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IîRe'Z au Început Întrecerile crosului
Finalele ,Cupei 

la baschet se dispută azi

Azi se dispută în sala Dinamo 
in Capitală finalele competiției 
^tată cu „Cupa Dinamo". Jocu- 
ne se vor desfășura de la ora 
8, în următoarea ordine: Știin- 
a—Progresul (locurile 3—4), Ra- 
•id—Dinamo (locurile 1—2), Me- 
alul—Dinamo — tineret (locurile 
—6).

Astâzi urmează să părăsească 
Bucureștiul plecind In U.R.S.S. 
Iun de jucătoare și jucători
de >enis de masă. în vederea în- 
tîlnirilor sportivii sovietici vor 
ifaoe deplasarea maestrele emerite 
iale sportului și campioanele 
mondiale Maria Alexandru și 
Geta Pitică, campionii republi
cani Ella Constantinescu și Radu 
Negulescu și jucătorii Gheorghe 
Cobîrzan și Virgil Sîndeanu.

Loturile republicane de 
tenis de masă întreprind 

un turneu în U.R.S.S.

Ciocîltea l-a învins 
pe Fischer !

învingîndu-1 
american 
pagina a 

această

Ieri dimineața, la reluarea me
iului Rom in La—S.U.A. din cadrul 
îlimpiadel de șah de la Vama, 
tictor Ciocîltea a obținut o ră- 
unătoare victorie, ’ ‘ '
ie marele maestru 
Soby Fischer. Citiți în 
V-a amănunte despre 
tartidă.

Dinamo

DJAKARTA 3. — De la trimisul special al 
Agerpres, Ion Gălățeanu:

Cea de-a treia zi a vizitei pe care o face 
in Indonezia tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, împreună cu tovarășii Ion Gheorghe Mau
rer și Corneliu Mănescu, a fost consacrată 
vizitării marelui șantier al hidrocentralei de 

-la Djatiluhur, unul din principalele obiective 
ale planului de opt ani al Indoneziei.

Împreună cu inalții oaspeți romim, la Djati
luhur a sosit președintele dr. Sukarno, precum 
și Ahem Eringradja, ministrul muncii, Kada- 
rusman, ministru al procuraturii, lchsan, se
cretar de stat, generalul de brigadă Ibrahim 
Adjie, comandantul teritorial al Jawei de vest, 
Mashude, 
persoane

De la 
unul din 
Jawa, pe 
centrală, 
locuri și 
Convoiul 
de cauciuc și păduri de tek, printre bananieri 
și cocotieri.

Cei mai frumos, cel mai impresionant as
pect al călătoriei a fost insă entuziasmul ze
cilor și zecilor de mii de oameni care de-a 
lungul întregului drum de 120 de km, și mai 
ales in localitățile importante, i-au așteptat 
pe oaspeții rominl și i-au salutat cu însufle
țire. au dansat și cintat. Pretutindeni fluturau 
stegulețe ale Republicii Populare Romine, ală
turi de stegulețele alb-roșii ale Indoneziei. Zeci 
de mii de indonezieni au ținut să-i intimpine

guvernatorul Jawei de vest, și alte 
oficiale
Djakarta pină la fluviul Tjitarum, 
cele cinci mari fluvii ale insulei 
care se construiește marea hidro- 

sint 120 de km. Drumul străbate 
localități de o deosebită frumusețe, 
de mașini a trecut printre plantații

pe solii poporului prieten romin și atunci cind' 
aceștia s-au înapoiat de la Djatiluhur la Dja
karta.

„Sahabat" — prietenie; „Merdeka" — libertate■. 
erau cuvintele care răsunau cel mai puternic 
in aclamațiile de salut ale populației. „Mer-- 
deka" a fost lozinca de luptă a poporului in
donezian in timpul indelungatei robii coloniale, 
„Merdeka" este astăzi expresia bucuriei de a 
trăi in libertate și totodată salutul care se 
adresează oaspeților dragi, prietenilor.

Pe șantierul marelui baraj, conducătorii sta
tului romin au fost primiți de Sargito Sarwond, 
secretar general al Ministerului Lucrărilor Pu
blice, care Ie-a dat ample explicații asupra 
caracteristicilor construcției. Această mare lu
crare are o însemnătate deosebită pentru eco
nomia Indoneziei, pentru dezvoltarea bazei sale 
energetice. Hidrocentrala va juca un rol im
portant în viața populației din insula Jawa, 
pe care trăiesc aproape două treimi 
populația țării. Acest complex energetic, 
văzut să intre in funcțiune în următorii 
ani, va produce 150 000 de kW energie 
trică. împreună cu centralele electrice existente 
și cu cele aflate în construcție, Jawa de vest 
va dispune intr-un viitor apropiat de 459 000 
,kW energie electrică. Prin darea în folosință 
a complexului hidroenergetic se vor putea iriga 
cu ajutorul apelor imblînzite ale fluviului Tji
tarum 240 000 de hectare pe care se va cultiva

din 
pre- 
trei 

elec-

(Continuare in pag. a 4-a)

Echipa olimpică de fot
bal a Cehoslovaciei va 

juca în Capitală

I

La 24 octombrie selecționata 
toastră divizionară de fotbal va 
atilnj în Capitală echipa olimpică 

R. S. Cehoslovace.

Etapa pe asociație 
diționadului cros de mase 
.Să intimpinăm 7 Noiem
brie**  a fost inaugurată de 
curind in întreaga țară. 
Printre primii sportivi 
bucure steni care s-au în
trecut in cadrul acestei în
drăgite competiții a sezo
nului de toamnă se află și 
membrii asociației sportive 
„Firul alb*  de pe lingă 
Bumbăcăria Jilava. Iată un 
grup de concurenți la ci~ 

teva clipe după start.
Foto: V. Bageac

TOAMNA ATLETICA LA ANKARA
impresii de la cea de a XXI-a ediție a Jocurilor Balcanice

la prinz făceam cale 
de la Ankara spre am
orașului. Drum de a- 
30 de kilometri cele 

răsunat de

rRugbiștii s-au 
fpe stadionul

antrenat ieri
„23 August"

fn continuarea pregătirilor 
pentry apropiata partidă cu e- 
chipa reprezentativă a " 
rugbiștiî noștri fruntași 
limit ieri pe stadionul

Franței,

teescu. Pilă și Chiriac, de cen
trii Wusek, Irimescu și Cordoș, 
de aripile Ciobănel și Sava.

Jocul de antrenament a con
stituit un frumos spectacol spor
tiv și în același timp un bun 
prilej pentru antrenorii N. Pă- 
dureanu, P. Cosmănescu și 
D. Manoileanu de a încerca 
diferite formule ale comparti
mentelor, de a verifica forma 
și pregătirea fiecărui jucător.

Marți 
întoarsă 
roportul 
proape ____ ___
două autobuze au 
voie bună și cintec, deși me
lodiile sunau cam... răgușit. 
Se simțea efectul celor trei 
zile de „galerie" pentru „ai 
noștri" aflați în încordarea 
întrecerii.

La aeroport îl întîlnim pe 
artistul poporului Nicolae Her- 
lea. Venise, cu puțin 
pentru a susține rolul 
Luna din Trubadurul, 
chiderea stagiunii 
din Ankara. I-a 
sportivii noștri cu 
chise, felicitindu-i

înainte, 
contelui 
la des- 

operăde
primit pe 

brațele des- 
cu căldură

pentru victoriile obținute. „Mă 
voj strădui la rindu-mi, ne spu
nea el, să cînt cit mai bine, 
pentru a completa astfel suc
cesele romînești în fața publi
cului din capitala Turciei".

Apoi minunata pasăre argin
tie IL-18 
pista de 
rul spre

(O. G.)

s-a desprins de pe 
beton luindu-și zbo- 
patrie...

★
Cu șapte zile înainte, același 

avion ne adusese la Ankara

Campionii balcanici: Iolanda Balaș (înălțime), Maria_Budan (80 mg), Florica Grecescu^ (800 m), 
Lia Manoliu (disc), -Ana Sălăgean (greutate), 
Drăgulescu (ciocan),

(200 m și 400
Eugen Ducu (înălțime), 
mg), Gheorghe Popescu

la cea de-a XXI-a 
Jocurilor Balcanice de
In timpul acelui drum îi ur
mărisem cu atenție pe cei mai

ediție a 
atletism.

Joc frumos, victorie categorică!petrolul a luat un start bun în „cupa orașelor TÎRGURI”, 
ÎNVINGÎND CU 4-0 (2-0) PE SPARTAK BRNO

Ion Dăndărău (3.000 m obstacole); Constantin 
Constantin Grecescu (10.000 m), Valeriu Jurcă
(suliță), Zoltan Vamoș (1.500 m și 5.000 m).

băieții și fetele 
cu toții emoțio- 

gîndindu-se la apropia- 
fe- 
dat 
hîr- 
pro- 

sa.
din-

muljti dintre 
noastre. Erau 
nați, 
tele întreceri. Antrenorul 
deral Gh. Zimbreșteanu a 
fiecăruia cite o bucată de 
tie, cerîndu-le să-și facă 
nosticurile pentru proba 
Cu hîrtia în mină fiecare
tre atleți a stat mult timp pe 
gînduri. Apoi a fost „stabilit" 
clasamentul fiecărei probe! A

Celca, deasupra luturor in această 
margine, pe care o ciștigă cu 
multă siguranță. Aspect din 
meciul de trial desfășurat ieri 

pe stadionul „23 August*.

Foto: Paul Romoșan

gust" un joc de antrenament 
urmărit cu deosebită atenție de 
iehriicieni. In cele două forma
ții — albaștrii și roșii — au 
fost folosiți toți jucătorii din 
rîndul cărora urmează să fie 
definitivat lotul nostru de rugbi. 
Au învins albaștrii cu 15—0 
(Mateescu lovitură de picior 
căzută, Wusek încercare, Griin 
încercare, Moraru lovitură de 
picior căzută, Chiriac încercare) 
dar, desigur nu rezultatul ce
lor trei reprize de joc este im
portant ci felul în care au evo
luat selecționabilii. Am reținut, 
îndeosebi, jocul bun prestat de 
înaintașii Mircea Rusu, Griin, 
lordăchescu, Căpușan, Moraru 
și Demian, de mijlocașii Ma

Satisfacție pentru ploieșteni 
și, desigur, pentru toți iubitorii 
de fotbal de la noi: în prima 
„manșă" a meciului cu Spartak 
Brno, din cadrul „Cupei orașe- 
lor-tirguci", Petrolul a repurtat 
o victorie la un scor categoric 
— 4—0 I — care reprezintă un 
avaotaj intr-adevăr substanțial 
pentru întîlnirea-retur de mier
curea viitoare, de la Bmo.

