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Mingea, șutată năprasnic de Ivănescu, de la 30 m, șt revenită In teren de sub bară, a fost reluată 
de Tomeș, cu capul, în plasă. Așa s-a înscris primul gol. Fotoreporterul nostru n-a prins ta 

obiectiv dectt.. amărăciunea portarului Cuman și a fundașului Pmtrcș, căzut.

Riga. Iu- 
vor termina

Steaua—U. T,
de 70 de minute din 

restanță Steaua — 
desfășurată ieri pe sta- 
„23 August', textiiștii

gan al Uniunii de Cultură Fizică și Sport din R.P. Romînă

A început
de

av ut
rid tUTncului internațional de 
dbal în 7. Ambele partide au 
t viu disputate, învingătorii — 
kla și Steaua — făcînd apel 
toate cunoștințele lor pentru a 
tiga aceste meciuri. Spectatorii 
plecat mulțumiți. Ei au aplau- 

t Ia scenă deschisă nenumărate 
spectaculoase, de un ridicat 

ăi. tehnic.
cîteva amănunte despre 

rtidele disputate marți seara : 
Dubla—Honved 17—10 (7—6). 

prima parte a meciniini se ra
ză situații favorabile la ambe- 
porți. Multe șuturi sint trase 

ară sau sînt respinse de por- 
rii Vicha și în special de Fal- 
i. Se remarcă forța în aruncări 
jucătorilor maghiari și tehnica 

bună a cehilor. După 
aceștia speculează fiecare 
din apărarea echipei ma- 
Adorian, principalul rea- 

al lui Honved, este ținut, 
continuare, la distanță și rare 

i poate arunca la poartă. în 
nai, Dukla se distanțează, mă- 
ndu-și avantajul la 7 puncte.

sură
re.

SOIII POPORULUI ROMIN
CONTINUĂ VIZITA IN INDONEZIA PRIETENĂ

Trimișii

turneul internațional 
handbal in 7

V. Si dea a condus eu mici scăpări 
următoarele formații:

Dukla: Vicha—Mareș (3). Ra- 
zek, Zvitak (2), Gregor, 
(2), Rehak, Trojan (2), 
(1) și llavlik (7).

Honved: Fa-Ivoi—-Vigh
Szentgati (1), Fenjo, Csiszas. 
Kovacs (I), Braunsteiner, Ado- 
rian. (2). Szalai, Racz 15).

Nodea înscrie un nou goi pentru Steaua

Steaua — T.S.K.A. 19—18 
(10—10). Partida a plăcut da
torită evoluției scoruhfi. Con
ducerea a avut-o cînd T.S.K.A., 
cînd Steaua. T.S.K.A. a început 
„tare** și a reușit să ia conduce
rea, uneori avînd cite 2—3 puncte 
avans. Suporterii echipei Steaua 
au trecut prin muite emoții. Ju
cătorii romini încep meciul timo
rați, se regăsesc greu, fac nume
roase greșeli în apărare, iar Tale, 
inexplicabil, primește goluri para- 
bilc. în partea a doua a jocului, 
Steaua joacă mai calm și reali-

AEȘTRII VOLEIULUI ÎNCEP ÎNTRECEREA 
PENTRD TITLUL MONDIAL

SUCCES ECHIPEI NOASTRE MASCULINE !
hîrtiei*, în rîndurrle de mai jos. 
în orice caz însă, e bine de știut 
că lupta din grupele calificatorii 
prezintă un sporit interes, deoa
rece regulamentul campionatelor 
prevede că în turneele finale nu 
se vor re juca partidele dintre 
echipele care s-au înflfimt în 
iserii. Rezultatele acestora din 
preliminarii vor conta (și even
tual vor... costa scump) pe ziua 
de 26 octombrie, la finisarea cla
samentelor. Dar să vedem, pînă 
atunci, ce s-ar putea 
seriile masculine.

IN PRIMA, Ia 
goslavia și Brazilia 
pe primele locuri, iar Turcia și 
Austria probabil pe următoarele. 
CLASAMENTUL SERIEI a Il-a, 
de la Leningrad, va avea în frun
te echipa țârii noastre, 
mod normal, nici seturi

Din nou, de o parte și de alta 
plasei, maeștrii și maestreje 

uleiului se înșiruie Ia fluierul ar- 
itriior, care-i cheamă să pomeas- 
ă întrecera pentru desemnarea 
mpionilor lumii. Este a patra 
ră cînd echipele feminine și a

incea oară cînd cele de bărbați 
uptă pentru titlul mondial pe 

rc, cu o singură abatere — 
campionatul masculin din 1956. 

•are a revenit Cehoslovaciei — 
-au cucerit și deținut numai re- 
rezentativele Uniunii Sovietice. 
Ce va fi anul acesta ? Intrece- 

ile — preliminarele — încep mîine. 
eocamdată doar în două din 

ele patru orașe ale campionatc- 
or mondiale, la Moscova ți la 
.eningrad, și numai în competi- 
ia masculină, în cadrul seriilor 

cinci echipe.
Care vor fi calificatele în prin- 

ipalul turneu mascuilin și care 
chipe Vor evolua în a șa-numit ale 

ee de consolare. vom încerca 
ă întrevedem, urmînd „calculul

DEN PASAR 10 (Agerpres). 
speciali transmit :

Miercuri, in cea de-a 10-a zi a vizitei in In
donezia, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
președintele Consiliului de Stat al R.P. Ro
mine, împreună cu tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de Miniștri 
și Corneliu Mănescu, ministrul Afacerilor Ex
terne, au asistat la o procesiune cu caracter 
alegoric a locuitorilor insulei Bali.

