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Din activitatea caselor de cultură ale tineretului

O reușită duminică sportivă

DECRET
privire la conferirea pentru a doua oară a Medaliei 
s Erou al Muncii Socialiste din R. P. Romină, 

„Secera și Ciocanul" tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu - Dej

Pentru 'rodnică și îndelungată activitate în mișcarea muncitorească 
■luțioț» _. pentru merite deosebite în întărirea partidului și a unității 

pentru contribuția de seamă în crearea și consolidarea statului democrat- 
dar și în construcția socialistă din țara noastră — cu prilejul împlinirii 
) de ani de la nașterea sa,
Consiliul de Stat al Republicii Populare Romine, 

decretează:
1. Conferă pentru a doua oară tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
alia de Erou al Muncii Socialiste din R.P. Romînă, „Secera și Ciocanul”. 
București, 8 noiembrie 1961.

p. Președintele Consilitiii de Stat 
ION GHEORGHE MAURER

Solemnitatea decorării 
Dvarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej
ercuri dimineață, la Palatul R.P. 
ine, a avut loc solemnitatea deco- 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 

cu prilejul celei de-a 60-a ani- 
iri a zilei sale de naștere.

festivitate au luat parte tovarășii 
rghe Apostol, Emil Bodnăraș, Pe- 
Borilă, Nicolae Ceaușescu, Chivu 
a, Alexandru Drăghici, Ion Gheor- 
Maurer, Alexandru Moghioroș. Du- 
i Coliu, Leonte Răutu, Leontin 
jan, Ștefan Voitec, Mihai Dalea, 
brii și membrii supleanți ai Co- 
ului Central al Partidului Mun- 
esc Romin, membrii Consiliului 
Bat și ai guvernului, conducătorii 
irizațiilor obștești și ai instituțiilor 
ale. delegați ai oamenilor muncii.

acest prilej au inminat mesaje 
felicitări tovarășului Gheorghe 
rghiu-Dej delegații ale tuturor re- 
ilor țării alcătuite din activiști 
artid și de stat, fruntași in muncă 
fabrici și uzine, din mine și de 
narile șantiere, de pe ogoarele 
ei; ale marilor întreprinderi în- 
laie: Combinatul Siderurgic Hu- 
ara. Combinatul Metalurgic Reși- 
Combinatul Carbonifer Valea Jiu- 
uzinele Grivița Roșie și 23 Au- 

București. Uzinele de utilaj pe- 
tr „I Mai“ Ploiești. Uzinele Elec- 
itere Craiova, Fabrica de con- 

și tricotaje București: ale orga- 
iilor de masă: Consiliul Central 
.indicatelor. Uniunea Tineretului 
citor, Uniunea asociațiilor studen- 

organizația de pionieri, Consi- 
National al Femeilor, Comitetul 

anal pentru Apărarea Păcii, 
L.U.S., Uniunea de Cultură 
ă și Sport, Crucea Roșie, A.S.I.T., 
statea pentru Răspindirea Știin- 
și Culturii; delegația Academidi 
Remine; delegațiile Uniunilor de 

ie: Uniunea Scriitorilor, Uniunea 
pozitorilor, Uniunea Artiștilor Plas

tici, Asociația Oamenilor de Artă din 
Instituțiile Teatrale și Muzicale, 
Uniunea Arhitecților, Uniunea Ziariști
lor.

Secretarul Consiliului de Stat al 
R.P Romîne, Grigore Geamănu, a dat 
apoi citire Decretului Consiliului de 
Stal cu privire la conferirea pentru a 
doua oară a Medaliei de Erou al 
Muncii Socialiste din R.P. Romînă 
„Secera și Ciocanul" tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej pentru rodni
că și îndelungată activitate în mișca
rea muncitorească revoluționară, pen
tru merite deosebite in întărirea par 
tidului și a unității sale, pentru con
tribuția de seamă in crearea și con
solidarea statului nostru democrat- 
popular și in construcția socialistă din 
țara noastră — cu prilejul împlinirii a 
60 de ani de la nașterea sa

Vicepreședintele Consiliului de Stal 
al R.P Romine si președintele Consi
liului de Miniștri, tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer, a inminat tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej Medalia de 
Erou al Muncii Socialiste.

Tovarășul Ion Gheorglie Maurer a 
rostit o cuvitriare îelîcitîndu-l căl
duros pe tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej

A luat apoi cuvintul tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. El a mulțu
mit conducerii de partid și de stat 
pentru înalta distincție conferită. Tot
odată, el a adus calde mulțumiri de
legațiilor și tuturor persoanelor care 
l-au felicitat cu prilejul împlinirii a 
60 de ani.

Conducătorii de partid și de stat 
l-au îmbrățișat și l-au felicitat pe to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej. In 
sală au răsunat aplauze puternice, 
îndelungi.

(Agerpres).

Comitetul orășenesc U.T.M. și consi
liul raional U.C.F.S. Tudor Vladimirescu 
au organizat prima „duminică sportivă 
la Casa de cultură a tineretului. Peste 
6(10 de tineri și tinere, membri ai or
ganizațiilor de bază U.T.M. din raionul 
T. Vladimirescu au fost prezenți la a- 
ceastă „duminică sportivă**, unii ca spec
tatori, iar alții ca... concurenți.

Pe lîngă programul competițional sta
bilit de către comisia de organizare la 
țHitru discipline — volei, tenis de masă, 
triată și șu/i, — au mai fost invitate 
pentru demonstrație echipele de gim
nastică artistică și acrobatică ale in
stitutului de Cultură Fizică și Sport, 
campioane republicane, echipa de judo 
și două echipe de volei ale Scolii spor
tive nr. 2.

Grația și armonia mișcărilor executate 
de talentatele studente au fost, răsplă
tite cu vii aplauze. Demonstrației de 
judo i-au urmat întrecerile de trîntă. 
De la categoria de 70 kg a elevilor 
mari și pină la categoria de 35 kg a

RAPID BUCUREȘTI-LOKOMOTIV SOFIA:
10-6 (5-0),

SOFIA, 8 (prin telefon de la cores
pondentul nostru). —• Marți seara, 
în nocturnă, pe stadionul Vasil Levski 
a avut loc cel de al doilea joc al 
echipei de rugbi Rapid București in 
R.P. Bulgaria. Bucureștenii au întîlnit 
formația Lokomotiv Sofia, campioană 
a R.P. Bulgaria. Mai bine pregătiți 
din punct de vedere tehnic și tactic, 
oaspeții au realizat o nouă victorie, 
întrecînd pe Lokomotiv Sofia cu 10—5 
(5—0). In prima repriză rapidiștii au 
realizat o încercare prin Miiea, trans
formată de T. Marinescu, iar după 
pauză Trandafirescu a ridicat scorul

CONCURS DE VITEZĂ 
PE ZGURĂ Șl OBSTACOLE

Duminică dimineață, incepînd de la 
ora 10, se va desfășura pe stadionul 
Dinamo din Capitală un interesant 
concurs de obstacole și viteză pe 
zgură. Întrecerile sînt organizate de 
clubul sportiv Dinamo și la ele au fost 
invitați să participe motocicliști din Ca
pitală (Metalul „23 August", I.T.B., 
Voința etc.) și din provincie (Loc. 
Ploiești, Poiana-Cîmpina ș.a.).

In programul concursului sînt pre
văzute probe pentru mașini de serie 
și mașini speciale (viteză pe zgură) 
și probe pentru diferite categorii — 
la obstacole. 

Fază dinlr-un concurs de dirt-troth

pionierilor, peste 20 de perechi și-au 
încercat forțele.

In mijlocul tineretului a fost prezent 
și sportivul fruntaș — dr. Octav Troia- 
nescu, maestru internațional 'a șah, care 
a dat un simultan. După terminarea si
multanului tov. Octav Troianescu a făcut 
o demonstrație, explicînd tinerilor ju
cători care sînt principiile de bază ale 
jocului de șah. Prezența sportivilor frun
tași în asemenea competiții sportive de 
mase, sînt lăudabile și educative.

începutul bun făcut de Casa de cul
tură a tineretului dtn raionul Tudor 
Vladimirescu în ceea ce privește orga
nizarea unor „duminici sportive** poate 
constitui un exemplu și pentru celelalte 
case de cultură raionale.

Câștigătorilor întrecerilor li s-au in
minat, din partea comisiei de organizare, 
plachete și diplome. Organizația de bază 
U.T.M, cu cea mai bună mobilizare și 
comportare a primit o cupă din partea 
Comitetului orășenesc U.T.M. și a zia
rului „Sportul popular**, cupă cîșligatâ 
de Școala medie mixtă nr. 89.

LA RUGBI
la 8—0 pentru ca din nou T. Mari
nescu să transforme: 10—0. Gazdele 
au redus scorul la 10—6 în urma ce
lor două lovituri de pedeapsă acordate 
de arbitrul Bancevski, care în această 
partidă a avut multe intervenții ino
portune.

TOMA HRISTOV

Rugbiștii romîsii 
au plecat în Franța

In cursul dimineții de astăzi a pă
răsit Capitala, îndreptîndu-se spre Ba
yonne, lotul de rugbi care va întîlni la 
12 noiembrie echipa Franței și din care 
fac parte următorii jucători : Teofilo- 
vici, Câpușan, Drobotă, V. Rusu, Mari- 
nache, Morarii, Demian, Zlătoiauu, Al. 
Ionescu, Chiriac, Ciobănel, ICusek, Iri- 
mescu, ‘ Sava, Penciu, Iordăchescu, Țî- 
huleac, Preda.

Echipa cehoslovacă de handbal

IAIIIAS PREȘOV VA JU(A IN (APIIAIA
La ora cînd citiți aceste rînduri, e- 

chipa dc handbal în 7 a clubului ceho
slovac Tatran Preșov se află în Capi
tală. Răspunzînd invitației clubului Di
namo București, handhaliștii cehoslovaci 
vor susține trei jocuri în țara noastră.

Sportivii cehoslovaci sosesc la Bucu
rești cu o carte de vizită remarcabilă. 
La sfîrșîtul turului campionatului ceho
slovac, care s-a încheiat recent, Tatran

OAMENII MUNCII 
IN EXCURSIE

Oamenii muncii din orașul și raio
nul Brăila participă în număr tot mai 
mare la excursiile turistice organi
zate de filiala O.N.T. din localitate. 
Astfel, în ultimele trei luni, 4600 de 
tineri și vîrstnici au luat parte la 
excursiile organizate la București, Ba
cău, Brașov, Sinaia, Constanța, Iași 
etc. Cei mai mulți turiști au aparți
nut asociațiilor sportive Progresul, 
Laminorul și Marina.

