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In cadrul unei ședințe speciale, 
Federația internațională de bas
chet (F.I.B.A.) a tras la sorți 
meciurile din cadrul ediției 
1962—1963 a Cupei campionilor 
europeni. Campioana masculină a 
țării noastre, Steaua, stă în pri
mul tur, iar în al doilea va juca 
cu învingătoarea dintre campioa
nele R. P. Ungare și Turciei. Di
namo Tbilisi, actuala deținătoare 
a trofeului, va juca direct în 

i sferturi de finală.
Ia fete, Rapid București va în- 

1 tilni campioana Izraelului.

Tragsrea la sorți 
In „C.C.E." la baschet

7 la București w 
fia și Dukla Praga. Alături de 
aceste formații va evolua și echi
pa Steaua București.

Primele jocuri vor avea loc în 
ziua de 9 octombrie, urmînd ca 
turneul să se dispute în conti
nuare în zilele de 10, 11, 13 și 
14 octombrie
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Peste cîteva zile va începe în 
sala Floreasca din Capitală o in
teresantă competiție internaționa
lă de handbal în 7 la care vor 
participa echipele masculine ale 
cluburilor militare din unele țări 
socialiste. Pînă în prezent au con
firmat participarea La acest turneu 
formațiile Ț.S.K.A. Moscova, 
Honved Budapesta, T.D.N.A. So-

I

HALTEROFILII BULGARI 
; EVOLUEAZĂ ÎN CAPITALĂ

Sîmbătă seara va avea loc 
in sala Floreasca întîlnirea jn-

Dcși n-a Just nevoie de... celula fotoelectrică pentru stabilirea j temațională de haltere dintre
învingătorului, proba de 100 m din cadrul Duminicii sportive din ) repiezentativeke orașelor Bucu-
comwta Girbovi a dat loc la o pasionantă întrecere. Citiți în pag. ( rești și Sofia. întîlnirea este
a 2-a reportajul nostru despre această frumoasă manifestare sportivă ? așteptată cu interes întrucât

sătească I în ambele formații evoluează
Foto: St. Petrica [ oei mai buni halterofili. Din 

< echipa Bucureștiului fac parte, 
! printre alții, Balaș Fiți, Lazăr 
( Baroga, Ion Panait, Silviu Ca- 
t zan iar în cea a Sofiei vor 
' evolua Petkov, Jankov, Tkacev, 
J Konarev ș.a. care au partici

pat la recentele campionate 
mondiale de la Budapesta.

Organ al Uniunii de Cultura Fizică și Sport din R.P. Romînă

Un mare turneu internațional 
de handbal in

bl omeni din întrecerea internațională de viteză pe circuit rezervată 
motocicletelor de 350 cmc sport. De la stingă la dreapta: Alex. 
Șuier cu nr. 52, Ivan Manolov (R, P. Bulgaria) cu nr. 458 și 

Florin Costache cu nr. 46, clștigătorul cursei 
l'oto : T. Chioreanu

Echipa masculină de baschet a R. P. Romîne 
participă la un turneu în R. S. Cehoslovacă

. Azi dimineață, reprezentativa 
masculină de baschet a R. P. Ro
mine părăsește Capitala, plecînd 
în R. S. Cehoslovacă. Baschetba- 
liștii roinînî vor participa la un 

[ important turneu internațional, 
i alături de selecționatele R. S. 
1 Cehoslovacă I, R. S. Cehoslovaeă- 
, tineret, R.S.S, Lituaniană și R.

P. Ungară. întrecerile se vor des
fășura în zilele de 3 și 4 octom
brie la Karlovy Vary și în conti
nuare (5, 6 și 7 octombrie) la 
Praga.

Din lotul țării noastre fac parte 
Netlef, Novaeek. Niculescu, De- 
mian, Spiridon, Cîmpeanu, Țedu- 
la. Giurgiu ș.a.

am solicitat ajutorul redactoru
lui de fotbal al ziarului „Cesko- 
slovenski. Sport" din Praga, 
Jan Sokol, care ne-a transmis 
următoarele:

★
In rîndurile de mai jos vom 

[ace o scurtă prezentare a echi
pei cehoslovace. In acest scop

Devenită tradițifmalâ, competiția „Traversarea lacurilor* — desfășurată dumitiicâ — a stirnit un 
deosebit interes în riadul iubitorilor sporturilor nautice. în clișeul nostru, unul din concur eu ti a

C. Vlad (Dinamo) a 

îmbrăcat tricoul de 
campion al țării și, 
după Jeticitărite obiș

nuite, rninglie — 

răsplată meritată —
calul care l-a con-

dus spre victorie

Foto Tli. Roibu

Tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej! 
și ion Gheorghe Maurer 

au sosit la Djakarta
DJAKARTA, 1 — Trimisul special Agerpres, fon Găl2- 

țeanu, trasmite:
Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, președintele Consiliu

lui de Stat al R. P. Romine, care, împreună cu tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri, și Ccr- 
neliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, face o vizită de 

prietenie in Indonezia la invitația președintelui și primului mi
nistru al Republicii Indonezia, dr. Sukarno, a sosit la Djakarta 
luni la ora 13,23, ora locală (7,63 ora Bucureștiuiui).

Aeroportul Kemajoran, străjuit de palmieri legănați de briza 
oceanului, este împodobit sărbătorește. Sint arborate drapele 
de stat ale Republicii Indonezia și Republicii Populare Rormne, 
drapelul forțelor armate ale Republicii Indonezia. Lingă por
tretele conducătorilor de stat ai Republicii Populare Romine 
și Indoneziei, pe frontispiciul de un alb imaculat al aerogării, 
scrie în limba indoneziana: „Bun venit excelenței șale domnul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Romine".

In intimpinarea inalților oaspeți romini au venit pe aeroport 
dr. Sukarno, președintele șl primul ministru al Republicii indo
nezia, dr. Lejmena, locțiitor al ministrului prim, generalul 
Nasufion, ministrul apărării, și alți membri ai guvernului, 
inalți demnitari, personalități ale vieții politice, culturale și 
economice, generali și ofițeri superiori.

Era de față o delegație din Irianul de vest, in frunte cu re
verendul Rumainum.

Pe aeroport se aflau, de asemenea, șefii misiunilor diplo
matice acreditați la Djakarta și alfi membri ai corpului diplo
matic

Erau prezenfi Pavel Silard, ambasadorul R. P. Romine in 
Indonezia, și membrii ambasadei.

Pe aeroport se aflau mii de locuitori ai Djakartei și numeroși 
ziariști indonezieni, corespondenți aj agenjijlor de presă, zia
relor și posturilor de radio și televiziune străine, ziariști ro
mini

Avionul „IH8“ a apărut deasupra aeroportului escortat de 
avioane cu reacție aparfinind forțelor armate indoneziene, și 
după citeva minute a aterizat. Din avion au coborit tovarășul ' 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, împreună cu tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer și Corneliu Mănescu. Ina.ții oaspeți au fost intîmpinați

(Continuare in pag. a 8-a)

CURSURI DE INSTRUCTORI 
SPORTIVI

deschis 
sportivi 
cu dra- 

muncă

în orașul Sibiu s-a 
un curs de instructori 
la care partieipă tineri 
goste pentru această 
din satele și comunele raioa
nelor Făgăraș, Agnita și Si
biu. Viitorii activiști sportivi 
voluntari se pregătesc cu con
știinciozitate pentru a deveni 
instructori la următoarele dis
cipline sportive: atletism, vo
lei, fotbal, handbal, oină, trîn- 
tă și haltere. Lecțiile sînt pre
date de profesori de educație

nlIRIE, Li PLOIEȘTI

Petrolul ia startul în „Cupa orașelor tîrguri"
SpartaK Brno — o echipa valoroasă, cu 4 internaționali printre care $i Vlasiimil Dubnih

16 și 
ma-

Mîine, la Ploiești, Petrolul 
susține primul meci în cadrul 
„Cupei orașelor tîrguri". Echi
pa ploieșteană va avea de în
fruntat redutabila formație din 
R. S. Cehoslovacă. Spartak 
Brno.

Meciul, suscită desigur un 
interes deosebit. Gazdele slnt 
dornice să obțină o victorie de 
prestigiu in fața unei echipe cu 
renume,

„Spartak Brno activează în Meciul va începe la ora 
irima categorie a campionatu- va fi condus de arbitrul . . I — — t-, — 1 — . - I t 7 1 ri •• D svl 1 n

★
După cum se 

tarea confratelui 
tak

prima categorie a campioi
lui cehoslovac. Ea se află în ghiar Bella, 
momentul de față pe locul 8 
din 14 echipe. Din cele 8 par
tide susținute, Spartak a cîști- 
gat 3, 3 terminat la egalitate 
1, a pierdut 4, obținînd un go
laveraj de 11:10. Iată rezulta
tele obținute de Spartak în ac
tualul campionat: pe teren pro
priu: cu Șlovan Nitra 
Dynamo Praga 1—2, 
Praga 2—1, Kladno 5— 
deplasare: cu Spartak 
2—0, Jcdnota Trencin 
Hradec Kralove 0—3 și Slov- 
naft Bratislava 0—1. Privind 
aceste rezultate, cel mai valoros 
este desigur, cel obținut cu cam
pioana Cehoslovaciei,, Dukla 
Praga, care cuprinde majorita- 

' tea internaționalilor din echipa
* reprezenta țiyă a Cehoslovaciei. 
| Spartak Brno practică un joc 
z atletic, în forță și are o apărare 
i masivă, greu de trecut. In apă- 
| rare, de altfel, joacă doi inter- 
| naționali: portarul Schmucker 
i (rezerva lui Schroif) și funda

șul Janoscin. In linia de atac 
figurează alți dof internaționali.

' Punctul forte al echipei îl con
stituie renumitul Vtastimil Bub- 
nik care a figurat de nenumă
rate ori în reprezentantivele de 
fotbal și hochei pe gheață ale 
Cehoslovaciei In fine, cel de-al

• patrulea internațional al echipei
din Brno este centrul atacant 
Lichtnegel. Echipa obișnuită fo
losită în campionat de Spartak 
Brno (și probabil și la Ploiești) 
este următoarea : Schmucker—
Vita, Kolilich, Janoscin—Piszek,

1—1.
Dukla

1. In
Plsen
0-1.

rela-vede din 
nostru, Spar- 

echipă matură,Brno este o

C..JJ )

Dill DEA I

experimentată. Iată un motiv 
în plus ca meciul de mîine să 
[ie privit cu o deosebită serio
zitate de jucătorii ploleșteni. Ei 
nu vor trebui să precupețească 
nici un efort pentru a reprezen
ta ~cu cinste fotbalul nostru în 
această competiție internaționa
lă. Amatorii de fotbal din țara 
noastră așteaptă din partea e- 
chipei Petrolul un joc de cali-

fizică și antrenori cu o îndo 
lungată experiență.

ILIE IONESCU coresp.

ȘI-AU AMENAJAT ARENA 
DE POPICE

Cine trece prin fața între*  
prinderii forestiere din Boto
șani poate observa în curte a- 
rena de popice, una dintre 
cele mai recente realizări ale 
asociației sportive. Această 
bază sportivă a fost amenajată 
cu sprijinul conducerii între
prinderii și prin munca patrio
tică a sportivilor. Acum, pe 
noua arenă de popice îi intît- 
nești în orele de răgaz pe sa- 
lariații întreprinderii, practi
ced sportul lor preferat.

A. ABRAMOVICI -coresp.

EXCURSIE IN MUNȚII APUSENI

Un număr de 30 de săteni 
din comuna Vultureni, raionul 
Gherla, membri ai asociației 
sportive din comună au ple
cat într-o frumoasă și instruc
tivă excursie în munții Apu
seni. Timp de trei zile ei au I 
admirat priveliștile munților 
noștri și au luat cunoștință 
de noile realizări din orașele 
Huedin, Cimpeni, Abrud, Tur-

(Continuare in pag. a 2-a)

MÎINE, PE STADIONUL 
REPUBLICII, LA ORA 16: 

PROGRESUL BUCUREȘTI - 

gwarbia varșovia
Amatorii de fotbal din Ca

pitala ap ocazia să asiste, 
inline «lupă-amiaz.ă, în cep în d 
de la ora 16, la un interesant 
foc internațional : echipa polo
neză Cwardia Varșovia înlîl- 
nește formația bucureșteapă 
Progresul. Partida se dis

pută pe stadionul Republicii.
Meciul de mîine este ultimul 

din cadrul turneului echipei 
poloneze în țara noastră. Rea
mintim că în primul joc, la 
lași, oaspeții deși au pierdut 
cu 3—0, au lăsat o bună im
presie. Iar duminică, la Cluj, 
ei au întrecut pe Știința din 
localitate cu 2—0, după un 
meci în care au vădit frumoase 
calități tehnice.

Întîlnirea de mîine va fi 
condusă de arbitrul I. Pișca- 
rac, ajutat la tușe de N. Crețu



Duminică sportivă
Pitită în inima nesfîrșitului Bă

răgan, prin părțile Urzicenilor, co
muna Gîrbovi și-a răspîndit faima 
vredniciei cu care locuitorii ei smulg 
ogoarelor fără haturi recolte bogate, 
urcînd an de an, cu pași siguri, 
către primul loc în întrecerea celor 
mai bune gospodării agricole colec
tive din raion sau din regiune. Cele 
două gospodării colective din Gîrbovi, 
«Victoria socialismului" și «Drumul 
păcii", au sprijin de nădejde în Sta
țiunea de Mașini și Tractoare, care 
s-a „clasat" a doua pe raion, după 
cunoscuta stațiune din Bălăci. Con
dițiile noi de muncă și de viață, 
avîntul izvorît din colectivizarea a- 
cestei mari așezări, au făcut ca și 
pe terenurile de sport din comună 
să pulseze o activitate din ce în ce 
mai vie, un număr tot mai mare de 
țărani colectiviști să îndrăgească 
sportul. Aproape că nu există fami
lie care să nu aibă cel puțin un 
reprezentant printre cei 1000 de mem
bri UCFS ai asociației sportive Trac
torul. Demonstrația forței și tinere- 
ței sportivilor din Gîrbovi ne-a fost 
oferită cu prilejul organizării unei 
admirabile „duminici sportive", prima 
acțiune de acest gen a harnicilor 
colectiviști și tractoriști din locali
tate.

TINEREȚE FARA... BATRINEȚE

Gîrbovenii și-au dezis numele. In 
această duminică de sfîrșit de sep
tembrie, scăldată de un soare stră
lucitor, am văzut atîta tinerețe și 
voioșie, atîta veselie pe fețele oame
nilor darnici în aplauze încît ne am 
gîndit cît de nefiresc sună cuvîntul 
Gîrbovi nume potrivit pentru niște 
oameni care trudeau din greu în- 
covoiați de nevoi și griji în trecut.

Programul a entuziasmat asistența 
prin complexitatea sa, prin disciplina 
și buna pregătire a participanților, 
prin minuțiozitatea organizării. A 

Alergarea to sac a stârnit multă veselie printre 
micuții concurenți probleme

fost evidentă dragostea cu care a 
colaborat la reușita lui un larg activ 
obștesc.

PE STADIONUL 
IN SARBATOARE

Multe au fost punctele din pro
gramul acestei „duminici sportive" 
de la Gîrbovi, care nu ne-au dat nici 
un pic de răgaz, stîrnindu-ne inte
resul . clipă de clipă. Este greu să 
faci o alegere. Ce ne-a plăcut mai 
mult ? Greu de dat un răspuns. Ori
cum, una dintre cele mai mari sa
tisfacții ni le-a oferit frumoasa de
monstrație de gimnastică făcută de 
elevii celor două școli din comună. 
Timp de cîteva minute, într-o ordine 
perfectă, frumos echipați, cei mai 
tineri sportivi ne-au încîntat privirile 
cu exerciții dificile, executate cu 
multă îndemînare, așa cum sîntem 
obișnuiți să vedem pe marile sta
dioane. O surpriză plăcută, desigur, 

pentru cei prezenți. O reușită re
priză de gimnastică într-o comună 
răzleață de pe întinsul Bărăganului! 
„'Minunea" se datorează în mare mă
sură inimosului profesor de educație 
fizică, C. Dinulescu, care cu multă 
răbdare, pricepere și pasiune pentru 
meseria sa contribuie neîncetat la 
îndrumarea tineretului către terenu
rile de sport. Tot „mîna" lui am 
văzut-o și la întrecerile de handbal, 
susținute cu atîta ambiție de niște 
copii care abia puteau prinde min
gea în mînă. Interesează mai puțin 
faptul că cei din a VII-a B au învins 
pe cei din a VII-a A sau invers, 
prilej de bucurie pentru unii, de 
— momentană — amărăciune pentru 
alții. Principalul este însă că și aci 
se dezvoltă o nouă generație de 
handbaliști. Că vom auzi desigur, 
peste cîțiva ani de nume ca Dobrița 
Ene, Maria Dinu, Liuba Ormangiu, 
Valeriu Capră, Ion C. Vasile, Gri- 
gore N. Petrescu (ultimii doi și... 
competenți arbitri de handbal redus) 
și alții.

Dar așa cum spuneam, puncte de 
atracție au fost cu duiumul. Cîți din
tre spectatori — în bună parte părinți 
ai concurenților — nu-și vor aduce 
aminte cu plăcere de prima victorie 
a copiilor lor într-o probă atletică, 
de pildă. Iuți ca vîntul s-au dovedit 
pe suta de metri Florea Rădoi sau 
Vasile Soare, Elena Neagu sau Ro- 
dica Dumitru care abia acum se de
prind să rupă cu pieptul firul alb 
de la sosire, în aplauzele mulțimii. 
Dar cicliștii ? Cît de dinamică a 
fost cursa lor de urmărire în care 
colectiviștii Vasile Petcu sau Ștefan 
Neagu parcă zburau pe pista proas
păt amenajată a stadionului. La fel 
de interesante au fost și meciurile 
de volei. Și, pentru că privitorii „tîn- 
jeau*  să dea și ei mingea peste 
plasă, organizatorii au improvizat o 
partidă de un set între cei care 
pretindeau — că... sînt maeștri. Chiar 

spectatori fi a ridicat pentru 
dificile

Foto : St. Petrică

dacă nu au dovedit-o, ei au dat loc 
la un spectacol vioi, mult gustat de 
gospodarii satului. In același timp 
în centrul terenului de fotbal, pe 
saltelele de paie lucrate... peste noapte 
de localnici, cei mai puternici trac
toriști șl colectiviști se străduiau să 
obțină la trîntă numai victorii prin 
tuș. Puțin mai tîrziu ei au cedat 
locul echipelor de tracțiune cu frîn- 
ghia. De două ori colectiviștii au în
vins pe tractoriști, la capătul unor 
dispute pline de haz unde „eroul" 
a fost Vasile Alexandru, care a fă
cut cît... zece.

înainte ca la stația de amplificare 
să se anunțe startul celorlalte probe 
de atletism, tradiționala partidă de 
oină sau meciurile de fotbal, din
tre care cel destinat „bătrînilor" avea 
să culeagă ropote de aplauze, peste 
stadion au trecut ca vîntul „cas
cadele" de rîs. Vreo zece copii, îm- 
brăcați pînă la brîu în saci, au în
ceput să alerge (este un fel de a

In inima Bărăganului..1.

model la Gîrbovi

Copiii colectiviștilor dintr-o comună de pe Bărăgan, la începutul „uceniciei" 
lor in handbal

librului nesigur, iar alții ca să iasă 
învingători aruncîndu-se de-a ber
beleacul spre linia marcată cu alb. 
Zadarnice au fost însă eforturile 
celorlalți concurenți. Mocanu V. Dră- 
gulin, concurentul de o șchioapă, 
avea o „tehnică" deosebită și ajungea 
primul cu mult înaintea celorlalți. 
Tactica era cît se poate de simplă. 
A împărtășit-o chiar el, imediat după 
repetatele victorii, celorlalți adver
sari, tot de-o șchioapă. „N-am sărit 
ca vrabia. Aș fi pierdut timp. Am 
băgat vîrful picioarelor în colțurile 
sacului și am fugit cu pași mărunței". 
Momente de veselie au mai fost stîr- 
nite de alergarea cu oul în lingură, 
cu paharul cu apă unde s-a ținut 
chiar un... baraj pentru stabilirea 
cîștigătorului, cățărarea pe stîlpii cu 
cadouri și cîte altele. Pînă seara tîr
ziu programul a mulțumit toate 
gusturile spectatorilor din Gîrbovi.