La ora 10 dimineara, înalții oaspeți romini, 
împreună cu președintele Sukarno și alte 
personalități indoneziene au luat loc Ia o 
tribună instalată pe șoseaua din fața reșe
dinței 'guvernatorului insulei. In fața tribu
nei se adunaseră mari mulțimi de oameni pur- 
tind pancarte, fluturind steguiețe și rostind 
lozinci de salut.

Prin fața tribunei au început să se perinde 
care alegorice infățișind ritualurile milenare 
care însoțesc toate marile evenimente ale vie
ții locuitorilor insulei Bali, nașterea, adolescen
ța, logodna, căsătoria, moartea.

Partea a doua a procesiunii este consacrată 
dansului și cintecului. Oaspeții și personalită
țile indoneziene admiră mari grupuri de dan
satori ale căror chipuri sint ascunse sub 
măști de un colorit viu. in mijlocul unor gru
puri de dansatori vezi evoluind păpuși uriașe, 
a căror statură întrece de două ori pe aceea 
a unui om. Membrele lor sint acționate de 
către dansatorii care fac parte, din procesiune.

Procesiunea alegorică se încheie cu minu-

CROSUL
7

natul dans „Pendetul", executat de sute da 
fete bogat invesmintate, purtind pe cap coro
nițe de fiori și ducind pe umeri cupe cu ier
buri și flori plăcut mirositoare. Dansatoarele 
se apropie de tribună și aruncă petaie asupra 
oaspeților romini și conducătorilor indonezieni. 
Muițimea aclamă îndelung.

Programul zilei de 10 octombrie nu preve
dea ținerea unui miting, un astfel de miting 
avusese loc cu două ziie în urmă la Djokdja- 
karta. Locuitorii orașului Den Pasar au cerut 
insă tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
președintelui Sukarno să le vorbească. Răspu i- 
zind cererii lor entuziaste, tovarășul Gheorghe 

șiGheorghiu-Dej se apropie de microfon 
rostește o scurtă cuvîntare.

La rindul său, președintele Sukarno 
adresează și el mulțimii.

După terminarea mitingului baiinezii 
bucnesc din nou în aplauze și ura'e. Apoi, 
timp ce tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
Ion Gheorghs Matirer, împreună cu președin
tele Sukarno și celelalte personalități oficiale, 
se îndreaptă spre mașini, locuitorii Den Pa- 
sarului scandează lozinci pentru prietenia ro- 
mino-indoneziană.

înalții oaspeți romini s-au înapoiat apoi la 
reședința de Ia Tampaksiring. tn cursul serii 
aici a avut loc un spectacol alcătuit din cîn- 
tece și dansuri populare balineze. La 11 octom
brie, conducătorii de stat romini, împreună cu 
președintele Sukarno și celelalte oficialități 
indoneziene, se vor înapoia la Djakarta.
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„SĂ ÎNTÎMPINĂM
NOIEMBRIE"

tpcepe campionaM re
publican de probă 

completăPARTICIPARE
LA PLOIEȘTI

MASIVA

Popularul cros „Să întîm- 
pinăm 7 Noiembrie” se bucură 
și la Ploiești de mult interes, 
mii de tineri participant ma- 
nifestîndu-și dorința de a cinsti 
astfel Luna prieteniei romîno- 
sovietice. Un frumos succes 
la această competiție l-a înre
gistrat și asociația sportivă 
Scînteia de pe lingă școala me
die nr. 2 din localitate. Aci, 
startul primei etape a crosului 
a fost luat de peste 1.100 de 
tineri și tinere, care au dat loc 
la spectaculoase întreceri inter- 
clase. S-au evidențiat cu acest

70 de minute scor alb și apoi victorie categorică
în numai 13 minute

Timp 
partida 
U.T.A, 
diontrl _ _
au Trăit cu iluzia că vor pleca 
la Arad cu un punct pe cit de 
nesperat pe atît de prețios; apă
rarea beton, cu ambii mijlo
cași retrași pe linia de fund, 
scăpase... cu fața curată din 
presiunea exercitată de militari 
la poarta curajosului Coman — 
o adevărată performanță la care 
își dăduse concursul și... cvir> 
tet-ul ofensiv bucureștean, exas
perant de ineficace phiă în aed 
moment.

A venit însă minutul 70 și 
punctul înscris de Tomeș a avut 
un dublu efect: să liniștească 
pe suporterii formației gazdă, 
puși Ia grea încercare, și să

A. 4-1 (0-0)
anunțe și golurile celelalte. Și 
în minutul următor (71), cînd 
U.T.A. renunțase la apărarea 
aglomerată, aceiași Tomeș a săl
tat batonul peste portar, ieșit 
în tortîmpsiare, majorînd astfel 
scorul la 2—0. De aici, scăpați 
de emoții, fotbaliștii de la 
Steaua își continuă repriza .de 
zile mari**. Atacurile lor, desfă
șurate cu claritate și cu mutt 
calm fri faza de finalizare mai 
aduc două goluri. opera lui 
Constantin (mia. 77, ăia JJ ai 
— în prima fază Coman res
pinsese) și Tătaru (mia. 83). 
Cu un minut înainte de sfirșit, 
Mețcas reușește să înscrie go- 
ltd de onoare pentru echipa sa.

G. NICOLAESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

prilej Mariana Georgescu (cla
sa a X_a), Rodica Chesa (clasa 
a IX-a), Ion N. Vasile (clasa 
a X-a) etc. La altă asociație 
sportivă școlară. Știința Plo
iești (școala medie nr. 1) con
cursul a fost, de asemenea, 
foarte populat, aproape o mie 
de elevi și eleve luptînd cu 
toată ardoarea pentru desem- 
narea celor mai buni crosiștiy p*etă> 
pe școală. La sfîrșitul săptă- 
mînii se anunță alte întreceri 
cu participări bogate. Astfel, la 
crosurile ce vor avea loc la a- 
sociațiile sportive Voința, Ra
finăria Ploieșji < ’ 
Teleajen 
figurează de pe acum peste 
2.500 de 
rente.

A. Vlăsceanu
și G. AlexandresCU-COresp. \ MIine după-masă vor începe la 

( Timișoara finalele campionatului 
republican individual de lupto 
clasice seniori. La această ediție 
ivor participa maeștri emeriți ai 
sportului, maeștri ai sportului, 
sportivi de categoria I și toți cel 
care s-au clasat pe primele locuri 
cu prilejul etapelor regionale, 

întrecerile se anunță deosebit 
MOSCOVA (Agerpres). —J de interesante și de disputate, și

Cea de-a doua rntîlnire dintrex dacă luăm in considerare nepe- 
echpele de tenis de masă ale / nalizarea inițiativelor nereușite; 
R. P. Romine și R. S. S. Li- j țvom asista la Întreceri spcctacu- 
fuaniene s-a desfășurat la Kau-țioase.
nas și s-a terminat djn nou cui 
succesul sportivilor romini 
5—3 la feminin și 9—2 la mas-j 
culm. Ca și în primul meci 
Maria Alexandru a jucat exce- 
lerri, obținînd 3 victorii. Ea a 
fcwios-o cu 2—Q pe Laima Ba-\care lucrează în domeniul bas- 
laișrte, Câștigătoarea „Criteriu- J chetului sînt invitați vineri la ora 
lui european" de la Bled. CîteC is ia sediul ucrs din strada 
o victorie a obținut Ella Cons- / vasile conta nr. 16, etajul vru. 
taniinescu și Geta Pitică. Din \ pentru a participa Ia o impor- 
echipa masculină cel maii biner tantă consfătuire la care va lua 
s-a comportai Gh. Cobîrzan, în-lparte prof. N. V. Semașko, pre- 
vingător în toate cete 3 meciuri / ședințele Federației de baschet 
susținute. Negulescu a pierdut j din Uniunea Sovietică și vicepre- 
cu I—2 în fața lui Paskiavicius, ( ședințe al Federației internațio- 

I campionul U.R.S.S. nale de baschet (F.I.B.A.).

— Azi, întrecerile dar 
dresaj —

Călăreții fruntași se rcîntîlnesc 
astăzi, la startul primelor între
ceri din cadrul campionatului re
publican de probă completă. Pro
ba de dresaj — prima din cele- 
trei care alcătuiesc proba com- 

un adevărat maraton hi
pic — va face, desigur, o „trie
re" a concurenților pentru între
cerile următoare : proba de fond 
și concursul de obstacole. între
cerile de dresaj au loc pe baza, 

și Rafinăria Zhipică 03163 Plevnei, înce
pe foile de înscriere S pind de la ora 9-

concurenti și concu- Finalele campionatului ' 
republican individual 

de lupte clasice

Echipele de tenis de masă 
ale țării noastre 

învingătoare la Kaunas

Importanți contiăiuire ca 
prof. N. V. Semașko

Antrenorii, profesorii de educa
ție fizică, arbitrii și activiștii

PETROLUL PLOIEȘTI A EIȘTIOAT ȘI
CU SPARTAK BRNO: 1-0

BRNO 10 (prin telefon). — 
Petrolul Ploiești s-a calificat în 
turul următor el „Cupei orașe
lor târguri1*, ciștigînd și cel 
de al doilea meci cu echipa 
cehoslovacă Spartak Brno cu 
scorul de l—0.

Deși se aștepta ca gazdele 
să pună accentul pe atac, pen
tru a putea remonta diferența 
de 4 puncte din prima întilnire, 
ploieștenii au început jocul des
chis, răspunzând ou aceeași 
armă: atacul. In prima repriză 
fotbaliștii de la Petrolul, deși 
puțin incomodați de gazonul 
tare și cu smocuri, an prestat 
un ioc bun care le-a permis să 
aibă tot timpul inițiativa și 
să construiască numeroase a- 
tacuri spectaculoase la poarta

echipei gazde. Tabela a ră
mas totuși albă, deoarece îna
intașii, jucînd crispat, au ratat 
cîteva ocazii bune de gol.