N. Cosfjn și I. Baltag-coresp.

ANGAJAMENTELE DEVIN FAPTE

Potrivit angajamentelor luate în a- 
dunările generale de alegeri U.C.F.S. 
o parte din asociațiile sportive din 
raionul Sibiu au trecut la introduce
rea gimnasticii în producție. Astfel, 
toți salariații fabricii de cuțite Ocna 
Sibiului au început să practice gim
nastica în producție. Exercițiile sînt 
conduse de profesorul de educație fi
zică Laurențiu Mîndrea.

A mai fost introdusă gimnastica în 
producție și in alte patru asociații 
sportive, care au luat ființă în urmă 
cu numai două luni. Ele sînt Textila 
cooperație Rășinari, Textila coopera
ție Sibiu, Textila cooperație Săliște și 
Textila cooperație Cisnădie.

Hie ionescu-coresp.

IN AȘTEPTAREA SEZONULUI 
DE SCHI

Comisia de specialitate a consiliu
lui regional U.C.F.S. Cluj a organi
zat un curs de pregătire pentru ar
bitri la schi. Pînă în prezent s-au 
înscris 23 de persoane care, pe lingă 
lecțiile teoretice, vor participa și la o 
serie de ședințe practice. In clipele 
de răgaz cursanții participă alături 
de sportivi la curățirea viitoarelor 
pîrtii de schi.

Petru Nagy-coresp.

Preșov s-a clasat pe locul secund cu 
fi jocuri cîștigate, două egale și unul 
pierdut, 1117 goluri marcate și numai 
117 primite. în derbiul campionatului, 
care a opus în ultima etapă pe Tatran 
Preșov campioanei R.S. Cehoslovace, 
Dukla Praga, oaspeții au cedat mult 
mai greu decît arată scorul de 9—16 
(1-8).

Din rîndul componenților echipei din 
Preșov remarcăm pe Frollo, Lukosik
Seruga, de mai multe ori membri ai e- 
cliipci reprezentative a K.S. Cehoslovace,

Prima partidă pe care o va disputa 
Tatran în Capitală va avea loc sîmbătl 
scara în sala Dinamo, în compania echi
pei noastre campioane Dinamo București. 
Oaspeții vor mai juca în București ca 
C.C.A. și probabil la Brașov cu Trac
torul.

Ieri, in campionatul 
republican de șah

în runda a V-a : Mititelu — Soos 
V2—'/2, Gheorghiu — Pușcașu 1—0* 
Bozdoghină — Botez 1—0, Pavlov — 
Weisman 1—0, Reicher — Georgescu 
*/2—*/2. Celelalte partide s-au între
rupt.

în clasament, conduce Ghițescu cu 
3*/2 (1) p., urmat de ClocîMea 3 (2), 
Mititelu 3, Radulescu 2*/2 (2), Soo* 
2*/2 (1), Reicher, Gheorghiu și Bo
tez 2*/2, Gilnsberger 2 (2), Radovici fl 
Bozdoghină 2 (1) etc,



UN BILANȚ POZITIV ȘI MULTE OBLIGAȚII PENTRU VIITOR
Sala de festivități a Școlii medii 

„Gheorghe Lazăr“ a găzduit în urmă 
cu cîteva zile conferința de dare de 
seamă și alegeri a consiliului raional 
U.C.F.S. Lenin și a clubului sportiv 
Progresul din Capitală. Printre cei 
prezenți am întilnit campioni mon
diali ca Maria Alexandru, maeștri eme- 
riți și maeștri ai sportului, campioni 
republicani, antrenori emeriți și nu
meroși sportivi fruntași. Cu toții au 
venit hotărîți ca în acea după-amiază 
să-și aducă și pe această cale contri
buția la dezvoltarea activității spor
tive din raion. Și au adus-o din plin. 
Discuțiile pe marginea dării de seamă 
prezentată de secretarul clubului, tov. 
Ion Simion, au fost rodnice. Rînd pe 
rînd s-au succedat la tribună sportivi 
de frunte ca Julietâ Nămian, Petre 
Mîndru, antrenorul Nicolae Sotir și 
campioana mondială de tenis de 
masă, Maria Alexandru. Fiecare a 
vorbit cu legitimă mîndrie despre fru
moasele realizări înfăptuite pe linie 
de sport in raionul Lenin și în clubul 
sportiv Progresul. 22.080 membri 
U.C.F.S. în cele 52 asociații sportive, 
207 secții pe ramură de sport plus 
alte 15 de performanță ale clubului, 
aproape 40.000 de oameni ai muncii 
angrenați, in competițiile de mase, 
peste 11.000 de practicanți ai gimnas
ticii in producție îndrumați de 202 
instructori obștești, 556 sportivi 
care și-au ridicat măiestria dintre care 
cinci pînă la înaltul titlu de maestru 
emerit al sportului, numeroase titluri 
de campioni și locuri fruntașe cuce
rite în marile întîlniri internaționale 
sînt, trebuie să recunoaștem, succese 
care umplu de bucurie inimile tutu
ror iubitorilor de sport din raion. 
Toate au fost posibile, așa cum remar
cau delegații la conferință, datorită 
sprijinului și înțeleptei îndrumări a 
partidului, muncii entuziaste desfășu
rată de activiștii sportivi din raion 
și din cadrul clubului, avînd în per
manență exemplul comuniștilor. Că
lăuză le-a fost tot timpul Hotărîrea 
din 2 iulie 1957. Asociații sportive 
ca 1CAR, Tiparul, S.P.C., Uzinele 
„Grigore Preoteasa", Steagul roșu și 
altele au obținut rezultate remarca
bile, evidențiindu-se pe raion și chiar 
pe Capitală. Deosebit de prețios a fost 

Th. Ghifcscu și V. Ciociltca

sprijinul acordat activității sportive 
de către organizațiile de partid, 
U.T.M. și sindicale atît în proble
mele muncii organizatorice, cit și pe 
linia educării membrilor U.C.F.S. De 
asemenea, acest ajutor s-a făcut sim
țit cu prilejul alegerilor organelor 
locale ale U.C.F.S. în cadrul asocia
țiilor, ’ în consiliile cărora au fost 
aleși peste 1400 de activiști sportivi.

Dar, așa cum a reieșit din adună
rile generale și conferințele de dare 
de scamă și alegeri ale asociațiilor și 
din discuțiile participanților la con
ferința raionului U.C.F.S. Lenin și a 
clubului sportiv Progresul, mai sînt 
încă multe de făcut. In cuvântul său 
tovarășul Emil Ghibu, vicepreșe-

Conferînteta»

de alegeri ale U.C.F.S.

dinte al Consiliului General U.C.F.S. 
după ce a subliniat succesele obținute 
de mișcarea noastră sportivă sub con
ducerea înțeleaptă a partidului, a 
arătat că activității sportive de mase 
continue i s-au consacrat prea puține 
eforturi din partea activiștilor sportivi. 
Campionatele pe asociații, acest mijloc 
eficient de angrenare a oamenilor 
muncii în practicarea diferitelor disci
pline sportive în mod organizat, nu au 
fost pe, primul plan in multe dintre 
asociațiile sportive din raion. Gimnas
tica în producție s-a desfășurat și ea 
sporadic în întreprinderile unde a fost 
introdusă. Extinderea ei și în alte în
treprinderi n-a constituit o preocupare 
de scamă pentru activiștii sportivi din 
raion. De asemenea atletismul, sport 
de bază, continuă să se afle în fașă. 
Faptul că în întreg raionul activează 
doar două secții de atletism este edi
ficator. Apoi, turismul. Deși în rîn- 
dul membrilor U.C.F.S. din acest ra
ion se află multi amatori de excursii, 
consiliile asociațiilor sportive, consiliul 
raional U.C.F.S. și consiliul clubului 
au făcut prea puțin în acest , scop.

Consecință firească a insuficientei 
preocupări pentru dezvoltarea spor
tului de mase, unele secții de perfor
manță din cadrul clubului nu au ob

ținut rezultate prea bune. O compa
rație — și aceasta trebuie să intre 
în obișnuința antrenorilor și activiști
lor sportivi — intre rezultatele spor
tivilor din raionul Lenin și cele rea
lizate pe plan internațional nu satis
face pe deplin. Este cazul atletismu
lui. Multe din deficiențele care împie
dică obținerea de performanțe supe
rioare își au originea în folosirea 
nesatisfăcătoare a datelor științifice, 
introducerea înceată în practică a tot 
ceea ce este nou in metodica antre
namentului sportiv. Se mai lucrează 
încă empiric în unele secții, fără o 
planificare judicioasă a antrenamen
telor, fără folosirea temeinică a spor
turilor complimentare, a exercițiilor 
de control pentru pregătirea fizică, 
tehnică etc.

De asemenea, în cuvîntul său tov. 
E. Ghibu a dezbătut și eficiența practi
cării sportului și anume importanța 
urmăririi contribuției activității de cul
tură fizică și sport, la educația și în
tărirea sănătății maselor. Desigur, 
toate acestea vor trebui să constituie 
obiective de seamă in activitatea de 
viitor a consiliului clubului raional’Pro
gresul, spunea în încheiere vorbitorul.

In cuvîntul rostit de tovarășul Paul 
Cojocarii, prim secretar al Comitetu
lui P.M.R. al raionului V. 1. Lenin, 
un loc important l-au ocupat proble
mele de educație a sportivilor. După 
ce a subliniat frumoasele realizări ob
ținute pe linie de cultură fizică și 
sport în raionul Lcnin, vorbitorul, re- 
ferindu-se și la relatările dării de sea
mă a arătat că multe din succese au 
fost umbrite de comportarea nesporti
vă, străină moralei noi, a unor spor
tivi. Acest lucru reflectă slaba mun
că de educație pe care o desfășoară 
unii activiști sportivi, unele organi
zații U.T.M. și sindicale în rindu- 
rile sportivilor, a celor care ii repre
zintă pe stadioane și in sălile de 
sport. Or, educația comunistă a spor
tivilor trebuie să constituie prima 
grijă. Prin ea și numai datorită ei reu
șim să-l facem pe sportiv să fie con
știent de îndatoririle sale. Antrenorii, 
activiștii sportivi în general, vor avea 
mult mai multe satisfacții în munca 
lor dacă sportivii pe care îi pregătesc 
vor avea o conduită sănătoasă m 
viață și sport. In numele Comitetului 
P.M.R. al raionului V. I. Lenin, to
varășul Paul Cojocarii a urat succes 
consiliului clubului raional Progresul 
în activitatea sa viitoare, asigurîndu-1 
totodată de sprijinul permanent din 
partea organizațiilor P.M.R. și U.T.M. 
din raion.