ROADELE COLABORĂRII

Am uitat să vă spunem că fru
moasa bază sportivă pe care s-au 
desfășurat întrecerile este o reali
zare destul de proaspătă a localni
cilor. Cei din Gîrbovi dispun acum 
de o adevărată bază sportivă: un 
teren de fotbal, cîte unul de handbal 
și volei, o pistă de atletism cu 
patru culoare, gropi de sărituri, 
cercuri pentru aruncări, două popi- 
cării, cinci mese de tenis etc. In 
plus, asociația sportivă Tractorul 
care are 10 secții pe ramură de 
sport (multe cu rezultate remarcabile) 
dintre care cinci afiliate, poate asi
gura membrilor săi în permanentă 
creștere (numai în ultimele luni 
numărul lor a sporit cu aproape 
150) o activitate continuă, atît vara

Două asociații
In raionul Cărei — regiunea Maramu

reș — există două asociații sportive care 
înglobează în rîndurile lor marea ma
joritate a salariat ilor întreprinderilor, 
instituțiilor și a unităților socialiste din 
agricultură din orașul Cărei și comuna 
Tășnad. Ambele asociații sportive poar
tă acelaș nume, „Recolta", și au anu
mite trăsături comune : și Recolta Că
rei și sora ei mai mică din Tășnad au 
echipă de fotbal în campionatul catego
riei B și, respectiv, în regiune dar 
neglijează în mod nepermis organizarea 
activității sportive a membrilor lor.

RECOLTA CĂREI cuprinde peste 
3.000 de membri UCFS din 39 de uni
tăți din orașul Cărei. In cadrul asocia
ției funcționează 6 secții pe ramură de 
sport afiliate la federațiile respective 
(fotbal, scrimă, tenis de masă, volei, 
popice și șah) ou circa 120 de spor
tivi legitimați. Asociația mai are sec
ții de baschet, atletism și tenis, neafi
liate la federații și fără sportivi legi
timați. La prima vedere, după numă
rul mare de secții, se pare că este o 
asociație sportivă puternică. Dar a- 
cea stă impresie se desttramă imediat ce 
vizitezi vreuna din grupele sportive 
ale asociației. De fapt activitatea aso
ciației Recolta se rezumă la două, trei 
secții unde se practică sport de perfor
manță : fotbal, scrimă și tenis de masă. 
Prioritatea o are echipa de fotbal Re
colta Cărei (locul 5 după 5 etape în 
seria a IlI-a a categoriei B), pentru 
care consiliul asociației sportive (pre
ședinte tov. Grigore Cora, secretar tov. 
Augustin Nemeș) își cheltuiește toată 
energia. Secția de scrimă este neglijată 
— de luni de zile nu a mai primit nici 
un ajutor — duce lipsă de echipament 

cît și iarna. Datorită faptului că toți 
membrii UCFS sînt cu cotizația la 
zi, asociația dispune de suficient 
material și echipament sportiv.

Succesele însemnate dobîndite într- 
un interval scurt de Tractorul își 
au explicația nu numai în hărnicia 
consiliului asociației sportive (Vic
tor Tonescu-președinte, C. Neagu și
I. Coman-vicepreședinți, Nicu D. Stan- 
secretar, prof. C. Dinulescu-instruire,
I. Negrea-financiar) ci mai ales în 
colaborarea dintre toți factorii che
mați să sprijine activitatea sportivă. 
Consiliul asociației primește un pre
țios sprijin din partea organizațiilor 
de partid și UTM locale, a sfatului 
popular (prin secretarul său Ion Ene), 
a președinților celor două gospodării 
colective Ion Tudor și Marcel Dobra, 
precum și a directorului S.M.T., 
Paul Ancu, membru în Consiliul Ge
neral UCFS. „Ne străduim cu toți, 
ne spunea tov. Paul Ancu, să asi
gurăm tineretului din comuna noas
tră cele mai bune condiții de prac
ticare a sportului, să îndrumăm pașii 
copiilor noștri spre sporturile care 
dezvoltă cit mai armonios organis
mul, așa cum ne-a trasat sarcină 
Hotărîrea Conferinței pe țară a 
UCFS. Primele noastre succese ne 
încurajează spre o activitate și mai 
susținută. Vă vom invita cît de curind 
la o nouă duminică sportivă. Am 
căpătat de acum experiență".

...De pe întinsul Bărăgan, odinioa
ră jalnică „împărăție a ciulinilor", 
se culeg acum și în sport roade îm
belșugate.

V. GODESCU
N. MARDAN

fără activitate sportivă de mase
Grupele sportive nu-și trăiesc viața, 

excepție făcînd unele secții ale între
prinderii I.C. Frimu și S.M.T. Cărei 
unde sporadic se practică fotbalul, vo
leiul și popicele. Responsabilii grupelor 
sportive nu au fost instruiți în acest 
an dec-ît la începerea Spartachiadei de 
vară a tineretului. Consiliul asociației a 
ținut în 8 luni doar trei ședințe, pe a 
căror ordine de zi figurau, e drept, 
diverse probleme ale muncii sportive, 
printre care și activitatea de mase. 
Pînă la urmă acestea s-au transformat 
în ședințe în care s-a discutat numai 
despre... echipa de fotbal.

Competițiile sportive care să angre
neze masa membrilor UCFS într-o ac
tivitate organizată și plăcută s-au re
dus în cadrul asociației sportive Recol
ta Cărei la cîteva meciuri de fotbal și 
jocuri de volei la grupa sportivă I.C. 
Frimu, la partide de popice la S.M.T. 
și la un turneu de șah. întrecerile eta
pei I a Spartachiadei de vară a tine
retului s-au organizat cu o întîrziere 
de două luni și cu o participare ou 
mult sub posibilități (800 de sportivi).

Asociația sportivă dispune de o bază 
materială corespunzătoare, un stadion 
cu teren ga zona t de fotbal, ou pistă de 
atletism și sectoare de aruncări, o popi- 
cărie cu două piste, șapte terenuri de 
volei, unull de handbal redus, de baschet, 
de tenis, sală de scrimă, de tenis de 
mia să ette. Cu toate acestea, se negli
jează sarcina de bază a unei asociații 
sportive: cuprinderea maselor largi de 
oameni ai muncii și în special a tine
retului în practicarea organizată și sis
tematică a exercițiilor fizice și spor
tului.

LA RECOLTA TĂȘNAD totul se re-

DIN TOATA ȚARA
(Urmare din pap. 1)

da. Excursia s-a încheiat cu o ascen
siune pe vîrful Detunata.

AUREL ANTON-coresp.

COMPETIȚIE TRADIȚIONALĂ

A intrat în tradiția activității spor
tive de la uzinele Steagul roșu din 
Brașov competiția dotată cu cupa 
ziarului de uzină de aici. Ajunsă la 
cea de a V-a ediție această compe
tiție angrenează în întrecerile ei pe 
membrii UCFS din uzină, în cadrul 
unor pasionante concursuri de atle- 
tiscm, volei și fotbal. Sute de tineri și 
tinere își dispută întîietatea cu ardoa
re. Iată cîteva rezultate: atletism 
fete: 100 m—Viorica Pitiș 16 sec.; 
lungime — Elena Frățilă 3.70 m. 
Băieți : 100 m — Nicolae Plugaru 
12,2 sec. ; greutate : Ottmar Fischer 
11,30 m. Volei fete: S. 510—S. 390 
2—0, S. 520 — S.730 2—0; băieți: 
S.610—S.660 2—0, S.460—S.390 2—0. 
Fotbal: S.390—S.450 3—1, S. 510— 
S.730 3—0, S.460—S.610 3—1. În
trecerile din cadrul cupei „Steagul 
roșu" continuă pină la 7 noiembrie 
cînd vor fi cunoscuți cîștigătorii.

P. DUMITRESCU coresp.

O ASOCIAȚIE SPORTIVA IN PLINA^, 
DEZVOLTARE

1.200 de membri UCFS, sînt cu
prinși în secțiile asociației Răsări
tul de pe lîngă fabrica de mobilă 
din Pîncota, raionul Arad. Ei practi
că fotbalul, tirul, șahul, tenisul de 
masă și voleiul. De curînd a luat 
ființă și o secție de popice.

La „Cupa Răsăritul", desfășurată 
pe secțiile de producție ale fabricii, 
au luat parte peste 240 de muncitori 
iar la campionatul asociației se în
trec peste 650 de salariați. .

-
TIBERIU HOTÂRAN — cM-sp.

UN REUȘIT CONCURS DE CICLISM

Pe un traseu între Brad și Gura 
Barza s-a desfășurat un reușit con
curs de ciclism la care au participat 
aproape 30 de concurenți. Tînărul 
Mircea Farkas, elev al Școlii pro
fesionale din Gura Barza, a ciști- 
gat întrecerea posesorilor de biciclete 
de oraș. Cea mai pasionantă cursă, 
a fost însă cea rezervată posesorilor■’ 
de biciclete de semicurse, care a re
venit alergătorului Iosif Sturek. Dis
puta cicliștilor pe biciclete de curse 
a dat ciștig de cauză luiJA^fe> 
Hartman, In program au mai fipto- ș 
rat și probe pentru copii. Florin 
Rădoi a învins la categoria 5—7 ani 
iar Horst Graef la categoria 7—10 
ani. Cu acest prilej sportul cu pe
dale și-a cucerit noi simpatizanți.

MIHAI SUSAN-coresp.

In raionul Cărei,

urmă, la Tășnad existau două asocia
ții sportive, dar cum spune tov. A. 
Bologh, responsabilul financiar al aso
ciației sportive, cele două asociații. Re
colta și S.M.T. s-au unificat... ca să 
nu retrogradeze echipa de foii»al din , 
campionatul regional. Consiliul raionai 
UCFS Cărei nu știe de această uni
ficare, în scriptele lui figurînd mai r*  
multe asociații sportive în comuna Tăș
nad.

La asociația Recolta Tășnad nu exis
tă o evidență dară a membrilor UCFS, 
grupele sportive nu au responsabili, 
activitatea de mase este ca și inexistentă. [” 
Membrilor UCFS din Tășnad nu li sc 
asigură condiții de participare la compe
tiții sportive de mase. Așa se explică 
faptul că la faza pe asociație a Spar- |U 
tach iadei de vară a tineretului au hiat 
parte doar 70 de tineri iar etapa I a 
„Cupei Agriculturii" nu a fost organi
zată de loc. In afară de fotbal, la Tăș
nad se mai practică popiede, tenisul de 
masă și voleiul, pe unicul teren din 
curtea gospodăriei. Din vina considiuJui 
asociației sportive (președinte tov. Vic
tor Rațiu) terenul de volei de la arena 
de fotbal a fost desființat. Sfatul popu
lar comunal a promis că va da un alt 
loc pentru un teren de volei dar pînă 
în prezent sportivii din localitate au 
rămas cu o simplă... promisiune. A so.- 
ciația dispune de o frumoasă sală d« i ’ 
sport însă din lipsă de activitate ea este V 
mai mult goală și o folosesc doar, din 
cînd în cînd, jucătorii de tenis de masă.

Consiliul raional UCFS Cărei trebuie 
să ia de urgență măsuri pentru activi
zarea celor două asociații sportive, ai 
căror membri sînt dornici să se încă- 
direze într-o activitate sportivă organb



A început returulI-am întrecut pe polonezi cu „arma" lor tradițională: TEHNICA
Așadar, reprezentativa de box a Var- 

șoviei părăsește Bucureștiul cu un... 
bagaj de două înfrîngeri. Rezultatele 
realizate de pugiiiștii din Capitală, pre
cum și de coi din Galați, în fața repre
zentanților boxului polonez sint, fără 
discuție, grăitoare. Ele confirmă progre
sul făcut de sportul nostru cu mănuși 
în ultimii ani, progres subliniat într-o 
defclarație de antrenorul polonez Feliks 
Sztamm.

După întâlnirea de pe stadionul Repu
blicii,’'multora nu le venea.să creadă că . ....
selecționata Bucufeștiului cîștigăse la - lor- noștri și a /oaspeților. In privința 
scor. Urni au creziit că reprezentativa 
Varșoviei a fost pregătită necorespunz.ă- 
tor. Un singur lucru ân 'uitat amatorii 
noștri de box și - fără discuție —- 
acesta este cel mai iihpbrt'ânt de reți
nut. Anume că, între boxul nostru și cel 
polonez există acum un echilibru, că 
valoarea boxului romînesc a crescut sim
țitor în ultimii doi ani, că: i-am învins 
pe polonezi tocmai cu arma cu care 
ne întreceau ei regulat pînă nu de mult: 
tehnica. Desigur, trebuie avut în vedere 
că boxul romînisc a strălucit pe ringul 
de la Melbourne șiică — ar putea să sus
țină unii — victoriile noastre din ulti
mii ani sfat firești. Nu trebuie însă uitat 
că după j.O.
boxul european făcea 
nate de succes.
Stilul
nica, 
să se 
nicil,

din 1956. în timp ce 
eforturi încunu- 
se debaraseze de 
a-și însuși tch- 

noastră continua

ca s ă 
pentrufa forță

boxul din țara 
bazeze tot pe forță, în dauna teii- 
și firește, nu progresa. A fost ne

ARBITRUL MAGHIAR SERMER
DESPRE BOXERII I10MÎNI...

A/ă așteptam, ca boxerii romini 
punți accentul mai mult, pe forță, 
fost însă plăcut surprins de boxul iuțe
li cent, de gindirea tactică a rominilor. 

ritatea boxerilor dv. au tendințe 
un box tehnic, afară de Low. care 

pune’brea mult accentul pe forță Foarte 
mult mi-au plăcut Ciucă, Cheorghiu, iar 
dintre învinșii de., - Anton și Monea 
Acesta din urmă, dacă ar fi început 
atacul cei puțin ,la. mijlocul reprizei a 
doua, ar fi întins in mod sigur. Eu am 
dat repriza a treia la 2 puncte lui Mo
nea. Consider că nu sint mulți boxeri în 
Europa care să facă asemenea meciuri 
cu IFalasek.

^Rezultate din campionat
în etapa a treia a campionatului re

publican pe echipe s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : A.S.A. Crișul Oradea- 
C.S.M. Cluj 20—17; C.S.O. Craiova-Meta- 
'hLBocșa 25—15 ; C.S.O. Timișoara — 

Baia Mare 22—17; Constructo- 
nil Hune «loara—Steaua 13—27 ; C.S.O. 
Reșița—Muscelul Cîmpulung 22—17; 
Rapid—Progresul 19—19; C.S.M.S. lași 
—Metalul București 18—21 : C.S.O.
Brăila—Farul Constanța 26—13 ; Voin
ța—Dinamo București 16—24. Întîlnirca 
dintre echipele C.S.O. Galați și Petro
lul Ploiești se dispută astă-seară, la 
Galați.

A III-a ediție a „Cupei Brăilei"
ÎNTRECERI „IN NOCTURNĂ11

cicliștii, 
atracție 
lum:na 
pe un

„Cupa Brăilei" la ciclism tinde să 
devină o competiție valoroasă. Ajunsă 
la cea de a lll-a ediție, ea a angrenat 
sîmbătă și duminică o parte dintre cet 
mai buni rutieri din țara noastră. In 
dorința de a o face cit mai interesantă, 
organizatorii au introdus încă de anul 
trecut în programul acestei cupe un gen 
rar de întreceri :. circuit nocturn. Dar 
atunci, un musafir nedorti, ploaia to
rențială, a făcut imposibilă desfășu
rarea totaiă a circuitului mult așteptat. 
Acum însă, vremea a ținut cu

Fără îndoială că punctul de
l-au  constituit întrecerile la 
fluorescentă. Duminică seara, 
circuit de 1.400 ni. ales în inima orașu
lui și-au disputat întâietatea 2' de a- 
lergători din București, .Brașov, Mediaș, 
Tg. Mureș și Brăila. In această cursă 
neobișnuită au pornit ca favoriti C. 
Dumitrescu și I. Ârdeleanu, care au 
participat de curînd la cîteva reuniuni 
de acest fel în R.D. Germană. Și aș
teptările au fost confirmate. Alăturîn- 
du-se „evadării” inițiate de N. Nicu- 
lescu și Gh. Vasilescu în turul III (s-au 
alergat 35 de ture) I. Ârdeleanu a reu
șit să cîștige la capătul unei dispute 
pasionante între „fugari" și plutonul 
urmăritor, care a captivat publicul.

In ce constă avantajul organizării 
circuitelor în nocturnă? 1. Creează unui 
număr mare de spectatori posibilitatea 
să urmărească cele mai interesante 
faze ale întrecerii. 2. Desfășurarea lor 

cesară o cotitură, spre însușirea perse
verentă a tehnicii,-și aceasta s-a făcut.

Reprezentativa Varșoviei a venit in 
țara noastră, convinsă că va cîștiga întâl
nirile cu pugiiiștii romîtii. Chiar Wala
sek nc declara la sosirea pe peronul 
Gării de Nord că boxerii din Varșovii 
sfat bine pregătiți și că var lupta pînă 
la epuizare pentru victorie. Acum, după 
ce presupunerile lui Walasek... nu s-au 
adeverit, după ce i-am urmărit pe varșo- 
vieni la București și la Galați, putem 
trage ©'concluzie asupra evoluției boxeri-

boxerilor poț^ezi, părerea. ^noastră este 
că Tci: sînt iftai departe tehnic icni buni» 
dar că s-au mulțumit să răiâînă ia știlul 
lor dc box, oare. în anii ,-ij950, 1951, 
1952. domina îringhriîc Europei. De 
atunci însă multe „școli“ europene de 
box au împrumutat cîte ceva de Ia boxul 
polonez, au completat și îmbogățit stilul 
IMilonez de box, l-au adaptat la condi
țiile specifice, în timp ce polonezii, șim- 
țindu-sc... „stăpîni situație". R CÂLARÂSANIU

întrecerile echipelor din Capitală

Pupă excelenta demonstrație de box făcută de Gheorghiu, anunțarea- învingă- 
rttlui- este.:, o simplă formali late

- . , .. . Foto: P. Romoșan

De 3 ani. WaiascK n-a intiinit adversari 
atît de tari ca în Romînia
...declară antrenorul polonei P. flilERSKY

Am văzut anul trecut la Varșovia, 
întâlnirea dintre boxerii polonezi șl 
romini și pot spune că în acest scurt 
răstimp romînii și-au îmbunătățit 
foarte mult tehnica individuală. Ei 
nu mai lovesc cu mănușa deschisă, 
cu antebrațul, și folosesc lovituri pu
ternice Ia corp, ceea ce nu fac boxe
rii noștri. Loviturile plasate la corp 
de boxerii romini au contribuit într-o 
mare măsură la obținerea succeselor 
în meciurile cu echipa Varșoviei. Din 
echipa dv. mi-au plăcut mult Ciucă, 
Anton, Gheorghiu și tânărul din Ga
lați Mitrea Tache. Bineînțeles, des
pre Monea și Cojan am cele mai bu

în aerul răcoros al serii îi ferește în 
toiul verii pe cicliști de razele dogori
toare ale soarelui. 3. Mărește abilita
tea concurenților. 4. Contribuie ia o 
largă popularizare a sportului cu pe
dale.

Și acum cîteva cuvinte despre con- 
curenți. C. Dumitrescu, principalul ani 
mator al primei etape, I. Ârdeleanu, 
Gh. Neagoe, 1. Stoica, Gh. Bădără, N. 
Grigore și... pistardul V. Voloșîn nu 
au făcut economie de energie. De a- 
semenea. „Cupa Brăilei" a evidențiat 
și comportarea unor elemente talentate 
ca 1. Pușcaș (Mediaș), C. Stefanidis 
(Brăila) etc. O mențiune specială pen
tru clubul Steaua care a participat cu 
două echipe. Păcat că secțiile cluburi
lor Olimpia Buc. și Dinamo nu au con 
curat cu echipe complete. Participarea 
tuturor cicliștilor fruntași ar fi dat un 
plus de dinamism întrecerilor. Dar a- 
ceste absențe nejustificate nu pot scaoe 
totuși din reușita competiției-

lată acum învingătorii în cele două 
etape : sîmbâtă, 100 km. : C. Dumitrescu 
(Olimpia Buc.) 2 h 35:35; duminică, cir
cuit 49 km: I. Ârdeleanu (Steaua) Ih 
07:33. Clasament general : !. C. Dumi
trescu 3h43:41 ; 2. I. Ârdeleanu 3h<4:28; 
3. I. Stoica (Steaua) 3h44:57; 4. V. 
Eghed (Olimpia Brașov) Îh4t.57: 5. Gh 
Neagoe (Steaua) 3h44:57. „Cupa Brăi
lei” a fost cîștigată de echipa Steaua 1.