Pentru ploieșteni, care 
avut posibilitatea să fie de față 
și să aplaude acest frumos suc
ces a,l echipei lor favorite, sa
tisfacția este cu atât mai mare, 
ou cît victoria s-a produs 
condițiile unui 
care Petrolul a 
tîi de la început și pină 
sfîrșit. Echipa ploieșteană, bine 
pregătită 
cului — 
un ritm 
maî că 
cursul 
lui, ci 
ximum în repriza a 11-a, sufo- 
cimdu-și pur și simplu adver-

sării și găsindu-se astfel în si
tuația de a realiza un scor și 
mai mare, pe deplin meritat. 
Dacă la alinierea celor două 
echipe pe teren, am avut emoții 
văzînd siluetele masive și atle
tice ale jucătorilor cehoslovaci, 
mulți din-tre el cu un cap mai

înalți deeît cei de la Petrolul, 
după primele mingi ne-am re
găsit calmul, constatînd că fot
baliștii ploieșteni atacă organi
zat, făcind mereu breșe in apă-

JACK BERARIU

(Continuare în pag a 3-a)

joc frumos, 
fost vioara

fizic, a imprimat jo- 
din primele minute — 
rapid, pe care nu nu
mi l-a slăbit pe par- 
meciului și în finalul 

l-a intensificat la ma

au

Portarul cehoslovac Săhmuker reține balonul urmărit de 
Dridea II.

(Foto: M. Popescu)

fost foarte interesant, după 
concurs, să comparăm pronos
ticurile făcute cu rezultatele 
obținute. In orice caz doar 
fetele de la greutate (Sălăgean 
și Gurău) și Nedelea de la 
4 X 100 m au dat pronosticuri 
exacte. Cei mai mulți nu și-au

ROMEO VILARA

(Continuare in pag a 3-a)

înaintea meciului de haltere
București-Sofia

Sîmbătă seara, în sala Flo- 
reasca, cu începere de la ora 18, 
va avea loc întîlnirea internațio
nală de haltere dintre reprezen
tativele orașelor București și 
Sofia. Reuniunea este așteptată 
cu mult interes de halterofilii 
romini, deoarece echipa oașpe 
are o frumoasă „carte de vizi
tă" confirmată la recentele cam
pionate europene și mondiale 
de la Budapesta. Coresponden
tul nostru din Sofia, Toma Hris- 
tov, ne-a comunicat telefonic 
lotul care urmează să sosească 
la București.

La categoria cea mai ușoară 
va concura Radko Pașovski, 
campionul Bulgariei din acest 
an, care poate obține o perfor
manță de 275—-280 kg.

La categoria semiușoară_______ . și 
ușoară concurenții bulgari sînt 
deosebit de puternici. Zdravko 
Koev este campionul Bulgariei 
pe anul 1962 și deține o perfor
manță de 310 kg. in cadrul ca
tegoriei semiușoară.

La „ușoară", Kiril lankov 
este de asemenea campion repu-

blican și a ocupat locul VII la 
campionatele europene. El este 
capabil de un rezultat de 365 
kg. La categoria semimijlocie, 
Veliko Konarov, clasat pe locul 
IV la campionatele europene, 
este un halterofil valoros care 
poate realiza un total de peste 
370 kg. La categoriile mari, e- 
chipa bulgară prezintă haltero
fili tineri, cu mai puțină expe
riență internațională. La mij
locie va concura Anghel Uzu- 
nov, la semigrea, în lipsa lui 
Peter Tkacev, care este indispo
nibil, concurează Kiril Malcini- 
kolov, în virstă de 20 de ani, 
iar la categoria grea va urca 
pe podium Hristo Asenov, în 
virstă de 18 ani, cel mai_ tinăr 
sportiv din echipa bulgară.

★
Din echipa BucureșWulul fac 

parte o serie de halterofili frun
tași, printre care Balaș Fiți, _ Ion 
Panait, Lazăr Baroga. Alături 
de acești halterofili rutinați vor 
evolua și tinerii Alexandru 
Toma (cat semiușoară) și Cor-, 
nel Kelemen (cat. mijlocie).
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Nu mai aut decât cîteva zile pînă 
5a finalele campionatelor republica
ne individuale de lupte clasice se
niori. In toată țara s-au desfășurat 
întrecerile etapei a doua — faza re
gională. Iată cîteva rezultate:

BRAȘOV : cat. 52 fcg. C. Ofițeres- 
cu (Rulmentul); cat. 57 kg. I. Ghin- 
cea (St. roșu) ; cat. 63 kg. I. Vaideș
(St. roșu); cat. 70 kg. Gh. Voicu I
(St. roșu) ; cat. 78 kg. Gh. Voicu II
(St. roșu); cat. 87 kg. I. Radu (St.
roșu) ; cat. 97 kg. Ad. Toc (Rulmen
tul) ; grea I. Marinache (St. roșu). 
(C. GRUIA — coresp. regional).

CLUJ. Iată campionii regionali în 
ordinea categoriilor: Fr. Moldovan. 
I. Margău, Cs. Szasz, I. Haiduc, I. 
Tdrok, V. Onoiu, St Ciupe și dr. Ra
du Marius. (PETRE NAGY — coresp.) 

■ GALAȚI. întrecerile au avut loc 
fără participarea brăilenilor. La cat. 
57 kg. nu s-a prezentat nici un concu
rent ! Toți campionii sânt de la C.S.O.

Galați. Cat. 52 kg. V. Drăguș; cat. 
63 kg. N. Popescu; cat. 70 kg. M. 
Strulovici; cat. 78 kg. Gh. Cristea; 
cat. 87 kg. L Chiriță ; cat. 97 kg. P. 
Manole și grea T. Moșescu. (A. 
SCHENKMAN - coresp.).

ODORHEI. Iată noii campioni : 
cat. 52 kg. Farkaș; cot. 57 kg. Kiss; 
cat. 63 kg. Coba; «st. 70 kg. Kali ; 
cot. 78 kg. Balazsi; cat. 87 kg. Jakob; 
cat. 97 kg. Mate. La cat. grea nu s-a 
prezentat nici un concurent. (B. BA- 
LASZ și L BARTA — coresp.)

TlRGOVIȘTE. Faza regiunii Ploiești 
s-a desfășurat în localitate. Notăm 
frumoasa comportare a localnicilor, 
care nu practică luptele decît de pu
țină vreme. Iată campionii în ordi
nea categoriilor: D. Moraru (Ploiești); 
D. lonescu (Sinaia); St. Mihalache 
(Sinaia); Gh. Cojan (Ploiești) ; V. 
Muluș (Ploiești); S. Amuzan (Tirgo- 
viște); Gh. lonescu (Plodești) și M. 
Popa (Ploiești). (M. AVANU—coresp.)

Programul finalelor campionatului
republican individual de

Incepînd de mîine, orașul Galați va 
găzdui finala campionatului republi
can de lupte libere seniori. In ziua de 
5 octombrie, ora 11, va avea loc șe
dința tehnică la sediul consiliului re
gional UCFS. In aceeași zi, cu în
cepere de la ora 15,30, se vor desfășura 
probele de control.

In ziua de 6 octombrie, între orele 
7 și 8 va avea loc cântarul oficial. Tu
rul întâi se va desfășura în aceeași zi

lupte libere seniori
între orele 10,30 și 14. Turui doi și trei 
al finalelor va avea loc in după-amiaza 
aceleiași zile, cu începere de la ora 17. 
Duminică, între orele 7 și 8, va avea 
loc cin tarul la care se vor prezenta 
semifinaliștii și finaliștii. întrecerile 
vor începe la ora 9 dimineața și vor 
continua, după toate probabilitățile, 
pînă în jurul orei 16 cînd se vor cu
noaște campionii anului în curs.

—= rairmrrn.hîett =—
Cupa C. S. S. Cluj

Zilele trecute, terenul Știința din 
Quj a găzduit un turneu de handbal 
în 7, dotat cu Cupa „C.S.S. Cluj". în
trecerile au fost viu disputate, pe pri
mele locuri clasîndu-se echipele C.S.S. 
Luceafărul Brașov. La băieți, pe locu
rile următoare s-au clasat C.S.S. I 
Cluj, C.S.S. Harghita Tg. Mureș și

CLASAMENTE LA ZI

C.S.S. II Cluj, iar ia fete C.S.S. Har
ghita, C.S.S. Quj și QS.S. Banatul 
Timișoara.

In timpul partidelor s-au evidențiat 
Vitalyos, Osvath, Elena Moisescu, Ma
ria Hud ea (Brașov), Medve, Rusu, II- 
dike Kolozsi (Tg. 'Mureș), Radu, Vass, 
Anca Maximinian (Cluj) și Rozalia 
Pavel (Timișoara).

PAUL RADVENYI, coresp.

In loc de 11 ore, ...3 ore!
Alpiniștii romini in R. P. Bulgaria

MASCULIN—SERIA I
1. Steaua Bac. 4 4 0 0 97 : 45 8
2. Dinam-o Buc. 4400 104: 59 8
X Rapid Buc. 4 2 0 2 68: 74 4
4. C S.M.S. Iași 4 2 0 2 69 : 99 4
5- Kafinaria TeLeajen 4112 54: 55 3
6. Diiwno Bacău 4 0 2 2 59: 65 2
î. Tractorul Brașov 4 1 0 3 73:105 2
«. știința Blic. 4 0 1 3 52: 74 1

SERIA A II A
1. Dinamo Brașov 4 4 0 0 109: 61 8
2. C.S.M. Reșița 4400 101: 74 8
3. Știința Petroșeni 4301 89: 72 6
4. Știința Tim. 4 2 0 2 91: 75 4
5. Voința Sibiu 4103 72: 88 2
6. TehnîometaJ Tim. 4103 70: 87 2
7. Știința Tg. Mureș 4103 87:102 2
8. C.S.O. Craiova 4004 56:116 0

FEMINJN-SERIA I
1. Progresul Buc. 4 3 1 0 31:15 7
Z. Știința Buc. 4 3 0 1 36:16 6
5. Tractorul Brașov 4 3 0 1 38:21 6
<. Rapid Buc. 4211 27:22 5
5. S.S.E. Ploiești 4202 27:27 1
6. Faianța Sighișoara 4103 25:30 2
7. Unirea Buc. 4103 20:42 2
8. S.S.E. Constanța 4004 17:48 0

SERIA A II-A
1. Știința Tim. 4400 60:25 8
2. C.S.M. Sibiu 4 4 0 0 51^9 8
3. Mureșul Tg. Mureș 4202 32:26 4
4. Constructorul Tim. ’ 4 1 2 1 42:38 4
5. Vestitorul Buc. 4202 20:36 4
6. Favorit Oradea 4 1 0 3 34:51 2
7. C.S.S. Banatul Tim. 4013 30:44 1
8. S.S.EL Petroșeni 4013 24:47 1
In Acest clasament figurează șl rezul- i

tatul meciului S.S.E. Petroșeni—Con- 1
Structorul Timișoara 3—9 (5—4).

