrat și spor
tivii asociațiilor Avîntul, Farul, Ful
gerul P.T.T ș.a. In această acțiune 
s-au evidențiat în mod deosebit tinerii 
Teodor Ancuța, Alcx. Voiculescu. Radu 
Popescu etc. 

CICERONE STÂNESCU coresp.

de liniei de orientare de plan inter
național, deci și esenței gimnasticii 
artistice. La „acrobatică" însă, con
ținutul nu este pe deplin precizat. 
Iată și un exemplu: exercițiile la 
sol și linia acrobatică se bazează nu
mai pe elemente și legături din gim
nastica sportivă. Se cere ca în aceste 
exerciții să fie introduse mai multe 
mișcări și elemente grele, specifice 
„acrobaticii".

Este necesară introducerea progra
mului și a categoriilor de clasificare, 
pentru a se pune bazele pregătirii 
gradate a concurenților. In acest fel, 
nu se va mai întîmpla ca un junior 
să concureze pe baza acelorași cerin
țe cu un gimnast de categoria maeș
tri, cum s-a întîmplat la recentul 
concurs. Programul de clasificare va 
delimita mai precis și conținutul 
exercițiilor.

Aceste ramuri sportive dezvoltă o 
serie de calități fizice importante ca 
îndeminarea, rezistența, forța, viteza 
de execuție, suplețea precum și ima
ginația, simțul frumosului. Antrena
mentele trebuie să ducă la perfec
ționarea tuturor acestor calități, pe 
baza principiului multilateralității. 
Gimnaștii de la Lipova s-au preocu
pat, pînă acum citva timp, numai de 
executarea piramidelor. Programul 
complex i-a obligat să-și dezvolte pe 
lingă forța statică și pe cea dinami
că, să-și lărgească bagajul de mișcări. 
Și au făcut-o cu destul succes. Aceasta 
este linia pe care trebuie să se mear
gă în orientarea conținutului antrena
mentelor.

înființarea unor secții noi și lăr
girea celor existente este absolut ne
cesară pentru dezvoltarea celor două 
ramuri. Ele trebuie să constituie nu
cleul progresului gimnasticii artisti
ce și acrobatice Ia noi în țară.

In încheiere, cîțeva cuvinte despre 
organizarea concursurilor. Această pri
mă experiență s-a încheiat în general, 
cu succes. Singura obiecție ar fi în 
privința programului la gimnastica 
artistică. Ar fi necesar ca pe viitor 
exercițiile impuse sau cel puțin o 
parte dintre ele, să nu fie executate 
individual, ci in grup, 
scurta timpul de desfășurare a com
petiției și a se mări spectaculozitatea.

pentru a se

ILD1KO RUSSU-ȘIRIANU

Campionatul de calificare al orașului București
in ultimele două etape ale campio

natului de calificare la volei din ora
șul București, s-au înregistrat urmă
toarele rezultate: ETAPA A V-a, mas
culin, seria I: Știința -— Metalul 3—2, 
l.S.P.E. — I.T.B. 3—2, l.OR. —Pro
gresul Muncii 3—0, Aurora — I.F.A. 
3—0, Semănătoarea — Radio 3—0. 
Seria a ll-a: Solex—1PROF1L 3—1, 
Sănătatea — U.C.R. 3—1, Oțelul •— 
1PROMET 3—2, Dinamo-Recolta 3—1, 
Confecția — Voința 3—2. Feminin, se
ria I: Știința-Confecția 3-0, P.T.T.- 
l.S.P.E. 3-0, Banca de Investiții- 

Tricotajul roșu 3—0, Unirea—Dinamo 
3-1. Seria a ll-a: Flacăra roșie-C.F.R. 
3-0, Aurora-Geotehnica 3-1, Chimia- 
I.T.B. 3-2.

ETAPA A Vl-a, masculin: Oțclul- 
Confecția 3-0, Știința-Aurora 3-1, Să- 
nătatea-Confecția 3-2, Semănătoarea-

NOI ASOCIAȚII SPORTIVE

membri U.C.F.S. 
de volei, șah și 
de eleve și elevi 
completat adeziu- 
membri ai U.C.F.S.

Numărul asociațiilor sportive din 
raionul Sibiu a mai crescut cu două. 
Este vorba de asociațiile sportive 
Oltul din comuna Boița și Școlarul 
din Cisnădie, înființate de curînd. In 
cadrul primei asociații activează pen
tru început 80 de 
încadrați în secțiile 
fotbal. Aproape 350 
din Cisnădie și-au 
nile pentru a deveni 
Ei vor activa în secțiile de atletism 
handbal, volei, schi și șah.

ILIE IONESCU — coresp

La

.CUP.A ANILOR I
din 
din

universitatea „C. I. Parhon' 
Capitală au început întrecerile 
cadrul „Cupei anilor I*.  Sute de stu- 
denți reprezentînd toate facultățile 
universității își dispută întîietatea la 
voflei, fotbal, handbal și baschet Pînă 
în prezent s-au remarcat prin buna 
lor comportare, echipele facultății de 
istorie (fotbal), facultății de chimie 
(baschet masculin), facultății de 
geografie (baschet feminin) și facul
tății de fizică și matematică (handbal 
masculin). In întrecerile de pînă acum 
s-au evidențiat studenții Viorel Mai- 
lat, Gh. Bucur, Dan Ccbuc, Vasile 
Oprea, Gh. Vizitiu, Ioana Bîzgu etc.

GH. CIORANU — coresp.

(5—0); seria a IV-a: 
șoara — Jiul Petroșani 
Chimica Tîrnăveni — 
6—3 (6—0).

U.C.F.S
și orașe

Zilele trecute au 
conferințe pentru 
lor locale ale U.C.F.S. în raioane și 
orașe. Astfel la sfîrșitul săptămînii. 
trecute s-au desfășurat conferințe lai 
Oradea (consiliul orășenesc U.C.F.S, 
și clubul sportiv muncitoresc Grișana)', 
la Cîmpulung-Muscel (conferința eoni 
siliului raional Muscel), la HunCi 
doara (conferința consiliului orășenesc 
U.C.F.S. și a clubului sportiv munci, 
toresc Corvinul) și (luni după amiai 
ză) în Capitală, în raionul N. Băii 
cescu (conferința consiliului raional 
U.C.F.S. și a clubului sportiv I.T.B.),

avut loc prunele 
alegerea organe-. ? e ----- _î

Rezultate valoroase
in campionatul Capitalei

Se pare că jucătorii echipei' mas
culine de popice I.T.B s-au specia
lizat în jocurile pe care le susțin pe 
arena lor. Astfel, in decurs de numai 
4 săptămîni, ei au reușit să obțină 
de la etapă la etapă performanțe va
loroase, care depășesc recordul țării 
pe echipe. Recent, după ce au doborît 
5472 popice în întilnirea amicală cu 
Petrolul Ploiești (4998 p.d.) ei au în
trecut duminică pe arena I.T.B. in 
etapa a IV-a a campionatului Capi
talei, formația Metalul „23 August" 
cu scorul de 5520—4714 p.d. Iată re
zultatele individuale : C. Preda (I.T.B.) 
—M. Ursache (Met.) 950—843 p.d.j 
C. Legendi—I. Boldea 876-804. L. Be- 
jan—N. Turcu 900—744, N. Moldoveana 
—M. Nisipeanu 878—735, C. Nuțescu— 
T. Tudor 924-834, C. 
ghici 992—784.