TR. IOAN1ȚESCU

mai căutat să-și îmbunătățească propriul 
stil. Reprezentanții Varșoviei, la care am 
admirat pregătirea fizică excepțională 
care le-a dat posibili Batea să lupte mai 
cu scamă în akima repriză într-un tempo 
susținut, ne au arătat însă că nu au 
suficientă stabilitate pe picioăre, iar 
atunci cînd sint „încolțiți* 6, uzează’ de 
trucuri, țin exasperant de mult. Boxerii 
noștri au plăcut spectatorilor nu nOmai 
din punct de vedere al eficacității; ci 
și al știhilud curat, pe care l-au folosit. 
Sînt indicii că sportul nosțiu,. cu mănuși 
ține paștri Wr r^comandărne' fondui’ in- 
ternaționai la ^|inrin<țrea tota
lă din arsenalul boxerilor ’ a: forț?r-.4is- 
trucțiver a bătăii, și la:
nicii, a scrimei pugiHstie.ș.,:Lima\^tMs- 
la ne așteaptă întîlniri gr?;-- Li ^hda- 
pesti {cude .’tinerei ț
re), la Glasgow (cu ecb’pa.iȘcoțh’ij -și 
la Belgrad (cu reprezenta ni va Iugoslaviei), 
unde boxul nostru trebuie .să confirme 
ultimele sale rezultate.

ne impresii. In ultimii trei ani Wala- 
sek n-a avut meciuri atît de grele 
ca la București și la Galați. Monea 
și Cojan ne-au dat posibilitatea să 
constatăm că Walasek poate avea 
adversari extrem de puternici în Eu
ropa și că nu se poate culca pe lau
rii unui titlu european.

TURNEU AVIATIC
începutul lunii septembrie, 

.Aurel 
din București decolau de pe

avut loc în orașul 
s-a bucurat de mult 
albastră a inălțimi-

nunti pe drept cuvint: 
și curaj*.
aviatic a continuat apoi 
Brașov, Tirnăveni, Mediaș, 

Mureș.

La 
sportivii Aeroclubului central 
Vlaicu' 
aerodromul Clincen: pentru un lung 
turneu aviatic in țară. Aveau ca... 
recuzită planoare, parașute, avioane, 
iar in program figurau soliști ai înăl
țimilor ea : Gheorghe Iancu (maestru 
emerit), Constantin Manolache, Oc
tavian Băcanu, Mircea Finescu, Ște
fan Calotă și alți maeștri ai sportului 
nostru aviatic.

„Premiera" a 
Sf. Gheorghe și 
succes. Pe scena 
lor, sportivii aviatori s-au întrecut 
in pilotarea diferitelor aparate de 
sport (avioane, planoare, aeromodele), 
in minuirea parașutelor. Spectacolul 
se putea 
„Măiestrie

Turneul 
în orașele
Sibiu. Turda, Cluj și Tg. 
Peste tot, demonstrațiile sportive ae
riene, organizate de Federația romî- 
nă de aviație, în colaborare cu con
siliile regionale UCFS Brașov, Cluj 
și Mureș-Autonomă Maghiară, au 
fost aplaudate la „scenă deschisă". 
Zeci de mii de oameni ai muncii aU 
urmărit cu emoție evoluțiile de înal
tă acrobație ale cunoscuților piloți 
aviatori Ilie Crișmaru, Constantin 
Conțu, Mihai Ionescu. Nicolae Cons- 
tantinescu, loan Georgi ș.a.

Gimnastica la trapez aerian execu
tată de Gheorghe Iancu pe un avion 
A.N.-2 a entuziasmat pur Și simplu 
publicul. O deosebită impresie au lă
sat demonstrațiile planoriștilor (tor-

Sîmbătă și duminică la Dinamo, flo- 
retiștii și spadasinii din Capitală au 
deschis seria întrecerilor din cadrul re
turului fazei de zonă a campionatului 
republican.

în fața planșelor s-au prezentat cîte 
16 trăgători de fiecare armă. Ei au par
ticipat, inai întîi, la un turneu de cali
ficare, încheiat, în general, cu rezultate 
normale.

Ea floretă, de pildă, în finală au in
trat toți fruntașii floretei masculine 
bucureștene — T. Mureșanu, I. Zilahi, 
I. Drimbă, S. Poenaru. Mai insistent și în 
bună dispoziție, T. Mureșanu a ocupat lo
cul I. L-a secundat campionul țării, I. Zila
hi care, însănătoșit, a putut evolua mai 
aproape ,de valoarea . șa,. Bine s-au com
portat și S. Poenaru (multă tenacitate) 
și A. Maxim Qn continuu progres). Pro
mițătoare și evoluția lui Z. Eejan și 
T. Clasament : 1. T. Mureșanu
(Știința) 7 v. ; 2, I. Zilahi (Steaua) 
5 v. ; 3. S. Poenaru (Steaua) 5 v. ; 4. 
C. Nicolae (Steaua) 4 v. ; 5. I. Drîfabă 
(Steaua) 3 v.; 6. N. Maxim (Steaua) 
2..V. ; 7. Z. Bejan (Progresul) 1 v.; 8. 
P. Radocea (Progresul) 1 v. Pentru 
finala pe țară s-au mai calificat : Mî- 
Iiăilescu (Progresul) și Matei (Steaua).

Ea spadă, cîteva surprize : turneul 
final s-a desfășurat fără trei dintre pro
tagoniștii probei, R. Dobresen, St. Toth 
și T. Sîrbulescu. Spectatorii au putut

orășenesc.. Acestea s-au bucurat 
echipele do- 

pregătit cu șeriozita- 
îndeosebi la Dinamo, 
Mătasea Dudești,-O-

Recolta, IPROMET, I.P.L.

referim
Rapid,

M.I.,

ultima sâptămînă, activitatea 
baschetbalistică din orașul București 
se desfășoară cu intensitate sporită. 
Pe lingă competițiile începute cu cite- 
va săptămîni in urmă, s-au disputat 
jocurile primei etape a'-e campionatu
lui 
de un frumos -succes, 
vedind că s-au 
te. Ne
S.P.C., 
limpia 
și altele. • Iată acum rezultatele pri
mei etape a campionatului. Capita
lei : MASCULIN, categoria califica
re: Dinamo (tineret)—Olimpia M.I. (ti
neret) 63—59 ; S.P.C.—Vestitorul 
Rapid—Steaua 59—35 ; Olimpia 
Electrica 46—36 ; categoria I : 
trucția—S.S.E. 2 „Gh. Șincai" 
Recolta—Semănătoarea 64—46 ;
MET—M.T.Tc. 39-34 ; Academia Mi
litară—Sănătatea 83—58 ; ‘ categoria a
Il-a : I.P.L.—Proiect București 52—32 ; 
Electrica—I.P.A.C.H. 62—20 ; S.S.E. 2 

61-23;
M.I.—
Cons-

51-33 ;
IPRO-

mația de trei planoare IS-3 in re
morcaj de avion) și aeromodeliștii. 
Cel mai atrăgător punct din 
mul demonstrațiilor sportive 
a fost fără îndoială lansarea 
tiștilor din acrobație aeriană, 
corul de pastel al toamnei, 
umbrele multicolore ivite 
le avioanelor au încân
tat privirile miilor de 
spectatori. Tehnica Și 
măiestria sportivilor pa- 
rașutiști (Ion Negroiu, 

Mihai Sedlevschi, Ion 
Buda și Cristu Bocșa) 
a fost la... înălțime I

De un frumos succes 
sa bucurat „vinătoarea 
de balonașe" piloți : 
Georgeta Manolache și 
Nicolae Constantinescu. 
De asemenea, zborul în 
formație de trei avi
oane legate între ele. 
Apoi. înalta acrobație 
aeriană executată de 
maeștrii sportului Cons
tantin Manolache și Ște
fan Calotă pe avioane 
ZLIN—226, caruselul for
mat din trei avioane etc.

Săptămîna aceasta și 
cea care va urma spor
tivii Aeroclubului cen
trai „Aurel Vlaicu" din 
Capitală sint așteptați 
să evolueze în orașele 
Lugoj, Arad, Timișoara, 
Băilești, Tg. Jiu și Cra
iova, unde cu siguranță 
vor obține același suc
ces.

progra- 
aeriene 
parașu- 
In de- 

uriașele

V. TOFAN

asalturi deosebit de spec- 
( Mar in ascu—Eichiarțlopol,

urmări cîteva
tacutloase , . . r-,

Vasilogiu—Ionescu, D. Nicolae—Schmidt) 
și în cele din urmă un baraj de patru 
pentru locul I (Marinescu, Vasilogiu, 
D. Nicolae și Fomino). S-a impus Vasi- 
log-lu, dexnn de admirat mai ales pentru 
combativitatea dovedită. Clasament : 1. 
Gh. Vasilogiu (Steaua) 5 v. (d.b.) : 2. 
D. Nicolae (Știința) 5 v. (d.b.) ; 3. N 
Marinescu (Steaua) 5 v. (d.b.) ; 4. M. 
Fomino (Steaua) 5 v. (d.b.) ; 5. Gh. 
Lichiardopol (Progresul) 4 v. ; 6 D. 
Ionescu (Steaua) 3 v. ; 7. C. Stclian 
(Steaua) 1 v. : 8. R. Schmidt (Steaua) 
0 v. S-au mai calificat pentru finala 
pe țară, R. Dolzrcscu și I. Gered.

Finala de spadă a fost umbrită de 
comportarea nesportivă, fa baraj, a lui 
M. Fomino — permanent protestatar ’a 
deciziile arbitrului O. VirUilă.

Cea de a doua zonă a seri oieri’or 
biicureșteni, €u participarea floret iste’, or 
și sabrerilor va avea Ioc în zilele de 
6 și 7 octombrie.

Programul celorlalte zone ale returului 
(care sc vor desfășura în diferite ora^e 
din țară) a fost modificat după cum 
urmează: floretă băieți : 13—14.X. (Cra
iova și Oradea) ; floretă fete : 20—21. 
X. (Constanța și Tg. Mureș) ; spadă: 
27—28.X (Cluj și Lugoj); sabie: 
3—4.XI. (Satu Ma-re si Timisoara).

TIBERfU STAMA

„Dr. Petru Groza"—Proiectantul 40 -34 ; 
Sănătatea - I-S.P.E. 45-14 ; FE
MININ, categoria calificare ; Mă
tasea Dudești—Olimpia 52—32 ; Pro
gresul—Unirea 48—33 ; Rapid—Voința 
34—28; JUNIORI, citegoria a ll-a : 
Tînărul Dinamovist 2— S.S:E. 2 „Gh. 
Șincai" 50—25 ; Steaua—Aeaâemia Mi
litară 31—14; JUNIOARE, catego
ria, I : Unirea—Progresul 54—17 ; Ra
pid—S.S.E. 2 „Gh, Șincai" 25—6.

■ „Cupa Voința" a fost cîștigată 
de echipa clubului Voința, care în 
finală a întrecut Recolta cu 64—60. 
Pe locul 3 s-a clasat Semănătoarea.

■ In „Cupa Proiectantul" au fost 
consemnate rezultatele : I.P.L.—Voin
ța 54—38 ; IPROMET—Proiectantul 
62—57 ; Voința — Proiect București 
40—35 ; IPROMET—Construcția 35~ 30. 
Ultimele meciuri vor avea loc marți 
și joi pe terenul Proiectantul, de Ia 
ora 16.

etape ale „Cu— 
înregistrate ur- 
Progresul— Aca- 
Dinamo—Știin-

3 In primele două 
pei Dinamo" au fost 
mătoarele rezultate : 
demia Militară 53—39, 
ța 55-34, Metalul—Olimpia M.I. 60—49, 
Rapid—Dinamo (tineret) 70—52, Dina- 
mo-Metalul 75-39, Rapid-Academia 
Militară 67-58, Progresul-Dinamo 
(tineret) 59—55 Știința—Olimpia M.I. 

finalele vor 
sala Dinamo

57—41. Semifinalele și 
avea loc marți și joi in 
incepînd de la ora 18.

CRISTIAN POPESCU
coresjModent

din culise-

Zn fața miilor de spectotori evaluează o formație de 
trei avioane legate intre ele. Piloți: Ilie Crișmaru, 

Nicolae Constantinescu și Ioan Georgi
Foto; Șt. Ciotlvj (



—= OtodMdUUMli ----In jocurile de duminică
Selecționabilii au corespuns!

Ciobănel (Steaua) — placat — 
produce panică in terenul ad
vers atunci cind are balonul. Deși 
încolțit de mulți „uniriști" el a 
avut totuși timp să-i paseze lui 
Manea, care pătrunde impetuos 
(Steaua—Unirea 11—3).

Foto: V. Bageac

Meci pasionant în campionatul 
republican: I. C. Arad — 

Rapid București 6-5
' DINAMO BUCUREȘTI—PROGRE

SUL BUCUREȘTI 13-3 (3-0, 6-0, 3-2, 
1—l).Net superiori din punct de ve
dere tehnic și tactic dinamqyiștii au 
obținut victoria la un scor categoric. 
Progresul nu putea pretinde mai 
mult de la o formație alcătuită a- 
proape numai din juniori, aflați la 
abc-ul poloului. Punctele învingăto
rilor au fost înscrise de Zahan (6), 
Grin,țescu (4) și Bădiță (3) iar ale 
învinșilor de Mozes (3).

STEAUA - ȘTIINȚA BUCU
REȘTI 3—2 (0-0, 1-0, 0-1, 2-1). A fost 
un meci spectaculos în care studenții 
au pierdut la limită deși au luptat 
de la egal cu liderul clasamentului. 
Ceva mai atenți în apărare studenții 
ar fi putut realiza un rezultat egal. 
Au marcat : Ghidali (2) și Neacșu, 
pentru militari și Mărculescu (2), 
pentru studenți.

Gh. Cioranu — coresp.

CRIȘANA ORADEA—C.S. MURE
ȘUL TG. MUREȘ 4-1 (1-0, 0-1, 2-0,
1- 0). Jucînd mai bine și mai calm 
orădenii au reușit să cîștige două 
puncte prețioase. S-au remarcat : Co
vaci, Oanță și Ilea de la Crișana și 
Simon de la C.S. Mureșul Punctele 
au fost înscrise de Oanță (2), Hegie- 
și și Csordaș pentru Crișana și Si
mon, pentru C.S. Mureșul.

N. Roxin—coresp.
I.C. ARAD—RAPID BUCUREȘTI 

6-5 (2-1, 0-1, 2-2, 2-1). Cele două
echipe au furnizat un meci de mare 
luptă, pasionant prin evoluția scoru
lui. Gazdele și-au asigurat victoria 
în finalul partidei. Punctele au fost 
înscrise de Kincs (4), Schilha și Unc, 
pentru arădeni și de Popa (3) și Ță- 
ranu (2), pentru bucureșteni.

Șt. Jacob—coresp.
ȘTIINȚA CLUJ—INDUSTRIA LI

NII TIMIȘOARA 8-3 (1-1, 2-1, 3-0,
2— 1). A fost un joc dinamic, cu multe 
faze de gol, desfășurat în nota de 
superioritate a echipei studențești. 
Clujenii s-au desprins în cîștigători 
în repriza a IlI-a ci nd au înscris 
trei goluri fără să primească vreu
nul. Punctele învingătorilor au fost 
înăcrise de Danciu (4), Urcan (2) și 
Magyari (2), iar ale învinșilor de 
Laszlo, Kelemen și Rohrich.

St. Tămaș—coresp.
★

Etapa a V-a a returului programează 
joi următoarele partide: Tg. Mureș: C. 
S. Mureșul—Steaua; Oradea: Crișana — 
I. C. Arad ; Timișoara: Industria Linii 
—Progresul București; Cluj: Știința— 
—Știința București ; București : Rapid— 
Dinamo.

IMNR5TICR

Un reușit concurs la Oradea
Zilele trecute a avut loc în sala de 

gimnastică Voința din Oradea un reu
șit concurs de gimnastică între echi
pele masculine ale Voinței Oradea și 
Voinței Cluj. Victoria pe echipe a re
venit oaspeților cu 311,75 la 297,10 
puncte.

Rezultate la individual compus: 
cat 1: 1. Ladislau Buș (O) 55,50 p;

Apropierea jocului cu reprezenta
tiva Franței justifică desigur intere
sul deosebit cu care este așteptată 
evoluția rugbiștilor noștri fruntași. 
Așa se explică și faptul că obișnuite
lor întrebări : „Va cîștiga Grivița Ro
șie?", sau „Ce va face Știința Petro- 
șeni li s-au adăugat, la ultimele 
jocuri, alte întrebări ; „Cum vor ju
ca Moraru și Demian ?“, „Cind il vom 
revedea Pe Penciu ?“ etc.

Am urmărit și noi — alături de cei
lalți iubitori ai rugbiului — evoluția 
selecționabililor în jocurile etapei a 
XVI-a și putem afirma cu bucurie 
că aceștia au corespuns în marea lor 
majoritate. Firește, e greu de carac-

• JOC DE ANTRENAMENT AL 
LOTULUI REPUBLICAN. Miercuri, 
la ora 16, va avea Ioc un nou joc 
de antrenament al rugbiștilor noș
tri care se pregătesc pentru parti
da cu reprezentativa Franței. Me
ciul se va desfășura pe stadionul 
„23 August".

terizat jocul fiecăruia dintre selecțio- 
nabili. Vom face doar cîteva notații 
care sînt însă concludente în ceea ce 
privește stadiul actual de pregătire 
a întregului Iot. Am notat cu „ma
juscule" — la meciul Grivița Roșie 

—Știința Timișoara - jocul bun al 
lui Mircea Rusu, foarte combativ, 
bine orientat tactic în tot timpul, 
Iliescu, activ în cîmp și la tușă, Vio
rel Moraru, același bun coordonator, 
un „motor" al pachetului de înain
tași, permanent pe fază, Teodorescu, 
pentru jocul său în viteză, relaxat, 
cu fantezie. Din păcate, n-am putut 
să facem nici un fel de apreciere 
despre pregătirea lui Wusek (suspen
dat). Costel Stănescu (eliminat). De la 
timișoreni, Celea — recent introdus 
în lot — a fost foarte bun la tușă, 
cîștigînd multe baloane. Partida dintre 
Steaua și Unirea ne-a prilejuit întîl- 
nirea cu alți rugbiști fruntași care 
„candidează" la un loc în echipa noas
tră pentru meciul cu Franța. Foarte ins
pirat, bun in apărare, deosebit de activ, 
Ciobănel a reținut atenția tehnicieni
lor, manifestând o revenire la forma 
sa cea mai bună. Și de data aceasta 
Alexandru Ionescu s-a remarcat prin 
siguranță la balon, prin „intrările" 
sale atît de spectaculoase și printr-un 
joc bun permanent in grămadă. îm
bunătățit jocul lui Căpușan. în schimb,

2. Ludovic Szabo (O) 55,40 p; 3. Fran- 
cisc Kocsis (O) 49,80 p; cat. a Il-a: 
1. Eugen Schebor (C) 52,55 p; 2. An- 
dor Mathe (C) 52,50 p; 3. Arcadie 
Mathe (C) 51,00 p; cat. I jun; 1. Ște
fan Mathe (C) 53,20 p.

I. Ghișa-coresp. regional 

Preda a evoluat mai slab resimțin- 
du-se după accidentarea care l-a fă
cut să absenteze .două săptămîni de 
la jocuri. De la Unirea, nici o nota
ție : Teofilovici n-a apărut în for
mație iar Sava este suspendat.

Aprecieri pozitive ne-au transmis 
corespondenții noștri și în legătură 
cu jocul prestat de Dăiciulescu, Ior- 
dăchescu și Drobotă, la Iași.