OCTAVIAN GINGU

I
 Duminică sc dcsiășoi

Finala campionatului republican de ciclocro

Specialiștii ciclocrosuiu. 
își vor disputa duminică 
dimineață finala campio 
natului republican. La în
treceri participă 75 dc ci
cliști din Capitală și 45 
din provincie (Ploiești 
Brașov, Cluj, Timișoara 
Tg. Mureș, Cîmpulung 
Muscel, Iași, Piatra Neamț. 
Oradea și Constanța). În
trecerile încep la ora 9,30 
și se desfășoară după ur
mătorul program : juniori 
cat. a 11-a

« publican) —
8 km) ; • tineret 
o publican) — 
g km ) ; juniori 
Spionat R.P.1L) 
8(16 km); seniori (campio- 
«nat R.P.1L) — 6 turc (21 
g km). Traseul întrecerii este 
I variat cuprinzând diferite

obstacole. Plecarea și so
sirea vor avea loc pe sta-

8 diomil Voința (
8 nici de tramvai
o pera).

( concurs
3 ture 
(concurs
4 turc 

cat. I (cam-
4 ture

O competiție reușită
§ Cu puțin timp în urmă în sala Di- 
gnamo II din Capitală a avut loc o in- 
8 teresantă competiție de haltere rezer- 
8 vată juniorilor. Au participat sportivi 
2 de la C.C.A., Dinamo Sirena, Flacăra 
8 roșie și Electra. Au fost obținute ur- 
g mătoarele rezultate tehnice: CAT. 56 
ȘKG.: 1. N. Năstase (C.C.A.) 195 kg.; 
8 2. G. Crîstea (Dinamo) 187,5 kg.; 3. 
»Fl. Costache (Sirena) 175 kg.; CAT.
8 60 KG.: 1. P. Roșea (Dinamo) 232,5 
8 kg.; 2. V. Grigore (Electra) 210 kg.; 
§3. Gh. Oprescu (C.C.A.) 202,5 kg.; 
«CAT. 67,5 KG.: I. V. Vintilă (Sirena) 
8 232,5 kg.; 2. I. Scăriătescu (C.C.A.) 
§210 kg.; 3. A. Butănoiu (Electra) 205 
8 kg.; CAT. 75 KG.: 1. C. Cristescu (Si- 
Srena) 265 kg.; 2. Ad. Brana (C.C.A.) 
8 262,5 kg.; 3. I Dolofan (C.C.A.) 250 
a kg.; CAT 82 KG.: 1. M. Șerbu (Dina

mo) 307,5 kg.; CAT. 90 KG.: 1.
Pătrașcu (Electra) 247,5 kg.; 2.
Dimache (C.C.A.) 235 kg.; C.
GREA: 1. Gh. Mincu (Dinamo) 
kg.; 2. N. Matei (Dinamo) 325 kgț

Campionatul republicai 
pe echipe

Sîmbătă, începînd de la ora 
în sala Floreasca 11 se va desfăț 
finala campionatului republican 
haltere pe, echipe. Itt smirna zi se 
întrece concurcnții jurifețoarelor c 
gorii: 51 kg., 56 kg., ‘ z kg., 67 
și 75 kg. Duminică, cu începere d< 
ora 9, vor intra în concurs concura 
categoriilor 82,5 kg., 90 kg., greș 
supergrea.

învingători in partide frumoase B O X

Spectatorii finalei au. avut satisfacția 
de a asista marți la cîteva frumoase 
partide de luptă. Performerii rundei a 
IV-a, ca și ai celor precedente, au fost 
maeștrii internaționali Th. Ghițescu și 
V. Ciocîltea, care se arată, pînă acum, 
cei mai în formă competitori Ia titlu. 
Adversarii dc marți ai celor doi (M- 
Pavlov și, respectiv, Em. Reîcsher) au 
adoptat, cu negrele, apărări închise, va
riante ale Indienei Vechi, căutînd pro
babil să amîne posibilitatea unor atacuri 
rapide. Strategia aceasta nu s-a dovedit 
bună. După numai 20 de mutări, pe 
tabla partidei Ghițescu — Pavlov a 
apărut o poziție net favorabilă albului, 
care dispunea de mult mai mult spațiu 
și o activă desfășurare a pieselor. Ghi
țescu a jucat din nou fără greșeală. 
Combinînd iscusit acțiuni ofensive pe 
ambele flancuri, el l-a obligat pe Pavlov 
să-și deplaseze majoritatea pieselor de 
la apărarea regelui, ca apoi să lanseze 
nn atac fnwital asupra acestuia. La mu
tarea 35. sub o imparabilă amenințare 
de mat, Pavlov a trebuit să cedeze.

Ciocîltea a jucat și el bine, cîșligînd 
de la începutul partidei cu Reicher un 
pion prețios. El a lichidat apoi con- 
tra jocul «negrului pe coloana „f“, a por
nit la atacul rocadei și cai două sacri
ficii consecutive — de pion și de piesă 
— a deschis complet poziția regelui 
advers, cîștigînd la mutarea 41.

Cu o calitate în plus, C. Radovici a 
decis cu repeziciune partida sa cu V. 
Urseanu, care a început slab în acest 
turneu. Gh. Mititelu a respins atacul 
lui O. Pușcașu, cîștigînd apoi fără difi
cultate. Toate piesele rămăseseră în 
luptă pe tabla partidei Botez — Gheor
ghiu, dar amenințați de o teribilă criză 
de timp, ambii adversari au preferat să 
convină a-supra remizei la mutarea 30, 
înainte de declanșarea^, furtunei.

La întrerupere, Giinsberger are o piesă 
în plus la Bozdogliină (acesta a irosit 
din nou un avantaj care părea decisiv), 
Szabo va căuta să salveze finalul dificil 
cu Georgescu, Rădulescu poate cîștiga 
finalul cu Vaisman, avînd un pion în 
plus și nebuni de aceeași culoare, iar 
Soos are poziție mai bună în fața Iui 
Fischer.

lerj dimineață, la juca rea întreruptelor 
din rundele II și III, fără joc a cedat 
Bozdogliină la Ghițescu și Urseanu la 
Reicher. „Cu joc“ — și chiar foarte 
interesant — au cîștigat Rădulescu la 
Partos, Soos la Radovici și Ciocîltea 
la Szabo. Alte rezultate : Urseanu — 
Szabo 0 1, Fischer — Pușcașu V2—Va-

RADU VOIA

m pte

CLASAMENTELE FINALE
In urma desfășurării ultimei etape a 7. Met. 23 Aug. Buc. 30 16 1 13 237:209 63

campionatului republican de lupte pe 8. Progresul Buc. 30 15 2 13 235:206 62
echipe, pe anul 1961, clasamentul final 9. C.F.R. Timișoara 30 2 14 202:260 60
aste următorul ; 10. Unlo Met. roșu

S. Mare 30 9 4 17 187:267 52
1. St. roșu Brașov 30 28 0 2 586:163 86 11. C.S.M. Cluj 30 2 20 176:278 48
2 Dinamo București 30 28 0 2 595:177 86 12. Vagonul Arad 30 7 3 29 162:284 47
3* C.C.A. BUC. 30 28 0 2 519:225 86 13. C.S.O. Craiova 30 6 5 19 141:313 47
4. Met. 23 Aug. BUC. 30 19 4 7 434:304 72 14. C.S.M. Crisana Or. 30 6 3 21 158-J292 45
5, C.S.M. Galati 30 18 2 10 393:331 68 15. C.S.M.D. B. Mare 30 4 0 26 148:314 38
6. Progresul Buc. 30 15 3 13 376:354 62 16. Voința Tg. Mures 30 0 3 27 116:338 33
7. C.S.M. Reșița 30 12 5 13 375:369 59
8. A.S.M. Lugoj 30 11 4 15 315:427 56 La lupte libere clasamentul are urmă-
9. C.F.R. Timișoara 30 11 3 16 342;398 55 toarea înfățișare :

10. Un io Met. roșu
S. Mare 90 8 4 18 302:340 50 1. C.C.A. București 99 27 2 1 242: 70 86

11. Vagonul Arad 30 3 4 18 313:419 50 2. Met. 23 Aug. Buc. 30 26 2 2 197: 95 84
12. C.S.M.D. B. Mare 30 6 6 18 297:449 48 3. St. roșu Brașov 30 21 4 5 203; 89 76
13. C.S.O. Craiova 30 8 2 20 259:493 48 4. Voința Tg. Mureș 30 19 2 9 167:127 70
14. C.S.M. Cluj 30 8 1 21 294:446 47 5. Vagonul Arad 30 17 4 9 151:135 68
15. Voința Tg. Mureș 30 7 2 21 283:467 46 6. C.S.M. Galați 30 15 4 11 149:131 64
16. C.S.M. crișana Or. 30 3 5 22 267:469 41 7. tDinamo București 30 16 1 13 179:119 63

8. C.S.M.D. B. Mare 30 13 4 13 149:143 60
Clasamentul la lupte clasice este ur- 9. Progresul Buc. 30 13 2 15 141:143 58

mătorul ; 10. C.F.R. Timișoara 30 7 8 15 130:156 52
11. C.S.M. Cluj 30 10 1 19 118:178 51

1. Dinamo București 30 29 1 0 316: 60 89 12. C.S.O. Craiova 30 7 3 20 106:180 47
2. St. roșu Brașov 30 28 1 1 383: 75 87 13. C.S.M. Crișana Or. 30 7 3 20 109:197 47
3. C.S.M. Reșița 30 21 4 5 284:176 76 14. Unio Met. roșu
4. C.C.A. București 30 21 3 6 287:155 75 S. Mare 30 6 4 20 121:169 46
5. C.S.M. Galati 30 18 2 10 244:160 «8 15. C.S.M. Reșița 30 4 3 23 95:197 41
8. A.S.M. Lugoj 30 16 2 12 234:214 •4 18. A.S.M. Lugoj 30 4 2 24 81:213 40

Dinamo a cîștigat
Marți seara a avut loc în sala de 

festivități a Combinatului Poligrafic 
București finala tradiționalei compe
tiții dotată cu „Cupa 7 Noiembrie". 
Trofeul a revenit de data aceasta pu- 
giliștilor de la Dinamo, care s-an 
prezentat mai bine ca ceilalți, sub toa
te aspectele.