După cum se vede, 
registrat un rezultat 
laros care depășește 
(928 p.d.) deținut de P. Purje (Cînipina). 
Rezultatele popicarilor de la I.T.B.' 
vor fi considerate ca recorduri după 
ce comisia de arene și materiale a 
F.R.P. va omologa pistele pe care au 
fost realizate aceste performante

Rudău—D. Dră*-

C. Rudău a în- 
extrem de va- 

recordul țarSi

fn

Progresul Muncii 3-0, Voința-IPROFIL 
3-0, IPROMET-Recoita 3-0 (neprOzen- 
tare), IO.R.-I.T.B. 3-0, Mctalul-Radio 
3-1, Știința-Semănătoarea 3-0, J.O.R.- 
Metaluf 3-0; meciurile Dinamo - Se
mănătoarea și U.C.R. - Solex au fost 
întrerupte. Feminin: Confecția-l.S.P.E. 
3-1, Știința - Unirea 3-0, P.T.T.-Banca 
de Investiții 3-0.

,,Cupa 7 Noiembrie**
Cea de a treia etapă a „Cupei 7 

Noiembrie" programează duminică ur-, 
mătoarele partide: Știința București— 
Metalul 23 August, teren Tineretului 
IV, ora 9,30; I.T.B. — C.C.A., teren 
I.T.B., ora 9; Progresul — Dinamcț 
teren Progresul, ora 9.

Rezultate din campionatul

de calificare
Seria I, grupa A: Petrol Chimie — 

Universitatea 45—0 (18—0), C 
Roșie II — Știința I.P.G.G. 
(6—6); Arhitectura — Dinamo 
3—0 (0—0), Rapid II — S.N.O. 
(neprezentare) ; seria I, grupa 
Vulcan Buc. — Meteorul Buc. 
(0—5), Sirena Buc. — Flacăra 
Buc. 0—8 (0—0), Drubeta Tr. 
veriin — Gloria Buc. 
Electroputere Cnaiova — 
teșii 9—0 (3—0); seria a H-a: Pe-; 
trolul Ploiești -— Cimentul Medgidia' 
8—6 (8—0), Farul Constanța •<*<  

• Constructorul Ploiești 13—0, Progre- 
sul Rm. Sărat — U.S.A.S. Năvoaati 
0—5 (0—0), Precizia Săoele — Me
talul Buzău 9—6 (6—0); seria X 
lll-a: Laminorul Roman — Cealii 
laud Piatra Neamț 16—0 (13—0)',
Ancora Galați — Rulmentul Bîrfad 
6—8 (3—3), A. S. Tecuci — Con
structorul LUT. Iași 40—0 (18—0), 
Dinamo Bacău — C.S.M. Brăila 8—0

Știința Tonii 
50—0 (14—0),
C.S.M. Sibm

Grivița 
. 9—6

II
3—0.'

B: 
0—5 
roșie

Se-,
3—3 (3—3)',

Petrolul Pi-, 
a ll-a:
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„CUPA“ NU SE DEZMINTE...

» ARIEȘUL TURDA A 7-A ECHIPA DE „B“ IN FINALA, IN ULTIMII 10 ANI • U.T.A. = CUM SE PIERDE 
FORMA IN 8 ZILE

„CUPA 25 OCTOMBRIE'1
A luat sfirșit și competiția de tenis

.diția 1960-61 a Cupei R.P.R. a prile- 
c multe surprize, dar cea mai mare 
fost, fără îndoială, calificarea în fi- 
ă a unei formații de categorie B : 
eșul Turda. Echipele din B realizează 
rtru a 7-a oară această performanță, 
căra Medias în 1951, Metalul Reșița 
1954 (a și cîștigat Cupa !...), Progre- 
Oradea în 1955, Energia Cîmpia Tur
in 1956, C.S.M. Baia Mare în 1959 și 

îamo Obor în 1960 sînt echipele de 
egorie B care în ultimii 10 ani și-au 
cris numele pe lista finaliștilor aces- 

importante competiții. Iar acum, li 
adaugă și tînăra formație din Turda, 
•eia mulți nu i-au acordat credit nici 
intea partidei cu Știința Timișoara 
nici acum, înaintea celei cu U.T.A.

ȘI TOTUȘI !...

U.T.A.-Arieșul Turda ? Hm... Nu pro
le să fie așa de interesant
:am așa au gîndit majoritatea amate
ur de fotbal din Oradea și din această 
jză destul de puțini au fost cei care 
tu deplasat duminică dimineață la 
dion pentru a asista la semifinala 
pei R.P.R. Către prînz însă, grupuri- 
ipuri de oameni discutau aprins pe 
ăzile din centrul orașului despre acest 
■ci, co<rr-ntînd surprinzătorul rezultat 

care s$ încheiase. Și toți scoteau în 
idență faptul că formația din Turda 
ținuse o meritată victorie.
ntr-adevăr. Arieșul Turda, echipă de 
.egoria B. a fost mai bună în acest 
: decit U.T.A. formație de categoria 

Jucînd simplu, curat, cu deschi- 
ri lungi pe extreme, cu acțiuni orga- 
sate bine și destul de rapid, ca să 
rprindă de multe ori apărarea adver- 
, Arieșul Turda a lăsat la Oradea o 
imoasă impresie. Echipa beneficiază 
aportul a două extreme rapide (Hu- 

r și Mărgineanul ; are doi jucători 
isivi, tehnici care trag bine la poartă 
care joacă vîrfuri de atac (Băluțiu și 
vu); un bun conducător de joc, pu- 
t cam lent însă față de ritmul de joc 

echipei (Ursu); doi halfi, adevărate 
iotoare“, prezenți și în atac și în a- 
rare (Luparu și Onacă); un fundaș 

tendințe de extremă (Pantea); apă- 
tori siguri, atenți, dar destul de ,,fra- 
i“, chiar pentru categoria B, fără să 
ii vorbim de o finală de Cupă (Vă- 
n, Zăhan). Aceasta este Arieșul Turda, 
hipa care a învins categoric U.T.A. și 
re la 12 noiembrie va întîlni pe Ra- 
1 București în finala competiției. Fot

Portarul rraiovean Sugar blochează sigur mingea șutată de Tîrțău (Metalul 
Buc.). Fază din meciul Metalul Buc.—C.S.O. Craiova 0—3

Foto : IE Nandi

Știința Cluj a ciștigat la scor, iar Steagul roșu și Jiul au terminat la egalitate
(Urmare in pag. J)

ispe, din care doar Cazacu a lost 
riculos. Atacanții clujeni, avînd în 
-ate o ipărare sigură și un coordo- 
itor - - Mateianu — într-o bună dis- 
«ziție de joc, au acționat majorita- 
a timpului simplu și într-o viteză 
re ar îi derutat și o apărare mai 
ne pusă la punct.

jiul Petroșani-Steagul roșu Brașov 0-0
PETROȘANI 25 (prill telefon). lntilni- 
a s-a disputat în fața a 7.000 de spec 
tori, care au fost mulțumiți de caii- 
tea jocului. Cele două echipe au luptat 
uit pentru victorie, desfășurmd un ioc 
mnos, disputat în limitele unei depline 
ortivități. In prima repriză, gazdele 

i atacat mai insistent, dar în cea de 
doua parte oaspeții au stăpînit mai 

uit terenul reușind să pună de mai 
uite ori în pericol poarta lui Gram.
In primul minut. Crăciun execută pu- 

rni-c o lovitură liberă de la 25 de metri 
Gliiță salvează greu, în ultima instan- 

. In min. 33 Pavlovici arc o nouă o- 
zie clară, dar Zaharia îl deposedează 

balon înainte ca atacantul Jiului să 
•ată introduce mingea în poartă. Slea- 
il roșu joacă bine în cîmp, dar e ine- 
sace la poartă. După pauză domină la 
oeput Jiul și în min. 50 Martinovici 
tează t răgind pe lingă bară. După un 
mut llașoti pătrimile în careu dar 

ȘTIRI, REZULTATE

baliștii din Turda așteaptă cu optimism 
această partidă, cea mai importantă din 
istoria4* echipei lor. Ei au arătat în se

mifinală că știu să lupte cu mult elan 
(de altfel formația este foarte tînără, 
media de vîrstă fiind 23 de ani !); lâsînd 
celor prezenți impresia că ei sînt în ca
tegoria a, iar adversarii lor în... B !

