
Iu începui Campionatele

europene de atletism

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VÂl

BELGRAD (prin telefon 
trimisul nostru special). Stadionul 
armatei populare — ora 
Un grup de trompeți 
festivitatea de dcochâdere a Cam
pionatelor europene de atletism.

• Reiuttate valoroase In prima zl de concurs • Tamara Press șl P. Bo
lotnikov, performerii Întrecerilor de ieri • Ana SăUgean pe locul VI la 

aruncarea greutății, C. Grecescu — nou record republican le 10-000 m.

Ha id 
(Fini.) 
Morale 
(Fini.) 
52,8; 

Praa-gh
Covîcialov

de La

15,00. 
anunță

ANA SALAGEAN

nostru Valerin Jurcă. El a pornit 
destul de slab și pe turnanta a doua 
nni ocupa decât locul 5, pentru 
ca într-un finiș impresionant să 
depășească doi adversari, termi- 
nînd alergarea pe locul 3 care îi 
dă dreptul de participare în semifi
nale. Rezultate telmxoe :

400 m garduri — SERIA I; 
Jaaz (Germ.) 51,0; Krhmov 
(U.R.S.S.) 51,7; JURCĂ (R.P.R.)

PROGRAMUL ÎNTRECERILOR
VINERI dimineața — Decat

lon (110 m g. disc, prăjină): 
Aruncarea greutății bărbați 
(calificări — 17,00 m); Pentat
lon (lungime, 200 m); Arun
carea suliței bărbați (califi
cări 73,00 m); Săritura in lun
gime femei (calificări — 
6.00 m):

După amiază — 20* m băr
bați (serii); 200 m femei (se
mifinale); wo m bărbați (fi
nală); 100 m femei (finală); 
800 m bărbați (semifinale): 
1.500 m (serii); SO m garduri 
(serii): 50 km. marș; Săritura 
in înălțime femei (finală): 
4x100 m bărbați (serii): Arun
carea suliței femei (finală); 
400 m garduri (finală): 1.000 m 
obstacole (serii); Săritura in 
lungime bărbați (finală); A-

52,0 — record personal; 
(Austria) 52,7; Ehotrietni 
52,8 ; SERIA A II-«: 
(Italia) 51,4; Rintamăki 
52,4; Surety ( 
SERIA A III-*: 
(Franfa)

(Anglia) 
; Van 

51,4 ț

ROMEO VILARA

(Continuare tn pag. a 4-a)

DE VINERI Șl SlMBĂTÂ

s*-

runcarea greutății bărbați (fi
nală); Decatlon (suliță, 1.500 
m).

StMBATA. dimineața 
mura in înălțime bărbat
(calificări — 2.03): Anxncarea 
ciocanului (calificări — 52.00
m): Aruncarea discului femei 
(calificări — 43.00 m);

După amiază — 2»«0 m băr
bați (semifinale); 800 m băr
bați (finală); 200 m femei (fi
nală); 800 m femei (serii): 
5.000 m (finală); 4x100 m (se
rii); 4x100 m femei (seru): 
110 m garduri (semifinale) : 
30 m garduri (semifinale); Să
ritura cu prăjină (finală); A- 
runcarea discului femei (fi
nală); Săritura in lungime fe
mei finală); Aruncarea suli
ței bărbați (finală).
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Azi, pe stadionul
A

,,23 August“

STEAUA DEBUTEAZĂ IN „CUPA CUPELOR" 
ÎN COMPANIA ECHIPEI BOTEV PLOVDIV
A

Astăzi, iubitorii fotbalului din 
București vor fi, cu siguranță, 
din nou in tribunele stadionu
lui ,.23 August", de data a- 
ceasta pentru a urmări debu
tul echipei Steaua in a doui 
mare competiție europeană in- 
tercluburi „Cupa ciștigătoare- 
lor de cupe" sau — pe scurt 
— „Cupa cupelor". Partenera 
reprezentantei noastre, cum se 
știe, este formația bulgară Bo
tev din Plovdiv, liderul cam
pionatului bulgar.

Steaua participă pentru pri
ma dată in .Cupa cupelor" și

să do-

începe defilarea oelor 23 de 
țări participante (în ordinea alfa
betului iugoslav). Prin fața noas
tră trec atleți din Austria, Bel
gia, R. P. Bulgaria, R. S. C^- 
h&slovacă, Dcuiemarca, Finlanda, 
Franfa, Greria, Olanda, Irlanda, 
Islanda, Italia, Lichtenstein, 
Lux&rnbiierg, R. P. Ungară, Malta, 
echijta unită a Germaniei, Nor
vegia, R. P. Polonă, Portugalia, 
R. P. Romină. U.RSS., Spania, 
Elveția. Suedia, Turda, Anglia 
și R.P.F. Iugoslavia.

Se dă startul în prima serie a 
curseri de 400 m garduri. Pc 
culoarul doi alerga reprezentantul

Azi, începe la Giulești

Campionatul internațional feroviar de baschet masculin

A XlV-a ediție a Camptonafe- 
internaționale de atletism 

ale ft-P. Romîne

Tamara Press
.*

și Igor Ter-Ovanesian
la București

La numai cîteva zilei 
încheierea campionatelor 
pene, numeroși fruntași 
letismului mondial se vor reîn- 
tîlni la București într-o com
petiție tradiționala, Campiona
tele internaționale ale R. P. 
Romine, ajunse la a XlV-a e- 
diție. Timp de două zile, la 19 
și 20 septembrie, vor evolua 
pe stadionul Republicii sportivi 
din mai multe țări. Printre cei 
care și-au confirmat participa
rea se numără recordmana 
mondială, campioana olimpică 
și europeană la aruncarea 
greutății Tamara Press și deți
nătorul recordului lumii la să
ritura în lungime Igor Ter- 
Ovanesian.

►-----------------------------

după 
euro- 

ai at-

hi prima zi R. P. Romină 
intilnește Elveția

Cinstea de a găzdui a VI-a 
ediție a Campionatului interna
țional feroviar, competiție cu 
o frumoasă tradiție în basche
tul european, revine în acest 
an Capitalei patriei noastre, 
întrecerile se vor desfășura 
azi, mîine și sâmbătă după-a- 
miază pe terenurile amenajate 
in „potcoava* stadionului Giu
lești și lingă sala Giulești, cu 
participarea reprezentativelor 
feroviare ale R.S. Cehoslovace. 
Franței. Elveției. R.P. Bul
garia. R.P. Polone. Uniunii So
vietice, Belgiei și R.P. Romine.

Succesul de care s-a bucurat 
această importantă întrecere 
internațională a sportivilor fe
roviari La edițiile precedente i- 
lustrează cit se poate de clar 
interesul stîmit atit în rindul 
pârtiei panților cit și al 
blicului. In 
primul loc a 
roviarii din 
mâți de cei 
slavia șl din
pa romină s-a clasat a cincea. 
In i960, la Varșovia, victorioși 
au fost baschetbaliștii sovietici 
urmați de selecționatele fero
viare ale R.P. Polone. R.P. 
Bulgaria și R.P. Romine.

Pentru ediția de la Bucu
rești au sosit 7 echipe, care 
iși vor disputa întiietatea ală
turi de selecționata feroviară 
a R.P, Romine. Azi au loc 
sferturile de finală, mîine 
semifinalele și simbătă meciu-

pu-
1957, La Belgrad, 

cucerit de fe- 
Bulgaria, ur- 
R.P.F. Iugo- 
Potonâ. Echi-

fost 
R.P.
din 

R.P.

ION TIRIAC ȘI JULIETA NAMIAN-
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CAMPIONI REPUBLICANI LA TENIS
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Spectatorilor prezenți marți 
d-upă-amiază în tribunele de ia 
Progresul, pentru a urmări fina
lele probelor de simplu masculin 
și feminin ale campionatului re
publican de tenis, li s-au oferit 
anal multe momente de satisfacție 
decît la toate întilnirile prece
dente. Intr-adevăr, partidele Țî- 
piac—Bosch și Julieta Namian— 
Eleonora Roșianu au prilejuit o 
serie de schimburi de mingi spec
taculoase, evoluții st rin se de scor, 
în general, întreceri disputate cu 
piuită ardoare. Au învins cei mai 

I buni, adică Ion Tiriac (Dinamo) 
și Julieta Namian (Progresul) 
oare au cucerit pe merit titlurile 
de campioni ai țării, incununînd 
pstfel o activitate laborioasă de 
pregătire dusă zi cu zi.

In primul meci Țiriac l-a în
trecut pe Bosoh oarecum mai greu

decit ne așteptam : 6—1, 6—4,
0—6, 6—3. Campionul nostru a 
folosit loviturile in forță, a venit 
La fileu și a servit puternic. Dacă 
ar fi insistat mai mult în aseme
nea acțiuni și nti ar fi recurs — 
fără vreo justificare tactică — 
la unerte serii de mingi foarte 
înalte, ar fi fost probabil scutit 
de emoțiile din setul IV, la scorul 
de 3—3, 4—3, cînd a 
dificultate. Ca să nu mai 
de setul III pe care l-a 
ne permis de ușor, fără să
să mai lupte. Adversarul său 
Bosch, i-a servit o repdncă vigu
roasă, cu mingi plasate ou preci
zie, cu treceri care l-au prins

fost tn 
vorbim 
pierdut 
încerce

(Continuare in pag a 2-a)

C. COMARNISCHI

Tvetkov fslmga) rf Rader (droaia, nr. 5), jucători de bază al 
primei echipe a R. P. Bulgaria, m antrenează de zor

este firesc ca jucătorii 
rească în această competiție o 
comportare bună, care să-i a- 
ducă calificarea in turul al 
doilea. Ei beneficiază de con- 
ditiuni favorabile, aflîndu-se 
după un turneu în R. S. 
Cehoslovacă, unde echipa a fă
cut un foarte util „rodaj* și 
a marcat o revenire în formă.

Discutînd cu antrenorul Ște
fan Onisie, despre acest joc el 
ne-a spus : „jucătorii noștri rau 
arătat, in ultimele partide, că 
sînt capabili să furnizeze jocuri 
frumoase și să obțină victoria 
— nu mă Jîndoiesc că în me
ciul cu Botev ei vor dovedi 
toate acestea „pe concret", 
deoarece știu că toți doresc să 
jucăm în „Cupa cupelor* mai 
multe partide. Avem obligația 
de a reprezenta fotbalul nostru, 
în competițiile internaționale, 
printr-o comportare cit mai 
bună".