Cu cîteva zile în ur- 
mă, s-au înapoiat din 
R. P. Bulgaria alpiniștii 
romîni Dumitru Chivu, 
Ion Silea, Ladislau Ca- 
racioni și Gheorghe E- 
nache care, sub condu
cerea tov. Gheorghe 
Pop, secretar al Comi
siei central© de turism 
și alpinism, au luat par
te la cîteva escalade în 
munții Rila. Despre a- 
ceastă deplasare ne-a 
vorbit tov. Gh. Pop:

„Cu prilejul finalei 
■ campionatului de alpi- 
| nism al RJP. Bulgaria 
\ au fost invitați și alpi- 
j -niști din țara noastră, 
• R. P. Polonă și R. P. F. 
I Iugoslavia care, in afa- 
I ră de concurs, au esca- 
' Iadat o serie de trasee 
' și au procedat la un 

foarte util schimb de 
experiență in vederea 

| creșterii nivelului alpi
nismului din aceste 
țări, Încă de la sosirea 
noastră la cabana Ma- 
liovița, acolo unde se 
află o școală de alpi
nism, ne-am interesat de 
traseele existente in a- 
ceastă regiune și de gra
dul lor de dificultate.
Băieții noștri și-au propus ca obiec
tiv escaladarea, mai întii, a două 
trasee, unul de V-A și celălalt de 
V-B pentru acomodare cu granitul 
și, in final, escaladarea celui mai di
ficil traseu care avea gradul VI-B. Și 
astfel, in ziua de 17 septembrie a 
fost escaladat traseul de V-A din 
masivul Maliovița, iar a doua zi cel 
de V-B din peretele Dintele Rău, af
lat in masivul Slavianski. La 17 ’sep
tembrie a fost escaladat traseul cel 
mai dificil, aflat in Peretele Negru, 
masivul Dvuglav. Escaladarea a fost 
făcută de o echipă de la Ț.D.N.A. i 
Sofia, avindu-l cap de coardă pe 
Endo Petrov, cel mai bun alpinist 
bulgar, ți de cele două echipe romi- 
nești, in condiții atmosferice grele,

lală-l pe Gh. Enache, pregătlndu-se să escaladeze o 
surplombă din Peretele Negru. Fotografia a fost 
făcută de I. Silea, colegul său de echipă, care se 

afla ți el tn perete

după o noapte de ploaie, iar pe une
le porțiuni ale traseului s-a mers 
prin ceață.

Deoarece cu un alt prilej acest 
traseu fusese parcurs de o echipă 
bulgară in timp de 11 ore, escalada

trebuia să înceapă foarte devreme! 
ținindu-se seama de faptul că numai 
marșul de apropiere dura 2 ore 1 
jumătate. Dar, din cauza timpului 
nefavorabil, alpiniștii noștri au piei 
cat spre traseu abia la ora 9. Acecsl 
ta a făcut pe mulți sportivi prezențl 
la cabana Maliovița să spună că trai 
seul nu va putea fi realizat și eq 
românii, împreună cu echipa de ld 
Ț.D.N.A., vor dormi in perete. Băieții 
noștri erau insă încrezători în forțeU 
lor. Bine pregătiți și posesori ai unei 
înalte tehnici de cățărare pe traseu 
cu mare dificultate, ei au escaladai 
traseul de VI-B in numai 3 ore 1 Uri 
adevărat record, care î-a surprins p« 
alpiniștii bulgari oare i-au felicitai 
și îmbrățișat pe sportivii noștri pen
tru excepționala lor realizare. Ca sa 
nu existe nici un fel de... discuții, la 
fiecare regrupare in traseu, echipele 
noastre au „sculptat" cu ciocanul in 
•dined literele „R.P.R." iar la ieșirea 
in creastă au pus de asemenea, un 
semn distinctiv.

In ziua de 20 septembrie, a doze, 
zi după escalada noastră, două echi
pe din R.P. Bulgaria au escaladat 
acest traseu și au găsit toate semne
le indicate, confirmând astfel 
o dată reușita celor două echipe "g 
minești. De remarcat că aceste for
mații bulgare au realizat traseul in 
7 ore.

Cu prilejul acestei deplasări s-a 
luat contact cu conducerea Vniu-.d 
Turiștilor Bulgari ?i cu celelalte de
legații străine prezente la Maliovița. 
în vederea unei conlucrări viitoare in 
domeniul alpinismului și turismului, 
au fost făcute excursii la V'^aK la 
Sofia și in alte locuri". -

C. S. O. Craiova, Steaua, Progresul,
C. S. O. Galati si Dinamo, lideri

♦ SiMBĂTA LA BUDAPESTA: R.P.U. — R.P.R. (TINERET)

Pe scurt despre două concursuri tradiționale
Tinerii canotori bucureșteni au 

avut prilejul duminica trecută sa se 
întreacă în două interesante con
cursuri care în ultimii ani figurează 
cu regularitate în calendarul sfârși
tului de sezon.

„CUPA CLUBULUI SPORTIV ȘCO
LAR" UN EXAMEN PENTRU 

JUNIORI

Be lacul Herăstrău, probele cupei 
Clubului sportiv școlar București au 
întrunit zeci de schifiști și echifiste. 
în marea Iot majoritate practicanți 
doar de un an ai canotajului acade
mic. Cei mai bine pregătiți s-au do
vedit, reprezentanții S.S.E. I și ai 
C.S.S. care participînd cu efective 
aproape complete au ocupat de alt
fel. șl primele două locuri in clasa
mentul general cu 86,5 și respectiv 
80 de puncte. Evidențiem de aseme
nea, inițiativa organizatorilor de a 
programa probe pentru două catego-

0 NOUĂ ETAPĂ (AZI) IN
Astăzi în Capitală și în țară sînt 

programate jocurile- etapei a V-a în 
cadrul returului campionatului re
publican. Este o etapă care poate 
aduoe schimbări atât în fruntea cla
samentului, cât și în zona retrogra
dării. Așa de pildă, liderul actual, 
Steaua, lipsit de patru titulari (sus
pendați recent pentru abateri de la 
disciplină), are o sarcină din cele 
mai dificile la Tg. Mureș, unde se 
întîlnește cu echipa locală C.S. Mure
șul. De o eventuală defecțiune a 
fruntașei clasamentului va profita 
echipa Dinamo care, în mod normal 
nu poale pierde întîlnirea cu Rapid 
București. Jocul se desfășoară la 
ștrandul Tineretului incepînd de la 
ora 17,30. Iată și celelalte meciuri 
ale etapei : Cluj: Știința—Știința
București- Oradea: Crișana—I.C.

CAMPIONATUL REPUBLICAN
Arad, Timișoara: Industria Linii—
Progresul București. înaintea acestei 
tape clasamentul se prezintă astfel:

1. Steaua 13 13 0 0 91:16 26
2. Dinamo 13 12 0 1 118:15 24
3. Șt. Cluj 13 8 2 3 59:43 18
4. Crișana Orad. 13 5 2 6 32:35 12
5. Știința Buc. 13 5 2 6 39:43 12
6. C.S. Mureș 13 6 0 7 33:68 12
7. Rapid Buc. 13 4 2 7 45:42 10
8. Ind. Linii 13 4 0 9 43:70 8
9. I.C. Arad 13 2 1 10 30 .-92 5
10. Prog. Buc. 13 1 1 11 27 S3 3

Etapa a Vl-a a returului se des
fășoară duminică și programează 
următoarele jocuri: Progresul Buc.— 
Crișana Oradea, Rapid Buc.—Steaua, 
I.C. Arad—Industria Linii, Știința 
Cluj—Dinamo, C.S. Mureșul—Știința 
București.

rii de juniori și de a introduce în 
concurs la juniorii „mici", gigurile, 
ambarcații mai ușor de manevrai 
pentru începători. Iată cele mai bune 
rezultate înregistrate in probele de 
schif (800 m) și gig (500 m) ; juni
oare cat. II, S 2: 1. S.S.E. (A. Bu- 
teică, I. Săbăilă) 4:36,9; gig 2+1 :
C. S.S. (I. Roșianu, V. Rusu-f- Z.
Roșianu) ; juniori cat. II; schif simplu: 
1. N. Șerbănescu (C.S.S.) 4:14,2, 2. I. 
Raț (S.S.E.) 4:30,0 ; gig 2+1 : 1. C.S.S. 
(Dumitru, Pirîianu-|-Gheoreanu) 3:15,0; 
S 4-j-l : 1. Olimpia (Dumitru, Busu
ioc. Constantin, Simionescu-|-Stoian) 
3:34,5, 2. C.S.S. 3:34,8; gig 4-j-l.- 
Olimpia (Vasilescu, Georgescu, Mertl- 
nov, Pătrașcu-|-Mărcuță) ; junioare 
cat. I, S 4+1 visle: Metalul (Do- 
bre, Frongher, Ignat. Uzunov-j-Fo- 
dor) 3:57,3 ; S 4+1 rame ; S.S.E. 
(Zaharia, Sorinescu, David, Tudor -j- 
Teohari) ; juniori cat. I, schif simplu : ‘
D. Sandu (Metalul) 4:00,9, S 2: 1.1 
Olimpia (Ciocoi, Llncan), 2. C.S.S. ! 
(Ulpian, Crișan) ; S 4+1; S.S.E. 
(Buzică, Fusariu. Stancu, Giurgiu -ț- I 
Popescu) 3:21,4.