• Intilnirea Turcia — Norvegia, 
iată duminică în cadrul prelimina- 
lor campionatului mondial, va fi 
•n-dusă de arbitrii romîni, M. Popa, 

Mataizer și Al. Tolh.
e Meciurile programate săptămînă 
:easta în Capitala se vor disputa 
;tfel:
Sîmbătă, Stadionul Dinamo, ora 15: 

inamo Obor — Chimia Făgăraș 
■at. B).
Duminică, Stadionul 23 August, ora 

i: Rapid — Dinamo Bacău (în des- 
lidere, la ora 13,30, rugbi: Grivița 
oșie — AZKG Praga).
Stadionul Republicii, ora 13,15: 

.C.A. — Știința Timișoara (tineret), 
■a 15: C.C.A. — Știința Timișoara 
:at. A). Stadionul Giuleștî, ora 10,30: 
apid — Dinamo Bacău (tineret), 
eren Flacăra roșie (CAM), ora 10,30: 
tiința București — Farul Constanța 
:at. B). Biletele pentru ambele cu
la je se pun în vînzare azi la casele 
bișnuite.
Cum se vede, duminică — din 

mza programului prea încărcat —

DOAR In 8 ZILE !...

Ținînd seama de felul în care a jucat 
U.T.A. în această partidă, poate ca am 
exagerat spunînd categoria B... Jocul 
textiliștilor arădani a fost sub orice 
critică. Fotbaliști ca Sziics, Sereș, Met- 
cas, Tirlea. Floruț s-au comportat ca 
niște începători, dînd pase la adversar 
sau în aut, greșind stopuri, ;,luftfnd**  în 
situații clare și, ceea ce este mai grav, 
jucînd destul de neregulamentar.

Desigur că în activitatea îndelungată

In acest joc clujenii au dovedit că 
atacul lor este în stare să facă lucruri 
mari. Victoria asupra Metalului nu 
trebuie să-i înfumureze deoarece in 
ciuda acestui 6—1 echipa a avut și 
lipsuri. Spre sfîrșit au cedat iniția
tiva, iar unii jucători în frunte cu 
Ivansuc (care a ratat un 11 m în 
min. 75) în timpul meciului s-au 
dedat la artificii inutile. Iată autorii

Gram îi plonjează la picioare. Jiul ob
ține apoi două comere. In min. 60 la o 
centrare a lui David. Fu sul an înscrie 
dar golul nu este acordat de arbitru pc 
motiv că Fusulan îl faultase pe Tîlvescu. 
După 8 minute Fusulan arc o nouă oca
zie de gol lămurită însă de Cazan. In 
minutele 72 și 77 oaspeții au posibilita
tea să înscrie dar șutul lui David întîl- 
nește bara și apoi Gram apără curajos, 
ploujînd la picioarele lui Fusulan.

Arbitrul St. Mataizer—Craiova a con
dus cu scăpări formațiile :

JIUL : Gram—Romoțan, Tîlvescu, Ca
zan—CBÂCIUN. CRI ȘAN—Martinovici, 
Ciurdărăscu (min. 73 Zamfir), Pavlovici, 
GABOR. Ciornoavă.

STEAGUL ROȘU : Ghifă—Bîrsan, ZA- 
II ARI A. Nagy—Campo, SERE DAI—IIA- 
ȘOTI. Năftănăilă, FUSULAN, Mesza
ros, DAUID.

ST. BĂLOIU și I. ZAMORA 
corespondenți

avem două cuplaje la aceleași ore 
pe terenuri diferite'.’ Deci, spectatorii 
bucureșteni sînt puși în situația de 
a alege unul sau altul. Multi însă, 
ar dori să vadă ambele cuplaje sau 
cel puțin ambele partide de ,,A“. 
Există o soluție? Noi credem că da. 
lat-o: meciul C.C.A. — Știința Ti
mișoara să se dispute în nocturnă, 
de la ora 19. Meciul de azi dintre 
C.C.A. și Dinamo Pitești are loc în 
nocturnă. De ce nu s-ar putea dis
puta și cel de duminică? Ce părere 
au echipele interesate ?

• Deoarece Petrolul nu revine în 
țară, in timp util, partida sa de du
minică de la Petroșani, cu Jiul (A 
și tineret), a fost a'mînată pentru 
data de 1 noiembrie.

• Terenul din Pitești fiind suspen
dat, meciul Dinamo Pitești — U.T.A. 
se va disputa duminică la Rm. Vil- 
cea. în această situație, partida de 
cat. B Chimia Govora — Metalul 
București, programată duminică la 
Rm. Vilcea, va avea loc sîmbătă, in 
același oraș.

a unei echipe se produc unele scăderi 
de formă, din motive obiective. Dar este 
cu totul inadmisibil ca într-un interval 
de numai o săptămînă o formație, și 
încă una fruntașă, să dea dovadă de 
atîta inconstanță. Cum explică jucătorii 
și antrenorii echipei U.T.A. faptul că 
la 15 octombrie, la București, formația 
textilistă a jucat bine și a învins pe 
liderul campionatului, iar la 22 octom
brie a evoluat atît de slab, cedînd unui 
adversar de categorie inferioară ? Ase
menea fluctuații de formă nu-și pot a- 
vea explicația decit într-o . insuficientă 
pregătire tehnică și morală, în superfi
cialitatea cu care jucătorii arădeni au 
privit acest joc. Altfel, aYn fi tentați 
să credem că succesul de la București 
a fost un simplu accident. în orice caz, 
lecția de la Oradea trebuie să dea de 
gîndit conducerii secției de fotbal și a- 
sociației sportive U.T.A.

celor 7 goluri : Marcu (min. 36 și 
50), Moldovan (min. 24 și 55), Jvan- 
suc (min. 15), și Mateianu (min. 17), 
respectiv Cazacii (min. 57 din 11 m). 
Arbitrul Niță Marin a condus bîne.

ȘTIINȚA: MOGUȚ — KROMELY, 
Georgescu, Costin —• P. Emil, PO
PESCU — Ivansuc, MARCU, GANE, 
AYATE1ANU, H. Moldovan.

METALUL: Andrei — Barac, Po
pescu, Georgescu — Nițescu, PE
TRESCU — AL. LAZAR, Cruțiu, 
CAZACU, Niculescu (din min. 52 
Prodanciuc), Chiriță.

La tineret: Știința — Metalul 0—0.

IP IRl <11» N O § IP» O IRl T 
lin program eu 116 4-5

Duminică se reia campionatul de 
fotbal cat. A. Acest lucru a permis 
întocmirea unui program de concurs 
foarte atractiv care cuprinde un meci 
internațional, șase meciuri din cam
pionatul cat. A și cinci meciuri din 
campionatul cat. B. Capul de afiș 
îl constituie intilnirea internațională 
dintre echipele R.S. Cehoslovacă și 
Irlandei din preliminariile campiona
tului mondial. în meciurile din cat. 
A majoritatea echipelor gazde pornesc 
favorite, rar în cele din cat. B echi
pele oaspe — C.S.M. Iași, C.S.M. 
Reșița, C.S.M.D. Baia Mare, C.S.M. 
Crișana și C.S.M. Mediaș — pot ob
ține rezultate care să contribuie la 
atribuirea unor premii importante la 
acest concurs.