PREGĂTIRILE ECHIPEI STEAUA

Formația bucureșteană și-a 
continuat pregătirile pentru a-

PROGRAMUL DE AZI :

Ora 14,45: Steaua — Di
namo București (tineret)

Ora 16,30: 
tev Plovdiv

Stoaua — Bo-

(cu 
la 

sosirea de la Praga. 
antrenamente au a-

returul la 19 
Plovdiv) ime-

cest meci 
septembrie 
diat după 
Asemenea 
vut loc marți și ieri după a-
miază. La aceste pregătiri au 
participat jucătorii : Eremia și 
Petre portari; Zavoda 11. Hăl- 
măgeanu, Cojocaru și Staicu 
fundași; Crișan, Crăciun, Ivă- 
nescu șî Jenei halfi; Creknicea. 
nu, Cacoveanu, Constantin, 
Voinea, Mateianu. Raksi. Tă- 
taru și Tomeș înaintași. Cu a- 
cest prilej și-a reluat antrena
mentele și portarul Voinescu, 
care este complet restabilit. In 
ce privește formația, probabil

(Continuare în pag. « 3-a)

4 ZILE LA ȘTRANDUL TINERETULUI

Finalele înotătorilor seniori
Din nou forfotă, atmosferă ca

racteristică întrecerilor impor
tante, la ștrandul Tineretului. In 
aceste zile, piscina de înot ca 
și cea rezervată săriturilor de 
pe trambulină și turn sînt soli
citate din plin de către sportivii 
participant! la cea mai impor
tantă competiție a natației noa
stre: finalele campionatelor re
publicane de seniori.

Cu toții, înotători și săritori 
participant la finale, sînt 120: 65

selecționata Belgiei 
Aerts, component 
primei reprezenta- 
din echipa ferovia-

rile care vor decide câștigă
toarea și ocupantele celorlal
te locuri in clasamentul gene
ral. Marți, oaspeții au și fă
cut antrenamente de acomoda
re cu terenul și cu panourile 
din Giulești. Din lotul fero
viar al R.P. Bulgaria fac par
te, printre alții Radev ți Țvet- 
kov, pivqți ai naționalei bul
gare ; din formația R.S. Ceho
slovace i-am remarcat pe inter
naționalul Ioxț Rylich ți pe 
Peter Benes, din echipa so
vietică pe Korpov și pe Tro
fimov, din 
pe Gerard 
de bază al 
tive a țării,
ră a Franței pe Kobzik și Mar
xist, din rândurile baschetbaliș- 
tilor polonezi pe Lewandowscki 
și Pawelczak.

Selecționata feroviară a R.P. 
Romine, antrenată de prof. 
Vasile Popescu, s-a pregătit cu 
multă seriozitate în vederea a- 
cestei însemnate manifestații 
sportive internaționale, la care 
este decisă să aibă o compor
tare cit mai bună. După ce 
au ocupat locurile 5 in 1957 și 
4 în 1960, baschetbaliștii romini 
sînt dornici să se claseze prin
tre fruntașii clasamentului. 
Ținînd seama de gradul de 
pregătire și de valoarea jucă
torilor ce alcătuiesc lotul sîn-

L Bărbulescu (Dinamo) și V. Burlacu (Steaua), 
învingători in campionatele republicane

de ciclism pe pistă
a conti- 
Dinamo 
campio- 
cicliam 
tehnice

Marți după amiază 
nuat pe velodromul 
desfășurarea finalelor 
natului republican de 
pe pistă. Rezultatele
înregistrate sânt următoarele:

1.000 m cu start de pe loc 
(seniori): l. Eugen Bărbulescu 
(Dinamo) 1:14,5 — campion re
publican ; 2. 
namo) 1:14,7; 
(Dinamo) 
(Steaua) 
(Dinamo) 
(Steaua)

V.
3. 

1:15,0 ; 
1:16,4;5. 
1:16,7 ;

1:16.9.

Iordache (Di- 
Gh.

4.
D.

6. Ion Stoica

Calcișcă 
D. Stan 
Popovici

să-și spună părerea despre com
portarea concurenților și va
loarea performanțelor realizate.

Maestrul sportului Ion Ioni- 
(â : „După 11 ani, timp in care 
La fiecare ediție a campionate
lor naționale am Îmbrăcat tri
coul de campion al probei de 
1.000 m cu start de pe loc, a- 
nul acesta am luat loc în tri
bune ca spectator. Constat cu 
regreț că actualii competitori 
nu s-au apropiat nici pe de
parte de recordul probei

din Capitala și 55 din provincie. 
In cele patru zile de concurs, de 
azi și pînă duminică inclusiv, ei 
iși vor disputa 26 de titluri: 22 
la înot (13 ’ 
feminin) și 
masculin și
Sperăm că 
examen al__ ________ ___ _ ._
performanță antrenorii și-au pre
gătit finaliștii cu pricepere și 
conștiinciozitate. In zilele con
cursului atenția tuturor va fi în
dreptată, în primul rînd, asupra 
tinerelor elemente. Un nou salt 
calitativ din partea acestora ar 
fl reconfortant pentru natația 
noastră care, trebuie spus și cu 
acest prilej, la examenul susținut 
luna trecută la Leipzig, n-a ob
ținut notă de trecere.

Iată programul întrecerilor: 
AST AZI, ora 10: 100 m fluture
feminin (eliminatorii), 100 m 
spate masculin (eliminatorii), 200 
m bras feminin (eliminatorii), 
4x100 m liber masculin (elimi
natorii), 4x100 m mixt feminin 
(eliminatorii): ora 11: sărituri
trambulină feminin (cele 7 sări
turi preliminare: 5 impuse și 2 
libere); ora 17: sărituri trambuli
nă masculin (cele 7 sărituri pre
liminare: 5 impuse și 2 libere), 
ora 18,30: 1.500 m liber masculin 
(finală), 400 m mixt individual 
feminin (finală), 4x100 m 
masculin (eliminatorii);

RUINE, ora 10: 400 m liber 
culin (eliminatorii), 100 m 
feminin (eliminatorii), 200 m 
ture masculin (eliminatorii), 
m bras masculin
100 m spate feminin (eliminato
rii), 100 m liber masculin (elimi
natorii); era 11: sărituri de pe 
trambulină feminin (finala, cu 3 
sărituri libere); ora 17: sărituri
trambulină masculin (finala, ou 
3 sărituri libere).

la masculin și ■) la
4 la sărituri (2 la 

tot atâtea la feminin).
pentru importantul 

natației noastre de

mixt

mas-
libce 

flu- 
_______ 100 

(eliminatorii),

(Continuare în pag. a 4-a)

C.S.M. CIu j-A.O. Pangrațiou Atena

(Continuare In pag. a 2-a)

„Cupei campionilor europeni*,
C.S.M. Cluj—A.O. Pangrațiou 
Atena. Intîfnirea va avea loc 
la Aten* vineri 28 septembrie, ■

Urmărire individuală juniori 
— 2.000 m : 1. Vasile Burlacu 
(Steaua) 2:40,1 — campion re
publican ; 2. C. Ciocan (Petro
lul Ploiești) ; 3. N. Ciumeti
(Unirea). In semifinale junio
rul ploieștean C. Ciocan a rea
lizat timpul de 2:39,5, perfor
manță care egalează recordul 
țării deținut de D. Paraschiv 
din 6 iulie 1961. ,

Pentru comentarea probelor 
desfășurate marți i-am invitat 

maeștri ai sportului

A fost fixată data întîlnirii

Zilele trecute, federațiile de 
tenis de masă din R.P. Ramî- 
nă și Grecia au căzut de a- 
cord asupra datei desfășurării 
meciului dia primul tur al

VASILE BURLACU (Steaua)
\iiui de Neaga Rădulcscu
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Au cuvîntul trei antrenori bucureștetu
pe echipe și urmărim, să aducem 
formației noastre, treptat-treptat, 
faima din anii trecuți.

L. ROMANO (Rapid) : 
clubului Rapid se prezintă 
campionat mult întinerită, 
boxerii Ispas, Mărgelatu,
Stăncescu, Vlad și Panduru vor a- 
vea comportări bune.

Formația 
în acest 
Cred că 

► Ionescu,

S PORTU RI N R uTIC E

Activitatea la dirt-track
CONCURSUL

DE PE STADIONUL DINAMO
ur-
Gh.

Au început campionatele

cani
de la 
pentru 
accas-

Siabătă seara,

Mîine începe campionatul repu
blican pe echipe, întrecere la care 
s-au înscris 20 de formații. Compe
tiția se inaugurează cu întîlnirea 
dintre echipele STEAUA și C.S.O. 
TIMIȘOARA, care se dispută pe 
terenul Progresul, de la ora 19,30. 
înaintea începerii acestei importante 
întreceri interne, am solicitat părerea 
unor cunoscuți antrenori ai echipe
lor bucureștene. Le dăm cuvîntul...

I. STOIANOVIC1 (Metalul) : Aș
tept cu nerăbdare întrecerile 
pionatului pe echipe. Boxerii 
Metalul se pregătesc intens 
a se prezenta cit mai bine în
fă competiție. Am încredere în toți 
„elevii* mei, îndeosebi în Minea, 
Olteanu, Enache, Basarab și Motoc.

GH. FIAT (Steaua) : Echipa noas
tră, care a suferit serioase remanieri, 
este foarte tinără. Din cei 10 bo
xeri pe care contăm în actualul cam
pionat, 8 sînt tineri. Cu toate aces
tea, consider că Steaua va avea un 
cuvint greu de spus în întrecerile 
care încep la sfîrșitul acestei săptă- 
mîni. Tinerii noștri sînt boxeri de 
talent, trei dintre ei (Ciucă, Dinu 
și Anton) fiind chiar campioni re
publicani. Noi ne-am pregătit cu mul
tă seriozitate pentru campionatul

pe patinoarul artificial,

Metalul- C. S. 0. Galati

August” din Capitală, 
box în cadrul cam- 
pe echipe. Se vor în- 

Metalul București și 
acest prilej spectatorii 

unor boxeri

Clubul sportiv „Metalul” organizează 
slmbătă 15 septembrie a.c., pe patinoa
rul artificial „23 
o reuniune de 
pionatuiuî R.P.Ii. 
tilni formațiile 
C.S.O. Galați. Cu
vor putea urmări evoluția 
ounoscuți, cum sînt Cristea Marin, Andrei 
Olteanu. Dănilă F.nuf (Metalul), Nicolae 
Popa, l'asile Hogoi, Octavian Cioloca 
(C.S.O ). Reuniunea va începe la orele 
19,30.

Duminică s-a desfășurat pe sta
dionul Dinamo din Capitală un in
teresant concurs de viteză pe zgură. 
Deși vremea a fost nefavorabilă (a 
plouat) totuși un mare număr de 
spectatori au ținut să asiste la în
trecerile celor mai buni specialiști ai 
acestui gen de concurs motociclist. 
La categoria avansați s-a dat 0 
luptă foarte strînsă între Ion Cucu 
(Metalul). Gh. Voiculescu (Steaua) 
și M. Alexandrescu (Metalul). In 
final victoria a revenit reprezentan
tului clubului sportiv Steaua, 1 Gh. 
Voiculescu, urmat de M. Alexan
drescu și Ion Cucu.

In întrecerile rezervate alergători
lor de cat. a Il-a locul I a revenit

sportivului Al. Datcu (Steaua) 
mat de N. Dițescu (Metalul) și 

’. Canche (Steaua). La începători au 
învins G. Moldovan (Dinamo) 
Ionescu (Metalul) 
litate de puncte.

ambii la
și A. 
ega-

(prin telefon de la

O NOUĂ ÎNTRECERE

desfășura pe 
șos. Olteniței

/

Duminică se va 
dionul Unirea din 
ma întrecere oficială de dirt-track din 
țara noastră. Este vorba de faza oră
șenească a campionatului republican 
la care vor participa cei mai valoroși 
alergători. In vederea acestei com
petiții alergătorii cluburilor sportive 
Steaua, Metalul, Voința, Dinamo, U- 
nirea ș.a. fac intense antrenamente.