Repriza a doua se desfășoară 
tot în nota de superioritate a 
fotbaliștilor romini care joacă 
din ce în ce mai bine. De data 
aceasta ei reușesc să concreti
zeze superioritatea în cîmp prin 
golul înscris de Tabarcea în 
min. 71. DUPĂ O COMBINA
ȚIE ÎNTRE A. MUNTEANU 
ȘI BADEA, TABARCEA PRI
MEȘTE BALONUL IN POZI
ȚIE FAVORABILA, DEPĂ
ȘEȘTE PE PORTARUL SCH
MUCKER ȘI ÎNSCRIE ÎN 
POARTA GOALA.

în această partidă fotbaliștii 
ploieșteni s-au comportat foarte

AL DOILEA JOC
(0-0)

bîne. S-a>u remarcat în motf 
special Sfetcu, Palionlti, Fro- 
nea, Tabarcea, Dridea I și A. 
Munteanu.

Arbitrul Wlacho Janis ajutat 
la tușă de Barungartinger și 
Beneș (toți din Austria) a con
dus excelent următoarele for
mații :

PETROLUL: Sfetcu — Pa- 
honțu, I'Tone-a, Florea — D. 
Munteanu, Marin Mareei—Ba
dea, Tabarcea, Dridea 1, A. 
Munteanu, Dridea II.

SPARTAK BRNO: Schmuc
ker — V-itu, Kochlich, Piszek— 
Majer, Sloukal — Kulan, Oila- 
cek, Liclitnegei, Vognar, Bars- 
tak.

I. MIHÂILESCU 
antrenor federal



Jocul de antrenament al lotului
republican de tineret

Teri după-amiază. pe stadionul Tine
retului, lotul republican de tineret care 
se pregătește pentru meciul cu selec
ționata R. D. Germane (din prima de
cadă a lunii noiembrie) a sust'nut pri
mul antrenament de 
naanentul a constat 
două buturi între -galbeni* (furou ț ia 
care ne-a reprezentat în turneul din 
R. P. Polonă în primăvară) și .roșii”. 
De-a lungul celor trei reprize a 30 de 
minute, «galbenii- s-au mișcat cu mai 
mukă ușurință și în general au acțio
nar mai dar. folosind deseori jocul la 
mină. Scor final; 21—-8 pentru -gal
beni”.

Cri doi antrenori care răspund de 
pregătirea lotului, profesorul Aurel Bar
bu și Alex- Cama bel au fost satisfăcuti

mai ales de jocul practicat dc Nicules- 
cu, Moromete, Beianu și Vanghele („gal
beni"), Giugiuc, latan și Stoica. L’rmă- 
torul • antrenament de verificare al lo
tului de tineret va avea loc simbătă de 

verificare. Antre- " la ora 15 pc același stadion. (T. St.), 
dîntr-un meci la AZI, JOCURI ÎN CAMPIONATUL 

DE CALIFICARE
Astăzi se vor desfășura 

jocuri restante 
calificare. Vor 
SERIA A II-A: 
iești — .Metalul 
iești — Precizia Săcele. SERIA A 
III-A: Știința Galați — Constructorul 
1UT Iași, Ceahlăul Piatra Neamț — 
Constructorul Birlad, SERIA A IV-A: 
Minerul Lupeni Jiul Petroșani.

citeva 
în campionatul de 
avea loc partidele: 

Constructorul Plo- 
Buzău, Petrolul Plo-

Marți s-a disputat la ștrandul Ti
neretului meciul de polo dintre echi
pele Rapid Buc. și Crișana Oradea 
contind pentru campionatul republi
can. A fost un joc viu disputat, dar 
de stab nivel tehnic. Feroviarii au 
condus cu 2—0, dar in cele din urmă 
au fost egalați. Orădenii au evoluat 
sub așteptări. Așa de pildă, deși la un 
moment dat s-au aflat in superioritate 
numerică (cu doi oameni) ei au fă
cut eforturi serioase pentru a reuși 
să înscrie. Au marcat: Popa (2), pen
tru Rapid, Gavriș și Hegyesi, pen
tru Crișana. In acest joc s-au eviden
țiat tinerii Țăranu (Rapid) și Coreei 
(Crișana).

Astăzi se desfășoară o nouă 
pă in campionatul republican. 
București, ștrandul Tineretului
duiește — de la ora 17,30 — întilnirea 
dintre echipele bucureștene Știința 
și Rapid. In țară sînt programate 
jocurile Știința Cluj—Steaua (meciul 
se desfășoară la Oradea), I.C. Arad— 
Progresul Buc., C.S. Mureșul Tg. Mu
reș— Dinamo Buc. și Ind. Linii Ti
mișoara—Crișana Oradea.

eta-
La 

găz-

ACTIVITATEA LA ZI

Foto: T. Roibu

Tază din meciul de verificare a î republican de tineret: o acțiune fru
moasă pe contraatac, dar care se va solda, tn cele din urmă cu o... 

repunere din martine...

Pc ultimele iile
Deși sezonul de sporturi nautice se 

apropie de sfîrșit, mînuitorii padelei 
—----- aj rameior sau ai vîs-

noi 
im-

sau pagaiei, ai ramelor sau ai 
lelor au prilejul să se întreacă in 
concursuri, unele dintre ele de 
portan(ă republicană...

