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'liinc. pc patinoarul „23 August",

Echipa finlandeză Kalsvan Pallo 
mtîlnește selecționata de tineret a R. P. R.
.â'^adar, mîine seară, iubitorii hocheiu

lui pe gheață vor lua loc în tribunele 
patinoarului artificial „23 August44, pen
tru a asista la primul meci din această 
toamnă. Evenimentul este așteptat eu 
atît mai mult interes cu cît inaugurarea 
sezonului de hochei pe gheață este 
prilejuită de o întîînire internațională : 
Selecționata (le tineret a R.P.R. — Ka
le van Pal Io (Finlanda).

Hocheișlti finlandezi au sosit în Ca
pitală miercuri dimineață, venind din 
turneul întreprins în Italia, Austria și 
Iugoslavia. Ej au disputai însă întîlniri 
numai în orașele Bolzano (lialia)^ Salz
burg și Klagenfurt (Austria), în Iugo
slavia partidele fiind anulate din cauză 
ploii. Oaspeții ait făpht ieri după a- 
miază un antrenament pe gheața pati
noarului artificial „23 August4*. Cu a- 
cest prilej am putut culege unele infor
mații despre această echipă Deși Joacă 
sub numele de Kalevăn Pali». formația- 
oaspe este de fapt o seleejionată alcă
tuită din cele mai bune echipe ale ora
șului Kuopio: Kalevan Pallo, Joensnun 

' Kiekko-Pojat Mikkelin Palloilijaț, Cei 
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Programul jocurilor de fotbal j 

de azi din Capitală t

.STADIONUL REPUBLIC»! - t

ora I I : Selecționata seriei a Il-a A — Selecționata seriei a Il-a B I 
(categoria B). T

ora 15.45: Lotul U.E.F.A, A — Lotul U.E.F.A. B Ț
ora 17,-30: C.C.A. — Rapid.. ♦

STADIONUL GIULEȘTI t

ora 14,-30: C.C.A. — Rapid (tineret). Ț

doi portari: lluusko (1), llujanen (18), 
prima pereche de fundași : Pulkkinen 
(3), Vainikainen (2) și prima linie de 
alae r L. Helen (1), S. Helen (8), Repo 
(9) sînt din echipa Kalevan Pallo. Cel 
de al doilea „schimb “ este »n întregime 
din echipa Joensuun Kiekko-Poțat : fun
dașii Hamalainen (5), Korhonen (4) și

(Continuare in pag. a 4-a)

C. C. A.
Bogat sfîrșit de sezon fotbalistic ! 

După intilnirile de campionat și cupă 
de sîmbătă și duminică și cuplajul 
de selecție de miercuri, iubitorii jo
cului cu balonul rotund din Capitală 
vor avea ocazia să asiste azi, pe sta
dionul Republicii (ora 17.30) la una 
din cele mai interesante confruntări 
fotbalistice pe plan intern, la partida 
C.C.A. - RAPID. .

Tradiționala întîînire intre echipa 
militară șt cea feroviara se ridică in 
fiecare ocazie la rangul de derbi, in-

Pe aeroportul Băneasa

ASEARA, ÎN CAMPIONATUL UE ȘAH...
Runda a îl-a; Ghițescu—Soos 1—0, 

Gheorghiu-Reicher 1—0, Mititelu—Ra
dovici 1—0, Fischer—Drimer 0—1, Boz- 
doghină—Szabo */,—*/?- Ciociltea a în
trerupt în poziție superioară (o cali
tate) la Pavlov.

Clasamentul: Ghițescu 8 p., Ciocil
tea 6>/, p. (2), Radulescu 6'/2 p. (1), 
Radovici 6'/, p., Georgescu, Dri
mer 6 p. (1), Mititelu 6 p.,
Gheorghiu 51/, p., Soos, Botez, Giin- 
sberger 5 p. (1), Partos 4>/2 p. (3), 
Pușcașu 4’/, p. <D, Reicher 4’/j p., 
Vaisman 4 p. (1), Urseanu, Pavlov 
3’/j p. (2), Bozdoghină 3»/, p. (1), Fis
cher, Szabo 3% p.

Azi, pe stadionul Republicii, hb meci « tradiții,

— Rapid
diferent de poziția in clasament a 
celor două protagoniste. .Uitima par
tidă de campionat Rapid — C.C.A. 
(3—2), de exemplu, a oferit un spec
tacol extrem de pasionant, care a ri
dicat tribunele „in picioare". Acum, 
deși cele două formații smt situate 
în a doua jumătate a clasamentului 
(C.C.A. locul 9, iar Rapid iocul 10) 
totuși ne așteptăm ca disputa lor să 
se ridice la nivelul... tradiției. Cu 
atît mai mult cu cît și fotbaliștii de 
!a-C.C.A. și cei de la Rapid și-au ne
mulțumit suporterii la ultima lor e- 
voluție.

In acest meci care va fi arbitrat de 
Aurel Bentu (Buc.), C-C-A. va alinia 
formația: Voinescu — Zavoda, Apol- 
z an, Ivănescu — Jenei, Crișan — 
Raksi, Constantin, Varga, Tomeș, la- 
cob. E posibil însă ea postul de sto
per să fie ocupat de Ivănescu ( în 
acest caz în linia de fund ar reintra 
Staicu) iar cel de mijlocaș stingă de 
Bone (această modificare ar face ca 
Crișan să fie folosit în atac). Avînd 
unele incertitudini, antrenorii Rapi
dului nu s-au hotărât pînă aseară 
asupra formației pe care o vor alinia.

Finalele campionalului republican de gimnastică
al maeștrilor și al juniorilor

Incepind de astăzi, sala Dinamo 
din Capitală găzduiește intrecerile 
tinale ale campionatului individual al 

| maeștrilor și ale campionatului pe 
echipe al juniorilor.

întrecerile vor dura trei zile și la 
I ele participă aproape <30 de echipe 

de juniori reprezenlind regiunile 
Argeș, Bacău, Banat, Brașov, Bucu
rești, Cluj. Crișana, Dobrogea, Galați, 
lași, Mureș-Autonomă Maghiară. Ol
tenia, Ploiești. La concursul maeștri
lor vom putea vedea la lucru o serie 
de gimnaști și gimnaste cunoscute, 
printre care Sonia lovan, Elena 
Letișieanu. Emilia Liță, Frederic 
Ore nd i etc.

Programul întrecerilor cuprinde atit

Un frumos succes

Steagul roșu a ciștigat neînvins 
turneul balcanic

Aseară, la Solia, brașovenii au

SOFIA, 15 (jxin telefon de Ia trimi
sul nostru). — Steagul • roșu a re
purtat aseară, pe stadionul Levski, o 
frumoasă victorie în partida cu Levskț, 
disputată in cadrul turneului balca
nic: 4—2 (3—ț). Brașovenii au re
purtat o victorie clară. Fa; un, scor care 
oglindește fidel și aspectul jocului și 
diferență de valoare dintre echipe. 
Steagul roșu a dominat partida prin 
jocul său de ansamblu, bine organizat, 
eficace și, în același' timp spectacu
los, car.e a impresionat pe cei peste 
20.000 de . spectatori. Fotbaliștii ro- 
mîni și-air impus jocul în cea mai 
mare parte a timpului (au dominat 
30—35 de minute din fiecare repriză), 
întreeîndu-și adversarul tehnic și tac
tic. Calitativ, meciul s-a ridicat la un 

exerciții impuse cît și liber alese. Este 
de remarcat că maestrele vor con
cura cu noile exerciții impuse cu care 
se pregătesc pentru campionatul 
mondial de la Praga. Finalele celor 
două campionate se vor desfășura 
astăzi incepind de la ora 9 și 15,3(1. 
iar miine de la ora 8,30 și Iii. Ele 
se vor încheia simbătă seara.

7;i fotografie, valoroasa noastră 
gimnastă Elena Leușteanu execulind 
o săritură spectaculoasă la sol. I,a 
finala campionatului republican al 
maeștrilor o vom putea admira din 
nou.

Foto : P. Komoșan

întrecut pc Lcvski cu 4-2 (III

nivel bun, datorită ambelor echipe și 
în special. Steagului roșu. Dc remar
cat că jocul, s-a desfășurat tot timpul 
intr-un ritm viu.

Scorul a fost deschis chiar in mirt. 
2, cind la o lovitură liberă execut rid 
de Hașoti din apropierea colțului te
renului, Meszaroș — venit din urină 
— a reluat cu capul, mingea a lo
vit păniînttil și' a sărit in plasă. Ca 
urmare â unui joc combina tiv foarte 
bun, rominii domină și în min. 21 
înscrii din nou: Hașoti trage la
poartă, mingea ricoșează dintr-un <-

PETRE GAȚU

(Continuare in pag. a 3-a)

LA SOSIREA RII6DIȘÎIL0R NOȘTRI DE LA BAYONNE... „Turneul balcanic intcr-cluburi la fotbal"
Plecați luni noaptea din Bayonne, 

rugbiștii din lotul nostru reprezenta
tiv, care au intilnit duminică echipa
Franței, au sosit in cursul dimineții 
de marți la Paris, de unde la ora 10 
s-au îmbarcat intr-un avion 1 L 18 cu 
T.A.R.O.M-ului care avea să-i poarte 
către patrie. Ce frumoasă surpriză, 
marii seara, pentru rugbiștii noștri 
fruntaș' cind, la coborirea din avion, 
sute și sute de iubitori ai sportului 
cu balonul oval au ținut să-i întim-

pine, să-i îmbrățișeze, sâ-i felicite 
călduros pentru remarcabila perfor
mantă de la Bayonne ! Penciu, Co
pușan, Drobotă, Marinache, Chiriae, 
Demian, Rusu, Teofilovici, Sava și 
toți ceilalți componenți ai lotului nos
tru reprezentativ nu-și puteau stăpini 
emoția revederii cu cei dragi.

lată-i, in clipele următoare, asaltați 
din toate părțile cu fel de fel de în
trebări in legătură cu meciul susținut

in compania redutabililor rugbiști 
francezi.