■.1 • -p.i. . ‘

sta- 
pri-

importante întreceri de motocros la Cîmpina
Sîmbătă și duminică, la Cimpina, pe 

traseul de pe dealul Muscelului moto- 
cicliștii noștri fruntași vor avea de 
susținut un dublu examen: cea de a 
cincea fază a campionatului republican 
de inotocros și confruntarea cu aler
gătorii din R. P. Ungară și Republica 
Socialista Sovietică Moldovenească.

Mptocidiștii sovietici și maghiari ur
mează să sosească in țară în cursul zilei 
de azi pentru a putea lua startul la 
antrenamentele oficiale ce se vor desfă
șura vineri după-amiază mcepmd de Ia 
ora 15.30. Antrenamentele vor avea loe 
pe traseul de concurs și vor fi crono
metrate.

republicane de iabting
MANGALIA, 12 

trimisul nostru). Marți au început la
Mangalia, pe Marea Neagră, întrece
rile campionatelor republicane de țah- 
ting. Deși vîntul nu a fost puternic, 
disputele au fost interesante prin buna 
alegere a traseului olimpic, care a 
pus concurenților probleme tactice deo
sebit de grele. Iată primii clasați: 
clasa F.D. : I. Alexandru — I. Giuglan 
(Dinamo Constanța) ; finn : N. Iliescu 
(Știința București), snaip : L. Predescu- 
L. Predescu (Metalul București), star: 
I. Naum — Gh. Constantin (Metalul 
București).

A doua regată, disputată miercuri, 
a fo«t mai spectaculoasă, în deosebi la 
clasa finn, unde ocupanții locurilor 2—4 
au fost cunoscuți de-abia la sosire. 
Iată cîștigătorii regatei : F. D. : I. A- 
lexandru — I. Giuglan ; finn : FI. Aga- 
rici (Știința București), snaip : V. Ge- 
les—T. Doctor (Metalul), star : N.
Calcan — N. Navasart (Marina Cons
tanța).

Campionatele continuă pînă simbătă 
cu regatele a III-a, a IV-a și a V-a.

R. PAUL

ACTUALITĂȚI

340 de participant la „Cupa Voința* ‘

E. Bărbulescu (Dinamo) și V. Burlacii (Steaua), învingători 
in campionatele republicane de pistă

(Urmare din pag. 1)

1:10,9 — pe care l-am realizat în anul 
1960 la Jocurile Olimpice. Și acest 
regret este cu atit mai mare cu cît 
sportivii care și-au disputat întîieta-

IIN ȚIRIAC Șl JILItTl NAMIAN
CAMPION IfHIlICAII

(Urmare 1)

deseori jir Țiriac pe picior «reșit. Păcat 
e* Bosch, im jucător cu o serie de eaii- 
tăți deosebite nu lucrează eu toată per- 
aeverența pentru îmbunătățirea loviturilor 
ofensive.

Partida pentru desemnarea locurilor 
3—4 a luat sfîrșit cu victoria Iui Petre 
Mărmureanu în faț^ . Rakosi eu 7—5» 
6—1, 4)—0, la capătul unei întreceri m 
care îriving&oru] a depășit prin atacuri 
^eiiemente dârzenia adversart^uj său.

Și desfășurarea finalei feminine Julie
ts Namian—Eleonora Roșianw a deoion- 

jocului plin de ini
țiativă în fața celui defensiv. După o 
„cădere4* surprinzătoare — a condus eu
3— 0 șj a pierdut primul șe( eu 6—4 — 
JuJieta Na miau a atacat cu hotărire în 
setul următor. lUzultaUil ? A ciștigat la

__ _ - în 
aceeași manicFă. Julicia Namian trece — 
în setul decisiv — la u<n joc de regu
laritate, ratează minge după minge și 
cedează chiar inițiativa Eleonorei Roșia- 
nu. Seorițll era egal la un n^wnt ;
4— -4. Vrrtgri/a devenise incertă. Dar
Juliets Nam'an revine din nou în atac 
și fără să reușească puncte directe din 
loviturile ofensive, ea domină „dudurijp** 
și încheie vicțwrt»>asă parti4a cu 6—4. 
învinsă. Eleonora Roșianu uicrită totuși 
«prauK-ri pentru modul cupi a luțHat, 
pențni felul cum S-a „agățat* 4* fiecare 
minge. 'Iridjuir wisă ca și ea pună
oocent iriaî mare pe antrenarea loviturilor 
de atac.

In dj-spoziție- excelentă, Na-
mia«i a realizat cel de al treilea «ucces 
în aceste <iamp:onate. oîștigîncj împreu
nă cu Cristea Mtlu'l repuldicaji la dubiu 
mijt. In IhmU, oi ân întreorit perechea ■ 
Eleonora Boșianu-C. Năst^șe (care elimi
nase în șeapifilate cuplsuj M. Cjo-țolea* 
Bardșw 6—2, 10—|_6, 
6—4- Partiția, viu disputată, a scos în 
evidentă jwntl variat al Julietei Na- 
m«an, autoare în cea «Mi mțt* măsură a 
victoriei repțjrțate. Cristea a avi* și el 
unele intervenții prompte. Cît privește 

încercat să opună re- 
de cțiUborape i-a un- 
mai mult.

tea aveau toate șansele să-1 corecte
ze. Ei au avut o lungă perioadă de 
antrenament în care timpul a fost 
excelent și în cursul desfășurării 
probei au beneficiat de condiții at
mosferice prielnice. Socotesc insă ca 
o greșeală faptul că ei n-au făcut o 
pregătire specifică temeinică și că 
n-au inclus în programul de antrena
ment pregătirea cu antrenament me
canic pe șosea. E. Bărbuleocu, Stan 
Dumitru și V țordache pot să rea
lizeze mult dacă se vor pregăti cu 
conștiinciozitate. Altfel..."

Maestrul sportului Ștefan Poreceanu: 
„Ca antrenor care mă ocup în spe
cial de juniori am urmărit cu mul
tă atenție proba de urmărire. Deși 
pe mulți i-a surprins faptul că nu 
a ciștigat C. Ciocan, care egalase în 
semifinale recordul .țării, pe mine 
vietoria lui V. Buriacu m-a găsit, 
cum se spune, pregătit. Actualul cam
pion are o mai mare rezistență în 
alergările pe velodrom și știe să-și 
dozeze efortul. In plus el a fost 
bine condus de pe margine. Această 
probă a evidențiat o serie de auten
tice talente : V. Buriacu, D. Mărgărit, 
C. Ciocan, I. Ghitea și C. Ivan. Mai 
sînt însă și alți tineri la Timișoara, 
Ploiești, Brăila, Cluj și Brașov care, 
dacă ar fi fost prezențj ța campionat, 
ar fi avut de spus un cuvint greu."

i

• Clubul sportiv Olimpia din Ca
pitală a organizat duminica trecută 
un concurs de marș, care s-a desfă
șurat pe un circuit în împrejurimile 
stadionului Voința. Au participat 
sportivi de la Metalul, Dinamo, 0- 
limpia și P.T.T. Pe primul loc s-a 
clasat D. Roateș (Dinamo), care a 
parcurs cei 9 km. ai traseului în 
45:10,0. El a fost urmat în clasament 
de: 2. N. Toader (Olimpia) 45:54 ;
3. D. Paraschivescu (Olimpia) 46:06;
4. D. Chiose (P.T.T.) 46:12; 5.
V. Suh (Olimpia) 47:02.
• Stadionul Voința din București 

a găzduit duminică un frumos con
curs atletic rezervat copiilor și ju
niorilor de categoria a Il-a. La star
tul probelor au fost prezenți 340 de 
concurenți reprezentînd 9 cluburi și 
asociații sportive din Capitală. Tro
feul pus în joc a revenit clubului 
organizator, Voința, care a totalizat 
107,33 p. Pe locurile următoare: 2. 
S.S.E. 11 97.20 p, 3. Dinamo 85,03 p, 
4. Progresul 63,53 p, 5. C. S. Șco
lar 63 p. lată și cîteva din rezul
tatele înregistrate :

60 m plat fete: Elisabeta Scarciu 
(S.S.E. II> 8,5, Ursula Voinea (Di
namo) 8,6; 60 m plat băieți: Cor
nel Barbu (Dinamo) 8.0; lungime 
•băieți: Beno Schwartz (S.S.E. II) 
5,25 in, Sabin Lupan (Dinamo) 
5.08 m; lungime fete: E. Scarciu 
4,90 nu; disc băieți : Oprea Mora- 
ru (S.S.E. II) 29.30 m; disc fete: 
Adriană N'anău (Voința) 20.29 m.

60 m junioare: Viorica Mărcules- 
cu (Dinamo) 8,4, Rozita 
(S.S.E. II) 8,6; 300 m 
V. Mărculescu 46,7; disc 
Elisabeta Prodan (Voința) 
suliță junioare: E. Prodan
greutate junioare: Niculina

10,90 m ;
Popescu
Tudor 
juniori:

13,31 m; lungime

500 m
(C.S.S.) 

(Dinamo)
Ion Pe-

weiller (Voința) 
juniori: Andrei 
1:14,6, 2. Petre 
1:15,2; greutate 
tre (Progresul)
juniori : Gh. Bomboi ; suliță juniori : 
Temi'stocle Achiței (S.S.E. II) 50,19 m ; 
disc juniori: F. Panaitescu (C.S.S.) 
41,35.

NICOLAE D. NICOLAE-coresp.

• Astăzi a plecat la Tata (R.P. Un
gară) lotul canotorilor romini care va 
participa la concursul internațional 
din 15—16 septembrie. Sportivii noștri 
vor lua parte la probele de caiac și 
canoe. Din lot fac parte, printre alții. 
Simian Ismailciuc, Igor Lipalit. laco
nici, Grigore, Husarenco, Timofan. I- 
vanov, Elena Lipalit, Cornelia Sideri 
etc.

• Pe lacul Herăstrău s-a desfășurat 
de curind faza regională a concursului 
republican de tineret la caiac-canoe. 
Concursul, organizat de comisia orășe
nească de sporturi nautice a orașului 
București, s-a bucurat de o largă parti
cipare. Rezultate : caiac 1—800 m : Mi
hai Doară (CSS) ; caiac 1—500 m (fete) 
Valentina Serghei (Olimpia) ; canoe 
simplu 800 m : Marian Ionescu (CSS); 
canoe dublu : Iftode — A. Răduț (CSS).

In campionatul de calificare...

scor: 6—0. în loe să ixșitinue H N.

Kehaia 
junioare : 
junioare : 
33.60 m ; 
29,79 m;

Nun-

a

înaintea returului campionatului de 
calificare — eare va începe peete eiteva 
zile — clasamentele se prezintă astfel:

1. Rapid
2. Arhitectura
3. Dinamo II
4. Aeronautica
5. Meteorul

. 6. Politehnica
7. știința I.P.G.O.
3. Universitatea
9. Inst. Construcții

10. Colorantul

SERIA I GRUPA A
9 9 9 fi 2M: It 27 
9 8 fi 1
9
9
9
$
9 3 e fi 22:197
9 3 15
9 2 1 fi
9 9 9 9

1. Gloria
2. Petrolul Pitești
3. Grivița Roșie II
4. Autobuzul
5. Vulcan
fi. Progresul II
7. Sirena
8. S. N. Oltenița

s.
18.