Fără îndoială că este prea devre
me pentru a trage concluzii definiti
ve privind pregătirea componenților 
lotului republican. Este însă îmbucu
rător faptul că de pe acum ei mani
festă o formă bună, se remarcă în 
jocurile acestor etape de campionat 
și — tocmai datorită acestei bune 
comportări — dau de... lucru tehni
cienilor care aproape sigur că vor 
avea multe probleme în legătură cu 
definitivarea compartimentelor. Dar, 
este desigur mult mai bine să „alegi" 
din cit mai mulți jucători de valoa
re, în formă. Așteptăm ca și în jocul 
de antrenament de mîine, ca și în 
etapa de duminică, selecționabilii să 
confirme valoarea arătată.

D. GIRLEȘTEANU

TN CÎTEVA RINDURI...
• IAȘI (prin telefon). Contrar tu

turor așteptărilor, dinamoviștii bucu
reșteni au făcut o partidă slabă, folo
sind exagerat de mult jocul la tușă. 
Rezultatul 0—0 dezavantajează echi
pa locală. In min. 53, arbitrul Toma 
Moldoveanu a anulat o încercare rea
lizată de gazde la centru. S-au remar
cat : Dăiciulescu și lordăchescu de la 
Dinamo, Mănescu, Drobotă și Herghe
legiu de la C.S.M.S. (Gh. Vasiliu-co- 
resp.).

• CLUJ (prin telefon). Știința Cluj 
a învins formația studenților bucureș
teni cu 5—0 (5—0). Jocul a fost des
chis. In prima repriză, gazdele, spe- 
ctilînd o greșeală a apărării bucureș- 
tenilor, reușesc să culce balonul la 
centru (Cătănici), iar Crișan trans
formă. I.n cea : de a doua parte a jocu
lui. domină mai mult oaspeții dar cu 
ineficacitate. (V. Morea-coresp.).

• Cîteva rezultate din campionatul 
de calificare: CSMS Sibiu—CSO Ti
mișoara 19—8 (8—8); Minerul Vul
can—Minerul Lupeni 0—25 (0—14): 
Precizia Săcele—Unirea Ion Roată 
53—0 ( 20—0); USAS Năvodari—Pe
trolul Ploiești 12—8 (6—8); Electro- 
putere Craiova—Drubeta Tr. Severin 
8—0 (3—0).

CLASAMENTUL CATEGORIEI A

1. Grivița Roșie 16 13 1 2 188: 51 43
2. Steaua 16 11 3 2 114: 44 41
3. Dinamo 16 10 5 1 138: 46 41
4. Progresul 15 8 2 5 79: 50 33
5. Știința Petroșeni 15 6 6 3 83: 63 S3
6. Știința Cluj 16 5 5 6 78: 88 31
7. Știința Tim. 16 6 2 8 78:118 30
8. Unirea 16 5 4 7 45: țo 30
9. CSMS Iași 16 2 8 6 78: 77 28

10. Metalul 16 3 3 10 47: 79 25
11. Știința Buc. 16 2 5 9 59:115 25
12. Olimpia 16 2 0 14 44:251 19

1X2X1X21
Iată cum se prezintă programul 

concursului Pronosport nr. 40 din 7 
octombrie 1962:

I. Petrolul—Știința Timișoara. Dacă 
Petrolul a cedat duminică la Con
stanța, de data aceasta, jucînd pe 
teren propriu are toate șansele să 
învingă.

II. C.S.M.S. Iași—Rapid. C.S.M.S. 
nu se aștepta probabil să fie prima 
echipă învinsă de Minerul Lupeni. 
Știind că orice echipă de categoria 
A trebuie să se îngrijească din 
timp să strîngă suficiente puncte, 
acum va profita desigur de faptul că 
joacă acasă. Totuși feroviarii bucu
reșteni pot scoate un rezultat de 
egalitate.

III. Știința Cluj — Progresul. Pro
nostic 1 și X.

IV. Steaua—Farul. Farul a mers 
excelent pînă acum, reușind să se 
situeze pe postul de lider. Noi 
pentru meciul de la București acor
dăm pronostic 1, X.

V. Dinamo Bacău—Viitorul. Ținînd 
cont de valoarea echipei Viitorul, 
demonstrată cu prisosință în ultimul 
meci de pe stadionul 23 August (7—1

BULETINUL
H Etapa a cincea a categoriei B la fotbal s-a caracterizat prin joc 
g echilibrate, lucru reflectat de scorurile în general strinse. în prima si 
& s-a înregistrat o schimbare de lider: pierzind la Ploiești, Metalul Tir II viște a cedat șefia clasamentului formației gălățene CSO. In seria a d< 
■ s-a ajuns la o perfectă egalitate între CSM Sibiu și Metalul Bucure jg care-și impart locul întii. In fine, în ultima serie, Crișul Oradea are 

punct avans.

SERIA I

l.M.U. MEDGIDIA — POIANA 
CIMPJNA (4—1). O partidă de un 
bun nivel tehnic, în care gazdele au 
dominat categoric, trăgînd multe lovi
turi pe poartă. Au înscris Da teu (min. 
40 și 84), Bucur (min. 33), Kemal 
(min. 70) pentru I.M.U.M. și Mun- 
teanu (min. 26) pentru Poiana. (Radu 
Avram, coresp.).

C.SO. GALAȚI — ȘTIINȚA GA
LAȚI (2—1). Derbiul gălățean a fost 
urmărit de aproximativ 15.000 de spec
tatori care au avut ocazia să aplaude 
faze frumoase desfășurate la ambele 
porți. Studenții au dominat mai mult, 
jucînd mai bine în cîmp dar adversarii 
lor au fost mai preciși în acțiunile o- 
fensive, fapt care le-a adus victoria. 
De remarcat că înaintașii C.S.O. au 
tras de două ori în bară. Au înscris 
Daraban (min. 31) și Militam (min. 
63) pentru C.S.O., respectiv Păun 
(min. 16) pentru Știința. (A. Schenk- 
man-coresp. regional).

FLAMURA ROȘIE TECUC1-C.S.O. 
BRAILA (2—5). Scor prea sever pen
tru raportul de forțe de pe teren. Vic
toria. a fost hotărîtă de condiția fizică 
superioară și acțiunile mai decise in 
atac ale brăilenilor. Au marcat: Asi- 
minoaie (min. 37 și 85), Coteț (min. 
61, 80, 86) pentru C.S.O. și Nehăduș 
(min. 75), Păun (min. 90) pentru FI. 
roșie. (V. Dorus si C. Filită-coresp.).

C.F.R. PAȘCANI—RAPID FOCȘANI 
(2—1). Meciul a avut două aspecte 
diferite : în prima repriză un joc anost, 
cu multe execuții tehnice greșite, iar 
în cea de a doua o întrecere mai bună 
ca nivel tehnic și mult mai dinamică. 
Au înscris Mihăescu (min. 50) și 
Atanasiu (min. 87) pentru C.F.R., 
respectiv loanovici (min. 58) pentru 
Rapid. Cu zece minute înainte de sfîr- 
șit, Filip (Rapid) este eliminat pentru 
lovirea intenționată a adversarului. 
(C. Enea-coresp.).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ—FLACĂRA 
MORENJ (2—1). Partidă frumoasă, 
cu multe acțiuni colective construite 
de ambele formații. Jucătorii Flăcării 
au combinat mai mult și mai deru
tant dar, impreciși, n-au putut finaliza. 
Au marcat Ciucă (mip. 54), Macri 
(min. 75) pentru Ceaiilăul și Bîrsan 
(min; 90. din 11 m) pentru Flacăra. 
(C. Nemteanu-coresp.).

PRAHOVA PLOIEȘTI—METALUL 
T1RGOVJȘTE (1—0). Ploieștenii au 
cîștigat pe merit datorită faptului că 
au dominat mai mult. Scorul n-a luat 
proporții mulțumită portarului Marcu, 
care a apărat foarte bine. De mențio
nat că acest derbi fotbalistic de cate
goria B al regiunii Ploiești a fost 

cu Steagul roșu), acordăm pronostic
2. Pentru avantajul terenului adău
găm însă și pronostic 1.

VI. Crișana—UTA. Ce se poMe in
dica aici de cît 1, x, 2.

VIL Dinamo București—Minerul. 
Să-și fi revenit Dinamo București ? 
Dar Minerul ? Judecind după rezul
tatele de duminică, se poate crede 
și . una și alta. Totuși și într-un caz 
și într-altul, nu putem acorda șanse 
decît unei singure echipe: Dinamo 
București.

VIII. Știința Galați—Metalul Tîr- 
goviște. O partidă foarte echilibrată 
în care se poate juca 1, X, 2. Noi 
ne rezumăm însă la două semne: 
1, X.

IX. Carpați Sinaia—C.S.O. Galați. 
Nu credem că echipa din Galați va 
putea obține mai mult decît un 
rezultat de egalitate.

X. Progresul Alexandria—Dinamo 
Pitești. Progresul întîlnește unul din
tre cei mai dificili adversari din se
rie. Dacă reușesc un rezultat de 
egalitate, fotbaliștii din Alexandria, 
pot fi mulțumiți. Pronostic X, 2.

XI. Industria Sîrmei—Arieșul Tur-, 

umbrit de atitudinea nesportivă a u 
jucători ca de pildă Cazacu, Cri 
(Metalul), enervați de perspect 
pierderii primului loc din clasami 
A arbitrat corect Andrei Radule 
(Buc.). A marcat Ghiță în min. 5. 
Negulescu si C. lordăchescu-cores

FORESTĂ FĂLTICENI—CARP; 
SINAIA (1—0). Localnicii au ju 
sub valoarea obișnuită, au ratat 
tuații clare, totuși, dominînd mai n 
au reușit să învingă la limită în ur 
golului înscris in min. 60 de Greșa 
(Negru Lazăr — coresp.).

SERIA A Il-a

ȘTIINȚA BUCUREȘTI—C.S.M. A 
DIĂȘ (2—2). Ținind seama de nu; 
roasele ocazii pe care înaintașii bi 
reșteni le-au ratat în cele două re| 
ze, ca și de faptul că mai mult de 
din cele 90 de minute studenții au 
cat in terenul inedieșenilor, o viei 
a Științei era mai conformă cu 
ția’de pe teren. De ce nu au oiști 
însă studenții ? In primul rind d; 
rită celor cinci înaintași care au 
vedit o totală imprecizie in trasul 
poartă. C. S. M. a condus

Atacantul dinamovist lancu pătrun 
Progresul -U^tan

S -
2—0 în prima, repriză dat» 
unor contraatacuri frumos constr 
și excelent finalizate de Szakacs (r 
24 și 29). La începutul reprizei sec 
de (min. 51 și 52) Știința a eg; 
prin golurile marcate de Bărbiile 
și Zăinescu. Arbitrul M. Vasiliu

da. în seria a treia se dă o lu 
foarte strînsă pentru „șefie". I 
un motiv pentru ca jucătorii 
Cîmpia Turzii să lupte pentru u 
torie în acest derbiu local. Pros 
tic 1.

XII. C.F.R. Arad—Vagonul Ar 
Un alt derbiu local. Locul pe cari 
ocupă CFR în clasament, nu ref’e 
valoarea echipei, așa că ne put 
aștepta la o revenire. Cea mai bt 
ocazie o au în această partidă 
Vagonul, pentru că își cunosc ; 
versarul și părțile lui slabe.

La derbiuri, primul pronostic e 
X, căruia noi îi adăugăm aici și

CONCURSUL PRONOEXPRES Nr 
din 26.IX.1962

Categ. a 111-a 48 variante a 1.1 
lei. Categ. a IV-a 175 variante a ■ 
lei. Categ. a V-a 1062 variante a 
lei. Categ. a VI-a 3376 variante 
63 lei. ’

Fond de premii: Iei 426.757
Rubrică redactată de Loto-Proi 
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TEGORIEI B După meciul cu Maroc,
ti ar fi trebuit să intervină mai 
c și să elimine pe Pasan (Șliin- 
Olteanu (C.S.M.) care s-au lo- 

ciproc. (M. T.)
RUBETA TR. SEVERIN—DINA- 
’JTEȘTl (1—2). Joc de bună fac- 
ehnică, in care gazdele ar fi me
an meci nul. Ei nu au reușit să 
te, deoarece in ultimele 20 de 
e oaspeții s-au apărat supranu- 

Au înscris: Circiumărescu 
22) și Burcea (min. 66) pentru 

no și Jimboreanu (min. 60) pen- 
trubeta. (Gh. Manafu-coresp ).
IREA RM. V1LCEA—METALUL 
JREȘTI (0—0). Rezultatul ne- 
ițește formația locală, care a ra- 
umeroase ocazii de gol. Portarul 
eseu (Metalul) a apărat exce- 

M. Dumitru (Craiova) a ar- 
cu multe greșeli. (Dragomir 

nu — coresp.).
R. ROȘIORI—C.S.M. SIBIU 

). Localnicii ar fi putut ciștiga 
clar, însă au ratat multe ocazii, 
tarcat: Barna (min. 4) și Miha- 
(min. 53, și 63), respectiv Cher- 

min. 65) și Baban (min. 88). La 
j1 punct înscris de oaspeți balo- 

fost introdus în plasă cu mina... 
legulescu-coresp.).
.M. REȘIȚA—CHIMIA FAGA- 
J4—0). C.S.M. a dominat auiori- 

B*  înscris Sfirlogea (min. 3 și 
ii Georgevici (min. 67 și 79). 
lăvițiu-coresp.).
ACTORUL BRAȘOV - C.S.O. 
OVA (1—1). Scorul a fost des- 
de C.S.O. prin Bîscă (min 27).

CU

ECHIPA NOASTRA REPREZENTATIVA
POATE JUCA ȘI MAI BINE

periculoase. Autorii golurilor; I. Con
stantin (min. 36) și Copil (78) (Șt. 
lacob-coresp.).

AR1EȘUL TURDA - VAGONUL 
ARAD (2—1). Joc de un bun nivel 
tehnic și viu disputat pînă la fluierul 
final al arbitrului. Turdenii au inițiat 
multe atacuri dar au fost impreciși 
în șuturi la poartă. Cele două goluri 
ale Arieșului au fost înscrise de Pîrvu 
în min. 4 și 62. Pentru Vagonul a 
marcat Chivu, (min. 70). (1. Pataki- 
coresp;).

RECOLTA CĂREI—A.S. CUG1R 
(3—2). In minutul 25, cînd scorul 
era de 2—0 pentru Recolta, se credea 
că echipa locală va ciștiga la scor. 
In repriza a doua, oaspeții au opus o 
dîrză rezistență, reușind să mențină 
rezultatul de 2—2 pînă în minutul 88. 
Au marcat Koch (min. 8) și Peț II 
(25 și 88), respectiv, Șuteu clin 11 m 
(55) și Focșa (66). A arbitrat
unele scăpări I. Cimpeanu (Cluj). (Tr. 
Silaghi-coresp.).

UNIREA DEJ — MUREȘUL 
MUREȘ (1—2). Unirea este la a doua 
înfrîngere consecutivă, iar Mureșul a 
obținut prima sa victorie. Meciul a 
plăcut spectatorilor fiind presărat cu 
multe faze de poartă. Pentru învingă
tori a înscris Vegh (min. 18 și 78), 
iar pentru gazde Tordai (65). Foarte 
bun arbitrajul lui C. Varga (Baia— 
Mare). (A, Kontrai-coresp.).

ASMD SATU-ALARE—C.S.O. BAIA- 
MARE 1—0 (1-0). Aproape 20.000 de 
spectatori au fost prezenți la derbiul 
regiunii terminat cu victoria meritată 
a fotbaliștilor sătmăreni. Pină în mi
nutul 25 localnicii sînt superiori, reu
șesc să înscrie chiar la început (Dezso 
min. 5), apoi jocul se echilibrează. In 
repriza secundă domină oaspeții dar 
nu pot transforma în gol ocaziile a- 
vute. S-au înregistrat durități din par
tea ambelor echipe, în ultimele minu
te ale meciului. (M. Dumitrașcu-co- 
resp).

TG.

Meciul de duminică, cu selecționata. 
Marocului, ne-a arătat că noua noastră 
echipă reprezentativă de fotbal in ge
neral satisface. Și cînd spunem noua 
noastră echipă nu ne referim numai 
la faptul că ea a cunrins nu mai pu
țin de 8 debutanți (Dungu, Lazăr, 
Koszka, Petru Emil. Ivansuc, M. Voi- 
nea, Ghergheli și Sfetcu îmbrăcînd 
pentru prima oară tricoul reprezenta
tivei A) ci și la . faptul că ea s-a pre
zentat pe teren cu o concepție nouă 
de joc, arp zice chiar cu un „suflu" 
nou.

Meritul principal al antrenorului C. 
Teașcă este acela că a reușit să. îm
bine, în formația alcătuită, experiența 
și calmul unor jucători de apărare mai 
virstnici (Zavoda II, Lazăr. Macri) 
cu puterea de luptă tinerească a lui 
Ghergheli, Petru Emil sau Ivansuc și 
cu clarviziunea unui bun conducător 
de atac, cum s-a dovedit a fi Ozon. 
Alături de aceștia, Koszka (jucător 
muncitor, sobru, tenace), Seredai (un 
atacant cu mare rază de acțiune) și 
M. Voinea (care se remarcă întotdea
una prin activitatea sa neobosită pe 
teren și acțiuni viguroase, pătrunză
toare) au alcătuit un „team" destul 
de bine sudat, a cărui principală ca
racteristică a constituit-o TENDINȚA 
SPRE JOCUL COLECTIV, încadrarea 
intr-o concepție tactică dinainte pregă
tită și de la care jucătorii au căutat 
să nu se abată. Firește, nu puteam 
pretinde ca la primul joc în care echi
pa noastră aplică o orientare nouă, 
toate lucrurile să meargă „ca pe roa
te". Acest lucru nu s-a putut realiza 
și astfel a fost evident pentru toată 
lumea că în cadrul acestei echipe mai 
trebuie încă lucrat, mai sint de făcut 
destule „retușuri". Așa cum arătam

de ieri, s-au văzut 
menținerii ritmului 
exact — a găsirii

___ ... . .de 
fazele de joc, precum și în privința 
dozării driblingului, a plasamentului, 
a preciziei paselor 
toate acestea, este

in cronica noastră 
lipsuri la capitolul 
de joc sau — mai 
celui mai potrivit ritm în funcție

din mișcare. Cu 
îmbucurător să re-

pasa în adîncime a lui Petru Emil 1-a 
găsit lansat pe centrul nostru atacant 
și... golul n-a mai putut fi evitat de 
marocani.

Și acum, cîteva cuvinte în legătură 
cu driblingul. Noi nu sintem împotri
va acestui procedeu tehnic care nu 
numai că face frumusețea jocului de 
fotbal dar este de multe ori necesar 
și util echipei. Jucătorii noștri trebuie 
să înțeleagă însă un adevăr simplu: 
driblingul trebuie făcut cu un scop 
tactic, cu precădere pe marginea tere
nului, pentru că driblarea unui apă
rător lîngă tușă implică scoaterea de 
pe mijloc a unui alt apărător, care-t 
atacă pe înaintașul rămas cu mingea, 
în acest fel, se dezaglomerează cen
trul terenului. In cazul invers, al dri
blingului pe centru, efectul este opus, —x.x*_.  ------ — ----!_J |n

ceea 
de

g

Invitație la meciul foștilor internaționali
Azi după-amiază. cu începere de 

la ora 16, două selecționate alcă
tuite din foști jucători internațio
nali vor evolua pe stadionul Dina
mo. Ii yom revedea ps Țraian Io- 
nescu, Sfera, Apolzan, Onisîe, Bone, 
Flamaropol, Zavoda I, Alexan- 
drescu, Gh. Popescu, Draga n. Pe
pelea. Ene 1. Lungu, Fabian, Ni- 
cușor, Filotj etc.

rtă și m șuta (Dinamo Obor— 
n qUtțoria B) 

mffnljare au dominat localnicii, 
iu au reușit să inscrie decit un 
r gol, prin Vatani (min. 83). 
jruia-coresp. regional).
VAMO OBOR — PROGRESUL 
(ANDREA (1—1). La prima sa 
fie în Capitală, echipa din Ale- 
ria a reușit un nesperat rezultat 
jalitate în fața experimentatei for- 

Dinamo Obor, cu care a jucat 
i vreme de la egal. In prima 

a partidei, dinamoviștii au reu- 
hiar din primele minute să des- 

scorul prin lancu (min. 6) și se 
i că vor mai inscrie,, dar apăra- 
tchipei Progresul s-a apărat calm 

respins toate acțiunile ofensive 
dversarului. După pauză, in min. 
’rogresul egalează .prin Bălan, in 

unei acțiuni perscnale. Rezulta- 
ste echitabil.
bitrul Comănescu Gh.—Cimpina a 
js bine acest joc.