Primul... consultat a fost Gh. Dro-
bată.

— Au trecut atîtea ore de la meci 
și totuși îmi sînt încă vii în memorie 
momente din „marea bătălie", cum au 
caracterizat-o foarte mulți bayonnezi, 
„Marea bătălie" trebuie înțeleasă însă

CONSFĂTUSREA DE
La sediul Consiliului General al 

U.C.F.S. au început ieri dimineață lu
crările consfătuirii reprezentanților fe
derațiilor și cluburilor de fotbal, care 
participă Ia „Turneul balcanic inter 
cluburi". La lucrări sînt prezenți dele
gați din R. P. Bulgaria, Grecia, Tur-

(Continuare in pag. a 4-a)

Un moment dramatic din memorabilul meci de la Bayonne: luptă epuizantă pe înaintare în care sini angajați direct doi dintre jucătorii reprezentativei noas
tre, Demian și Cipușan (iu tricouri deschise), ; Miroir Sprint.. .

LA BUCUREȘTI
ct-a, R. P. Albania și R. P. Ro
mi nă.

Conferința are ca scop să anali
zeze prima ediție a acestei competiții, 
să stabilească măsuri organizatorice 
în vederea îmbunătățirii formulei de 
desfășurare și să fixeze ordinea in 
care se vor desfășura meciurile ceiei 
de a doua ediții a acestei competiții 
care s-a bucurat de o mare populari
tate in țările respective, aducind un 
aport însemnat atit in realizarea unui 
util schimb de experiență cit și la în
tărirea continuă a relațiilor de prie
tenie dintre sportivii țărilor balcanice.
POOOOO(X)OCXDOOCXX>OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCXXXTOOOOOOGI

Maria Alexandru și Geta Pitică 
participă la campionatele 

internaționale ale Scandinaviei
După •■cunr s-a mai anunțat, în 

zilele de 26, 27 și 28 noiembrie 
vor ■ a^g^.jlpc tradiționalele cam- 
piohate' internaționale de tenis' de 
masă ale Scandinaviei. La această 
importantă1'' competiție, țara 1 noas- 
tră va fi reprezentată de-campioa
nele Tndndiale, maestrele emerite 
ale 'sportului Maria Alexandra și 
Geta Pitică. "Cele dotlă jucătoare 
vor părăsi Capitala vineri 24‘ no
iembrie. La proba de dublu mixt. 
Maria Alexandru va face pereche 
cu suedezul Alser, iar Geta Pitică; 
cu cehoslovacul Andreadis.



Roadele încep să se arate HniMDBm

Multi dintre cei care au luat cu- 
vintul în cadrul conferinței consi
liului raional U.C.F.S. Craiova au 
ținut neapărat ca, înainte de a 
vorbi despre munca acestui organ, 
să spună cîteva cuvinte și despre 
realizările asociațiilor sportive ai 
căror reprezentanți erau. Și, majo
ritatea celor ce discutau pe această 
temă au subliniat plini de mindrie 
că alegerea organelor locale ale 
U.C.F.S. a însemnat pentru viața 
asociațiilor sportive respective o 
importantă cotitură in muncă.

1ată-l, spre exemplu, pe delegatul
Năstasie Cărămidă, arătînd ce

lor prezenți cite lucruri frumoase s-au 
înfăptuit în cadrul asociației sportive 
Fulgerul-Teascu în intervalul de timp 
care s-a scurs de la alegerea organe
lor locale ale U.C.F.S. din această co
mună. Atunci, mulți dintre membrii 
U.C.F.S. au criticat cu asprime felul 
defectuos în care consiliul asociației 
își îndeplinește sarcinile în privința 
dezvoltării bazei materiale a activi
tății sportive. Au fost, de asemenea, 
criticați o serie'de tineri sportivi (Ma
ria Teodorescu, Tudor Stelea etc.) care 
nu și-au plătit cotizația la asociația 
sportivă. Pe de altă parte. în. cadrul 
adunării generale, s-au făcut nume
roase propuneri privind reamenajarea 
bazei sportive și construcția unor noi 
terenuri de sport. Pornind la muncă 
hotărît să lichideze astfel de lipsuri, 
noul consiliu al asociației sportive 
Fulgerul din comuna Teascu, avînd în 
frunte pe țăranul muncitor Ionel Ena- 
cbe, a reușit cu sprijinul organizației 
de partid și al sfatului popular să 
realizeze o serie de frumoase lucruri. 
Astfel, s-a amenajat un teren de hand

CONCURSURI... REZULTATE...
BACAU. pe stadionul ,,23 August" s-a 

desfășurat o competiție la care au par
ticipat reprezentanții regiunilor Bacău 
(281 p), Brașov (193 p), Ploiești (157 p), 
Iași (110 p) și Galați (56 p). Cîteva re
zultate: 100 m; D. Com sa (Br.) 10,9; lun
gime: A. Sibianu (Br.) 6,45; înălțime: 
Al. Merică (I) 1,80: înălțime fete: R. Vo- 
roneanu (Bac.) 1,53- (ILIE IANCU. co
respondent).

Duminică dimineața, la ora 9,30. în 
sala de festivități a Școlii medii nr. 
13 Mihai Viteazul* va avea loc fes
tivitatea împărțirii premiilor parti- 
cipanților la concursul de toamnă al 
elevilor. Cu acest prilej va vorbi 
maestra emerită Iolanda Balaș și vor 
fi proiectate cîteva filme de atletism.

PLOIEȘTI. Peste 50 de atlețl, repre- 
zentînd. SSE, AS Prahova șl CS Petro
lul, au luat parte la un concurs în ca
drul căruia au fost realizate următoarele 
rezultate mai bune: 100 m: V. Georgescu 
(Prah.) 11,3; 800 m: C. Ștefănescu (SSE) 
2:05,0: 100 m fete; I. Pietroiu (Petr.)
13,8. (FL. ALBU, coresp.).

BEIUȘ. Pe stadionul Tineretului a avut 
loc întîlnirea dintre echipele SSE Lu
ceafărul Beius si combinata Arieșul Tur
da—Industria Sîrmci C. Turzii. La băieți, 
gazdele au cîștigat cu 70—65 p, iar la 
fete combinata a obținut victoria cu 
52—50 p. Cîteva rezultate: BĂIEȚI: 100 m: 
P. Grigorescu (CT) 11,7; 400 m: I. Găbu- 
lea (CT) 56,5; 800 m: V Matei (T) 2:08,0; 
lungime: L. Grigorescu (CT) 5,86; FETE: 
lungime: L. Anton (T) 4,63; greutate: 
D. Ciceu (B) 10,37. (M. MIHES - coresp.)

ARAD. Stadionul UTA din localitate 
a găzduit întrecerile ediției a III-a a com
petiției dotată cu „Cupa Banatul*4, rezer
vată elevilor din școlile medii și profe
sionale. Au participat peste 150 de ti
neri atleți. Clasamentul pe echipe; Timi
șoara 310 p. Reșița 279 p. Caransebeș 
242 p. Lugoj, Arad, Oravița, Orșova etc. 
Rezultatele concursului au fost influen
țate în mod negativ de slaba organizare 
și de arbitrajul sub orice critică. Cîteva 
rezultate: FETE: 60 m: L. Veselinovici 
(T) 8,4, G. Nosco (L) 8,6; 100 m si 200 m: 
V. Secheres (T) 13,1 și, respectiv, 27,7; 
400 m • D. Tundrea (R) 64,8 ; lungime : 
El. Vasi (T) 4,91; înălțime: El. Vasi 1,40; 
Ed. Cherici (L) 1,35; BAlETI 100 m și 
200 m: M. Nova co viei (C) 12,0 și respec
tiv 24,4; 400 m: I- Diaconu (R) 54,7; 1.500 
m: C. Perju (T) 4:15,6; lungime: Fr. Bau
er (T) 6,07; greutate si disc: St. Has

Concurs 
la Sf. Gheorghe

La poligonu-1 „7 Noiembrie" s-a or
ganizat un concurs , la care au luat 
parte cele,mai bune, 4 echipe din ra
ionul nostru. Primele 3 locuri au re
venit echipelor Constructorul (571 p). 
Textila (561 p), Carpați (493 p).
Individual, masculin: 1. Lădislau Ve
res (Steaua roșie) 1.58 p, 2. IIie An
drei (Constructorul) 154 p; feminin: 
1. Maria Barta (Constructorul) 157 
p. 2. Paraschiva Ferencz (Construc
torul) 131 p.

ZOLTAN PAPP — coresp. 

bal in 7 și două terenuri de volei, 
prelungindu-se — in același timp — 
terenul de fotbal, pentru ca aci să se 
poată desfășura diferite întreceri. In 
momentul de față se lucrează la ame
najarea unei săli de sport, prin trans
formarea unei clădiri spațioase care 
stătea de multă vreme nefolosită.