C.P.B.
Olimpia II

9 2 8 7 34‘.n£1S
92972»: 57 12

SERIA A

Farul C-ța 
Petrolul PI.

pe învinși, oi au 
zistență dar lipsa 
piodicat să obțină

Echipa masculină 
handbal in -7 a C.S.;(). Cra
iova se număra, anul tre
cui, grintre gratagimistele 
Seriei a II-a g canini 
tițlui rapublicvin. Trebuie 
Insă să prPvizăm că fru- 
mOivsa conspectară a cela- 

« pei C.S.fȘ 'Crai'șa nu se 
(i) datora. Mnipn- țum iâu fi- 
yz '^rȘpnltădil ;pe pluti
7) IpCal O luindhaJlillii ci. in 

mwi șpeciâl; prisetitei 1» 
ffi ipipa.stă i formăfie a unor 
y) elemeuie tinetv'ți talmi'cpte, 
Z< uetiițe aci tmulru a urpiu. 
§) cursilrile IiistilutifJiii Agpo 
® nomic.
« Aț'itul iți ephipii jucători 
9i csz V^ierrtki si lori
» Pșrejșcliiș, iținhii de mai 
fi niulle gri selecționai! iu lo 
® S»ț tie tiliefpl și cliigr in 
g) prima reprezentații ă a 
S tării, precum pe Gh. Lă- 
$ zărescu, R. K'iibifiiko. M.
S P.wiiaxo'pqS, Gh. Jumate, 
S Dieter Neuman ele. (unii 
Z) din Sibiu, alții din Tind-

7 fi 2
5 13
3 « fi
2 3 4

137: 
115: 
IM:
11*:
»3:

37:109
M: fifi
9:293

15
15
15
14
12
t

U
2.
3. Metalul Buzău 

Cimentul Medgidia 
Precizia Steele 
U.S.A.6. Năvodari 
Constructorul PI.
Progresul. K. Sărat 
C.S.O. Brăila 
Unirea I. Beată

4.
5.
f.
7.
8.
».

10.

A

SERIA I GRUPA B
1
1
2
3
«

1
1
2
2
45

2 2 fi
2 1 fi
3 0 6

90: 34 
fi»: 34
41: 26
54: 40
53: 21
48: 66
35: 44
37: 48

24
31
21
20
19
14
13
13

SERIA
1. Rulmentul Bîilad
2. A. s. Teeuei

3. Consir. Bîrlad 
Lain. JKxjmati 
Din. Bacău 
Consir. I.U.T. Iași 
Ancora Galați 
Ceahlăul, p. N. 
Zimbrul Tec.
Șt. Galați

4.
5.
6.
7»
8.
9.

10.

SERIA A

NU TE OCUPI DE CREȘTEREA CADRELOR

II-A
II t 1 IM:
8728 185: 
8 7
8 4

3
3
2 3 4

2
1
8

9
9
9
9
9
9

1 1
2 3
3 3
2 4

2
1

5
7
9

»
17

IM: 24

n
M
M
34
*5
*4

8:847

34:
45:
42:
48:
23: 
23:

25
25
24
19
lfi
17
1<
15
12
8

III-A
0
•

9 5 2
9 5
9 5
9 4
9 4
9 2
9 1
9 1

9 8
9 7

O
0
1
O
• 7
2
1

1
2
2
4
4
4
5

6
7

157: M 
■23: 23
37: M
M: U
72: «2
43: «4
48: 80
34: 48
14:183 

n27:

23
21
19
19
U
17
13
13
12

IV-A

stMwa sdMi Liuciirefiti) 
C.S.O. Craiwa olt finea re- 
zultate dintre cele mai 
bune. Mulțu mi adu-sa doar 
cu aceasta și uiți nd să se 
indii preocupe de creșterea 
uiif/r 'elemente tinere din 
localitate. <yhp să irdacuias- 
că pe titulari (majoritatea 
ștudețiți). ‘care la termina- 
req cursurilor^ urmau să 
plece la lorurile lor de pro- 

''ducție. secția dc handbal 
a C.S.O. Craiova și antre
norul Areadic Gherbăițescu 
«« ^r^șiț %rav. De lucrul 
(acesta și-au diet sea^nd nu 
de mult cina, reorgănizîn- 
dti-se Institutul Agronomic 
din localitate, una din fa- 
mdlijți. !a care erap ștu- 
denți toți handbaliștii a 
/ost mutată la Timișoara.

Și iată că erbipa mascu
lină de handbal C.S.O. 
Craiova din fruntașă cum 
era, a început corupi ouat ul 
printr-o categorică înfrîng^- 
re, fiind îiUrecutu de Dina-

mo lirpșgv cp „(ssSvononii- 
cui" n-or de 36—* 
(17—3). Cauza? l‘e teren 
C.S.O. ( ■raiova a adiniat o 
echipă alcătuită din jucă
tori de volei șau baschet, 
nu mai de hiyulbal. nu. Ba 
mui mult, legitimarea aces
tor așa-zi și jucători de 
handhăd s-u f^il cu o si 
îiuunte- de începerea: cam- 
pionul ului !

A cea st ă .. liuî mpltire a 
arătat admărftfa față 
a handbalului crai o-
vean. Deși în această lo
calitate activează îp afară 
de an tren orul Arca die 
Gherhăuescu și alți tehni
ci eni cum ar fi C on Stan t in 
CIGrpnii), Angela Mincu- 
lescu, Marcel V'asilescu — 
profesori de educație fizică 
cu calificare de antrenori 
de handbal, totuși handba
lul craioveati nu era de
loc... craioiean. Faptul că 
lucrurile stau așa și pu 
altfel este dovedit și de 
lipsa competițiilor pe plan

intern (lucru de core s-a 
mai ocupat ziarul nostru 
cu cilva timp in urmă — 
prălind cum consiliul regia, 
nul UCFS „organizează* 
competițiile prin...' cores
pondență). de llpia'de ac
tivitate din cadrul Școlii' 
s porții? de elevi etc.

tn concluzie se pare 
că p dufă' eu plecarep unui 
grup de 1 jucători; hundbu- 
Iul cruiovean a... dispărut , 
fi e). Ne păstrăm totuși 1 
speranța <« antrenorii din I 
localitate, consiliul club»- i 
lui orășenesc, consiliul re- ! 
giotial LCUS ;si comisia re- 
gimudă de spmiajilate iar $ 
invrlfp ceva din cele intim- 
plate, iar pe viitor Craiova 
nu va fi numai un centru 
unde să vină jucători de 
handbal ei și de unde să 
se ridice dt mai multe e- 
Imntmtc tinere și lajeulale. 
Acesta ar fi cel mui bun 
răspuns la critică...

CALIN

I ■

I
3 I « t

Chim. Tîrnăveni
Mia. Lupani 
C.S.M. Sibiu

1.
2-
3-
4. Jiul. Pet.
5. C.S.O. Tiu»;
6. Electroputere Craiova

• ■ I .I:.'-., •

7. Drubeta Tr. Sev.
fi. Metalul Reș. h
9. Min. Vulcan !

8
6
4
4
4

O
1
2
2 2

3

o
1
2

1

121:
84:
82:
37:
48:

î*
37
15

9
34

24
21
18
18
17

8
8
8
8

3
2
1
0

5
fi
7

28: «8
28: 75
28:184
17:122

14
12
18
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In editura l(IS
vor apare în curînd: 

„ȚARA BIRSEI* 
de Gh, Epuran 

EXCURSII IN ÎMPREJURIMILE 
CAPITALEI" 

de prof. R. Calinescu

$ ►
5 6"

țu ►
3 t
$ ►„JOCURILE OLIMPICE DE LA

1 " ROMA* (supliment de tiraj) 
de

ANTONESCU g*

f
II

T. Vornicu și R. Urakeanu
„CANOTAJUL"
de C. Florescu
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CULESE DE PE TEREN...
9 m să fie, totuși, 9 m...

La executarea loviturilor libere, 
mai ales a celor din preajma careu
lui, se constată că jucătorii echipei 
penalizate nu respectă distanța re
gulamentară 
ori nici atunci cînd arbitrii le atrag 
atenția. Este în obiceiul unora din
tre jucătorii noștri de a „ciupi" ceva 
din această distanță, de a încerca 
să depărteze cît de cît „zidul" de 
poartă...

Firește, considerăm necesară inter
venția arbitrilor în astfel de cazuri, 
insistența lor ca distanța regulamen
tară să fie respectată.

Duminică, în meciul Viitorul — 
Știința Cluj (era în min. 46), Știința 
Cluj a obținut o asemenea lovitură 
liberă de la aproximativ 18 m. Ju
cătorii clujeni au cerut (și aveau a- 
cest drept) ca arbitrul Ad. Macovei- 
Bacău să determine pe apărătorii de 
la Viitorul să ia distanța regula
mentară. Cum arbitrul nu a făcut 
acest lucru (de ce, nu știm), și-a 
luat sarcina de a măsura... Ivansuc, 
ceea ce a fost nefiresc. „Zidul" s-a 
mișcat înainte ca mingea să intre 
în joc și arbitrul Macovei a dictat 

bună dreptate — repetarea 
^tvitunr -Remăsurarea distanței a fă
cut-o de data aceasta el însuși. Dar, 
la al optulea pas s-a oprit 1 ? Dacă 
mai adăugăm și faptul că nici unul 
din pașii făcuți nu măsura un me
tru — în general, arbitrii fac pași 
foarte mici —, rezultă că „zidul" s-a 
plasat, de fapt, la mai puțin de opt 
metri...

Nu pretindem ca arbitrii să vină 
pe teren cu un metru, pentru a mă
sura această distanță, dar este nor
mal să ia în serios prevederea re- 

să asigure o măsu- 
aproape de realitate.

i respec'
de 9,15 m., de multe

gulamentară ți 
rătoare cît mai

Opinie separată..
Și pentru că •" ' ‘ rîl

arbitraj, să semnalăm și un alt fapt.
sîntem la capitolul

Baia Mare—Tokio 412-3‘|2 la „clasice"
In meciul Știința Cluj — Petrolul, 

V. Dumitrescu-București a prestat un 
arbitraj excelent. De unde știm acest 
lucru? Dacă aprecierea ar fi făcut-o 
numai cei de la Știința, care au cîș- 
tigat cu 1—0, ea ar fi putut fi luată 
sub beneficiul de inventar (ce vreți 
să spună învingătorii ?...). Dar a- 
ceeași părere au avut-o Și ploieș- 
tenii, care au părăsit terenul învinși. 
Antrenorul llie Oană, de pildă, ne-a 
spus: „'Arbitrajul ne-a mulțumit pe 
deplin". La rîndul lui, observatorul 
federației. Partenie Roșu, a subliniat 
arbitrajul foarte bun al lui V. Du
mitrescu.

