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In sala Palatului R. P. Romine

■>

I

vizitei in țara noastră a delegației de partid și guvernamentale
a R. 0. Germane

tn sala Palatului R. Pi Ro
mine a avut loc, miercuri după- 
anuaza. mitingul oamenilor 
muncii din Capitală organizat 

t^uprilejul vizitei în țara noas
tră a delegației de partid și gu
vernamentale a R. D. Germane, 
in frunte cu tovarășul Walter 
Ulbricht.

Fundalul scenei era dominat 
de stemele Republicii Democrate 
Germane și Republicii Populare 
Romine și de drapelele de stal 
ale celor două țări prietene. De 
o parte și de alta a scenei erau 
înscrise pe mari pancarte in 
limbile romînă și germană lo
zincile: „Trăiască prietenia ro- 
miito-germană!", „Trăiască ma
rele și puternicul lagăr al so
cialismului!".

Apariția inalților oaspeți și a 
conducătorilor partidului și 
tutui nostru a fost 
cei peste 3.000 de 
muncii, prezenți la 
îndelungi aplauze și

In prezidiu aci luat loc mem
brii delegației de partid și gu
vernamentale a R. D. Germane 
tovarășul AValter Ulbricht, con
ducătorul delegației, Bruno Leu- 
sdmer, dr. Lothar Bolz. Hans 
Reichelt, Giinther Wyschofsky, 
Erwin Kerber, Johannes Konig, 
prof. dr. Wolfgang Schirmer,

primită 
oameni 
miting, 
ura le.
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Frieda Sternberg, Annerose Sei
fert, Wilhelm Bick și tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Def, ton 
Gheorghe Maurer. Gheorghe A- 
postol, Emit Bodilăraș, Petre 
Borilă, Chivu Stoica, Nicolae 
Ceaușescu, Alexandru Drăghki. 
Dumitru Colin, Leonte Răutu, 
Leontin Sătăjan, Ștefan Vcrtee, 
Mihai Dalea, Alexandru Birlâ- 
deanu, Avram Bunaciu, Corne- 
liu Mânescu. Glieorglie Gaston 
Marin, Mihail Florescu. Florian 
Dănălache, Ion Cozrna. Mihai 
Petri, Ștefan Cleja, prof. univ. 
Remus Răduleț, membru cores
pondent al Academiei R. P. Ro
mine, Ion Cristea, turnător la 
Uzinele „23 August", și studen
ta Valeria Tudor.

La miting au participat mem
bri ai C.C. al P.M.R.. ai Con
siliului de Stat, ai guvernului, 
reprezentanți ai instituțiilor cen
trale și ai organizațiilor ob
ștești, oameni ai muncii din în
treprinderile și instituțiile Capi
talei. oameni de știință, artă și 
cultură, ziariști romini șj co
respondenți ai presei străine.

Au asistat șefi ai unor misi
uni diplomatice acreditați la 
București, alți membri ai cor
pului diplomatic și membrii am
basadei R. D. Germane.

stat 
Ro-

de
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tn obișMiita atmosfera, sărbă
torească a Cam.pioiuUelor internaționale de atletism 

ale R. P. Romine, au începui ieri întrecerile celei 
de-a 14-a ediții a acestei competiții. Prezența la start a unor
sportivi de mioare mondialii, precum și strădania lor de a 
abține performanțe cU mai bune au făcut ca prima zi a 
câmpia notei or să ofere pttblicuhti un frwnos spectacol spor
ita. Sub acest aspect au excelat probele de 5000 m., săritura 
cu prăjinii, 100 metri plat bărbați etc.

In același timp, prima zi de întreceri s-a făcut remarcată 
și printr-o serie de performanțe de înaltă valoare. Astfel, 
am consemnat patru noi recorduri ale stadionului și ale cam- 
pionateler, realizate de Alexandru Bizim (care, în același 
timp, a stabilit și un valoros record republican la aruncarea 
s.*.. \ dmo» Varju la greutate. Jolan Kontsek la disc-
fete $*, b» sfirșii, Peter Laufer Igor Petrenko la săritura 
cu prăjina.

Alierii romini au obtinut patru victorii. Celelalte titluri au 
fmog cucerite de atleții din R.P.U. (4), U.K.S.S. (3), R. D. 
beroMnâ (1), R. S. Cehoslovacă (1) și Austria (1).

întrecerile de azi promit dispute la fel de pasionante șl, 
în același timp, alte cifre Alexandru liiztm înainte de arun

carea In care a stabilit un nou 
record republicau.

de valoare mondială.

oc

OLIMPIADA DE ȘAH DE LA VARNA
Rominia conduce in grupa B

VARNA, 19 (prin telefon). 
Marți după-amiază, în cadrul 
grupei B. s-au disputat partidele 
rundei a doua. Șahiștii noștri 
au terminat la egalitate întil- 
nirea cu reprezentativa fzraelu- 
hii. Cel mai bine s-a compor
tat Florin Glieorghiu, cu albele, 
care l-a depășit pe Czerniak în- 
tr-o frumoasă partidă de atac. 
Cieeîltea, tot cu albele, a comis 
însă o inexactitate în jocul de 
mijloc în fața lui Porath și nu 
a mai putut salva partida. Ghi- 
țescu și Soos au remizat cu 
Aloni și respectiv, Kreidman. 
Un rezultat valoros a obținut
R. P. Bulgaria în întîlnirea cu
S. U.A.: 2—2 (Pîdevski — Fis
cher */2—'/2, Benko — Tringov
1— 0, Minev — Evans ‘A:—'/2« 
R. Byrne — Milev 0—1) Ce
lelalte rezultate din grupa B: 
R. P. Mongolă — Tunisia 
2*/2—l'A. Elveția — Porto Rico 
3^-1.

In celelalte grupe s-au dispu
tat partidele din runda a treia. 
Iată rezultatele complete, după 
consumarea întreruptelor de ieri 
dimineață; grupa A: U.R.S.S— 
Turcia 4—0, R.F.G. — Norve
gia 2—1 (1), Suedia — Belgia
2— 2. R.D.G. — Grecia 4—0; 
grupa C: R.S. Cehoslovacă — 
Franța 3‘/a— ‘/2„ Iugoslavia — 
Islanda 2%—>/2 (1), R. P. Po
lonă — Luxemburg 4—0. Fiiv 
landa — Uruguay P/2—2‘/2, O- 
landa — Cipru 4—0; grupa D: 
R. P. Ungară — Danemarca
3— 1, Cuba — Anglia 2l/2—l‘/2l, 
Austria — India 3—1, Argenti
na — Irlanda 4—0, Albania —
Iran 3—1.

In runda de aseară, echipa 
noastră a învins Tunisia cu 3—0 
(s-a întrerupt partida Belkazim 
— Ciocîltea, în poziție aproxi
mativ egală). Tot în grupa B, 
R. P. Bulgaria conduce în me
ciul cu R. P. Mongolă cu 2—0 
(2), S.U.A. — Elveția 2—0 (2),

A : 
(1). 

Tur-
Dh 
(i):

S-au intonat imnurile de 
ale R. D. Germane și R. P. 
mine.

Mitingul a fost deschis 
tov. Florian Dănălache. membru
al C.C. al P.M.R., prim-secretar 
al Comitetului orășenesc Bucu
rești al P.M.R.

Au rostit cuvintâri de salut 
tovarășii Ion Crislea. turnător 
la Uzinele .23 August", stu
denta Valeria Tudor din anul 
VI al facultății de medicină ge
nerală de la Institutul medico- 
farmaceutic din București și 
prof. univ. Remus Radule?, 
membru corespondent al Acade
miei R. P. Romine, directorul 
Institutului de cercetări energe
tice al Academiei R. P. Romine.

Primiți cu aplauze îndelungate 
și urate au luat cuvintul tova
rășii Gheergtie Gheorghiu-Dej și 
Walter Ulbricht

Cuv uitările conducătorilor ce
lor două țări au fost subliniate 
in repetate r înduri de aplauze și 
urate puternica pentru prietenia 
frățească dintre Republica Popu
lară Romînă si Republica De
mocrată Germană. In aplauzele 
indelungi ale asistenței, tova
rășii Glieorglie Gheorghiu-Dej și 
Walter Ulbricht își string mii- 
niTe, se îmbrățișează.

Cei prezenți au ovaționat pu
ternic pentru Partidul Socialist 
Unit din Germania și Comitetul 
său Central, in frunte cu tova
rășul Walter Ulbricht. pentru 
Partidul Muncitoresc Rotnin și 
Comitetul său Central, in frunte 
cu tovarășul Gbeorghe Gheor
ghiu-Dej, pentru puternicul la
găr al soeialismuhn. pentru pace 
ia lumea întreagă.

Mitingul a fast transmis de 
posturile noastre de radio și 
telev iziune.

Filmul probelor
PRIMUL CIȘT1GATOR avansul. Mesaroș s-a găsit 

planul secund pină la 300 
metri, dar pe linia dreaptă a 
fost întrecut de Kumiszcze.

Rezultate tehnice: 1. Boris
Kriunov (U.R.S.S.) 51,8; 2.
Zdzislav Kumiszcze (R.P. Polo
nă) 52,8; 3. Ion Mesaroș (R.P.

pe 
de

51,04 m; 3. Kzimiera Rykow- 
sky (R.P. Polonă) 50,25 m ; 4. 
Olimpia Cataramă (R.P. Roml- 
nă) 49,55 m; 5. Elena Cosac 
(R.P.R.) 42.03 m ; 6. Ildiko Sza
bo (R.P.R.) 40.13 m

ELISABETA TEODOROF
A CISTIGAT DUELUL 

CU ------------- -------------FLORICA

proba de 
primul tur

GRECESC! 1

Porto Rico — Izrael 1—0 (3). 
După aceste rezultate, reprezen
tativa țării noastre s-a instalat 
in fruntea acestei grupe, cu 9 
(1) puncte, urmată de S.U.A. 
8 (2) și R. P. Bulgaria 7 (2).