Sintem convinși că evoluția foș
tilor internaționali va constitui un 
spectacol de calitate în care vom 
vedea execuții tehnice făcute cu 
măiestrie. E drept că acestor „ve
terani" le lipsește acuma viteza, 
totuși execuțiile lor tehnice pot 
constitui un model pentru mulți ti
neri fotbaliști.

In campionatul de tineret

F

itERIA A IlI-a

1ȘUL ORADEA—JIUL PETRILA 
1). Derbiul seriei a 11 l-a s-a ter- 
t cu victoria meritată, a prădeni- 
care astfel au trecut in fruntea 
meniului. Meciul a fost de bună 
ră tehnică doar în repriza îritiî, 

de altfel, s-au și marcat cele
goluri prin lacob (min. 7) și 

(min. 15). învingătorii au mai
faze clare de gol dat din cauza 
ilor imprecise le-au ratat; (M. 
si A. Jilău-coresp.),
>.M. CLUJ—C.S.O. TIMIȘOARA 
)). Clujenii au obținut prima lor 
rie în actualul campionat. In 

meci, terminat cu un scor prea 
, timișorenii au jucat de la egal 
jal cu clujenii în prima repriză. 
1. a înscris prin Nedelcu (min. 
Pinzaru (55), Nicoruț (59 și 72) 
hircoșa (73). (V. Morea-coresp). 
LR. IRTA ARAD—INDUSTRIA
IEI CIMP, TURZJI (0—2). Ară
tau evoluat și de data aceasta la 
uvel slab. Jucătorii din Cîmpia 
i au meritat victoria. în repriza 
)ua, oaspeții s-au apărat prompt 
u inițiat cu succes contraatacuri

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
CRIȘANA ORADEA 0—1 (0—1).
Victorie surprinzătoare dar pe deplin 
meritată a echipei orădene. Echipa 
oaspe a luptat cu multă ambiție, 
reușind să cîștige în urma unui joc 
în care scorul putea fi mai mare, 
dacă atacanții nu se bîlbîiau în fața 
porții. Unicul gol a fost înscris, de 
Toth (min. 15). De semnalat că Pro
gresul a ratat o lovitură de la 11 m 
în min. 40 prin Mihai, care a tras 
alături de poartă. Am reținut pentru 
jocul prestat pe lacob, Szatmari, Ar- 
notzki și Toth, de la Oradea și Ni- 
sipeanu de la Progresul.

RAPID BUCUREȘTI — DINA
MO BACĂU 6—0 (4—0). Desfășurînd 
un joc frumos, colectiv, feroviarii au 
învins concludent formația Dinamo 
Bacău, care a prestat un joc sub 
așteptări. Au înscris: Mateescu (min. 
15), Codreanu (min. 16), Petrescu 
(min. 22 și 71), Lalu (min. 40) și ' 
Bogdan (min. 87).

Gh. Cioranu — coresp.

VIITORUL BUCUREȘTI - STEA
GUL ROȘU BRAȘOV 0—2 (0—1). 
Fotbaliștii brașoveni au 'cîștigat pe ■ 
merit fără să exceleze însă: In ge
neral meciul a fost de .calitate slabă. ■ 
Fotbaliștii de la Viitorul au desfășu
rat tm joc lipsit de orizont, cu greșeli 
elementare. Am remarcat doar pe 
portarul Ghiță de la 'învingători. Au: 
marcat: Negrea (min. 26) și Nicula" 
(min. 81). De remarcat că în min.

68 Pozsony 
lovitură de

(Viitorul) a ratat 
11 m.

o
la
N. Tokacek — coresp.

U.T.A. — DINAMO BUCUREȘTI 
2—4 (0—3). Dinamoviștii an domi
nat cu autoritate, cîștigînd pe merit

MINERUL — C.S.M.S. IAȘI 2—1 
(2—0). Au marcat: Hada și Olteanu, 
respectiv Teodosiu.

1. Ciortea — coresp.
CLASAMENT

1. Rapid 7 4 2 I 19: 8 10
2. Crișana 6 4 11 14:13 9
3. Petrolul 6 3 2 1 14: 9 8
4. Știința Tim. 7 15 1 14.17 7
5. Știința Cluj 4 2 2 0 8: 4 6
6. Dinamo Buc. 5 3 0 2 13:10 6
7. Minerul 6 3 0 3 M: 9 6
8. C.S.M.S. Iași 6 3 0 3 M:16 6
9. Farul 7 2 2 3 11:13 6

10. Steagul roșu 5 2 12 13:11 5
11. Steaua 4 112 11:12 3
12. Progresul 7 115 9:17 3
13. Dinamo Bacău 5 113 7:15 3
14. U.T.A. S 0 2 3 6:11 2

De la I. E. B. S,
LOCAȚIUNE DE BILETE

S-au pus în vînzare la casele obișnuite 
biletele pentru meciul internațional de 
fotbal PROGRESUL—GWARDIA Varșo
via, de miercuri 3.X. a. c., de pe sta
dionul Republicii.

Incepînd de joi 4.X.1962 veți găsi lă 
aceleași case și biletele pentru cuplajul 
de fotbal de duminică 7.X. a. c.: DINA
MO—MINERUL LUPENI și STEAUA— 
FARUL CONSTANȚA care se va desfă
șura pe stadionul „23 August”.

marcăm tendința echipei către un joc 
colectiv, că și așa-zisele „individuali
tăți" ale echipei au înțeles să se sub
ordoneze planului de joc, sarcinilor 
generale ale echipei. Sub acest aspect 
este de subliniat contribuția adusă de 
Ozon la jocul colectiv a! echipei, ex
celentul nostru jucător făcindu-se re
marcat în acest meci nu atît prin exe
cuțiile sale individuale cit prin felul 
cum a colaborat cu ceilalți parteneri, 
prin pasele cu care și-a servit coe
chipierii din atac, mai ales pe Ivan
suc

Un important capitol in pregătirea 
unei echipe îl constituie pregătirea sa 
fizică. Pentru etapa actuală (să nu 
uităm că lotul nostru s-a pregătit in 
comun doar cu o săptămînă înainte 
de jocul cu Maroc) stadiul pregătirii 
fizice s-a dovedit satisfăcător. Obiec
tivul numărul 1 al echipei noastre na
ționale în acest sezon îl constituie insă 
meciul cu Spania, care va ridica ce
rințe malt mai mari — in această di
recție — in fața jucătorilor din lotul 
nostru.

Vorbeam mai înainte despre ritmul 
de joc Jucătorii noștri trebuie să 
teleagă că problema ritmului de 
este strîns legată de faza de joc, 
momentul și locul acțiunii. Astfel, 
cere mai multă promptitudine, deci
ritm susținut, in fazele de apărare, în 
momentul atacului Ia balon, pentru 
deposedarea adversarului; indicațiile 
antrenorilor au fost pentru un ritm 
mai scăzut in fazele din mijlocul tere
nului, cind se pregătește atacul și, în 
fine, ritmai trebuie accelerat la maxi
mum. in fazele de finalizare. O bună 
aplicare a acestui ultim principiu ni 
l-a oferit golul al patrulea al echipei 
noastre. Să ne reamintim faza. Sfetcu 
a aruncat la Zvoda II. Acesta, fără să 
se grăbească a înaintat in teren și a 
făcut o pasă sigură spre Petru Emil 
care a condus puțin balonul. In acest 
moment. Ozon a țișnit pe aripa dreap
tă, a atras asupra sa atenția apără
torilor adverși, a creat un culoar lui 
Voinea care a pătruns spre poartă.

un apărător de margine venind 
sprijinul colegului său driblat, 
ce duce la aglomerarea spațiului 
pătrundere spre poartă. Acest lucru 
— de exemplu — a fost mai bine în
țeles de Ozon și mai puțin de Voinea, 
în jocul cu Maroc.

Am remarcat la echipa noastră fo
losirea unui procedeu tehnico-tactic in
teresant : pasa inapoi. Aceasta este 
una din cuceririle tacticii fotbalistice 
în urma campionatului mondial din 
Chile. Pasa înapoi este folosită azi pe 
scară largă, în scopul scoaterii apără
torilor adverși din dispozitiv, pentru 
a-i invita, pentru a-i tenta pe aceștia 
să „iasă în cimp" Bineînțeles, pasa 
inapoi este o armă cu două tăișuri și 
ea nu dă rezultatele dorite decit dacă . 
jucătorii o folosesc cu atenție, dacă 
se concentrează pentru a evita riscu
rile pierderii balonului.

In concluzie, meciul cu Maroc a fost 
util, ca o primă verificare a echipei 
noastre. El n a constituit un scop in 
sine și ne interesează mai puțin sub 
raportul scorului Desigur, s-a văzut 
că ECHIPA NOASTRA NU E ÎNDE
AJUNS RODATA, CA MAI TREBUIE 
1NCA LUCRAT CU EA. dar ceea ce 
este pozitiv, înainte de orice, este fap
tul că s-a vădit o preocupare către un 
joc organizat, că echipa a știut 
vrea pe teren, că a urmărit ceva 
punct de vedere tactic. Este, după 
rerea noastră, elementul cel mai 
bucurător pe care-1 putem înscrie 
capitolul realizări, după meciul 
Maroc...

ce 
din 
pă- 
îm- 

la
cu

în-
joc 
de 
se 
un

Rezultate din campionatul republican de juniori
Electroputere Craiova—Steaua 2—0 

(1—0). Unirea Dej—C.S.O. Baia Mare 
0—5 (0—3), Moldova Iași—Steaua roșie 
Bacău 0—3 (0—1), Metalul Tîrgoviște—
Unirea Rm. Vîlcea 3—0 (prin neprezen
ta re), Luceafărul Brașov—Steagul roșu 
0—2 (0—2), C.F.R. Pașcani—Textila Bu- 
hiiși 2—1 (2—0), Ancora Galați—Prahova 
Ploiești 2—5 (1—2), C.S.O. Galați—Rapid 
Focșani 1—2 (0—1), Voința Tg. Mureș— 
Mureșul Tg. Mureș 2—0 (1—0), Crișana 
Oradea—Voința Oradea 5—1 (2—0), Cri
șul Oradea—Steaua roșie Salonta 1—1 
(1—p), C.S.M. Mediaș—Poiana Cimpina 
3—1 (1—1), Minerul Vulcan—Progresul 
Reghin 1-0 (0—0), Rulmentul Bîrlad— 
Foresta Fălticeni 7—3 (2—1), I.M.U. Med
gidia—Farul Constanța 0—3 (0—3), C-S.M. 
Reșița—C.F.R. Arad 3—1 (1—0), Minerul 
Cîmpulung—C.S.O. Craiova 0—4 (0—1),
Dinamo Pitești—Progresul Caracal 4—O, 
Unirea Slatina—C.F.R. Roșiori 2—1.

ETAPA VIITOARE: SERIA I C.S.M.S. 
Iași—Dinamo Bacău, Textila Buhuși— 
Unirea Botoșani, Chimia Suceava— 
C.F.R. Pașcani, Ceahlăul P. Neamț—Mol
dova Iași, Foresta Fălticeni—Laminorul 
Roman, Steaua roșie Bacău—Rulmentul 
Bîrlad, SERIA A II-A : C.S.O. Brăila— 
Dinamo București, Rapid Focșani—S.S.E. 
Ploiești, FI. roșie Tecuci—C.S.O. Galați, 
Știința Galați—Progresul Brăila, Prahova 
Ploiești—Unirea Ploiești, Progresul Bucu
rești—Ancora Galați,’ SERIA A in-A :, 
Poiana Cimpina—Chimia Făgăraș, Meta-

Iul Sighișoara—Steagul roșu Brașov, 
C.S.M. S?bra—Petrolul Ploiești. Tracto
rul Brașov—Carpați Sinaia, C.S.M. Me
diaș—Textila Sf. Gheorghe, Luceafărul 
Brașov—Flacăra Moreni. SERIA A IV-A: 
Portul Constanța—Dinamo Obor, Știința 
București—I.M.U. Medgidia, Școala sp. 
nr. 2 București—Farul Constanța, C.S.S. 
București—Școala sp nr. 1 București, 
Electrica Constanta—Viitorul București, 
Voința București—Metalul București. SE
RIA A V-A: C.S.O. Craiova—Rapid Bucu
rești, Progresul Caracal—Minerul Cîmpu- 
Itmg, Unirea Rm. Vil cea—Dinamo Pi
tești, ProgrenH Alexandria—Electro pu
tere Cratov£ C.F.R. Roșiori—Metalul 
Tîrgoviște, Steaua București—Oltul Sla
tina. SERIA A VI-A: C.F.R. Arad—Jiul 
Petrila, Știința Timișoara—C.S.O. Timi
șoara, Drubeta Tr. Severin—Vagonul 
Arad, V.T. Arad—C.S.M. Reșița, Mine
rul Lupeni—Ceramica Jimbolia, Banatul 
Timișoara—Progresul Timisoara. SERIA 
A VII-A: C.S.O. Baia Mare—Crișana Ora
dea, C.S.M. Cluj—Unirea Dej, Stăruința 
Salonta—Știința Cluj, Crișul Oradea— 
Forestiera Sighet, A.S.M.D, Satu Mare— 
Voința Oradea. Recolta Cărei—Topitorul 
Baia Mare. SERIA A VIII-A : A. S. Cu- 
gir—Arieșul Turda, Progresul Reghin— 
Voința Tg. Mureș, Gloria Bistrița—Side- 
rurgisfcnl Hunedoara, Harghita Tg. Mu
reș—Ind, Sîrmei Cîmpia Turzii, C.S.S. 
Cluj—Minerul Vulcan, Mureș Tg. Mu
reș—A.S. Aiud.

Știri
■I

MECIUL DE FOTBAL R.D.G. —> 
R. P. ROMI NA SE DISPUTA 

LA DRESDA

Federația de fotbal a R. D. Ger
mane a comunicat că întîlnirea ami
cală dintre echipele reprezentative 
„A“ ale R.D.G. și R.P.R. se va dis
puta în orașul Dresda. După cum 
se știe meciul este programat pen
tru data de duminică 14 octombrie.

In vederea acestui joc. federațra 
din R. D. Germană a hotărît ca — 
în linii mari — să mențină echipa 
care a jucat recent cu Iugoslavia, 
terminînd la egalitate (2—2, la Leip
zig). Din lot fac parte, printre alții: 
Fritzsche (portar), Heine (stoper), 
Wirth (extrem dreapta), R. Ducke 
(extrem stînga), interii Muller și 
Erler etc.

TURNEUL ECHIPEI SPARTAK 
SUBOTIȚA IN ȚARA NOASTRA

In curînd țara noastră va fi vizi
tată de formația Spartak Subotița din 
R.P.F. Iugoslavia, care va întreprin
de un turneu de mai multe jocuri. 
Spartak Subotița este fruntașă în 
categoria B. Iată programul echipei 
iugoslave: 10 octombrie la Timișoara 
cu C.S.O.; 14 octombrie: la Reșița cu 
C.S.M.; 16 octombrie: la Turnu Se
verin cu Drubeta.

• Meciurile de fotbal de la sfîrșitul 
acestei săptămîni din Capitală se vor 
disputa după cum urmează: SIMBA- 
TA, teren Gloria ora 16: Metalul 
București — C.F.R. Roșiori (cat. B); 
DUMINICA, stadion Dinamo, ora 
8,30: Dinamo Buc. — Minerul (tin.), 
ora 10,15: Steaua — Farul (tin.j; 
stadionul „23 August", ora 14: Dina
mo Buc. •— Minerul; ora 15,45: 
Steaua — Farul (cat. A).
• Meciurile de categorie A din

etapa de duminică vor fi conduse de 
următorii arbitri: Dinamo Buc.—Mi
nerul: M. Rotaru-Iași; Știința Cluj— 
Progresul: I. Ritter-Timișoara;
Steaua — Farul: St. Mataizer-Cra- 
iova; Crișana — U.T.A.: Al Ionescu- 
Buc.; C.S.M.S. — Rapid: A. Galam- 
boș-Baia Mare; Dinamo Bacău — 
Viitorul: M. Vasiliu-Ploiești; Petro
lul — Știința Tim.: Gh. Dulea-Buc.



După campionatele de obstacole și dresaj

Progres general, dar să nu uităm lipsurile
— De vorbă ca antrenorul MIHAI TIMU —

Tradițional, începutul acestei toamne 
a prilejuit întîlnirea celor mai valoroși 
călăreți în finala campionatelor republi
cane de obstacole și dresaj. Patru zile 
de frumoasă sărbătoare a echitațici noas
tre, de întreceri pasionante care au „ri
dicat* * deseori tribunele în picioare. Dar, 
în afara spectacolului sportiv, finalele 
campionatelor republicane au prilejuit 
și numeroase învățăminte pe care tehni
cienii noștri și le-au notat, desigur, cu 
multă atenție. CARE SÎNT PRINCIPA
LELE CONSTATĂRI DUPĂ CELE PA
TRU ZILE DE ÎNTRECERI ? Am ru
gat pe antrenorul MI HAI TIMU să răs
pundă acestei întrebări.

CITIȚI IN NUMĂRUL
18 AL REVISTEI SPORT

• ATLETISM: CAMPIONATELE 
EUROPENE DE LA BELGRAD.
(un amplu fotoreportaj cuprinzind 
17 imagini inedite — corespon
dență specială pentru revista 
„Sport").
• SCRIMA: După marea victorie 

de la Buenos Aires (acasă la cam
pioana mondială Olga Szabo],
• FOTBAL: Problemele echipei ' 

Steaua.
• RUGBI: Dincolo de linia de ' 

țintă.
• ALPINISM: „Gîlul iadului" a 

fost înfrint I
• TENIS: Ce trebuie să facă Ti

riac.
• VOLEI: Băie]ii-promova|L fe- 

tele-corigente.
• Magazin-sportiv etc. etc.
Acest interesant număr il gâsiți I 

ta toate chioșcurile Difuzării pre- 1 
sei din Capitală și din provincie. I

— Ce concluzii pot fi trase în ceea 
ce privește pregătirea tehnică și 
fizică ?

•— Progresul general este evident. 
Fafă de edi[iile trecute ale campionate- 
lor, recentele întreceri au arătat o pregă
tire superioară la majoritatea concuron- 
ților, mai ales în ceea ce privește stă’ 
pînirea calului și conducerea lui pe par
curs. îmbucurător mi se pare faptul că 
aceste constatări le-a prilejuit nu numai 
evoluția componenților lotului republican, 
ci și a tinerilor călăreți (Eugen Dobro- 
geanu, Angliei Doncscu, Carol Cogheș) 
— „speranțe" care confirmă de la un 
concurs la altul. Ei — și alți tineri

De la stingă la dreapta, rindul de sus : Dan Mihăilescu, Andrei Costea,
Qoustanlin Vlad, Enache Boiangiu, Nicolae Mihalcea și Gh. Langa. Rindul de 

jos: Anghel Donescu, Aurel Stoica, Michaela Rădulescu și Iosif Molnar 
Văzuți de Neagu Radulescu

In campionatul de „clasice* 4

Unio Satu Mare —Steaua 8-6!
Duminică seara, la telefon, am în

trebat de 2—3 ori pe corespondentul 
nostru de la Timișoara dacă nu am 
înțeles greșit rezultatul dintre Unio 
Satu Mare șl Steaua; 8-6! Faptul 
că acest 8—6 erp în favoarea sătmă
renilor a constituit intr-adevăr o sur
priză de mari proporții. Etapa a 
IlI-a ne-a mai rezervat numeroase 
rezultate neașteptate. La Brașov, di- 
namoviștij bucureșteni au reușit să 
învingă foarte greu pe campioană, 
Steagul roșu, cu 11-5. Cum s-a vă
zut, a doua zi, rezultatul realizat de 
bucureșteni nu a fost suficient ca 
să obțină o victorie la total. Replica 
„stegarilor'1 la „libere" a fost promptă: 
14—2 și astfel in fruntea clasamentu
lui au rămas frej formații : Dinamo 
București, Steaua București și Stea
gul roșu Brașov. Cursa pentru titlu 
continuă...