I ară îndoială, la orice concurs PRO
NOSPORT ne putem aștepta la sur
prize. Unde vor apare duminică : la 
Cluj (Știința — Progresul), la Bucu
rești (Rapid — Dinamo Bacău și 
C.C.A. — Știința Timișoara) sau la 
Rm. Vîlcea (Dinamo — U. T. A.)? 
Acestea urmează să le indice parti- 
cipanții pe buletinele de concurs.

Pînă atunci, reamintim că numai 
azi pînă la ora 13 se pot depune 
buletinele cîștigătoare la concursul 
Pronosport din 22—X—a.c. (12, 11
sau 10 rezultate), precum și buleti
nele cu 10 rezultate de la concursul 
PRONO UNIC organizat cu prilejui 
meciului de cupă C.C.A. — Rapid.

Valoarea premiilor de la concursul 
de duminică va fi cunoscută mîine 
seară. ,

*
Azi ultima zi pentru cumpărarea 

biletelor la tragerea specială Loto- ' 
Central de miinc. la care se atribuie I 
numeroase premii suplimentare in

Frumoasa competiție de tenis or
ganizată in cinstea Zilei Forțelor Ar
mate ale R.P.R. s-a încheiat marți 
după-amiază, . la capătul unei săptă- 
mîni ’ de interesante întreceri. Toate 
cele trei finale înscrise în programul 
concursului au revenit reprezentan
ților clubului C.C.A. La simplu băieți, 
Petre Mărmureanu l-a întrecut pe 
mai tînărul Sever Dron (Dinamo) cu 
scorul de 7—5, 6—1. Partida era aștep
tată cu interes deoarece în cadrul 
campionatului pe echipe Dron reu
șise să-1 învingă pe Mărmureanu, deși 
acesta avusese trei mecibaluri in se

Timișoara conduce in
. Etapa a lll-a a concursului „Cupa 

celor 4 orașe" (Timișoara, Cluj, 
Oradea și Tg. Mureș), disputată la 
Timișoara, a fost cîștigată de gazde 
cu 782,5 p. S-au clasat in ordine: 
Cluj (667,5 p), Oradea (569,5 p) și 
Tg. Mureș (303,5 p).

In continuare, iată cîștigătorii pro
belor:

MASCULIN, 100 m: C. Nedelea 
(T) 11,0; 200 m: Nedelea 22,3; 400 m: 

Zahaichievici (C) 50,4; 800 m: Szabo 
(O) 1:58,9; 1.500 m: Pricop (T)
4:07,4; 5.000 m: Pricop 15:52,8;
3000 m obstacole: Veiiciu 9:33,0;
110 mg: Meszaros (T) 15,2; 400 mg: 
/Meszaros 54,6; lungime: Meszaros
6,73 m; înălțime: C. Popovici (T) 
1,85; prăjină: Ahrendt (T) 3,60 ni; 
triplusalt: G. Munteanu (T) 13,54 m; 
greutate: Perneki (Tg M.) 14,69 m; 
disc: K. Sokol 43,70 m; suliță: G. 
Mikulski (T) 58,00 m; 4x100 in: Ti
mișoara 43,9; 4x400 m: Timișoara
3:27,4.

FEMININ, 100 m: Ana Beșuan (C) 
12,5; 200 m: Beșuan 26,2; 400 m: Vic
toria Pazmani (O) 59,3; 80 mg: Ana
Zgăvîrdea (T) 11,9; 800 m: Ana Ne
gru (C) 2:22,7; lungime: Zgăvîrdea 
5,33 m; înălțime: Ileana Tontcsik (O)
I, 45 m; greutate: Maria Szabo (T)
II, 66 m; disc: Bugnariu 37,21 m;

La Cluj 
Vor fi cuiioscup 

primii campioni republicani pe 1961?
Cel de-al treilea concurs al etapei 

finale a campionatului republican in
dividual de tenis de masă care începe 
mîine la Cluj, se anunță mai intere
sant ca orieînd. La simplu bărbați și 

obiecte și bani, printre care un auto
turism .Wartburg".

PRONOEXPRES

La tragerea Pronoexpres din 25 oc
tombrie 1961, au lost extrase din urnă 
următoarele numere:

7 47 5 44 16 21
Numere de rezervă 8 2
Fond de premii 457.669 lei.
Tragerea următoare va avea loc în 

București, miercuri 1. XI. 1961, în 
sala din sir. Doamnei nr. 2, ora 19.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport 

CLASAMENTELE LA ZI
4. Dinamo Tg. Mureș 7 4 0 3 131:118 8
5. Știința Petroșani 7 3 0 4 124:133 6
6. Voința Sibiu 7 3 0 4 136:148 6
7. Dinamo Brașov 7 2 0 5 91:109 4
8. LT.B. 7106 112:149 2

HANDBAL IN 7 FEMININ
1. Rapid Buc. 8620 80:47 14
2. Știința Buc. 8 5 2 1 64:49 12
3. Tractorul Brașov 8422 62:52 10
4. C.S.M. Sibiu 8413 70:45 9
5. Știința Timiș. 8 4 1 3 64:59 9
6. S.S.E. petroșani 8314 51:68 7
7. Progresul Buc. 8 2 2 4 52:48 6
8. C.S.Ș, Banatul Timiș. 8 3 0 5 48:60 6
9. C.S. Mureșul Tg. M- 8 2 2 4 43:60 6

10. I.T.B. 8017 26:72 1
HANDBAL IN 7 MASCULIN - SERIA I
1. Dinamo Buc. 7700 154: 91 14
2. C.C.A. 7412 130:123 9

3. Rafinăria Teleajen 7 4 0 3 125:117 8
4. Rapid Buc. 7 4 0 3 124:135 8
5. Tractorul Brașov 7313 123:132 7
6. Știința Buc. 7304 )22:11G 6
7. Dinamo Bacău 7106 124:153 2
8. Știința Galați 7 10 6 116:151 2

SERIA A II-A
1. Teh nometai Timiș. 7 6 0 1 149:114 12
2. Știința Timiș. 7 5 0 2 136:124 10
3. C.S.O. Craiova 7 4 0 3 118:102 8

tul cinci. De data aceasta, insă, Dron 
nu a rezistat decit un set serviciilor 
și loviturilor puternice ale adversa
rului său care și-a luat astfel revan
șa. La simplu fete, într-o întrecere 
mai echilibrată, Cristina Doboșiu 
(dînd dovadă de mai multă siguran
ță) șl-a întrecut colega de club, pe 
Eleonora Iloșianu cu 6—2, 2—6, 6-3. 
Finala de dublu băieți a revenit pe-, 
rechil Mărmureanu, D, Vizirii care a 
depășit pe Burciu, Basarab (Știința) 
cu 6-4, 0-6, 6-0. De remarcat jocul 
excepțional practicat de tînărul Bur
ciu în setul II.

„Cupa celor 4 orașe1*
suliță: Utte Resell (T) 36,78 m; 4x100 
m: Cluj 50,7.

După disputarea a trei etape din 
cele patru ale competiției, clasamentul 
este următorul: 1. Timișoara 2262 p, 
2. Cluj 2109,5 p, 3. Oradea 1793,5 p, 
4. Tg. Mureș 652 p.