Tot cu frumoase realizări în mun
că s-a prezentat în fața confe

rinței și delegatul Emilian Dinculescu, 
președintele consiliului asociației spor
tive Spic de grîu din comuna Ghin-

organizației noastre
deni. >1 cum 111 cadrul adunăm gene
rale organizată la această asociație 
sportivă s-a discutat mai mult despre 
creșterea numărului de membri ai 
U.C.F.S. a fost firesc ca, în primele 
sale săptămîni de activitate, noul con
siliu al asociației sportive să-și în
drepte atenția in mod deosebit spre 
acest lucru. Astfel, numărul membrilor 
U.C.F.S. a crescut simțitor în această 
comună, cu toate că de la data cind 
a avut loc alegerea organelor locale 
ale U.C.F.S. nu au trecut nici două 
săptămîni. Creșterea numărului de 
membri ai U.C.F.S. a fost rodul preo
cupării întregului consiliu al asociației 
și al unor tineri sportivi, cum ar fi 
Ioana Haralambie, Ion Barbu etc. 
Aceștia și-au luat angajamentul să 
discute cu prietenii și vecinii lor, unii 
dintre ei amatori de sport, să-i hotă
rască să vină pe terenul de sport și 
să devină membri ai U.C.F.S.

O problemă interesantă, legată de 
muncă consiliilor asociațiilor spor

tive sătești, a fost ridicată de delegata 
Veronica Dima, care a reprezentat la

(Ar.) 12,86 și respectiv 44,19; suliță: N. 
Ezechil (T) 45,03. (ST. WEINBERGER,
coresp.).

TIMIȘOARA. Recent a avut loc tra
diționalul meci între echipele cluburilor 
Știința din Timișoara și Cluj. La băieți 
s-a înregistrat un punctaj egal (70—70), 
iar la fete clujencele au cîștigat cu 
55—29 p. Cîteva rezultate : BĂIEȚI : 100 m 
și 200 m: C. Nedelea (T) 11,0 și respectiv 
22,8; 400 m: I. Mesa roș (T) 52,1; 800 m: 
Fr. Baban (C) 1:59,7; 3.000 m: I. Veliciu 
(T) 8:32,4; I. Pricop (T) 8:33,2; V. Cara- 
mihai (C) 8:37,0; lungime: M. Axente (C) 
6,72; O. Viscopoleanu (C) 6,62;triplu: Vis- 
copoleanu 13,77 ; înălțime : C. Porumb (C)
I, 90; C. Popovlci (T) 1,85: prăjină: G.
Arend (T) 3,60 ; E. Lupșa (T) 3,50 ; greu
tate: Gh. Popescu (C) 14,02; disc: K. So
kol (C) 45,19; suliță: Gh. Popescu 58,33; 
G. Pikulski (T) 58,33: FETE: 100 m: A. 
Beșuan (C) 12,6; M. Davidovici (C) 13,2; 
200 m: Besuan 25,7; 800 m: A. Negru 
(C) 2:24,8; G. Ziegler (T) 2:26,0; lungime: 
V. Belmega (C) 5,51; A. Zgăvîrdea (T) 
5,27; înălțime: L. Neța (C) 1,40; greutate: 
M. Szabo (T) 11.59; A. Bugnariu (C)
II, 53; disc: A. Bugnariu 39,76. (EM. GRO- 
ZESCU și T. ȚARANU, coresp.).

= ----- Z—
S îmbăta și duminică in sala M. I. C.

Cei mai buni floretiști ai țării
iși vor disputa intiietatea

Eleganta sală de sport a M.I.C. de 
pe str. Haga din Capitală va găzdui 
simbătă și duminică primele finale 
ale campionatelor republicane de scri
mă din acest an, cele de floretă băr
bați. Iubitorii de scrimă din Capitală 
vor avea prilejul să urmărească evo
luția celor mai în formă specialiști 
la această armă, sportivi consacrați 
printre care Tănase Mureșanu, Sorin 
Poenairu, Ionel Drîmbă, Ion Zilahi și

Reamintim protagoniștii finalelor: 
T. Mureșanu, AL Csipler (Știința 
Buc.), S. Poenaru, 1. Zilahi, I. 
Drîmbă, C. Nicolae (C.C.A.), Gh. 
Isopescu, Gh. Paisie (Petrolul PI.), 
Al. Pascu, Z. Urai (Știința Cluj), 
A. Szekeli, N. Rooz, St Weiss- 
bdek (S.S.E. Satu Mare), J. Jelics, 
St. Csipler (C.S.M. Crișana Ora
dea) și C. Boga (Știinta Tg. Mu
reș). ECHIPE: C.C.A., Petrolul 
Ploiești, Știința Cluj și C.S.M. 
Crișana Oradea.

Attila Csipler. Dar, alături de aceștia, 
pe planșe își vor face apariția și o 
serie de floretiști care, de-a lungul 
etapelor intermediare, au demonstrat 
prin calitățile lor că vor avea un cu- 
vînt greu de spus în stabilirea viito
rului campion al țării. Este vorba de 
Alexandru Pascu, Constantin Nicolae, 
Ștefan Csipler, Nicolae Rooz etc.

Pregătirea atentă pe care antrenorii 

conlerință asociația sportivă Voința 
din comuna Malu Mare. Ea a vorbit 
despre tendința manifestată în multe 
asociații sportive sătești de a se lăsa 
întreaga muncă doar pe seama cîtor- 
va membri ai consiliului, în special în 
seama profesorului de educație fizică. 
Firește că, în asemenea condiții nu 
poate fi vorba de o muncă temeinică, 
cu perspective. Problema a fost amplu 
dezbătută de participanții la adunarea 
generală a asociației sportive Voința 
din comuna Malu Mare, care.au pro
pus ca noul consiliu al asociației să-și 
organizeze astfel munca îrtcît să fie 
angrenați în realizarea sarcinilor toți 
membrii consiliului. Această propunere, 
trecută în planul de măsuri, a contri
buit în ultimul timp la înviorarea acti
vității sportive din comună. Cei 5 
membri ai consiliului își aduc contri
buția la rezolvarea probletțielor, evi- 
dențiindu-se în mod special Florea 
Mogoș, care a pus la punct sectorul 
administrativ-financiar al asociației și 
Doru Popa care a trecut imediat la 
o susținută muncă de atragere a tine
retului în secțiile de handbal și atle
tism.

★

Așadar, iată f.wn numai intr-un 
scurt interval de tiinp de la ale
gerea organelor locale ale U.C.F.S. 
noul consiliu a și trecut la îmbu
nătățirea activității sportive in 
unele comune ale raionului Craiova.

CALIN ANTONESCU

Regrupare in fruntea clasamentului finalei
După ziua de odihnă de marți, ieri 

dimineață majoritatea participau ții or la 
finala campionatului de șah au luat 
loc din nou în fața meselor de joc. Erau 
programate nu mai puțin de 13 partide 
întrerupte. Și oricît ar părea dc para
doxal, s-a văzul că repausul n-a „priit" 
unora dintre jucători. Numai așa se 
explică de ce miercuri am asistat la^.o 
adevărată „tragi-comcdie “ a greșelilor, 
comise în poziții care trebuiau să fie 
binecunoscute și pe larg analizate a- 
casă.

Florin Gheorghiu a greșit continuarea 
în finalul cu Ciocîltea, permițînd aces
tuia să găsească o poziție dc studiu în 
care calul reușește să țină doi pioni 
adverși, în drumul spre transformare. 
Intr-o poziție cîștigată elementar Miti- 
telu a reușit chiar să piardă la Geor
gescu, în timp ce Radovici a primit din 
partea lui Fischer un „cadou" de o 
jumătate de punct. La mutarea 75. în- 
tr-un final de remiză Fischer a gafat 
pomenindu-se că este făcut mat cu un

Doi dintre protagoniștii actualei edi
lii a finalelor campionatelor republicane 
de floretă: Ionel Drîmbă (C.C.A.) și 
Tănase Mureșanu (Știința Buc.).

au asigurat-o tuturor finaliștilor pro
mite să ofere asalturi de certă va
loare și, în ansamblu, un spectacol 
sportiv care să satisfacă pe deplin 
exigențele publicului.

Cîteva pronosticuri... Tănase Mure- 
șanu, campionul, din anul trecut: 
„Consider mult mai echilibrată finala 
din acest an. Lupta se prezintă des
chisă și este foarte posibil ca primul 
clasat să fie stabilit abia la baraj"; 
Al. Pascu: „Prima șansă o păstrează, 
evident, Mureșanu, dar..."; Gh. Iso
pescu: „Prevăd o finală foarte dispu
tată, cea mai tare din ultimii ani, 
care va angaja în lupta pentru întîie- 
tate pe Mureșanu, Drîmbă, A. Csipler, 
Urai și Pascu..."

Echipa noastră de tineret a ocupat locul al doilea
în „MARELE PREMIU

După cum se știe, la sfîrșitul săp- 
tămînii trecute s-a disputat la Praga 
tradiționala competiție internațională 
de handbal în 7 „Marele premiu al 
orașului Praga “, la care a participat 
și echipa masculină de tineret a țării 
noastre. Tinerii handbaliști romîni au 
avut cu acest prilej o frumoasă com
portare, confirmînd prin rezultatele 
obținute încrederea ce li s-a acordat.

