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Duminicii, tribunele stadionulni 
„23 August" vor cunoaște iar 
freamătul marilor întreceri fotba
listice: reprezentativa noastră va 
susține în compania Marocu’ui 
primwâ său meci înter-țări din 
acițjt an. Deci e firesc ca intere- 

de această întîlnire in
ternațională să fie mare. Această 
partidă, are drept scop veri
ficarea potențialului jucătorilor

«electionabili care se pregătesc 
peniru jocul cu Spania.

Meciul e foarte important deci, 
deoarece acesta va supune pe 
cei mai buni jocitori de fotbal 
din tara noastră unui examen 
public în compania unei put*mice 
reprezenta ai ve naționale. Cunos- 
cînd posibilitățile echipei oa»pe. 
putem spune că alegerea partene
rului de joc a fost cît se poate 
de nimerită. Selecționata Maroeu-

I

Iui are în palmaresul său o serie 
de rezultate de prestigiu. Meciul 
nul obținut în fața viitoarei noas
tre partenere din «Cupa Europei 
inlerțări*, echipa Spaniei, ne fiee 
să credem că în partida de dumi
nică jucătorii noștri vor fi soli
citați la maximinn. Marocanii 
practică un fotbal bazat pe subti
lități tehnice, dar au in același 
timp și o putere de luptă excep
țională. Ei au înscris spaniolilor 
6 goluri în două partide...

Așadar, duminică selecționata 
noastră va primi replica anei echi
pe care practică un fotbal valoros. 
Lista jucătorilor sdecțiouabili, 
publicată în numărul trecut al 
ziarului nostru, arată că selec
ționerii au inclus în lot pe ju
cătorii cei mai în formă. Alături 
de fotbaliști experimentați ca 
Zavoda II, N unweiller III, Ozon 
etc., lotul R.P.R. cuprinde și cîți- 
va tineri care s-au impus în ul
timul timp ca Voinea I, Voinea 
II, Gergeli, Georgescu (Știința Ti
mișoara). Experiența unora și e- 
lanul celorlalți fac ca de Ia se
lecționata noastră să așteptăm un 
ioc de calitate.

Stingă, de sus : 
rești). Dreapta,

■
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Monea, Nicolau și Mariuțan (Bucu-Ciucă. Anton,
de sus: Kupiec, Krauczyk, Mazurek, Stcpansky, 
Walașek și Branicki (Varșovia).

mele.. Desigur, toți membrii echi
pei din care fac parte acum do
resc să obținem, victoria la Bucu
rești. Ne-ain pregătit bine, deși 
anul acesta n-am avut prea multe 
ÎHrtilniri internaționale. îi cunosc 
bine pe boxerii romîni. îndeosebi 
pe Mariuțan și pe Monea, pe 
care i-am urmărit la J. O. 
și la campionatele Europei, com
petiții la care, de regulă, s-au 
clasat pe locuri fruntașe. Aceste 
rezultate vorbesc, desigur, în fa
voarea lor. Cît despre mine, tre
buie să vă spun că — deși n-are 
legătură directă cu gala de joi 
— în aceste zile trăiesc o mare 
bucurie. Soția mi-a dăruit un... 
urmaș : Tomasz lîbdase/c. Cen
tru puștiul meu, și in primul rînd 
pentru boxul polonez doresc să 
mai fac o figură: voi depune 
toată strădania, toate cunoștințe
le, pentru a ajunge la J.O. de la 
Tokio. Ce voi face acolo ? 
camdată, nu știu...u.

Oaspeții polonezi nu și-au 
ni ti vat încă formația. 0 vor 
azi dimineață, după ce vor 
primul... contact eu boxerii 
tri, la cîntarul of icuri. Cît 
pre reprezentanții noștri, 
norul Chiriac ne-a declarat
se află într-o formă foarte bună 
și speră ca rezultatul final al 
întîlnirii București—Varșovia să 
ne fie favorabil, ținînd seama că 
ultimele confruntări cu pugîliștii 
polonezi s-au încheiat cu victorii 
ale boxerilor noștri. Echipa de
finitivă a București ui ui este urmă
toarea : Ciucă, Puiu, Gheorghiu, 
Dinu, Mihalic, Anton, Low, Mo
nea, Nicolau și Mariuțan. Întîl- 
nirea se ,va disputa, așa cum aui 
mai anunțat, pe stadionul Repu
blicii, de ia ora 19.

Deo-

defi
lare 
lua 

noș- 
des-

antre- 
că ei

Duminică, reprezentativa țării noastre va rntîlni pe stadionul „23 
August"1 valoroasa selecționată a Marocului In fotografie vă pre
zentăm echipa oaspe (de la stingă spre dreapta): Labri, Jdidi. 
Labied, Tibari, Amar. Hamid. Mahjoub, Mohamed, Lamari, Mokhta- 

tif, AU

(Contiruuire in pag. a 3-a)

De multa vreme, amatorii de 
box d n Capitală n-au mai avut 
p rile fu! să asiste la o intîlnirr 
internaționali atît de interesantă 
ca cea de astă-seară. Meciul din
tre reprezenta sivele orașelor Bucu
rești și Varșovia reține în ulti
mele săptămini atenția iubitorilor 
de box din Capitală. în primul 
rînd datorită faptului că ani de-a 
rin (Iul, boxul polonez a dominat 
ringurile Europei, iar pe de altă 
parte comportării din ce în ce mat 
bune a pugiliștilor romîni. atît în 
țară, cît și pc 
inătate.

Selecționata 
marți la prînz 
cu un Iot numeros, din care 
lipsesc, bineînțeles, campionul 
european Tadeusz Walasek, Szcze- 
panski, Kupick, Jygarlowski, Bra
nicki și alte nume consacrate pe 
ringurile poloneze. Desigur, „figu
ra centrală44, pe care reporterii și

ringurile din

Varșoviei a 
în Gara de

StTă-

sosit 
Nord 

au 
«•d

fotoreporterii au... căutat-o chiar 
de la sosirea trenului a fost Wa
lasek. Explicabil. Walasek. este 
unul dintre boxerii care au făcut 
faimă, fie că a evoluat la Olim
piade, fie la .europene".

Ia erteva minute după primirea 
făcută oaspeților polonezi, am 
avut o scurtă convorbire cu cam
pionul european.

— „Pin pentru a doua oară tn 
București, ne-a spus Walasek, și 
trebuie să vă spun că sini foarte 
bucuros. Prima dată am fost tn 
anul 1956, pe atunci făcind 
parte din echipa de tineret a țării R. CALĂRAȘANU

ACȚ Ă 71 primele întreceri ale campionate'or1 
I /\Z_iz republicane de călărie

Nici ieri n am vâzut fotbal’

D'NAMO BUCUREȘTI - PROGRESUL 0-0
Un meci slab. Atit de slab, 

incit cu greu iți venea să crezi că 
cele două, echipe fruntașe ale 
fotbalului nostru, Dinamo și 
Progresul, sînt prezente pe te
ren cu aproape toți titularii for
mațiilor . respective, la Dirtamo 
lipsind Pircălab și Nunweiler 
III, iar la Progresul doar Voi- 
nea. Văzînd încîlceala de pe 
teren — cu deosebire în prima 
repriză — aveați tot dreptul să 
presupuneți ca joacă rezervele 
celor două formații și că titu
larii sini undeva, pe tușă...

Nici nu e nevoie să apelăm 
la carnetul nostru de notițe 
pentru a ne reaminti cele citeva 
faze de fotbal din acest meci. 

-Din repriza I am reținut, după 
o lunga perioadă de joc anost, 
cu pase greșite și faulturi de 
ambele părți, pătrunderea lui 
Baboie prin toată apărarea echi
pei Dinamo și șutul lui Proto- 
popescu, care a întîlnit bara. Ar 
mai fi de spus, tot în legătură 
cu această parte a jocuiui. că 
în primele 30 de minute Pro
gresul a jucat ceva mai relaxat 
și a avut ăcțiuni de cimp mai 
închegate. înaintarea a încetinit 
însă ritmul în zona de finali
zare în loc să-l accelereze, iar 
Oaidă cel puțin, atît pe postul 
de inter dreapta pe care a apă
rut la început, cît și pe acela 
obișnuit de aripă dreapta, a 
fost umbra impetuosului și rapi
dului atacant de altă dată.

Dinamo a jucat fără orizont 
în prima jumătate de oră, pri
mul șut pe poartă — l-am notat 
ca pe ’,uh„,- eveniment! — fiind 
tras abia în min. 33, de Ene II.

Sfârșitul reprizei marchează insă 
o schimbare de... decor, in sen
sul că jocul se mută în terenul 
Progresului, asaltat acum de 
înaintarea dinamoviștilor. Coz
ma, simplu figurant pină atunci 
nu e vorbă, ca și Uțu, care 
practic nici el n-a avut nimic 
de apărat, se remarcă, trimițind 
cu pumnul peste bară balonul 
șutat de Eftimie la un fault în 
apropierea careului.

Repriza a Il-a a mai .săltat" 
oarecum acest meci ce părea la 
un moment dat că se dispută 
între două echipe „de cartier". 
Dinamo a fost echipa care a 
avut mai mult inițiativa în par
tea aceasta și care a fost, în 
felul acesta, mai aproape de 
victorie. Mingea șutată de Țir- 
covnieu, de pildă, în min. 50, 
tot stadionul a „văzut-o“ oprin- 
du-se în plasă, dar ea a trecut 
pe lingă bară. Alte șuturi au 
tost blocate in ultima clipă de

JACK BERAR IU

Începe turneul final al Olimpiadei de <$aît
VARNA 26 (prin telefon). — 

Prima parte a Olimpiadei de șah 
a luat sfîrșit miercuri dimineața, 
cînd au fost înscrise pe fișe ul
timele rezultate înregistrate în 
cele patru turnee preliminare. 
In fiecare dintre ele. cite trei 
echipe clasate pe primele locuri 
ciștigă dreptul de a participa 
in finala marii întreceri. In rân
dul acestora se numără și re
prezentativa R. P. Romine, care 
prin buna sa comportare de 
pînă acum ocupă locul doi in 
grupa B, Ia egalitate de puncte 
cu echipa R. P. Bulgaria.