CAIACISTîl IN CONCURS 
DEMONSTRATIV PE DUNĂRE

MAEȘTRII VOLEIULUI ÎNCEP iNTRECEREA
PENTRU TITLUL MONDIAL

(Urmare din pag. 1)

îngăduit a pierde aci,
Te celelalte locuri, în ordine, probabil: 
Ungaria. Italia. R.P.D. Coreeană și Bel
gia. DIN GRUPA A III-A, de la Kiev, 
în turneul final pentru locurile 1—10 
credem că vor merge echipele Poloniei 
$i Japoniei, iar in cele pentru locurile 
TI—20 -— formațiile R. D. Germane si 
Albaniei. LA MOSCOVA, IN SERIA 
A IV-A, e freu de închipuit eă va ter
mina în frunte altcineva în afară de 
irpreventativa U.R.S.S., cu toate veștile 
privind forma actuală a echipei R. P. 
Chineze, prezumptiva ocupantă a locului 
2, succedată ~ ~
Tunisia într-o ordine ____ ___ ___
IN SFÎRȘIT: Cehoslovacia. C ,
J?. P. Mongolă. Israel și India — acesta 
air putea fi clasamentul IN GRUPA A

darmite meciuri.

de Olanda. Finlanda și 
oricum posibilă. 

Bulgaria,

V-A. ale cărei partide se 
la Moscova.

Aceasta... probabil. Cert 
ce a făcut dintotdeauna farmecul cam
pionatelor mondiale și, în generai, al 
marilor competiții a fost tocmai impre
vizibilul, mai niciodată lipsă la apel.

Să sperăm deci, cu primejdia de a ne 
fi infirmate pe alocuri pronosticurile, 
că surprizele 
actuala ediție 
cumva echipa 
plăcute.

Iar acum...
și, prețătindu-ne 
să așteptăm rezultatele.
pintind pe firul gîndului, 
grad, o caldă urare de 
reprezentative a Republicii Populare Ro
mine, care debutează miine* în întrecere!

vor juca

este că ceea

tot

nu vor absenta nici Ia 
și ci, de ni le va furniza 
noastră, nu vor fi deeit

să ne a seu țim creioanele 
.șah uri le” tabelelor. 

Bineînțeles, 
spre Lenin- 

succes echipei

Amatorii de sport din Giurgiu au 
asistat în număr mare Ia demonstra
ția de caiac viteză pe care repre
zentanții cluburilor bucureștene au 
făcut-o duminică dimineața, în locali
tate. Este pentru prima dată cînd ti
neretul din acest port dunărean poate 
urmări la lucru maeștri ai sportului 
și campioni republicani de caiac, spe
cialiști ai distanțelor scurte. Iniția
tiva aparține F.R.S.N. și comisiei de 
specialitate din Capitală.

întrecerile s-au desfășurat pe un 
canal al Dunării, traseul probelor 
măsurînd 800 m. Majoritatea curse
lor au fost foarte populate (la 
starturi prezentîndu-se zeci de 
tivi) și au dat loc la dispute 
spectaculoase. Iată care au fost 
tașii acestor întreceri: Seniori 
1. P. Țoncu (Steaua), 2. St. Pocora 
(Steaua); K 2: 1. Steaua (A. Skurca, 
C. Corneev), 2. Steaua (St. Pocora, 
P. Țoncu); Senioare K 1: 1. Hilde 
Lauer (Steaua), 2. Emilia Mihăilescu 
(Steaua); K 2: 1. Steaua 
Lauer, Emilia Mihăilescu). 2. 
(Victoria Gheorghe, 
trescu); juniori K 1: 
(C.S.S.), 2. D. Mitrea (Olimpia). 3. 
V. Cocorâscu (Olimpia); K 2: 1. Vo
ința (I. Albu, Gh. Pălăngeanu), 2. 
Olimpia (Cocorâscu, Mitrea); junioa
re K 1: 1. Mihaela Seceleanu (Olim-

Rodica
1. I.

unele 
spor- 
dîrze, 
frun-
K 1:

(Hilde 
Steaua 

Pe- 
Doară

Etapa a doua a returului campions- egal cu 
tului pe echipe programează următda-„ nea (V) 
rele partide: C.S.O. Craiova—A.S.A. 
Criștil, Metalul Bocșa—C.S.M. Cluj, 
Constructorul Hunedoara — C.S.O. . 
Timișoara, Steaua—C.S.O. Baia Mare, 
Rapid —- C.S.O. Reșița, Progresul — 
Muscelul, C.SJV1.S. Iași—C.S.O. Ga
lați, Metalul Buc.—Petrolul Ploiești, 
C.S.O. Brăila—Voința, Farul—Dinamo 
București.