ÎN „TRAVERSAREA LACURILOR", 
DISPUTE STRiNSE

Tradiționala competiție deschisă 
caiaciștilor și canoiștilor, organizată | 
de clubul sportiv Progresul, a dat | 
loc la întreceri spectaculoase, cîsti- i 
gătorii fiind cunoscuți în unele pro- ' 
be doar pe ultimii metri ai traseelor i 
La caiac simplu juniori unde au fost 
30 de concurenți, Mihai Doară 
(C.S.S.) a învins numai cu trei se- I 
cunde (21:44 față de 21:47) pe Vlad

I Cceorescu (Olimpia). La simplu castoe t 
diferența dintre câștigător. Petre 
Geambașu (C.S.S.) șl al doilea da- . 
sat. Ion Anastasescu (Oiimpia) a foet I 
aproape ia fel de mică : 26:30 față de ; 
26:36. In celelalte probe pe primele 
locuri ș-au clasat : oaiac simplu se- ' 
mori : 1. H. Ivanov (Steaua) — 41:59, i 
2. Gh. Militară (Progresul) — 45:56; | 
caiac simplu fete: 1. Mihada Sece- , 
leanu (Olimpia) 14:44, 2. Carmen Po
pescu (C.S.S.) 15:01. Clasamentul pe i 
echipe se prezintă foarte echilibrat 
pe primele trei locuri : 1. Olimpia 
97 p; 2. Progresul 95 p ; 3. C.S.S.
91 p. j

O dată cu disputarea etapei a treia 
s-a îneheiat prima parte a campiona
tului republican pe echipe. Ultima în- 
tîlnire a etapei, care a avut loc marți 
seara la Galați, între formațiile C.S.O. 
Galați și Petrolul Ploiești s-a soldat 
cu victoria gazdelor la scorul de 26:12. 
Clasamentul primei părți a competiției 
arată astfel :

SERIA I
C.S.O. Craiova 3 3 0 0 72:47 9
C.S.M. Cluj 3 10 2 55:63 5
A.S.A. Crișul 3 1 0 2 53:66 5
Metalul Bocșa 3 1 0 2 52:68 5

SEKIA a n-A
Steaua 3 3 0 0 82:37 9
C.S.O. Tim. 3 2 0 1 58:59 7
Constructorul 3 1 0 2 54:62 5
C.S.O. Baia Mare 3 0 0 3 39:66 3

SERIA A III-A
Progresul Buc. 3 2 1 0 62:54 8
C.S.O. Reșița 3 2 0 1 62:55 7
Rapid 3 1 1 1 56:60 6
Muscelul 3 0 0 3 53:64 3

Actualități
S Printr-o hotărîre a biroului fe

deral, toate finadele campionatelor 
republicane din acest an (floretă- 
băieți și fete spadă și sabie) se vor 
desfășura in Capitală, incepînd din 
a doua jumătate a lunii noiembrie.

• La sfirșitul acestei săptămîni, i 
cej mai buni sabrerj și floretiste din I 
Capitală se vor întâlni în cadrul re- ! 
turului fazei de zonă. Ca și în ,,zona“ ' 
rezervată floretiștilor și spadasinilor, j 
această „reuniune" va avea loc (pro- ■ 
babil) în sala Dinamo.

• Echipele masculine și feminine 
de floretă ale școlilor sportive de 
elevi din București și Cluj s-au în- 
tîlnit recent, în sala din incinta sta
dionului Tineretului. Victoria a re
venit — pe toată linia — tinerilor j 
serimeri clujeni (antrenor Tiberiu Bar- 
toș și F. Pelegrini) cu același sccr: 
9-7.

« Clubul sportiv Progresul organi- j 
zează un centru de Inițiere pentru | 
elevi și eleve in virtă de 13—15 ani. 
înscrierile se primesc la sala de 
gimnastică ? clubului, din calea Vic- | 
tăriei nr. 22, etaj 7, în zilele de ș 
marți, joi și sâmbătă, între orele 17 I 
și 22.

La acest centru vor funcționa doi | 
dintre cej mai prioepuți antrenori de | 
scrimă din Capitală, A. Pelegrini și I 
N. Marinescu. j

SERIA A IV-A

C.S.O. Galați
Metalul Buc.
Petrolul Ploiești 
C.S.M.S, iași

SERIA

3 2 • 1 «C U 1
3 2 0 1
3 1 1 X 55:.-
3 0 1 2 51S3

Dinamo Buc. 3 3 0 0 73:4j
C.S.O. Brăila 3 2 G 1 65:33
Farul c-ța. 3 1 0 2 45 .*71  o
Voința Buc. 3 0 0 3 52:66 2

La sfîrșitul acestei săptămîni începe 
disputarea returului campionatului pe 
echipe. In Capitală, sînt programai 
următoarele partide : Voința—Farul ș: 
Dinamo—C.S.O. Brăila, iar în provin
cie amatorii de spectacole puguisbe 
vor aveă posibilitate să vizioneze ur
mătoarele întîlniri: A.S.A. Crișul—Me
talul Bocșa; C.S.M. Cluj—C.S.O. Cra
iova ; C.S.O. Timișoara — Steaua; 
C.S.O. Baia Mare—Constructorul Hu
nedoara; C.S.O. Reșița—Progresul 
Buc.; Muscelul—Rapid; C.S.O. Galați— 
Metalul Buc.; Petrolul Ploiești — 
C.S.M.S. lași.

• Azi dimineață părăsește Capita ia 
cu destinația Budapesta selecționata 
de tineret a R. P. Romine care, după 
cum se știe, va întîlni sîmbătă la Buda
pesta și luni la Debrețin reprezentativa 
de tineret a R. P. Ungare.



TOAMNA ATLETICĂ LA ANKARA completarea cronicilor noastre
(Urmare din pag. 1)

calități de „pronosportiști". 
ei au fost cei care

dovedit 
De altfel, tocmai 
au răsturnat aceste pronosticuri...

★

La cîteva ore după sosirea noastră 
la Ankara atleții s-au și dus să se 
antreneze pe 
gazda întrecerilor, 
însă la stadion 
plouă. Torențial, 
pista stadionului 
intr-un veritabil 
a plouat aproape 
timp de 24 de ore. Situația se pre
zenta de pe acum destul de grea. 
Pista stadionului, în a cărei compo
ziție domina lutul, se anunța un ad
versar greu de învins în condițiuni 
normale, darmite acum pe ploaie. 
Spre bucuria tuturor ploaia s-a oprit 
însă, dar pista — firește — n-a fost de loc 
un aliat al atleftilor, ci dimpotrivă. 
In aceste condiții a fost aproape im
posibil să poată fi înregistrate re
zultate majore, așa că ediția a XXI-a 
a J.B. a adus numai cîteva recorduri 
balcanice și 
naționale.

stadionul „19 Mai“, 
Nici n-am ajuns 

și a început să 
în cîteva minute 

a fost transformată 
lac. Și de miercuri 

fără întrerupere

foarte puține recorduri

*

șansele sportivilor ro-l. Analizînd
minj în funcție de rezultatele reali
zate în acest sezon și în comparație 
cu cele înregistrate de atleții iugo
slavi și bulgari, cei mai puternici 
dintre adversarii noștri, se întreve
dea posibilitatea unei victorii a echi
pei noastre masculine. Dar pentru a 
obține victoria trebuia ca reprezen
tanții noștri Să facă apel la toată 
energia lor și să lupte fără nici un 
fel de menajament. Cit privea între- 

echipelor feminine, oricum for
mația noastră se anunța și pentru 
acest an ca principală favorită, deși 
atletele iugoslave și bulgare reali
zaseră în acest sezon o serie de re
zultate foarte bune. Și pentru că tot 
vorbim acum despre fete, se cuvine 
să subliniem faptul că pentru prima 
oară din cei șase ani de existență a 
Jocurilor Balcanice feminine, Turcia 
a prezentat o echipă compjetă iar 
Grecia a fost reprezentată de un lot 
destui de mare de atlete. Reiese lim
pede că Jocurile Balcanice încep să 
preocupe tot mai mult și să stimu
leze pregătirea pentru concursuri a 
tinerelor atlete din Turcia și Grecia.

r >
Și a început concursul... Cîteva 

de mii de spectatori au aplaudat 
participanți. 
primul suc- 
femei. Iugo- 
cu autoritate

lor fanfara a mai avut ocazia să-1 
cînte încă de 13 ori.

Cursa bărbaților pe 800 m s-a înche
iat cu o mare surpriză : victoria atle
tului turc Muharem Dalkîlic. Acesta 
a pornit in frunte stîmind aplauzele 
și încurajările compatrioților săi care 
au fluierat copios (în Turcia, fluie
răturile reprezintă o serioasă încu
rajare !). Din tribună privirile îi ur
măreau pe ai noștri, Beregszaszi și 
Mihalp, favoriți ai cursei. Dar ei se 
aflau pe la jumătatea plutonului. 
Credeau și ei că Dalkîlic nu va pu
tea rezista pînă la capăt. Cînd a vrut 
să atace Beregszaszi, în final, ‘a fost 
„închis" de alți alergători, iar Miha- 
ly a revenit prea tîrziu pentru a-i 
mai putea periclita victoria atletu
lui turc, căzut epuizat la sosire...

Aici am pierdut posibilitatea unei 
victorii.

In schimb am obținut alte victo
rii la care ne gîndeam cu puțină e- 
moție sau nu ne gîndeam de loc. 
Așa s-a petrecut, de pildă, la ciocan 
unde Constantin Dragule s cu a avut 
de la prima aruncare 61,60 m. Va
loroșii săi adversari (Bezjak, Raclei, 
Krumov) au fost complet surprinși 
de rezultatul acestuia și n-au mai 
putut obține cifre mai bune. Eugen 
Ducu a cîștigat clar la înălțime pri
mul său titlu de campion balcanic 
și egalînd cu 2,02 m recordul balca
nic al probei. La fel și Lia Manoliu, 
la disc, a repurtat o victorie facilă, 
deși Virginia Mihailova se apropia 
vertiginos de stegulețui primului loc.

Constantin Grecescu avea o sar
cină foarte dificilă în lupta cu iugo
slavul Cervan. Dificultatea aceasta 
apărea mai ales după rezultatele de 
la „europene". La Belgrad, Cervan 
sosise al 7-lea la 10.000 m cu un 
timp excelent 29:07,6 în timp ce Gre- 
eescu a fost al 11-lea cu 29:24,4. La 
Ankara, Grecescu a fost decis să în
vingă ! Pentru aceasta a și adoptat 
tactica corespunzătoare, fiind „umbra" 
lui Cervan. Cu 120 de metri înaintea 
sosirii, a sprintat atît de rapid că 
Cervan n-a mai putut reacționa, ră- 
minînd parcă pe loc...

Valeria turcă a obținut, în prima 
zi a campionatelor, prima sa victorie 
balcanică cîștigînd cît se poate de 
clar titlul la 400 mg.