Alte rezultate: grupa 
U.R.S.S. — R.F.G. 3—0 
Suedia — Grecia 2*/2—l‘/2, 
cia — Belgia U/2—L%
Spania — Norvegia 2—1
grupa C: Iugoslavia — R. S. 
Cehoslovacă 2—1 (I). Islanda 
— Olanda I1^—1*/2 -(1), Uru
guay — Cipru 4—0, R. P. Polo
nă — Finlanda 1—0, (3), Fran
ța — Luxemburg 3—0 (1); gru
pa D: R. P. Ungară — Cuba 
l/2—1/2 (3), Austria — Anglia 
2—2, Albania — Danemarca 
l'/a—l'/z (1), Argentina — 
Iran 2—0 (2), India — Irlanda 
2‘A—*/2 (1).

C* o săritură de 1.80 m., Iolanda Balaș riști gă titlul de campioa
’ ' a R.P.R. pe 1962

Romînă) 53,5 ; 4. Ion. Marconi 
(Știința Tun.) 57,2.

nă internațională

Jos- europene de la. Belgrad, 
ailet sovietic și-a 
din plin valoarea, 
detașat întrecerea 
a carapionatetor. El

Excelentul 
confirmat 
riști grid 
inaugurală
a luet conducerea de la pri- 
mu; gard și și-a mărit treptat

AZI BHPMMUZĂ, PRIMELE MECIURI

ieri dimineață, 
află toate echi- 
Jua startul azi 
turneul interna- 
din sala Flo-

începi nd de 
in Capitală se 
peie care vbr 
după-amiază în 
țional de volei
reasca. Primii au sosit sportivii 
din R.P. Bulgaria. Două echipe 
puternice cuprirtzind pe toți așii 
voleiului masculin și feminin 
bulgar. Antrenorul Kosta Șo-

Ca o ilustrare a jocului de excepțională valoare tehnică pe care-l 
desfășoară în general redutabila echipă feminină a Japoniei, iată 

această imagine de la unul dintre antrenamentele oaspetelor. 
Foto : Petre Stan

pov, o veche cunoștință a ama
torilor de volei din București, 
ne-a prezentat echipa masculi
nă : maestrul emerit al sportu
lui D. Zahariev, care este tot- 
edată și antrenor secund, maeș
trii sportului Asenov, Sunov, 
Srirtdev, Panteleev, Kocev, Kri- 
cimarov, Otașliski, Lecev și Ma- 
rinov, împreună cu tinerii Kon
stantinov, loțev și Adacikov. 
Din echipa feminină fac parte 
maestreie emerite ale sportului 
Țvetana Berkovska 
Dimceva,
Ekaterina Ianeva, Nelia Ciakî- 
rova, Liliana Vitkova, Bogdana 
Lenkova, Mika Gheorghieva și 
Slavka Nikolova, ca și jucătoa
rele Liliana Sianceva, Violeta 
Andonova, lanka Radeva, și 
Setka Mihailova. Antrenori: 
Mitko Dimitrov si Vladimir Pro
horov.

Avionul a adus apoi de la 
Moscova reprezentativele R.S.S. 
Azerbaidjană. Formația mascu
lină, antrenată de Mamed Aliev, 
este alcătuită pe scheletul echi
pei Burevestnik Baku și cuprin
de pe maeștrii sportului Agaev, 
Alekperov, H ismetav, Smirnov, 

• Nagiev, Edelman, Abbasov îm
preună cu Ktazimov și Dada- 
șev. Din echipa feminină (ma

și Maria
maestreie sportului

i' Continuare In pag. a 2-a)

Și

UN NOU RECORD 
AL STADIONULUI
AL CAMPIONATELOR

ale R.P.R. în prima arun- 
atleta maghiară a „dat** 

submediocră, 
loc să se in- 
care ea avea

m, cifră 
nu lăsa de

La aruncarea discului (fete), 
excelenta atletă maghiară Io- 
lan Kentoek a repurtat o fru
moasă victorie, rea li zi nri o a- 
runcare de 55,37 metri, nou re
cord ai stadionului Republicii 
și al Campionatelor internațio
nale 
care, 
43,45 
care
trevadă cifra pe 
s-o realizeze în cea de-a doua 
aruncare și cu care a și cîști- 
gat: 55,37 m. In. zi mult mal 
bună decit la Belgrad, Lia Ma- 
noliu s-a clasat pe locul doi, 
cu 51,04 m. De notat 
mai avut alte trei 
peste 50 de metri.

Rezultate tehnice : 
Kantsek (R.P. Ungară) 
2. Lia Manoliu (R.P.

că ea a 
aruncări

1. Iota®
55,37 m ,
Romînă)

în 
după 
dorof și Florica 
detașat net de celelalte concu
rent®. Florica Grecesc u a con
dus în cea mai mare parte a 
timpului și, la un moment dat, 
Ia ieșirea din ultima turnantă 
lăsa impresia că va cîștiga. Pe 
ultima parte a cursei, Elisa- 
beta Teodorof atacă însă decis 
și obține victoria. De remarcat 
cursa bună a Leonlinei , Frun
ză, care — cu 2:13,0 — a reali
zat un nou record de junioare 
al R.P.R.

Rezultate tehnice : 1. Elisa- 
beta Teodorof (R.P.R.) 2:10.2 ; 
2. Florica Grecescu (R.P.R.) 
2:10.4 ; 3. Leontina Frunză
(R.P.R.) 2:13,0; 4. Viorica Ga
bor (R.P.R.) 2:13,1 ; 5. Victoria 
Casa (R.P.R.) 2:21,2.

800 metri-fete*
Elisabeta Teo- 
Grecescu s-au

O FRUMOASA VICTORIE. 
A LUDMJLEI MOTINA

Sprintera sovietică Ludmila 
Motina a avut un start exce
lent și a condus de la un ca p 
la altul în cursa de 100 metri. 
Reprezentanta noastră 
Petrescu, în ciuda 
slab, a reușit s-o

PROGRAMUL
DE AZI

Ioana 
unui start 
depășească

ZILEI

ora 17,30: 110 m garduri 
triplusalt
aruncarea ciocanului 

ora 17,45 : 200 m bărbați serii
aruncarea greutății bărbați 

ora 18,00 : 200 m femei
săritura in înălțime bărbați 

ora 18,30 : 400 m femei
săritura în lungime femei 
aruncarea discului bărbați 

ora 19,00 : 80 m garduri 
ora 19,20 : 200 m bărbați finală 
ora 19,30: 3.000, m obstacole 
ora 19,45 : 800 m bărbați (serii 

contratimp)
ora 20,00: Festivitatea de în

chidere.

Letlzia Bertoni; 
al doilea.

1.
(U.R.S.S.)

(R.P.R.) 
(Italia)

(R.P.R.)
12,4 ; 6.

pe italianca 
ocupînd locul

Rezultate tehnice : 
mila Motina
2. Ioana Petrescu
3. Letizia Bertoni
4.
5. Gabriela Luță 
Beșuan 12,7.

(Continuare în pag. a 4-a)

Crista Maksai

Lud- 
12,0 ; 
12,2 ;

Ana

Congresul Federației Internaționale de Handbal
Mărfi seara s-a întors de 

la Madrid, unde a participat 
la Congresul Federației Inter
nationale de Handbal, dele
gata federației noastre de spe
cialitate compusă din tova
rășii Lucian Grigorescu și 
loan Ghermănescu-Kunst. Cu 
acest prilej au fost discutate 
o serie de probleme impor
tante, stabilindu-se printre al-

tele, că anul viitor campio
natul mondial masculin de 

handbal în 11 
în Elveția.

In încheierea 
greșului s-a făcut alegerea or
ganelor conducătoare ale a- 
cestui for. Delegatul țării 
noastre loan Ghermănescu- 
Kunst a fost ales membru 
al Comisiei Tehnice a F.l.H,

să se dispute

lucrărilor Con



Steaua a „trecut" greu de știința (Iiij: 3-0
de sfîr- 

de mar
caj arăta: 0—0 (!J în meciul Dina
mo^ — Olimpia. Jucătorii de la O- 
limpia se apăraseră cu succes, în 
timp ce dinamoviștii arătau oarecare 
nesiguranță și totală lipsă de eficaci
tate. A „venit" însă lovitura de pe
deapsă a lui Rahtopol și apoi încer
carea lui Popa și, astfel, Dinamo a 
încheiat prima parte cu un avantaj 
de 6 puncte. La reluare. Dinamo 
practică un joc mai apropiat de va
loarea sa și, cîștigînd— ca și în prima 
repriză — aproape toate baloanele, 
reușește să fructifice cîteva din nu
meroasele acțiuni de atac initiate 
atît pe înaintare cit și pe linia de 
treisferturi. Aceasta însă după ce 
in min. 54 Croitoru transformă o lo
vitură de pedeapsă de la 40 m, redu- 
cînd scorul la 6—-3. Urmează însă 
o perioadă în care dinamoviștii 
joacă excelent și înscriu prin Rahto
pol (min. 64 — lovitură de picior 
căzută). Nagy (min. 65 — lovitură 
de pedeapsă), V. Rusu 
încercarea transformată 
Dăiciulescu în min. 79 
încercare (D. G.).

• Cu două minute înainte 
șitul primei reprize, tabela

lor în fata echipei cam- 
Steaua: 0—3 1, la capătul 
în care perioadele de do- 
fost egale. Doar lipsa de 
a oaspeților a făcut ca 

balanța să încline de par-

luptă acerbă pentru primele 4 locuri in semifinale...

(min. 70 — 
de Nagy) și
— o nouă

telefon). Cu• DEVA, 19 (prin
toate că au dominat majoritatea tim
pului, studenții 
reușit să obțină 
în intilnirea cu 
ieșeni, care s-au
A înscris Constantin (încercare) in 
min. 56: 3—0. (Ion Simion, coresp.).

din Petroșeni n-au 
un scor mai mare 
formația rugbiștilor 
apărat foarte bine.