• Recent, a avut loc în grădina de 
spectacole a Uzinelor Mecanice din 
Tr. Severin întilnirea dintre echipele 
Drubeta și Vulturii Timișoara, termi
nată cu victoria gazdelor la scorul de 
12-8. Arbitrajele prestate de I. llie- 
vici (Tîm.) și I. Mădălan (Tr. Seve
rin) — bune. REZULTATE TEHNICA: 
M. Marconi (V) egal cu I. Costea 
(D), C. Tobă (D) b. p. C. Pop (V), 
P. Stămureanu (D) b. p. St lonescu 
(V), C. Dincă (D) b. p. C. Ștefănes- 
cu (V), S. Stămureanu (D) b. p. Gh. 
Cireșeanu (V), Gh. Kiss (V) b. p. D. 
Pogonici (D), Gh. Picior (V) b. p. 
Al. Mănuț (D), E. Cimpoacă (D) b. 
p. I. Marconi (V), V. Căpușan (V)

SPORTURI NAUTICE’,

Ni.
b.

Gheorghescu (D), C. M. 
p. I. Dpbre (D).

I. CETĂȚEANU, corespondent

CLASAMENTE
După consumarea primei etape 

returului, clasamentu.1, campionatul 
republican pe echipe arată astfel :

iSERIA
C.S.O. Craiova 4400 93:62
Crișul Oradea 4202 74:85
C.S.M. Cluj 4103 70:84
Metalul Bocșa 4 1 0 3 71:89

SERIA A H-A
Steaua 4400 106:53 1
CțS.O. Timișoara 4202 74:83
Constr. Hunedoara 4103 71:81
C.S.O. Baia Mare 4103 58:83

SERIA a m-A
Progresul 4310 84:69 1
CtS.M. Reșița 4202 77:77
Rapid 4112 75:80
Muscelul 4103 73:83

SERIA A IV-A
C.S.O. Galați 4301 86:65 1
Petrolul 1 4211 82:76
Metalul București 4202 78:79
C.S.M.S. Iași 4 0 1 3 64:90

SERIA A V-A
Dinamo 4400 102:56 1
C.S.O. Brăila 4202 76:82
Voința 4103 75:82
Farul Constanța 4103 61:93

ale calendarului
pia), 2. Viorica Stoica (C.S.S.), 3. 
Viorica Schipor (Olimpia); K 2: 1. 
C.S.S. (Viorica Stoica, Sanda Iorgu- 
lescu), 2. Olimpia (Seceleanu, Schi
por), 3. C.S.S. (Valentina Șerban, 
Maria Sersea).
DE MIINE, LA SNAGOV, FINALELE 
CAMPIONATULUI REPUBLICAN 

DE CANOTAJ ACADEMIC
Cea mai importantă competiție in-' 

ternă destinată schifîștilor noștri se
niori își desfășoară începînd de mîîne 
dimineață, pe lacul Snagov, ultima

compctițional...
etapă, care va desemna pe noii cam-l 
pioni republicani. întrecerile sînt eșa-| 
lonate pe trei zile: vineri între ..orele 
10—13 au Ioc serii eliminatorii abJ»] 
la băieți, cit și la fete, sâmbătă 
mineață, începînd de la ora 10, 
calificările, după-amiază de la ora 
finalele feminine (în afară de S 
iar duminică dimineață, de la ora 
restul finalelor. Și-au anunțat par
ticiparea peste 200 de sportivi și 
sportive din București, Timișoara,, 
Arad, Cluj, Satu Mare, Constanța

di
re-
17, 
2)
10.1

V
A început turneul internațional

T
A început turneul internațional

(Urinare din pag. 1)

zînd o mai bună circulație a mingii, 
reușește să eîștige la o diferență mini
mă. A condus bine Marak (R.S.C.).

Steaua: Talc (Georgescu) — 
(4), Stegaru (1), Totan (2), 
(4), Tehnan (2), Iacob (2), 
(2), Jianu și Bulgaru (2).

T.Ș.K.A. : Kucima (Paliuk) — 
(4), Fokin (1), Predeha (3), 
kov, Sevcenko (4), Mihailovski, 1 
(6), Sepelov, Kozlov.

4r
In meciurile de aseară s-au î 

trat următoarele rezultate:

Ț.D.N.A. 47—8
'Au marcat Mares (2), Razek (5), 

Șzitak (5), Gregor (2), Rada (10) 
Peneș 
Havlik 
Petrof

DUKLA

Schmidt
Nodca _

' Dascalof (4)Oțele*

(2). Trojan (9), Duda (8), 
(4), pentru Dukla, respectiv 

(2), Vîlcev (1), Kalbakof (1),
i ii • a ■ i

rei motive ne-au determinat să 
poposim la școala medie nr. 2 
„Mihail Eminescu" din Cons

tanța... In primul rind, am văzut 
finala campionatelor republicane de 
baschet ale școlilor sportive de elevi 
de la Satu Mare. Echipa S.S.E. Cons
tanța 
eleve 
rise 
prin 
colegi m-au întrebat de ce selecțio
nez, cu precădere, sportive din aceas
tă școală. Răspunsul pe care l-am 
dat - ne-a spus antrenorul echipei — a 
fowt totdeauna aceiași : fiindcă aici, toa
tă lumea, de la director și pină la 
magaziner, îndrăgește mișcarea in 
aer liber, exercițiul fizic. Și spor
tul a contribuit la faptul că ele
vii de la ..Mihail Eminescu" învață 
mai bine și știu să se comporte în 
societate. Poate că o vizită la aceas
tă școală vă va convinge și mai 
mult..." Apoi in vară, la Galați, am 
reintilnit echipa școlii printre pro
tagonistele unui concurs cu participa
rea mai multor reprezentative de o- 
rașe. Conducătorul lotului, prof. Ro
mulus Popa, director adjunct al șco
lii, ne-a impresionat prin erudiția sa 
pe plan istoric (lecția, ținută cu echi
pa in portul Galați, despre dezvol
tarea acestui important nod fluvial 
di, țării de-a lungul veacurilor, 
incintat), dar mai ales prin pasiunea 
»a
ia
V
K1