LI VIU MICȘAN-coresp.

SPORTURI NAUTICE

Cupa „Orașului București"
Duminică dimineața, lacul Herăstrău, 

va fi din nou locul de dispută al veliști- 
lor bucureșteni, care se vor întrece la 
clasele finn și snaip în cadrul cupei 
„Orașului București**.

Cupa „Orașului București”, devenită 
tradițională, va cunoaște și de această 
dată o animație obișnuită marilor con
cursuri, reunind Ia startul celor trei 
regate, echipajele lotului republican și 
veliștii fruntași ai asociaților Știința 
și Metalul București. Ediția I960 a 
cupei „Orașului București**  a revenit 
următorilor sportivi : la finn : P. Swo
boda (Progresul), iolă olimpică : G. 
Constantin, snaip : D. Popovici — M. 
Bucurescu (Metalul).

dublu femei, lupta este foarte strinsă, 
pe primul loc al clasamentelor res
pective aflindu-se Gantner și Negu- 
leseu cu cite 16 p. și Constantinescu- 
Erdreich și Alexandru-Pitică cu 20 
p. Deci, fiecare dintre pretendenții la 
titlurile de campioni ai tării va căuta 
să cîștige și să-și asigure, astfel un 
avans de puncte care să-i creeze o 
situație cit mai favorabilă în lupta 
decisivă, finală d'n ultimul concurs 
din decembrie.

Și la simplu femei, dublu bărbați 
și dublu mixt, șansele la titluri vor 
fi disputate cu deosebită dirzenie. 
pentru că, dacă actualii ocupanți ai 
primului loc din fiecare probă (Ella 
Constantinescu 20 p., Negulescu-Retbi 
24 p. și Constantinescu-Bottner 24 p.) 
cîștigă și la Cluj, ei nu vor mai 
putea fi ajunși, tolalizînd un număr 
suficient de puncte pentru a deveni 
campioni. Așadar, principalii urmări
tori. Maria Alexandru 12 p.. Cobir- 
zan-Crfvaci 14 p„ Alexandru-Rethi și 
Folea-Naumescu cu cite 14 p. nu vor 
precupeți nici un efort pentru a ieși 
învingători și a păstra in continuare 
posibilități pentru cucerirea titlurilor.

HANDBAL IN 11
f. C.S.M. Reșița 6501 79:56 10
2. Chimia Făgăraș 5401 67:39 8
3. Voința Sighișoara 7322 89:79 8
4. Textila Cisnădle 5 3 0 2 61:61 6
5. Recolta Hălchiu 6 2 1 3 69:80 S\
6. voința Sibiu 5 2 0 3 52:53 4
7. Petrolul Ploiești 7205 75:85 4
8. Steaua Roșie Bulgăruș 6204 57:94 4.
9. Victoria Jimbolia 5113 55:57 3

★
• Intr-un meci coretînd pentru cam-, 

pionatul republican de handbal în 11, 
Voința Sighișoara a întrecut, la Si
biu, formația locală Voința cu scorul 
de 9—7 (4—4). (I. lonescu, coresp.)

Rezultatul acesta nu-i inclus în cla
samentul de mai sus.



h> preajma meciului diw cadrul C.C.E. h rugbi

diotre Grivița Roșie și A.Z.K.G. Praga
PRAGA 25 (prin telefon). — Spor

tivii cehoslovaci așteaptă cu mult in- 
I teres partida de rugbi din cadrul „Cu- 
1 pei campionilor europeni" dintre 
1 A.Z.K.G. Praga și cunoscuta fonna- 
, ție românească Grivița Roșie Bucu- 
• rești. Valoarea ridicată a echipei 
campioane a R.P.R. i-a făcut pe rug
biștii noștri să privească cu toată im
portanța partida care se va desfășu
ra duminică la București.

Echipa pragheză a cîștigat campio
natul R.S. Cehoslovace în 1959 și 
1960. In campionatul pe 1961, care 
s-a încheiat săptămina trecută, A.Z.K.G. 
Praga a ocupat locul secund. Titlul 
de campioană a revenit echipei Dy- 

i namo Praga, care s-a clasat pe locul 
) prim mulțumită unui golaveraj supe

rior. In înlilnirea directă, aceste două 
| echipe au terminat la egalitate: 3-3.

Printre cei mai buni jucători ai lui 
A.Z.K.G. Praga se numără Vondracek, 
Topol, Barsanek, Hrnieeko, Farkaș, 
Wopalenski, Stepanski și Kriisinel. 

I Toți acești opt jucători fac parte din 
echipa reprezentativă a țării.

Privind cu toată importanța intil- 
tiirea cu Spartak A.Z.K.G. din cadrul 

'„Cupei 
biștii 
Grivița 

jtească 
ț liza o
’ Astăzi,
i de verificare in compania echipei se- 
| cunde Grivița Roșie din campionatul 

de calificare lată și citeva amănunte 
despre partida cu A.Z.K.G.

Campionilor Europeni", rug- 
formației noastre campioane

Roșie continuă să se pregă- 
cu intensitate pentru a rea- 
comportare cit mai frumoasă, 
ei vor susține un ultim joc

FOTBAL
PRELIMINARIILE. CAMPIONATULUI 

MONDIAL

Ieri la Londra selecționata de fot
bal a Angliei a întrecut cu 2—0
(2—0) reprezentativa Portugaliei în 
ultimul meci al grupei a Vl-a euro
pene a preliminariilor campionatului 
mondial. Prin această victorie, fotba
liștii englezi s-au calificat pentru tur
neul final 
programat 
clasamentul

11. Anglia
12. Portugalia 
' 3. Luxemburg

« Intr-un meci 
I natului U.R.S.S., 
■ trecut cu 3—0 pe Spartak Erevan.

a Campioana Belgiei, Standard 
1 Liege, a întrecut cu 5—1 (2—0) pe 
Haka Valkeakosketi într-un meci con- 

'tînd pentru- optimile de finală ale 
„Cupei Campionilor Europeni".

» Continuîndu-și turneul în Euro-

al campionatului mondial 
anul viitor ’ ~■ ■■ • ■-

grupei :
4
4
4 

restanță a! campio- 
S.K.A.--Rostov a in

în Chile, lată

1 0 3 5:21

Standard

PE SCURT
• La 24 octombrie au plecat în 

Iugoslavia cinci șahiste sovietice pen
tru a lua parte îa turneul candidate
lor, programat în localitate Vrnjacka 
Banja. Din delegație fac parte maes-

itreie internaționale Valentina Bori- 
j senko. Larisa Volpert, Kira Zvorî- 
kina.Nona Gaprindașvilî și Tatiana 

| Zatulovskaia.
• La Istanbul a început un con

curs internațional de atletism la care 
participă echipele selecționate ale

I Franței, 
j rezultate : 
: 80,40 m; 
i 10,6 sec.
'(Franța) 
(Franța)

echipele selecționate 
Greciei și Turciei. Iată cîteva 

suliță: Maquet
100 m: Deiecour

; 110 ni garduri:
14,3 sec.; 400 m: 
48,0 sec.; disc: 

('(Grecia)' 52,75 m: 3000 m c... 
'Papavasiliu (Grecia) 9:00,4 etc;

• Intr-un meci de box, i

(Franța)
(Franța) 

Duriez 
: Bertozzi 

Kunadis 
obstacole:

desfășurat 
I la Baltimore, campionul lumii la ca- 
Jtegoria semigrea, negrul «Archie Moore, 
j în vîrstă de 47 de ani, l-a învins 
prin K.O. în rundul 6 pe fostul catn- 

'pion olimpic de la Melbourne, Peter 
Rademacher.