• Studenții clujeni au obținut ieri 
pe terenul Ghencea cel mai strîns

i a aș i m

0 nouă etapă 
in campionatul republican

Astăzi se dispută jocurile etapei a 
Il-a în cadrul 
republican. In 
bucureștene se 
Tineretului, in 
cum urmează: . . _
Steaua; ora 18,30 : Dinamo—Știința. 
In provincie se dispută meciurile 1. C. 
Arad—C. S. Mureșul, Știința Cluj— 
Crișana Oradea și Industria Linii Ti
mișoara—Rapid Buc. Înaintea acestor 
jocuri clasamentul se

1. Steaua
2. Dinamo
3. știința Cluj
4. Știința București
5. C.S. Mureșul
6. Crișana Oradea
7. Rapid București
8. Industria Linii
9. Progresul București 

10. I C. Arad

returului campionatului 
Capitală, patru echipe 
intîlnesc la ștrandul 
program cuplat, după 
ora 17,30: Progresul —

calificare s-.

prezintă astfel :
10 10 0 0 75:15 20

9 8 0 1 80:11 16
10 6 1 3 36:39 13
10 3 2 3 35:33 12
10 6 • 4 34:37 12
10 4 1 5 27:32 9
10 3 2 5 25:35 a
10 2 0 8 31:60 4
10 1 1 8 20:60 3

9 0 1 8 20:63 1

au
☆

In campionatul de
disputat duminică meciurile ultimei e- 
tape. Iată cîteva rezultate: Clubul 
sportiv școlar Buc—Voința Cluj 7-1, 
Voința Oradea—A.S.M. Lugoj 8-0.

rezultat al 
pioane — 
unui meci 
minare au 
experiență 
finalmente 
tea rugbiștilor campioni, ca urmare 
a transformării în prima repriză a 
unei lovituri de pedeapsă de către 
Șt. Constantin. Știința Cluj, în as
cendentă de formă și de pregătire 
față de evoluția sa anterioară, cînd 
a întîlnit pe Dinamo, se 
merge pe un drum bun. 
și-au apărat ieri sansele 
dirzenie, au jucat corect 
fiind excelent conduși din
Paloșanu. Ei au ratat insă victoria 
din cauza pripelii in momentele de
cisive (graba strică întotdeauna trea
ba !): Cătănici, intrat în terenul de 
tintă cu balonul în brațe a... pasat 
unui coechipier, ratînd o ocazie uni-

vede că 
Clujenii 

cu multă 
și tehnic, 
teren de

sfîrșit prima parte a jocului. In re
priza secundă se părea că studenții 
timișoreni vor da „în primire". Con
trar impresiei ej se redresează mai 
ales în urma unei pătrunderi cu
rajoase și spectaculoase inițiată de 
Celea de la mijlocul terenului și fi
nalizată de Handrea în coltul tere
nului de tintă: 3—3. In curînd asis
tăm la o lovitură de picior căzută, 
executată exceptional de Naca de la 
aproximativ 45 m: 6—3, ca la cîteva 
minute, același Naca să ridice scorul 
la 9—3 de la linia de 22, tot prin- 
tr-o lovitură de picior căzută. In 
sfîrșit, în ultimele secunde de joc 
fundașul Ciuliani nu reușește să re
tină un balon pe care Celea îl ur
mărea; acesta îl prinde și înscrie o 
încercare la cent u. Același Celea 
transformă și fixează rezultatul fi
nal, 14—3. (N. B).

i
«Q:-.

i-. , xj
7

*•$>

Cine va juca anul acesta în fi
nala campionatului tării ? Răspunsul 
trebuie să ni-1 dea cele patru tur
nee semifinale, actualmente în plină 
desfășurare, dar deocamdată el abia 
dacă poate fi întrezărit, dat fiind 
numărul mare de surprize înregis
trate. în rîndul acestora se situează 
desigur, prezența în fruntea clasa
mentului primei grupe bucureștene 
a tînărului jucător de categoria 1 
Miron Nacu, o adevărată revelație 
a concursului. După 10 runde, 
Nacu se menține în poziție de lider 
cu ,7*/2 (1) puncte, avînd un punct 
avans fată de Bozdoghină și Troia- 
nescu, ambii cu 6‘/2 (1). Ultimul
are însă o partidă mai puțin ju
cată și are astfel perspective supe
rioare pentru calificare. De men
ționat că în runda a 10-a, Bozdo
ghină a fost „stopat" de tînărul 
Ott, pierzînd un punct prețios.

In clasamentul acestei grupe ur
mează Reichei cu 6 puncte, Sei- 
meanu și Marcovici 5 (dar din nu
mai 9 partide). Nu greșim însă 
dacă spunem că problema locului 
patru poate fi rezolvată de Gavrilă, 
care are numai 4 puncte, dar 2 
partide întrerupte de mare impor
tantă — cu Nacu și Bozdoghină. 
Exclus de la calificare pare să fie 
însă Georgescu (4 p.) de două ori 
învins în ultimele runde (la Nacu 
și Beiu). 4 puncte au, de asemenea, 
Rotaru și Mateescu, iar cîte 3, Ott

și Voronca. Sub așteptări s-a pre
zentat pînă acum timișoreanul R. 
Alexandrescu —■ (2‘/2). penultimul
în clasament.

Drimer și Pavlov continuă să do
mine cealaltă grupă semifinală din 
Capitală. Amîndoi continuă să fie 
neînvinși și manifestă o deosebită 
dispoziție de joc, Drimer avînd 8*/2 
puncte, iar Pavlov 8. Tot 8 puncte 
are însă acum și ieșeanul Vaisman, 
după o ultimă victorie la Nacht și 
înaintea a două partide grele, cu Dri
mer și Pavlov. Surprinzător, în a- 
ceastă grupă mai găsim doi jucă
tori care n-au suferit încă nici o în- 
frîngere, dar cu mai multe remize 
la activ. Este vorba de Voiculescu 
și Joița, amîndoi cu 7V2 p. și apre
ciabile șanse de calificare, lată deci 
că ne aflăm în fața unei adevărate 
Șarade, fiind foarte greu să presu
punem că în cele 5 runde cîte au 
mai rămas pînă la sfîrșit să fie 
desemnați în mod riguros cei patru 
finaliști. Probabil că vor surveni 
egalități pe primele locuri și din 
nou se va apela la departajarea 
prin sistemul Soneborn.

Intre acest grup fruntaș și restul 
participantilor grupei a doua s-a 
creat un decalaj de puncte aprecia
bil. Și totuși Botez — cu 4*/2 puncte, 
dar 2 întrerupte — mai poate emite 
pretenții de calificare, ceea ce 
plică și mai mult lupta I

RD. V.
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O grămadă deschisă in favoarea Progresului. DORUȚ1U deschide spre linia 
de treisferturi, (Progresul—Unirea 6—3)

Foto : T. Chioreanu

• Partida dintre Metalul Bucu
rești și Grivița Roșie, disputată pe 
terenul Gloria, a luat sfîrșit cu sco
rul de 6—0 (6—0) în favoarea celor 
de la Grivifa, prin punctele realizate 
de Iliescu (încercare) și Wusek (lo
vitură de pedeapsă).

• Progresul — Unirea 6—3 (3—0)

că (repriza I), iar Cordoș primind 
neașteptat balonul în fata butului 
militar s-a pierdut și în loc să pă
trundă a încercat o lovitură de pi
cior căzută, care nu și-a găsit ținta 
(repriza a 11-a). Steaua a jucat mai 
slab ca duminică, a părut obosită și 
handicapul accidentării lui Penciu 
(min. 25) pare a fi fost decisiv. Ori
cum un joc foarte agreabil, arbitrat 
corect de C. Galicovski. Remarcați: 
Ciobănel, Ghită. Merghișescu, lonescu 
(Steaua), Paloșanu, Crișan, Fodor, 
Simion. Crăciuneanu de la 
(D. C).

Știința.

• Studenții bucureșteni, ca și cei 
timișoreni, încă din primele minute 
de joc iși dispută cu dirzenie balo
nul Fazeie se succed mai toată re
priza cu repeziciune pe tot terenul: 
asistăm la momente palpitante Spre 
sfîrșitul reprizei N. Ghiondea acordă 
o lovitură de pedeapsă in favoarea 
Științei București, pe care Tudorache 
o transformă: 3—0. Cu acest scor ia

..Cnpa de toamnă’’
Pe poligoanele Dinamo și Tunari 

s-a desfășurat sîmbătă și duminică — 
în organizarea comisiei orășenești 
București — un important concurs 
de tir dotat cu „Cupa de toamnă". 
Au participat trăgători fruntași din 

companenti- 
Interesantă 
comisia de

i.

fSPDRTURI NAUTICE

ACTIVITATEA LA ZI
în organizarea clubului Olimpia 
disputat în Capitală o compe- 
de juniori la caiac-canoe. lată

s-a 
tiție 
rezultatele înregistrate: caiac I fete 
500 m.: 1. Mihaela Săceleanu (Olim
pia) ; caiac 1 băieți, 500 m.: 1.
Vlad Cocorescu (Olimpia) ; caiac 2 
băieți ; 500 m.: 1. Voința (Albu,
Pălăngeanu) ; caiac 2 băieți; 1000 m.:, 
Olimpia (D. Galan, Gh. Galan); ca
noe 1 : l.Ion Anastasescu (Olimpia); 
caiac 4 băieți, 1000 m.; Olimpia (Ge
orgescu, Mitrea, Pîslaru, Iuga). In 
clasamentul pe echipe, primele locuri

ocupate de Olimpia, Clubul 
școlar și Progresul.
lacul Herăstrău s-a dispu-

Clasamentele campionatului republican
MASCULIN — SERIA 1

2 2 0 0 46:20 4
58:28 4
34:42 2

SERIA A
1. C.S.M. Sibiu
2. Știința Timișoara
3. Vestitorul București
4. Constructorul Timișoara
5. Mureșul Tg. Mureș
6. C.S.S. Banatul Timiș.
7. Favorit Oradea
8. S.S.E. Petroșeni

II-A

au fost 
sportiv

• Pe
tat duminică o competiție de cano
taj academic dotată cU „Cupa Ra
pid". Acest concurs a fost binevenit, 
oferind canotorilor un bun prilej de 
verificare înaintea campionatelor re
publicane, lată rezultatele: BĂIEȚI, 
Schif simplu : 1. A Aposteanu (Di
namo Obor) 3:42,0: Dubiu: 1. Olim
pia (C. Ciocan, P.. Mărcută) 3:20,0; 
Schif 2 fără cîrmaci: 1. Voința (I. 
Radulescu, T. Predescu) 3:32,0; Schif 
2-ț-l : 1. Dinamo Obor; Schif 4
fără cîrmaci: 1. Rapid 3:05,2; Schif 
4+1 : I. Dinamo Obor 3:09.0; Schif 
8+1: I. Dinamo Obor 3:25,0. FETE; 
Schif 4+1; 1. Olimpia 3:25.0: Schif 
8+1: 1. Olimpia. In clasamentul gene
ral, primele locuri au fost ocupate 
de Rapid, Dinamo Obor. Olimpia, 
Voința, Știința.