Așa după cum ne-a declarat condu
cătorul delegației, tov. Lucian Grigo- 
rescu, secretar general al F.R.I1., ti
nerii handbaliști romîni au lăsat o 
bună impresie. Mărturie în această 
privință stau, în primul rînd, rezul
tatele obținute. Ei au învins în primul 
joc echipa Rosskilde (clasată pe 
locul Ill în campjonatul Danemarcei) 
cu 7—3 (4—2), întrecînd apoi în 
continuare formația T. J. Gottwaldov 
cu 14—10 (8—7) și selecționata 
orașului Praga cu scorul de 12—8 
(4—6). In acest meci handbaliștii 
praghezi conduceau la un moment dat 
cu 6—2, dar în final jucătorii noștri 
au avut inițiativa. Apoi tinerii hand
baliști romîni au întîlnit puternica 
echipă Dukla Praga de care au fost 
învinși la limită : 7—8 (5—6). De 
notat faptul că Dukla Praga a evoluat

In cursă : Ghifescu, Ciocîltea, Rădulescu, Radovici, Mititelu, Soos.

cal și pion în coltul tablei. Botez a re
fuzat propunerea de remiză a lui Par- 
tos, a supraapreciat propria poziție și... 
a fost învins. In sfîrșit Drimer, după 
ce a adus prin grea luptă partida în- 
tr-o poziție de remiză, a greșit grav și 
a pierdut în fața lui Vaisman. Chițescu 
a cedat fără joc întrerupta cu Botez. 
Tot fără a se așeza la tablă au con
semnat remiză Rădulescu cu Pușeașu 
și Giînsberger cu Ghițescu. In numai 
cîteva mutări Pușeașu l-a învins pc 
Partos iar Giînsberger pe Pavlov. Drimer 
a cîștigat marți partida cu Georgescu 
amînată în runda a doua.

In felul acesta, la jumătatea desfășu
rării, finala ne oferă o spectaculoasă 
regrupare în fruntea clasamentului. Deși 
continuă să sc afle pc primul loc Ghi
țescu poate fi (teoretic) întrecut sau, 
în cel mai rău caz, ajuns de Ciocîltea, 
care deține avantaj în întrerupta, ne

REZULTATE... REZULTATE...

H U G B I

• Duminică, in cadrul campionatu
lui de calificare s-au desfășurat ul
timele restanțe. Iată rezultatele în
registrate : seria I, grupa A: Insti
tutul de construcții — I.P.G.G. 9—3 
(3—3); Dinamo II — Grivița Roșie II 
8—3 (0—3) ; Arhitectura — Șantierul 
Naval Oltenița 3—0 (tieprezentare); 
seria I, grupa B: Electroputerc Cra
iova — Gloria București 3—10 (0—5); 
seria a Il-a: Constructorul Ploiești— 
Petrolul Ploiești 6—0 (3—0) ; seria 
a IV-a: Chimica Tîrnăveni — C.F.R. 
Timișoara 19—0 (10—0).

• Restanța dintre Progresul Bucu
rești și Rapid în cadrul „Cupei 7 No
iembrie" s-a încheiat cu victoria Ra
pidului: 16—3 (11—3).

• Tot duminică, după 110 minute 
de joc, Petrol Chimie a învins cu 
14—3 (0—3, 3—3) pe Flacăra roșie 
București în cadrul finalei primei serii. 
Meciul a fost viu disputat, iar repriza

AL ORAȘULUI PRAGA"
în formație completă cu cunoscuții 
internaționali Vicha, Rada, Trojan, 
Duda, Havlik etc. In ultimul meci ti
nerii noștri handbaliști au fost învinși 
de selecționata de tineret a R.S.C. 
cu scorul de 7—11 (2—7), ocupînd 
astfel locul secund în cadrul acestei 
competiții internaționale

Echipa de handbal Tatran Preșov 
și-a incheiat turneul in țara 

noastră
BRAȘOV 15 (prin telefon). — Evo

luția handbaliștilor cehoslovaci a stîr- 
nit un interes deosebit în orașul nos
tru! Numeroșii spectatori . prezenți la 
îijtîlnirea dintre Tatran Preșov și for
mația locală Tractorul au subliniat de
seori cu aplauze jocul dinamic,'spec
taculos practicat de cele două formații. 
Victoria a revenit echipei oaspe cu 
scorul de 35—28 (20—15), prin punc
tele înscrise de Seruga (9), Frollo (7), 
Lukosik (6), Ondrovic (6), Poliak (3), 
Eibl (3), Tonko, respectiv de Weber 
(10), Misches (6), Martini (5), Za- 
hari (3), Pahan (2), Brendorfer și Pa- 
kucs. La primul său joc internațio
nal, arbitrul C. Căpățîna s-a achitat 
bine de sarcina lui.

C. GRUIA — coresp. regional

reluată încă, cu Bozdoghină. Locul lide
rului este serios vizat și de Radovici și 
Rădulescu aflați la o jumătate punct 
dc fruntaș. Cu un veritabil „tur de 
forță" (4 victorii consecutive) Georgescu 
revine pe primul plan al întrecerii. Grupul 
celor din față poate fi „prins" de Soos 
în caz cînd acesta cîștigă întrerupta cu 
Partos. Drimer deține de asemenea șanse 
de a concura la primul loc, mai ales 
după ce a depășit cu succes handicapul 
a... 5 partide animate. El mai arc una 
singură, cu Partos.

In aceste condiții, desigur, a doua 
jumătate a întrecerii se anunță foarte 
interesantă. Ghițescu și Ciocîltea care 
lăsaseră impresia că vor lua un avans 
decisiv în primele runde au fost opriți, 
în lupta pentru titlu este angajat acum 
un întreg pluton de jucători.

VALERIU CHIOSE

a doua (și in special ultima parte) 
s-a transformat într-un joc periculos. 
Totuși, ținem să menționăm că vic
toria echipei Petrol Chimie este pe 
deplin meritată.

N. Tokacek-coresp.

• In cadrul turneului final al cam
pionatului de juniori, duminică s-a 
desfășurat la Bîrlad meciul dintre 
formațiile Unirea din localitate și 
l.T.B. Jocul a fost de un bun nivel 
tehnic și a plăcut spectatorilor bîrlă- 
deni. După o repriză egală, în min. 
33 Bogoi de la l.T.B. „culcă" balonul 
în terenul de țintă al Unirii : 3—0. 
Cu două minute înainte de sfîrșitul 
partidei, Niculescu printr-o lovitură 
de picior căzută stabilește scorul 
partidei: l.T.B. — Unirea Bîrlad 
6—0 (0—0) ; Banatul Timișoara — 
Școlarul București 0—17 (0—8).

Eliade Solonwn-coresp.

care.au
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KaramS DE MASĂ
-r I

egătirile echipei Progresul 
îtru meciul cu Leixoes Porto
ăptămîna viitoare fotbaliștii de 
Progresul București debutează 
competiția „Cupa deținătorilor 
cupe". în vederea meciului cu 
xoes Porto, jucătorii bucureș- 
i s-au antrenat marți după 
ază și ieri dimineață și-și vor 
tinua pregătirile în tot cursul 
stei săptămîni. Pentru dumi- 
i echipa antrenată de I. Lu- 

și C. Drăgușin are prevăzut 
joc la două porți în compania 
nației de tineret. „Avind in 
ere faptul că viitorii noștri 
ersari au o înaintare puternică, 
s în primul tur au înscris 5 
iri in poarta formației elve- 
te Chaux de Fonds. eliminind-o 

competiție, in cursul acestei 
tămini insistăm în general asu- 

omogenizării formației și în 
cițti' lucram pe linia întăririi 
ipartimPntului defensiv — ne-a 
s antrenorul C. Drăgușin. In 
>ul unei mai bune pregătiri 
tru jocul din Portugalia me

de duminică pe care Progre- 
trebuia să-l susțină cu Știința 

tișoara a fost aminat. Plecarea 
nației bucureștene a foet sta
tă pentru lima.

TRII JOCURILOR DE DUMI
NICA DIN CATEGORIA A

AMO PITEȘTI — JIUL PETROȘANI 
N. Cursaru, C. Denghel ți P. Malifa 
iești; la tineret: T. Floreanu, M. Tu-

N. Lieă — Bac.)-, RAPID BUC. — 
t’A CLUJ (S. Mataizer, A. Eae și 1. 
ese». — Craiova; la tinerei: 
run. 1. Peteulescu ți R. Platoș — 

MINERUL LUPENI - DINA- 
UCUREȘTl (A. Maeovei ți C. Bubu- 

Baeăn, V. Olarin — P. Neam;;
.- V. Crigoreseu. 1. Cristian ți

— Craiova); DINAMO BACAU 
>LUL PLOIEȘTI (I. Pișcarae,

ți I. Chirițescu — București; la

la 
O.