Celălalt reprezentant al nostru, Va
cile Georgescu, pregătit mai 
pentru 116 mg, a luptat foarte 
jos pentru un loc în finală, 
reușit acest lucru scoțînd din 
un alergător iugoslav. Singurul
negativ al zilei a fost însă comporta
rea aruncătorilor de greutate care 
n-au trecut de 16 metri, în finală 
daeîndu-se numai Crețu, pe ultimul 
loc.

muit 
cura- 
E1 a 
cursă 
punct

la meciurile de categoria A
JOCUL HALFILOR A DECIS 

VICTORIA

Că o bună funcționare a liniei de 
mijlocași influențează în mare mă
sură comportarea unei întregi echi
pe este un lucru bine stabilit în fot
bal. O perfectă ilustrare a acestui 
adevăr ne-a fost furnizată duminică, 
la Constanța, de echipa Farul, ac
tualul lider al clasamentului. Intr-ade
văr, halfii Stancu și Pleșa au depus 
tot timpul o activitate neobosită, 
fiind cu adevărat „motoarele" echi
pei. Secretul bunei lor comportări ? 
Foarte simplu : seriozitate în pre
gătire, muncă intensă la antrena
ment. De altfel, calitatea muncii de 
pregătire ce se duce la Farul se re
flectă pozitiv în jocul echipei con- 
stănțene.

Semnificativă în această privință 
este și declarația pe care ne-a fă
cut-o antrenorul federal Mihăilescu, 
observator la meciul Farul—Petrolul, 
care sublinia, între altele, faptul că 
jucători ca Ciosescu și Dinulescu, cri
ticați înainte pentru jocul lor lent, 
pentru că „se menajau" pe teren, 
au depus în jocul cu Petrolul o ac
tivitate deosebită, fiind printre cei 
mai activi din echipă. După părerea 
observatorului federal însă, la Farul 
trebuie Jucrat și mai mult pentru 
îmbunătățirea pregătirii fizice, echipa 
scăzînd ritmul de joc spre “ " ' 
acest capitol, al pregătirii 
peții s-au prezentat mai 
au comis greșeli tactice.

sfîrșit. La 
fizice, oas- 
bine, dar

UN EXEMPLU PROST 
CAPITAN DE ECHIPA

AL UNUI

meciul Știința Timișoara-Steaua,

cu căldură 
Prima probă 
ces rominesc, 
slava Farkas 
pînă la 200 metri de sosire, de unde 
s-au desprins fetele noastre Florica 
Grecescu și Elisabeta Teodorof. Se 
părea că vom avea 11 puncte prin 
clasarea lor pe primele două locuri. 
Dar Teodorof n-a putut rezista pînă 
la capăt și a cedat locul doi iugo
slavei Rajkov. Pista 
impus un tribut de 
alergătoarelor, așa că 
lizate n-au fost dintre
Se ridică steagurile și imnul R. P. 
Romine răsună pentru prima oară 
în onoarea unei reprezentante a țării 
noastre. Pînă la sfîrșitul concursuri-

pe atleții 
încheiată, 
la 800 m 
a condus

foarte grea a 
multe secunde 
timpurile rea- 
cele mai bune.

1X2X1X21
Și concursul Pronosport dinȘi concursul Pronosport din această 

săptămînă s‘e menține în nota ce
lor din ultima vreme. In program 
întîlnim numeroase meciuri echili
brate, adevărate „derbiuri".

Iată cîteva cuvinte după cel mai 
recent meci disputat între ele de 
cîteva protagoniste ale concursului 
de duminică :
ȘTIINȚA TIMIȘOARA—PETROLUL:

3-3
Petrolul a acționat mai legat prac- 

ticînd insă un joc de calitate. Ela
nul studenților a contracarat teh
nica oaspeților, Știința reușind un re
zultat de egalitate.
PROGRESUL-ȘTIINȚA CLUJ: 1—1

O partidă de un nivel tehnic scă
zut, cu numeroase pase la adversar.

Se pot remarca numai cele două 
acțiuni in care s-au marcat golu
rile : min. 69, cînd Dinulescu a în
scris cu capul și min. 85, cînd la 
o 
a

o

greșeală a lui Ioniță, Petru Emil 
interceptat balonul și a înscris.

DINAMO BUCUREȘTI — 
MINERUL 7—4

Deoarece meciul nu mai avea nici 
importanță pentru configurația cla-

★
După prima zi de concurs clasa

mentul ne era favorabil. Conduceam 
cu 11 puncte pe iugoslavi și pe bul
gari. O diferență care ne-a dat mul
te speranțe. Dar, n-am uitat nici că 
în 1961 condusesem la Belgrad cu 
12 puncte și în final ratasem victoria. 
Pentru aceasta conducerea delegației 
a vorbit deschis oamenilor arătin- 
du-le situația exactă și ceea ce se 
așteaptă de la fiecare. Comportarea 
celor mai mulți a fost pe măsura 
așteptărilor. Dar despre aceasta in
tr-va articol viitor.

In , . ___________
căpitanul echipei timișorene, Lereter, 
a dovedit nu numai că nu merită 
să i se încredințeze acest titlu de 
mare răspundere, dar că nu cunoaște 
nici cele mai elementare reguli de 
comportare a unui jucător, pe un 
teren de sport. La un moment dat, 
portarul timișorean Urziceanu a prins 
balonul, iar Cacoveanu (Steaua) l-a 
lovit cu piciorul. în acest moment, 
Lereter a considerat că menirea lui 
este... să-l pună la punct pe Cacovea
nu și pur și simplu s-a dus la el 
și i-a dat o palmă, în văzul publi
cului ! Dacă mai adăugăm și faptul 
că Lereter l-a insultat pe coechipierul 
său Igna și că în tot timpul meciu
lui jucătorii de la Știința au voci
ferat pe teren, avem o imagine clară 
a felului cum se duce, sau — mai 
bine-zîs — cum nu se duce munca 
educativă la Știința Timișoara. Ce 
părere are conducerea clubului de 
toate aceste lucruri ?

Se mai pune însă și altă între
bare : de ce arbitrul Aurel Pop-Ora- 
dea s-a mulțumit doar să-l averti
zeze pe Lereter și nu l-a scos de pe 
teren ? Cu asemenea jumătăți de mă
sură nu se vor putea elimina de pe 
terenurile noastre ieșirile nesportive 
sau răbufniri ca cea a lui Lereter.

Nu mai puțin condamnabilă este 
însă și atitudinea lui Cacoveanu, 
care a fost avertizat de două ori 
pentru intrări dure la portar. Ce

PRONOEXPRES
samentului, s-a jucat deschis, așa 
cum reiese și din scorul cu care s-a 
terminat partida.

C.S.O. GALAȚI—CARPAȚI SINAIA: 
1-1

Gazdele au dominat aproape tot 
timpul dar au ratat foarte mult. 
Golurile au fost marcate de Dara
ban (min. 39) pentru gălățeni și 
Dumitriu (min. 40) pentru Sinaia.

ARIEȘUL—IND. SÎRMEI: 2-2
Un joc viu disputat, bogat în faze 

spectaculoase. Arieșul a fost mai 
aproape de victorie dar a ratat cîteva 
ocazii.

VAGONUL ARAD-CFR ARAD: 1-1
Și acum, rămîne să apreciați cum 

vor juca echipele despre care am 
vorbit mai sus, în etapa de dumi
nică. Desigur, totul depinde de in
spirație !

TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
LOTO CENTRAL!

La tragerea din 5 octombrie se 
atribuie

SUPLIMENTAR

186 excursii pe DUNĂRE cu vasul 
de lux „CARPAȚI" în condiții ex
cepționale, timp de 8 zile pe itine
rarul : Giurgiu, Oltenița, Brăila, Ga
lați, Tulcea, Sulina, Sf. Gheorghe și 
vizitarea Deltei.

La obținerea 
GRATUIT și în 
biletele întregi 
mente.

Rețineți 1 Dacă vreți să participați 
la această TRAGERE EXCEPȚIO
NALA trebuie să vă grăbiți 
numai astăzi se mai pot 
biletele.

excursiilor participă 
condiții egale, toate 

sferturi și abona-

PRONOEXPRES

deoarece 
cumpăra

La 
de 3 
trase 
5 8 17 43 39 16. Numere de rezervă: 
10 47.

Fond de premii : 402.897 iei.
Tragerea următoare va avea loc 

miercuri 10 octombrie 1962, la Bucu
rești.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.

tra gerea Pronoexpres 
octombrie 1962, au 

din urnă următoarele

din ziua 
fost ex- 
numere:

părere are conducerea clubului 
Steaua despre atitudinea lui Ca- 
coveanu, care nu este la prima sa 
abatere de acest fel ?

A UITAT REGULAMENTUL?
In prima repriză a meciului Pro

gresul—Crișana, arbitrul A. Macovei 
(Bacău) a acordat un „11 metri" în 
favoarea orădenilor, Ia un atac ne
regulamentar, în careu, al apărării 
bucureștene. Jucătorii ambelor echipe 
au așteptat apoi, cu emoție, executa
rea loviturii și m.ai 
ei.

Și iată-1 pe Bodo 
și trăgînd precis în... bară. Din bară, 
mingea a ricoșat în teren. Mai mulți 
jucători s-au repezit s-o intercepteze. 
Dar Bodo le-a luât-o înainte și șu
tind din nou a trimis de data aceasta 
mingea în plasă !

Gol? Bineînțeles că nu. Este știut 
doar că jucătorul care execută o lo
vitură de la 11 metri nu poate relua 
mingea ricoșată din bară, căci în fe
lul acesta joacă a doua oară balonul. 
Și totuși iată că un jucător de cate
goria A n-a cunoscut sau a... uitat 
acest’ lucru, privîndu-și echipa de po
sibilitatea de a fructifica lovitura de 
la 11 metri, ratată în prima ei fază, 
prin reluarea balonului de către un 
alt jucător.

De două ori a greșit, deci, Bodo, 
duminică ; atunci cînd a tras în bară 
(ceea ce este nepermis Ia o lovitură 
de la 11 metri) și apoi cînd a reluat 
mingea revenită din bară, dovedind 
astfel că nu 
(ceea ce este

ales... rezultatul

luîndu-și avînt

cunoaște regulamentul 
și mai inadmisibil I).