Deci, un acord unanim.
Și totuși: nu chiar unanim, pentru 

și o părere contrară. Acă s-a ivit 
publicului ? Nicidecum. A... unui ar
bitru. Este 
colegiului 
cestă obișnuiește să 
tre arbitri locali 
care să refere numai asupra arbi
trajului). La meciul amintit, în a- 
ceastă calitate a funcționat arbitrul 
R. Săbău-Cluj și el a găsit că (fap-

vorba 
central

tele sînt consemnate în raportul 
înaintat colegiului) colegul său 
V. Dumitrescu „a condus nesatisfă
cător" ? I ? !...Pur și simplu I

Diferența de 
dentă pentru 
a nu ridica 
dreptate ? E 
R. Săbău. Și 
ne problema 
fel de rapoarte, pe care federația ar 
trebui să pună bază, dar care — în 
asemenea condițiuni — nu mai pot 
fi luate în serios.

In; principiu, sîntem de acord ca 
un arbitru să privească cu exigență 
arbitrajele. Ale lui, în primul rînd, 
(dar, la capitolul acesta, R. Săbău 
e mai puțin exigent, ținînd seama de 
modul cum a condus, de pildă, ulti
mul -său meci Steaua — Dinamo 

nu trebuie să 
treacă cu vederea nici greșelile cole
gilor Iui. Dar aceste greșeli trebuie 
să existe și să nu fie căutate cu 
orice preț, chiar cu acela al unei 
abateri de la obiectivitate.

(b- e )

opinie e prea evi- 
a nu atrage atenția și 

întrebarea : cine are 
greu de presupus că 
în cazul acesta se pu- 
corectitudinii unor ast-

de observatorul
de arbitri (a-. Bacău). Bineînțeles, 

delege din-
un observator

Ca și campionatul categoriei A, În
trecerea formațiilor de tineret a con
tinuat duminică cu o etapă redusă, 
nu mai puțin de trei partide fiind 
aminate (Dinamo Bacău-Dinamo 
București, St. roșu—Stee-ia și Viito
rul—Știința Cluj).

Cele patru partide disputate au 
fost interesante. Astfel ia Constanța 
Farul și Minerul au furnizat un joc 
frumos și dinamic în care localni
cii—superiori din punct de vedere 
tehnic — au obținut o victorie meri
tată cu 2—1. De la Farul s-a remar
cat jocul bun al celor doi halfi, Teo- 
dorescu și Strimbeanu. iar de la Mi
nerul linia de fund. Golurile au fost 
marcate de Toma și Caraivan, respec-

BAIA MARE, 12 (prin telefon). 
Marți a avut loc întîlnirea de lupte 
clasice dintre selecționata orașului 
nostru și cea a orașului Tokio. Evo
luția echipei japoneze în Baia Mare 
a stirnit un deosebit interes. Oaspeți' 
arătaseră lucruri frumoase cu prile
jul întîlnirii cu reprezentativa țării 
noastre, astfel că iubitorii luptelor 
din localitate erau nerăbdători să-i 
vadă „în acțiune".

Întîlnirea s-a disputat în nocturnă, 
pe stadionul „23 August", în fața * 
peste 4.000 de spectatori. Sportivii 
romîni au obținut o frumoasă victo
rie, cu 4I/2—3'/2, victorie cu atît mai a- 
plaudată cu cît luptătorii japonezi 
au condus la un moment dat cu 3—01 
Sportivii din țara „Soarelui răsare" 
au dovedit multă abilitate, suplețe șî 
inventivitate. Echipa din Baia Mare 
(din care au făcut parte elemente 
din lotul republican) a arătat în a- 
fara numeroaselor calități, și lipsuri 
în ceea ce privește pregătirea fizică.

La categoriile mari, reprezentanții 
echipei gazde au fost superiori, e- 
fectuînd numeroase procedee tehnice.

Au fost obținute următoarele rezul
tate : cat. 52 kg Koji Sakamura în
vinge la puncte pe Paul Teglas; 
cat. 57 kg Norio Oșima invinge la 
punctb pe Ion Mocerneac; cat. 63 kg 
Teruo Masuda învinge la puncte pe 
Enache Bălan; cat. 70 kg Alex. Toth 
obține un rezultat de egalitate in 
fafa lui Teruo Koniși; cat. 78 kg Va- 
leriu Bularca învinge la puncte pe 
Nichio Ikawa; cat 87 kg Gheorghe 
Gaidoș învinge la puncte pe Tatsumi 
Hayama; cat. 97 kg Gheorghe Cri- 
șan invinge la puncte pe Yasumitu 
Inaba; cat. grea Francisc Ballo in
vinge prin tuș în min. 1 pe Saiato 
Masanori.

în deschidere a avut loc întîlni
rea dintre Adalbert Zseder și Sadao 
Yamamoto. Sportivul japonez a în
vins la tuș în min. 8. Confruntarea 
internațională dintre luptătorii romini 
și cei japonezi a plăcut mult specta
torilor din localitate, care au aplau
dat numeroasele procedee întreprinde 
de ambele formații.

VASILE SÂSĂRANU 1
coresp. reg.

Ști ri, rezulta te.
Arbitrii jocului R. R, Romînă — Maroc

După cum am anunțat, la 30 sep
tembrie se va disputa partida inter
națională dintre reprezentativele 
R. P. Romîne și Marocului. Meciul 
va fi condus de trei arbitri iugoslavi: 
Z. Bajici la centru, B. Gugici și B. 
BMttT la tușă.
Ora oficială de începere a jocurilor

De duminică, toate meciurile 
campionatul categoriei A și B 
începe la ora 16.

U.T.A. joacă azi la'Tolbuhin
(R. P. Bulgaria)

Echipa U.T.A. urma să joace 
la Tîrrtovo cu o formație locală, 
ganizatorii turneului arădenilor

din 
vor

(CAM); S.S.E. nr. ? — Viitorul
București, ora 10.-15 pe terenul IV de 
la „23 August";
Constanța, ora 9.45 pe terenul III de 
la „23 'August"; Voința București — 
Dinamo Obor, ora 9.45 teren Voința; 
Progresul — CSO Galați, ora 9 te
ren Progresul; Steaua — Dinamo Pi
tești. ora 9 teren Steaua (la Ghen- 
cea). La aceste jocuri, ca și la toate 
celelalte, arbitrii de centru sint dele
gați de federație, iar cei de tușă de 
colegiile locale de arbitri.

C.S.S. Farul

(5—1) a prilejuit un joc pla
care experiența bucureșteni- 
spus pînă la urmă
au acționat bine 

au avut eficacitate

cuvîntul. 
în cîmp, 
la poar- 
Nisipea-

Noii campioni ai
tiv Teică. (Gelu Rusoanu, coresp. 
reg.) La București, meciul Progresul 
C.S.M.S 
cut, în 
lor și-a 
Oaspeții 
dar nu
tă. Au marcat : Oaidă (4) și 
nu, respectiv Leahevici. Crișana a 
produs surpriză la Ploiești, dispu- 
nind de Petroiul cu 3—2. Orădenii 
au prezentat o echipă mai omogenă. 
Punctele au fost marcate de : Szat- 
mari, Armacz; și Petrică (C), Mol- 
doveanu și P. Mureșan (P) (Șt. Io
ne seu și C. Negulescu, coresp.). In 
fine, meciul Rapid—Știința Timișoa-

(1—1) a fost viu disputat, cu mul- 
faze interesante.

ra 
te

11-:

CLASAMENTUL
1. Rapid 4—2—2—0— 8 3 6
2. Știința Timiș. 4—1—3—0— 8 7 5
3. Viitorul 2—2—0—6— 4 2 4
4. Petrolul 4—1—2—1— 9 6 4
5. Știința Cluj 3—1—2—0— 5 4 4
6. Crișana 3—2—0—1— 8 9 4
7. C.S.M.S. 4—2—0—2—11 14 4
8. Progresul 4—1—1—2— 7 8 3
». Farul 4—1—1—2— 6 8 3

10. Dinamo Bacău 2—1—0—1— 6 5 2
13. Steaua 2—1—0—1— 5 5 2

Minerul 3—1—0—2— 3 3 2
St. roșu 3—l—O—2— 8 8 2

14. Dinamo Buc. 3—1—0—2— 5 8 2
15. U.T.A. 3—0—1—2— 3 6 1

Sîmbătă și duminică a avut loc în 
Capitală faza regională a campio
natului republican individual de lupte 
libere seniori. In prima zi. cei 52 de 
finaliști (campioni ai raioanelor și cei 
clasați pe 1—‘ 1 *
cele șapte norme de control, 
minică, în '
întrecerile 
ridicat la .
arătînd creșterea nivelului tehnic al 
luptătorilor de „libere". Notăm sla
ba participare la categoriile semi
grea și grea u™ * " '
A. Chircă au fost 
pioni din .. oficiu.

La celelalte categorii, pe primele 
două locuri, s-au clasat următorii : 
MUSCA — I. Focaru (Dinamo), 
I. Curta 
Dragomir 
(Rapid) ; PANA 
namo), I. Tobă (Progresul); UȘOA
RĂ — Ștefan Dan (Dinamo). Fr. 
Gyarmati (Steaua) ; SEMIMIJLOCIE 
— Gr. Crișan (Dinamo), Alex. Baca 
(Dinamo) ; MIJLOCIE — I. Spi-

locul secund) au trecut 
' '. Du- 

sala Dinamo, au început 
la saltea. Competiția s-a 
un nivel tehnic superior,

unde A. Balogh și 
declarați cam-

— I. Focaru
(Rapid); COCOȘ — D. 

(Progresul), A. Marmara 
A. Radu (Di-

Programul turului categoriei B 
seria a IlI-a

orașului București
nache (Metalul), Mairi Turan (Dina
mo).

★

în zilele de 15 și 16 septembrie 
va avea loc etapa regională a cam
pionatului republican individual de 
lupte clasice seniori. Întrecerile din 
București vor avea loc în sala DL 
namo. Ele se vor desfășura după 
următorul program : simbătă orele 
16 probe de control; duminică ora 
7 a.m. cîntarul oficial, ora 9 a m. 
disputarea întrecerilor pe două sal
tele.

ieri 
Or
ali 

făcut însă, o modificare : U.T.A. joa
că astăzi în orașul Tolbuhin. cu e- 
chipa Dobrudja, din prima categorie.

Petrolul — Lokomotiv Sofia 
la 19 septembrie

In cadrul pregătirilor pentru me
ciurile cu Spartak Brno, din cadrul 
„Cupei orașelor-tîrguri", Petrolul va 
susține citeva jocuri de verificare 
Astfel, Ja 19 septembrie echipa plo- 
ieșteană va intilni la Ploiești forma
ția bulgară Lokomotiv Sofia, clasată 
în prezent pe locul 2 în campionat.