Meciul R. P. Romirtă — R. P. 
Bulgaria, programat in ultima 
rundă a preliminariilor s-a des
fășurat într-o notă de echilibru. 
.Ambele echipe erau calificate 
în finală, indiferent de acest 
ultim rezultat, astfel că nici 
unul dintre șahiștii prezenți la 
cele patru mese ale intilnirii nu 
și-a luat riscul unei lupte des
chise. Partidele Ciocîltea — Pi- 
devski, Koiarov — Soos, Rado
vici — Milev și Popov — Gtîn- 
sberger s-au încheiat cu remiză.

Echipa R. P. Romine s-a do
vedit una din formațiile cele 
mai constante în turneul preli
minar. Ea a ciștigat 4 întâlniri, 
a terminat 2 meciuri la egalitate

și a suferit o singură înfrîngere 
— și aceasta la limită (l’/2— 2*/2) 
—- in fața echipei S.U.Â., cîșfi- 
gătoarea grupei. Cele mai bune 
rezultate individuale în echipa 
romînă Ie dețin pînă acum tînă- 
rul maestru Florin Gheorghiu 
cu 5*/2 puncte din 6 posibile 
și maestrul internațional Teodor 
Gh ițesc u cu 4*/2 din 5. Peste 50 
la sută din

Și <
bază ai reprezentativei, V. Cio 
ciltea și B. Soos.

Iată celelalte rezultate din ul
tima rundă, înregistrate în gru
pa B: S.U.A. — Porto Rico 4—0. 
Elveția — Tunisia 3—1, Iz- 
rael — R. P. Mongolă 3—1.

Iată clasamentele definitive 
in cele patru grupe prelimi
nare: Grupa A: U.R.S.S 27l/t, 
R. D. Germană 21%, R. F. 
Germană 21. Suedia 17, Spa
nia și Belgia 16, Norvegia 13, 
Turcia 7%, Grecia 4%. Grupa 
B: S.U.A. 24, R. P. Romînă

din punctajul maxim de- 
ceilalțî doi echipieri de

ALEXANDRA NICOLAU
maestră internațională

(Continuare în pag a 4-a)

Cozma â sărit 
terceptat; balonul. Țircovni- 
cu și Pașcanu erau gata să 
intervină, fiecare bineînțe
les cu alte intenții...

(Continuare în pag. a 3-a)
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Kasile Pinciu, cel 
desigur, prezent in

De fiecare dată,-' în

mo* în formă dintre 
lupta pentru cucerirea 

țării

călăreții noștri, va fi, 
titlului de campion al

De fiecare dată,- în ultimii ani, 
campionatele republicane de călă
rie au fost ^așteptate cu marc in
teres și tribunele bazei hipice din 
oalea Plevnci -s-au dovedit neîn
căpătoare. Cu atît mai mult, ac
tuala ediție a campionatelor re
publicane de obstacole și dresaj 
reține atenția iubitorilor de sport 
din Capitală, dornici să rcrntîl- 
nească pe călăreții noștri fruntași

Duminică, in Capitală

Concurs motociciist international
de viteză pc circuit

Duminică dimineața pe 
traseul de la Arcul de 
Triumf va avea loc, în or
ganizarea Consiliului oră
șenesc UCFS București și 
a clubului sportiv Dinamo, 
un nou șî interesant 
concurs motociciist de vi
teză pe * circuit la care 
vor participa alături de 
motocicliștii fruntași ai 
cluburilor sportive din țara 
noastră și o serie de valo
roși alergători din R. P.

Bulgaria. Printre alergăto
rii oaspeți se află și Ivan 
Manolov — campion de vi
teză al R.P. Bulgaria — 
precum și cunoscuții moto- 
cicliști Boris Svetov, Ghe- 
nov Dimov. Ivan Daskalov, 
Konstantin Kostov, Ivan 
Marcev și Gheorghi Soko
lov. Concurenții bulgari vor 
sosi azi în Capitală, 
trenamentul oficial are 
sîmbătă la ora 9, pe tra
seul de la Arcul de Triumf.

An- 
loc

concursurile hipice din 
acest sezon an „colecționat.44 nenu
mărate locuri I și s-au aflat în
totdeauna în lupta pentru cîștiga- 
rea probelor. Alături de aceștia, 
este așteptată cu nerăbdare evolu
ția „schimbului de mîine44, a tine
rilor călăreți care de multe ori 
s-au dovedit adversari puternici 
pentru oricare dintre componenții 
Iotului republican.

Iată programul complet al în
trecerilor :

JOI (dimineața de la ora 8, 
duipă amiaza de la ora 15.00). 
Dresaj juniori, dresaj categoria 
ușoară, obstacole semi ușoară.

VINERI (dimineața de Ia ora 
8, după amiaza de La ora 15.00). 
Dresaj categoria mijlocie, 
code categoria ușoară — 
manșe, obstacole categoria 
grea — două manșe.

S ÎMBATĂ ( dimineața
s ora 9, după-amiază de la ora 15). 

Dresaj categoria semigrea, obsta
cole juniori, categoria ușoară —« 
două manșe, obstacole categoria1 
mijlocie — două manșe, 
code fete — manșa I.

( DUMINICĂ (dimineața 
ora 8, după amiază de

I 15.00) Dresaj categoria 
obstacole fete — manșa a Il-a,

I obstacole echipe — două manșe, 
obstacole categoria grea — două

I manșe, festivitatea de închideam 
a campionatelor.

care, în

oh ste
el ou li 
semi-

de La

obsUH

de la 
la ora 

grea,



După necazul produs de jocul 
echipei noastre feminine în recentul 
turneu internațional, evoluția celor 
■două formații masculine rominești. 
£n care a fost divizat lotul aflat în 
pregătire pentru a cincea ediție a 
campionatului mondial de volei, 
lust pe drept cuvint reconfortantă.

Intr-adevăr, așa cum ani mai spus-o, 
courorlarea reprezentanților :ioș- 
tri ia ultima verificare competițio- 
»a)ă înaintea .mondialelor" le-a con
ferit meritate aprecieri pozitive, dă- 
ruindu-ne nouă dreptul de a spera. 
Și cu aceasta, fără altă analiză a 
jocului prestat de formațiile noaste, 
fără o nouă trecere în revistă a 
Îmbunătățirilor realizate în bagajul 
posibilităților lor tehnice și 
de către voleibaliștii fruntaș, 
bunătățiri enunțate deja in 
cile noastre de la turneu).

in

a

actice 
/ im.

crom- 
vom 

pune punct capitolului laudativ. Ceea 
ce nu înseamnă că vă pregătim cumva 
pentru înșirarea unor acute lipsuri 
constatate în antrenamentele și :n 
evoluția echipei masculine reprezen
tative și a jucătorilor care o alcătu
iesc. Fiindcă nu este de loc cazul. 

'Lotul vădește o mulțumitoare pu
nere la punct a tuturor elementelor 
jocului. De asemenea, se prezintă 
satisfăcător și din punct de veder.- 
al pregătirii fizice generale. Num;.: 
că aceasta nu e totul și nu e prima 
dată cînd înaintea unei importante 
întreceri internaționale sîntem în 
măsură să vorbim despre buna pre
gătire a echipei noastre masculine 
Dorim să nu fim însă din nou 
ca în alte rînduri — și în situația 
de a consema comportări și rezultate 
în dezacord cu reala bună pregătire 
constatată anterior. De aceea, să 
spunem din vreme ceea ce credem 
că trebuie neapărat spus pentru a 
Je servi sportivilor cărora li se va 
acorda rolul de reprezentanți ai țării 
la „mondialele" din anul acesta.

Din 1956 încoace, de la cea de 
a treia ediție masculină care a avut 
loc la Paris, echipa R. P. Romîne 
s-a înscris permanent pe lista par-

0 competiție interesantă
„Cupa Brăilei"

seLa sfirșitul acestei săptămini 
des'ășoară întrecerile „Cupei Brăilei". 
Ajunsă la cea de a IlI-a ediție, a- 
ceastă competiție, organizată de con
siliul raional UCFS Brăila, prin co
misia sa de specialitate, reunește ae 
cei mai buni rutieri din țara noas
tră Și-au anunțat participarea aler
gătorii de la cluburile Dinamo, 
Steaua (câștigătoarea celor ctoua e- 
diții). Voința, ș.a., in rindurile cărora 
figurează C. Dumitrescu. I. Cosma, 
N. Grigore, Simian Ariton etc

Actuala ediție este împărțită 
două etape, după cum urmează 
simbătă: 100 km, duminică — 
cuit in nocturnă: 60 km.

Concomitent cu aceste întreceri 
are loc pe șoselele din jurul orașului 
Brăila, ultime etapă a ..Cupei regiu
nilor” rezervată tin°rilor cicliști din 
regiunile Brașov, Ploiești, regiunea 
Miireș-Autonomă Maghiară, Galați, 
Banat și București.

în

cir

I
■ C. S. M. Cluj s-a calificat în prima categorie a țării

ticipantelor cu pretenții la primul 
în ierarhia mondială. Și atît la 
ris, cit și apoi, la Rio de 
în 1960, formația aliniată de noi
pe teren a dovedit că i-au fost pe 
deplin justificate pretențiile la titlul 
mondial, de care însă întotdeauna a 
rămas ia distanța de un pas. Situa
ție identică 
campionatelor 
luat parte.

La Paris de
a fost indiscutabil cea mai

Janeiro

la mai toate edițiile
care aeuropene la

pildă, echipa noastră 
bună și

privința resurselor tehnice, dar nu 
și în inconstanță : Romînia-Cehoslova- 
cia 2—3 (6—15, 15—11, 12—15,
17—15, 11 — 15), Rominia-U.R.S.S. 
1—3 (13—15, 14—16, 15—10, 11—15).

Credem că este cit se poate de 
convingător și plin de învățăminte 
graiul acestor rezultate, la ajutorul 
cărora am apelat, ca și la memoria 
jucătorilor noștri fruntași și 
norilor, făcindu-le astfel 
darea pe care o socotim 
utilă de urmat în pregătirea lor pină 
la campionatele mondiale din U.R.S.S.