T. 
____ ________________ ti-

V. Palatlescu și I. Murdare — Galafi 
4icn — Tecuci); C.C.A. — U.T. ARAD 
>p, C. Geană și S. Popa — Brașov; 
‘ret: I. Boșnegcanu. C. Manusaridis și 
etrieeanu — București) ; STEAGUL
- METALUL TÎRGOE1ȘTE (M. 

iaru. M. Rotaru și C. Alexandru 
la tineret: C. Dragu — Ploiești, I. 
mbol și G. Coinănescu — Cîmpina).

etele pentru cuplajul
DE FOTBAL

'.A. — U.T.A. și Rapid — Știin- 
uj contind pentru eamp. cat. A, 
va avea loc duminică 19 noiem- 
a.c. pe stadionul 23 August, se 
în vînzare începînd de azi joi 
dembrie a.c. la casele de bilete 
ii te;

Antrenorii din Capitală sînt in
să participe vineri 17 noiembrie 

dința plenară organizată de co
de antrenori al orașului Bucu- 

în sala Dinamo.

Jocurile de selecție pentria alcătuirea
reprezentativelor categoriei 15

Astăzi după-amiază pe stadionul 
Republicii, spectatorii bucureșteni vor 
putea viziona alte două interesan
te jocuri de selecție. In primul 
meci se vor întîlni două selecțio
nate ale seriei a II-a, a categoriei B, 
iar in cea de a doua partidă vor 
lua juniorii din lotul U.E.F.A. 
gramul este următorul:

Ora 14: Selecționata seriei a 
A—Selecționata seriei a II-a B.

Ora 15,45: Lot U.E.F.A. A - 
U.E.F.A. B.

Iată formațiile și rezervele 
selecționate :

SELECȚIONATA SERIA A 
(antrenor N. Roman—C.S.M.
Papuc (Tractorul Brașov)-Bărbulescu 
(C.S.O. Craiova), Lungan (Chimia Go
vora), Buzea (Farul Constanța)—Bit- 
lan (C.S.O. Craiova), Deliu (C.S.O. 
Craiova)—Tăbîrcă (C.F.R. Roșiori), 
Roșea (Tractorul Brașov), Anton (C.S.O. 
Craiova), Comisar (C.S.M. Reșița), 
Sporea (C.S.M. Reșița). Rezerve: Ră- 
dulescu (Chimia Govora), Lazarovici 
(Tractorul Brașov) și Mănescu (Farul 
Constan la).

SELECȚIONATA SERIA A II-A B 
(antrenor V. Grosaru—Traetorul Bra
șov) : Szabo (Chimia Făgăraș)—Zamfi- 
rescu (Dinamo Obor), Flichis (C.S.M. 
Sibiu), Chiujdea (Tractorul Brașov)- 
Solomon (C.S.M. Sibiu), Ratscher 
(C.S.M. Sibiu)—Feher (Chimia Făgă
raș), Topai (C.S.M. Sibiu), Popescu 
(Metalul București), Onea (C.S.O. Cra
iova), Chercin (C.S.M. Sibiu). Rezer
ve : Pintică (C.F.R. Roșiori), Iancu 
(Dinamo Obor) și Manciu (Dinamo 
Obor).

LOTUL DE JUNIORI U.E.F.A. (an
trenori N. Dumitrescu — echipa A și 
N. Gorgorin — echipa B) : Adamache 
(Dinamo Galați), Sidac (Dinamo Su
ceava), Duca (Ind. Sîrmei), Pali (Pe
trolul Ploiești), Țițeica (Știința Buc.), 
Răcelescu (C.S.M. Cluj), Dan Coe (Ra
pid Buc.), Chirner (C.S.M. Cluj), Ivăn- 
cescu (St. roșu Brașov), Măndoiu 
(C.C.A.), Czalca (Recolta Cărei), Pe- 
tescu (Știința Tim.), Mihăilă (Minerul 
Lupeni), Vasile Gergely (C.S.M.D. 
B. Mare), Dumitrașcu (Petrolul Ploiești), 
Dumitru Popescu (Știința Buc.), Ja-

Fază din meciul dintre selecționata seria I A eu selecționata seria I B

acestor

II-A A 
Sibiu) :

maischi (Foresta Fălticeni), Cicu 
(C.C.A.), Sorin Avram, Nemeș și Pa- 
nait (Dinamo Bacău), Trifu (C.S.M.D. 
B. Mare), Libardi (Minerul C. Lung), 
Pavlovici (Jiul • Petroșani), Voinea 
(C.C.A.). Năsturescu (C.F.R. Roșiori), 
Dănăilâ (Petrolul Ploiești), Haidu (Mu
reșul Tg. Mureș), Dridea II (Petrolul 
Ploiești), Stanciu (A.SiA. Cluj). Din 
acest lot se vor alcătui cele două for
mații.

♦
Cu toate că timpul 

și terenul alunecos șl 
apă, tinerii fotbaliști 
III-a, au oferit un spectacol de bună 
calitate. Cele două partide, desfășurate 
la lumina reflectoarelor stadionului Re
publicii, au fost presărate cu numeroase 
faze interesante, cu execuții tehnice co
recte și bineînțeles cu... multe goluri. 
O bună comportare au avut Obretin. Ion 
Gheorghe. Zgardan și Munteanu (Selec
ționata seria I A). Dumitriu. Brăndu- 
șescu, Gogoașe (Selecționata seria I B), 
Nemeth, Treabă. Adam, Fischer, Băluti 1, 
Hauler H (Selecționata seria a HI-a A), 
Surdan, Tuzson, Negrău, Toma, Drăgan 
(Selecționata a HI-a B). Iată rezultatele 
meciurilor ;

Selecționata seria I A — Selecționata 
seria I B 3—1. Au înscris Păun, Mun
teanu și Zgardan pentru echipa A și 
respectiv Brăndușescu.

a fost nefavorabil 
pe alocuri plin cu 
din seriile 1 șl a

Steagul roșu a ciștigat neinvins
turneul balcanic

(Urmare din pag. 1)

părător și Meszaroș reia, mareînd pe 
lingă portar: 2—0. Levșki are o re
venire și in min. 35 Gaidarov pătruade 
în careu iar Campo nu ) poate opri 
decît prin fault. Lovitura de la 11 m.

0 VIZITA PLĂCUTĂ

este transformată de Iliev. Tn 
minut al reprizei, David urcă 
dintr-un unghi dificil.

După pauză, jocul 
egal. In min. 54, la 
Iliev înscrie din nou, 
minute Meszaroș marchează cel mai 
frumos gol al meciului, pecetluind 
scorul final: 4—2 pentru Stdagul roșu. 
Pînă la urmă, romînii mai au cîteva 
bune ocazii iar localnicii au o „bară", 
întreaga echipă Steagul roșu a jucat 
bine și de aceea nu putem face re- 
marcări speciale. Astfel, Steagul roșu 
termină turneul balcanic neînvins.

STEAGUL ROȘU: Gliiță - Cam
po, Zaharia. Nagy — Seredai, Szl 
geti — Hașoti, Năftănăilă, Fusulan 
Meszaroș, David.

LEVSKI : Alexandrov (din min. 25 
Mihailov) — Manolov, Arsov, Naide- 

— Prodanov, Gheorghiev — Do 
Gaidarov, Asparuhov, Iliev, Kos

ultimul 
scorul

este la
un contraatac, 
dar după șase

început

arbitrat satisfăcător S. Kotherja 
(R. P. Albania).

'iștii din Turda au numai cuvinte 
pe care o

de laudă la adresa produselor fabricii 
vizitează.

Finalele campionatului
republican de juniori

Selecționata seria a III-a A — Selec
ționata «eria a III-a B 5—2. Au marcat 
Treabă (2). Băluțiu (2) și Nemeth pen
tru echipa A și Vlad si Pirvu (autogol).

Speranțele tenisului nostru de masă; i 
tinerii jucători și jucătoare calificate 
la faza finală a campionatului republi-i 
can de juniori, își vor disputa intiie- 1 
tatea timp de trei zile la Oradea. Vor 
avea loc meciuri la toate cele cinci 
probe, individual: simplu juniori, sim
plu junioare, dublu juniori, dublu ju
nioare și dublu mixt.

Printre protagoniștii ediției actuale 
campionatului se numără bucu- 

reștenii Marin Antonescu. Titorov,- 
Costin Monel, clujenii Sentivani și 
Hidvegy, arădeanul Demian la băieți 
și surorile Mariana și Victoria Jan- 
drescu, Eleonora Mihalca. Dar, ținînd 
seama de valoarea apropiată a mul
tora dintre concurenți ca și de emo
țiile inerente vîrstei, nu sini excluse I 
surprizele. Așadar, un plus de intere» 
cu care este așteptat campionatul; 
care începe mîine și se termină du
minică.

t cursul zilei de luni, membrii e- 
jei de fotbal Arieșul Turda, ciști- 
Tarea Cupei R.P.R. pe anul a- 
-a, au fost oaspeții muncitorilor 
ricii de sticlă București. încă de 
'intrarea în întreprindere munci- 
i sticlari din Capitală au făcut 
primire caldă „rudelor** lor din 
da. care au obținut acest mare 
ces sportiv. Tovarășul Ion Hrisafi, 
partea asociației sportive, a vor- 
cu emoție tinerilor fotbaliști deș- 
meciul lor cu Rapid pe care l-au 

lărit din tribunele stadionului Re- 
•licii. aproape toți muncitorii a- 
ci întreprinderi, despre impresia

bună pe care au lăsat-o fotbaliștii 
din Turda publicului spectator.

Fotbaliștii din Turda au făcut apoi 
o vizită prin secțiile întreprinderii. 
Cunoscînd din munca lor de fiecare 
zi întregul proces de producție din- 
tr-o asemenea fabrică, ei au făcut 
un bun schimb de experiență. Inte
resante au fost discuțiile purtate cu 
muncitorii ce lucrează la cuptorul de 
recoacere, mecanizat si automatizat.