T

formată, in exclusivitate, din 
de la școala medie nr. 2 cuce- 

publicul sătmărean mai ales 
ținută, prin disciplină. ..Mulți

ne-a

pentru sport, lată și concluzia 
discuția purtată atunci: „învățătura 
sport ul sînt două noțiuni care astăzi, 

noastră nouă nu mai pot

CIND EXISTA SPIRIT DE COLABORAREI...

fi concepute 
ne străduim 
măsură am 
tate oaspeții

In sfirșit, cunoștința chiar cu 
directorul școlii, prof. S. Ba

varu la București, unde insoțea — 
și tiu pentru prima dată — echipa de 
volei fete a clubului sportiv 
De fapt, echipa 
marea majoritate 
aparțin de școala 
mințim cuvintele 
unul dintre sporturile mult indrăgite 
in școală. Dar dacă veți trece pe la 
noi, veți intilni și alte ramuri spor
tive care se bucură de multă pre
țuire. Poposind vreodată la Constan
ța, v-aș

disparat. Iată de ce noi 
să le armonizăm. In ce 
reușit, rămine să cons- 
noștri"...

In sfirșit, cunoștir 
directorul școlii,

Farul, 
școlii șale, fiindcă 
a tinerelor sportive 
medie nr. 2. Ne a- 

sale : „Voleiul este

ruga sâ nu ne ocoli,ți“.

1-am revăzut pe sportivii aces
tei școli, la ei acasă... Am 
„prins" o zi frumoasă de toam-, 

nă, cind orele de educație fizică le 
poți face foarte bine și in aer liber. 
Curtea școlii, de pildă, seamănă in pre
zent cu un veritabil complex spor
tiv ! Vrei să practici voleiul ? Ai la 
dispoziție un teren central și alte 
două de rezervă, pentru încălzire. 
Iți place baschetul, tenisul sau hand
balul ? Terenuri de toată frumuse
țea sînt gata pregătite. Iar dacă ai 
preferință pentru atletism — o pistă 
de 80 de metri, cu trei culoare, 
sectoare de aruncări și sărituri îți

■ ■ i

Și 
de
in

ne-a vorbit des- 
tot ce s-a putut 
citeva luni, in

transformare a curții 
bază sportivă a fost

dau ghes să incalți cit mai repede' 
„tenișii". Pentru gimnaști — sala in
terioară, recent renovată și parche
tată iți oferă o aparatură modernă, 
adecvată și o magazie sportivă asor
tată ca un adevărat magazin I.D.M.S. 
Am uitat să vă spunem că complexul 
sportiv este asfaltat in întregime și 
inconjurat parțial de o tribună din be
ton cu o capacitate de 500 de locuri.

Directorul școlii, prof. Bavaru, ne-a 
condus peste tot 
tul de emoționat 
face aici, doar 
vacanța de vară.

— Proiectul de 
intr-o adevărată
realizat cu sprijinul larg al Sfatu
lui popular și prin munca entuziastă 
a elevilor, profesorilor. Realizarea a- 
cestui mic complex sportiv este rodul 
colaborării strinse dintre școală și 
comitetul de părinți. Iată de ce am 
ținut mult să ne vizitați școala.

Președinta comitetului de părinți, 
ing. Coralia Caraiani pe care — feri
cită coincidență — am găsit-o in 
școală, a ținut să ne prezinte și ci
teva proiecte pe plan sportiv:

— Intenționăm să facem și o ins
talație pentru „nocturnă", iar întrea
ga curte s-o împrejmuim cu gard din 
sirmă. In primăvară, prin lărgirea 
spațiului curții, vom mări tribuna și 
de asemenea numărul terenurilor de 
sport.

T.S.K.A. MOSCOVA — HONVED 
BUDAPESTA 25—21 (12—12)

Punctele au fost rparcate de Mazur 
8, Fokin 6, Predeha i4; Sevcenko 3, 
Usenko 2, Bahadikov 2 -pentru invin- 

înre is- gă*or'. respectiv Râcz" fT și Adorian, 
1 Kovacs, Szalai șt Vigți fiecare cîte 3.

Astă-seară în sală. Floreasca de la 
ora 18,30 au loc intilniitile Ț.D.N.A. 
— Ț.S.K.A. și Honved — Steau^. 
Vineri este zi de; odihna.

Mazur 
Boh a ti
ll șenko

In plin program, două clase par
ticipau, paralel, la ora de e- 

■ ducație fizică sub supraveghe- 
prof. Doinarea

Albu. Directorul 
ei, profesorii de 
Valentina Chiriță 
nu au urmărit 
exercițiilor, 
elevilor. 1 
moment dat, prof. Bogăceanu :

— Noi profesorii am ajuns să 
drăgim sportul și pentru că ne aju
tă efectiv în munca de educație. 
Vreau să spun că prin sport, elevii 
noștri au ajuns să manifeste mai 
multă disciplină, să fie respectuoși.