• Meciul de lupte clasice dintre 
reprezentative ale orașelor 

*' disputat în
s-a încheiat

echipele i 
Varșovia ; 
capitala R.
cu victoria echipei sovietice la sco
rul de 4‘/2 — 3‘/2 p

• Selecționata de hochei pe ghea
ță a orașului Budapesta se antrenea- 

I ză de cîteva zile în compania celor 
mai bune echipe din R. S Ceho
slovacă. La Ziiina, Dinamo din lo
calitate a întrecut selecționata ma
ghiară cu 3—6 (1—2, 2—2. 5—2) 
iar la Havirov hocheiștii de la Ruda 
Hvezda au învins pe oaspeți cu 8—7 
(4—2, 3-1, 1-4).

și Moscova,
P. Polone,

j

con- 
care

Antrenorul echipei este ing. 
Zacka.

Am stat de vorbă cu unul din. 
ducătorii echipei, tov. J. Cipro, 
ne-a declarat:

„Ne bucură foarte mult faptul că 
am reușit să ne calificăm în turul 
al doilea al „Cupei campionilor euro
peni" la rugbi. N-am fost insă scutiți 
de emofii, deoarece, pentru a ajunge 
aici, a trebuit să jucăm un al treilea 
meci pe teren 
R.D. Germane, 
cului cu Grivița 
găliri speciale,
tire constituind-o înseși jocurile de 
campionat pe care le-am încheiat nu 
de mult. Desigur, meciul cu campioa
na Rominiei va fi foarte greu. Vom 
căuta să obținem un rezultat cit mai 
bun și totodată să învățăm din con
tactul cu redutabilii rugbiști romini“.

neutru cu campioana 
Stahl. In vederea jo- 
Roșie n-am făcut pre- 
cea mai bună pregă-

JAN POPPER
corespondent al ziarului 

„Sportul popular"

® Rugbiștii cehoslovaci — alcătu
ind o delegație de 26 de persoane — 
sint așteptați să sosească miine di
mineață. Ei vor veni cu autobuzul 
de la Praga.

• Jocul va avea Ioc duminică de 
la ora 13,30, pe stadionul „23 Au
gust".

• Partida de la București va fi 
condusă de arbitrul polonez Romuld 
Sikerski.

PE GLOB
pa, echipa boliviana Always Ready 
din La Paz a jucat la Hamburg cu 
o combinată locală. Victoria a reve
nit gazdelor cu 3—2 (1 — 1).

Sportiva romani peste hotare e
►

Ecliipa sindicalii (ic bon l'lciaiui dim nou iiivingiilMrc in Finliinda I►► 
înainte de limita. Rezultate tehnice 
C. Ciucă b.p. Oling; A. Olteanu b.ab. ► 
Lahtinen; FI. Pătrașcu b.p. Savahi-^ 
nen; I. Dinu b.ab. Pennelinen; 
Marin b.p. Astrand; I. Ivan 
Millola și M. Ghiorghioni 
Ylikokkare.

HELSINKI (Agerpres). - 
sindicală de box Metalul a 
o nouă întîlnire în Finlanda, 
aceasta în orașul Vaasa, cu 
nata secundă 
citoresc TUL. 
ținut victoria 
trei meciuri

Echipa 
susținut 
de data 
selecțio- 

a Clubului sportiv tnun- 
Boxerii romîni au ob- 
cu scorul de 7—0. In 

arbitrii au dat decizia

9 ® CU O LUNA în urmă, Federația
„tcrnațlonată de șah- a acordat tinări 

‘"►șahist sovietic Evghenii Vasiukov ti 
J ► ile> mare maestru. Recent. în -cadrul t

► neului internațional de la Belgrad, 
b.p.►histui sovietic a confii’mat clasa sa

< . ► ternațională, ocupind primul loc înt
u.ciu. companie valoroasă: 24 parîlcipanți,

► prezentind 7 țări — 4 mari maeștri
► maeștri internaționali și mu’tl mac:

Boxerii dinamoviștii au evoluat la Bologna t urma lui Vasiukov se aflA si mar
* maestru Gligori-ci, de mai multe ori ca 

boxeri au fost numărați în cursul re- * ț*' ”n .al iugoslavie»- Eui Evghenii vas 
... , ^. '.-zs ► hov i s-a mminat de asemenea un pprizelor a doua și a treia. O exce-^miu pentru cea mai frumoasă partide 
lentă impresie a lăsat publicului ► concursului.

BOLOGNA (Agerpres). Prin te
lefon : Echipa de box a clubului Di
namo București și-a început turneul 
în Italia, evoluînd luni seara pe rin
gul de la .„Palazzo dello Sport" din 
Bologna în compania unei reprezenta
tive a orașului, întărită cu 3 dintre 
cei mai buni pugiliști din Roma. 
Peste 4.000 de spectatori au urmărit 
o serie 
ridicată 
italieni 
mîni 3
cheindu-se la 
așteptat meci, 
categoria grea, Danie Cane, nu a 
tut revanșa înfrîngerea 
București, termînînd 
campionul nostru V. 
a fost dîrz disputat, 
ternice și momente

de întîlniri spectaculoase, de 
valoarea tehnică. Pugiliștii 

au obținut 4 victorii, cei 
victorii, alte trei meciuri 

egalitate. în cel 
campionul Italiei

ro-
în- 

mai 
la 

pu
ia 
cu

suferită
la egalitate 

Mariuțan. Meciul 
cu schimburi pu- 
dramatice. Ambii

Turneele de șah

partida 
cu un

de la

Mincv- 
rezultat 
ore de

După trei întreruperi 
Mititelu a luat sfîrșit 
de egalitate. Cele peste 20 de 
joc au avut însă darul să-l obosească 
pe reprezentantul nostru care, ziua 
următoare, în partida cu Sliwa, n-a 
găsit o mutare simplă de cîștig, a 
greșit într-o poziție net superioară și 
a pierdut. In ultima rundă el n-a reușit 
să treacă de Lengyel trebuind să se 
mulțumească cu locurile 7—8, ceea ce 
constituie un rezultat cu totul nesa
tisfăcător. Deși învins în ultima rundă 
de Grabcewski marele maestru Toluș 
a ocupat primul loc. El a acumulat 
9</2 p. II urmează Mincv 81/,, Grab- 
cewski, Lengyel 8, Fichtl 7‘/2, Drozd

Selecționatele de baschet ale R.S.F.S.R. învingătoare
in toate cele 4 jocuri de Ia Tg.

Evoluția reprezentativelor de bas
chet ale R.S.F.S.R. la Tg. Mureș, în 

a 
viu interes în rindurile lo-
care au umplut pină la 
I.M.F. din localitate. Pres

au rea- 
ambele 
fete și 
la fete

selecționatelor locale,compania 
stirnit un 
calnicilor, 
refuz sala
tind un joc superior, oaspeții 
lizat victorii categorice în 
meciuri: 76- 38 (40—15) la
79—54 (38—23) la băieți. Dacă
victoria a fost ușurată de tracul exce
siv al mureșencelor, la băieți partida 
a avut in primele 10 minute un aspect 
echilibrat. Apoi, datorită omogeni
tății lotului, oaspeții au menținut un 
ritm rapid, în fața căruia localnicii 
au cedat pasul.

In revanșa meciurilor cu selecțio
natele orașului Tg. Mureș, reprezen-

tativele R.S.F.S.R. au obținut aseară 
două noi victorii. Echipa feminină a 
învins cu 77—45 (46—18), iar cea mas
culină cu 71—59 (29—28). întrecerea 
formațiilor de băieți a fost de
osebit de spectaculoasă. Mureșenii au 
condus o bună parte din prima re
priză, uneori chiar cu 7—8 puncte, dar 
au trebuit să cedeze în fața impetu
ozității atacurilor 
sovietici, mai bine 
fizic.