REZULTATE TEHNICE. FI. Dron 
(CI. sp. șc.) b. p. T. Cocoran (Pro
gresul); Gh. Lupu (S.P.C.) b. p. N. 
Marcov (T. Noi): C. Popa (Dinamo) 
b. p. R. Șerban (Gr. roșie); C. Ghiță 
(Voința) b. ab. 3 O. Gavrila (Dina
mo); I. Radulescu (Dinamo) b. p. Șt. 
Bălan (Gr. roșie); V. Alexandru (Di
namo) b. p. A. lenuș (I.T.B.); F. Su-

„Cupa 7 Noiembrie”
rugiu (S.P.C.) b. ab. Gh. Sava (Pro
gresul); Gh. Ciurea (Dinamo) b. p. 
M. Odivoianu (S.P.C.); N. Paraschiv 
(C.P.B.) b. p. G. Daniel (Dinamo); 
E. Popa (Gr. roșie) b. p. M Angliei 
(Progresul): E. Orzan (CI. sp. șc.) 
b. p. C. Grigorescu (Dinamo).

Au produs o bună impresie îndeo
sebi „perechile" Lupu—Marcov și 
Ciurea—Odivoianu pentru înclinația 
către .un box tehnic și curat De ase
menea, modul în care a știut dinamo- 
vistul Citirea să răstoarne un rezul
tat care era gata, gata să-i fie nefa
vorabil.

Duelul dintre „cocoșii" Lupu și
Marcov a dat loc la o luptă dinami
că, presărată cu multe acțiuni fru
moase. Meritul revine mai mult boxe
rului de la S.P.C. (antrenor Gh. 
Axioti) care a plasat corect multe lo
vituri variate. Deosebit de palpitantă 
a fost partida dintre Ciurea și Odivoia
nu. Atîta timp cit Odivoianu a lost 
în plenitudinea forțelor, „stingile" 
sale au constituit un permanent peri
col pentru Ciurea. Dinamovistul a și 
fost expediat de două ori la podea și 
se părea că va pierde înainte de li
mită. Dar, cu un admirabil efort de 
voință. Ciurea a găsit resurse și a 
cîștigat net celelalte două reprize (în 
repriza a doua boxerul de la S.P.C. 
a și fost numărat) și totodată parti
da. In ceea ce privește decizia meciu
lui A. lenuș și V. Alexandru consi
derăm că juriul s-a orientat greșit 
deoarece primul a făcut, așa cum se 
spune, mai mult box, în timp ce se
cundul a pus prea mult accentul pe 
forță I

R. C.

Activitate intensă
Amatorii de spectacole pugilis 

din Capitală vor avea, timp de o i 
tămînă, un program cit se poate 
bogat. Prilejul îl oferă întrece 
campionatului republican pe ech 
care devine tot mai pasionant, in 
tea ultimelor etape. Duminică d 
neața, in cadrul campionatului se 
tîlnesc : Metalul 23 August-Met
Bocșa. Reuniunea se va desfășura 
sala Combinatului Poligrafic Bi 
rești. In rest, etapa a VI-a (seria 
programează următoarele întîlr 
C.S.O. Craiova — Farul Constat 
Energia Cimpina — A. S. A. Ci 
Oradea.

Federația a stabilit Și disput 
restantelor. Astfel, sîmbătă la < 
stanța, Marina va întîlni Dinamo 
(arbitri : Robert. Enescu, Dc
Bracaciu și Ene), Marți 14 noieml 
Progresul-Dinâmo; joi 16 noieml: 
Rapid-C.C.A.

C.C.A.—Metalul Bocșa Romi
Intîlnirea pugilistică dintre C. 

și Metalul Bocșa Romînă din ca 
campionatului republican pe ec 
are loc mîine, începînd de la < 
18,30 în sala de festivități a Uzii 
„Timpuri Noi". Din program se desp 
următoarele meciuri: I. Rîn jeu — 
Cîmpeatiu, O. Baciu—V. Surugii 
Șerbii Neacșu—Gh. Ionel.

• Iată acum ea.ee vor fi „direc 
de luptă" ce vor conduce parii 
de campionat și Cupă : C.C.A.-W 
Iul Bocșa (Epureanu, Boamfă, 
delescu, Mihăilescu); Metalul Buc- 
talul Bocșa (Niță, Parascflivescu, 
dose, Dobrotă) ; CSO Craiova-F 
(Stănescu, Rudeanu, Szilăgyi) ; E 
gia Cîmpina-Crițul (Schiopu, Tă' 
Kevorkian) ; CSMD Baia Mare-V 
ța Buc (Lazăr, Dulău, Vlad); i 
Sibiu-ASA Bacău (Epureanu, V< 
Ies cu, Crăciunescu, Birsănescu).
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In preajma finalei Cupei R. P. R.

Vă prezentăm tinăra echipă a Arieșului, 
performera actualei ediții

NOTE ȘI COMENTARII
TURNEUL U.E.F.A. PENTRU PRIMA 

DATA ÎN TAKA NOASTRĂ

O importantă competiție

CONCURSUL DE TOAMNĂ AL ELEVILOR DIN CLASELE V-VII

Așadar, duminică vom cunoaște pe 
noul deținător al Cupei R.P.R. : Rapid 
București sau Arieșul Turda. întâlni
rea finală este așteptată cu legitim 
interes. Va reuși Rapid — ajuns pen
tru prima dată in finală, după 1944 — 
să cucerească prima sa Cupă ? Sau 
Arieșul va reedita performanța din 
1954 a Metalului Reșița ? Speranțe 
sint de o parte și de alta, bineînțeles 
mai multe la Rapid, o echipă de ca
tegorie A și cu mai multă experiență 
a meciurilor grele.

Jucătorii Rapidului sint binecunos- 
cuți, nu mai au nevoie de o prezentare 
specială. De aceea, in rindurile de 
mai jos ne vom ocupa de fotbaliștii 
din Turda, performerii ediției 1960— 
61 ai Cupei.

-- *
' fG-,i de mirare că echipa Arieșul 

(ri&trenor: St. Wetzer) este mândria 
muncitorilor, tehnicienilor și funcțio
narilor fabricii de sticlă din Turda. 
Trebuie să adăugăm insă că dragostea 
cu care sint înconjurați fotbaliștii nu 
s-a „aprins" deodată, după calificarea 
lor in finala „Cupei R.P.R." Ea s-a 
manifestat din totdeauna, fotbalul 
fiind o mare pasiune a acestor harnici 
muncitori. Așa se explică grija pe 
care consiliul asociației sportive Arie
șul Turda a arătat-o mereu secției de 
fotbal, preocuparea pentru ridicarea 
eleynentelor tinere, atenția cu care 
este privită problema educației spor
tivilor din această secție.

Echipa este foarte tânără (medie de 
virstă : 23 ani), toți componența ei — 
cu o singură excepție — fiind din Tur

da. La locurile lor de producție fotba
liștii „nu ne dau de rușine1’ - cum 
se exprima unul din infocații supor
teri ai echipei. Pentru a cunoaște însă 
mai bine această formație, pe care o 
vom vedea evoluind în compania echi
pei Rapid, să vă dăm citeva amănunte 
interesante. Primul: toți sint saiariații 
fabricii de sticlă, cu excepția lui Ion 
Onacă profesor de matematică (așa 
se explică oare precizia... paselor 
lui ?...). In formația de bază sint trei 
lăcătuși, doi matrițcn, un laborant, un 
jurisconsult, un electrician, un tehni
cian, un profesor de matematică și un 
croitor. Cel mai tânăr jucător al echi
pei este porticul st. Arghișanu (19 
ani), iar cel mai virstnic. atacantul 
Dionisie Ursu (“9 ani). Acesta din urmă 
este și cel mai vechi jucător fiind 
căpitanul și „sufletul" echipei, Dioni
sie Ursu a crescut in această formație 
de tind era junior. In schimb, extre
ma stingă Liviu Husar este cel mai 
nou in echipă.

Și acum, iată formația de bază a 
echipei (in paranteză este trecută 
virsta jucătorilor) :

Vasile Suciu (20) — Eugen Pantea 
(25), Ioachim Zăhan (24), Alexandru 
Vădan (21) — Eugen Lupani (25), Ion 
Onacă (25) — Vasile Mărgineanu (26), 
Vasile Pirvu (23), Dionisie Ursu (29), 
Gheorghe* Băluțiu ('’■•'), Liviu Husar 
(21).

Rezerve : Ștefan Arghișanu (19) — 
portar; loan Dobroată (13) — apără
tor; Ion Balaș (21), Werner Pecs (13) 
— atacanți.

(c. a.)

Iubitorii sportului din țara noastră 
au aflat, desigur, cu satisfacție 
că ediția din 1962 a marii și tra

diționalei competiții de juniori ..Turneul 
U.E.F.A.11 va fj organizată de tara 
noastră. Intre 19 si 29 aprilie vor evolua 
la București. Brașov. Constanța si Plo
iești — sediile celor patru grupe în care 
vor fi împărțite cele 16 echipe partici
pante la Turneu. - cei mai buni fot
baliști tineri din Europa, speranțe ale 
țărilor lor. jucători pe care îi vom în- 
tîlni mai tîrziu. cu siguranță, 
mele reprezentative.

Faptul că Uniunea Europeană 
bai Asociație a încredințat tării 
organizarea acestui important 
ajuns la a XV-a lui ediție, arată pe. de 
o parte reputația de care se bucură 
mișcarea noastră sportivă, iar pe de 
altă parte încrederea forului internatio
nal în capacitatea organizatorică a or
ganelor noastre sportive.

Turneul U.E.F.A. 
petiție fotbalistică 
o organizăm noi. 
face totul pentru 
peți să se simtă 
ca aceste întreceri să contribuie la 
tingerea scopului Turneului : ridicarea 
măiestriei sportive a tinerilor fotbal-sti. 
cunoașterea reciprocă, strîngerea legătu
rilor de prietenie între tinerii sportivi 
din țările europene.

în nri-

de Fot- 
noastre 

Turneu,

este prima mare com- 
intematională pe care 

Ca de obicei, vom 
ca tinerii noștri oas- 
cît mai bine, pentru 

a-

„COND1TII OPTIME PENTRU 
DESFĂȘURAREA TURNEULUI 

U.E.F.A. EDIȚIA 1962“

Stadionul Republicii va găzdui du
minică dimineața — începînd de la 
ora 9.30 — un interesant concurs de 
atletism rezervat elevilor și elevelor 
din clasele V—Vil ale tuturor școlilor 
din Capitală.