• La sfîrșitul acestei săptămîni se 
dispută faza orășenească a campio
natului republican de canotaj acade
mic (băieți și fete). Pentru sportivii 
cluburilor Steaua și Dinamo Bucu
rești, întrecerile se dispută duminică 
dimineața, de la ora 9, pe lacul Sna- 
gov. Sportivii celorlalte cluburi și 
asociații bucureștene se vor întrece 
pe lacul Herăstrău, duminică dimi
neața.

Capitală (cu excepția 
lor lotului republican), 
a fost măsura luată de 
specialitate de a obliga pe concu- 
renti să folosească un 
de muniție : mediocră. Așa ”se ex
plică faptul că o serie de trăgători 
consacrați au realizat cifre modeste 
și nu figurează în primele locuri 
ale clasamentelor

Iată rezultatele : pistol precizie :
1. E. Manolescu (Prog'esul) 541 p.;
2. N Flamaropol (Prog.) 537 p. ; 3 
M. Dumitriu (Steaua) 534 p. ; 4. V. 
Manciu (Steaua) 531 p.; 5. I. Nițu 
(Progresul) 525 p. Pe echipe: 1. 
Steaua 2101 p. ; 2. Progresul 2091 
p. ; 3 Dinamo 2060 p. Pistol viteză:
1. P Mocută (Dinamo) 581 p. ;
2. M. Dumitriu (Steaua) 578 p.; 3. A.
Neagu (Dinamo) 574 p. ; 4. M.
Roșea (Dinamo) 568 p. ; 5. St. Ra
dulescu (Dinamo) 565 p. Pe echipe: 
1. Dinamo 2288 p. ; 2. Steaua 2259 
P-; 3. Știința 1616 p. Armă liberă ca

singur fel

libru redus 3x30 tocuri, seniori :
M Antal (Știința) 277+276+ 261 = 
814; 2. V. Zlin (Steaua) 291+284+ 
237=812 ; 3. C. Boștină (Metalul) 
283 +273+254=810 ; 4. 1 Văcaru 
(Dinamo) 279+274+257=810 ; 5. Gh. 
Vasilescu (Prog.) 275+265+269= 

809). Pe echipe: 1. Știința 3215 p.; 2. 
Dinamo 3180 p.; 3. Steaua 3176 
p.; 4. Progresul 3153 p. ; 5 Olim
pia 3048 p., 6. Metalul 2808 p. Se
nioare: 1. Ana Goreti (Olimpia) 
280+271+261=812; 2. Cristina Du
mitriu (Metalul) 277+268+257=802; 
3. Rodica Hnat (Dinamo) 281 + 
268+249=798; 4. Maria Otz (Olim
pia) 277+269+244=790; 5. Eda Baia 
(Știința) 276+268+246=790. Pe 

echipe: 1. Olimpia 2391 p.; 2 Di
namo 2340 p.; 3. Metalul 2288 p. 
Pe poziții, cele mai bune rezultate 
au fost realizate Ia seniori de V. 
Zlin 291 p. (culcat), Petruța Tîlvă- 
neșcu 28.3 p. ; la poziția în genun
chi, V. Zlin 284 p. și Ioana Soare 
273 p., iar la poziția în picioare, 
Gh. Vasilescu 269 p. și Ana Goreti 
261 p. De remarcat rezultatele bune 
de la proba de pistol precizie, unde 
4 concurenți au depășit 530 puncte.

1. Steaua București
2. Dinamo București
3. Rapid București
4. Tractorul Brașov
5. C.S.M.S. Iași
S. Dinamo Bacău
7. Știința București
8------ * • - - •

1.
2.
3.

etapă echilibrată
doua 
echi-

2 2
2 2
2 2
2 1
2 1
2 0

27:18 
12: 9 
25:21 
11:12
15:22
19:33
11:22

săptămîni sînt 
etapei a

Rafinăria Teleâjen

SERIA A
Dinamo Brașov 
C.S.M. Reșița 
Știința Timișoara 

4—5. Știința Petroșeni 
4—5. Voința Sibiu 
8. Tehnometai Timișoara
7. Știința Tg. Mureș
8. C.S.O. Craiova

FEMININ — SERIA
1. Știința București 
“ Tractorul Brașov

Progresul București 
Rapid București 
Faianța Sighișoara 
S.S.E. Ploiești 
Unirea București 
S.S.E. Constanta

Etapa a doua,
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La sfîrșitul acestei 
programate întîlnirile 
a campionatului republican pe 
pe.

în Capitală sînt programate două 
gale. Sîmbătă seara se întîlnesc e- 
chipele Dinamo București și Farul

Azi după-amiază, 
ale turneului

(Urmare din pap, 1)

joritatea jucătoarelor sînt de la Nef- 
tianik Baku), fac parte maestrele spor
tului Elvira Tolkaceva, Elmira 
simenko, Margarita Iakovleva, 
Sitnikova, Irma Pogorelskaia, 
Melejnikova, Raisa Zelepukina ju
cătoarele Olga Popravko, Adelia A- 
lieva și Olga Kleis. Antrenor: Samil 
Șamhalov.

Primul meci al turneului va îneepe 
la ora 15.30. Programul de azi este ur
mătorul: R.S.S. Azerba djană—Japonia 
(f), R.P. Romină—R P Bulgaria (f), 
R.P. Romină II—R.P. Bulgaria (m),

Nera- 
Raisa 
Nelli 

?i ju-

primele meciuri 
internațional

R.P. Romină I — R S-S. Azerbaidjană 
(m). Vineri se vor disputa întîlnirile: 
R.P. Romină—R.S.S. Azerbaidjană (f), 
R.P. Romină ‘ ~
Japonia—R.P. 
garia—R.S.S.

DUMINICA, 
LA VOLEI FEMININ

Spectatorii bucureșteni vor avea po
sibilitatea să vadă încă o dată echipa 
feminină de volei a Japoniei. Sub ti
tulatura „Tokio", sportivele japoneze 
vor întîlni duminică după-amiază e- 
chipa orașului București. Meciul va 
avea loc tot în sala Floreasca, ora 18

I—R.P. Romină II (m), 
Bulgaria (f), R.P. Bul- 

Azerbaidjană (m).
BUCUREȘTI—TOKIO

Constanța, într-o partidă care se a- 
nuntă foarte atractivă. Dinamoviștii 
vor folosi în linii mari aceeași gar
nitură pe care au prezentat-o la 
Brăila. Intilnirea va fi condusă de 
„brigada" arbitrilor 1. Boamfă, I. 
Pandelescu și N. Sava din Brașov. 
Duminică dimineața Voința întîlnește 
formația brăileană C.S.O. Partida va 
fi condusă de I. Cetăteanu și V. 
Berezovschi (Craiova) și I. Dobre 
(Cîmpina).

Nu mai puțin atractive se anunță 
reuniunile din provincie. Astfel, Stea
ua se deplasează la Baia Mare, 
unde va primi replica echipei C.S.O. 
„Ostilitățile" vor fi conduse de ar
bitrii orădeni Mihelfi și Șandor. Iată 
și programul celorlalte partide ale 
etapei a doua : ORADEA : A.S. Cri- 
șul-C S.O. Craiova (arbitri: Stepan 
și llievici-Timișoara) ; CLUJ : C.S.O.- 
Metalul Bocșa (arbitri : Săsăranu- 
Baia Mare și Orban-Tg. Mureș) ; 
TIMIȘOARA: C.S.O.-Constructorul
Hunedoara (arbitri: Voiculescu-Cra- 
iova și Ferber-Cluj) ; REȘIȚA: 
C.S.O -Rapid (arbitri : Tonitza-Cra- 
iova și Borcea-Hunedoara) ; PITEȘ
TI : Muscelul Cîmpulung-Progresul 
Buc. (arbitri : I. Mitică și I. Mi- 
hăilescu-Brăila) ; GALATI : C.S.O. 

— C.S.M.S. Iași ; PLOIEȘTI : Pe- 
trolul-Metalul Buc. (arbitri: Suciu 
și Dobrotă-Constanta).



PIO A ÎNVINS CU 5-0 SELECȚIONATA FEROVIARĂ CEHOSLOVACĂ
ilecționata feroviară cehoslovacă 
enit la București cu un avantaj 
itanțial: în primul meci, contînd 
tru campionatul internațional fe
ar, fotbaliștii oaspeți au cîștigat 
3—0 și aveau motive întemeiate 
creadă că, dacă vor practica un 
ermetic în apărare, nu vor ceda 

o diferență mai mare. Socotelile 
acasă însă nu s-au potrivit cu 
de pe... stadionul Giulești și fe- 

iarii noștri, în ciuda eforturilor 
use de apărătorii cehoslovaci, și-âu 
jurat calificarea în turul următor, 
iă o repriză „albă* la sfîrșitul 
tidei tabela de marcaj arăta 5—0 
favoarea Rapidului I
'um a reușit „ll“-le giuleștean 
st adevărat tur de forță? Și cum 

desfășurat această partidă care 
[inut trează atenția spectatorilor 
la primul și pînă in ultimul mi- 
? Rapid a atacat de la început 
trombă. Fazele s-au succedat una 
ă alta la" poarta bine apărată de 

ratările s-au ținut lanț 1 
d porTărui, cind bara, cind șutul 
irecis al atacanților romini, au 
rt ca oaspeții să-și mențină avan
ii de 3 puncte acumulat în pri- 
I meci. Cu mai mult calm. Rapid 
ea să înscrie punctele necesare 
licării încă în prima repriză.
ată insă că s-a terminat prima 
riză șj cind putini dintre spec- 
jri mai sperau la o victorie la 
r (mai ales că jucătorii ceho- 
/aci s-au apărat cu dirzenie, u- 
>ri depășind chiar limitele jocului 
bătesc) se... sparge gheața. O 
itrare de la Năsturescu. o fentă a

Ozon șj Craus șutează puternic 
plasă: min. 47 1—0 Nu trece un 
lut și, la un corner. Năsturescu 
jorează scorul: 2—0 în min. 59 
lonescu driblează întreaga apărare 
deși e ținut de tricou, înscrie: 

0. O combinație 1. lonescu

In poziție far arabilă. Ozon a șutai 
dar... mingea va trece pe Ungă bară

Dinamo București joacă astă-seară la Istanbul
ISTANBUL, 19 (prin telefon de la co

respondentul nostru). Programat ini
țial pentru miercuri, jocul de fotbal 
Fenerbahce Istanbul-Dinamo Bucu
rești din cadrul turneului balcanic, 
se va desfășura joi seara, în noc
turnă începînd de la ora 20, pe sta
dionul .Mithat Pașa”.