PUTEM FI OARE MULȚUMIȚI?

dinamoviștii bucureșteni 
mulțumiți de partida făcută 

s-au făcut chiar aprecieri

Se pare că 
sînt mulțumiți de partida făcută la 
Arad; s-au făcut chiar aprecieri că 
jocul a fost frumos. Ne întrebăm însă: 
există, într-adevăr, temeiuri pentru o 
astfel de mulțumire ? Credem că nu. 
Echipa Dinamo poate fi mulțumită de 
cele două puncte realizate, de faptul 
că acestea i-au permis un simțitor 
salt în clasament. Dinamoviștii nu pot 
fi însă în nici un caz mulțumiți de 
calitatea jocului pe care l-au prestat. 
Că au jucat mai bine ca U.T.Ă. e a- 
devărat, că au jucat mai bine ca în 
meciul cu Progresul e de asemenea 
adevărat. Dar ne putem oare mulțumi 
cu atît ? Fără îndoială că nu. Să nu 
uităm că echipa Dinamo deține titlul 
de cinste de campioană a țării și, în 
consecință, ea trebuie să lupte conti
nuu pentru o comportare la nivelul 
care a consacrat-o ca 
țiile noastre fruntașe, 
se cere mai mult și

Petrolul
tn

una din forma- 
De la Dinamo 
considerăm că

este dăunător 
lui practicat 
ca frumos și 
deosebi, dinamoviștii au pus accentul 
pe apărare, au avut numeroase exe
cuții tehnice greșite, ca să nu mai vor
bim de repriza a doua cînd, condu-, 
cînd cu 1-0, dinamoviștii n-au mai in
sistat de loc în atac. In această parte 
a meciului U.T.A. nu le-a ridicat di-, 
namoviștilor nici un fel de probleme 
în apărare, dar cu toate acestea oas
peții au trimis exasperant de multe 
mingi „acasă", la portar, uneori chiar 
de la mijlocul terenului.

Iată motive pentru care, credem noi, 
nu sînt temeiuri ca echipa Dinamo să 
fie mulțumită de jocul prestat la Arad. 
Așteptăm din partea echipei Dinamo 
eforturi și mai susținute pentru o com
portare mereu mai bună, pentru ca ea' 
să-și aducă din plin contribuția la 
îmbunătățirea fotbalului nostru.

ca un joc asemenea ce
la Arad să fie apreciat 
bun. In repriza întîi, în

ȘTIRI
O... LECȚIE DE FOTBAL

Marți după masă, pe stadionul Di
namo, am revăzut pe gazon aproape 
30 de foști jucători internationaM'. 
Evoluția acestor „veterani" ai jocului 
cu balonul rotund a atras în tribu
nele stadionului circa 8000 de specta
tori, care deseori au aplaudait'la... scenă 
deschisă șuturile lui Marian, „un- 
doi“-urile lui Nicușor și Lungu, fen
tele lui Fabian, sau execuțiile teh
nice sobre ale lui' Alexandrescu. A 
fost o adevărată plăcere să vezi cât 
de neobosit au muncit timp de 90 
de minute Filoti sau Iordache. Foștii 
internaționali, azi majoritatea dintre 
ei antrenori, au dat o adevărată „lec
ție" de fotbal din care au avut ce 
învăța tinerii jucători prezent i în 
tribune. Inițiativa consiliului orășe
nesc UCFS București de a orga
niza această întâlnire e lăudabilă și 
am dori să-i mai vedem la ..lucru" 
pe foștii maeștri ai balonului rotund...

• In turneul echipei Spartak Su- 
botița a intervenit o 
16 octombrie va juca 
troșeni.

modificare : la 
cu Jiul la Pe

• Rapid București 
Sofia vor susține o 
amicală, la 
rești și la 31

și Lokomotiv 
dublă întîlnire 

10 octombrie la Bucu- 
octombrie la Sofia.

a luat un start bun
„Cupa orașelor

(Urmare din pag. 1)

rarea adversă, prin acțiuni desfășurate 
pe un front larg, cu folosirea conti
nuă a celor două aripi și în special 
a lui Badea, ieri în formă excelentă. 
Și iată și primul rezultat concret, în 
min. 6: Badea execută bine o lovi
tură de colț și Dridea I reia impara- 
bil în plasă. E 1—0 pentru Petrolul, 
care are în continuare inițiativa, obli- 
gind apărarea oaspeților să acorde 
corner după corner.

Asistăm apoi la o revenire a oas
peților, care atacă în special pe par
tea dreaptă, unde Kulan e cel mai 
activ. Minutele 16 și 17 ne pun pe 
gînduri, dar Vognar șutează alături, 
iar o alJă fază favorabilă pentru 
Spartak este lămurită de intervenția 
promptă a lui Sfetcu. Apoi partida 
reintră pe făgașul ei inițial, desfășu- 
rîndu-se în nota de superioritate teh
nică și teritorială a Petrolului, care 
pierde in min. 20 și 27, prin Badea 
și Dridea I, două mari ocazii de a 
majora scorul. Mai puțin evidentă, 
poate, pentru unii spectatori, cea mai 
mare ocazie avea să fie însă, fără 
discuție, cea
Munteanu a oprit inutil batonul, în 
loc să tragă 
în felul acesta !

Dar iată și min. 
lui Tabarcea, aflat 
de aripă stînga. o 
dea I, dar... binevenită pentru Badea, 
care a primit astfel balonul liber și 
a îțjsciris în poarta goală : 2—0. Pînă 
la sfîrșitul reprizei, Petrolul se men
ține în ofensivă, iar raportul de cor- 
nere din această perioadă a jocului 
9—0 pentru Petrolul! — este, oricum, 
concludent.

Repriza a II-a a început sub aus- 
nicii mai puțin favorabile pentru plo-

din mim. 32, cînd A.

direct. Ce gol a ratat

38: o centrare a 
atunci. în poziție 

ezitare a lui Drî-

tîrguri(‘
ieșteni. Oaspeții deschid jocul, trimit 
mai mulți oameni în atac și au ini
țiativa cîteva minute. în aceste mo
mente dificile, Ivan, Florea și Sfetcu 
au intervenții de ultim moment. sal
vatoare. Golul al treilea al Petrolului 
vine însă la'timp, pe de o parte pen
tru a spulbera orice încercare de 
ofensivă a jucătorilor cehoslovaci, iar 
pe de altă parte pentru a da elan în
tregii echipe ploieștene. El se pro
duce în min. 58 și este creația Iui 
Badea, concretizată de șutul lui Ta
barcea. Petrolul joacă din ce în ce 
mai bine și frumoasele acțiuni des
fășurate în cîmp ar fi putut avea 
și un efect practic, dacă A. Mun
teanu n-ar fi ținut atît de mult ba
lonul, urmărind cu orice preț să ob
țină efecte spectaculare. Ultimul gol 
al partidei este înscris de Badea, care 
primise o pasă în adîneime.

Petroliștii merită toate laudele pen
tru momentele de adevărat fotbal pe 
care le-au oferit ieri. Par cu atît mai 
de neînțeles fluctuațiile pe care acest 
valoros „11“ le are în campionat, 
oglindite, printre altele, de jocul slab 
de acum oîteva zile, cu Farul. Iată 
de ce conducerea secției de fotbal tre
buie să ia toate măsurile ca printr-o 
pregătire temeinică să elimine pe vii
tor asemenea oscilații.

Arbitrul maghiar Gyirla Ba Ha a 
condus excelent următoarele for
mații :

PETROLUL: SFETCU — PAHON- 
ȚU, Fronea, Florea — D. MUNTEA
NU, IVAN — BADEA, TABARCEA, 
Dridea I, A. Munteanu, Dridea II.

SPARTAK BRNO: 
— V5tu, KOCHLICH, 
Piszek, KOMAREK — 
LAN, L1CHTNEGEL, 
liar

SCHMUCKER 
Ianoșcin — 

Haspra, KU- 
Sloukal, Vog-



VIZITA ÎN INDONEZIA
B TOVARĂȘILOR GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

$1 ION GHEORGHE MAURER
(Urmare din pag. 1)

orez. Potrivit calculelor, aceasta va 
permite să se sporească producția de 
orez cu 624 000 de tone. Aceasta va 
Ți o contribuție serioasă la rezolva
rea problemei satisfacerii cerințelor de 
orez aie pieței interne. Totodată. 3 
Milioane de metri cubi de apă pota
bilă vor fi destinați îmbunătățirii a- 
provizionâri: cu apă a Djakartei și 
altor orașe din împrejurimi. Pe ma
lul lacului de acumulare se va ame
naja un mare și frumos centru tu
ristic.

Tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej 
și Ion Gheorghe Maurer s-au intere
sat îndeaproape despre diversele as
pecte a'e construcției și i-au inior- 
maț pe specialiștii indonezieni despre 
marile construcții hidroenergetice din 
Rominia și despre proiectele privtnd 
amenajarea Dunării.

1 început turneul international oi baschet
0l\ R. S. CEHOSIOVACĂ

« KARLOVY VARY. 3 (prin teieton). 
Tragerea la sorți a hotărit ca miercuri, 
în prima zi a turneului internațional 
de baschet la care iau parte echipeit 
masculine aie R.S. Cehoslovace, R. 
6. S. Lituaniene. R.P. Ungare. R.P. 
Romine și R.S. Cehoslovace (tineret), 
să se dispute meciurile R.S.S. Litua
niană—R P. Ungară și R.P. Romină—
R.S. Cehoslovacă. La ora închiderii 
ediției a -nceput desfășurarea primei

Referind u-se la experiența con
structorilor de hidrocentrale din R.P. 
Romină, tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej a subliniat că ar fi folositor 
dacă specialiștii indonezieni ar vizita 
țara noastră.

La rugămintea unui reporter al ra
diodifuziunii indoneziene, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a apreciat 
importanța lucrării și munca harnici
lor constructori indonezieni, expri- 
mmdu-și totodată satisfacția pentru 
explicațiile amănunțite pe care le-a 
primit.

In cinstea oaspeților, la clubul șan
tierului, o orchestră javaneză a cin- 
tat numeroase melodii, multe cunos
cute iubitorilor de muzică din țara 
noastră.

In cursul după-amiezii, oaspeții ro- 
mini s-au întors la Djakarta.

partide, urmind ca reprezentativa ță
rii noastre să evolueze in continuare.

Joi, baschetbaliștii romîni vor m- 
tîlni selecționata R.P. Ungare, iar 
R.S. Cehoslovacă va juca cu selecțio
nata de tineret a R.S. Cehoslovace,

Participanții la turneu vor pleca vi
neri dimineață la Praga, unde vor 
continua întrecerile piuă duminică 
seară.

Ciocîltea l-a învins pe Fischer
VARNA 3 (prin telefon). — Jucarea 

partidelor întrerupte din runda a 5-a a 
adus cîteva precizări importante în cla
samentul turneului final. Astfel, echipa 
U.R.S.S., printr-o categorică victorie în 
fața reprezentativei R. S. Cehoslovace 
(3* */ 2—*/ 2), a trecut pe primul loc, la 
egalitate de puncte cat R. F. Germană, 
învingătoare cu același scor asupra 0- 
landei. Ambele formații fruntașe au to
talizat 13</2 p. din 20 posibile.