Reprezentativele 
cheie turneul întreprins în țara noa
stră în cadrul „Lunii prieteniei ro- 
mîno-sovietice" prin jocurile ce le 
vor susține vineri seara la Cluj, cu 
selecționatele locale.

VASILE KADAR-coresp.

baschetbaliștilor
pregătiți tehnic și

R.S.F.S.R. își în-

„pana" Constantin Gheorghiu, care a£ 
primit la sfîrsitul reuniunii medalia U-E-P-A. a desemnat definitiv ora ■ , ■ ,.. i . • . i ► Glasgow ca loc pentru desfășurareade aut decernata celui mai tehnic >nalei ,,Cupei campionilor europeni”, c; 
boxer al galei. Iată rezultatele înre->va avea ioc ia 9 iunie, anul viitor, a 
gistrate în cele 10 întîlniri: L. Am-„serea acestui oraș a fost 
brus (EH bn Câni IR) - N Mîtv're-i ► faptul că aici există unultuș n.p. ^«ni (o) , IN. /viiii-^iea ►mari stadioane europene,
nu (D) b.p. Mazzacurati (B) ; C. ► de 135.ooo spectatori, de 
Gheorghiu (D) b.p. Gabrielli (B):îteaotă încasări mari.

(?/,’’i?,- .QUiri5CiE «presa australiană anunță că
(B) b.p. Mlhallk (D) — (decizia dlS- ► Sfîrșitul acestei luni cei mai bunj anti 
cutahllăl • Pircl fRl hn fii» C.hoor 5noti natatie ai tării se vor reuniCUiaDlia) , KlCCi (ta) t>.p. Ill- tjlieoi J tr-un forum special la Sidney. Tei 
ghe (D) ; Golfarini (B) b.p. C. stă-► consfătuirii : cum să fie readusă nataț ■a. îtu ctrdlîann srA<r>la «a» Faima m.ravtHi'*
nescu (D) ; Monea (D) meci nul 
Patelli (B) ; Asztalos (D) 
Sartori (B) ; Mariuțan (D) 
Cane (B).

Azi, la Modena, echipa 
București va întîlni selecționata ora-fior negri, pe care l-a șters din contre

. . ► lele sale,șuiul. ►
► • CERCURILE sportive din R. F. G<

--------------------fmană continui manevrele obstrwcționir
► împotriva lărgirii legăturilor cu sporti

_ ► R. D. Germane. După cum scrie preVarșovia SI Budapesta tdin Berlinul democrat. Federația de j
* ► letism a R. F. Germane, acționîn/d S’

► presiunea cercurilor revanșarde de
7 MITITFITÎ 7inn AV Rednarski ►Bonn’ a anunțat că nu va lua. parte/, MlilILLU, zintl b/2, Beanarskl, ► tratativeIe cu reprezentanții sportul
Podolski 572. Stoppel 5, Kostro, Sliv/a.fdin r. D. Germana, tratative proiecta 
Brzoskd 4l/? ►pentru alcătuirea unei echipe unife

► Germaniei în vederea campionatelor e
wr ► ropene de atletism, programate an

Rundele a VH-a si a VIH-q n q11 ► viifcor« Prec?a din R. D. Germană conKlina_ie a vila. și a V ll a 11 31 ►deră că aceafita atitudine negativă a f
produs modificări in clasamentul irurilor ve«t-germane va avea con^cin
turneului de la Budapesta pentru mo-►Pentru conducătorii sp-ortuiui din R. 
tivul că majoritatea partidelor au luaț£ce^ca^ .“n 
sfîrșit CU un rezultat de egalitate . ►să participe o echipă unită a Germani*  
Portisch—Kliiger, Pogatsch—Dely, Kor- £ 
cinoi—Filip, Bronstein—Bilek, Uhlman t • vorbind despre programul săuc. . , Vln .. , Enou președinte al F.I.F.A., Stanley Re.Simaghin (r. VII), Dely Portisch, declarat că este pentru organizar 
Filip—Pogatsch, Bronstein—Korcinoi, ► unui turneu la care Să participe cîștig 
Simaghin—Barcza (r. VIII). Taima-Etoarele ..cupei campionilor europeni r\..„ ► „Cupei confederației sud-americanc nov a Ciștlgat la Donnei. Dlimet a>,,cupei confederației Americii de No 
pierdut partida din runda a Vtll-a >șî centrale", precum și echipele cîștig 
cu Bilele și a întrerupt-o pe cea>toar® ale altor confederații de pe glo
din runda a Vii a cu Ta imanrw *Acest tumeu ar echivala cu un campiam runaa a vn-a cu i aunanovnat mondial intercluburi.
in poziție superioara. Haag a ciști- £ 
gat partida neterminată cu Pogatsch ► • ziarul „sovietskî sport" arată < 
din runda a V-a. In clasament conți- f Actualmente în Uniunea Sovietică exis 
riit'i conducă Ifnrdnoî si Pnrtisdl 133.000 de terenuri de fo.bal. De notat < -ma sa conauca Rorcmoi și i oruscii ► 7 5M dlntre aCestea aparțin diferitei, 
cu 5‘/2 P- urmați de Filip și Bronstein t școli, 
cu 5 p., Uhlman și Taimanov cu 4*/ 2» 
p și o partidă întreruptă. > • o mare surpriză a produs în li

► mea baschetului înfrîngerea suferită . 
£ echipa celor mai buni baschetbalisti ;
► matori din S-U.A. în fața reprezentativ 

Uruguay-ului. Meciul s-a desfășurat
► Montevideo și a fost cîștigat de basche 
£ baliștii uruguayeni cu 96—81, după o pa:

Proaspăta campioană unională, Di-J-tidă în care, potrivit presei din Uri 
namo Kiev, va pleca la 10 noiembrie ►S^JinS“*Pa sazdâ "a desfăsurat un F 
în Anglia, unde va susține trei în- £ 
tîlniri cu: Aston 
Everton, finalista 
New York. 1 ___  _ __ ______ _
cînd dinamoviștii din Kiev evoluează prezinte, în pauzele 
în Anglia.

Avangard Harkov va efectua 
turneu în R.P.D. Coreeană, 
Riga — în R.P. Polonă, Spartak Mos->,ț 
cova — in R.F. Germană, 
Moscova — în Indonezia, 
și Cambodgia, iar Spartak Erevan 
în Iran.

C;

determinată 
dintre cele n 
cu o capacity 
la care se .

► australiene vechea sa faimă mondia 
CU £ precum și pregătirea seiecționatel 
c,j ► Australiei pentru J.O. de. la Tokio. 
CU? • F.I.F.A. a suspendat rec°nt fedei

£ția de fotbal a Africii de StrO peni
► rasism, in ciuda unor repetate chem. 

Dinaruo?la ordine, federația sud-africană a cc
► tinuat să interzică activitatea fotbali1-

egal 
egal

Fotbaliști sovietici în turnee

la încheierea campionatului de iothai ai U.R.S.S
In cele 22 de ediții ale campiona

tului de fotbal al U.R.S.S. desfășurate 
pină în 1960 se încetățenise tradiția 
ca titlul de campioană să revină an 
de an unei formații moscovite: de 
regulă Spartak, Dinamo sau Ț.S.K.A. 
Nici pentru un an măcar echipele 
din capitala Uniunii Sovietice nu au 
lăsat ca Cupa transmisibilă ce se lu
minează campioanei să părăsească 
Moscova !