Echipa bucureșteană s-a antrenat 
în ultimele zile pe stadionul pe care 
va avea lev meciul și antrenorii au 
lăsat să se înțeleagă că vor face

unele modificări în linia de atac. 
Cu toate că joacă pe teren propriu, 
Fenerbahce are un meci greu. A- 
ceasta și pentru că din echipă va 
lipsi internaționalul Șeref care a 
fost achiziționat de clubul italian 
Torino.

Partida va fi condusă de o brigadă 
de arbitri din R.P. Bulgaria.

SAMIM VARR

Sarajevo-Steagul roșu Brașov 2-0 (1-0)
I, 19 (prin telefon), 

s-a disputat în localitate me. 
fotbal dintre echipele Sara- 

Steagul roșu Brașov, contînd 
turneul balcanic intercluburi. 
un joc viu

SARAJEVO,
Astăzi, 
ciul de 
jevo și 
pentru 
A fost 
nivel tehnic, care 
prezenți și care a 
gazdă cu scorul de

disputat, de bun 
a plăcut celor 

revenit formației 
2—0 (l—0).

In „Cupa Cupelor"

Ozon (min. 53} se termină cu un 
gol înscris de ultimul: 4—0. ca in 
min. 76 Năsturescu să pecetluiască 
scorul: 5—0. Astfel, jucind cu multă 
voință. Rapid a obținut calificarea 
în turul următor al campionatului 
internațional feroviar.

Arbitrul 
dus atent

bulgar G. Christov a con
formațiile:

Dungu — Lupescu. Mo- 
Neacșu. Langa —

RAPID: 
troc. MACRI 
NĂSTURESCU, OZON. L lonescu, 
Dinu (Georgescu). Craus (Dinu).

SEL FEROVIARA CEHOSLOVA
CA: RIPER - Lenart (Skubik). 
KAMARAS. Jarembak — Somosi, 
Urban — Jonec, Duchnovski. Polgar. 
SOHAN. Serfozo

AL INOVAN

PRONOEXPRES2X1X21
NU UITAȚI:

DUMINICA 23 SEPTEMBRIE 
CONCURS SPECIAL 

PRONOSPORT !

imănunte în legătură cu concursul 
cial ~ 
nînă 
rți.
)ar, 
un 
cel

I PRONOSPORT al anului

.Pronosport din această săp
au apărut in rubrica de

pentru că avem de-a face 
concurs deosebit, mai precis 
de al doilea concurs spe- \ vă

mințim că :
> In fruntea 
î se află 
:oda-Octavia“ 
te premii în 
te, frigidere, 
gazuri. mașini de spălat rufe, 
clete. etc.
R Pe aceeași variantă — cu taxa 
participare obișnuită (2 lei) se 
obține:

- premii 
e patru 
IV-a)
- premii 
ibuite gratuit, din fond
baza cupoanelor eliberate

:are variantă înscrisă pe

premiilor suplimen- 
UN AUTOTURISM 
precum și impor- 

obiecte ca : motoci- 
aparate de radio.

obșinuite în bani pentru 
categorii' de premii (I-

suplimentare în obiecte 
special, 
pentru 

buletin.

Steaua a pierdut cu 5-1 meciul
retur cu Botev Plovdiv

PLOVDIV 19 (prin teie'on). — As
tăzi. după-amiază, pe stadionul Botev 
din localitate s-a disputat returul me
ciului dintre echipele Botev Plovdiv și 
Steaua București, în cadrul .Cupei 
Cupelor". Desfășurind un joc dinamic, 
în viteză, de un bun nivel tehnic, fot
baliștii bulgari au obținut o victorie 
la scor in fața formației bucurestene: 
5—1 (4—0).

Exceptind pe Tătaru care a jucat 
bine, ceilalți fotbaliști de la Steaua s-au 
comportat foarte slab, mai ales în pri
ma repriză. Ei au combinat mult. în
cetinind ritmul jocului în fazele de 
finalizare și d’tnd posibilitate apărăto
rilor bugari să întercerteze majorita
tea mingilor Portarul Eremia a avut 
o mare contribuție la stabilirea scoru-

luL Patru dintre cele cinci goluri pri
mite au fost înscrise de către atacanții 
bulgari cu largul său concurs. După 
pauză. Steaua a dominat dar înaintașii 
săi au ratat exasperant: Voinea, Con
stantin, Ivănescu. Raksi

Cele șase goluri au fost înscrise de 
Apostolov (min. 7). Asparuhov (min. 
14 30 și 44), Dermendjiev (min. 66) 
și Tătaru (min. 50). A arbitrat bine 
Țuvaros (Grecia).

Botev : Karușkov — Paraiotov. Cea- 
kirov. Apostolov — Za nev. Stoinov — 
Dermendrev. Haralampiev, Asparuhov 
Sotirov. Popov.

Steaua: Eremia — Zavoda II, Cojo
carii, Staicu — Jenei, Crișan — Raksi. 
Constantin, Voinea, Ivânescu, Tătari».

ȘTIRI
Meciurile ce fotbal de la sErșitul 

acestei săptămini. din Capitală, se vor 
disputa după următorul program i

■ Meciul
București — Progresul se amină pen- 
’ru săp’.ămina viitoare.

SIMBATA 22 SEPTEMBRIE

de categoria A Dinamo

— premii cumulate (in bani și o- 
biecte).

• Atribuirea premiilor suplimen
tare se face in baza cupoanelor nu
merotate. Fiecare participant va pri
mi, la depunerea buletinelor, un 
număr de cupoane egal cu numărul 
variantelor jucate.

Tragerea din urnă a cupoanelor 
pentru atribuirea premiilor suplimen
tare în obiecte se va face în ziua 
concursului (23 septembrie 1962) în 
București.

• SIMBATA, ULTIMA ZI PENTRU 
DEPUNEREA BULETINELOR 1

Teren Gloria, ora 16: Metalul Bucu
rești — Drcbeta Tr. Severin (cat

Stadionul Republicii, ora 19: R. 
Romină (tineret) — Etiopia.

DUMINICA 23 SEPTEMBRIE
Stadionul Olimpia CAM: ora 

Știința Buc. — Dinamo Obor (cat
Stadion 23 August ora 14.15: Steaua

— Rapid (tineret), ora 16.00: Steaua
— Rapid (cat A).

B) 
P

10:
B)

PRONOEXPRES

La tragerea Pronoexpres 
de 19 septembrie 1962 au 
trace din urnă următoarele 
16 36 22
zjervă : 14

Fond de
Tragerea

la Aiud.

Rubrică 
sport.

din ziua 
fost ex- 
numere:

2 4 9. Numere de
35.
premii : 421.421 lei.
următoare va avea

6*
redactată de Loto-Prono-

re-

loc

■ AUTOTURISM
SKODAOKTAVIA

.OtOCICLETE ■ FRIGIDERE • TELEVIZOARE APARATE FfAD'O

■ Intr-un meci amical disputat marți 
la Turda. Arieșuf a întrecut pe Dinamo 
Bacău cu 3—I (1—O).

RESTANTE IN CATEGORIA B

GF.R. ROȘIORI — DRUBETA TR. 
SEVERIN 1—I (I—I). Au marcat 
Ghimpețeant» respectiv Cristescu.

GS.O. CRAIOVA — CSM SIBIU 
1—1 (1—0). Au înscris Geleriu res
pectiv Baban.

ȘTIINȚA CLUJ CONDUCE
Șl IN CAMPIONATUL DE TINERET
MINERUL — PROGRESUL (4-2). 

Joc plăcui in care tinerii fotbaliști de 
la Lupeni au avut o înaintare mai e- 
ficace. Autorii golurilor; Olteanu (2, 
unul din 11 m), Hoda și Teică (din 
11 m). respectiv Popescu și Protopo- 
pescu (din 11 m).

ȘTIINȚA CLUJ — DINAMO BA- 
CAU (3-0). Localnicii au fost supe
riori in toate compartimentele. Au în
scris Matei (min. 23 și 89) și Szabo 
(min. 87). (V. Godja, coresp.).

FARUL — RAPID (2-1). Intilnirea 
celor două formații a prilejuit un joc 
interesant In prima repriză a domi
nat mai mult Rapid, iar în repriza se
cundă Farul. Au marcat: Toma (min.

48). Vasilescu (min. 88), respectiv 
Codreanu (min. 8). (G. Rusca nu și 
C. Popa, coresp.).

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — STEAGUL 
ROȘU (3-3). Joc frumos. Punctele au 
fost înscrise de Sețu (min. 60 și 65) și 
Ganga (min. 22). respectiv Necula 
(min. 2). Fulop (min. 14) și Ivănces- 
cu (min. 90). (St Marton, coresp.).

CRIȘANA — VIITORUL (3-2). In- 
tîlnire de un bun nivel tehnic in care 
evoluția scorului a ținut continuu 
trează atenția spectatorilor. Au marcat: 
Nemeth, Toth și Petrică, respectiv Lun- 
gu și Ștefănescu. (I. Ghișa, 
reg.).

coresp.

De la I. E. B. S.
LOCAȚ1UNE DE BILETE

Meciul s-a desfășurat în nota de 
dominare a echipei romîne, care și-a 
creat bune ocazii de a înscrie, dar 
care a ratat din situații clare, prin 
Selymesi (de două ori) și prin Năf
tănăilă. La puține minute după re
luare (min. 53) arbitrul turc Orhan 
Gomul, care în rest a condus foarte 
bine nu ne-a acordat o lovitură de 
la 11 m.

Fotbaliștii iugoslavi alcătuiesc o 
echipă redutabilă Ei joacă in forță 
și în mare viteză pe contraatac. Cel 
mai 
este 
care 
luri. 
două 
formații:

bun jucător al formației gazdă 
interul dreapta Ferahovici 

a fost și autorul celor două go- 
inscrise in min. 43 și 88 Cele 

echipe au folosit următoarele

SARAJEVO: Bilici — Pavlacic, 
Puiovici — Markusevic, Crnogoracj 
Biogradli — Ristici. Ferahovici, Pe- 
trovici, Mioci, Asunatici.