Pe programul întrecerilor figurează 
două probe : 60 m și aruncarea mingii

fiecărei școli va fi 
6 elevi și 6 eleve 

la ambele probe, 
vor conta numai rezul- 

echipă.

de oină. Echipa 
formată din cîte 
care vor participa 
In clasament
țațele primilor 5 din fiecare 
Vor fi întocmite clasamente pe echipe 
pentru elevi și separat pentru eleve 
și unul general pe școli.

și sabie

Paula
Sache-
Bejan

Ebbe .Schwartz (Danemarca), 
președintele U.E.F.A. a vizitat re
cent Cehoslovacia și 
declarație în privința 
turneului U.E.F.A. de 
anul viitor.

„Comisia care a fost 
Rominia să constate la 
lui condițiile de desfășurare a tur
neului s-a întors pe deplin mulțu
mită. Orașele romînești 
avea lor meciurile (n.r. 
Constanța, Ploiești și 
asigură condiții optime, 
hoteluri, mijloace de 
Putem fi liniștiți că viitorii orga
nizatori ai turneului de juniori vor 
fi la înălțime din toate punctele 
de vedere".

a făcut o 
organizării 
juniori de

trimisă in 
fața locu

unde vor
București,

Brașov), 
stadioane, 
transport.

CINE PLĂTEȘTE ?...

Trei din jucătorii echipei Arieșul (de la stînga la dreapta): portarul Suciu, 
mijlocașul Ontica- și înaintașul Ursu.

ȘTIRI, REZULTATE
SIMBĂTĂ: ST. ROȘU—C.C.A.

Simbătă se . va disputa încă un 
meci important pentru primele locuri 
din clasamentul categoriei A: restan
ța Steagul rdșu—C.C.A., care va avea 
loc Ia Brașov, cu citeva ore înaintea 
partidei Progresul-Dinamo București 
(programată în Capitală, în nocturnă). 
Ințîlnirea de Ia Brașov este impor
tanta și ca perspective de joc. Se 
confruntă două puternice formații care 
pot oferi un meci atractiv și din 
punct de vedere tehnic. Importanța 
jocului va determina folosirea celor 
mai bune formații. .

DIN REGULAMENTUL CUPEI 
R.P.R.

Ce se va întîmpla dacă după 90 de 
minute de joc finala Rapid—Arieșul 
se va termina la egalitate ? Conform 
regulamentului competiției, meciul va 
fi prelungit cu două reprize a cite 15 
minute. Dacă _ și după prelungiri, re
zultatul va fi'tot egal, atunci partida 
se va rejuca luni în întregime.

AM1NARI SI Rl.PROGRAMĂRI 
DE JOCURI

• Partida U.T.A.—St. roșu a fost 
«minată pentru că St. roșu va pleca 
la Sofia în vederea întîlnirii cu Levski 
din cadrul turneului balcanic.

• Jocurile C.C.A.—Rapid (cat. A) 
și C.S.M. Crișana Oradea—Arieșul 
Turda (cat. B), aminate din cauza fi
nalei Cupei, se vor disputa U 16 no
iembrie.

LA SFIRȘITUL SAPTÂMINII...

Meciurile din Capitală de săptămîna 
aceasta se vor disputa după următo
rul program :

Simbătă 11 noiembrie
Stadionul Republicii, ora 16: Pro

gresul—Dinamo București (tin.) și 
ora 17.45: Progresul—Dinamo Bucu
rești (cat. A).

Teren Cdoria, ora 14.30: Metalul— 
Dinamo Obor (cat. B).

Duminică 12 noiembrie
Stadionul Republicii, ora 12.15: Vic

toria-Rapid (campionatul de juniori 
al orașului București) și ora 14: Ra
pid—Arieșul Turda (finala Cupei 
R.P.R.).

Teren Flacăra roșie (CA.M.), ora 
10,30 : Flacăra roșie—Stiinta București 
(cat. B).

• Biletele penjru meciul Progresul 
—Dinamo și pentru finala Cupei 
R.P.R. Rapid—Arieșul Turda se pun în 
vînzare de azi la casele obișnuite.

• Ședința arbitrilor bucureșteni de 
fotbal are Ioc astăzi la ora 19.30 în 
sala din Calea Victoriei nr. 133.

• Luni, Știința Cluj a jucat la Co- 
mănești cu echipa locală Minerul, de 
care a dispus cu 6—3 (1—0), după 
un joc presărat cu multe faze specta
culoase.

Citind scurta relatare asupra me
ciului de categorie B — seria I. 
Prahova Ploiești—C.F.R. Pașcani, 

cititorii au fost surprinși, fără îndoială, 
aflînd că partida s-a disputat amical 
din cauză că echipa din Pașcani nu a 
avut cu ce să-și legitimeze jucătorii !! 
Ca vînătorul din anecdotă care plecase 
la vînătoare fără pușcă, conducătorii e- 
chipei C.F.R. au plecat la meci fără să 
ia cu ei si j^arnetele dp legitimare ale 
jucătorilor.
nînd seama de regulamentul campiona
tului, nu a admis 
a echipei C.F.R. și 
carnetelor, ceea ce 
prezentarea echipei 
meciului cu 3-0.

O’ astfel de neglijență este 
inadmisibilă. Să nu uităm 
Pașcani n-a pierdut numai 
Si o sumă bună de bani care a 
cheltuită cu drumul, 
tinerea jucătorilor, cine răspunde 
acești bani cheltuiți fără rost? Bugetul a- 
sociației sportive în nici un caz nu 
poate fi grevat de această pagubă.

Bineînțeles că arbitrul, ti-

participarea la joo 
a consemnat lipsa 
echivalează cu n.e- 

pierdereași. deci.

cu totul 
că C.F.R. 

meciul, ci
_ „ fost 

cazarea și între- 
de

SI BUNE SI RELE...

Excelent a iucat duminică 
Si. dună cum a subliniat 
presă, printre cei care

Ad. Mezei, O. Țurcaș (Unio—Meteorul 
Satu Mare). Echipe: C.C.A., Știința 
București, C.S.M. Cluj, C.S.M. Cri
șana Oradea.

Finala a fost
pentru zilele de

La
rare
zonă,
nică

fixată la Tg. Mureș
2-3 decembrie
în curs de desfășu- 

de
și dumi-

spadă sînt 
întrecerile din cadrul fazei 

programată simbătă 
la București și Satu Mare.

Finala la ■ această probă va avea 
loc la Oradea în zilele de 9 și 10 
decembrie.

Lenke Bako, (C.S.M.
Elena Samșudeanu

Mare.
programată la Cluj în 
decembrie.
Băieți.
Csipler

Individual : T. 
(Știința Buc.), 
I. Drîmbă, C. 
Isopescu, Gh.

In urma desfășurării fazelor de 
zonă, pentru finalele campionatelor 
republicane s-au calificat:

FLORETA. Fete. Individual: 
Roman—Lăzărescu, Georgeta 
larie, Lidia Grieb, Elena
(C.C.A.), Maria Vicol, Glicheria Ște- 
făncscu, Ana Ene (Progresul), Ceci
lia Neagu (Petrolul Ploiești), Olga 
Orban—Szabo, Ecaterina Orb—Lazăr, 
Iulia Valaskay (C.S.M. Cluj), Elisa- 
beta Krovato,
Crișana Oradea), 
—Ferenczi, Suzana Tassi (Unio—Me
teorul roșu Satu Mare). Echipe: 
C.C.A., Progresul, C.S.M. Cluj, Unio 
Meteorul Satu

Finala este 
zilele de 2—3

FLORETA. 
Mureșanu, At.
S. Poenaru, 1. Zilahi, 
Nicolae (C.C.A.), Gh. 
Paisie (Petrolul Ploiești), AI. Pascu, 
Z. Uray (Știința Cluj), M. Boga 
(Știința Tg. Mureș), A. Szekeli, St. 
Weissbock, N. Rooz (S.S.E. 
Mare), St. Csipler. J. Jelics 
Crișana). Echipe: C.C.A., 
Ploiești, Știința Cluj, C.S.M. 
Oradea.

Finala va avea loc la București 
zilele de 18—19 noiembrie.

SABIE. Individual: C. Pelmuș, 
Vintilă, Gh. Culcea, C. Nicolae,
Bădescu, N. Alexe, D. Mustață (C.C.A.), 
L. Rohoni (Știința Buc.), E. Aruș, I. 
Szantho, L. Papp (C.S.M. Crișana), 
Gh. Becherescu, (Știința Cluj) I. 
Szantay, Z. Rohoni, (C.S.M. Cluj),

Satu 
(C.S.M. 
Petrolul 
Crișana

în

O.
H.

Un meci feminin de slabă valoare
Dinamo —C. S. M. Cluj 3-0
ln cea de a doua etapă a campio

natului feminin, seria I, era progra
mată pentru duminică la Cluj parti
da C.S.M. Cluj — Dinamo București. 
O înțelegere survenită între cele două- 
echipe a făcut ca meciul să aibă loc 
în Capitală, urmînd ca returul parti
dei să se desfășoare la Cluj.

In jocul de marți după-amiază, așa 
cum era de așteptat, victoria a reve
nit voleibalistelor de la Dinamo cu 
3—0 (11, 8, 8). După cum se vede, 
rezistența echipei clujene a fost foar
te slabă. De altfel, această formație 
care în 
cele mai bune din țară, se prezintă 
în momentul de față îngrijorător de • 
slab. Cele două meciuri pierdute în 
Capitală trebuie să fie un semnal de 
alarmă pentru clubul clujean și pen
tru antrenorul său.

De altfel, această formație 
anii trecuți era una dintre

Petrolul, 
întreaga 
au adus 

un aport deosebit la jocul de calitate și 
la victoria echipei ploiestene se numără 
și frații Munteanu. A. Munteanu în li
nia de atac împreună cu Dridea I. și D. 
Munteanu în apărare (deseori și în a- 
tac !). alături de Marin Marcel.

Consemnînd jocul de bună valoare 
prestat de frații Munteanu, nu putem 
trece însă cu vederea (cum n-a trecut, 
de altfel, nici arbitrul Al. Toth...) peste 
un obicei al acestor jucători, ca si al 
altor fotbaliști de la noi: acela de a 
vorbi pe teren și de a protesta uneori, 
lucru pentru care au fost sancționați 
cu lovituri libere indirecte sau avertis
mente. Nu facem un caz special din 
frații Munteanu. Dar, pornind de la el 
— este cel mai recent — trebuie să măr
turisim că e de neînțeles cum după a- 
tîtea articole critice publicate în ziare 
pe această temă si sancțiuni aplicate 
pe teren de arbitri, jucătorii noștri nu 
renunță la aceste manifestări. Pp lîngă 
faptul că sînt inutile, pentru că nu pot 
schimba nimic din deciziile arbitrilor, 
ele dau si un aspect urît meciului.