DOUĂ JOCURI RESTANTE IN CAMPIONATUL REPUBLICAN

antre 
recoman 
cea ma

Alekperov ( RJS.S. Azerbaidjună) u-a putut străpunge blocajul opus de Szocs și 
Schreiber din echipa masculuiâ secundă a ]{. P. Iloinine, iuvingăniare cu i—0.

gre-

trebuia să se întoarcă în patrie cu 
titlul de campioană a lumii. Și de 
ce nu a reușit ? Cîteva dintre re
zultatele obținute in turneul final 
de atunci vă vor răspunde poate 
mai bine. Primul meci : Romînia- 
Poloma 1—3. A doua partidă : Ro- 
minia-Cehoslovacia 2—3 (15—3, 15— 
11... 9—15, 2—15, 3—15) II! Apoi, 
nici o înfrîngere pînă la sfirșitul 
campionatului, terminat de echipa 
noastră reprezentativă pe locul II. 
în ambele partide pierdute — afir
măm fără rezerve — am oferit pur 
și simplu cele două puncte din cla
sament învingătorilor noștri. Aceș
tia au avut însă bineînțeles, meri
tul de a fi știut să ne speculeze
șelile. jocul fluctuant și exagerata 
încredere în forțele proprii.

Vreme îndelungată, de asemenea, 
ne-a mers vestea — și am vrea să 
nu fim în stare a ne „lăuda" cu o 
astfel de faimă — pentru startul 
greoi pe care-1 iau îndeobște băieții 
noștri, în special în întilnirile cu ad
versari teoretic mai siabi decît ei 
și care deci inițial, nu le stimulează 
suficient ambiția și interesul. Nu 
poate fi exemplificare mai grăitoare 
decit cele trei rezultate de mai jos, 
obținute în turneul final al campio
natului mondial din 1960, terminat 
de echipa noastră pe locul 111, după 
U.R.S.S. și Cehoslovacia : Ronfnia- 
Brazilia 3—1 (10—15. 15—11, 15—13, 
15—9), Rominia-S.U.A. 3—1 19—15, 
15—6, 15—5. 15—6), Rominia-Unga- 
ria 3—1 (13—15. 15—5, 15—6, 15— 
6). Afirmația anterioară este destul 
de limpede ilustrată și de evoluția 
scorului la seturi în cele două în- 
tllniri pierdute la Rto de Janiero ta 
fața primelor clasate, egale nouă în

La începutul acestei săptănwni s-a 
disputat și ultimul joc în cadrul cam
pionatului de calificare opunând echi
pele Voința Tg. Mureș și Clubul spor
tiv școlar B curești. Net superiori, ti
nerii jucători de la Clubul sportiv șco
lar au ciștigat intilnirea cu scorul de 
11—2 (4—0, 1—0, 2—2, 4—0).

In urma acestei partide clasamen-
tul campionatului de ca lificare se pre-
zintă astfel :

1. C.S.M. Cluj 14 10 3 1 114: 25 23
2. Voința Oradea 14 ie 2 2 103: 25 22
3. CI. sp. șc. Buc. 14 10 0 4 81: 43 20
4. Voința Cluj 14 8 3 3 93: 36 19
5. A.S.M. Lugoj 14 5 1 8 38: 76 11
6. C.S.O. Timișoara 14 3 2 9 60: 96 8
7. Petrolul C5nipina ■ 14 1 2 11 37:158 4
8. Voința Tg. Mureș 14 1 1 12 21:137 3

Așadar, echipa C.S.M. Cluj, 
toarea competiției, a obținut 
de a participa in anul 1963 in

ciștigă- 
dreptul 

, . campio
natul republican. Clujenii au folosit 
următorul lot de jucători: Andrei Te- 
leki, Zoltaci Bogdan. Constantin Ata- 
nasie, Ioan Balaș. Robert Nagy, Ale
xandru Cociș, Martin Scbuier, Arcadie 
Soos, losif Silberteilner, Teodor Tarău

și Adalbert lordachi, care a fost și an
trenorul echipei.

La ultimul joc disputat duminică de 
C.S.M. Cluj, in compania formației 
Clubul sportiv școlar București meri
tele echipei (câștigătoare cu 12—4 in
tr-un meci cu caracter decisiv) au fost 
umbrite de comportarea unor condu
cători de echipă, antrenori și sportivi 
din Cluj. Iată ceea ce se poate citi 
in raportul arbitrului Henri Iacobini :

„Jucătorul Gh. Seler de la C.S.M. 
Cluj, aflat printre spectatori, mi-a a- 
dresat cuvinte urîte, căutînd să mă 
timoreze. De asemenea conducători»! 
formației C.S.M. Cluj, Geza Csiiros, 
mi-a adresat injurii în timpul jocu
lui. Aceeași comportare a avut-o și 
antrenorul Coleman Bogdan".

★
Campionatul republican programează 

astăzi
Astfel,
luează
mației 
unde va întilni pe Crișana.

și miine două jocuri restanță, 
echipa Dinamo București evo- 
astăzi ia Arad in compania for- 
I. C. Arad și mîine la Oradea

FEMININ — SERIA 1
arată astfel:
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S.S.E. 
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Știința Buc. 
Progresul Buc. 
Tractorul Brașov 
Răpiri Buc. 
Faianța Sighișoara 

Ploiești 
Buc. 

Constanța

1. C.S.M,
Știința 
Vestitorul Buc. 
Constructorul Timiș. 
Mureșul Tg. Mureș 
Favorit Oradea
C.S.Ș Banatul Timiș. 
S.S.E. Fetroșeni

După trei etape, clasamentele cam
pionatelor republicane

MASCULIN —
1. Steaua Buc.
2. Dinamo Buc.
3. C.S.M.S, Iași
4. Dinamo Bacău
5. Rapid Buc.
6. Tractorul Brașov
7. Rafinăria Teleajen
8. Știința Buc.

SERIA A

a

1X2X1X21

CONSTANTIN FAUR 
MIRCEA TUDORAN

Moscova printre acestea 
astîel vom face și ulti-

Foto : T. Chioreanu

PROHOEXFRES
PRONOSPORT din 

are un program 
atractiv.
P. Romină—Maroc. Reprezen-

Să învățăm temeinic pînă atunci 
prețui și a lua în serios toți adver
sarii, să nu mai dăruim seturi celor 
inferiori nouă, să nu ne fie jenă 
să cîștigăm și.cu 3—0, dacă raportul 
de valoare ne dă dreptul la aceasta. 
După cum, în sfîrșit, să nu uităm 
că în meciurile ce opun echipe de 
forțe sensibil apropiate cîștigă de 
regulă acelea care luptă mai bine. 
Să fim la 
și poate că 
mul pas I

1. Dinamo Brașov
2. C.S.M. Reșița
3. Știința Timiș.
4. Știința Petroșenî
5. Tehnometal Timiș.
6. Voința Sibiu
7. Știința Tg. Mureș
8. C.S.O. Craiova • Dintre partidele 

etapa a IV-a se desprinde trad-tk«ahd 
derbi al echipelor noastre feminine 
Știința București — Rapid. Jocul va 
avea loc simbătă după-amiază 
Giulești, începînd de la ora 16.30.

programate în

Dinamo si Steaua* 
învingătoare in prima etapă

Maiți și miercuri au continuat pe 
terenurile de la Progresul întilnirile 
primei etape din tumetil final al 
campionatului republican pe echipe.

In meci-vedetă, Dinamo s-a impus 
In fața Progresului, aceasta datorită 
mai ales bunei comportări a tinere
lor sale rachete și în special a lui 
Sever Dron. Tînărul tenisman dinamo- 
vist l-a învins pe Boaghe 18-10, 6-2, 
11—9, 6—3) și pe Fătu (6—4. 6—4, 
6—2) iar ta dublu cu C. Ionescu — 
fntr -un moment cînd rezultatul în
tregului meci era în cumpănă — a 
Întrecut perechea Boaghe Fătu cu 
6—2, 4—6, 6—3, 5—7, ’ ‘

Iadă alte rezultate 
Dinamo — Progresul : 
6—3, - - - -
6—3, 
2—6, 6-3, 
Boaghe 1—6, 2—6, 2—6 : 
rone — Juliet 
lud it 
6—2 
5-1, 
prin

Concursul
ceasta săptămînă 
foarte

1. R.
tativa țării noastre și-a început pre
gătirile pentru întilnirile internațio
nale din acest sezon. Echipa Maro
cului este necunoscută publicului 
nostru, dar se prezintă cu un fru
mos palmares. Sperăm că selecțio
nații noștri vor avea o comportare 
bună.

2. R. P. Bulgaria—R. P. Polonă. 
Erte greu să ciștigi la Sofia ! Pro
nostic 1.

3. Parul—Petrolul, Petrolul n-a pu
tut câștiga la Constanța nici 
atunci cind deținea cea mai 
formă. Pronostic 1 și x.

4. Știința Timișoara— Steaua.
ța merge bine. Nici Steaua nu

chiar 
bună

Știin- 
merge

6—1,
6—2,

8—6;
6—2 ;

1— 6. 4—6;

a Namian 2—6, 
Dibar—Gabriela Velicu 
Țiriac, Rakosi—Bosch, 
abandon Drrn, Dibar 
neprezentare la Fătu,

6—2.
din întîlnir.ea 
Țiriac—Bosch 

Țiriae—Cristea 
Rakosi—Bosch 

Ionescu— 
Aneta Ve- 

0-6;
6-2, 

Cristea 
cîștigă 
Velicu.

La scorni de 8—6 pentru Dinamo, 
cînd învingătorii erau cunoecuți, s-a 
întrerupt partida de dublu mixt Ți
riac, Verone—Cristea, Namian (8—6,
5— 7, f—2) și va continua azi di
mineață de la ora 8,30.