STEAGUL ROȘU: Hajdu — Băr- 
bulescu. Jenei, Nagy — Seredai, 
Szigeti — Hașoti, Năftănăilă, Fusu-, 
lan. Meszaros, Selymesi.

SILVIU PLOEȘTEANU ' 
antrenor

Ute rezultate
(ii caapiiiatil republican

de jaiiori
Seria I: Moldova Iași—Foresta Făl

ticeni 3—0 (prin neprezenta re). Serii 
a III-a: GS.M Mediaș—Chimia Făgă
raș 4—0 (1—0). C.S.M. Sibiu—Trac
torul Brașov 0—3 (0—2). Seria ai
IV-a: Electrica Constanța—Știința
București 0—1 (0—0). Seria a V-a: 
E ectroputere Craiova—C.F.R. Roșiori 
7—0 - *.................~
pid 
Vl-a: 
0—0.
mișoara 0—2

DUMINICA

(6—0). Metalul Tîrgovișțe—Ra- 
București 1—0
C.F.R
Drubeta

S-au pus în vînzare Ia casele obișnuite 
biletele pentru :

Campionatele internaționale de atle
tism ale R.P.R. (Stadionul Republicii 
20.1X), turneul internațional de volei 
(sala Floreasca 20—22/IX), meciul de fot
bal STEAUA—RAPID (Stadionul „23 Au
gust” 23/IX) și pentru meciul R.P.R. ti
neret — Etiopia (Stadionul Republicii 
22/IX).

CLASAMENTUL

1. Știința Cluj 4 2 2 0 8: 4 6
2. Rapid 5 2 2 1 9: 5 6
3. Știința Timișoara 5 14 0 11:10 6
4. Crișana 4 3 0 1 11:11 6
5. Farul 5 2 11 8: 9 5
6. Petrolul 4 12 1 9: 6 4
7. Minerul 4 2 0 2 7: 5 4
8. Viitorul 3 2 0 1 6: 5 4
9. C.S.M.S. Iași 4 2 0 2 11:14 4

10. Steagul roșu 4 112 11:11 3
11. Progresul 5 113 9:12 3
12. Steaua, 2 10 1 5: 5 2
13. Dinamo Bacău 3 10 2 6: 8 2
14. Dinamo București 3 10 2 5: 8 2
15. U.T.A. 3 0 12 3: 6 1

(0—0). Seria a 
Arad—Sti’nta Timișoara 
Tr. Severin—C.S.O. Ti-i 
(0-1).
SIMT PROGRAMATE 

JOCURILE;
Ceahlăul P. Neamț—Textila 

Iași# 
Bîrlad;
Foresta 
Chimia

I:

Pașcani — Rulmentul

Seria
Buh uși, Dinamo Bacău—Moldova 
C-F-R.
C.S.M.S. Iași—Laminorul Roman,
Fălticeni—Steaua roșie Bacău, 
Suceava—Unirea Botoșani

Seria a n-a: Știința Gals.ți—Rapid Foc
șani. Dinamo București—Progresul Brăi
la. C-S.O. Galați—Ancora Galați. C.S.O. 
Brăila—Unirea Ploiești, Prahova Ploiești 
—Progresul București, FI. roșie Tecuci— 
Șc. sp. elevi Ploiești.

Seria a m-a: Carpați Sinaia—C.S.M. 
Sibiu, Steagul roșu Brașov—Textila Sf. 
Gheorghe, Poiana Cîmpina—Luceafărul 
Brașov, Tractorul Brașov—Metalul Sighi
șoara, Chimia Făgăraș—Flacăra Moreni# 
Petrolul Ploiești—C.S.M. Mediaș.

Seria a IV-a: Viitorul București—Pon
tul Constanța. I.M.U. Medgidia—Club. șc. 
București, Dinamo Obor—Electrica Con
stanța. Farul Constanța—Voința Bucu
rești, Metalul București—Șc. nr. 2 Bucu
rești. Știința București—Șc. nr. 1 Bucu
rești,

Seria a V-as Progresul Alexandria— 
Progresul Caracal, Rapid București—E- 
lectroputere Craiova, Dinamo Citești— 
Oltul Slatina, C.S.O. Craiova—Metalul 
Tîrgovișțe, C.F.R. Roșiori—Steaua Bucu
rești, Unirea Rm. Vîlcea—Minerul Cîmpu- 
lung.

Seria a Vl-a: Știința Timișoara—Vago
nul Arad. Jiul Petrii a—Drubeta Tr. Se
verin. U.T. Arad—Banatul 
C.S.M. Reșița — Progresul 
C.S.O. Timișoara — Ceramica 
Minerul Lupeni—C.F.R. Arad.

Seria a VII-a: Știința Cluj—Crișul Ora-
Salonta# 
Sighet;

Mare#
Recolta

Timișoara; 
Timișoara;

Jimbolia,

Turzii—

dea. Unirea Dej—Stăruința
A.S.M.D. Satu Mare—Forestiera 
Crișana Oradea—Topitorui Baia 
C.S.O. Baia Mare—C.S.M. Cluj, 
Cărei—Voința Oradea.

Seria a Vin-a: Ind Sîrmei C.
Gloria Bistrița, Voința Tg. Mureș—Mine
rul Vulcan, A.S.M. Cugir—Mureș Tg. 
Mureș, Harghita Tg. Mureș—Progresul 
Reghin, Arieșul Turda—AS. Aiud. Si- 
derurgistul Hunedoara—Club. școlar 
Cluj.



LA 1.500 M

(R.P.U.) 3:46,0;
(R.P.R.) 3:46,2
(R.P.R.) 3:49,4;
(R.D.G.) 3:50,4;
6. C. Tatu 4:06,0.

time Bieda 
iar „Ioii" 
următoarele

Rezultate
LAȘ (R.P.R.) 1,80 m;
Bieda (R.P.P.) 1,58 m; 3—4 Simona 
Dăscălescu (R.P.R.) 1,54 m; 3—4
Rodioa Voroneanu (R.P.R.) 1,54 m: 5 
N. Balm 1,50 m.

învingător g. kiss

pocnetul de pistol al star*

O VICTORIE SCONTATĂ

Era evident că prezența la startul 
probei de aruncarea greutății bărbați a

lon Dăndărău 
Ștefan Mihaly 
E. Niebhagen

ratează cele trei încercări, 
trece din prima, ca și la 
înălțimi (1,70 m și 1,80 m). 
tehnice: 1. IOLANDA BA-

2. Jaroslawa

A XlV-a EDIȚIE A EAMPIONATEEOR INTERNATIONALE 
P.

Campionatele mondiale și europene de haltere

{Urmare din pag, lj

ĂL BIZIM, A 5-A PERFORMANT* 
MONDIALĂ A ANULUI: 80,M M

ATLETISM ALE R
talii (Italia) 10,7; 4. II. ErbstBsser 
(R.D.G.) 10,7; 5. L. Mihalfy (R.P.U.) 
10,8 ; 6. A. Stamatescu (R.P.R.) 10,9 ; 
7 .A. Tudorașcu (R.P.R.) 11,0; 8. V. 
Jurcă (R.P.R.) 11.1.

Chiar din prima sa încercare, record
manul tării noastre la aruncarea suliței 
a produs în tribune rumoarea obișnuită 
marilor performanțe. Aruncarea lui Bi- 
zim a măsurat 80,60 m și ea constituie 
a 5-a performanță mondială a anului 
la această probă. Cu acest rezultat, el 
a cîștigat primul loc în concurs, sta
bilind în aeedași timp un nou record ai 
Campionatelor internaționale și al sta-

RECORD AL „CAMPIONATELOR" Șl 
LA PRĂJINĂ

ProW ne-a produs o dezilusie (elimi
narea Ini Astafei Ia 4,30 m) și în ace
lași timp o satisfacție: w» non record 
al campionatelor internal ionale și 
stadionului Republicii stabilit de P. Lau* 
fer și I. Petrenko cu 4,60 m. De la

Start în prima scrie a probei de 100 m băieți

Chiar de la
terului în fruntea concurenți'or la cursa 
de 1.500 m s-a instalat alergătorul ma
ghiar Gyorgv Kiss, talonat de repre
zentantul nostru Ion Dăndărău. Cei doi 
imprimă cursei un ritm viu, pareurgînd 
primii 300 m în 43,0 sec. După 500 
m, din spate vine puternic Mihaly urmat 
de concurentul Erick Niebhagen (R.D.G.) 
Regruparea lor nu durează mult timp. 
Kiss forțează și nu-i rezistă decît Dăn- 
dărătt și Mihaly. Ultimii 400 m păreau 
să anunțe o luptă în trei, dar curind 
Mihaly rămine, așa îneît locnl întîi și-l 
dispută Kiss și Dăndărău. Primul trece 
linia de sosire alergătorul maghiar care 
a rezistat sprintului puternic al repre
zentantului nostru.

Rezultate tehnice: 1. GYORGY KISS 
2.

; ~3.
„ 4.
5. Ion Buiachl 3:55,2;

BUDAPESTA. — Campionatele mon. 
diale și europene de haltere au con
tinuat cu desfășurarea întrecerilor 
la categoria ușoară. întrecerea pen
tru titlul de campion între tînărul 
halterofil sovietic Vladimir Kaplunov, 
actualul campion al U.R.S.S., și 

campionul mondial de anul trecut, 
polonezul Waldemar Bazanovski, a 
fost deosebit de pasionantă. Pînă 
la urmă, pe primul loc s-a clasat 
Wladimir Kaplunov, cu rezultatul

de 415 kg, ceea ce reprezintă ui 
nou record mondial, urmat la 2, 
kg de Bazanovski.
primilor 6 clasați:

1. VLADIMIR 
(U.R.S.S.) 415 kg
160); 2. Bazanovski
412,5 kg; 3. Zelinski (R.P.P) 40t 
kg.; 4. Tony Garey (S.U.A.) 382,; 
kg; 5. Tamraz (Iran) 370 kg; 6 
Onuma (Japonia) 367,5 kg.

Iată rezultatei

KAPLUNOÎ 
(132,5+122,5+ 
(R.P. Polonă)

FOTBAL

diomvhii Republicii. Bizim a mai avut 
de altfeJ o aruncare bună (a doua) care

măsurat 78,05 m. Principalii săi ad
versari, Marian Machowiiia — finalist 
la Belgrad și Horst Bade (79,92 m în 
acest an) au concurat sub valoarea lor. 
Rezultate tehnice: 1.
ZIM (R. P. R.) 
record repub 1 ican) ; 
wina (R.P.P.) , 74,31 
(R.D.G.) 71,40 nr, 4. L Cristea (R.P.R.) 
67.00 in: 5. W.. Sokol (R.P.R.) 65.53 iu.