DE MASĂ

Campionatul celor mai buni juniori bucureșteni

ia ora 17, în sala din 
Nr. 117 vor avea loc 
la care participă 21 

azi. dar în sălile Pro-

întrecerile campionatului de juniori 
al Capitalei care au început vineri și 
au continuat simbătă și marți, vor fi 
reluate azi. De 
calea Floreasca 
turneele finale 
de juniori. Tot
greșul, de la ora 19 se vor desfășura 
întrecerile junioarelor (seria a Il-a și 
turneul final). Seria I a fost ciștigată 
de Adriana Pascu (Progresul). Pentru 
finalele campionatului republican de 
la Oradea de săptămina viitoare s-au 
calificat pină acum Adriana Pascu, 
Liliana Țarălungă, Maria Teodorescu 
și Victoria Anghel. Astăzi vor mai fi

cunoscute alte patru calificate precum 
și cei 8 
dea. In 
invitați
Titorov, 
surorile
cu, Valeria Veliu și Erna Max.

juniori care vor pleca la Ora- 
afară de aceștia, au mai fost, 
M. Antonescu, D. Antonescu^

Costin Monel, Podgoreanu, 
Mariana și Victoria Jandres-

ANTRENORILOR

Concursul Pronosport de duminică 
are un program extrem de atractiv. 
Astfel, alături de meciurile de fotbal 
din campionatul țării noastre, găsim 
trei întîlniri din cadrul campionatului 
mondial iar drept „cap de afiș" me
ciul de rugbi Franța — R.P. Romînă.

In legătură cu etapa de duminică 
este bine să Cunoaștem citeva amă
nunte. fată, deci, rezultatele înregis
trate între ele in întîlriirile anterioare, 
de către echipele cuprinse în progra
mul de concurs:

I. Franța — R.P. Romină (rugbi)
1956: 18—15
1957: 39—0
I960: 5—11.

II. Turcia — U.R.S.S. (camp, mond.) 
1961: 0—1

III. R.P. Bulgaria—Franța (camp.
mondial)

1957 : 2—2; 1959: 1—0; 1960: 0—3
IV. Rapid — Arieșul (Cupa R.P.R. —

finală)
Nu s-au întîlnit.

Pronosport
XI. Dinamo Suceava — C.S.M.S. lași 

(cat. B)
‘ ' 0—0; 1959—60: 1—3

V. Jiul — Dinamo Bacău (Cat. A) 
1956: 1—1 si 1 — 1; 1957—58: 4—0

și 1—2: 1958—59: 2—1 și 1—4; 
1959—60: 0—0 și 1—3.
VI. Metalul Tirgoviste — Știînta Ti- 

(cat A)

1958—59: 3—1 și 
și 0—3.
XII. Ind. Sirmei

soara
1958—59: ’ 1—0 

2—1 și 1—2.
PRONOEXPRES

mîșoara
Nu s-au întîlnit.
VII. Petrolul —

(cat.
Nu s-au întîlnit.

VIII. Stiinta Cluj —
1959— 60: 2—2 si 

7—2 și 0—0.
IX. Mureșul Tg. Mureș—C.S.M Cluj

(cat. B)
1960— 61: 2—0 și 0—0.

X. C.F.R. Roșiori — Farul (eat. B) 
Nn s-au întîlnit. ■

La tragerea speeială PRONOEX- 
PRES Nr. 45 din seara zilei de 8 
noiembrie 1961, 
urnă următoarele

5 18 22
16 

a doua 
numere :

18 31 24 10
48 37 

general de

Dinamo Pitești
A)

Minerul (cat. A)
1 — 1; 1960 - 61:

La faza 
mătoarele

au fost extrase 
numere :
7 49 34
19

au

Fondul
este de lei 1.161.488.

Rubrică redactată 
sport.

din

fost extrase ur-

17 28

premii pe țară

de Loto-Prono-

1 Se aduce la cunoștință chibuiilor, 
1 asociațiilor si școlilor sportive, câ 
1 între 20—25 ianuarie 1962. se va or- 
' ganiza la București un examen pen
tru avansarea antrenorilor de la ca
tegoria a iV-a. la categoria a IlI-a,

' la toate ramurile sportive.
i Se pot prezenta acei antrenori de 
■categoria a IV-a (stagiari), care au 
fost încadrați oină în anul 1958 in
clusiv.

Examenul se va da la următoarele 
materii : socialism științific, anato
mie si fiziologie, igienă și control 
medical, teoria si metodica educației 
fizice, pedagogie si psihologie, pre
cum si specializarea respectivă (scris, 
oral si practic).

Candidați! vor depune cererile dc 
înscriere pentru examen la consiliile 
regionale U.C.F.S. pină la 20 noiem
brie a.c.

Se atrage atentia antrenorilor de 
categoria a IV-a. că această sesiune de ' 
examen este ultima pentru antrenorii i 
încadrați, pină în anui 
In cazul neprezentării 
conform regulamentului 
ficarea. clasificarea si
antrenorilor, ei vor fi radiați.

1»58 inclusiv, 
la examen, 
nenlru cali- 
functionatea



Alexandra Nicolau îa un punct 
de fruntașă în Turneul Candidatelor

VRNJACKA BANJA 8 (prin tele
fon). — Runda a VIII-a a turneului 
candidatelor la titlul mondial feminin 
de șah a adus un nou succes tinerei 
campioane romîne Alexandra Nicolau. 
Intilnind pe redutabila șahistă sovie
tică, maestra internațională Kira Zvorî- 
kina, reprezentanta noastră a înscris 
o frumoasă victorie, cîștigind prin 
atac de mat la mutarea 30. După o- 
pinia specialiștilor prezenți la turneu, 
aceasta este cea mai frumoasă par
tidă jucată pînă acum în întrecerea 
pretendentelor la titlul suprem. Iată 
mutările partidei :

Nicolau-Zvorikina Siciliana l.e4 c5 
2.CJ3 Cc6 3. d4 c:d 4.C:d4 Dc7 5.Cc3 
e6 6.Ne2 CJ6 7.0-0 a6 S.Rhl b3 9.a3 Nb7 
1044 C:d4 ll.D:d4 Nc5 12.Dd3 d5 
13.e:d C:d5 14.C:d5 N:d5 15.Dc3 Da7 I 
16.f5 ! Nd4 17. Dg3 e:f 18.c3 Nf6 19.T:f5 
Ne6 2O.Ne3 DbS 21.T:f6 1 g:f 22.Dg7 
Re7 23.Nc5-\-Rd7 24.NJ3 Rc7 25.Tdl! 
Td8 26.T:d8 D:d8 27.Dg3-\-Rd7 2SDd6+ 
Re8 29.Nc6-ț- și negrul cedează (29... 
Nd7 3O.Df8 mat).

Cealaltă reprezentantă a R. P. Ro
mîne. Elisabeta Polihroniade a remizat 
cu Gisela Gresser (S.U.A.) după ce în

0 acțiune arbhrarâ a autorităților de la bonn 

FOTBALIȘTILOR DE LA SPARTAK MOSCOVA
LE-AU FOST REFUZATE VIZELE DE INTRARE ÎN R.F.G.

MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
transmite : Autoritățile de la Bonn au 
refuzat să elibereze vizele de intrare 
în R.F.G. fotbaliștilor din populara 
echipă sovietică Spartak” Moscova

Echipa ..Spartak” urma să plece in 
R. F ( îermană potrivit acordului din
tre Federația de fotbal a U.R.S.S. și 
Federația de fotbal a R. F. Germane. 
Aoeasta ar fi constituit vizita de răs
puns la vizita făcută in vara anului 

jfoecu! in Uniunea Sovietică de una 
_<4in cele mai puternice echipe ale 

R. F Germane — selecționata orașu- 
■ hti Neuenkirchen.

Tinerii handbaliști bucureșteni vor evolua la Praga
Turneul selecționatei feminine a R. S. S. Ucrainene
• După cum am mai anunțat, o se

lecționată masculină de tineret a ora
șului București va participa la turneul 

‘ internațional de handbal în 7 pe care 
îl va găzdui capitala R. S. Cehoslovace 
la siirșitul acestei săptămîni. La Praga, 
tinerii noștri jucători se vor întrece 
cu cele mai puternice selecționate ce
hoslovace (reprezentativele orașelor 
Praga. Ostrava. Plzen și Kosice) și

Box de peste hotare
• Palatin Sporturilor din Buda

pesta a găzduit întîlnirea internațio
nală de box dintre echipele selecțio
nate ale R.P, Ungare și Iugoslaviei. 
Oaspeții au terminat învingători cu 
scorul de 12—8. Iată rezultatele în
registrate in ordinea categoriilor: 
Dorogi (R.P.U.) b.p. Damianovici (I.); 
Vujic (1.) b.p. Egry (R.P.O.) ; Pau- 
novic (I ) b.p Nagy (R.P.U.) ; Kadji 
(R.P.U.) b.p. Jelasic (I.) ; Mehovic 
(I.) b.p. Papp (R.P.U.) ; Zsmak 
(I.) b.p. Kalman (R.P.U.) ; Nemeth 
(R.P.U ) b.p. Vranisevic (I.) ; Jako- 
vlevic (I.) b.k.o. Erdocs (R.P.U.); 
Szenasî (R.Î’U.) b.p. Sukovic (I.); 
Sene'.eiwvic (1.) b.p. Buday (R.P.U.).
• fn sala clubului Gwardia din 

Varșovia a avut loc meciul de box 
dintre echipele reprezentative ale 
orașelor Varșovia și Belgrad. Boxerii 
polonez; au obținut victoria cu -corul 
de 18—2. Trei zîte mai tîrziu echipa 
iugoslavă a întîlnit ia Wroclaw selec
ționata acestui oraș, întîlnirea inche- 
jndu-se la egalitate: 10—10.
- • La Palais des sports din Paris 
S-a disputat meciul de box dintre cei 
mai valoroși „mijlocii" francezi, Marcel 
Pigou și Hippolyte Annex Victoria 
Ia puncte a revenit lui Annex. De 
remarcat că în rundul 8, Pigou a 
fost numărat de două ori.
. • Echipa selecționată de box-ama- 

for a S.U.A. și-a început turneul în 
Europa evoluînd la Londra în com
pania echipei reprezentative a Angliei. 
Boxerii americani au suferit o severă 
înfringere, pierzind toate cele 10 me
ciuri O rapidă victorie a obținut 
„greul” Walker. învingător prin k.o. 
în 1:57.0 în fața americanului Perry.