începe campionatul republican 
de juniori

Duminică se va disputa prima 
tapă a campionatului republican 
juniori. In București sînt programate 
șase meciuri care se vor disputa ast
fel: S.S.E, nr. 1 — IMU Medgidia, 
la ora 9.45 pe ter.en Olimpia

e- 
de

I

După victoria confortabilă de 
duminică (8—1 cu Crișana) fotba
liștii de la Petrolul și-au permis ieri 
să nu ia în serios partida amicală cu 
Dinamo Obor și au pierdut in mod 
lamentabil cu 3—2. Insă nu atît re
zultatul, cît comportarea petroliștilor 
a deziluzionat. O echipă care are în 
fața ei jocuri internaționale importan
te nu are voie să arate indiferență 
față de programul de pregătire, așa 
cum a făcut Petrolul cu ocazia aces
tui meci de antrenament ! Dinamo- 
viștii s-au străduit să facă un joc 
bun Au marcat: Stoenescu II (min 
25 din 11 m și min. 75) și Zamti- 
reseu (min. 79), respectiv A. Mttn- 
teanu (min. 46 și 84).

• lntîlniri internaționale: A. S 
Cugir—Omonia Nicosia 2—1 (1—1). 
Au marcat: Șuteu și Popovici. res
pectiv Pakos. Benkovski Vidin — 
C.S.O, Craiova 2—2.

• Meciu] de categorie B, Meta
lul — CSO Craiova, se va disputa 
simbătă, la ora 16, pe terenul Glo
ria din Capitală.

ETAPA A UI-A — M SEPTEMBRIE
Arieșul Turda — AS Cugir
A.S.M.D. Satu Mare — Ind. Strmei 

Turzii
Vagonul Arad — C.S.M. Cluj 
Jiul Petri la — C.S.O. Timisoara 
Unirea Dej — Recolta Cărei 
Mureșul Tg. Mure* — Crișul Oradea 
C.S.O. Baia Mare — CT.R. I.R.T.A. Arad

ETAPA A IV-A — 23 SEPTEMBRIE

c.

Timișeara — Recolta Cărei 
Petrila — CSO Baia Marc 
Sirmei C. Turzii — AS Cugir

ETAPA A X-A — 4 NOIEMRBIE

cso 
Jiul 
lud.

Crișul Oradea — Arieșul Turda
CFR IRTA Arad — CSO Timișoara 
CSO Baia Mare — Ind. Sinii ei C. Turzii 
Mureșul Tg. Mure* — AS Cugir
Unirea Dej — Vagonul Arad 
Recolta Cărei — CSM Cluj
ASMD Satu Mare — Jiul Petrila

Steaua debutează în „Cupa Cupelor"
(Urmate ‘din pag. 1)

că va fi folosită aceea din meciul cu 
Ț.D.N.A., plus Constantin.

OASPEȚII S-AU ANTRENAT IERI 
LA ,13 AUGUST"

Sosiți in cursul zilei de marți, fot
baliști; bulgari au făcut ieri dimi
neață un antrenament pe stadionul 
„23 August". Botev a deplasat urmă
torii jucători : Karușkov și Gh. Nai
denov — portari; Panaiotov, Cea
kirov, Apostolov și Razlojki 
fundași; Zanev, Stoinov și 
glev — mijlocași;
Haralambiev, Sotirov, 
Peșev, Popov șl I 
— înaintași. Formația

Gio- 
Dermendjiev, 

Asparuhov* 
Constandinov 

, t de bază, 
folosită în campionat : Naidenov (Ka- 
rușkov) — Panaiotov, Ceakirov, A-

■ .j. .muci U.
postoiov — Zanev, Stoinov Der- 
rnendjiev. Haralambiev. Asparuhov, 
PeșeVj Popov: Doi1 jucători au făcut 
parte din lotul care a fost in Chile 
(Dermendjiev și Asparuhov), unul a 
jucat Ia Olimpiada de la Roma 
(Naidenov), iar alți patru sint se
lecționați in lotul olimpic pentru' To
kio (Zanev, Stoinov, Peșev și Popov). 
Fundașul Apostolov este internațio*- 
nal 'A.

întîlnirea va fi condusă de apre
ciatul arbitru 
kovski, care, în 
competență la 
Romînia—Norvegia. El va fi ajutat 
la tușă 
pusta și

• In 
lor" nu 
jucători.

iugoslav B. Nedelj- 
1956, a arbitrat cu 

București întîlnirea

de compatrioții săi V. Ka- 
J. Strmecki.
jocurile pentru „Cupa cupe- 
sînt admise schimbările de

C.S.O. Timișoara — Mureșul Tg. Mureș 
Crișul Oradea — C.F.R. I.R.T.A. Arad 
Recolta Cărei — Jiul Petrila
C.S.M. Cluj — Arieșul Turda 
Vagonul Arad — C.S.O. Baia Mare 
Ind. Sirmei C. Turzii — Unirea Dej
AS Cugir — A.S.M.D. Satu Mare

ETAPA A V-A — se SEPTEMBRIE
Crișul Oradea — Jiul Petrila 
Recolta Cărei — AS Cugir 
Unirea Dej — Mărețul Tg. Mure?
C.F.R. I.R.T.A. Arad — Ind Sirmei 

Turzii
C.S.M. Cluj — C.S.O. Timișoara 
A.S.M.D. Satu glare — C.S.O. Baia Mare
Arieșul Turda — Vagonul Arad

ETAPA A VI-A 7 OCTOMBRIE

C.

C.S.O. Baia Mare — Recolta Caret
Ind. Sirmei C. Turzii — Arieșul Turda 
Jiul Petru» — C.S.M. Cluj
C.S.O. Timișoara — Crișul Oradea
C.F.R. I.R.T.A. Arad — Vagonul Arad 
AS Cugir —» Unirea Dej
Mureșul Tg. Mureș — A.S.M.D. Satu 

Mare • r

ETAPA A VII-A — 14 OCTOMBRIE
j Ind. Sirmei C. Turzii — CSM Cluj 

Vațx>nul Arad — AS Cugir 
CSO Timișoara — Arieșul Turda
CSO Baia Mare — Mureșul Tg. Mure^ 
Recolta Cărei — Crișul Oradea
ASMD Satu Mare — CFR IRTA Arad 
Unirea Dej — Jhil Petrila

ETAPA A VIU-A — 21 OCTOMBRIE

ETAPA A XI-A — 11 NOIEMBRIE
CSO Timișoara — Ind. Sirmei C. Turzii 
Arieșul Turcia — Unirea Dej
AS Cugir — Crișul Oradea 
CSM Cluj — CSO Baia Mare
Recolta Cărei 
Jiul Petrila — 
Vagonul

- CFR IRTA Arad 
Mureșul Tg. Mureș 

Arad — ASMD Satu Mare
ETAPA A XII-A — 18 NOIEMBRIE

Tg. Mureș — Vagonul Arad 
Turzii — Recolta Cărei 

— Arieșul Turda 
CSO Timișoara

Mureșul
Ind. Sirmei C. 
ASMD Satu Mare
CSO Baia Mare - 
AS Cugir — CSM Cluj 
Unirea Dej — Crișul Oradea CFR IRTA------ - . _ .
ETAPA A
Arieșul Turda — Recolta Cărei 
CSM-----  " * “
CSO 
Jiul 
CFR
CSO _ .. __
Crișul Oradea — ASMD Satu Mare

Arad — Jiul Petrila
XIII-A — 25 NOIEMBRIE

Cluj — Mureșul Tg. Mureș 
Timișoara — Vagonul Arad 
Petrila — Ind. Sirmei C. Turzii 
IRTA Arad — Unirea Dej 
Bala Mare — AS Cugir

.11
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CFR IRTA Arad — Mureșul Tg. Mureș 
Arieșul Turda — CSO Raia Mare
Crișul Oradea — Ind. Sirmei C. Turzii 
Jiul Petrila — Vagonul Arad
CSM Cluj — Unirea Dej
AS Cugir — CSO Timișoara
ASMD Satu Mare — Recolta Cărei

ETAPA A IX-A — 28 OCTOMBRIE
Unirea Dej — ASMD Satu Mare 
Vagonul Arad — Crișul Oradea 
Mureșul Tg. Mureș — Arieșul Turda 
CSM Cluj — CFR IRTA Arad

In numărul trecut v-am prezentat 
concursul din această săptămîna. 
Fiind cu „ochii" Ia concursul de 
duminică 16 septembrie, nu strică 

! totuși să ne întoarcem, puțin „cu 
gindul" la cel de săptsmina trecută : 
CU un „2“ și cinci „X“-uri (dintre 
care patru, unul după altul, la pri
mele meciuri din program; concursul 
nr. 36 se înscrie printre cele mai 
interesante din istoria Pronosportu
lui. într-adevăr. dacă cele cinci 
„X“-uri ar fi fost „împrăștiate" ar 
fi fost altceva. Așa însă, cu patru 
meciuri nule la rînd, este desigur 
mai greu să prinzi 12 rezultate 
exacte. De altfel, dacă vom avea 
puțină răbdare, respectiv pînă vineri 
seara cînd se face omologarea pre
miilor, vom vedea că am avut de- 
aface cu un'concurs tare.

Șt acum, pentru că este vorba de 
concursul trecut, vrem să remarcăm 
un lucru șt anume: „Programul 
Concursului Pronosport" nr. 36 din 
4 septembrie a indicat 10 rezultate 

Ș exacte. Destul de bine dacă ținem 
I cont de rezultatele concursului.
■ Pentru etapa de duminică 16 sep- 
i tembrie, consultați „Programul Loto- 
: Pronosport" nr. 37 care cuprinde un 
i bogat material documentar, indicații 
l pentru alegerea pronosticurilor- pre- 
I cum și amănunte în legătură cu 
tragerile Loto și Pronoexpres.

Reamintim programul concursului 
din această săptămînă :

1. Galatasaray — Dinamo București
2. Austria — R. S. Cehoslovacă
3. R. D. Germană -— R.P.F. Iugo
slavia

4. Știința Cluj — Dinamo Bacău
5. Farul — Rapid
6. Știința Timișoara — Steagul roșu
7. Crișana — Viitorul
8. Minerul — Progresul
9. Prahova — C.S.O. Galați

10. C.S.M. Mediaș — Dinamo Pitești
11. Jiul — C.S.O. Timișoara
12. C S.O. B. Atare — C.F.R. Arad

• F-.ILG, anunță că transferările la 
gimnastică' se pot efectua Tntre 15 sep
tembrie și 15 octombrie a.c.

• De aseni'-nea. se aduce la cunoștința 
celor interesați că datele desfășurării 
a două mari competiții interne de aim- 
mistică din toamna aceasta s-au schim
bat după cum urmează : finalele campio
natului pe echipe (masculin și feminin) 
și ale campionatului individual al maeș
trilor vor avea loc la 1—2 decembrie ia 
București, iar finala concursului repu
blican de gimnastică acrobatică și a1! - 
tică la 17—18 noiembrie, la București.

PRONOEXPRES

La tragerea Pronoexpres din 12 sep
tembrie 1962 au fost extrase din tiinS 
următoarele numere:

4 36 44 48 28 11
Numere de rezervă : 30 3
Fond de premii : 423.169 lei 
Tragerea următoare va avea loc 1a 

București.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.