In celălalt meci al etapei. Steaua 
a întrecut la scor categoric pe Știin
ța : 10—5. De remarcat că Mârmu- 
reanu l-a învins ta trei seturi pe 
Bardan (6—3, 6—0, 6—4), iar tînă- 
rul life Năstase — din ce în ce mai 
bun — a ciștigat la Burciu (7—5,
6— 3, 1—6, 6—1). în partidele între
rupte de luni, Burciu l-a întrecut în 
ultimă instanță pe Popovici (3—6,
7— 5, 2—6, 6—3,.6—4), iar Eleonora 
Roșianu pe Mariana Ciogolea (13— 
15, 6—1, 6—0). Alte rezultate: C. 
Năstase—Basarjrb 6—2, 2—6, 6—1, 
6—1; Mărmureanu—Basarab 6—1,

C. Năstase, Mărmurea- 
Basarab 6—3, 7—5,

In numărul 9 - septembrie - al revistei
„SP&ftT $1 ItHMCĂ”

• Un strălucit succes cosmo
nautic.

• Salturile din stratosfera.
• Aparat de scufundat autonom.
• Pentru a deveni bun trăgător.
• Turismul, un mijloc de recreare 

și călire fizică.
întunericul învins.
Viteză, înălțime, distanță. 
Racheta „aer-aer".
Receptor simplu pentru începă
tori.
Fulger electronic.
Magazin, Cuvinte încrucișate,
etc.

6—2. 6—1 ; 
nu—Bardan,
6—8, 6—0.

Azi (ora 14,30) și miine (8,30 și 
14.30) se dispută etapa a dona : Pro
gresul—Steaua și Dinamo—Știința.

J Cereți la toate Centrele de Di-
! fuzare a Preiei numărul 9 — sep-
! lembrie — ai revistei „SFORT Șl » 
• TEHNICA”. ’
‘---------------------„I

prea slab, dar fără jucătorii din lot, 
este greu de presupus că poate pleca 
de la Timișoara, cu ambele puncte. 
Pronostic 1, x.

5. U.T.A.—Dinamo București. UTA 
se comportă mulțumitor. In schimb 
campionii manifestă o accentuată 
scădere de formă. Deci, favorită 
UTA.

6. Viitorul—St. 
va juca probabil 
ambiție, dorind 
fața publicului.

7. Minerul—C.S.M.S.
„spargă gheața" 
că joacă acasă.

8. ASMD S. Mare—CSO P. Mare. 
Un derbiu regional in care și 1 și 2 
sânt posibile.

9. Crișul Oradea—Jiul Petrila, Un 
meci foarte „tare" în care Jiul poate 
învinge numai datorită experienței.

10. Drubeta Tr. Severin—Dmamo Pi
tești. primul pronostic este x, dar 
pentru că este de așteptat ca Dru
beta să-și găsească, în fine, 
în categoria B, indicăm și 
tic 1.

11. l.M.V. Medgidia—Poiana
Poiana Cimpina joacă bine in depla
sare. Iată motivul pentru care indi
căm x, 2.

12. Stanța Galați—C.S.O. Galați. 
Alt derbiu și din nou pronostic 
1, 2.

roșii. Steagul roșu 
la București cu mare 
să se reabiliteze în 
Pronostic x, 2.

Trebuie să
și Minerul mai ales 
Pronostic 1.

Mare—CSO R.

PRONOEXPRES

cadența
pronos-

Cimpina

La tragerea Pronoexpres din 26 sep
tembrie a.c. au fost extrase din urnă 
următoarele numere:

20 19 1 13 46 2
Numere de rezervă: 7 11
Fond de premii : 426.757 iei. 
Tragerea 

miercuri 3

MAGAZINELE 
DE MATERIALE 
SPORTIVE

SPORTIVI!

SI CELELALTE REVISTE 
SPORTiVE SOVIETICE

ABONATI-VÂ DIN TIMP 
PENTR'J ANUL 1963 

LA PUBLICAȚIILE

ABONAMENTELE SE PRIMESC 
LA OFICIILE ȘI FĂCTORU POȘ
TALI, DIFU7ORH DE PRESĂ DIN 
ÎNTREPRINDERI Șl INSTITUȚII

PRECUM SI 
AL1E ARTICOLE 

ntton. SPORTIVE FRODUse Apuc DE CALITATE 
[SUPERBA*11 jOHIN

„Sonietski sport", „Futbol' 
„Spertiuniie igri“, „Sport za 
rubejom", „Șahmatl v SSSR“

Rubrică 
sport. .

următoare va avea loc 
octombrie la Dej.

redactată de Loto-Prono-



U. T. A. — NOVISAD 0-0 Au cuvîntul antrenorii!
ARAD 26 (prin teleJon). — Partida 

Internațională amicală dintre cele două 
formații a corespuns ca nivel tehnic 
doar; 20 de minute. în acest timp 
ambele echipe au practicat un fotbal 
clar și de calitate. In special texti- 
lisștai au desfășurat acțiuni spectacu
loase și periculoase. Ei au ratat in 
această perioadă cinci ocazii clare 
prin Floruț (min. 3 și 7), Sasu (min. 
fi și 15). Cea mai mare ocazie a fost 
ratată de Tom a (min. 22), care scă
pat singur a voit să dribleze și por
tarul și acesta a avut timp să-i plon
jeze la picioare și să rețină balonul. 
Oaspeții au avut o singură ocazie 
clară, în min. 17, cînd Rudici a tri
mis mingea in bară. După acest pre

Sub privirile lui Pop (C.S.M.S. Iași), Urgiceanu (Știința Timișoara) priiule 
cu siguranță. Fază din meciul C.S.M.S__ Știința, câștigai de ieșeni cu 3—1.

Echipa Steagul roșu revine pe linie de plutire
Și în ediția actuală a campionatu

lui, STEAGUL ROȘU va pierde greu 
sau de loc pe teren propriu. Este o 
constatare la care ne conduce nu 
numai victoria obținută duminică in 
fafa Științe; Cluj, ci și gradul de 
pregătire atins de „ll-le“ brașovean 
in momentul de față.
’ Să începem cu apărarea. Deși cu 
state noi în echipă, toată partea 
dreaptă (Bărbulescu, Filimon) și 
stoperul (Jenei) posedă cunoștințele 
tehnice necesare pentru declanșarea 
atacurilor, prin trimiterea baloanelor 

iirf-FB-cu direcția: spre atac. 
^^'iFlc^pre Campo și Sigheti, 
ei au ajuns de mult la acea 
maturitate in joc, Incit în privința 
lor să nu existe temeri. Avind deci 
în compartimentul defensiv o bună 
bază de plecare a acțiunilor, atacul 
n-a resimțit lipsa baloanelor. Hașoti, 
Selymesi, Meszaros și Năftânăilă s-au

RESTANTĂ IN CATEGORIA B
DRUBFTA TR. SEVERIN —

PROGRESUL ALEXANDRIA 5—1 
d-1)

In repriza secundă echipa locală a 
atacat continuu, marcind 4 gohiri și 
ratînd multe alte ocazii. Au înscris 
Cristescu (min. 34 și 57). Draconu 
(min. 61), Ghinea (min. 78 și 89). 
p-speetiv Rădulescu (min. 15). (Gh. 
Manalu, coresp.).

Dinamo București — Progresul 0-0
(Urmare din pag. 1)

«părătorii Progresului, astfel că mi
mai Ene 11 s-a găsit o dată liber, 
a șutat puternic, dar Cozma a reușit 
să oprească acest șut ce putea să 
fie decisiv. Progresul s-a ținut greu 
pe picioare cea mai mare parte din 
repriza a Il-a, dar în final, profitînd 
desigur și de accidentarea lui Ene II. 
care i-a obligat pe dinamoviști să 
bată în retragere, a trecut din nou 
la atac și a construit două faze bune, 
una în min. 80 (cînd Uțu a plonjat 
la picioarele lui Mafteuță) și alta 
în min. 84. încheiată cu un șut nă
prasnic al lui Copil, apărat de ace
lași Uțu.

Arbitrul C. Nfțescu a condus cu 
unele scăpări următoarele formații :

DINAMO : Uțu — Popa, Constan- 
tinesen, Ivan — ALEXANDRU VA- 
SILE, ȘTEFAN — FNE II (Nicn- 
leseu) Ntculescu, (Țircovnicu), Un-

ludiu promițător, textijiștii au scăzut 
ritmul, practicînd în continuare un 
joc incjlcit, lipsit de orizont și de 
eficacitate.

în repriza a II-a jocul se înviorea
ză puțin, dar acțiunile ambelor echipe 
rămîn fără rezultat. De semnalat 
„bara" lui Sasu din min. 79. I. Ri
tter a condus bine formațiile : U.T.A.: 
Coman - Sziics, Căpuș, .Vea-nfu — 
Băcuț. Mețcas — Selymesi (Betschow- 
ski III), Sasu. Tîriea. Floruț 
(Vați), Torr.a (Asiminoaie). NOVISAD: 
Dravic — Belici (Debeljacki). Po- 
povici, Tojo^ici — Birzici. Vradniak 
(Stoianovici) — Laclccerici, Lernici, 
Rudici. Vlaschi (K-ipa). Birmayer.

ȘT. 1ACOB — coresp.

Foto ; Ion Ghețiu

demarcat, derutant, scăpind mereu de 
sub supravegherea adversarilor di- 
recți și „găsindu-se" cu destulă ușu
rință și subtilitate. Doar Fusulan a 
fost mai puțin mobil pe postul său 
de centru înaintaș (vîrf de atac), 
coordonind cu pricepere acțiunile 
compartimentului ofensiv.

Unde „scîrțîie" încă treburile ? 
La apărarea imediată, care, a- 
tunci cînd trebuie să destrame un 
atac, se arată nesigură in interven
ții, fiind depășită cu o oarecare u- 
șurință. !n această direcție antreno
rul Silviu Ploieșteanu mai are de 
lucrat serios pentru ca „ll-le" din 
Brașov să redevină intr-adevăr o 
formație redutabilă.