Muncitorii de la fabrica de sticlă 
din București au urat oaspeților lor 
noi succese în muncă și în sport. 
Ca un început, un loc cît mai sus 
în clasamentul seriei a treia a cate
goriei B.

Text și foto î T. ROIBU

Cupa" înaintea ultimelor etape
Partida Dobrescu — Davidescu domină programul galei 

de astă-seară

Campionatul și

După aproape 3 luni de dispute 
aprige, întrecerile din cadru] campio
natului republican pe echipe au ajuns 
înaintea ultimei etape. Astfel, sîm- 
bătă seara iubitorii boxului vor fi 
martorii ultimelor întîlniri din seria A. 
Se vor disputa următoarele partide: 
Marina Constanța 
(arbitri:
toți din București); C.S.M. Cluj — 
C.S. Mureșul (Eneșcu — București, 
Krauzer și Ogneanovici — Timișoara); 
Steagul roșu Brașov — Progresul 
Buc. (Stănescu, Dulău — Cluj, Mi- 
lieifi — Oradea). Partida dintre 
C.S.M. Reșița și Dinamo Buc. 
aminat.

CUPA FEDERAȚIE!: 1ȘI VA LUA i 
FLACĂRA ROȘIE REVANȘA?

C.S.M. Galați
Robert, Lazăr, Grossu —

ASTĂ-SEARA, O RESTANȚA

tineretului 
(tramvai 6, 

I.T.B.

s-a

din
10,

Casa de cultură a 
raionul Grivița Roșie 
24, lingă depoul I.T.B. Bucureșlii- 
Noi) găzduiește astă-seară, de la ora 
19, intîlnirea restanță dintre echipele 
C.C.A. și Rapid, în cadrul seriei B. 
lată cîteva spicuiri din program: 
M. Dobrescu — D. Davidescu. V. Cze- 
geli — I. Pătruț, Șerbu Neacșu — Al. 
Moise,. Gh. Negrea — N. Motoc etc.

DINAMO VIȘTII
Aseară sala de festivități a Combi

natului Poligrafic București a fost ar
hiplină și totuși departe de a satis
face dorința numeroșilor amatori de 
box care ar fi dorit să vizioneze par
tida derbi dintre Dinamo și Progre
sul.

Așa se face că la începerea reuni
unii cîteva sute de iubitori ai spor
tului cu mănuși au rămas pe afară.

Am asistat la meciuri extrem de 
spectaculoase, desfășurate într-o notă 
de mare dîrzenie. Au fost înregistrate

Paralel cu disputarea etapei de cam
pionat, sîmbătă și duminică vom avea 
prilejul să urmărim și întrecerile din j 
Cupa F.R. Box. Astfel, sîmbătă seara 
formația I.T.B. va primi replica echl- 
pei ieșene, C.S.M.S. (arbitri : Niță — I 
București, Tătaru și Ștefan — Galați). 
Duminică, boxerii de la Flacăra roșia 
se întîlnesc cu cei de la C.S.M. Brăila. 
Se știe că în turul campionatului brăi- 
lenii au ciștigat la mare luptă, cu > 
20—19. Maestrul Miclu Doculescu, , 
antrenorul bucureștenilor, ne-a declarat I 
zilele trecute că „elevii" săi sînt în ! 
formă și că sînt deciși să-și ia revanșa* 
Să vedem însă ce vor spune și...- 
brăilenii I Intîlnirea va fi condusă de i 
arbitrii Gh. Dumitrescu, Cetățeanu și 
Berezovschi — Craiova.

CLASAMENTELE
F.R. BOX

„CUPEI < !|

ISERIA
1. C.S.M.S . Iași 4 4 0 0 90: 64 12
2. C.S.M. Brăila 421 1 80: 79 •
3. Flacăra roșie 5113 94:104 S
<. I.T.B. 5023 92:106 î

SERIA A II-A J
1. Voința Buc. 4310 87: 68 11
2. A.S.A. Bacău 5302 104: 87 11 1
3. C.S.M. Sibiu 5212 89:102 10 |
<. CSMD Baia Mane 4004 67: 87 4

ÎNVINGĂTORI
următoarele rezultate tehnice, în or
dinea categoriilor: Bariciu (P) b.p.'
pe Ambruș (D) ; Crăciun (D) înv. prin 
descalificare rep. I Puiu (P) ; C.'
Gheorghiu (D) b. p. Rusu (P) ; Bîrsu 
(D) b. p. Fieraru (P) ; Mihalic (D) 
b. p. Diamantescu (P) ;
(D) este învins la puncte de Stoian 
(P); Stănescu (D) — Balaș (P) meci 
nul; D. Gheorghiu b. abandon rep.' j 
n pe Dobre (P); Manea b.p. Schnappțf 
(P); Mariuțan (D) b. abandon repJf 
I Netea (P).

Dumitrescu

Premii frumoase la concursul special Pronoexpres din 8 noiembrie
In urma omologării buletinelor cîș- 

tigătoare 
noexpres 
stabilite

de la concursul spet i al Pro- 
din 8 noiembrie a.c. au fost 
următoarele premii:

Premii în bani

aCategoria
44.724 lei.

Categoria
Categoria
Categoria
Categoria
Categoria
Premiul i

69.724 lei a
tul Cristea 1 
un buletin < 
lei) a obținut acest premiu de cat.
I (6 din 6) și alte 6 premii de cat.
Il-a în valoare de 8450 lei fiecare.

Un frumos premiu a fost obținut

Ița: 20 a 8450 Iei.
a
a
a
a

1406 lei.
307 lei.
85 lei.
27 lei.

în valoare

. III-a: 108
IV-a: 635

. V-a: 2272
Vl-a: 9913 

de cat. I 
fost obținut de participan- 
Iosif din Brad, care jucind 
combinat de 7 numere (21

de

și pe un buletin abonament: 44.724 
lei. Ciștigătorul premiului de cat. I 
pe buletin abonament este participan
tul Andraș Francisc din comuna Fi- 
biș, raionul Lipova, reg. Banat.

Dinamo Bacău — Petrolul, Minerul
— Dinamo București, C.C.A. — U.T.A,; 
Dinamo Pitești — Jiul ș.a.

PRONOEXPRES

Premii in obiecte.

Cat. I: 2; cat. II-a: 17; cat. III-a: 
124; cat. IV-a: 930; cat. V-a: 2369.

Penultima 
nostru.

etapă din campionatul

concursului Pronosport 
noiembrie cuprinde nu- 
din
de

campionatele noas- 
penultima etapă în 
dispute strînse, de 
unor surprize și a

Programul
nr. 48 din 19 
mai meciuri 
tre. E vorba
care se anunță 
unde perspectiva 
unor premii frumoase.

Din programul concursului de du
minică amintim: Rapid — Știința Cluj,

la tragerea Pronoexpres din 15 no-, 
iembrie 1961, au fost extrase din urnit;' 
următoarele numere : ; |>.... .

Ctf I

23 43 24 12 42 16
Numere de rezervă 9 18 
Fond de premii 526.877 lei 
Autoturismul Wartburg acordat 

premiu la Concursul Special Prono
expres nr. 45 din 8 noiembrie, a fost j 
obținut de participantul MOLDOVAN 
1. ALEXE din Bacău.

Tragerea următoare va avea Iod i 
miercuri 22 XI. a.c. în București, îa I 
sala din str. Doamnei 2, ora 19.

Rubrică redactată de Loto-Prono»ț 
sport.



Pregătiri pentru meciurile de volei
cu R. 5. F. S. R

LA SOSIREA REODIȘTILOR NOȘTRI DE LA «AYONNE.

Apropierea jocurilor internaționale 
dintre selecționatele Bucureștiului și 

Ruse, este marcată de 
pregătirilor echipelor 

știe, aceste 
luni 20 și 

în sala

ale R.S.F.S. 
intensificarea 
noastre. După cum se 
partide se vor disputa 
miercuri 22 noiembrie a.c., 
Dinamo din Capitală.

Meciurile vor fi conduse 
noscuții arbitri internaționali 
și Jelinek (R.S. Cehoslovacă).

Selecționatele Capitalei și-au început

de cu- 
Kettner

Stcpan Ulianov:
113,5 Kfi Id ,,linpins“

pregătirile cu citeva zile în urmă. Cele 
două echipe sînt alcătuite ■ pe sche
letul celor mai bune formații bucu- 
reștene. Rapid (m) și Dinamo (f), 
campioane ale țării. Antrenorul Gh. 
Constantinescu lucrează cu următoa
rele jucătoare: Tinela 
Doina Ivănescu, Florina
Lia Vanea, Viorica Herișanu, Daniela 
Vernescu, Angela Dancu, Rodica Cor- 
beanu. Lucia Vanea, Rodica Șiclovan, 
Renate Misclienger. Elisabeta Goloșie, 
Sonia Colceriu, Alexandrina Bere- 
zeanu. Dana Golimas. Echipa mascu
lină a Bucuresștiului este pregătită 

de Ștefan Roman. Iată lotul : H. Ni
colau, Plocon. Pavel, Drăgan, GrP 
gorovici, Fieraru, Costinescu, Bărăscu, 
Derzei, Corbeanu, Schreiber, Coste.