Surprinzător de slab s-au prezen
tat lugojenii. Ei nu au reușit să ciș- 
tige nici o intîlnire din cele trei 
susținute. Au fost Învinși la limită 
de sătmăreni și de timișoreni, iar 
Steaua i-a făcut pur și șimplu k.o s 
12—2 !!’ Această inconstanță a spor
tivilor din orașul de pe malul Ti
mișului ne arată că in domeniul 
pregătirii, ej au încă numeroase lip- 

-r-~- Este și mai grav că aceste slă- 
se manifestă cu două săptă- 

—înaintea finalei campionatelor 
w:-.de lupte clasice seniori 1
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călăreți — și-au însușit corect tehnica 
săriturii și în acord perfect cu calul, 
printr-o justă aplicare a „ajutoarelor", 
reușesc să creeze și să mențină impulsia 
necesară în special în trecerea diferite
lor combinații specifice probelor.

Tehnicienii prezenți la ultimele între
ceri au sesizai însă și o serie de lipsuri 
care se referă îndeosebi la stilul călă
reților noștri. Astfel, s-au observat, la 
mulți tineri, lipsuri cum sînt : mișcările 
inutile ale corpului pe traseu (ceea ce 
duce la dezechilibrul calului și călărețu
lui), revenirea în șa înainte ca obstaco
lul să fie complet depășit (o explicație 
pentru multe „dărimări") etc. Aș vrea 
să amintesc că asemenea deficiențe pri
vesc chiar pe unii..călăreți care la aces-. 
te campionate au realizai performanțe. 
deosebite. Astfel, A. Stoica are încă un 
balans exagerat al corpului înainte de 
săritură iar Dan Mihăilescu acționează, 
de multe ori inutil, cu mîinile>

Despre pregătirea fizică generală, o 
constatare aproape generală pentru călă
reții din provincie și pentru cei de la 
Știința .București: este necesar să se 
mărească durata și intensitatea antrena
mentelor. S-a văz al clar că după un 
„start" puternic în primele două zile, 
acești, călăreți au manifestat serioase 
slăbiciuni în întrecerile următoare.

Printre fruntașele campionatului 
de lupte clasice se numără și C.S.O. 
Reșița. Ea a prezentat o echipă des
tul de bine pusă la punct, dar care 
adoptă din păcate, mai mult stilul 
pasiv decît cel ofensiv. Notăm buna 
comportare a reșițenilor Marin Bo- 
locan (3 vic.tuș), N. Nebunu (2 vie. 
tuș) și Petre Popescu. Străduința an
trenorului Gh. Ilie (Metalul BucJ 
de a prezenta o formație cit mai bu
nă intr-o etapă hotărîtoare a fost 
încununată de succes. Metalurgiștil 
au obținut două victorii și un pre
țios rezultat de egalitate in fața re
șițenilor.

— b. —
Rezultate tehnice : TIMIȘOARA : 

UNIO SATU MARE - Steaua 8-6, 
cu C.S.O. Timișoara 10—6, cu A.S.M. 
Lugoj 8-6 ; STEAUA - C.S.O. Ti
mișoara 10-4. cu A.S.M. Lugoj 12-2; 
C.S.O. TIMIȘOARA — A.S.M. Lu
goj 7-5.

BRAȘOV : DINAMO BUCUREȘTI 
— St. roșu 10—6, cu C.S.O. Arad 16—0, 
cu Vulturul Tulcea 16—0 fneprezen- 
tare) ; ST. ROȘU - C.S.O. Arad 14-2, 
cu Vulturul Tulcea 16-0 (neprezen- 
tare) ; C.S.O. ARAD — Vulturul Tul
cea 16—0 (neprezentare).

BUCUREȘTI : CSM REȘIȚA-Meta
lul București 8—8, cu Progresul Bucu
rești 12-2, cu Rulmentul Brașov 
10—4 : METALUL — Progresul Bucu
rești 14—0, cu Rulmentul Brașov 11—1 ; 
PROGRESUL — Rulmentul 10—2.

— Cîteva cuvinte, în plus, des
pre participarea echipelor din țară.

— Intr-adevăr, este un lucru impor
tant pentru echitația noastră. Aș putea 
spune că tinerii călăreți din Ploiești 
(cîștigători a două titluri) și cei de la 
Sibiu (învingători în proba pe echipe) 
au confirmat toate așteptările și rezul
tatele lor ne îndreptățesc să apreciem din 
nou munca desfășurată în aceste secții. 
Promițătoare — și'cu surprize pe linia 
dresajului' — evoluția călăreților din 
Lugoj. Ne-am fi așteptat poate mai multLugoj. Ne-am fi așteptat poate mai mult 
de la sportivii din Iași unde este știut 
ca se muncește cu pasiune dar cu prea

Și, deși nu se... încadrează in între
bare, o . părere despre călăreții de la Di- 
ăpmo și Steaua.: cred că față de posibi
lități, sporii vii celor două cluburi s-au 
prezentat sub așteptări.

—- Cum poate fi apreciată com
portarea cont ponen ți lor lotului repu

blican ?
— în 'general, valoroasă. .Evoluția 

călăreților fruntași a fost deseori aplau
dată la „scenă deschisă". Dar, să nu 
trecem cu vederea faptul că aproape toți 
nu cui puiuț; prezenta cai tineri lucrați 
de ei care să le dea prilejul să participe 
și la probele „ușoare" (C oștea — un 
singur cal, V..:\ Pinciu a încălecat cai pe 
care nu i-a lucrat el — Sprinten, Lan ga, 
un singur cal — Severin — prea puțin 
pentru marile posibilități de lucru ale 
acestui călăreț).

Nu este însă singura explicație a fap
tului .că numele componenților lotului re
publican nu figurează pr.ea des pe lista 
campionilor iar Pinciu n-a cucerit nici 
o probă. Astăzi, în special în probele 
grele există un echilibru de valoare care 
nu mai permite pronosticurile... sigure 
din alți ani.

— Alte constatări ?
— Tot... critice. Ne oprim mai mult 

asupra lor și este firesc deoarece ne 
aflăm aproape de sfirșitul sezonului com- 
petițipnal și dorim să folosim toate aces
te învățăminte pentru ca în anul viitor 
să îmbunătățim substanțial pregătirea 
călăreților noștri.. La campionate s-a vă
zut clar că mai. sînt de corectat defi
ciențe privind stilul, de lichidat anu
mite deprinderi greșite care dăunează 
obținerii unor rezultate superioare. Se 
fac încă prea multe acțiuni inutile ale 
brațelor, sînt insuficient folosite „aju
toarele" în conducerea calului (se con
stată îndeosebi lipsa acțiunii pulpelor in 
trecerea anumitor combinații) etc.

Cu toate aceste deficiențe, campiona
tele recent desfășurate au marcat o creș
tere calitativă a pregătirii călăreților și
cailor, au subliniat progresul evident 
înregistrat de sportul călare din țara 
noastră.

D. G.

STEAGUL ROȘU 
DINAMO

Derbiul etapei, Dinamo București 
— Steagul roșu Brașov, a devenit și 
mai interesant duminică, după ce 
bucureștenii au reușit să-i depășeas
că pe brașoveni cu 11—5 la clasice. 
Intrecînd orice așteptare, metalur- 

giștii brașoveni au efectuat un ade
vărat tur de... forță și a remontat 
handicapul: 14—2 1 Astfel, rezultatul 
final dintre cele două formații a de
venit 19—13 în favoarea brașovenilor.

Lupta pentru titlu este astfel, mai 
deschisă ca oricînd și nu se va Ști 
cine va fi campioana in acest an pină 
la ultima etapă, adică, pină cînd bra
șovenii vor întîlni pe luptătorii de la 
Steaua București,

Vrînd parcă să confirme forma bună 
de pînă acum, echipa Steaua București 
a obținut 3 victorii categorice la Ti
mișoara. Luptătorii de „libere" și-au 
luat o revanșă copioasă in fața săt
mărenilor, pentru infrîngerea sufe
rită la lupte clasice. Ei au reușit să 
depășească pe sportivii din Satu Ma
re cu categoricul 15-1.

Printre marile surprize putem no
ta și infrîngerea suferită de Metalul 
București în fața proaspetei promo
vate, Rulmentul Brașov. Echipa oas
pete a avut in 7. Haralambidis, C. 
Cristuț, Alex. Iacob și Șt. Deac, 
elemente de baza ale acestei prețioa
se victorii. Astfel, sportivii de la 
Rulmentul au o comportare din ce
le mai frumoase in primul lor an 
de campionat, ei reușind să ocupe 
in prezent locul 4 in clasament.

In general, nivelul tehnic ia lup-

C.S.M. REȘIȚA — PERFORMERA ULTIMEI ETAPE
Progresul București, lider nou in campionatul feminin (seria I)

Interesul pe care îl suscită — 
de la o ețâpă Ia alta — desfășurarea 
campionatelor republicane este pe 
deplin justificat. Majoritatea echipe
lor se prezintă mai bine pregătite, 
făcînd eforturi vizibile pentru prac
ticarea unui joc cît mai rapid și 
mai spectaculos.

UN DUEL ATRACTIV : 
STEAUA— DINAMO BUCUREȘTI
Cele două formații fruntașe din 

seria I a campionatului masculin 
își continuă duelul, indirect deocam
dată (ele se- vor întîlni de-abia în 
ultima etapă). Militarii au cules a- 
plauze și pentru repriza a doua a 
meciului lor de duminică cu 
C.S.M.S. Iași, iar dinamoviștii n-au 
întîmpinat dificultăți prea mari la 
Sf. Gheorghe (terenul' din Brașov 
fiind suspendat) în față Tractorului. 
După cum ne-a declarat antrenorul 
federal Nicolae N-edef, care se ocupă 
de două sâptămîni de pregătirile 
echipei Dinamo, campionii au marcat 
un ascendent de formă față de me
ciul cu Rapid, manifestind multă ver
vă și dispoziție de joc. Astfel că, par
tida dintre Steaua și Dinamo promite 
de pe acum o dispută sportivă ex
trem de atractivă. In aceeași serie. 
Rafinăria Teleajen a obținut prima 
victorie din campionat în fața Științei 
București, care continuă să se com
porte nesatisfăcător.

PERFORMERA ETAPEI—C.S.M. 
REȘIȚA

Primele două clasate în seria a 
Il-a au trecut duminică peste „obsta-

In campionatul de „libere44
BRASOV -

■I

BUCUREȘTI 14-2 a
te libere este în creștere și sportivii 
dovedesc că acum cunosc mai multe 
procedee tehnice ca în trecut și reu
șesc să le aplice în condiții de con
curs. Din păcate însă, unii luptători 
greșit îndrumați de antrenori, nu ini
țiază nici un atac, pîndind doar o 
greșeală a adversarului. Astfel de 
cazuri ne-au oferit in etapa de ia 
București I. Spinache, Alex. Chircă 
(Metalul Buc.), Fr. Pantiș, T. Dobre 
(C.S.O. Reșița), Titus Dop (Rulmen
tul) și E. Ranga (Progresul).

Mai sînt încă numeroși „adepți" 
ai tacticii celui „de-al doilea aver
tisment pentru pasivitate" care aș
teaptă să fie avertizat de două ori 
ca să înceapă inițierea unui atac. Si 
cum „minuni1* nu se produc după 
cel de-al doilea avertisment, ei sînt 
eliminați pentru luptă pasivă.

Rezultate tehnice: Brașov: STEA
GUL ROȘU — Dinamo 14—2 (total 
19—13), cu C.S.O. Arad 14-2 (28-4) ; 
DINAMO - C.S.O. Arad 12-2 (28-2).

Timișoara: STEAUA — C.S.O. Ti
mișoara 12—4 (22—8), cu A.S.M. Lu
goj 16—0 (28-2), cu Unio Satu Mare 
15-1 (21-9) ; C.S.O. TIMIȘOARA - 
A:S.M. Lugoj 11—3 (18-8), cu Unio
Satu Mare 8-8 (14-18) ; UNIO SATU 
MARE — A.S.M. Lugoj 9-7 (17—13).

București : RULMENTUL - Meta
lul Buc. 8-4 (total 9-15), cu C.S.O. 
Reșița 9—7 (13-17), cu Progresul 6—8 
(8-18) ; METALUL - C.S.O. Reșița 
10-4 (18-12), cu Progresul 6-6 (20-6) : 
C.S.O. REȘIȚA - Progresul 9-7 
(21-9). 

cole“ destul de dificile. Dar, dacă 
victoria echipei Dinamo Brașov la 
Sibiu, în fața Voinței, nu surprinde 
prea mult, succesul formației C.SJH^ 
Reșița asupra echipei Tehnometal. la ' 
Timișoara și în special proporțiile 
scorului (30—17) au produs o mare 
surpriză. Corespondentul nostru Ion 
Ioana ne-a transmis însă că reșițenii 
au practicat un handbal de cea mai 
bună calitate, iar atacul lor în frunte 
cu Jochman (10 goluri). Ferenschutz 
(6), Schutz (5) și Barabaș (5) a 
dovedit multă varietate în acțiuni 
și eficacitate.

Privitor la această serie ar mat 
fi de consemnat surprinzătoarea vic
torie a studenților mureșeni in _«[at.i 
colegilor lor din Timișoara V. 
un joc de bun nivel tehnic.

PROGRESUL BUCUREȘTI — UN 
NOU LIDER IN CAMPIONATUL 

FEMININ

Prin înfrîrigerea" Științei București, 
șefia clasamentului seriei I a fort 
preluată de handbalistele de la Pro
gresul, învingătoare în fața Unirii 
București, care se menține, C3tn de 
mult într-o stare de mediocritate. 
Rezultatele Progresului, avînd în ve
dere adversarii întilniți pmă acunț^ 
nu sînt însă suficient de concludente 
și de aceea va trebui să așteptăm pină 
la sfîrșitul săptămînii, cînd formația 
bucureșteană va întîlni pe teren pro
priu pe Tractorul Brașov.

Prin victoria de sîmbătă, cdTffpX' 
Rapid s-a reabilitat în parte în fița- 
spectatorilor bucureșteni. Campioa
nele — deși nu se află în cea mai 
bună formă — au dovedit totuși 
că vor avea un cuvînt de spus și 
în această întrecere. O altă forma
ție, cu șanse sporite la un loc frun
taș în această serie este și Trac
torul Brașov, care duminică insă a 
întîmpinat o rezistență dîrză din 
partea Faianței Sighișoara. După 
cum ne-a comunicat corespondentul 
nostru Ion Turjan, meciul a lost 
de un bun nivel tehnic, brașoven- 
cele cîștigînd datorită unui plus de 
eficacitate în atac.

In sfîrșit, în seria a Il-a. Știința 
Timișoara, autoarea celui mai mare 
scor din campionat (17—3 cu Vesti
torul) și C.S.M. Sibiu, continuă să 
fie neînvinse. Și aici, problema pri
mului loc va fi rezolvată de întîl
nirea directă, care va avea loc la 
Timișoara în etapa a Vl-a.

A. VASILIU



Au fost definitivate 
reprezentativele R. P. Romine 

pentru campionatele mondiale
ECHIPA FEMININA SUSȚINE ASTĂZI 
LA FLOREASCA UN MECI DE VERIFI
CARE CU FORMAȚIA MASCULINA 

ELECTRONICA

Voleibalistele și voleibaliștii aflațî 
în pregătire pentru campionatele 
mondiale ce vor avea loc între 12 și 
27 octombrie în Uniunea Sovietică 
au pășit în ultima săptămînă de an
trenamente din țară. Ședințele de 
pregătire au crescut în volum și in
tensitate. De asemenea, a fost mărit 
timpul rezervat jocului propriu-zis 
și, respectiv, omogenizării diverselor 
formule de echipă. Ca o remarcă 
generală — buna dispoziție și pofta 
de joc, iar ca observație specială — 
o sensibilă îmbunătățire în compor
tarea reprezentativei feminine.

Aceasta (spre deosebire de cea a 
băieților, care participă la jocuri de 
sudare numai între ei) alternează ac
tualmente jocurile organizate între 
cele două formații de bază ale lotului 
cu meciuri susținute în compania u- 

■fior echipe masculine. Astfel, ea va 
întâlni astăzi după-amiazâ în sala 
Floreasca, începînd de la ora 17, e- 
chipa Electronica, vineri 5 octombrie 
la aceeași oră în sala Institutului 
Politehnic — echipa de băieți a gaz
delor (ambele formații bucureștene 
din campionatul de calificare). Dumi
nică 7 octombrie, din nou în sala 
Floreasca la ora 17, echipa feminină 
va juca împotriva unei selecționate 
masculine a I.C.F.
- O dată cu începerea antrenamente
lor de finisare a pregătirii și pentru 
ca Acestea să capete maximum de 
eficacitate în ceea ce privește su
darea formațiilor preconizate, a fost 
definitivată componența celor două 
echipe care ne vor reprezenta la ac
tuala ediție a campionatelor mon
diale. Iată-le mai j06.

ECHIPA MASCULINA (antrenori 
ing. Gh. Petrescu și prof. Șt. Roman) : 
H. Nicolau, A. Drăgan, D. Plocon, 

. C. Miculescu, Gh. Fieraru, Gh. Cor- 
■Țțeanu, M. Grigorovici, G. Cherebe- 
țiu, Ed. Derzsei, N. Coste, M. Che- 
zan, N. Bărbuță.

ECHIPA FEMININA (antrenori : 
Gh^fonstantinescu și prof. Gh. Bo- 
d<5cu) 1 Doina Ivănescu, Ana Moca- 
nu, Sonia Colceriu, Domnica Costic, 
Elisabeta Goloșie, Tinela Pleșoianu, 
Lia Vanea, Daniela Golimas, Ale
xandrina Berezeanu, Ileana Encu- 
lescu, Elisabeta Nodea, Viorica He- j 

rișanu.

Cuvântul specialistului

AS1STÎND LA JOCURILE ECHIPEI FEMININE A JAPONIEI
Celor care au asistat la ultimul 

turneu internațional de volei des
fășurat în Capitală, pentru veri
ficarea loturilor noastre în vede
rea campionatelor mondiale de la 
Moscova, le-a rămas în amintire atît 
jocul bun al echipei masculine a 
R. P. Romîne, cit și al celei femi
nine a Japoniei.

S-ar părea de necrezut ca o for
mație care și-a făcut apariția pe 
tărîm internațional abia cu doi ani 
în urmă, la campionatele mondiale 
din Brazilia, să poată ajunge la o 
valoare atît de ridicată. Și totuși 
aceasta a fost posibil, datorită stu
diilor temeinice făcute de antrenorii 
japonezi la marile competiții ante
rioare.

După turneul la care a participat 
echipa Japoniei ce aprecieri se pot 
face privind comportarea ei ?

Mai întîi, despre selecționarea ju
dicioasă a jucătoarelor care au o 
dezvoltare fizică bună, iar nivelul 
calităților lor fizice fiind destul de 
ridicat.

Privind pregătirea pe factorii an
trenamentului, formația Japoniei a 
fost superioară celorlalte participante 
feminine. Ca o particularitate, să 
notăm modul în care se efectuează 
antrenamentele. Jucătoarele lucrează 
zilnic cite 4—6 ore, timpul fiind îm
părțit aproximativ egal în două, di
mineața și după-amiaza. In medie 
un antrenament durează 3 și uneori 
chiar 4 ore, timp în care efortul solici
tat jucătoarelor are intensitate mare, 
iar numărul de repetări depășește 
cu mult ceea ce fac sportivii noștri 
în general. Accentul cade pe tehnica 
jocului, ceea ce are ca rezultat faptul 
că toate elementele de tehnică le 
sînt cunoscute foarte bine tuturor 
jucătoarelor. Serviciul „roată-pluti- 
tor“, folosit de toate jucătoarele ja
poneze, este automatizat, avînd asi
gurată astfel în joc constanța, precizia 
și totodată eficacitatea lui. Serviciul 
constituie una din „armele" puter
nice cu care echipa își impune supe
rioritatea chiar de la începutul jocu
lui. Folosit cu particularitățile ară
tate mai sus, el pune în dificultate 
primirea lui regulamentară. Iar dacă 
primirea este realizată, pune în 
schimb în dificultate precizia pasei 
și obligă echipa adversă să efectueze 
trei lovituri.