ȘTIINȚA CLUJ n-a evoluat la 
înălțimea locului (1) pe care-1 ocu
pă in clasament, nicj la Brașov. 
După o primă repriză mai bună, li
derul a slăbit vizibil in partea a 
doua a jocului, cedînd cu totul ini
țiativa formației gazdă. Pentru o mai 
bună organizare a jocului studenții 
au folosit o așezare judicioasă pe 
teren: cu halful Crișan, retras, cu 
Popescu și înainte și înapoi, cu 
Gane, centru retras, coordonator. A- 
tacul. insă, cu aripa dreaptă alcătui
tă din doi debutanți fToma ș; Adam) 
care au acționat cu timiditate șj cu 
nn H. Moldovan (din nou șters) n-a 
reușit să închege nici o acțiune pe
riculoasă. Nefiind in stare să țină 
mingea de loc atacul și-a obosit în
treaga echipă care Și așa a fost asal
tată din plin de un adversar botărît 
să ciștige.

tG. N1COLAESCU

guroiu (ENE JI), Țîrcovnicu, (Efti- 
mie), Eftimie (David).

PROGRESUL: COZMA — Panait, 
Caricas, Soare — IONITA, PAȘCA- 
NU — MAFTEUȚA (Copil), Oaidă, 
Protopopescu (de ce a fost schimbat 
el în repriza a 11-a și nu Oaidă?), 

Smărăndescu I și Baboie.

De la I. E. B S.
Pentru întâlnirea internațională de box 

București — Varșovia care va. avea loc 
joi 27 septembrie a.e. orele 19 pe Sta
dionul Republicii, sint valabile următoa
rele categorii de legitimații :

— roșîj și maron în piele, Ia parter,
— verzi în dermatin însoțite de dele

gații, la masa presei,
— albastre în dermatin, verzi în der- 

! matin, gri în dermatin ale maeștrilor
emeriți ai sportului și antrenorilor eme
riti, gri in dermatin cu ștampila „BOX”, 
bej în dermatin. eliberate de UCFS oraș 
București și regiunea București (numai 
cele care sint valabile la toate mani
festațiile sportive și cele cu . ștampila 
„BOX”), arbitrii și antacnorii <ie box.

Una din principalele cauze ale 
răminerii in urma a fotbalului nos
tru, ale încetinelii inadmisibile cu 
care se îndeplinesc sarcinile privind 
redresarea acestei discipline sportive 
atit de populare o constituie slaba 
pregătire și. mai ales, slaba exigență 
a majorității antrenorilor noștri de 
fotbal.

Dacă unii antrenori ca Ilie Oană și 
Silviu Ploieșteanu se străduiesc, in 
general, să-și facă datoria (ți de aici 
nu trebuie înțeles că nu mai au și 
lipsuri) cu greu se pot aduce cu
vinte de laudă la adresa altora. Se 
pune întrebarea: ce le lipsește an
trenorilor noștri. pentru a lucra in 
cele mai bune condition!, pentru a-și 
pregăti echipe puternice, capabile să 
desfășoare un ioc modern, eficace, 
de calitate ? Nimic ! Au tot ce le tre
buie, poate chiar cec a mai mult decit 
alți colegi de-ai lor. Și atunci, de 
ce stau treburile aș* cum stau?

Pentru că cea mai mare parte a 
antrenorilor noștri de iotbai conti
nua să antreneze echipele „după ure
che". și dau dovadă de o slă
biciune condamnabilă față de co
moditatea și neseriozitatea celei mai 
mari părți a jucătorilor de fotbal.

Să ne explicăm. Se împlinesc doi 
ani de la o importantă consfătuire 
cu antrenorii de fotbal. S-a discutat 
atunci pe larg, pe toate fețele, ră- 
mînerea m urmă a fotbalului, s-au 
făcut propuneri, s-au elaborat pla
nuri și s-au luat angajamente. Față 
de cerința ca fotbalul să fie pus 
cit mai repede pe linia de plutire, 
lucru care se impunea și se impune 
și astăzi, s-au ridicat glasuri că 
„intr-un an nu se poate, dar după 
doi-trei ani treburile se vor rezot- 

■ va", lată că au trecut nu unul, ci 
doi ani. Care e diferența ? Se joacă 
azi un fotbal mai bun ca atunci ? 
Acest început de campionat dove
dește contrariul! Și să nu uităm că 
între timp s-a mai organizat o ase
menea consfătuire și iar s-au luat an
gajamente.

Așadar, nu de planuri de măsuri 
I duceam lipsă, ci de pricepere și 

mai cu seamă de perseverență și 
control in aplicarea lor.

Sutele de mii de iubitori ai fotba
lului vin pe arșiță ori pe ploaie să 
vadă fotbal. Care dintre antrenorii 
echipelor noastre fruntașe (să nu 
mai vorbim de cele de categorie B 
sau din regiuni, asupra cărora vom 
reveni) pot sta cu fruntea sus în 
fața spectatorilor ? Care pot spune 
sutelor de mii de iubitori ai fotba
lului: „lată, aceasta e echipa crescută 
de mine în ani de trudă. Iată după 
ce sistem joacă băieții mei". Sau: 
„E drept că am pierdut acest meci, 
dar am jucat, totuși, fotbal !“

Dacă cu cîțiva ani în urmă se 
putea spune că echipa cutare are 
o formație de bază, asistăm azi la 

I adevărate și penibile improvizații de 
I la un joc la altul, cu jucători tre- 
cuți prin 2—3 și chiar mai multe 
posturi, de parc-ar fi cei mai straș- 

! nici din lume. Unde e personali
tatea echipei, adică personalitatea 
antrenorului ? Se lucrează adesea 

j la voia intîmplării, perspectiva a 
fost înlocuită cu_. meciul următor I

P8IMBI MICI Dl FOTBAL
IIH8ÎÂBI Al AkO:

8. P. 8.-MU8C
(Urmare din pag. 1)

Domniei, tribunele stadionului 23 
August vor fi desigur pline. Așteptam 
să vedem din partea fotbaliștilor selec
ționați preocupare pentru pregătire, se
riozitate și combativitate, lnlr-ua co
rint, că s'mt vrednici de încredere» re 
li s-a acordat șî privesc co fruntea au* 
jocul de la Madrid.

*
Înlîlmrea R.P R.—-Maroc care se va 

disputa duminică cu începere de la ora 
16 pe stadionul „23 August* va fi con
dusă de arbitrii iugoslavi Z. Bajici (11 
centru), B. Gagici și B. Botici.

LOCAȚIUNE DE BILETE
S-au pus în vînzare la casele obișnuite 

biletele pentru: gala âe box BUCUREȘTI 
— VARȘOVIA care are loc astăzi' pe sta
dionul Republicii, campionatul republican 
de călărie din 27—3G IX. de la Baza hi
pică din Calea Pievnei, cuplajul de fot
bal RAPID — DINAMO BACAU și PRO
GRESUL — CRIȘANA din 29.1X. de pe 
stadionul „23 August” precum și pentru 
intiJnirea international^ de fotbal R. P. 
ROMINA — MAROC din 30 IX. de pe 
stadionul „23 August”, (în deschi
dere meciul de fotbal VIITORUL — 
STEAGUL ROSUs ccmtiuad pentru tara- 
pionatul cat.

Se apelează la diferite formule „ma
gice*, cum a fost după „mondialele" 
din Suedia, cind unii antrenori (de 
exemplu la Progresul) au crezut că 
e destul să așeze oamenii după 
formula 1—4—2—4 ca să ciștige orice 
meci. S-au auzit apoi voci, cum că 
aite sisteme de așezare ar fi mai 
bune, fără să se țină seama de valoa
rea și specificul lotului echipei, de po
sibilitățile fiecărui jucător și fără să 
se desfășoare o muncă intensă de 
instruire.

Ce arată acest lucru ? Că majo
ritatea antrenorilor nu studiază ce 
e nou in fotbal, că nu caută ei în
șiși să găsească noi soluții și for
mule. așteptind să le vină de unde
va, de-a gata. „Beton armat* și... 
un punct in deplasare, „pe ei !* a- 
casă — iată „tactica* unanim apli
cată! E semnificativ faptul că in 
vasta bibliotecă documentară înfiin
țată cu eforturi serioase la Consiliul 
General ai UCFS cei mai rar în- 
tilnîți sint antrenorii (și jucătorii) 
de fotbal. Ce-au apucat pe vremea 
cind erau jucători — iată „bagajul" 
de cunoștințe cu care vor unit antre
nori (Francisc Ronav-Crișana. de 
pildă) să-și pregătească echipele. 

Primul raid intreprins de ziarul nos
tru a dovedit din plin acest lucru.

Nu o dată ne-am adresat antreno
rilor de categoria A (chiar și celor 
federali), invitîndu-i să scrie în zia
rul nostru despre fotbal, despre pro
cesul instructiv-educativ, să susțină 
discuții pe diferite teme privind re
dresarea fotbalului. Cu mici excepții, 
cunoscute cititorilor noștri, ceilalți 
s-au eschivat în fel și chip, ne-au 
aminat la infinit, de Ia un campionat 
la altul.

Am invitat pe antrenori să-și spună 
punctul de vedere in legătură cu 
dezvoltarea fotbalului mondial, să-și 
împărtășească impresiile după me
ciurile susținute de echipele lor peste 
hotare (cu zecile și sutele pe an). 
Aceeași tăcere I De ce ? Este aici 
un fel de comoditate, de lipsă de 
răspundere, la care trebuie să se 
renunțe neîntîrziat.

Comoditate se manifestă și în pre
gătirea cadrelor de jucători. Foarte 
puțini dintre antrenorii primei cate
gorii se pot mîndri că-și cresc ei 
înșiși jucătorii. Unii cred chiar că 
datoria lor este să facă numai echi
pe, de creșterea jucătorilor trebuind 
să se ocupe în exclusivitate colegii 
lor de la categoriile mai mici. Un 
asemenea fel de a gîndi este dăună
tor și efectele se văd clar.

Unii antrenori (ex.: Farul, C.S.M.S. 
ș.a.) îndată ce s-au văzut in cate
goria A au început să ceară jucători 
din dreapta și din stingă, ca și cînd 
altcineva trebuie să răspundă de ac
tivitatea viitoare a echipei.

Ar trebui vorbit despre modul cu 
totul „original" în care au înțeles 
antrenorii echipe; Steaua să... înti
nerească echipa. In loc să-și pre
gătească și să introducă treptat ju
cători tineri, la Steaua s-a „mers" 
ani de zile cu aceeași formație (chiar 
cind unii jucători nu mai repre
zentau o valoare) — asta ca primă 
greșeală — pentru ca apoi să înti
nerească dintr-o dată formația, fără 
să se folosească unii jucători (Bone, 
de exemplu) care să-i ajute pe ti
neri. să-i învețe. Alți antrenori, cum 
ar ii cei de la Farul. Progresul ș.a. 
își „întăresc" echipele cu jucători 
fără perspective, la care au renunțat 
alte echipe (ex.: Dinulescu, Copil 
111. Nisipeanu etc.).