® Federația de box a Țării Galilor 
a cerut să organizeze campionatele 
europene de box amator din 1963. O 
decizie in această privință se va lua 
cu ocazia Congresului F I B.A. care 
se va ține în zilele de 10 și 11 no
iembrie a.c. în R.S. Cehoslovacă. 

cursul întîlnirli a avut poziție mai 
bună, pe care n-a valorificat-o însă.

Fruntașa turneului, șahista sovie
tică Nona Gaprindașvili a întrecut-o 
pe compatrioata sa Valentina Borisenko 
în runda a VII-a, intrerupind in po
ziție aproximativ egală cu Lisa Lane 
(S.U.A.) în runda următoare.

Alte rezultate : Konarkowska-
Hundsuren ’/j-’/j. Gresser-Nedelkovici 
*/2_l/2> Zvorîkina-Lane 1-0, Volpert- 
Lazarevici ll2-l/2 (runda VII) ; Nedel- 
kovici-Silans 1-0, Hundsuren-Heems- 
kerk 0-1, Karakas-Volpert 0-1 (runda 
VIII).

★
Miercuri seara la jucarea întrerup

telor, Alexandra Nicolau a fost sur
prinzător învinsă de Tatiana Zatu- 
lovskaia, după ce a greșit în final.

Iată celelalte rezultate: Lazarevici 
— Zatulovskaiă 1—0, Rinder — Ko- 
narkowska * */ 2—'/?, Kinder — Silans 
1—0, Gaprindașvili — Lane ‘/2—*/ 2, 
Heemskerk - Karakas */ 2—*/ ?.

• In campionatul de hochei pe 
gheață al U.R.S.S., ieri s-au desfă
șurat două întîlniri: Dinamo Moscova 
a întrecut cu 3—2 pe Traktor Celea- 
bisk, iar Spartak Moscova a ciștigat 
cu 4—2 în fața formației Electrostal.

• Selecționata de haltere a 
R.S.F.S.R. a susținut două întîlniri 
amicale cu reprezentativa R.P. Bul
garia cu prilejul unui turneu întreprins 
la Sofia. In ambele întîlniri victoria 
a revenit sportivilor .sovietici cu sco
rul de 6—I și 7—0.

• Halterofilul polonez Bazanowski, 
campion mondial la categoria ușoară, 
a stabilit un nou record al țării sale 
la categoria mijlocie — la trei stiluri, 
cu 407,5 kg

In clasament" după 8 runde : Ga
prindașvili 6 (din 7), Lazarevici 6, 
Nedelkovici 5 (din 7), Nicolau și Ka
rakas 5, Volpert și Konarkowska 4.

Astfel, din vina autorităților de la 
Bonn, a fost împiedicat turneul în 
R. F. Germană al fotbaliștilor sovie
tici

Acest act al guvernului R. F Ger
mane este considerat ca un amestec 
al revanșarzilor de la Bonn în legă
turile dintre sportivii celor două țări. 
Se vede că la Bonn nu sini privite 
bine intîlnirile care au devenit tradi
ționale, între echipele de fotbal ate 
UR.S.S. și R F Germane, iar dez
voltarea legăturilor de prietenie între 
sportivii celor două țări «curcă soco
telile autorităților vest-germane.

echipa orașului Copenhaga. Meciurile 
vor avea loc sîmbătă și duminică. E- 
chipa noastră va părăsi Capitala în 
cursul zilei de vineri.

• La siirșitul săptăminii viitoare 
este așteptată să sosească in țară se
lecționata feminină de handbal in 7 a 
R.S.S. Ucrainene. Jucătoarele sovietiie 
vor susține mai multe jocuri amicale 
la Brașov, Tg. Mureș și Reșița, lată, 
de altfel și programul turneului alcă
tuit de federația de specialitate: 22 
noiembrie, la Brașov, cu selecționata 
orașului; 24 noiembrie, la Tg. Mureș, 
cu selecționata orașului ; 27, 29 no
iembrie și 3 decembrie, la Reșița, cu 
selecționata lotului R.P.R

• DUPĂ cum am anuntat. eehina so
vietică de fotbal Avangard din Harkov 
a evoluat zilele trecute în orașul Von- 
san din R.P.D. Coreeană, cîstismd cu 
2-1 în fata unei selecționate locale. 
Iată înss un alt fant legat de vizita fot
baliștilor sovietici în aoeastă localitate, 
cunoscut ac-um în întreaga R.P.D. Co
reeană. In timp ce se plimba pe malul 
mării, fotbalistul Iurli Nesterov a ob
servat cum un băietei în vîrstâ de 6 
ani a căzut în apă. dueîndu-se la fund. 
Fără a sta pe ginduri, Nesterov s-a a- 
runcat în ană. salvîndu-1 pe micul Iun 
En Cihom. Fanta curajoasă a fotbalistu
lui sovietic a fost p? larg comentată de 
presa din R.P.D. Coreeană.

• PENTRU a stabili excepționalul său 
record mondial la 100 m brazilianul Ma
nuel Dos Santos a avut nevoie de două 
încercări. In prima, după ce a intrat 
in a doua lungime de bazin. Dos Santas 
a simtit că nu i-a reușit întoarcerea, o- 
prindu-se din cursă. Apoi, după 20 de 
minute de odihnă si un bun masaj, bra
zilianul a luat un nou start, narcucgind 
cele două lungimi în 53.6 sec. Iată si 
timpurile înregistrate de ct'onometrori la 
fiecare 25 m ai tentativei : 11,2 - 13.2 - 
14,1 - 15,1.
• O FEMEIE între fotbaliști 11! La 

Congresul F.I.F.A.. .desfășurat de curînd 
la Londra, ca delegat oficial a partici
pat si o femeie. Este vorba de Elaine 
Cremon. secretara federației de fotbal 
din Luxemburg
• IN ORAȘUL santa clara din Cuba 

s-a desfășurat recent un cros organizat 
de institutul National de Sport, cultură 
fizică și recreație. Startul a fost dat de 
cunoscutul atlet cehoslovac Emil Zato- 
Pek. care se află în Cuba. Cîștigătorul 
crosului. Diaz, a acoperit cei 11 kn in 
35:35,0
• DE CURIN1D. doi dintre cunoscutii 

jucători de hochei pe gheată din Uni
unea Sovietică. fundașul Alfred Ku- 
cevski si atacantul Aleksei Gurîsev. 
si-au făcut apariția oe terenul de hochei 
pe gheata într-o cu totul altă postură 
decît aceea de jucători Ei au arbitrat 
meciul S.K.A. Leningrad—Metalurg. a- 
chitîndu-se excelent de această misiune. 
De remarcat că atît Gurîsev cît si Ku- 
cevski au evoluat de mal multe ori în

f ÎN CITRÎND VA SOSI ÎN TARĂ ECHIPA Of «I PE GHEAȚĂ 

KALEVAN PALLO (FINLANDA)
în cursul săptăminii viitoare va 

sosi în Capitală o echipă de hochei pe 
gheață din Finlanda, care va juca 
în compania selecționatelor noastre.

Cîteva amănunte despre oaspeții 
noștri. Este vorba de echipa KALE- 
VAN PALLO din orașul Kuopio, care 
activează în prima categorie a campio
natului finlandez, avînd în componența 
sa o serie de valoroși jucători. Pentru 
turneul din țara noastră echipa Ka- 
levan Pallo s-a întărit cu o serie de

Hocheiștii rodini m
ZILINA 8 (prin telefon). Aflați de 

cîteva zile în această localitate, ho
cheiștii din lotul reprezentativ al țării 
noastre și-au continuat pregătirile, 
participînd la cite două antrenamente 
pe zi pe patinoarul artificial din acest 
oraș. Cu acest prilej antrenorul Mihai 
Flamaropol a insistat pe îmbunătă
țirea tehnicii patinajului, a șuturilor 
din mișcare.

Hocheiștii noștri au susținut marți 
seara un joc în compania echipei Dy- 
namo Zilina. Scor final : 7-4 (4-1,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-2, 1-1) în favoarea hocheiștilor ce
hoslovaci. După cum se vede și din 
scorurile reprizelor soarta meciului a 
fost holărîtă în prima parte a intil- 
nirîi cînd echipa noastră a jucat foar
te slab în apărare, în frunte cu por
tarul Pușcaș, care a primit goluri 
parabile. In celelalte reprize hocheiș
tii romîni au fost egali adversarilor 
lor. Și cu această ocazie din echipa

Succesul sportivilor maghiari 
în campionatele international 

de tenis tte masă ale Iugoslaviei
După cum am mai anunțat, cam

pionatele internaționale de tenis de 
masă ale iugoslaviei, desfășurate la 
Novi Sad, au luat sfirșit cu un remar
cabil succes al jucătorilor din R. P. 
Ungară, care au ciștigat toate cele 
5 probe individuale. Campionul euro
pean Zoltan Berczik și-a înscris pen
tru a 4 oară numele pe lista învingă
torilor în proba de simplu. învingînd 
în finală cu 3—1 (— 15, 12, 13, 14) 
pe coechipierul său Peterti. In finala 
probei feminine, campioana europeană 
Eva Koczian Foldi a întrecut cu 3—0 
(18, 11, 15) pe colega sa de eehipă 
Kerekes. lată rezultatele înregistrate 
în celelalte 3 finale: dublu masculin: 
Berczik, Peterti — Vogrinc, Hrbud 
(Iugoslavia) 3—0 (14, 20, 15); dublu 
feminin : Koczian, Kerekes—Simon, 
Paulsen (R. F Germană) 3—1 (lt, 
18, — 17, 23); dublu mixt; Berczik, 
Kerekes—Peterti, Koczian 3—0 (10, 
18, 18). (Agerpres).

reprezentativa de hochei pe gheată a 
U.R.S.S.

® CLUBURILE austriece de hochei pe 
gheață își întăresc efectivele prin... ra
colarea unor jucători canadieni. ? ^tfe!, 
clubul „E. V. Innsbruck a angajat pe 
Brian Whittel. care a venit de la Milano, 
și Dan Davidson, unul dintre cei mai 
buni jucători din liga amatoare cana
diană. Antrenorul echipei este de ase
menea un canadian — Mac Donald

O CUNOSCUTUL hocheist cehoslovac 
international Slavomir Barton a aban
donat recent activitatea eompetitională 
oficială. El nu a spus însă ..adio" ho
cheiului pe gheață. Barton, la cei 35 de 
ani. va antrena echipa sut undă a clu
bului Ruda Hvezda Brno-

• FEDERAȚIA AUSTRALIANA de 
tenis a interzis „Circului Kramer" să e- 
voîueze pe terenurile cluburilor ama
toare de tenis din Australia.
• LA ÎNCEPUTUL acestei luni în 

Statele Unite au fost aduși ou av’o- ul 
caii Zabeg si Irtîs. carP urmează să re
prezinte Uniunea Sovietică la reuniunea 
hipică internațională ce va fi organi
zată la 11 noiembrie în orașul Laurel 
(statul Maryland). Este pentru a treia 
oară cînd cai provenind din hergheliile 
sovietice iau startul pe teritoriul State
lor Unite

® TITLUL de campioană a R.P. Polo
ne la polo pe apă a revenit în acest an 
echipei Legia Varșovia.