Considerat ca ceva nou în tehnică 
poate fi amintită primirea serviciu
lui cu două miini de jos. Prin felul 
cum execută primirea, jucătoarele 
japoneze au eliminat greșelile regu
lamentare de această natură și și-au 
asigurat totodată precizia primei lo
vituri. Spre deosebire de alte echipe 
(care folosesc și ele primirea cu 
două miini de jos, dar întrebuin-

țează pentru aceasta numai partea 
radială a mîinii), jucătoarele japo
neze utilizează în întregime ambele 
membre superioare: ele lovesc min
gea (cu aceeași precizie) și cu 
suprafața palmelor, și cu suprafața 
antebrațelor, și chiar cu a brațelor, 
precizia fiind în funcție de traiec
toria cu care

Lovitura cu 
este întrebuințată

vine mingea, 
două mîini de sus, 

aproape numai

situația ivită și de necesitatea tac
tică.

Pasele pentru atac sînt cu traiecto
rie joasă. în plus, jucătoarele japo
neze au o execuție foarte rapidă a 
loviturii de atac.
de celelalte echipe, formația Japo
niei mărește ritmul spre sfîrșitul 
combinației. Astfel, prima pasă are 
o traiectorie înaltă, iar a doua o 
traiectorie joasă. Aceasta, spre deo-

Spre deosebire

Foto : T. Chioreanu

Plonjonul este o armă defensivă stăpinilă sub toate formele în mod remarcabil 
de jucătoarele japoneze. Iat-o in fotografia noastră pe Mitsue Masuo, salvtnd 

o minge dificilă

pentru ridicarea mingii în vederea 
loviturii de atac; extrem de rar și 
cu totul întîmplător — în alte si
tuații. Pentru a putea face uz de 
acest procedeu în pasarea mingii este 
necesară multă îndemînare, de care 
sportivele din Japonia au dat do
vadă cu prisosință. Cu aceste două 
elemente, japonezele își asigură o 
superioritate evidentă de la bun în
ceput, fapt care are un rol hotă- 
rîtor în jocul de volei.

In cadrul apărării voleibalistele ja
poneze folosesc plonjonul cu rosto
golirea pe o latură și revenirea ra
pidă, imediată în dispozitiv, ceea 
ce face ca ele să nu fie scoase aproa
pe de loc din joc.

Din punct de vedere tactic, oaspe
tele noastre s-au folosit în atac de 
combinații cu intrarea a două ju
cătoare din linia a doua. Aceasta 
se face concomitent, indiferent de 
zona pe care o ocupă în teren. 
Intrările (făcute în general de vo
leibalistele ce se aflau în zonele I 
și 5) se efectuează in funcție de

sebire de jocul practicat de echi
pele noastre, a căror primă pasă 
are o traiectorie joasă și a doua 
este mai înaltă ceea ce facilitează 
organizarea apărării adversarului și 
în primul rînd a blocajului. Dar 
varietatea atacurilor întreprinse 
echipa feminină a

căror primă pasă

In semifinalele campionatului R.P.R.

S-a jucat un șah activ
Ca și în anii precedent!, semifinalei» 

ediției 1962 a campionatului republica» 
de șah au prilejuit o frumoasă întrecex» 
sportivă, asigurînd totodată o utili verb 
ficare de forje între primii noștri șahiști. 
E drept, de data aceasta au lipsit mai 
mulți dintre protagoniștii obișnui|i ai 
semifinalelor, întreaga echipă reprezenta
tivă a tării — aflată la Olimpiada de la 
Vama — fiind calificată direct în ultim» 
fază a campionatului nostru. Au fo«t 
mai pufine locuri libere în finală, da> 
pentru ele s-a luptat ou deosebit! ar
doare, pînă în ultima rundă.

Acest amănunt își are importanta sa. 
El a demonstrat încă o dată valabilita
tea sistemului cu mai pufine locuri de 
calificare în fiecare grupă, ceea ce creea
ză un stimulent în plus și asigură con
tinuitatea de efort de-a lungul între
gului turneu pentru majoritatea parti- 
cipanjilor. Faptul că în toate cele patrii 
semifinale, cei calificat*  n-au fost cu
noscut*  deoît în ultimă instanță a dat 
impels luptei, a fost o garanție pentru 
un joc activ.

La București, în una din grupe, cu 
două runde înainte de sfîrșit, nici unul 
dintre favorfți nu se putea considera 
sigur calificat, deși patru rămăseseră 
neînvinși. Iar în ultima rundă, ieșeanul 
V. Vaisman a trebuit să joace la cîștig 
(cu negrele) o partidă grea cu M. Roz- 

fiind răsplătit după victorie nu 
cu primai

însoțindu-i pe cicliștii romîni în R. D. Germană
Cu puțin timp în urmă i-am înso

țit pe trei dintre cei mai buni cicliști 
din țara noastră (Constantin Dumi
trescu, Ion Cosma și Ion Ardeleanu) 
în R.D. Germană, unde au luat parte 
la cîteva importante confruntări in
ternaționale. Și, fiindcă în presă n-au 
apărut suficiente amănunte asupra 
comportării lor, m-am gîndit că n-ar 
fi rău să ofer — prin intermediul 
ziarului „Sportul popular" — cîteva 

.date asupra desfășurării competiții- 
"vlor.

„HAI DUMITRESCU !"

Primul concurs a avut loc la 18 
septembrie în localitatea Riesla. A 
fost o cursă pe circuit, la care au 
luat startul alergători din R.D. Ger
mană, Olanda, R.S. Cehoslovacă, 
Austria, Anglia și R.P. Romînă. La 
primul sprint cîștigă olandezul Co- 
lyns, urmat de reprezentantul nostru 
Ion Cosma. Plutonul se agită. Cons
tantin Dumitrescu inițiază o evadare. 
Ii ia „plasa" cehoslovacul Krivka. 
Acesta din urmă cîștigă două sprin
turi (ciclistul nostru se clasează pe 
locul II) dar, apoi, este obligat să 
cedeze impetuozității lui Constantin 
Dumitrescu (care este cunoscut aproa
pe la fel de bine și peste hotare ca 
și în țara noastră, mărturie fiind a- 
clamațiile puternice cu care publicul 
îl susține). El trece primul la sprin
turile 4 și 5. Plutonul, sesizînd va- 

* loarea „evadaților" forțează și reu
șește să-i ajungă, Colyns — un aler
gător în mare formă — cîștigă ur
mătoarele trei sprinturi, iar Cosma 
își adjudecă și el victoria o dată. 
Clasament final: 1. Colyns (Olan
da)... 5. Constantin Dumitrescu... 8.

REVANȘA CAMPIONATULUI 
MONDIAL

De la Riesla ne deplasăm în loca
litatea Lubben. Aici vom lua parte 
la două curse — de fapt revanșe ale 
campionatului mondial desfășurat 
după cum se știe cu puțin timp în 
urmă la Salo și Brescia, campionate 
la care cicliștii din R.D. Germană 
n-au putut participa deoarece li s-a 
refuzat viza de intrare în Italia. La 
startul cursei de 100 km contra cro
nometru pe echipe sînt prezente for
mații de valoare excepțională : 4
echipe din R.D. Germană (în care fi
gurează G. Schur, Weissleder, Hoh- 
ne, Ampler, Appier, Scheibner, Bru
ning ș.a.), reprezentativele Angliei, 
R.S. Cehoslovace, Olandei, Belgiei și 
Austriei. Formația noastră este dez
avantajată deoarece se prezintă cu 
trei oameni (echipele sânt alcătuite 
din cite 4 alergători). Băieții par ti
morați. Ni se oferă ajutorul unui 
ciclist german — Sperberg — și 
primim. Cicliștii noștri pleacă din 
start pe locul V. Se dă o luptă ex
traordinară în care Constantin Du
mitrescu și Ion Cosma se dovedesc 
inepuizabili. Ion Ardeleanu, mai tî- 
năr și cu mai puțină experiență, nu 
contribuie în aceeași măsură. Ou 
toate acestea realizăm timpul de 2 
h. 19:56, performanță deosebită dacă 
ținem seamă de condițiile în care am 
alergat.

In cursa pe circuit, desfășurată 
tot în orașul Lubben, Ion Cosma o- 
cupă — în această redutabilă compa
nie — locul 5, iar Constantin Du-

A VENIT IARNA...

...așa par să spună cicliștii noștri 
— ca și ceilalți de altfel — cînd a- 
jung în localitatea Sebnitz. Plouă și 
e frig, ca în decembrie, iar oamenii 
merg zgribuliți pe străzi. La startul 
cursei pe circuit se aliniază 140 de 
alergători! începem bine. în turul 
doi pe primul 
Cosma, iar C. 
pe al șaselea, 
în față și în
întreacă pe cunoscuții Schur, Am
pler, Appier — primind aplauzele 
publicului. In turul 10 C. Dumitres
cu evită cu greutate 
coborîre, dar 
cleta și este 
De altfel în 
doar vreo 60
Schur n-a putut rezista 
de grele întreceri. In turul 15 Cosma 
suferă și el o defecțiune și abando
nează, iar în turul 18 I. Ardeleanu 
cu mîinile înghețate nu mai poate 
continua întrecerea...

loc se clasează Ion 
Dumitrescu îl cîștigă 
Ardeleanu este și el 
turul 8 reușește să-i

1 se 
obligat 
cursă 

de cicliști!

o busculadă la 
defectează bici- 
să 
au

abandoneze. 
mai rămas 

Nici Gustav 
acestei atît

★
Ca o concluzie a acestei deplasări 

a alergătorilor romîni trebuie să spun 
că rutierii noștri Constantin Dumi
trescu și Ion Cosma au 
tul de față o valoare la 
gențelor internaționale și 
deleanu este un tînăr cu 
pective.

în momen- 
nivelul exi- 
că Ion Ar- 
reale pers-

HARALAMBIE VLĂSCEANU

de
- j japOnieî nu se 

datorește numai combinațiilor mul
tiple, ci în primul rînd marii varie
tăți de procedee în executarea lovi
turii de atac. Jucătoarele japoneze 
stăpînesc la fel de bine procedeul 
de execuție în forță ca și pe cel 
înșelător, plasat în anumite zone. 

Echipa Japoniei a folosit pe tot 
parcursul turneului numai șase jucă
toare, cele care alcătuiesc formația 
de bază. La acestea s-a observat o 
bună coeziune, 
a acțiunilor pe 
întreprindă, deci 
litate de a se 
care cunoscînd 
de a gîndi și de a acționa al fie
căreia din echipă. Cu prilejul meciu
rilor disputate de ele la București, 
am mai remarcat la jucătoarele 

japoneze o bună disciplină în joc 
și o putere de luptă foarte susți
nută.

Cele de mai sus sînt numai cîteva 
din observațiile prilejuite de jocul 
echipei feminine a Japoniei. ~~

cunoașterea deplină 
care trebuie să le 
permanenta posibi- 
ajuta reciproc, fie- 
la perfecție modul

Folo
site, aplicate în cadrul antrenamen
tului formațiilor noastre, aceste nou
tăți vor face să crească valoarea 
jocului practicat de echipele pe care 
noi, antrenorii, le pregătim.antrenorii, le pregătim.

prof. ȘTEFAN ROMAN 
maestru emerit al sportului

van, 
numai cu calificarea, ci și 
loc in grupă.

Ultima runda a decis și 
semifinala buoureșteană. Aci 
viei părea să aibă cele mai 
pentru locul patru, chiar într-o eventuali 
egalitate de puncte ou Seimeanu și Reb 
cher, fată de care deținea „un Sonne- 
bom" mai bun. Dar ultimele rezultat» 
au clarificat în alt sens situația: Mar- 
covici — Ott 0—1, Reicher — R. A- 
lexandrescu 0—1, Mateescu — Seimean» 
0—1 1... Cîștig de cauză a avut Seb 
■neanu.

în grupa de la Tg. Mureș, părea ca
lificat Tr. Stanciu, care înaintea ultimei ' 
runde avea */ 2 p. avans față de cei mai 
apropiat*  concurenti. Dar pierzmd (e» 
albele) ultima partidă la Bondoc, el ' 
ratează calificarea, promovând în schimb : 
M. Suteu. Acesta debutează în finali, 
alături de M. Nacu, performerul grupei ' 
a doua bucureștene.

N-a fost suficienta pentru calificai» 
falsa aureolă a unei invincibilități obțb ■ 
nută prin prea multe remize. Este cazul ■' 
lui P. Joița la București și G. Alexan- 
drescu la Tg. Mureș, care deși neînvins! ■ 
de-a lungul întregii semifinale, n-a»; 
acumulat puncte suficiente pentru a de
veni finaliști.

Se impune concluzia — și aceasta na < 
este o constatare nouă — că se joacă un : 
șah mai interesant și mai activ cînd 
avem mai multe grupe semifinale țî 
mai puține locuri de calificare în fie
care dintre ele. Amănunt de care tre
buie să se țină seama la stabilirea for
mulei viitorului campionat republican.

Iată, pentiru încheiere, lista completă a 
participanților în finală — programat! 
să înceapă la sfîrșitul lui 
la București 
„olimpici" : 
FI. ~ 
A. 
P. 
0.

în 
A.

a doua 
Maica- 

bune șansa

noiembrie, 
cu cei Sl 
Ghiteseo/I 
Radovici, 

Vaisman, D. Drirncr, 
M. Nacu, 

P. Set-

- în frunte
Ciocîltea, T.
B. Soos, G.

V.
M. Pavlov,

C. Bozdoghină,

V.
Gheorghiu.

Giinsberger,
Voiculescu,

Troianescu, 
meanu, M. Rădules. ti, Gh. Mititelu, W- 
Suteu, I. Szabo, O. Pușcașu, C. Partoe»

RD. V.

■gnarm
Progresul București, campioană republicană

capătul unui turneu foarte dis- 
între echipe de forțe sensibil 
titlul de campioană republicană 
cucerit de Progresul București.

La 
putat, 
egale, 
a fost _____
învingătorii n-au fost cunoscuți decît 
după ultimele meciuri restante, desfă
șurate ieri după amiază.

După ce în etapa a doua, Progresul 
întrecuse Steaua la un scor conclu
dent (9—6), în ultima întîlnire cam
pionii au dispus de Știința cu 10—5, 
totalizînd 2 victorii. Pe de altă parte, 
Dinamo a întrecut pe Știința cu 9—6, 
dar a pierdut în ultima etapă în fața 
formației Steaua cu 7—8, ceea ce a 
adus trei echipe la egalitate de puncte 
în fruntea clasamentului. A decis me- 
ciaverajul, indicînd pe primul loc e- 
chipa Progresul (26—19), urmată de 
Steaua și Dinamo (24—21). Locul doi 
revine formației Steaua prin victorie 
directă. A patra în clasament: Știința.

La stabilirea ultimelor rezultate a 
contat foarte mult comportarea tineri
lor de la Progresul, dintre care Boa- 
ghe a acumulat 4 puncte (cu Burciu 
7—5, 6—0, 4—6, 6—3; cu Dimache 

!«* ’ n «-*•  Rn^lw

Boaghe, Namian—Burciu, Horșa 7—A 
6—3). De remarcat de asemenea d 
Ilie Năstase (Steaua) a terminat ne
învins competiția, întrecînd și pe di- 
namoviștii Dron (6—0, 6—2, 6—0) și 
C. Ionescu (6—1, 6—1, 3—6, 6—0).

Echipa campioană (antrenată de G. 
Caralulis și P. Ursan) a prezentat un 
lot omogen, echilibrat la toate cate
goriile de vîrstă. O mențiune specială 
se cuvine campioanei țării, Julieta 
Namian, învingătoare in toate întilni- 
rile susținute.

Ca o caracterizare generală, actuala 
ediție a campionatului republican pe 
echipe mixte a scos în evidență progre
sul înregistrat de jucătorii tineri, care 
de cele mai multe ori au pierit între
ceri mai interesante și de un nivel 
tehnic uneori egal cu acelea ale senio
rilor. Tinerii tenismani au luptat ca 
multă însuflețire pentru echipă, ac- 
ționînd cu hotărîre și siguranță în 
întîlnirile decisive. încă o dovadă că 
preocuparea pentru creșterea cadrelor 
rinei^v^trebu^s^sțe^ș^h^^^^

că



Tovarășii Ghsorgha Ghaorghiu-Dej 
și Ion Gheorghe Maurer au sosit

la Djakarta
(Urmare din pag. 1)

președintele dr. Sukarno, care i-a salutat călduros. Tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și dr. Sukarno s-au îmbrățișat prietenește. Președintele Su
karno s-a îmbrățișat, de asemenea, cu tovarășul ion Gheorghe Maurer.

Președintele Consiliului de Stat al R. P. Romine a prezentat dr-u!ui 
Sukarno persoanele care il însoțesc. Președintele Indoneziei a prezentat 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej un grup de înalte personalități ale 
Republicii Indonezia. Au răsunat acordurile solemne ale imnurilor de stat 
ale Republicii Populare Romîne și Republicii Indonezia. In timpul into
nării imnurilor s-au tras 21 de salve de salut.

Comandantul gărzii de onoare, compusă din subunități reprezentind 
toate genurile de forțe armate ale Republicii Indonezia, a prezentat apoi 
raportul. Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, însoțit de președintele dr. 
Sukarno, a trecut in revistă garda de onoare. Fanfara a intonat „Imnul 
indonezian pentru eroi“.

Presedinte’e dr. Sukarno s-a apropiat de microfon și a rostit un 
cuvint de salut.

A răspuns tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.
Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej și președintele Sukarno și-au strins 

miinile cu căldură. Președintele Sukarno a prezentat tovarășului Gheor
ghiu-Dej un mare număr de personalități care au venit in intimpinarea 
înalților oaspeți romini.

Copiii personalului ambasadei R.P Romine din Djakarta au oferit tova
rășilor Gheorghe Gheorghiu-Dej și Ion Gheorghe Maurer buchete de flori

A urmat un moment impresionant: solii poporului romin, însoțiți de 
președintele Sukarno, au trecut prin „Poarta Indoneziei", care, după cum 
se spune aici, se deschide numai in fața prietenilor Tradiționala „Poartă a 
Indoneziei" este un culoar viu alcătuit din băieți și fete îmbrăcați in splen
dide vestmite naționale din peste 40 de regiuni ale Indoneziei. IJn grup 
de tinere în costume naționale multicolore a oferit tovarășilor Gheorghe 
Gheorg’ Ju-Dej și Ion Gheorghe Maurer tradiționalele ghirlande de flori 
cu care sînt încununați in Indonezia oaspeții de seamă.

După ceremonia primirii, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej și pre
ședintele Sukarno au luat Ioc in mașini, și cortegiul oficial, escortat de 
motocicliști, s-a îndreptat spre palatul Merdeka, reședința oficială a 
președintelui Sukarno.

Pretutindeni, de-a lungul celor aproape 5 km străbătuți, puteau fl 
citite urări de bun-sosit: „Bun-venit președintelui Gheorghe Gheorghiu-Dej", 
„Poporul indonezian salută călduros poporul romin", „Trăiască prietenia, 
dintre poporul indonezian și poporul romin". Locuitori ai capitalei ( 
Indoneziei au ieșit pe șoseaua Patrice Lumumba, pentru a-i saluta pe con- j 
ducătorii de stat ai Republicii Populare Romine. La principalele intersecții} 
se aflau grupuri de interpreți de muzică populară care cîntau din instru-j 
mente naționale, specifice diferitelor regiuni ale țării. Miile de stegulețe ro-I 
mine și indoneziene pe care le fluturau, aclamațiile lor entuziaste au constituit ( 
o expresie grăitoare a sentimentelor 
neziei față de poporul romin.

La intrarea in palatul Merdeka, 
de tinere indoneziene, îmbrăcate in 
președintelui Indoneziei, conducătorii 
vorbire cu dr. Sukarno. Apoi, însoțiți de acesta, s-au îndreptat spre pala
tul Istara Negara, care va fi reședința oaspeților romini în timpul vizitei 
in Indonezia.

Vizita in „țara verii veșnice", cum i se mai spune Indoneziei, a în
ceput într-o atmosferă sărbătorească, <L . 
bunele relații existente intre cele două țări.