Este multă superficialitate și lipsă 
de seriozitate in asemenea moduri 
de a lucra.

In ultima vreme se manifestă o 
condamnabilă lipsa de exigență tată

ȘTIRI... ȘTIRI... ȘTIRI... ȘTIRI..^
CLASAMENTE

.CUPA SPORTUL POPULAR* 
(după cinci etape)

PROGRAMUL JOCURILOR DIM 
CAPITALA

S1MEATA. Stadionul „23 August*, 
ora 14,15: Rapid — Dinamo Bacău (ea*. 
A); ora 16: Progresul — Crișana nr.de» 
(eat. Al. Stadionul Giulești, ora »,3»J 
Progres.nl — Crișana Oradea (t-r'ereCIî 
ora 10,15: Rapid Dinamo Baeftu (ti
neret).

1—X U.T.A. • puncte (3 jocuri)
St. roșu 9 puncte (4 jocuri)

3—5. Știința Cluj 1 punct (5 jocuri)
Petrolul 1 punct (4 tocuri)
Steaua 1 punct (3 jocuri)

8. Știința Timiș. 2 puncte (5 jocuri)
7. Dinamo Bacău 3 puncte (3 jocuri)

8-9. Progresul 1 puncte (5 jocuri)
Farul 4 puncte (5 jocuri)

10—11. C.S.M.S. 1 puncte (4 jocuri)
Crișan a S puncte (4 jocuri)

12—13. Viitorul 7 puncte (5 jocuri)
Minerul 7 puncte (5 iocuri)

14. Dinamo Buc. 12 puncte (3 jocuri)
15. Rapid 14 puncte (5 jocuri)

In acest clasament nu au fost incluse
meciurile etapei din 23 septembrie.

„CUPA LOTO-PRONOSPORT" 
(după șase etape)

1. Petrolul + 11 goluri (5 focuri)
2. Farul ■+ 5 goTuri (6 jocuri)

3-4. C.S MS + 4 goluri (5 jocuri)
Șt Cluj + 4 goluri iocuri)

5. Progresul + 3 goluri (5 jocuri)

de procesul instructiv-educativ. An
trenamentele nu se fac conform 
cerințelor actuale. Durata și. îndeo
sebi, intensitatea ședințelor de antre
nament sint diminuate, în loc sa 
crească. Multe antrenamente au un 
caracter formal, plictisitor. Nu se 
face o delimitare intre necesitățile 
pregătirii colective și individualizare, 
nu se practică repetarea execu'iilor 
de bază, îndeosebi a celor deficitare 
la jucători. Nu este stimulat inte
resul fotbaliștilor pentru pregătirea 
lor. Vedem înaintași care joacă cu 
un singur picior (Tâtaru, Fiorea-Pd- 
trolul Ploiești, Dinulescu etc.) care 
ratează exasperant de multe suturi 
la poartă (să luăm numai meciul de 
ieri). Rar am găsit insă pe careva să 
se pregătească singur, in afara pro
gramului, tocmai pentru a-Și re
media anumite lipsuri caracteristice.

Puțini antrenori își îndeplinesc ro
lul de educatori, pentru a dezvo ta 
ta jucători pasiunea pentru totbal, 
dragostea pentru pregătire, pentru 
muncă, pentru culorile clubului. Sînț 
tolerate abateri de tot felul, de la 
comportarea în muncă și pe terenul 
de sport și pînă în viața personală. 
Puțini antrenori iau măsuri disci
plinare, pînă la scoaterea din echi- 
»ă a celor care persistă în abateri. 
Am văzut însă antrenori care tole
rează toate acestea șl care, de dra
gul unor rezultate efemere, pun obra
zul pentru indisciplinați înrăiți Cum 
altfel poate fi explicată situația pe
nibilă a echipei Dinamo, campioana 
țării, care practică un fotbal dezor
donat, incilcit, dovedindu-se a nu 
fi vrednică să-și apere șansele in 
importante intilniri internaționale, 
deși are cel mai valoros lot de ju
cători în momentul de fața. Dac* 
antrenorii echipei ar pune piciorul 
în prag, să facă ordine, altfel ar 
sta lucrurile.

Este timpul să se treacă serio* 
la muncă, să se lichideze cu como
ditatea, cu lipsa de preocupare pen
tru însușirea a tot ceea ce e nou 
in fotbal. De ajuns cu indulgența 
aceasta dăunătoare față de cei ce 
vor să se numească fotbaliști fărl 
să muncească serios, temeinic.

Antrenorii să-și ia în serios func
țiile de maiștri, să crească jucători 
valoroși, echipe puternice. Sint prin
tre ei foști portari vestiți, fundași 
și stoperi, ori renumiți trăgători la 
poartă... Se mai vorbește și acum 
de felul cum jucau Gică Ponescu, 
Francisc Ronai, Andrei Șepci. Reuter, 
Lupaș ș.a. De ce nu cresc fiecare 
cite 1—2 jucători care să facă faima 
fotbalului nostru de azi. la nivelul 
cerințelor actuale? Ce Ie lipsește? 
Că doar ei înșiși povestesc cit de 
greu se lucra în condițiile vitrege 
de demult I

Ne exprimăm convingerea că an
trenorii noștri de fotbal sint mult 
mai capabiii decît o arată rezulta
tele. că sint în stare să aducă ia 
echipele lor, în fotbalul nostru, re
virimentul așteptat, pentru ca și acest 
sport, atit de iubit, să se alinieze 
în rind cu sporturile noastre frun
tașe. Se cere însă mai multă munci, 
seriozitate, exigentă și spirit creator. 
Este, dacă vreți, o chestiune de 

respect și mindrie față de propria 
lor calitate de antrenori.

Este adevărat că nici federația de 
fotbal nu a ajutat pe antrenori in mă
sura cuvenită, nu i-a controlat temei
nic. Specialiștii din cadrul federației 
s-au mărginii de cele mai multe ori 
să asiste la cite un meci. E prea puțin.

Dar despre asta, intr-un articol 
viitor.

Meciul Progresul — Dinamo București 
nu este inclus in acest clasament.

6. Viitorul + 2 goluri (5 jocuri)
7—a. Șt. Timiș. + 1 gol (6 jocuri)

St. reșu ■K 1 gol (5 jocuri)
Steaua 1 gol (3 jocuri)

18. U.T.A. 0 goluri (4 jocuri)
M—12. Rapid — 1 gol (6 jocuri)

Din. Buc. — 1 gol (3 jocuri)
13. Din. Bacău — ■ 2 goluri (4 iocuri)
14. Crișana — 9 goluri (5 jocuri)
15. Minerul — 19 goluri (6 jocuri)

DUMINICA. Stadionul „23 August”: or* 
14: Viitorul — Steagul roșu Brașov (cai. 
A); ora 16: R.P.R. — MAROC: ora ÎS 
(teren II): Viitorul — Steagul ro?u Bra
șov (tineret). Stadionul Dinamo: ora ins 
Dinamo Obor — Progresul Alexandria 
(cat. Bl. Stadionul Olimpia C.A.M. ora 
IC: Știința București — C.S.M. Mediaș 
(cat. B).

Progres.nl


Milne, Fa' Ankara,
încep Jocurile Balcanice de atletism

de mîine, stadionul din 
găzdui tradiționalele în- 
Balcaniadei de atletism, 

mai

Incepînd
Ankara va 
treceri ale 
Astfel, pentru a 21-a oară, cei 
buni atleți din R.P. Romină, R.P.F.
Iugoslavia, R.P. Bulgaria, Grecia și 
Turcia se vor intîlni în cadrul unui 
important concurs, care de la an la 
en stirnește un interes tot mai mare.

Un bun prilej deci, pentru strînge- 
irea legăturilor de prietenie dintre 
sportivii țărilor balcanice.

La această ediție, toate țările par
ticipante au anunțat în loturile lor 
prezența celor mai în formă spor
tivi. Mulți, dintre ei au concurat cu 
două săptămîni înainte la Belgrad, în 
cadrul campionatelor europene, iar 
ceilalți s-au pregătit eu atenție pentru 
această importantă confruntare bal
canică. Așadar, ne putem aștepta la 
o serie de performanțe valoroase și, 
probabil, modificări pe tabelele re
cordurilor naționale și chiar balca
nice.

Delegația țării noastre a părăsit 
Capitala în cursul dimineții de 
miercuri. Ea cuprinde, printre alții, 
pe recordmana mondială, campioana 
olimpică și europeană lolanda Balaș,

Zoltan Vamoș, A tex. Bizim, Valeria 
Jurcă, Andrei Barabaș, Constantin 
Greeescu, Eugen Ducu, Petre Astafei, 
Ioana Petrescu, Elisabeta Teodorof, 
Maria Diaconescu, Viorica Belmega, 
Lia Manoliu, Ana Sălăgean.

Jucători romini
de tenis

peste
de masă
hotare

să plece cu avionulurmează
echipa masculină de tenis de

Speranțele japonezilor 
pentru J. O. de la Tokio

Astăzi 
ia Atena 
masă C.S.M. Cluj, campioană a țării 
noastre. In capitala Greciei, formația 
romină compusă din Negulescu, Giur- 
giucă și Hidvegi, va intîlni vineri 
echipa campioană A. O. Pagrațiou, în 
cadrul primului tur al „Cupei campio
nilor europeni".

Ieri a părăsit Bucureștiul îndreptîn- 
du-se spre R. P. Polonă, o selecționată 
a clubului Voința, alcătuită din Eleo
nora Mihalca, Marta Tompa, Luci Slâ- 
vescu, Covaci, Bottner, Angelescu, Io- 
nescu Soare. Demien. In R. P. Polonă, 
jucătorii de la Voința vor susține o 
serie de întilniri la Lodz și Gdynia cu 
sportivii echipei Start.