ANDREI BARABAȘ (14:15) L-A 
ÎNVINS DIN NOU PE ATILLA SIMON 

(14:15,2)
Gnrsă aproape identică cu cea de la 

ediția din 1960. Atunci, Barabaș l-a în
trecut doar cu un piept pe Simon, cro
nometrat în același timp (14:22,0). De 
data aceasta însă reprezentantul nostru 
a smuls tot în finiș, două zecimi dc se
cundă, care nu au mai lăsat nici 
dubiu asupra învingătorului. Pînă 
intea ultimului tur, Simon, Barabaș, 
mas și Lupu au mers împreună. La 
m înaintea sosirii, Simon sprintează 
temic și numai Barabaș îi poate prinde 
„plasa“. In ultima turnantă, reprezen
tantul nostru contraatacă. Cei doi atleti 
intră aproape umăr la umăr în linia 
dreaptă și pe ultimii 50 m Barabaș 
sprintează irezistibil, cîștigînd în ura- 
Iede spectatorilor. Rezultate tehnice: 1. 
ANDREI BARABAȘ (R.P.R.) 14:15,0; 
2. A. Simon (R.P.U.) 14:15,2; 3. J. 

.Tomas (R. S. Cehoslovacă) 14:19.2 ; 4. 
0. Lupi! (R.P.R.) 14:22,4; 5. Vdiciu 
(R.P.R.) 14:40,6.

ALEXANDRU Bl- 
80,60 m (nou
2. M. Macho- 
m; 3. II. Bade

un 
îna- 
To- 
250 
pu-

4,30 m, unde rămîn Astafei (care încă 
nu se acomodează cu prăjina elastică) 
și A. Savin, pentru primele locuri lupta 
se dă între G. Barras, Petrenko și Lau
fer. La 4-,40 m toți trei tree din prima 
încercare, iar la 4,50 m rămîn în con
curs Laufer și Petrenko (ambii trec din 
prima încercare). Prima săritură de 4,60 
in a lui Laufer este reușită, în timp ce 
iui Petrenko îi sunt necesare trei încer
cări pentru a egala performanta, fapt 
care va decide de fapt pe învingător. 
La 4,67 in Laufer a avut prima încer
care bună, dar ea nu a fost luată în 
considerație, întrucît prăjina a căzut în 
groapă. Rezultate tehnice: 1. PETER
LAUFER (R.D.G.) 4,60 m; 2. I. Pe
trenko (U.R.S.S.) 4,60 m; 3. G. Barras 
(Elveția) 4,40 m; 4. P. Astafei (R.PiR.) 
4.15 m; 5. A. Savin (R.P.R.) 4,15 ni.

400 M BĂRBAȚI — O CURSĂ 
FĂRĂ ISTORIC

Atletul cehoslovac JOZEF TROUSIL a 
condus de la plecare și cu tot atacul 
puternic al belgianului Pennewaert a câș
tigat clar cu timpul de 47,4 sec. Pe 
locurile următoare: 2. J. Pennewaert
(Belgia) 47,6; “ ’ ~
49,7; 4. S. Nițu (R.P.R.) 49,8; 
Todea (R.P.R.) 49.9.

; 3. L. Ferencz (R.P.R.)
5. S.

IOLANDA BALAȘ, PENTRU A 
OARĂ CAMPIOANĂ I

OPTA

FAVORITUL, EDVIN OZOL1N, A ClȘ 
TIGAT LA 100 M

Pe primii 40 metri a condus Gyula Ra- 
Zoi, care — după părerea noastră — a 
ț „furat" plecarea. De aici însă, condu
cerea o preia Edvin Ozolin, lăsînd im
presia că va cîștiga claT. Atletul ma
ghiar revine însă puternic pe ultimii 
Metri și, astfel, pentru desemnarea cîști- 
gătorului, a fost nevoie de fotografie. 
Aceasta l-a indicat pe primul loc pe 
sprinterul sovietic. Cei trei reprezentanți 
ai tării noastre an concurat slab, ocu- 
pîhd ultimele Ioeuri. Rezultate tehnice t
1. EDVIN OZOLIN (U.R.S.S.) 10,6;
2. G. Rabat (R.P.U.) 10,6; 3. G. Ber-

Proba de săritură ia înălțime
s-a desfășurat — am putea spune — 
în două. . „serii”. In cadrul primei din
tre aceste serii poloneza Jaroslawna 
Bieda și romîncele Simona Dăscălescu și 
Rodim Voroneawu s-au întrecut pentru 
locurile 2 și 3. Disputa loc a durat pînă 
Ia 1,58 m unde atleta poloneză a trecut 
din prima încercare, în timp ce reprezen
tantele țării noastre au ratat cele trei 
încercări. Imediat apoi, la 1,62 m în
cepe... ,.scria" a doua, în cadrtd căreia 
evoluează și proaspăta campioană euro
peană Iolanda Balaș. La această înăl-

femei

Congresul Federației internaționale de atletism
BELGRAD (Agerpres). — Congresul 

Federației internaționale de atletism și-a 
încheiat lucrările luni scara la Belgrad. 
Examinînd diferitele proiecte pentru mo
dificarea statutului federației, congresul 
a 
tei probleme 
In 
multe 
în 
raportul comitetului tehnic și al comi
siilor pentru probele de marș și concursu
rile feminine.

Dintre reoordurile mondiale omologate 
In congresul de Ia Belgrad remarcăm ur
mătoarele : Taleri Brumei (U.R.S.S.)

hotărît să 1 
la 

schimb au 
recorduri 

acest sezon

revină asupra aces- 
i viitoarea reuniune, 

fost omologate mai 
mondiale stabilite 

și a fost adoptat

2,26 m la săritura în înălțime ; Tamara
58,98 m la disc și

Long
Press (U.R.S.S.) 
18,55 m la greutate; Dallas 
(S.U.A.) 20,07 m la greutate; Michel 
lazy (Franța) 7:49,2 la 3000 m plat; 
F. Budd (S.U.A.) și H. Jerome (Ca
nada) 9,2 sec la 100 yarzi.

Participant» la congres au ales pe 
noii membri ai Comisiei europene a 
I.A.A.F. Printre ei se află Homenkov 
(U.R.S.S.), Bosak (R. S. Cehoslovacă), 
Krump (Anglia), Hermes (Belgia). Ca 
secretar al federației a fost confirmat 
A. Takac (Iugoslavia). Viitoarea sesiu
ne a Congresului Federației internațio
nale de atletism se va deschide la Tokio 
cu ocazia Jocurilor Olimpice din 1964.

SELECȚIONATA ETIOPIEI ȘI-A 
ÎNCEPUT TURNEUL IN EUROPA.

Reprezentativa de fotbal a Etiopiei 
și-a început turneul în Europa, evo- 
luind la Belgrad în compania selec
ționatei R.P.F. Iugoslavia. Partida 
s-a încheiat cu victoria fotbaliștilor 
iugoslavi, cu scorul de 5—2 (4—2). 
Pentru gazde au înscris Matus (2), 
Zambata (2) și Lukanici, iar pentru 
Etiopia — Gietacco și Luccano.
START IN CAMPIONATUL ITALIAN

Duminica trecută a fost dat startul 
in ediția 1962—1963 a campionatului 
de fotbal al Italiei. Prima etapă nu a 
fost lipsită de surprize. Astfel, Fioren
tina a fost întrecută pe teren propriu 
cu 2—1 de către noua promovată Mo
dena. Alte rezultate: Bologna — La- 
nerosi 2—1, Atalanta — Sampdoria 
1—1, Genova — Juventus 0—0, Man- 
tova — lnternazionale 0—0, Milan —• 
Venezia 3—0, Palermo — Spăl 0—1, 
Roma — Napoli 3-—0; Torino — Cata
nia 1—1.
PRIMA ETAPA A CAMPIONATU

LUI SPANIOL
proaspătului campion european, Vilnius^ Duminică a început^ campionatul 
Varju (R.P.U.) „rezolva" problema în-, 
vingă-torului. Reușind chiar clin prima 
încercare 18,62 m, masivul atlet maghiar 
s-a instalat în fruntea concurent iior. 
Această cifră reprezintă un nou record 
al stadionului și al campionatelor. L.

PE GLOB
• înainte de începerea campiona 

tului, echipa Real Madrid a vindu 
doi jucători renumiți: Del Sol a fos' 
cumpărat de formația 
ventus, iar Canario a 
echipei Sevilla.

italiană Ju 
fost vîndu'

campionilo'• Marți, în cupa
europeni la fotbal s-au disputat doa: 
întîlniri. Echipa daneză Odense ; 
învins Cu~ 7—1 (2—1) formați.
Aliance ~
Ș-i 
doi. 
pioana Angliei, Ispwidi Town, a in 
trecut cu 4—1 (2—0) echipa Fior::" 
la Valetta din Malta.

• Intr-un meci amical de fotbal 
disputat în orașul Nitra, formați 
locală Slovan a 
pe Ferencvaros Budapesta.

• Tn cadrul _
Europeni’’, ieri în primul meci de- 
fășurat la Sofia, Ț.D.N.A. a dispti 
de Partizan Belgrad cu 2—1 (2—lj

Cu 7—1
Dudelange din Luxemburj 

s-a calificat pentru turu 
Juetnd în deplasare, cam

învins cu 6—1 (3—O1

„Cupei campion

Sprinterul sorietic E. O zoi in

(Spaniei. Dintre rezultatele cele mai 
^importante, menționăm următoarele: 
►Real Madrid-Betis 5—2, Barcelona- 
Atletico Bilbao 3—2, Atletico Ma- 

^drid-Valencia 5—1. Majoritatea ju- 
ln Vcătorilor internaționali figurează în 

A aceste echipe.
1 • Recent, două echipe spaniole au
Asusținut meciuri internaționale. Sa- 
Yragoza a dispus de lnternazionale 
( din Milano cu 4—2, iar Barcelona 
\a întrecut formația argentiniană San 
C Lorenzo cu 5—3.