In campionatul de haltere al ora
șului Alma Ata. un succes stră
lucit a obținut cunoscutul sportiv 
sovietic Stepan Ulianov. Concu- 
rind în limitele categoriei celei 
mai ușoare. Stepan Ulianov a rea
lizat ia „împins" performanța de 
113,5 kg., superioară cu 0,5 kg. 
recordului mondial, care aparține a- 
celuiași sportiv.

Primele vești
despre „C.C.E/* la volei

Nona Gaprindașvili
se distanțează

în Turneul candidatelor

O scrisoare sosită de curînd de la 
comisia de organizare a „C.C.E.", ne 
informează că pînă acum s-au Înscris 
echipele campioane ale următoarelor 
țări: R D. Germană, R.F Germană, 
Austria, ~ -
Ungară, 
Polonă, 
Elveția, 
Țurcia,1
(masculin). R.D. Germană, R.F. Ger
mană, Austria, R.P. Bulgaria, Franța, 
R.P. Ungară, Luxemburg, R.P. Polonă,

Pleșoianu, 
Popovici,

Cit de dirză a fast intilnirea de la Bayonne, demonstrează șt a ceastă fotografie primită din pa
agenției „Presse Sport"-Paris: Căpu șan încearcă să degajeze cu piciorul, jenat de Celaya (cu bandă la 
și Laudouar (in spate). Crauste, Zlă toianu, Viorel Moraru și Chiriac ur măresc desfășurarea fazei...

Belgia, R.P. Bulgaria, R.P. 
Luxemburg, Maroc, R.P. 

Portugalia. R.P. Romînă, 
R.S. Cehoslovacă, Tunisia, 

U.R.S.Ș., _ R.P.F. Iugoslavia

(Urmare din pag. 1)

sensul unej întreceri sportive de-

treacă

VRNJACK A BANJA 15 (prin tele
fon). - Rundele XI și XII din Tur- 

. neul candidatelor la titlul mondial fe
minin de șah au permis șahistei so
vietice Nona Gaprindașvili să se dis
tanțeze în clasament. Ea a întrecut pe 
maghiara Eva Karakas și a întrerupt 
'cu avantaj la Sei Hundsuren (R. P, 
Mongolă). Gaprindașvili are 9 puncte 
(din 10 posibile) și o partidă între
ruptă. La 2 puncte distanță de frun
tașa clasamentului se află Eva Ka- 
rakas (R.P. Ungară) și Larisa Volpert 
(U.R.S.S.), amîndouă avînd disputate 
cite 12 partide. Prima are și o între
ruptă (în poziție mai slabă) cu Va
lentina Borisenko (U.R.S.S.). Aceasta 
a totalizat 61/, p., ca și Vera Nedel- 
kovici (Iugoslavia), amîndouă după 
11 partide. Cealaltă șahistă iugoslavă, 
Milenka Lazarevici, a rămas cu 6 p. 
și 2 partide întrerupte.

Șahi stele romînce n-au reușit să 
acumuleze puncte în aceste runde. 
Elisabeta Polihroniade a pierdut la 
Fanny Heemskerk și Larisa Volpert, 
iar Alexandra Nicolau a fost învinsă 
de Lisa Lane. Prima are 51/, p., iar 
a doua 5 p., din cite 11 partide.

Jdi este zi de odihnă, iar vineri 
turneul continuă cu cea de a XIII-a 
rundă.

Portugalia, R.P. Romînă. R.S. Ceho
slovacă, Turcia, U.R.S.S, (feminin).

Tragerea la sorți ,:a.: jocurilor se va 
face la sfîrșitul lui noiembrie. în
trecerile vor începe in ianuarie 1962.

în 
osebit de pasionante.

Penciu s-a apropiat de noi, zimbin- 
du-ne fericit:

— înainte de meci, eram puțin 
dezorientat. Echipei franceze i se fă
cuse o reclama extraordinară. Se pu
neau mari speranțe mai ales în La- 
caze, adversarul meu direct. Iată de 
ce am intrat pe teren decis să joc

tl si-
jucă-

Intîlnirile internaționale
ale sportivilor romîni în luna decembrie

In luna decembrie sportivii noștri vor susține o serie de noi confruntări 
internaționale, lată programul acestor întreceri:
BASCHET: intre 19—24 decembrie la Kiev, 

la București, intilnirea selecționatelor 
feminine ale Republicii Populare 
Romine și Republicii Populare Polone; 
intre 20—24 decembrie selecționata 
masculină participă la Balcaniada or
ganizată în Iugoslavia. Tot in luna 
decembrie (data incă nu s-a stabilit) 
vor avea loc două intilniri in cadrul 
C.C.E.: C.C.A. — Dinamo Tbilisi 
(m) la București și Chemie Halle — 
Rapid (f) in R D.G.

GIMNASTICA: intre 8—10 decem
brie, participare la un turneu inter
național in R.S. Cehoslovacă (2 gim
naste).

HOCHEI PE GHEAȚA: intre 14—19 
decembrie, R.S.S. Ucraina — R.P.R.

iar între 3—5 decembrie 
echipa Bucureșftului participă la 
turneu in

TENIS 
cembrie 
masculine 
ternațional al R.P. Polone.

ȘAH : între 2—22 decembrie turneul 
internațional masculin la București.

NATAȚIE: la 10 
Berlin — București 
turi) în R.D.G.

HANDBAL: la 3 
motiv Rangsdorf —
C. C.E. (feminin),
D. H.t.K. Leipzig — 
C.C.E. (masculin).

R.P. Polonă.
DE MASA: intre 7—9 
selecționatele feminine 
participă la campionatul

un

de
și 

in-

șt 17 decembrie 
(înot, polo, sări-

decembrie Loko- 
Rapid în cadrul 

la aceeași dată 
Dinamo in cadrul

so- 
ce- 

la

în
au

50.

• LA „MARȘUL PĂCII", acțiune a 
luptătorilor pentru pace, organizat pe 
ruta San Francisco-Moscova, a participat 
și Regina Fischer, mama cunoscutului 
șaltist american Boby Fischer. Ea a 
sit la Moscova cu ultimul grup de 
tățeni americani care au participat 
această călătorie
• NUMĂRUL total al săritorilor 

înălțime din Uniunea Sovietică care 
trecut granița celor doi metri este de
Rezultatul acesta vorbește elocvent des
pre marea dezvoltare pe care o cunoaște 
atletismul sovietic. Recordul mondial 
(deținut în prezent de excelentul Valeri 
Brumei cu o performanță de 2,25 m) 
are toate șansele să fie îmbunătățit tot 
de Un atlet sovietic.

• SE APROPIE data începerii cam
pionatelor mondiale de schi alpin, pro
gramate la Chamonix (Franța) între 10 
și 18 februarie 1962 și a campionatelor 
mondiale la combinata nordică, oare 
se vor desfășura între 17 și 27 februarie 
1962 la Zakopane (R. P. Polonă). Co
mitetul de organizare a campionatelor 
de la Chamonix a făcut cunoscut că 
pînă acum s-au primit înscrierile a peste 
340 de schiori din 31 de țări printre 
care Elveția, Austria, R. F. Germană, 
Canada, U.R.S.S., R. D. Germană, 
ponia. Argentina, Chile, R. 
hoslovacă, R. P. Bulgaria, R. 
MINĂ, Marea Britanie. Pentru 
natclc mondiale de la Zakopane 
scris peste 400 schiori din 21 
printre care : U.R.S.S., Finlanda 
Italia, S.U.A.. R. P. ROMÎNĂ, Franța; 
Austria. R. S Cehoslovacă.
• IN NUMAI două săptămîhi a- 

lergătorul italian Alfredo Rizzo a dobo
ri! trei recorduri ale țării sale. La 3.000 
m — 8:09,6, la 2.000 m — 5.11,8 și 
la 3.000 m obstacole — 8:58,8.

actium 
muncii 
sportivi

Luxem-

Ja-
S. Ce- 
P. RO- 
campio- 
s-au în-/; 
de țări 

.1 apnnia.

• SPECIALIȘTII japonezi intențio
nau să amenajeze pista de alletism a 
Stadionului olimpic din Tokio dintr-un 
amestec special de asfalt, parafină și 
cauciuc, dar Federația internațională de 
atletism n-a fost de acord cu această 
propunere

• FEDERAȚIA de atletism din Indo
nezia a cerut federației cehoslovace de 
specialitate să-i recomande un antrenor 
care să pregătească atleții indonezieni 
pentru Jocurile Olimpice din anul 1964.

• UNUL DINTRE cele mai populare 
sporturi în U.R.S.S. este turismul. Anul 
acesta au participat la diferite 
turistice 6 milioane de oameni ai 
In anul 1962 numărul turiștilor 
va atinge cifra de 9 milioane

• ORĂȘELUL Dippach din
burg se mîndrește cu faptul că 7 din cei 
600 de locuitori ai săi au participat lă 
Turul ciclist al Franței, iar unul dintre 
aceștia, Cbarly Gaul, l-a și cîștigat chiar

• CU TOATE că pînă la cea de a 
XVllf-a ediție a Jocurilor Olimpice de 
vară de la Tokio au mai rămas aproape 
trei ani, interesul pentru această întîl- 
nire a sportivilor din întreaga lume este 
deosebit de marc. Ținînd seama de a- 
cest lucru, Comitetul de organizare » 
anunțat că vor fi puse în vînzare în 
străinătate 200.000 bilete de intrare la 
diferitele întreceri din cadru] Olimpiadei. 
Cererile de bilete vor fi primite între 
lunile aprilie 1963 și martie 1964, 
mărul total al 
fie puse în 
2.768.000

• WORLD 
dat publicității recent 
buni 10 jucători de tenis din lume pe 
anul 1961 : 1. Emerson (Australia), 2. 
Lavcr (Australia), 3. Pictrangeli (Ita
lia), 4. Santana (Spania), 5. McKinley

biletelor 
vinzare

TENIS

care urmează 
ridieîndu-se

mi
sa 
la

MAGAZINE a
lista celor mai

cu multă atenție, să nu las să 
nimic.