Echipa feminină a R. P. nomine pc locul II 
la campionatul mondial dc popice

R.S.C. (Mj $1 R.P.F.I. (F) — CAMPIOANE MONDIALE
BRATISLAVA 25 (prin telefon).— 

Marți dimineața au început pe arena 
cu șase piste din localitate întrece
rile pe echipe din cadrul celei de a 
V-a ediții a campionatelor mondiale 
de popice. La „start" s-au aliniat 
șase formații feminine și nouă mas
culine. Primele confruntări între cei 
mai buni popicari din lume au dat 
loc la dispute deosebit de echili
brate. Pentru a ilustra dîrzenia cu 
care s-a jucat este suficient să re
dăm clasamentul la sfîrșitul primei 
zile a „mondialelor", cînd au evoluat 
primele trei schimburi din fiecare e- 
chipă. Fete: 1. R.S. Cehoslovacă
1.229 p.d.. 2. R.P.F. Iugoslavia 1.222 
p.d., 3. R.P. Ungară 1.221 p.d., 4. 
R.P. Romină 1.187 p.d., 5. R.D. Ger
mană (actuala deținătoare a titlului) 
1.141 p.d . ............................
Băieți: 
p.d., 2. . _
R.P.F. Iugoslavia (cîștigătoarea ti
tlului la ultima ediție) 2.601 p.d., 4. 
R.D. Germang 2.598 p.d., 5. R.F.
Germană 2.591 p.d., 6. R.P. Romină 
2.590 p.d., 7. Austria 2.536 p.d., 8.
Elveția 2.321 p.d., 9. Franța 2.320
p.d.

BRATISLAVA 26 (prin telefon}. 
In ziua a doua a campionatelor mon
diale sportivii din reprezentativele

țării noastre au început bine con
fruntarea lor cu cei mai valoroși po
picari din lume. Astfel, după schim
bul patru echipa feminină a trecut 
pe locul întîi cu 1.621 p.d. fiind ur
mată în ordine de selecționatele 
R.P.F.I. 1.617 p.d., R.P.U 1.609 p.d., 
R.S.C. 1.604 p.d., R.D.G. 1.541 și 
Austria 1.531 p.d. Și la băieți am să
rit după al patrulea schimb de pe 
locul VI pe locul IV, cu 3.425 p.d., 
situîndu-ne înaintea reprezentativelor 
R.F.G., R.D.G., Austriei, Elveției și 
Franței.

Întrecerile au continuat pînă seara 
tirziu. Reprezentativa feminină a țării 
noastre s-a clasat pe locul doi. Ținea

femi- 
inter-

femi-

Balaban (388 p.d.). Elena Predeanu 
(406), Margareta Szemany (393), Eca- 
terina Antonovici (434),Elena Lupescu 
(396) și Ioana Gothardt (406) au reu
șit să obțină cea mai bună perfor
manță realizată de vreo echipă 
nină romîneascâ în competițiile 
naționale de pînă acum.

CLASAMENTELE FINALE:
nin 1. R.P.F.I. 2451, 2. R.P.R. 2423, 3. 
R.S.C. 2416, 4. R.P.U. 2395, 5. R.D.G. 
2346, 6. Austria 2323. Masculin: 1. 
R.S.C. 5259, 2. R.P.U. 5248, 3. R.D.G. 
5213, 4. R.P.F.I. 5187, 5. R.P.R. 5108. 
Urmează in ordine R.F.G., Austria, 
Elveția și Franța. Vineri încep între
cerile pentru titlurile individuale.

6. Austria 1.135 p.d.
1. R.S. Cehoslovacă 2.673 
R.P. Ungară 2.645 p.d., 3.

Echipa R. P. Rom iac in semifinalele 
campionatului european feminin de baschet

După cum relatează presa internațio
nală. sportivii japonezi se pregătesc de 
pe acum pentru viitoarea ediție a Jocu
rilor Olimpice de vară, care va avea Ioc 
la Tokio. După cum a declarat recent 
conducătorul tehnic din cadrul Comite- 
tului Olimpic japonez, care răspunde di
rect de pregătirea delegației sportive 
japoneze pentru această mare competiție, 
Japonia va fi reprezentată Ia toate pro
bele olimpice, mai puțin kaiac femei. 
Un număr de aproape 2.500 de sportivi 
candidează Ia un Ioc în reprezentativi 
Japoniei pentru J.O., ei pregătindu-se în 
prezent sub supravegherea a 107 antre
nori salariați. Pînă în anul 1963, cînd, 
după
Tokio jocurile 
2.500 de sportivi 
mai 800.

După calculele
la J. 0. din 1961, Japonia așteaptă să 
obțină 25 medalii dc aur, 14 de argint 
ți 24 de bronz.

ÎNCEPE TURNEUL FINAL
(Urmare din pag. 1)

Gum se știe, vor fi organizate Ia 
preolimpice, din cei 
vor rămtne în lot nu-

specialiștilor japonezi

*0*

și R. P. Bulgaria 20, Izrael 13, R. P. 
Mongolă 11, Elveția 10, Porto Rico 
7‘/2, Tunisia 6‘/2. Grupa C: R.P.F. 
Iugoslavia 27‘/2, R. S. Cehoslovacă 
și Olanda 25, R. P. Polonă 24'/2. 
Islanda 21, Finlanda 19‘/2, Franța 17. 
Uruguay 12, Luxemburg 6*/2, Cipru 
*/2. Grupa D: Argentina 29‘/2. R. P. 
Ungară 28, Austria 21, Danemarca 
19y2, Cuba și Anglia 19, Albania și 
India 14*/^, Iran 8‘/2, Irlanda 6'/2.

Miercuri după-amiază a avut loc 
tragerea la sorți a turneului linal. In 
prima grupă, în care urmează să fie 
desemnată campioana mondială, iau 
parte, în ordine, următoarele 12 e- 
chipe: U.R.S.S., R.P.F. Iugoslavia.
R. D. Germană, Argentina, R. S. 
Cehoslovacă, Austria, R. P. Romină. 
Olanda, R. F. Germană, S.U.A., R. P.

Ungară, R. P. Bulgaria. Echipele cla
sate in preliminarii pe locurile 4—6 
iau parte la turneul grupei B finale. 
Restul echipelor joacă în grupa C, 
după sistemul elvețian de-a lungul a 
11 runde, pentru stabilirea clasamen
tului tuturor reprezentativelor parti
cipante.

In prima rundă a turneului final, 
care are loc joi după-amiază, echipa 
R. P. Romine întîlnește 
Austriei

FOTBAL PE GLOB
CAMPIONATUL U.R.S.S 

IN FAZA DECISIVA
Au luat sfîrșit întrecerile din 

'două grupe ale campionatului unional 
de fotbal. Iată ultimele rezultate înre
gistra te: Kairat Alma Ata-Zețiit Lenin
grad 2—1; S.K. A. Rostov pe t>on—Lo
komotiv Moscova 3—1; Spartak Mos
cova—Torpedo Moscova 1—0; Spartak 
Erevan—Moldova Chișinău 3—li Dau
gava Riga—Jalghiris Vilnius 2—0.

In turneul final pentru desemnarea 
cîștigăloarei titlului de campioană a 
U.R.S.S. pe anul 1962 vor juca urmă
toarele 12 echipe: Dinamo Kiev, 
Ț.S.K.A.. Șahtior Donețk, Zenit Lenin
grad, Moldova Chișinău, S.K.A. Ros
tov pe Don, Dinamo Tbilisi. Dinamo 
Moscova, Spartak Moscova, Torpedo 
Moscova. Pahtakor Tașkent și Nef- 
tianik Baku (In componența grupei 
finale au intrat primele șase echipe 
din cele două serii preliminarii}. Me
ciurile din turneul final vor începe 
ia 29 octombrie.

• In prezent se află în turneu In 
Franța echipa engleză de fotbal Ar
senal Londra. In primul meci, echipa

cele

a învins la Paris cu scorul 
(0—0) echipa Racing Club. 
Kladno s-a disputat meciul

Arsenal 
de 3—0

• La 
internațional de fotbal dintre echipele 
S.O.N.P. Kladno și Spartak Moscova. 
Fotbaliștii sovietici au terminat învin
gători cu scorul de 4—3.

• Intr-un meci retur contînd pentru 
„Cupa campionilor europeni" la fot
bal, echipa Ipswich Town (Anglia) a 
învins cu scorul de 10—0 pe Floria na 
(Malta). Primul meci fusese cîștigat 
cu 4—1 de echipa engleză, care s-a 
calificat pentru turul doi.

FLORIN GHEORCIIIU a adus echipei
R.P.II. cale mai multe puncte in preli

minariile Olimpiadei de șah

MULHOUSE (Agerpres). — In a 
patra zi a campionatului european 
feminin de baschet. reprezentativa 
R.P. Romîne a obținut o victorie 
clară asupra .echipei Belgiei, cu 
scorul de 72—40 (39—20). Baschet
balistele romînce au făcut o partidă 
excelentă, dominînd în permanență. 
Punctele au fost înscrise de: Do
rina Marian 21, Eva Ferencz 16, 
Sanda Dumitrescu 7, Elena Ivano- 
vici 6, Virginia Jujescu-Fieraru 4, 
Doina Bălan 4, Cornelia Gheorghe 4, 
Hanelore Krauss 
cu 5, Margareta Simon 2.

Tot în cadrul 
joacă echipa țării noastre, R. 
garia a învins R. P. Polonă 
38. Prin această victorie, baschetba
listele bulgare și-au asigurat califi
carea pentru semifinale, clasîndu-se 
pe primul loc în seria B. R. P. Bul
garia 
seria

In 
R. S. 
două 
finalistelor din seria B. Aceste două 
puternice echipe au învins pînă a- 
cum, conform previziunilor, la scoruri 
categorice, nelăsînd nici un dubiu a- 
supra calificării lor. Iată rezultatele 
înregistrate marți în această serie:

3, Irina

seriei B.

Vasiles-

in care 
P. Bul-
cu 60—

va juca cu a doua clasată din 
A.
seria A, meciul U.R.S.S. — 
Cehoslovacă va decide primele 
clasate, deci adversarele semi-

U.R.S.S. — R. P. Ungară 88 -29, 
R.P.F. Iugoslavia — Italia 50 — 48.