• 44 de țări și-au anunțat pînă in 
prezent participarea la turneul de fot
bal din cadrul Jocurilor Olimpice de 
la Tokio. Printre acestea se află 
U.R.S.S., R.P. Polonă, R.P. Ungară 
R.A.U., R.S. Cehoslovacă, Turcia, Gre
cia, R.P. IJomînă, Japonia și altele 
Termenul de înscriere expiră la 31 de
cembrie 1962.

• Partida a 7-a a meciului de șah
pentru titlul mondial dintre Bikova și 
Gaprindașvili s-a întrerupt la mutarea 
26 într-o poziție complicată. După 6 
partide, scorul meciului este de 5-1 in 
favoarea tinerei maestre gruzine Nona 
Gaprindașvili.

La distanță de ll/2 P- se «află echipele 
Iugoslaviei și S.U.A. Prima are încă o 
partidă întreruptă, din meciul cu Argen
tina, în care Matanovici luptă din greu 
pentru remiză cu Sanguinetti. Echipa
S.U.A. a câștigat întîlni rea cu reprezen
tativa R. P. Romine cu scorul final de 

na InsS fâri a fi suferit » 
infringere la prima masă. Campionul 
S.U.A.. marele maestru Robert Fischer a- 
fost învins de campionul țării noastre,”

VICTOR CIOCÎLTEA

A XV a Olimpiadă de șah

Barcza - Soos 1^-0, Radovici - Lengyelr 
într.).

★
Iată mai jos partida care a consti

tuit prima înfringere in concurs a ma
relui maestru american Robert Fis
cher :

CIOCÎLTEA—FISCHER Apărarea 
Siciliana 1. e4 c5 2. Cf3 d6 3. d3 Cc6
4. g3 g6 5. Ng2 Ng7 6.0—0 e5 7. c3 
Cge7 8. Ch4 0—0 9. f4 e:f4 10. g:f4 
f5 11. Cd2 Rh8 12. Cdf3 f:e4 13. d:e4 
d5 14. e:d5 D:d5 15. D:d5 C:d5 16. 
Cg5 Cd6 17. Ne3 Ca4 18. Tael 
Nd7 19. Ncl Nf6 20. Chf3 Nf5 21. Ce5 
Ce7 22. Ce4 Nh4 23. Tedl Tac8 24. 
Cd6 Tc7 25. Cd5 Tc8 26. C:a7 Ta8 27. 
Cbâ Ta5 28. c4 Cb6 29. Cc3 Ca4 30.

Fotbal
PROGRAMUL REPREZENTATIVEI

U.R.S.S. PENTRU 1963

în anul 1963 programul internațional 
al fotbaliștilor sovietici va fi foar
te bogat. Prima reprezentativă va 
juca : la 25 mai cu Suedia, la 13 sep
tembrie cu R.P. Bulgaria, la 22 oc
tombrie cu R.P. Ungară. Pentru par
tidele cu R. S. Cehoslovacă, Italia și 
Austria nu au fost încă fixate datele 
de desfășurare.
CARE ESTE SITUAȚIA IN „CUPA 

CAMPIONILOR EUROPENI"
în primul tur al „Cupei Campioni- 

I lor Europeni" s-au desfășurat pină 
acum turnătoarele partide: I.F.K.
Esbjerg—F.C. Linfield. 2—1 și 0—0, F.C. 
Milan—Union Luxemburg 8—0 și 6—0, 
Servette Geneva—Feijenoord 1-3 și 3-1,
S.C. Anderlecht—Real Madrid 3—3 și 
1—0 ; Ipswich Town—Floriana La Va- 
letta 4-1 șl 10—0, F.C. Dundee—F.C. 

Cb5 Cb6 31. Ca3 NI6 32. Tfel Cal 
33. Cb5 Cb6 34. Cc3 Cc6 
35. N:c6 b:c6 36. b3 Cd7 37. Ca4 C:e5 
38. f:e5 Nh4 39. Tfl Rg7 40. Td6 T5a8 
41. Ne3 Nh3 42. T:f8 T:f8 43. Tdl Tf5 
44. C:c5 Țf3 45 Nd4 Tf4 46. e6,+ Rf8 
47. Ne5 Nf2+ 48. Rhl Tg4 49. Cd7+ 
Re7 50. Ng3 R:e6 51. Td6-ț- Re7 52. 
Td2 N:g3 53. h:g3 T:g3 54. Ce5 c5 
55. Rh2 Te3 56. Cd3 Nf5 57. C:c5 h5 
58. a4 h4 59. a5 g5 60. a6 Rf6 61. a7 
Te8 62. Ta2 Ta8 63. b4 g4 64. b5 
g3|-ț- 65. Rg2 Rg5 66. b6 Rg4 67. b7 
h3-ț- 68. Rfl g2+ 69. T:g2-ț- și ne
grul a cedat i

ALEXANDRA NICOLAU 
maestră internațională

pe glob
Kbln 8—1 șl 0—4, Sporting Lisabona— 
Shelbourne Irlanda 2—0 și 5—1, I.F.K. 
Norkdping—Partizan Tirana 1—1 și 
2—0, Galatasaray— Dinamo București 
1-1 și 3-0, Polonia Bytom-Panatinai- 
kos 2—1 șl 4—1, Vasas—Fredrikstad 
4—1 și 7—0, Austria' Viena—I.F.K. 
Helsinki 5-3 și 2—0, Ț.D.N.A. Sofia— 
Partizan Belgrad 2—1 și 4—1, Dukla 
Praga — Vorvârts Berlin 3-0 și 1—0.

După cum se vede , au fost eli
minate, surprinzător, echipele Real 
Madrid și F.C. Koln, ultima deși a 
cîștigat returul cu 4—0 (dar a pierdut 
în tur cu 1—8 ! !).

Iată partidele din cadrul optimilor: 
Esbjerg — Dukla Praga, Benfica — 
Norrkoping, Milan — Ipswich Town, 
Sporting—Dundee, Austria — Reims, 
Servette sau Feijenhord — Vasas, 
Galatasaray — Polonia ByWteț. 
Ț.D.N.A. — Anderlecht.

IN „CUPA CÂȘTIGĂTOARELOR 
DE CUPE"

IERI, PE STADIONUL REPUBLICII,

Progresul—Gwardia 3-1 (1-1)
In cel de al treilea meci din ca

drul turneului pe care îl întreprinde 
în țara noastră, cunoscuta echipă po
loneză Gwardia Varșovia a jucat cu 
Progresii București. După un joc 
modest, in care nu au strălucit nici 
învingătorii. Progresul a ciștigat la 
două goluri diferență.

In repriza I cele două echipe au ju
cat de la egal la egal, deși în primele 
zece minute au dominat oaspeții. In 
această perioadă. Progresul a lost 
nevoit să se apere cu 5—6 oameni 
Fotbaliștii polonezi au pus intr-o si
tuație grea pe apărătorii Progresului 
care s-au descurcat numai aruncind 
în luptă toate forțele. încet, încet 
Progresul și-a revenit și a preluat ini
țiativa. dictînd desfășurarea jocului. 
In repriza a If-a atacul a funcționat 
mai bine — datorită înlocuirii lui 
Oaidă cu Olaru — dar și în această 
perioadă fotbaliștii de la Progresul au 
comis o serie de greșeli tehnice, in
admisibile pentru o echipă de cate
goria A (pase fără adrese, preluări 
defectuoase, șuturi imprecise).

Iată cum s-au marcat cele patru 
goluri: In min/ 11, Soare execută o 
lovitură liberă de la 20 de metri, por
tarul polonez respinge și balonul a- 
junge la Copil care înscrie din apro
piere. Egalarea este meritul fundașu- 
.lui Wasznyak, care vine cu o minge 
înainte șî trage la... firul ierbii un 
șut de la circa 25 m.; Cosma nu 
;poate reține mingea care trece pe 
sub el. cu puțin peste linia porții 

Lțmin 42). Cel de al doilea gol îl în- 
.scrie Olani (min. 49)' din pasa lui 
Smărăndescu. Extrema dreaptă a 

jbucureștenilor. Copil, fructifică o ac
țiune de atac de toată frumusețea, în 
care apărătorii polonezi au scos de

| 6 copii au rămas pc drumuri!

0 nouă victimă 
u boxului profesionist
„^GEORGETOWN (Agerpres). — 
1 'Boxul profesionist a făcut o nouă 
victimă. La Georgetown (Guiana 
Britanică) tînărul pugilist Henry 
Brown, în vîrstă de 26 de ani, a de
cedat la 10 minute după meciul cîș
tigat de el în fața lui Linton John. 
Brown a dominat cu autoritate toate 
reprizele întîlnirii cu excepția ulti
mei în care a primit multe lovituri 
la cap. El s-a simțit rău și a decedat 
în cabină. Brown era căsătorit și 
avea 6 copii. 

două ori mingea de pe linia porții. 
Din învălmășeala din fața porții min
gea e preluată de Copil și acesta în
scrie imparabil (min. 70). Raport de 
cornere: 10—4 pentru Progresul. A 
arbitrat bine I. Pișcarac.

PROGRESUL: Cosma—Panait, Io- 
niță, SOARE—Pașcanu, ȘTIRBEI — 
COPIL, Smărăndescu I., Oaidă, 
(OLARU), Mafteuță, Baboie. (Proto- 
popescu). GWARDIA: Stefaniszin — 
Wosznyak, JURCZAK. Piotrowski, 
(Wspanialy)—Lewandowski, Wasziak 

— WISZOMIRSKY, KOWALEWSKI, 
Kutak, Kielak, (Gawronisky), Troc- 
zinsky.

T. RABȘAN

SOVIETUL de deputați al orașului 
Moscova a aprobat proiectul pentru a- 
coperirea stadionului Dinamo din capi
tala Uniunii Sovietice și transformarea 
lui într-o sală uriașă de sporturi. Aid 
se va putea juca fotbal, iar în timpul 
iernii, vor putea avea loc concursuri de 
atletism. Terenul de fotbal va putea fi 
transformat în același timp în arenă 
pentru spectacole ale trupelor de circ, 
precum și pentru spectacole de balet,

JOSE VILLALONGA, secretarul echi
pei de fotbal Real Madrid, a fost de
semnat în mod oficial ca selecționer na
țional al echipei Spaniei. Prima sarci
nă a noului selecționer este alcătuirea 
reprezentativei Spaniei, care va întîlni 
echipa țării noastre în torul tntîi al 
„Cupei Europei“ interțări la fotbal.

TRANSFERAT în urmă cu doi ani la 
clubul Arsenal în schimbul sumei de 
47.000 lire, centrul atacant George East
ham se găsește acum din nou pe lista 
de transferuri. Motivul ? Jocul lui este 
considerat de antrenorul echipei londo
neze ca ;,prea fin*.