Demian, pe care specialiștii 
tuează printre cei mai activi 
tori ai „XV"-lui nostru, explici fru
moasa performantă de la Bayonne 
prin superioritatea netă pe care am 
avut-o pe înaintare, unde 
Crauste, Domenech, Celaya și Cassie- 
de aproape că nu s-au putut mișca...

Despre jocul treisferturilor ne-a 
vorbit Costel Stănescii care, acciden
tat, a urmărit meciul de pe tușă.

— Inițial, francezii au avut, o oare
care strălucire în acest compartiment. 
Bouquet, în special a dat mult de 
lucru băieților noștri. El a fost cel 
mai buri jticător din echipa gazdelor. 
Frații Boniface, în schimb, au fost 
inegali, la fel ca și vestita aripă 
Dupuy. în general, treisferturile fran
ceze au practicat un joc prea indivi
dualist. Noi am echilibrat jocul către 
mijlocul primei reprize printr^un pla-

celebrii

caj ferm, necruțător, care i-a su 
pe francezi. In plus, cred că am 
oarecare avantaj și în ceea ce 
vește controlul baloanelor, cu t 
renul moale.

Cum era și firesc, am cerut 
rerea prof. Nicolae Pădureanu, 
norul echipei noastre reprezen

— Bayonne-ul, ne-a spus el',' i 
realmente un moment important 
tru noi. Acest 5—5 realizat..,lp 
cezi confirmă pe deplin valoare» 
biultii nostru pe plan interha 
Aproape unanimi, specialiștii, a 
cunoscut acest fapt.

...Am părăsit aeroportul B< 
intr-o atmosferă antrenantă, de 
facție generali: 5—5 la Bayonne 
altă mare performantă: aty'*p 
prietenia publicului francez: co 
terminarea partidei a sca 
„Bravo Rominta !“

Echipa finlandeză Kalevan Pallo
întâlnește selecționata de tineret a R. P

(Urmare din pag. 1)

atacanții l’oh'nen (10), Siitonen (11), 
Monflnen (12). De la echipa Mikkelin 
Palloilijat este doar cea de a treia linie 
de atac: Hyttinen (13), Piipari (14), 
Vaisanen (15). Echipa este însoțită de

(S.U.A.), 6. Krishnan (India), 7. Sang- 
ster (Anglia), 8. Osuna (Mexic), 9. 
Ayala (Chile), 10. Lundquist (Suedia).

• SPORTIVII SOVIETICI au la dis
poziție aproape 200 de centre regiona
le medicale și 1200 de cabinete medi
cale. Numărul medicilor specialiști în 
problemele de cultură fizică și sport 
este în U.R.S.S. de 1.600

• PENTRU EDIȚIA din 1962 a cam
pionatului mondial masculin de baschet 
s-au înscris pînă în prezent 18 țări, 
printre care U.R.S.S., S.U.A., Porto Rico, 
laponia, Israel. R.P.F. Iugoslavia, Fran
ța, Filipine.

• „CIRCUL 
a făcut aluzie 
fondist englez 
nunțat oficial că a devenit profesionist, 
începe să capete forme mai 
Săptămîna trecută 
alt alergător britanic nu mai puțin cu
noscut, Ken Wood, a hotărît să treacă 
la profesionism și să se alăture „circu
lui" lui Piric.

• PREȘEDINTELE Comitetului de or
ganizare al turneului final al campiona
tului mondial de fotbal, Carlos Dittbom, 
a anunțat că pentru reprezentanții pre
sei au fost rezervate 2000 de locuri pe 
stadionul din Santiago de Chile. Alte 
1000 de locuri au fost rezervate pe sta
dionul din Vina del Mar și cîte 500 la 
Rancagua și Arica.
• TITLUL DE CAMPIOANĂ a Uniunii 

Sovietice la baschet maseulin pe anul 
1961 a revenit formației moscovite 
Ț.S.K.A. Pe locurile următoare s-au cla
sat Dinamo Tbilisi, viitoarea adversară 
a campioanei noastre C.C.A. în „Cupa 
Campionilor Europeni", și S.K.'A. Riga.

• PENTRU PRIMA DATĂ în istoria 
Jocurilor britanice, Aftidâ'dd’ Sud nu va

antrenorul Maksirnainen și de . a 
Pitkanen.

Adversarii de mîine ai jucătqțib 
landezi, hocheiștii din echipa,„de, 
a țării noastre, s-au pregătita.. 
Unii dintre ei au luat parte Ia t 
întreprins de selecționata noastfă 
Cehoslovacă. Cei doi antrenori ai- t 
de tineret, Ion Ganga și St. Szabo 
comunicat următoarea formație» 
iocul de mîine: Crișan (Radii)" 
riac, Suliman; Vacar II, Balint 
loanovici, Florescu, Niță ; Ciorbă, 
Peter; Otvos. Ciobolaru, Takacs

Meciul va începe la ora 19 și 
condus de un cuplu de arbitri di 
Cehoslovacă : Adamec și Dvorsky

★
Aseară s-a înapoiat în Ca 

venind din R. S. Cehoslovacă, 
ționata de hochei a țării noast 
ultimul meci sportivii romîni au 
nit echipa Spartac Tatran-Kolin 
toria a revenit gazdelor cu sco 
3-2 (1—1, 0—1, 2-0).

DE ATLETISM" la care 
recent cunoscutul demi- 

Gordon Pirie, care a a-

precise.
s-a anunțat că un

lua parte la această competiție, a cărei 
a șaptea ediție se va desfășura anul vi
itor în orașul Perth (Australia). Cere
rea de înscriere a Africii de Sud a fost 
respinsă de Comitetul de organizare a 
Jocurilor ca urmare a protestelor stîmi- 
tc în rîndurile celorlalte țări membre ale 
Commonwelthului de politica rasistă 
dusă, și pe plan sportiv, de guvernul 
Uniunii Sud Africane.
• FRANTISEK STASTNY, unul din

tre cei mai buni motocicliști cehoslovaci, 
a participat anul acesta la 17 compe
tiții internaționale. luînd startul de 37 
de; ori. El a terminat de 19 ori învingă
tor dar, în același timp, a fost silit să 
și abandoneze de 7 ori, din cauza defec
țiunilor mecanice. Stastny, care abia s-a 
înapoiat în țară de la Djakarta, unde 
a participat la concursul dotat cu „Ma
rele Premiu al Indoneziei", a declarat 
că începînd din acest an va continua 
se antreneze în 
iarnă.

• IN MAREA 
de alpinism nu 
celei mai mari 
mai scurt în care este străbătut un a- 
numit traseu. Așa se face că. de curînd 
un grup de alpiniști. studenți ai Univer
sității Nottingham, a stabilit un nou re
cord de viteză, escaladînd piscurile 
Snowdon, Scafeli și Ben Nevis în timpul 
de 16 h 13,0. Dar, nici unul 
„piscuri" nu are o înălțime 
de 1.000 ml

• PRESA SPORTIVĂ din
mană a desemnat cu 305 din 444 vo
turi pe căpitanul echipei F. C. Niirn- 
herg, . Max. Morlock, în vîrstă de 36- de 
ani, dfejjț cel. iiiai Iiiiri 'fotb.aliși al anu
lui din Germania' occidentală: Pe locul 
,doi. sTft.(clasat, UjWe Seelcr cu 80. voturi, ,,v •„ ,

' ' ' ‘' u' i ' echipa .Japriniei: 'crmin.nd itiyitft

t|o|s|c|ofpj a;?.
Havana, unde va susține 
cu reprezentativa Cubei.

Pe scurt
tot timpul lunilor de

BRITANIE, competițiile 
au drept tel atingerea 
înălțimi, ci timpul cel

dirt aceste 
mai mar.»

R. F. Ger-

• Intre marii maeștri de șah 
Smislov (Uniunea Sovietică) și 
berg (Suedia) s-a desfășurat o | 
de șah prin telegraf. La mutare: 
Stahlberg, cu albele, s-a rect 
învins.

• Al treilea meci, pe teren 
intre selecționatele R. P. Buig: 
Franței in preliminariile campio: 
mondial se va desfășura la 16 
decembrie pe stadionul San Si 
Milano. Echipa învingătoare' se 
lii'ica pentru turneul final al can 
tului mondial, 
primul ioc în 
Franței, care 
bun.

• Ieri, la
• pentru ClC,'?. ’Juvențus of jntre 
Partizan' Belgrad cu fi—— 0.
- •. Ua.. Tbilisi, reprezentativa 

•clasice a R.S.S «Gruzine "a ’

iar in caz de eț 
grupă va reveni 
are un golavera

Torino, în . merit

.. t

soviet 
pleca 
trei i
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