A ÎNCEPUT MECIUL PENTRU TITLUL 
MONDIAL FEMININ DE ȘAM

MOSCOVA 19 (Agerpres). — L 
18 septembrie a început la Moscov 
meciul pentru titlul mondial femini 
de șah dintre actuala campioană alt 
mii, Elisabeta Bîkova, și Nona Gaprir 
dașvili. Regulamentul prevede dispt 
tarea a 16 partide.

Prima partidă s-a întrerupt Ia mi 
tarea 42 cu material egal pe tablă, da 
după părerea specialiștilor cu avant; 
pozițional pentru Gaprrndașvili.

PERSONALITĂȚI din conducerea Fe- 
► derației internaționale de natațle pre- 
. zente la Leipzig au relevat progresul în- 
Lsemnat înregistrat de nat-a ți-a europeană. 
*Dr. Max Ritter, președintele F.I.N.A., a 
. declarat că „americanii ar greși sub- 
‘ apreciind posibilitățile europenilor la 
Tokio". Prezent ca observator, japone- 

L zul Hironoshima Furuhashi a subliniat 
în mod deosebit posibilitățile înotători

lor sovietici, în special ale braslștilor. 
) 35 DE PERSOANE au lost rănite Ia

Glasgow cînd mulțimea a încercat să 
i pătrundă cu forța in incinta stadionului 
' pentru a asista la meciul de campionat 
. dintre cele d-onă echipe tocate de fot- -- • . w.--------- ------ - .--- .

w v x au trebuit sâ fie internate în spital.
\v. Komar I După cum serie presa, intîîniriie din-

Aurei Raica/rtre cele două formații din Glasgow pri
lejuiesc în fiecare an incidente între su
porterii lor, întreținute și de fanatismul 

__r _ r__ ____ _2_t
protestanți, iar ceilalți — catolici.

REVISTA americană de box „Ring- 
Magazine5* a întreprins o anchetă cu 

i privire la cîștigătorul meciului, de box 
Patterson—Liston pentru titlul mondial 
la categoria grea, programat; la 25 sep
tembrie în orașul Chicago. Din 34 de 
persoane care au răspuns Ta această an
chetă, 20 au indicat drept cîștigător pe 
Patterson, iar 14 pe Liston. Nu sînt lip
site de interes nici declarațiile celor doi 
protagoniști : „Meciul se va încheia 
înainte de consumarea tuturor reprize
lor — a declarat Patterson. Unul dintre 
noi va fi numărat*4. Cît privește pe 

_ Sonny Liston, acesta a spus: „Voi cîș- 
încercare >tiga în Primele cinci reprize. Directa 

• mea de stingă mă va face campion al 
Iumii“.

MERGtND cu o viteză de peste 400 
km pe oră, pilotul american Glenn Lea- 

-sure a încetat din viață pe pista de sare 
Marta / de la Bonneville, după ce automobilul 

său de curse, înzestrat cu un motor de 
i avion cu reacție, s-a dezintegrat pur și 

Resturile automobilului 
au fost împrăștiate pe o distanță de 
peste doi km. Leasure încercase să do
boare recordul mondial de viteză stabi
lit de englezul John Cobb (634 km pe 
oră) Ia 16 septembrie 1947. Cobb a mu
rit mai tîrziu, eînd a încercat să stabi- 

Jlească un nou record mondial pe o bar- 
sigur șt mai atent, concurentulC că cu motor cu reacție. Interesant este 

faptul că Leasure și-a botezat vehiculul 
„Infinity” (Infinitul)?!

, IUBITORII fotDalului din Anglia au 
primit o veste rțeplăcută. începînd din 
a doua jumătate a lunii septembrie pre
surile biletelor de intrare se vor seumpi 
cu aproximativ 30 la sută. Ca și cum 
pînă acum nu ar fi fost îndeajuns de 
pipărate...

ÎN ZILELE desfășurării campionate
lor europene de atletism de la Belgrad 
tînăra atletă sovietică Ludmila Motina 
s-a bucurat în mod deosebit de simpa
tia publicului pentru grația și frumuse
țea ei. Lui Motina i-a fost decernat, în 
mod oficial, titlul de „Miss campionatele 
europene — 1962”.

RAMIN amator pînă după finala „Cu
pei Davis” — a declarat tenismanul aus
tralian Rod Laver, răspunzînd propune
rilor făcute de a trece la profesionism. 
„După aceea voi reflecta, voi discuta eu 
părinții și cu patronii mei și numai a- 
tunci voi lua o hotărâre" — a adăugat

continuare el aruncă numai peste 18 me-| 
tri dar nu își mai depășește cifra reali
zată Ia începutul probei.

Rezultate tehnice: 1. V1LMOS VAR J l?
(R.P.U.) 18,62 m; 2.
(R.P.P.) 17,85 m; 3.
(R.P.R.) 16,58 m; 4. C. Creta (R.P.R.)

rera t- r /P n P \ 1- Q- / pvrwiădb ItM, luticțtuutc Și Ut* IrUHlUiUtU:
10,m; b. Iv. Ivanov (n.r.h.) la,r religios; suporterii echipei Rangers sint 
m; 6. G Schell 13,31 m ’ '* box

SURPRIZĂ LA ARUNCAREA 
SULIȚEI FEMEI

In absența Elvirei Ozolina (acciden
tată la încălzire) ca principală prota-, 
gonistă a acestei probe rămînea atleta 
noastră Maria Diaconescu. Ea a înce
put concursul timid, nu a reușii să se 
„găsească", fiind condusă de concurenta 
austriacă Erika Strasser. Aceasta, mail 
calmă realizează în ultima î...—™... 
50,12 m.

Rezultate tehnice : I. ERIKA STRAS
SER (Austria) 50,12 m; 2. Maria Dia- 
oonescu (R.P.R.) 48,15 m,; 3. 
Antal (R.P.U.) 47,90 m; 4. Elena Neac- 
șu 36,80 m ; 5. Georgeta Niculescu ^simpiu ^in' 'aer* 
35,00 m

KALOCSA1 ÎNVINGĂTOR 
LA LUNGIME

Mai
maghiar Henrik Kalocsai a reușit să cîș- 
tige proba de săritură în lungime în fața 
color doi reprezentanți ai țării noastre, 
N. Popovschi și M. Calnicov. Cu excep
ția primei sărituri, în rest Kalocsai a 
trecut permanent peste 7,30 m.

Rezultate tehnice : 1. IIENRIK KA
LOCSAI (R.P.U.) 7,38 m; 2. N. Po
povschi (R.P.R.) 7,32 m; 3. M. Câini-1 
cov (R.P.R.) 7,25 m; 4. G. Stroe 6,62 
m; 5. D. Bădinî 6,26 m; 6. T. Cătă- 
nescu 6,15 m.

Materiale redactate de CALIN 
ANTONESCU, RADU URZICEA- 
NU și ADRIAN VASILIU

el. ,,Laver — scrie ziarul „Combat' ■ 
a cerut, după unii, suma de 130.— d 
dolari pentru a trece Rubicomil". O ri 
vistă americană a anunțat însă că pn 
tențiile Iui sînt mai... modeste.
— a scris revista — vrea să treacă I 
profesionism, dar cu condiția să eîștig 
mai mult decît ca... amator. El nu v 
accepta un contract inferior sumei d 
85.000 dolari". Să însemne oare aceasl 
câ tenismanul australian cîștigă ca 
mator“ 85.000 dolari ? — se întreabă zii 
rul „Combat”.

IN VENEZUELA s-a deschis o colec 
publică pentru a se strînge fonduri 
necesare participării eehipei de ciclisi 
a țării la „Turul ciclist al tineretului 
organizat în Mexic. Atit federația nați 
nală de ciclism cît și alte foruri guve 
namentale „nu dispun de fondurile n 
cesare". Reamintim faptul că echipa v 
nezueleană a cîștigat titlul de eampiflai 
în proba dc fond la recenta ediție 
Jocurilor Americii centrale, iar ciclist 
Gregorio Carrizales a cucerit medalia i 
argint în proba individuală de fond.

SĂRITORUL american cu prăjina Joi 
Uelses, care a deținut la un moment d 
oea mai bună performanță mondială 
probei (4,87 m), a fost suspendat de c 
tre federația americană. S-a dovedi* i 
el a primit suma de 185 dolari pent 
a participa la o reuniune de atletis 
în Florida.

CAMPIOANA olimpică de natație Dai 
Fraser și-a făcut reintrarea după e la 
gă absență, înotind 100 yarzi liber d < 
m) în 1 min. 02. încurajată de acest un 
ea a declarat că speră ca în luna 1 
nuarie să-și atingă visul vieții sale sp< 
tive: acela de a fi prima femeie 
înoată 100 m in mai puțin de un | 
nut.

FEDERAȚIA italiană de tenis studia 
posibilitatea amenajării unui teren 
iarbă la Roma. După cum se știe, : 
Europa astfel de terenuri mai es_s 
doar în Anglia, unde se organizers 
nual turneul de la Wimbledon.

LA TOKIO este în curs de construct 
o rețea de străzi cu o lungime de 1 
km. Strada va constitui o legătură c 
rectă și rapidă cu toate ba2de șt lor 
rile de desfășurare a Olimpiadei. Ea 
fi alcătuită din două străzi circula 
și opt transversale.

FOTBALUL cucerește teren și în S.U. 
Unii studenți americani joacă meci’j 
în 4 reprize a cîte 12 minute. Se schir 
bă jucători permanent în timpul joc 
lui, iar scorul se stabilește nu după s 
luri, ci după... puncte; Golul realizat d 
acțiune valorează două puncte, iar g 
Iul înscris din lovitură de pedeapsă . 
punct.

PREȘEDINTELE F.I.F.A., Sir 
Rous, împreună cu vicepreședinieie 
cestui for, O. Barassi, întreprind o e 
lătorie prin mai multe țări ale lumii, 
scopul cunoașterii situației fot baiul
m-ohdial. Călătoria au început-o in I 
donez ia, cu care prilej au asistat 
turneul de fotbal din cadrul Joc-- 
Asiatice, au participat apoi la un ru 
de arbitri de fotbal organizat sub 
F.I.F.A., precum și la ședința Umu« 
Asiatice de Fotbal. Ei se află in prez2 
în Australia și își vor încheia eă’ăior 
la Tokio, unde vor discuta proMeafte I 
gate de turneul olimpic de fotbal.
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