JUCĂTOR-ANTRENOR al clubului 
Shrewsbury Town, care activează în 
Liga a IlI-a a campionatului Angliei, 
Arthur Rowley a marcat la 26 septem
brie cel de al 411-lea gol din cariera 
sa, în meciul susținut cu echipa Mil- 
wall. Rowley a stabilit în felul acesta 
un nou record în fotbalul britanic. Re
cordul anterior aparținea lui Jimmy 
Mac Grory de la Celtic Glasgow, cu 410 
goluri.

AUTORITĂȚILE americane de imi
grare au interzis fostului campion mon
dial profesionist de box la categoria 
grea, Ingemar Johansson, să părăsească 
teritoriul Statelor Unite pînă ce nu-și 
va reglementa datoriile față de fiscul 
american. Johansson^ care a sosit în 
S.U.A. pentru â asista la meciul dintre 
Floyd Patterson și Sonny Liston, tre
buie să plătească fiscului american a- 
proape un milion de dolari ca impozite 
pentru sumele încasate cu prilejul me
ciurilor susținute în S.U.A. Pînă în pre
zent boxerul suedez s-a... eschivat de la 
plata banilor.

TRECÎND peste ștacheta înălțată la 
2,06 m, juniorul peruvian Roberto A- 
bugatta a stabilit un nou record de se- 

maestrul internațional Victor Ciocîltea. 
Acesta a realizat în mod magistral avan
tajul de pion avut Ia întrerupere, după 
ce a respins în final toate încercările 
disperate ale adversarului de a complica 
lupta. In schimb, în celelalte două par
tide întrerupte (Benko- Ghițescu și R. 
Brroe-Ridovici) șahiștii americani au 
avut cîștig de cauză. De notat că Ghi
țescu a comis o greșeală decisivă într-o 
poziție cel puțin egală.

Celelalte rezultate definitive din runda 
a 5-a : R. P. Ungară-Austria 3—1, R. P. 
Bulgaria-R. D. Germană 2!/2—IV2.

După o zi de odihnă, miercuri seara 
s-a jucat cea de a 6-a rundă. S-au înre
gistrat rezultatele: U.R.S.S.-Austria 3—0, 
(1), Iugoslavia-R. S. Cehoslovacă 3—1, 
R. D. Germană-Argentina 1—1 (2), 
R. P. Bttigaria-R. F. Germană ll/2—V/2 
(1), S.U.A.-Olanda l1/?—!/2 (2). R. P. 
Romînă-R. P. Ungară 1—2 (Szabo-Gio- 
cîltea J/2—¥2» Gheorghiu-Bilec 2/2—l/2>

ni-ori al Americii de Sud în proba de 
săritură în înălțime.

SELECȚIONATA de fotbal a statului 
Chile, clasată pe locul trei la ultima e- 
diție a campionatului mondial, va în
treprinde în curînd un turneu în dife
rite țări ale Europei. Programul echipei 
prevede și un meci la Moscova, în com
pania reprezentativei Uniunii Sovietice.

CONGRESUL Federației internaționale 
de box amator (A.I.B.A.), întrunit re
cent în orașul elvețian Interlaken, a 
hotărit ca la viitoarele campionate eu
ropene care vor avea loc anul viitor la 
Moscova să fie folosite mănuși de fa
bricație sovietică care, după cum s-a 
arătat, „sînt net superioare*  mănușilor 
după modelul finlandez folosite pină 
acum. S-a stabilit de asemenea ca obli
gatorie purtarea protezei dentare în 
timpul meciurilor de box.

NEMULȚUMIȚI pentru că au plătit 
7 dolari și jumătate pentru a urmări un 
meci de box cu o durată de numai două 
minute și șase secunde, spectatorii care 
au cumpărat bilete la un cinematograf 
din New York unde se făcea retrans
misia meciului pentru titlul mondial 
dintre Sonny Liston și Floyd Patterson 
au organizat o demonstrație care a ne
cesitat intervenția poliției. Speriați, pa
tronii cinematografului, au promis să 
înapoieze banii tuturor celor 4.000 de 
spectatori. Ej au găsit și o „justificare**;  
motivînd că transmisia a fost de o ca
litate atît de proastă îneît nici nu s-a 
putut vedea pumnul care l-a expediat 
pe Patterson la podea...

15 ȚARI și-au anunțat pînă în pre
zent participarea la campionatele mon
diale de pentatlon modern care urmea
ză să se desfășoare între 21 și 25 octom
brie în capitala Mexicului. Printre a- 
cestea se află : Uniunea Sovietică, R.P. 
Ungară, Suedia, Italia, Japonia, R.D. 
Germană, Austria, S.U.A., Brazilia, 
Chile și altele. După cum scrie presă 
mexicană, se așteaptă ca meciul de te
nis interzonal din cadrul i,Cupei Davis“ 
între echipele Mexicului și Suediei, care 
a fost programat între 19 și 21 octom
brie, să fie amînat cu o săptămînă pen
tru a oferi iubitorilor de sport din Ciu
dad de Mexico posibilitatea să asiste la 
întrecerile campionatelor lumii de pen
tatlon modern.

SISTEMUL DE DESFĂȘURARE 
AL „CUPEI ORAȘELOR TIRGURT

In competiția fotbalistică „Cupa 
Orașelor Tirguri", organizată de
U.E.F.A participă în acest an 32 de 
echipe. Ele au fost împărțite în 8 gru
pe a cîte 4 echipe fiecare. Echipele 
cîștigătoare ale fiecărei grupe joacă 
apoi sistem eliminatoriu (tur-retur). 
Echipa Petrolul Ploiești se află în 
grupă cu Spartak Brno, Vojvodina 
Novisad și Lokomotive Leipzig. In ca
drul grupelor echipele se întîlnesc 
două cîte două în meci tur-retur. For
mația care se califică după dublul 
meci Petrolul Ploiești—Spartak Brno 
va întîlni pe învîngătoarea din cele 
două partide Vojvodina Novisad—Lo
komotive Leipzig, pentru a desemna 
pe cîștigătoarea grupei eliminatorii 
Meciul retur Petrolul—Spartak Brno 
va avea loc la 10 octombrie la Brno.

EMOȚIONAT, deoarece urma să apere 
o lovitură de la 11 m, George Milan, 
portarul echipei Keryado, din orașul 
francez Lorient, a suferit o criză car
diacă și a încetat din viață cu cîteva se
cunde * înainte ca centrul atacant al e- 
chipei adverse să execute lovitura.

ALF CHAVE, conducătorul echipei de 
tenis a Australiei, a vizitat în acest an 
nu mai puțin de 17 țări. La reîntoarce
rea la Sidney el a declarat că cea mai 
bună impresie i-a lăsat tinăra genera
ție de jucători de tenis din U.R.S.S. 
După părerea sa, în scurt timp jucătorii 
sovietici pot ajunge în finala „Cupei 
Davis*...  contra Australiei.

IOSIRO ASAKUMA și Suske Osaka, 
din partea federației japoneze de atle
tism, se află în turneu de studii prin 
Europa, urmărind îndeosebi organiza
rea concursurilor de atletism. Această 
călătorie este făcută în vederea unei cît 
mai bune organizări a întrecerilor de 
atletism din cadrul J.O. de la Tokio.

F.I.F.A. a înaintat tuturor federațiilor 
membre o scrisoare în care propune ca 
în toate țările să se ia măsuri severe 
împotriva sportivilor care comit aba
teri pe terenul de joc. Federațiile, se 
spune printre altele în scrisoare, tre
buie să ceară arbitrilor sancționarea în
deosebi a hențultii intenționat precum 
și a ținerii adversarului cu mina.

PIOTR ARSENEVICI ROMANOVSKI, 
maestru emerit al sportului din Uniunea 
Sovietică, a fost sărbătorit recent la 
Clubul central de șah din Moscova cu 
prilejul împlinirii vîrstei de 70 de ani. 
De două ori campion de șah al Uniunii 
Sovietice, Romanovski este în același 
timp autor al unor studii consacrate șa
hului, precum și un bun pedagog și 
propagandist al „jocului minții*.

PREȘEDINTELE comitetului tehnic aî 
Federației internaționale de tir a făcut 
recent o vizită la Cairo, locul de des
fășurare a apropiatelor campionate 
mondiale de tir. După părerea repre
zentantului comitetului tehnic, condi
țiile în care se vor desfășura apropia
tele întreceri de la Cairo sînt excețente. 
După datele preliminare, la „mondialele*  
de la Cairo vor participa peste 600 de 
sportivi din 40 de țări ale lumii.

Pentru turul doi s-au calificat 
următoarele echipe: St. Etienne 
(Franța), Odense (Danemarca), Glas
gow Rangers (Scoția), Atletico Mad
rid (Spania), Portdown (Irlanda de 
Nord), Tottenham Hotspur (Anglia), 
Schamrok (Irlanda), F. C. Niirn- 
berg (R. F. G.), O.F.K. Beograd 
(Iugoslavia), Botev Plovdiv (Bulga
ria), Ujpesti Dozsa (Ungaria), Hiber- 
nians (Scoția), Lxz Valetia (Malta), 
Grazer A.C. (Austria), Stovnaft (Ce
hoslovacia).

Iartă cîteva meciuri programate pen
tru turul al doilea : Botev Plovdiv^» 
Shamrok Rowers. St. Ettienoe — 
F. C. Nurenberg, O. F. K. Beograd— 
Portdown, Tottenham — Rangers 
Glasgow.

PREȘEDINTELE F.I.F.A. ÎN MEXIO

La invitația Federației de fotbal 
din Mexic . președintele F.I.F.A., 
Stanley Rous, însoțit de M. Andreie- 
vici și M. Guire, membri ai Comi
tetului executiv al F.I.F.A., vor face 
o vizită în Mexic pentru a studia po
sibilitățile organizării campionatului 
mondial de fotbal din 1970 în această 
țară.

Rugbiștii francezi 
au început pregătirile 

pentru partida 
de la București

PARIS 3 (Agerpres). — Federa
ția franceză de rugbi a început se
lecția în vederea întîlnirii pe care e- 
chipa reprezentativă o va susține U 
11 noiembrie la București cu selec 
ționata R. P. Romîne. Antrenorii ai 
introdus în lot, printre .alții, 4 tiner 
jucători: Fitte, Arino, Puyo și Rafa: 
care s-au remarcat în cursul acestu 
sezon. Lotul definitiv, care va cu
prinde 40 de jucători, va fi comple
tat pînă la 15 octombrie.

Pe scurt
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