Miercuri s-au înregistrat uswtâtoa- 
rele rezultate: R. P. Bulgaria — 4b--l- 
gia 77—36, R. P. Ungară — 
55—43, R. P. Romină — Franța 
(21—19, 38—38). Prin această victime, 
reprezentativa R. P. Romîne s-a cali
ficat pentru semifinale, alături de 
echipele R. P. Bulgaria, U.R.S.S. și 
R. S. Cehoslovace, 
joacă între ele in 
ora cînd închidem

Ultimele două 
cadrul seriei ia 
ediția.

CAMPIOWUl Of BASCHff
AL ARMATELOR PRifffMf

(Agerpres). — După o par- 
disputată, echipa Steaua a 

cedeze în fața formației

LVOV 
tidă viu 
trebuit să
Ț.S.K.A. Moscova care rămtne, alături 
de Legia Varșovia, neînvinsa în tur
neul final al campionatului de baschet 
al armatelor prietene.

Iată rezultatele tehnice: Ț.S.K.A. 
Moscova—Steaua București 47—40 
(22—22), Ț.DN.A. Sofia—Honved 
Budapesta 63—60 (34—28), Legia 
Varșovia—Dukla Praga 94—68 (43-— 
34)

PE SCURT
• Cea de-a 4-a partidă a meciului 

pentru titlul de campioană a lumii 
la șah dintre Bîkova și Gaprindaș- 
vili s-a încheiat cu victoria tinerei 
mari maestre gruzine. întreruptă la 
mutarea 42, partida nu mai putea fi 
salvată de Bîkova, care s-a recunos
cut învinsă fără a mai relua 
jocul. Acum, după consumarea a 4 
partide, 
3,5-0,5 
dașvili.

Gazdele au cîștigat cu scorul de 
13—11 (7—5). Jocul a fost ari»**- țy 
de Sidea (R. P. Romînâ).

scorul meciului a devenit 
în favoarea Nonei Gaprin-

Budapesta s-a disputat me• La
ciul internațional masculin de hand
bal în 7 dintre echipele selecționate 
ale R. P. Ungare și R.S.S. Ucrainene.

caleidoscop* cAva.cmo<o>se<n»

• Rezultate de valoare au fost în
registrate în concursul internațional 
de atletism de la Varșovia, la care 
au participat unii dintre cei mai buni 
atleți polonezi. Atleta Tereza Ciepla 
a stabilit două recorduri poloneze. Ea 
a parcurs 100 m plat în 11,5, iar în 
proba de 80 m garduri a fost crono
metrată cu 10,6. De remarcat că 
Ciepla a cîștigat și proba de săritură 
în lungime cu 6.22 m. tri competiția 
masculină, Rut a aruncat ciocanul 
la 67,78 tn. Fotk a realizat pe 100 m 
plat 10,4, Piatkowski a aruncat dis
cul la 58,95 m, iar 
în proba de 5.000 
de 13:53.0.

Zimny a realizat 
m plat rezultatul

Floyd Patersson îrvîhs 
prin k. o. în prima repriză! 

SONY LISTON E NOUL CAMPION 
MONDIAL DE BOX LA TOATE CATE

GORIILE

CHICAGO 26 (Agerpres). — Meciul 
de box profesionist pentru titlul 
mondial al cat. grea dintre deținăto
rul centurii, negrul Floyd Patersson 
(85,500 kg) și Sony Liston (97,5 kg), 
desfășurat marți seara la Chicago, s-a 
încheiat cu o mare surpriză. Liston 
a devenit campion al lumii, obținînd 
o rapidă victorie prin k.o. chiar în 
prima repriză. După un studiu pre
lungit, Patersson a lansat un atac 
rapid în minutul 2, mcercînd să-și 
lovească adversarul la stomac. Liston 
«. eschivat și contrind eficace l-a 
soos din luptă pe Patersson.

Noul campion mondial este, de ase
menea, negru. Ea are 28 de ani șl a 
(susținut 36 de meciuri, nepierzînd 
nici unuL

UNESCO (Organizația Națiunilor 
Unite pentru problemele invățămintu- 
lui, științei și culturii) a "început să 
se preocupe și de problemele educației 
fizice și sportului. Această organizație 
a hotărit să patroneze Consiliul inter
național de educație fizică și sport și 
a creat un Comitet de cercetări care 
s-a reunit recent la Paris pentru a 
discuta problema „Educația fizică și 
dezvoltarea socială a adolescenților".

FIUL1 cunoscutului fotbalist englez 
Stanley Matthews continuă seria suc
ceselor sportive în... tenis. Recent, el 
a cucerit pentru a treia oară conse
cutiv titlul de campion de juniori al 
Angliei, învingînd în finală pe parte
nerul său obișnuit în probleme 
dublu. Graham Stilwill.

de

PRESA SCANDINAVA scrie că 
cordmanul mondial și campionul 
ropean in proba de săritură cu prăjina, 
Pentti Nikula (Finlanda), este impli
cat intr-un mare scandat, întrucît a 
cerut bani pentru a lua parte la dife
rite concursuri. Imediat după termina
rea campionatelor europene de la Bel
grad ziariștii suedezi au încercat să 
afle părerea atletului finlandez în le
gătură cu aceste acuzații dar el a re
fuzat să facă orice fel de declarații. 
Un amănunt; din luna mai Nikula a 
participat la pește 30 de concursuri 
internaționale.

re- 
eu-

ÎN CADRUL unui concura interna
țional de natație, desfășurat la Paris, 
olandezul Jiskoot a stabilit un nou 
record european in proba de 100 m 
fluture, realizînd timpul de 59:5 sec. 
Vechiul record pe care îl stabilise 
maghiarul Gulrich. cu cîteva zile în 
urmă, era de 1:00,2.

S-A ÎNCHEIAT campionatul de 
lupte clasice al U.R.S.S. pe anul 
1962. In ordinea celor opt categorii, 
titlurile de campioni au fost obținute 
de următorii sportivi : Kocerghin,
Egadze, Karaev, Granțeladze, Roots, 
Kirov, Abașidze, Roecin. De remarcat 
că nici unul dintre campionii de a- 
nul trecut nu și-a păstrat titlul.

IGNORIND toate avertismentele 
primite din partea diferitelor foruri 
sportive internaționale, guvernul sud- 
african a anunțat că va continua prac
ticile discriminării rasiale în activita
tea sportivă din Republica Africa de 
Sud.

JUAN ALBERTO Schiaffino, care a 
făcut parte din echipa reprezentativă 
de fotbal a Uruguay-ului, cîștigătoare 
a titlului de campioană mondială in 
anul 1950, a părăsit definitiv Italia 
după ce a jucat timp de opt ani la 
cluburile F. C. Milan și A. S. Roma.

ATLETA sovietică Maria Itkina a 
„respirat ușurată" la terminarea cam
pionatelor europene de la Belgrad. Ea 
a participat la următoarele probe: 100 
m, 200 m și la ștafeta de 4x100. Ți-

nînd seama de cursele din serii, semi
finale și finale, reiese că ea a luat star
tul de 11 ori.

TREI dintre cicliștii prezenți Ia cam
pionatele mondiale de ciclism de pe 
stadionul Vigorelli din Milano au par
ticipat pentru a 17-a oară consecutiv 
la această întrecere. Este vorba de 
Derksen, Plattner și Gillen.

ANTRENORUL italian Arthur Pas- 
quier a fost un spectator nelipsit la 
cursele de semifond desfășurate în ca
drul campionatelor mondiale de ciclism 
de la Milano. „Ce păcat — a declarat 
el — că mi s-â retras licența. Aș fi 
putut încă să-l conduc pe cîștigătorl". 
De reținut Pasquier are 80 de ani...

AUTOMOBILISTUL englez Roy 
Salvadori a scăpat ca prin minune 
dintr-un accident suferit pe pista din 
Oulton Park, unde se antrena. In timp 
ce mergea cu o viteză de aproape 
145 km pe oră, mașina sa a alunecat 
de pe pistă, răsturnindu-se 
lac, din fericire nu prea 
avut noroc" — a declarat 
pionul englez!

intr-un 
adine. „Am 

laconic căm

din Berlin 
record

GERHARD Sperling 
(R.D.G.) a stabilit un nou 
mondial de surdo-muți la proba de 
10.000 m. El a alergat distanta în tim
pul de 44:54,6. Vechiul său record era 
de 46:04,0.

• Turul ciclist internațional M 
R. P. Bulgaria a continuat cu desfă
șurarea etapei Stara Zagora — Bur
gas (164 km). Victoria a revenit 
ciclistului bulgar Dimitri Nikolov. 
care a realizat timpul de 4h 58 05.0. 
In clasamentul general individual1 
conduce Rittmeyer (R. D. Germană) 
— 13h 19:41,0, urmat la 3 minute de 
coechipierul său Szeber și la 3:16.0 
de bulgarul Nencio Hristov. Pe echi
pe, în fruntea clasamentului se află 
R. D. Germană.

• In două orașe din U.R.S.S. — 
Riga și Ordjonikidze — s-au desfă
șurat întrecerile finale ale campiona
telor unionale la lupte libere. Actua
la ediție a fost marcată de cîteva 
surprize. La categoria „cocoș", Elkan 
Tadeev a reușit să învingă pe multi
plul campion al lumii Aii Aliev și să 
cîștige astfel centura de campion 
unional. Tînărul sportiv gruzin Be- 
riașvili s-a dovedit cel mai bun Ia 
categoria ' ușoară, învingîndu-l și pe 
fostul campion mondial Vladimir Si- 
niavski. La categoria grea s-au întîl- 
nit doi campioni ai lumii: Ivanițki 
(grea) și Medvedi (semigrea). între
cerea a prilejuit multe momente oa- 
sionante, încheindu-se cu victoria iui 
Medvedi, care și-a făcut astfel un 
strălucit debut la categoria grea. Ce
lelalte titluri au fost cîștigate de: 
Gabsatarov (cat. cea mai ușoară) ; 
Bekmurzov (semimijlocie) ; Albit 
(mijlocie) și Madalviae (semigrea).
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