In Turneul balcanic de fotbal

DINAMO BUCUREȘTI A TERMINAT LA EGALITATE
CU LEVSKI SOFIA: l-l (1-1)

FOTBAL PE GLOB

li
-
'■

Numai cuvinte de admirație au avut oaspeții „europenelor" de la 
Leipzig despre Stadionul nautic. Și pe bună dreptate. Acest complex 
nautic, alcătuit din patru bazine (unul special pentru sărituri), a făcut 
fată cum nu se poale mai bine celor aproape 800 de înotători, săritori 
și jucători de polo din 23 de țări.

In fotografia noastră, un aspect din timpul întrecerilor desfășurate 
in bazinul central.

S-a dat startul m prima serie a probei de 100 m liber masculin...

SOFIA 12 (prin telefon de la re
dacția ziarului „Naroden Sport'). Pe 
stadionul „Vasil Levski* s-a desfă
șurat astă-seară meciul retur dintre 
Levski și Dinamo București, din ca
drul Turneului balcanic. Peste 40.000 
de sofioji au (mut să asiste la a- 
ceastă partidă, în care atît echipa 
bulgară cît și cea romină au furni
zat — îndeosebi în prima repriză — 
un joc frumos, cu faze interesante.

La început, inițiativa este de par
tea gazdelor, care pun în dificultate 
poarta lui Datcu. De altfel, în a- 
ceastă perioadă, fotbaliștii bulgari 
deschid și scorul: în min. 6, la o lo
vitură liberă, Gaidarov trimite balo
nul în bară, iar Iliev — care urmă
rise faza — îl expediază în plasă. 
Dinamoviștii joacă mai bine în con
tinuare și este rîndul lor să pună 
în pericol poarta adversă. O combi
nație pe partea stingă îl pune pe 
Eftimie în poziție de șut Mingea 
trimisă cu putere de atacantul ro- 
mîn este atinsă cu mîna de un apă
rător bulgar și arbitrul acordă 11 
metri. Pircălab execută precis și 
scorul devine egal: 1—1 (min. 33).

In repriza a doua echipa bulgară 
pare puțin obosită. Dinamoviștii joa
că organizat cu bune execuții teh
nice, dar nu pot modifica rezulta
tul.

La fluierul arbitrului turc Zoroglu, 
s-au aliniat următoarele formații : 
LEVSKI: Mihailov-Manolov, Botev, 
Vuțov-Ârsov, ILIEV-Abadgiev, Soko
lov, Iordanov, Gaidarov, Kostov; DI
NAMO: DATCU-Popa, NUNWEIL- 
LER III, Constantinescu-V. Alexan
dru, Ștefan-PIRCALAB, Varga, Ene 
II, Unguroiu, Eftimie.

D. POPDIMITROV

• Ieri, la Varșovia, campioana R. P. 
Polone, Polonia Bytom, a susținut un 
meci internațional în cadrul „Gupei cam
pionilor europeniM, întUnind echipa grea
că Panathinaikos. Victoria a revenit fot
baliștilor polonezi cu scorul de 2—1 
(1-1).

• Recent, la Stockholm, deținătoarea 
„Gupei campionilor europeni*, Benfica 
Lisabona, a evoluat în compania selec
ționatei capitalei suedeze. Gaz-dHe au 
cîștigat cu scorul de 3—2 (3—1).

• In capitala Danemarcei, s-au întîl- 
nit întir-un meci internațional selecțio
natele orașelor Copenhaga și Oslo. Fot
baliștii danezi au obținut o victorie La 
scor: 4—0 (2—0).

Campionatul internațional feroviar 
de baschet masculin

Au început Campionatele europene de atletism
(Urmare din pag. 1)

1
(U.R.S.S.) 52,0; Singer (Germ.) 52.0; 
Booper (Anglia) 52.4 : SERIA A IV-a : 
Anisimov (U.R.S.S.) 51,8: Galliker (El
veția) 52.2; Neumann (Germ.) 52,8. 
Primii trei se califică in semifinale.

In seriile probei masculine de 100 m. 
•ene mai bune timnuri le-au obținui : 
Foik (R.P.P.) 10.3. Gamper (Germ.)
10.3 și Hebauf (Germ.) 10,3, Schuman 
(Germ.) 10,4. Delecour (Franța) 10.5, 
Piquemal (Franța) 10,5, Berutti (Ita
lia) 10,5. Iată și clasamentul semifina
lelor : SERIA I : Hebauf 10,4 ; Piquemal
10.4 ; Berutti 10.5; Ra-dford (Anglia)
10,5; Bîcivarov (R.P.B.) 10,5: SERIA 
A II-a : Gamper 10,3 ; Foik 10,4 ; La- 
gorce (Franța) 10,5; Zielinski (R.P.P.) 
10,6; Tuiakov (U.R.S.S.) 10,6: SERIA 
A lil a : Juskowiak (R.P.P.) 10,4; De- 
iecour 10,4; Schuman 10,4; Ozolin 
(U.R.S.S.) 10,5; Jones (Anglia)
10.5; Mandlik (R.S.G.) 10,6. Primii
doi din fiecare serie s-au calificat în 
finală.

Prima finală, încheiată a fost cea 
4c 20 km marș. A ctștigat Matthews 
(Anglia) cu 1 h. 35:54,8, urmat de i

2. Reiman (Germ.) 1 h. 36:14.2. 3. Go- 
lubnicii (U.R.S.S.) 1 h. 36:37,4, 4.
Vediakov (U.R.S.S.) I h. 36:53,6, 5. 
Back (Suedia) 1 h. 38:16,2, 6. Linder 
(Germ.) 1 h. 38:34,2.

In proba de aruncarea greutății fe
mei. Tamara Press (U.R.S.S.) a cîști- 
gat cu 18,55 m, performanță ce ega
lează recordul mondial. Pe locurile 
următoare: 2. Garisch (Germ.) 17,17 
m, 3. Zibina (U.R.S.S.) 16,95 m. 4. 
Htibner (Germ.) 15,97 m, 5. Hoffman 
(Germ.) 15,75 m, 6. Sălăgean (R.P.R.) 
15.26 m. De notat că reprezentanta 
noastră Ana Sălăgean a ocupat ace
lași loc ca și la ediția precedentă, de 
Ia Stockholm.

O cursă pasionantă a fost cea de 
10.000 m, încheiată cu victoria scon
tată a campionului olimpic Piotr Bo
lotnikov (U.R.S.S.). După primii 2.500 
m s-au distanțat Bolotnikov și Janke 
(Germ.), lăsînd in urmă un pluton de 
15 concurenți printre care și C. Gre- 
cescu. Bolotnikov a avut conducerea 
in permanență, cu excepția a 200 m 
din penultimul tur cind în frunte tre
cuse Janke. îndată după intrarea în 
ultimul tur, recordmanul lumii a sprin-

PRONOSTICURILE REDACȚIEI SPORTIVE
A AGENȚIEI POLONEEE P.A.P.

înaintea campionatelor europene de 
atletism, redacția sportivă a agenției 
poloneze de presă P.A.P. a între
prins o anchetă la care au participat 
15 agenții de presă și 9 ziare de 
sport din Europa. Pe baza răspunsu
rilor primite, făcînd media șanselor 
acordate diteriților concurenți, agen
ția P.A.P. a dat publicității urmă
toarea listă de eventuali cîștigători : 
BĂRBAȚI : 100 m Foik (R.P. Polo
nă); 200 m Berutti (Italia); 400 m 
Brightwel (Anglia) ; 800 m Matu-
sewski (Germania); 1 500 m Jazy
ȚFranța); 5 000 m Zimny (R.P, Po
lonă); 10000 m Bolotnikov (URSS); 
110 m garduri Mihailov (URSS) ; 
400 tn garduri Morale (Italia); 3 000 
m obstacole Krzyszkowiak (R.P. Po
lonă) ștafeta 4x100 m Germania, șta
feta 4x400 m Anglia ; 20 km marș 
Vediakov (URSS) ; 50 km marș
Thompson (Anglia); maraton Popov 
(URSS): lungime Ovanesian
(URSS); înălțime Brumei (URSS); 
prăjină Nikula (Finlanda); triplu

*————----------------------------------------

(RPP); greutate Varju 
Piatkowski (RPP);

salt Schmidt 
(RPU), disc 
ciocan Sziivotsfci (RPU) ; suliță Lu- 
sis (URSS) ; decatlon Kuznețov 
(URSS). FE1V1EI : 100 m Hyman
(Anglia) ; 200 m Heine (Germania) ; 
400 m Itfcina (URSS) ; 80 m gar
duri Irma Press (URSS) ; ștafeta 
4x100 m Germania ; pentatlon Irina 
Press (URSS); lungime Scelkanova 
(URSS); ............................
(RPR): 
(URSS) ;
(URSS) ; «uliță Ozolina (URSS).

înălțime 
greutate 

disc

Iolanda 
Tamara 

Tamara

Balaș
Press
Press

VARIATE sînt modurile in care oame
nii muncii, sportivii din întreaga lume 
Lși exprimă admirația față de eroismul 
fără precedent al celor doi gemeni cos
mici, Nikolaev și Popovici. Un proble
mist sovietic din orașul Kaluga, locul 

! unde s-a născut creatorul cosmonauticii, 
i Țiolkovski, a închinat celor doi cosmo- 

nauți o problemă de șah. Originalitatea 
acestei probleme constă în aceea că în 

i poziția de începere piesele de pe tablă 
formează prima literă a numelui cosmo- 

. nautului nr. 3, iar atunci cînd problema 
I este rezolvată apare prima literă a nu

melui cosmonautului nr. 4.

PE SCURT
• In ultimul meci al turneului pe care 

l-a întreprins în U.R.S.S.. echipa de box 
a Japoniei a evoluat la Tbilisi în compa
nia selecționatei R.S.S. Gruzine. Pugiliș- 
tii sovietici au cîștigat cu 9—3,

• Brazilianul Eder Joffre și-a păstrat 
titlul de campion rtiondiaî la cat. cocoș. 
învingîndu-1 prin k.o. în rundul 6 pe pu- 
gilistul mexican Joe Medel.

• Turneul internațional de tenis de 
la Forest Hills (S.U.A.) a fost cîșt?gat 
4e australianul Rod Laver, care în finală 
a dispus ou 6—2 ; 6—4 ; 5—7 ; 6—4 de 
compatriotul său Roy Emerson. La fe
minin, pentru prima oară în istoria tur
neului, victoria a revenit unei jucătoare 
din Australia : Margaret Smith. Ea a în
trecut cu, 9—7 ; 6—4 pe Darlene Hard 
(S.U.A.).

COMITETUL Olimpic Internațional s-a 
adresat din nou Coreei de sud în pro
blema alcătuirii unei echipe unite a ce
lor d^uă state coreene la J.O. de la 
Tokio. Forurile sportive din R.P.D. Co
reeană sprijină și aprobă ideea creării 
unei echipe coreene unite, în timp ce 
în Coreea de sud propunerea C.I.O. în- 
tîmpină opoziție. în legătură cu situa
ția creată, C.I.O. a declarat că în cazul 
refuzului Coreei de sud, sportivii din 
R.P.D. Coreeană vor fi acreditați să 
reprezinte Coreea la J.O. de la Tokio.