Și iată că în acest an, pentru prima 
oară in istoria campionatelor de fot
bal ale U.R.S.S., titlul suprem nu a 
mai revenit unei formații din Moscova 
(deși la turneul final au participat 4), 
ci echipei Dinamo din Kiev. Fără în
doială că acest eveniment constituie 
o mare surpriză, și el este viu co
mentat de către specialiștii sovietici, 
de iubitorii jocului cu balonul rotund. 
Dar aceasta nu . e singura surpriză 
pe care ne-a oferit-o cea 
ediție
fotbal. Prima, consemnată la înche
ierea jocurilor preliminarii, 
aceea că din lupta pentru titlu a fost 
eliminată — pentru prima oară în is
toria fotbalului sovietic - formația 
moscovită Dinamo, de mai multe ori 
campioană unională. Iar ambele sur
prize au o explicație firească, logică: 
ele arată că fotbalul sovietic înre
gistrează cu fiecare an suocese tot 
mai mari pe calea creșterii măiestriei

de a 23-a
a campionatului U.R.S.S. de

a fost

tuturor echipelor, că formații bune de 
club se află acum nu numai în Mos
cova. ci și în multe alte orașe ale 
U.R.S.S.

Presa sovietică de specialitate sub
liniază că meritul noii campioane 
constă în primul rînd in buna sa com
portare în cadrul turneului final (6 
victorii, 4 meciuri egale, nici o în- 
frîngere). E semnificativ faptul că 
înaintea etapei finale, decisive, Tor
pedo se afla in 
lui cu un avans 
ce Dinamo Kiev 
3. La sfîrșitul 
rile s-au inversat ; Dinamo Kiev — 
în frunte cu 45 p., Torpedo pe locul 
doi cu 41 p. Din cele 30 meciuri dispu
tate, dinamoviștii din Kiev au clști- 
gat 18. au terminat 9 la egalitate și 
doar 3 partide au pierdut.

Echipa Dinamo Kiev, una din cele 
trei echipe care au participat la toate 
edițiile campionatului 
fotbal, a evoluat in acest 
un mecanism bine pus la 
manifestînd in permanență 
bună. In cadrul formației a 
binată armonios vasta 
competițională a unor jucători tehnici 
ca Voinov și Makarov, 
unor tineri talentați, 
afirmare, ca Lobanovski, 
căpitanul echipei, Bazilevici și alții.

decisive, 
fruntea clasamentu- 

de -1 puncte, în timp 
era situată pe locul 
campionatului rolu-

U.R.S.S
sezon 
punct 
o formă 
fost îm-

experiență

de 
ca

cu avintul 
în plină 
Kanevski.

Aston Villa, Arsenal și> ® JACK krambb, patronul „dricului 
turneului rlo la tde tenis profesionist, o hotărît să-și e> lalista turneului ae ia>tindâ „activitatea**,  ca început Kiaim 

Este pentru prima oara ► a iă,sat să se înțeleagă că intentioneaz 
* : în nznzele meciurilor d

► tenis, diferite numere de atracție cu ci
► racter mai mult sau mai puțin sport? 

un ► printre care și curse de atletism. Ziart
Daugava ► „Combat" scrie în legătură cu aceast 

■ - ► că. imediat după ce a aflat despre noii
► intenții ale Iui Kramer, cunoscutul dem: 

Torpedo ► fondist englez Gordon Pirie, care, dup
Birmania ► cum se știe, a trecut Ia profesionism, 

__ ► plecat ia Barcelona pentru a sc întîlr
► cu Kramer în scopul punerii bazelo
► unui ..circ1' profesionist de atletism.►

“ ► • CU OCAZIA unei vizite făcută 1
► Moscova. Tosio Asami, antrenorul ech:
► pei naționale de fotbal a Japoniei,
► declarat că stadionul central din Tokic 
* care are actualmente 50.000 de locuri, v
► fi amenajat pentru 1964 în așa fel încî
► să poată găzdui 100.000 de spectatori.

* IOSINOBU MIAKE. student la uni
de baza al echipei 
Kanevski, O. Ma- ►
Bazilevici, V. Tu- ► versitatea Hosei din Tokio, a stabilit re 

* ► cent în capitala Japoniei un nou recorc
► mondial la haltere.
► ușoară, la totalul
►347,5 kg. (recordul ____
► 345 kg — aparține Iui Stogov. U.R.S.S.)
►►
► © DINTRE cele 22 de echipe care ac- 
►tiveazâ în prezent în prima ligă englezi
► doar 5 au reușit ca după cel de al doilea
► război mondial să se afle în permanența
► în prima divizie •.
► Bolton. Chelsea si 

s-a ter- ►
iubitorii fotbalului din Un iu- > • proaspătul i

nu ► Ia decatlon, atletul

Iată de altfel loiui 
Dinamo Kiev ; V. 
karov, A. Biba, O. 
riancik, V. Șcegolkov, A. Sucikov. 
I. Sabo, U. Ko'țov, V. Serebrianikov. 
V. Troianovski, I. Voinov, V. Anufri
enko, V. Șcerbakov, V. Lobanovski

Medaliile de argint au evenit cam
pioanei de anul trecut, Torpedo, iar 
cele de bronz — popularei echipe mos
covite Spartak, care, ca și Dinamo 
Kiev, a avut o puternică reveniîe in 
turneul final.

Deși campionatul pe 196: 
minat, 
nea Sovietică consideră că 
și-au... încheiat „activitatea 
țională". Au mai rămas de

categoria cea ma 
celor trei probe 
mondial oficial -

Arsenal. Blackpool 
Manchester United.

recordman european 
încă nu ► Ia decatlon, atletul sovietic Iurii Ku- 
competi- > tenko. șe află în prezent pe locul 

r______ . ___ ___  ______ ... disputat > în ierarhia mondială a acestei discipii-
semifinalele și finala „Cupei U.R.S.S." ► ne- de altfel rezultatele obținute de 
pe anul 1961 și evenimentul așteptat cu ► e> in oele 10 nrobe : 100 m 
cel mai mare interes : meciul Turcia t ,un-’nie 7,01 m : ereutats 15,04 m : inii- 
-U.R.S.S. (12 noiembrie) din cadrul fcFme l.’O «t : 400 m 50,3 sec. : 110 m.g. 
preliminariilor campionatului mon-U5,2 sec- : disc 47.18 m: prăjini 4.30 m ; 
dial, decisiv pentru desemnarea fina- ►sullta 72-79 m : i-500 m 4:34,3 
listei grupei a 5-a europene pentru ► 
turneul din Chile. De asemenea, incă» 
de pe acum amatorii de sport din ► 
Uniunea Sovietică doresc noii cam- ► 
pioane de fotbal, Dinamo Kiev, o 
comportare bună în ediția 1962—1963 
a „Cupei Campionilor Europeni", cînd 
pentru prima dată o echipă sovietică 
va lua startul în această întrecere.

C. MACOVEI

10.7 sec, :

~ £ © O INTERESANTA Intlmpiare s-a pe-
► trecut în meciul de fotbal dintre echi-
► P«fe Hondurasului si Guatemalei. Cu
► cîteva minute înainte de începutul me
zelului în tribune s-a iscat un scandai
► care a cuprins întreg stadionul. In a-
► ceastă situație nici una dintre echioe nu 
£ a...riscat să apară p« teren. Ceea ce n-a
► împiedicat însă pe organizatori să a-
► corde victoria echipei gazdă pentru... 

neprezentarea adversarului.
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