FEDERAȚIA americană de patinaj a 
hotărît ca. în ciuda pierderii tragioe a 
întregii echipe de patinaj artistic a 
S.U.A. survenită cu prilejul catastrofei 
aeriene care a avut loc la începutul a- 
cesbui an la Bruxelles, o echipă selec
ționată să ia parte la campionatele mon
diale programate la Praga între 14 si 17 
martie 1962. Au fost selecționați 13 pa
tinatori i printre care si fosta campioană 

hocheiști din formațiile participante la 
Liga de Est a campionatului finlandez, 
în momentul de față hocheiștii fin
landezi se află în Austria, unde vor 
disputa, de asemenea, cîteva jocuri. 
Din Austria lotul de 22 de persoane 
al echipei Kalevan Pallo va pleca 
spre București, unde este așteptat să 
sosească la 15 noiembrie. Primul joc 
al hocheiștilor finlandezi va avea loc 
pe patinoarul artificial in 16 sau 18 
noiembrie.

R. S. Cehoslovacă
noastră s-au evidențiat tinerii jucă
tori introduși in formație cu ocazia 
acestui turneu. Echipa folosită la Zi- 
lina a lost următoarea: Pușcaș (So- 
fian) — Czaka, Ionescu ; Varga, Pană 
— G. Szabo, Ferenczi, I. Szabo ; Biro, 
Andrei, Takacs I; Cazan, Kalamar, 
Ciobotaru. Hocheiștii romîni își vor 
continua antrenamentele în localitatea 
Poprad, unde vor întîlni joi seara e- 
chipa Lokomotiv Poprad.

PENTRU DUMINICĂ: BOGAT 
PROGRAM INTERNAȚIONAL

Preliminariile campionatului mon
dial au ajuns în perioada decisivă. 
După cum se știe, se cunosc 10 
din cele 16 finaliste ale turneului 
final din Chile. Duminică sînt pro
gramate alte patru partide impor
tante in cadrul preliminariilor”.

LA ISTANBUL echipele reprezenta
tive al» Turciei și Uniunii Sovietice 
vor susține o partidă decisivă pentru 
primul loc în grupa a V-a. Fotbaliști
lor sovietici le este suficient și un 
rezultat de egalitate pentru a-și asi
gura calificarea. Așa cum am anunțat, 
selecționata U.R.S.S. s-a pregătit pen
tru meciul de duminică ta Erevan. Ea 
a întîlnit, intr-un meci de verificare, 
o reprezentativă a R.S.S. Armene, de 
care a dispus cu 8—0, prin golurile 
înscrise de Mamîkin (3), Ambarțu- 
mian (3) și Gusarov (2). Iată forma
ția aliniată: lașin-Dubinskî, Maslenkin, 
Cioheli-Voronin, Netto-Metreveli, Am- 
barțumian, Gusarov, Mamîkin, Meshi. 
fn cursul zilei de astăzi fotbaliștii 
sovietici vor pleca la Istanbul.

REPREZENTATIVA R. P. Bulga
ria va întîlni la Sofia echipa Franței. 
Fotbaliștii bulgari au neapărată ne
voie de victorie pentru a putea aspi
ra în continuare la calificarea în tur
neul final (disputînd un meci de ba
raj cu Franța). în cadrul unui meci 
de verificare, fotbaliștii bulgari au 
întrecut duminică cu 6—0 formația 
poloneză de categoria A, Wisla Cra

Barbara Ann Roles-Pursley. care anun
țase că se retrage din activitatea co.m- 
petitională.
• FOSTUL RECORDMAN mondial 

Istvan Rozsavolgyi $î Jozsef Kovacs, 
clasat pe locul III în proba de 10.000 m 
la J O. de Ia Melbourne au anuntat re
tragerea lor din activitatea competilio- 
nală.

• CINE URMĂREȘTE rezultatele me
ciurilor de fotbal pentru „Cupa Italiei1* 
a avut zilele trecute unele surprize. De 
pildă Spăl Ferrara a învins cu ...8-7 pe 
Verona: Catanzaro a întrecut cu... 8—7 
pe Bologna, iar Sampdoria Genova a 
câștigat cu... 7—6 la Neapole. Misterul a- 
cestor scoruri astronomice a fost lămu
rit după ce s-a aflat că federația italia
nă de fotbal a hotărît ca, în caz dP e- 
galitate. fiecare echipă să execute cîte 
10 lovituri de la 11 m.
• FOTBALIȘTII cehoslovaci au început 

pregătirile în vederea turneului de fot
bal din cadrul viitoarei edilii a Jocurilor 
Olimpice, au fost selecționați 48 de ju
cători. născuti între anii 1M1-1944, care 
au fost împărți ti în trei echipe, activi
tatea lor urmînd să fie supravegheată 
de Bohumil Mușii, antrenorul reprezen
tativei de juniori. Ulterior vor fi aleși 
28 de jucători din care Va fi alcătuită 
echipa olimpică.

®ÎN LUNA octombrie în Marea Brita- 
nie a fost sărbătorit centenarul introdu
cerii hocheiului pe iarbă. Este intere
sant. că sore deosebire de toate cele
lalte țări. în Anglia acest sport este 
practicat mai mult de femei. Astfel, nu
mărul femeilor hocheiste este de două 
ori si jumătate mai mare decît acela al 
bărbaților Presa engleză consideră că 
finala campionatului feminin de hochei 
pe iarbă, programată întotdeauna pe 
stadionul Wembley, rivalizează în ce 
privește interesul din partea publicului 
cu orice mecj de fotbal din Cupa An
gliei.

• CAMPIONATELE mondiale de iudo 
se vor desfășura în zilele de 1—2 decem
brie a.c. la Paris. Este pentru prima 
oară în istoria acestui sport cînd cam
pionatele mondiale se desfășoară în altă 
țară decît japonia.

Itinerary celei de a XV-a 
ediții a „Cursei Păcii44

BERLIN (Agerpres). — La Ber
lin a apărut primul buletin special de
dicat celei de a 15-a ediții jubiliare 
a tradiționalei competiții cicliste 
„CURSA PĂCII” ce va avea loc anul 
viitor între 2 și 17 mai. Competiția se 
va desfășura pe ruta Berlin—Praga—• 
Varșovia. Traseul, in lungime de a- 
proximatîv de 2400 km, este împărțit 
în 14 etape cu două zile de repaus. 
Iată itinerariul : Etapa 1 : înconjurul 
Berlinului (130 km); etapa a 2-a 
Berlin—Leipzig (209 km); etapa a 
3-a: Leipzig—Erfurt (180 km); etapa 
a 4-a: Erfurt—Karl Marx Stadt (187 
km) cu o primă semietapă de 42 km 
individual ; etapa a 5-a : Karl Marx 
Stadt—Karlovi Vary (122 km); etapa 
a 6-a: Karlovi Vary—Praga (160 
km); etapa a 7-a : Praga—Brno' (220 
km); etapa a 8-a: Brno—Gottwaldov 
(137 km); etapa a 9-a: Gottwaldov— 
Ostrava (181 km); etapa a 10-a: 
Ostrava—Opole (178 km); etapa a
11- a: Opole—Wroclaw (100 km con- 
tracronometrului oe echipe); etapa a
12- a: Wroclav — Poznan (175 -km); 
etapa a 13-a : Poznan — Bydgt>.-^cz 
(140 km); etapa a 14-a: Bydgoszcz— 
Varșovia (250 km).

covia. Cel mai periculos atacant bul
gar a fost Diev, care a înscris trei 
goluri.

SELECȚIONATELE Suediei și Elve
ției se vor întîlni duminică pe teren 
neutru pentru desemnarea învingătoa
rei in grupa întîi europeană. La în
cheierea jocurilor din cadrul grupei, 
aceste formații se află la egalitate de 
puncte — 6.

IN SFIRȘIT, la Casablanca, Maro
cul va întîlni Spania intr-un meci 
contînd pentru preliminariile campio
natului mondial.

ÎN .CUPA CAMPIONILOR
EUROPENI'

In cadrul optimilor de finală ale 
„C.C.E.” s-au desfășural alte două 
întîlniri: fa Geneva, echipa locală 

Servette a întrecut în primul meci 
cu 4—3 (1—2) pe Dukla Praga, iar 
îa Rotterdam, Tottenham, ca ipioaita 
Angliei, a întrecut cu 3—1 p Feyen- 
hoord, campioana Olandei

FOTBALIȘTII SOVIETICI 
PESTE HOTARE

• S.K.A. Rostov a susținut două 
meciuri în R.P. Bulgaria. Echipa so
vietică a întrecut cu 3—1 pe Botev 
Plovdiv și a pierdut cu 1—3 în fața 
campioanei R.P Bulgaria, Ț.D.N.A.

• Spartak Erevan, care se află în tur
neu în Iran, a obținut două victorii 
în tot atîtea partide jucate: 2—0 cu 
Daray Teheran, cîștigătoarea cupei 
naționale, și 3—1 cu o selecționată a 
capitalei Iranului.

• In primul meci susținut în Indo
nezia, Torpedo Moscova a terminat la 
egalitate (0—0) cu reprezentativa In
doneziei.

NOILE PROMOVATE
ÎN CATEGORIA A ÎN U.R.S.S.

Recent s-au încheiat turneele de ba
raj pentru promovarea în categoria A 
a campionatului sovietic, la care au 
participat primele clasate în seriile ca
tegoriei B ale R.S.F.S.R. și republi
cilor unionale. Echipa Aripile Soviete
lor din Kuibîșev, campioana R.S.F.S.R., 
a obținut dreptul de a activa anul 
viitor în categoria A, revenind după 
o absență de un an. Cea de a doua 
echipă promovată în categoria A este 
formația Torpedo Kutaisi, învingătoare 
în turneul de baraj desfășurat la Chi- 
șinău. După cum se știe, au retro
gradat anul acesta in B Trud Voronej 
și Kalev Tallin.

Pe scurt ș
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