Banik Ostrava 
tn campionatul

După opt etape, 
continuă să conducă 
cehoslovac, avînd acumulate un nu
măr de 15 puncte. Duminică, lide
rul a întrecut cu 2—1 în deplasare 
pe SONP Kladno. Alte rezultate: 
Dinamo Praga-Tatran Preșov 4—0, 
Spartak Hradec Kralove-Slovnaft 
Bratislava (fostă Ruda Hvezda) 3-0, 
Slovan Nitra — Spartak Plzen 2—0, 
Slovan Bratislava—CDK Praga 1—2, 
Dukla-Spartak Sokolovo 1—0. In cla
sament : Banik 15 p, Dukla 12 (un 
joc mai puțin), Spartak Hradec Kra- 
love 9 p.

Ecouri după Jocurile' Balcanice cts afîefrsrit

APRECIERI ELOGIOASE IA ADRESA ECHIPELOR Df ATLETISM ALE R. P. ROMÎNE
ANKARA 1 (Prin telefon de la tri

misul special Agerpres, I. GOGA).—
Victoriile echipelor R. ~ ~

la cea de a 21-a ediție 
Balcanice de atletism au 
comentate în presa turcă și de spe
cialiștii prezenți la Ankara. Sub ti
tluri ca „Atleții romîni — cei mai 
puternici din Balcani" sau „Romînia, 
campioană pe toată linia a Balca
niadei de la Ankara, a cîștigat 14 
titluri" ziarele apărute luni dimi
neață publică o serie de reportaje 
însoțite de fotografii din ultima zi 
a competiției desfășurată pe stadio
nul „19 Mai".

Ziarul „SON HAVADI" a publi
cat pe o pagină 4 fotografii ale re
cordmanei mondiale lolanda Balaș pe 
care o numește at!eta-„astronaut“. De 
asemenea fotografiile lui Jurcă, Va
moș și Măriei Budan sînt prezente în 
coloanele ziarelor. „Millyet" scrie că 
evoluția atleților romîni a fost re
marcabilă, producînd o 
priză datorită victoriei realizată în 
fața echipei iugoslave.

lată și cîteva declarații ale unor 
antrenori și delegați prezenți la com
petiția de la Ankara :

GIOVAN1 GUABELLO (Italia), 
delegat al Federației internaționale

P. Romine 
a Jocurilor 
fost amplu

mare sur-

la Jocurile Balcanice: „Nu poți avea 
decît admirație pentru combativitatea 
echipelor R. P. Romîne. Pe o pistă 
moale, în condiții dificile de concurs, 
Ankara fiind situată la o altitudine 
de peste 700 m, cîștigă în mod firesc 
echipa care luptă mai bine. Și ro- 
mînii au făcut aceasta cu prisosință, 
încă o dată am avut plăcerea să O 
revăd pe lolanda Balaș, care este o 
supercampioană. Sînt convins că 
dacă pista era bună lolanda ar fi 
trecut ștacheta înălțată Ia 1,90 m".

VLADO IVKOVIC, antrenorul echi
pei Iugoslaviei: „Credeam că vom 
cîștiga noi la masculin, dar atleții 
iugoslavi au ratat victoria în cîteva 
probe. Rominii ne-au pregătit o 
priză, răsturnînd rezultatul în 
voarea lor. Jurcă și Vamoș sînt 
atleți de mare clasă".

NURHAN TURI, membru al
derației turce: „Felicit echipa romînă 
pentru frumosul său succes în Jocu
rile Balcanice desfășurate prima oară 
ia Ankara. Prin comportarea lor a- 
tleții romîni au făcut să crească și 
mai mult interesul pentru Balcaniadă, 
întrecerile au entuziasmat publicul 
nostru".

DUMITROS KARAVATIS, vicepre
ședinte al federației Greciei: „Evi-

sur- 
fa- 
doi

fe-

dent, echipa masculină a R. P. Ro
mîne este 
cu Grecia 
că a fost 
a putut 
probe".

GRUIU 
pei bulgare : 
mînii au fost cei mai buni. Puterea 
lor de luptă m-a impresionat".

GH ZIMBREȘTEANU, antrenorul 
echipei R. P. Romîne: „încă de anul 
trecut ne-am propus să obținem o du
blă victorie la Balcaniadă. Sîntem 
bucuroși că am reușit să oferim iu
bitorilor de atletism din Rominia a- 
ceastă satisfacție. Echipa noastră s-a 
bucurat de simpatia concurenților șl, 
mai ales, a publicului din Turcia 
care s-a dovedit foarte sportiv".

★
Astăzi la amiază este așteptată să 

sosească în Capitală pe cale aerului 
echipa R. P. Romîne, care a partici
pat la Jocurile Balcanice de la An
kara.

în progres. Ca și în meciul 
de la Salonic, Valeriu Jur- 
extraordinar. Nu știu cum 

rezista să participe la 4

JURKOV, antrenorul echi- 
„De data aceasta ro-

Olimpiada de șah de la Varna
VARNA 1 (prin telefon). — Ieri 

dimineață s-au disputat partidele în
trerupte din runda a patra. Șahiștii 
sovietici au obținut victoria în întîl- 
nirea cu Argentina cu scorul de 
2*/ 3—1’/2 (Keres — Bolbochan 
Najdorf — Spasski */ 2—Gheller— 
Panno 1—0, Sanguinetti—Tal t/2—1/2). 
Partidele întrerupte din meciul R. P. 
Romînă — R.F.G. s-au încheiat cu re
zultatele : Trbger—Soos Hecht—
Giinsberger 1—0.

In celelalte întîlniri : R. P. Bulga
ria — Olanda 2—2, S.U.A.—Austria 
2-2, R. P. Ungară - R. S. 
slovacă 2>/2—1>/2, Iugoslavia — 
Germană 31/;—*/ 2.

In runda a cincea, adversara 
zentativei romîne a fost echipa

. . . . . . -IO singură partidă s-a încheiat, cea
1 sc mai spune 1 nuuiicz-icl, 3 10-) ' _ .

de prietenie, caracteristică pentru) dintre Fiorin Gheorghiu și fostul cam- 
' pion american Larry Evans : remiză.

de prietenie nutrite de poporul Indo-

solii poporului romin au fost salutați 
tradiționalele saronguri. La reședința 
țării noastre au avut o scurtă con-

Geho-
R. D.

repre- 
S.U.A.

a scorurilorO etapăconduce 
cehoslovac

La întrerupere, Ciocîltea deține avan
taj de un pion la Fischer, iar parti
dele Benko — Ghițescu și Byrne — 
Radovici prezintă poziții echilibrate.

UR.S.S. conduce cu 1 */ 2—‘/3 (2) 
în fața R. S. Cehoslovace. Botvinnik 
l-a învins pe Filip, iar Spasski și 
Hort au făcu) remiză. Trei partide 
s-au încheiat în meciul Iugoslavia— 
Argentina, în care șahiștii iugoslavi 
conduc cu ~ "
învins pe 
Najdorf — 
seto au fost 
camdată egal 
gări a — R. 
Cu 3—0 
Germană în 
Donner 1—0.
1—0, Morlock
Austria cu 1—0 (3) în fața R. P. 
Ungare (Greyer l-a învins pe Barcza).

înaintea jucării 
rupte, clasamentul turneului final este 
următorul : R. ” 
Iugoslavia 12 
SU.A. 10 (3), 
R. P. Romînă 
8‘/2 (1), R P. 
Cehoslovacă șl 
(2), Olanda 7‘/2

2—1 (1): Trifunovici l-a 
Bolbochan, iar partidele 

Gligorici și Ivkov — 
remize. Scorul este 
în întîlnirea R. P. 
D. Germană 1—1 
(I) conduce 
fața Olandei (Darga— 

Schmid—Bowmeester 
Kramer 1—0), iar

Ros- 
deo- 
Bui- 
(2). 

R. F.

partidelor între-

Germană 13

Banik Ostrava 
în campionatul

duminică a campiona- 
Ungare a fost marcată 
puțin de cinci rezultate 

Ferencvaros-Tatabanya

Etapa de 
tului R P. 
de nu mai 
„la zero" : 
1—0, Szeged-Vasas 2—1, Komlo-De- 
brețin 3—0, Dorog-Gyor 1—0, Szom- 
bathely-Pecs 1—0, M.T.K.-Salgotar- 
jan 2-0. Nu s-a disputat cel mai im
portant meci al etapei : Honved- 
Ujpesti Dozsa. în clasament: Szeged 
11 p, M.T.K., Honved și Dorog cîte 
10 p, Ujpesti Dozsa 9 etc.

United 
q_ o

United

1—0,
West

1 — 1,
Clasa-

Wednesday Manchester 
Tottenham-Nottingham 
Ham United-Shefield 
Wolverhampton-Liverpool 3—2. 
ment: Wolverhampton 19 p, Everton
17, Tottenham și Burnley — cite 
15 p.

Scoruri mari în campionatul R.D.G,

Etapa a șaptea a campionatului 
R.D Germane 
înscrierea unui 
luri Numai iu 
-Aktivist s-au 
cîștigat Chemie 
partide s au 
rezultate :

a fost marcată de 
mare număr de go- 
tneciul Chemie Halle 
înscris 9 goluri: a 
m 6—3. în celelalte 

înregistrat următoarele 
Lokomotive Leipzig Wis- 

mut Karl Marx Stadt 1 — 0, Motor 
Jena-Aufbau Magdeburg 4—0, Mo
tor Karl Marx Stadt Rotation Leipzig 
I—2. Einheit Dresda Turbine Erfurt 
3—2. Vorwărts-Motor Zwickau 
Empor Rostock-Dinamo Berlin 
Continuă să conducă Emoor 
lock cu 13 p urmată de 
Jena (12), Vorwăts (11).

Campionatul austriac

Duminică, s-a disputat etapa a 
cincea a campionatului Austriei. I 
derul. Austria, Viena, a întrecut la 
scor (4—0) pe Viena. în celelalte par
tide ale etapei au fost consemnate 
următoarele rezultate: Wiener S K.- 
LASK 3—2 Rapid-S.V.S. Linz 3—0, 
Admira Energie-WAC 3—1, Graz- 
Austria Klangenfurt 1 — 1. Schwechat- 
Austria Salzburg 3—0, Simmering- 
Wacker 0—0. în clasament: Austria 
8 p WSK și Schwechat
7 p. WAC. LASK, Admira. Rapid 
Wacker — toate cu cîte 6 p.

rite
Și

Real Madrid, lider

3-2,
2-1.
Ros- 

Motor

Juventus din nou învinsă

F
(I), UR.S.S 11 
R P. Bulgaria 9 
8£/2 (3), Argentina

Ungară 7‘/2 (3), R. S. 
R. D, Germană 7’/2 

(I),.Austria 6 (3).
ALEXANDRA NICOLAU 
maesîră internațională

(1).
(2),
(2),

• Continuîndu-și turneul în Eu
ropa, echipa feminină de volei a Ja
poniei a întîlnit la Varșovia selecțio
nata R. P. Polone. Oaspetele au ob
ținut victoria cu scorul de 3—1.

• Echipa de haltere a R. P. Po
lone a cîștiga) meciul triunghiular de 
la Varșovia la oare au participat și 
echipele selecționate ale Japoniei și 
Iranului. Halterofilii polonezi au tota
lizat 26 puncte, cei ai Iranului 16. 
iar japonezii 13. La cat pană Miyake 
(Japonia) a stabilit un nou record 
mondial fa stilul „srnuls" cu 11 15 kg. 
Vechiul record era de 115 kg ^iXjar- 
ținca aceluiași sportiv.

® Turul ciclist al R. P. Bulgaria a 
continuat cu disputarea unei etape 
de circuit în jurul orașului Silistra 
(120 km). Pe primul loc s-a clasat 
rutieiul bulgar Ivan Todorov cu 
timpul de 2h 56:55,0. în clasamentul 
general, după 6 etape, conduce Ivan 
Bobekov (R.P.B.) cu timpul de 25h 
37:04,0. urmat la 23 de secunde de 
Schober (R.D.G.). Desfășurată între 
Ruse și Pleven, de-a lungul a 151 
km, cea de a 7-a etapă a Turului 
ciclist al R. P. Bulgaria a fost cijitaț 
gată de bulgarul Țraikov cu timpul 
de 4h 07:35,0. In clasamentul general 
individual continuă să conducă Bo
bekov (R.P.B.) urmat la 23 secunde 
de Schober (R.D.G.).

• Pugilistul italian Giulio Rin 
este noul campion european la cH 
semigrea. In întîlnirea cu englezul 
Chic Calderwood, desfășurata la 
Roma, Rinaldi a cîștigat la puncte 
după 15 reprize.

DE PE PISTELE DE ATLETISM

Echipa campioană a Spaniei. Real 
Madrid, se 
primul loc al clasamentului, cu 6 
puncte In 
nicâ Real 
diționala sa rivală, 
lalte rezultate ale 
Bilbao-Elche 2—1, 
lid 0—0. Oviedo-Os 
dosa-Valencia I 
4—2,

află după trei etape pe

etapa desfășurată dumi- 
a învins cu 2—0 pe tra- 

Barcelona. Cele
sta pei : Atletico 
Majorca-Vallado- 

asuna 3—2 Cor- 
-0, Sevilla-Saragoza 

Corona-Atletico Madrid 1 — 1, 
Malaga Betis 1—0 După Real Ma
drid cu 5 p. 
drid cu 5 p. etc.

Cunoscuta echipă din Torino, Ju
ventus continuă să aibă o compor
tare slabă în campionatul Italiei. 
Duminică fn etapa a treia, ea a 
fost întrecută cu 1—0 de Fiorentina. 
Alte rezultate : Genoa-Venetia 2—0, 
Lanerosi-Samodoria 2—0. Milan-Ata- 
lanta 0—0, Roma Modena 2—0, Spal- 
Napoli 4-2, Torino-Mantova 
Conduce Bologna cu 6 o, urmată 
Torino și Spăl cu cîte 5 p.

înaintea meciului Anglia—Franța

Miercuri, echipa de 
gliei întîlnește pe cea 
Sheffield. într-un meci 
tru Cupa Europei.

Selecționerii echipei 
avut probleme grele 
într-adevăr, cunoscutul 
Johny Haynes, de 50 ori internațio
nal. este indisponibil pe trei luni în 
urma unui accident de automobil. 
După cum scrie, ziarul „Daily Wor
ker" din Londra, se resimte în fot
balul englez o lipsă serioasă de in
teri „constructivi", care pot juca ro
lul unui „creer" al atacului, 
la urmă, selecționerii 
patru internaționali noi 
bizuindu-se în parte pe 
de lă Wolverhampton, 
foarte întinerită conduce actualmente 
în divizia întîi. Dintre înaintașii 
care au participat la campionatul 
mondial 1962. a rămas numai Jimmy 
Greaves, trecut inter stînga. Echipa 
este : Springetț — Armfield, Norman, 
Wilson — Moore, Flowers, Helliwell, 
Crowe. Carnley. Greaves, 
Dintre aceștia, 
au jucat 
echipa de

fotbal a An- 
a Franței, la 
contînd pen-

Angliei au 
de rezolvat, 
inter stingă

Pînă 
au introdus 
la înaintare, 
noile nume 

echipa care,

Hinton.
Armfield și Norman 

înia București în 
tineret a Angliei.

1957

urmează Atletico Mă

1-0. 
de

Turneul finsl al campionatului
U.R.S.S.

Campionatul englez

Rezultate înregistrate în etapa 
11-a: Aston Villa Ipswich Town 4—2, 
Bolton-Arsenal 3—0, Burnlev Black
pool 2—0 Everton-West Bromwich
Albion 4—2. Fulham-Leyton 0—2, 
Leicester-Birmingham 3—0, Manches
ter City Blackburn 0—1. Sheffield

a

în cadrul turneului final al campio
natului unional de fotbal s-au dispu
tat noi îriSIniri. La Ațoscova s-au 
întîlnit cunoscutele echipe Ț S K A. 
și Dinamo care au terminat partida 
cu un scor alb : 0—0. Alte rezultate: 
Torpedo Moscova — S.K.A. Rostov 
pe Don 3—1 ; Pahtakor Tașken) — 
Zenit Leningrad 2—1 ; Dinamo Kiev 
— Neftianik Baku 1—1 i Dinamo 
Tbilisi — Moldova Chișinău 2—0.

BERLIN 1 (prin telefon de la co
respondentul nostru Gerhard Lerch). 
Peste 650 de atleți s-au întrecut timp 
de două zile la Dresda pentru cele 32 
de titluri de campioni ai R.D. Germa
ne. In prima zi, cunoscutul fondist 
Janke a cîștigat proba de 10.000 m 
plat în 29:38.6. Proba de 200 m gar
duri a revenit lui Singer cu timpul de 
23,9 (nou record al R.D. Germane). 
S. Valentin nu a participat la campio
nate, fiind accidentat. In ziua a doua 
a campionatelor de atletism ale R.D. 
Germane de la Dresda sprinterul Erb- 
stoesser a cîștigat proba de 100 m 
plat în 10,6. La femei titlul a revenit 
atletei Hannelore Raepke cu 11,7. Lotz 
a terminat învingătoare in proba de 
aruncarea discului femei cu 54,05 m. 
Buh! s-a dovedit cel mai bun la 3000 
m obstacole, fiind cronometrat în 
8:42,4.

Iată alfe rezultate : ciocan: Lotz 
63.96 m.: 400 mg.; Singer 52.5; 400 
m: Benkwîtz 47.4: 110 m.g.: Regen- 
brecht 14,9; suliță : Frohmahagen 
73.72 m; 25 km: Hdnicke 1 h 20:44.8; 
1500 m: Main 3:52,0: 5000 m: Eman 
14:17,6; 4x100 m: Rotation Leipzig

41,î; lungime: Behr 7,65 m; prăjină: 
Preussger 4,60 m ; înălțime : DCrkoop 
2,04 m; greutate: Graaf 17,88 m; FE
MEI: 400 m: Reinnagel 56,7; 80 m. g.: 
Baltzer 11,1; 800 m : Kaufman 2:10,2: 
lungime: Klaus 6,26 m; greutate: 
Garisch 16,96 m; 2. Hofman 16,20 m.

• Pe stadionul Colombes din Par’s 
s-a desfășurat întîlnirea internațională 
de atletism dintre echipele selecționate 
ale Franței și R.F. Germane. Repre
zentativa Franței a obținut victoria, 
cu scorul de 113—98 puncte. In proba 
de 800 m plat Jazv (F) a 
1:47,3 Dugareau (F) a sărit 
time 2,07 m. Alte rezultate; 
Delecour (F) 10,7; 5000 m 
(F) 14:02,6; 110 m garduri 
(R.F.G.) 14,4; ciocan Fahal (R F G ) 
62,81 m; 1.500 m Jazy (F) ?
disc Alard (F) 55,32 m (nou record 
francez); 400 m garduri Janz (RFG) 
50:7 sec; 10.000 m Bogey (F) 29:30 3: 
sulița Salomon (RFG) 77,07 m; Itm- 
gime Bracki (F) 7,70 m.

realizat 
la inăk 

100 -rl 
Bernard 
Trzmîel

3:45.3:

FORMAȚIA FEMININĂ A R.P.R.
IN SERIE CU ECHIPA U.R.S.S.
LA „MONDIALELE" DE VOLEI
La Federația de volei a sosit, tri

misă din Moscova de comitetul or
ganizatoric ai campionatelor mon
diale. o comunicare priviBd alcătui
rea seriei în care va concura echipa 
feminină a R P. Romîne. Voleibalis
tele noastre vor începe întrecerea 
pe ziua de 13 octombrie, jucînd la 
Moscova, în serie de calificare cu 
echipele U.R.Ș S. Olandei și R. F. 
Germane.

Selecționata de tenis de masă 
a clubului Voința învingătoare 

în îl. P. Polonă
în prima întîmirc susl’muli in R P. 

PolonS, selcclionata de tenis de ■»,-> 1 
plubujuî Vqința a jucat la Lodz cu ■ 
ma/ja echipei Start. Sportivii rana 11 
obținut victoriile attt la băieți (14-6) 
cît și la fete (5—0). Botner, l.-,.-- : 
Soare și Demign au cîștigat cite : 
partide, iar Covaci și Angelesca che 
dquă La fete, în meciurile de 
au jucat Eleonora Mihalca «i 'I -J 
Tompa, iar la dublu au fost fo v.,:» 
Marta Tompa și Lucia Slăvescu Echiyj 
Start a utilizat următorii jucători : G*r-  
czinșki, Kercinski și Supei I.

Ai doilea meci va avea loc la Gdvaia.