CUNOSCUTUL fotbalist din echipa re
prezentativă a R.F. Germane, Peters, 
care acum cîțiva ani a jucat și la 
București în echipa Borussia Dortmund, 
a fost recent surprins de către poliția 
vest-germană în timp ce efectua o spar
gere intr-un magazin alimentar din ora
șul Kassel. Peters se află sub stare de 
arest și așteaptă cuvîntul justiției.

JOCURILE OLIMPICE de la Tokio vor 
înregistra un număr record de partici
pant!. Comitetul de organizare a anun
țat că numărul sportivilor participanți 
va depăși cifra de 8.000. Numărul zia
riștilor și al reporterilor de televiziune 
și radio se va ridica la aproape 2.000, 
iar cel al turiștilor va depăși cifra de 
30.000.

tat puternic ciștigind cu timpul de 
28:54.0. L-au urmat în ordine: 2. Jan
ke (Germ.) 29:01,6, 3. Fowler (An
glia) 29:02.0. 4. Hyman (Anglia)
29:02.0, 5. Bogey (Franța) 29:02,6, 6. 
Ivanov (URSS.) 29:04,8. Reprezen
tantul nostru Constantin Grecescu a 
încheiat proba pe locui 11 cu un timp 
valoros, 29:24.4. care constituie un 
nou record republican.

Alte rezultate: tripiusait — califi
cări : Schmidt (R.P.P.) 15,98 m, Jas- 
kolski (R.P P.) 15,86 m, Hinze (Ger
mania) 15.79 m, Einarsson (Islanda) 
15,76 m. Fedoseev (U.R.S.S.) 15,78 m, 
Jocic (R.P.F.I.) 15.58 m. Goreaev
(U.R.S.S.) 15,54 m, Rahkamo (Fin
landa) 15,53 m, Gurgușinov (R.P.B.) 
15,50 m, Cavalli (Italia) 15.48 m, 
Riickbom (Germ.) 15,44 m, Berg 
(Suedia) 15,40 m. Reprezentanții noș
tri loan Sorin (15.06 m) și S. Ciochi
nă (15,07 m) au concurat slab, ne- 
obținînd calificarea pentru concurs.

La 100 m femei s-au calificat în 
semifinale; Heine (Germ.) 11,5, Hy
man (Anglia) 11.6, Gorecka (R.P.P.) 
11,7, Marko (R.P.U.) 11,8, Giepla
(R.P.P.) 11,8, Raepke (Germ.) 11,8, 
Popova (U.R.S.S.) 11,9, Motina
(U.R.S.S.) 11,9, Szyroka (R.P.P.)
12,0, Pensberger (Germ.) 12,0, Arden 
(Anglia) 12,1. La 400 m bărbați cele 
mai bune timpuri le-au obținut: Bri
ghtwell (Anglia) 46,6, Reske (Germ.) 
46,9, Kowalski (R.P.P.) 47,1, Arhip- 
ciuk (U.R.S.S.) 47,'4, Padevski (R.P.P.) 
47,4, Bruder (Elveția) 47,5.

★

Comitetul european al Federației 
internaționale de atletism, întrunit la 
Belgrad, a stabilit programul viitoa
rei reuniuni, care va avea loc la 10 
noiembrie la Praga. Ou acest prilej 
va fi desemnat orașul ce Ta găzdui 
în 1966 a 8-a ediție a campionatelor 
europene de atletism. Pină acum și-au 
depus candidatura orașele Varșovia, 
Budapesta și Helsinki.

(Urmare din pag. I) 

tem convinși că feroviarii romîni 
ee vor strădui să se comporte cit 
mai bine. Din lot fac parte Cristian 
Popescu, Radu Popovici, Victor Pre- 
dulea, Ion Ianculescu. Ion Dinescu, H. 
Tursugian, Teodor Stănescu, Gh. An- 
ghel, C. Dragomirescu etc.

Primele meciuri au loc azi. La 
ora 15, pe terenul din ..potcoava* 
stadionului Giulești, selecționata fe
roviară a R.P. Romine va înfrunta 
echipa Elveției, jar pe terenul de 
lingă sală se intilnesc reprezentative
le R.P. Bulgaria și Belgiei. La ora 
16,30 va avea loc festivitatea deschi

derii oficiale a Canipionatului inter
naționali feroviar, iar de la ora 17 sa 
vor disputa partidele U.R.S.S. — R.S. 
Cehoslovacă (teren I) și R.P. Polonă 
—Franța (teren II).

învingătoarele în aoeste partide vor 
juca între ele mîine, la aceleași ore, 
urmînd ca duminică să se dispvta-ffij 
nala. —'

Cu prilejul începerii celei de a Vl-a 
ediții a Campionatului internațional 
feroviar de baschet masculin, prilej 
de schimb de experiență și de strîn- 
gere a relațiilor de prietenie intre 
sportivii feroviari, urăm participanților 
deplin succes în frumoasa loc întrece
re.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGOOOOOOOOOOOC

In obiectivul aparatului

CÎȘTIGĂTORII „CUPEI ȚĂRILOR LATINE"

Trăgătorii romîni care au participat la cea de a Vl-a ediție a „Cupei Ță
rilor Latine", s-au înapoiat în patrie. Cele trei trofee pe care Ie vedeți in foto
grafie reprezintă tot atîtea locuri intii, pe echipe. De asemenea, sportivii 
noștri au cucerit și individual primele locuri la armă liberă calibru redus 
3x40 focuri, pistol viteză și armă liberă calibru redus 60 tocuri culcat.

Ziarul de specialitate „Mundo Desportivo” din Lisabona, publică pe prima 
pagină un articol al cărui titlu cu litere groase scoate in evidență victoria 
trăgătorilor romîni, ciștigătorli „Cupei Țărilor Latine".

Ultimele rezultate : armă liberă calibru redus 60 focuri culcat 1 TR. 
COGUT 581 p (43x10); 2. Antonelli (Italia) 581 p (42x10); 3. Come (Franța)
581 p. (41x10). Pe echipe: 1. Franța 2311 p; 2. Italia 2308 p; 3. R. P. Romină 
2302 p. Pistol precizie: 1. Kenaux (Franța) 546 p; 2. Beroldi (Italia) S3S p; 3. 
Leon (Spania) 535 p; 4. Bratu (B. P. Română) 532 p; 5. G. Maghiar (B. P. Bo- 
imină) 531 p... ». Ene Drăgan (B. P. Bomină) 525 p. Pe echipe: 1. R. P. RO- 
MtNA 2108 p. 2. Italia 2106 p.; 3. Spania 2105 p.

jc]aK|E|tg|o|sW[p|
O STATISTICA a slăbirii ta greutate 

a jucătorilor care au participat Ia cam
pionatul mondial de fotbal din Chile 
arată că jucătorul care a pierdut cele 
mai multe kilograme a fost vest-germa- 
nul Erhard. în patru partide ei a slăbit 
aproape 5 kilograme. După cum se știe, 
nu cu prea mult folos, pentru că echipa 
sa nu s-a calificat decît în sferturile de 
finală.

PE LÎNGA Lausanne, două orașe 
franceze — Paris și Lyon — și-au anun
țat intenția de a organiza jocurile olim
pice din anul 1968. De altfel, în 1964, 
La Paris va începe construirea unui sta
dion cu o capacitate de 100.000 locuri. 
C.I.O. a cerut Comitetului olimpic fran
cez ca pînă în 1963 să se decidă asupra 
unuia din cele două orașe franceze.

UNA din revelațiile Jocurilor sportive 
asiatice de la Djakarta a fost fără în
doială, înotătorul Maung Ni, din Birma- 
hia, care în probele de 1.500 m și 400 m 
liber a întrecut pe sportivii japonezi. 
Specialiștii prezenți acolo afirmă că 
înotătorul birman are mari perspective.

RECORDUL Americii de Sud la sări
tura în înălțime a depășit, în sfîrșit, 
granița celor doi metri. Recent studen
tul Peruvian Abugattas a obținut la 
Lima o performanță de 2,05 m.

UN CURS de fotbal ce se predă în 
prezent, în orașul englez Manchester 
este frecventat cu regularitate de nu 
mai puțin de 40 femei. întrebate de zia
riști, pasionatele „eleve* în ale fotba

lului au declarat că „nu vor să rămînă 
mai prejos decît soții lor*.

CINTARUL, obiectiv și necruțător, l-a 
determinat pe campionul de motoci- 
clism al Franței. Jacques Insermini, să 
abandoneze ghidonul motocicletei. Mo
tivul ? Jack cîntărește în prezent peste 
90 de kg.

LA HAVANA se fac mari pregătiri în 
vederea Jocurilor universitare latino- 
americane, care urmează să se desfă
șoare în capitala Cubei intre 7 și 14 
octombrie. După cum s-a anunțat Ia 
comitetul de organizare a Jocurilor, 
pînă în prezent și-au anunțat partici
parea sportivi din Brazilia, Bolivia, 
Chile, Ecuador, Jamaica, Mexic și Porto 
Rioo. Conconiitent, la Havana, va avea 
loc și un seminar științific pe proble
mele culturii fizice și sp-ortului la care, 
pe lingă reprezentanți ai mișcării spor
tive din țările' Americii Latine, Vor par
ticipa specialiști din U.R.S.S., Bulgaria, 
R.A.U., Liban, Italia, Franța, Anglia și 
alte țări.

PRINTRE hotărîrile adoptate recent 
la Leipzig de către Comitetul director 
al Federației Internaționale de natație 
se află și aceea cu privire la viitoarele 
întreceri din cadrul J.O. de la Tokio. 
Printre altele, s-a hotărît că fiecare

țară poate prezenta Ia fiecare probă 
cite trei concurenți, în loc de doi, ca 
pînă acum.

MAURIZIO SARRA, unul dintre roi 
mai cunoscuți înotători submarini ita
lieni, care a scris o carte intitulata 
„Prietenul meu, rechinul" a înceta: lin 
viață într-un spital din Terracina Ita
lia de sud) după ee a fost atacat de 
un... rechin. Sarra se afla la trei mile 
de țărm și se Îndrepta spre suprafață, 
după ce reușise să pescuiască un pesto 
mic, cind a fost atacat de rechin care 
i-a sfișiat un picior.

SCHIORII europeni nu... șomează. Io 
așteptarea reînceperii sezonului mul# 
dintre ei s-au mutat in... Argentina, 
unde' condițiile continuării activității la 
sporturile de iarnă sînt favorabile. Unul 
din ultimele concursuri internaționale 
de schi desfășurate în localitatea San 
Carlos de Bariloche a fost cîștigat de 
austriacul Helmut Wolf (proba de sla
lom) și nordnamericanul Kidd (combi
nata nordică).

COMITETUL de organizare a Jocurilor 
sportive asiatice; întrunit la Djakarta 
după terminarea c&lei de a IV-a ediții 
a acestei întreceri, a hotărît ca ediția 
următoare să aibă loc în Tailanda. in 
anul 1966.

ABIA s-au stins ecourile camptooatu
lul mondial de fotbal din Chile șî lată 
că antrenorul brazilian Feola, a 
făcut pronosticuri în legătură cu edi
ția viitoare din Anglia. După spusele 
lui Feola, Braziliei nu-i va fi greu să-și 
adjudece pentru a treia oară oonsecu- 
tiv titlul suprem.
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