11 rugăm pe prof. Bogăceanu să-și 
amintească citeva exemple.

— In primul rind, ne spune 
„vitfurile" sportive, fie că este 
ba de Ion Buiachi, dublu campion 
republican de atletism, de surorile 
Viorica și Aristița Cîndea, baschet
baliste, de talentata gimnastă Lilia
na Temo, de componentele echipelor 
de volei și handbal. Mai doriți și 
alte exemple ?...

Ciuleanu și Victor 
școlii și alături de 
cultură generală 
și Radu Bogăcea- 

incintați varietatea
execuțiile corecte

Ne-a spus,' in șoaptă ia un

Vizita la școala 
stanța a fost 
ne-a arătat

aZe

în-

el, 
vor-

medie nr. 2 Con- 
convingătoare. Ea 
cite lucruri fru

moase se pot obține atunci cind 
profesorii și părinții colaborează strins, 
oferind elevilor nu numai condiții 
optime de invățătură ci și posibili
tăți largi de a crește viguroși și pu
ternici, de a se bucura din plin de 
binefacerile exercițiilor fizice.

T1BERIU STAMA

la ziClasamentele
1 >

MASCULIN
Seria I

1. Steaua Buc. 5509 119: 56
2. Dinamo Buc. 5500 129: 72
3. Rafinăria Teleajen 5212 74: 64
4. C.S.M.S. Iași 5212 87:117
5. Rapid Buc. 5203 79: 96
6. Dinamo Bacău 5032 77: 83
7. Tractorul Brașov 5104 82:125
8. Știința Buc. 5914 65: 99

Seria a ll-a
1. C.S.M. Reșița 5500 128: 88
2. Dinamo Brașov 5401 125: 82
3. Știința Petroșeni 5401 110: 88
4. Știința Timișoara 5302 112: 91
5. Știința Tg. Mures 5 1 0 4 102:118
6. Tehnometal Timisoara 5 1 0 4 86:108
7. Voința Sibiu 5104 86:115
8. C.S.O. Craiova 5104 72:131

19
8
8
6
2
2
2
2

19
19

5
5
4
3
2
1

FEMININ 
Seria I

1. Progresul București
2. Rapid București
3. Tractorul Brașov
4. Știința București
5. S.S.E. Ploiești
6. Faianța Sighișoara
7. Unirea București
8. S.S.E. Constanța

Seria a
1. Știința Timișoara
2. C.S.M. Sibiu'
3. Mureșul Tg. Mureș
4. Constructorul Timișoara
5. Vestitorul București
6. Favorit Oradea
7. S.S.E. Petroș-eni
8. C.S.S. Banatul Tim.

ll-a

5 3 2
5 3 1

3
3
3 
2
1
0

5
5
5
5
5
5

0 35:19 8
1 50:24 7 

1 1 42:25 
0 2 41:24 
0 2 35:32 
0 3 43:35 
0 4 25:69 
0 5 19:71

7
6
6
4
2
0

5500 48:31 
5500 69:38 
5
5
5
5
5
5

2 
1
2
1
1
0

0 
2 
0
1 
1
2

3
2
3
3
3
3

38:34 
51:53 
27:47 
39:56
35:54
35:49

19
16

1
4
4
3
3
2



Finala concursului republican pe echipe reprezentativeAzi, in Giulești, ȘTIRI...i ȘTIRI...

Lokomotiv Sofia
REZILIATE DIX CAMPIONATUL 

DE JUNIORI de regiuni va avea loc la Constanța

Azi după-amiază, cu începere de la 
ora 15,30, pe stadionul Giulești se 
dispută o interesantă partidă interna
țională amicală, intre Rapid și Loko
motiv Sofia. Jocul stîmeșie un viu in
teres. In lotul lui Lokomotiv Sofia în- 
tîlnim nume binecunoscute ca Debîrs
ki, Metodiev și Dimitrov, componenți 
ai lotului reprezentativ al R.P. Bul
garia, Kotkov și Lazarov din lotul o- 
limpic, Penev din lotul de juniori.

Oaspeții au făcut ieri un . ușor

că ultima întilnire din- 
Lokomotiv Sofia s-a dis- 

la Sofia. 
1-0, prin golul 
Acest meci a 
campionatului

Oaspeții au făcut ieri un . ușor an
trenament de acomodare. Ei au comu
nicat pentru azi următoarea formație: 
Lalov — Metodiev, Dimitrov, Kacevs- 
ki—Milușev, Dragomirov — Kolev. 
Spasov, Kotkov, Lazarov, Debîrski.

Reamintim 
tre Rapid și 
putat în iunie anul trecut 
gazdele ciștigînd cu " ~ 
marcat de Debîrski. 
contat pentru finala 
international feroviar.

Pentru jocul de azi. 
reșteni au anunțat formația: 
lescu — Lupescu, Motroc, Dan Coe — 
Neacșu, Langa — Nâsturescu. Geor
gescu, Ionescu, Gherghina, Kraus. Jo
cul va fi arbitrat de Mircea Cruțescu.

In deschidere, de la ora 13,45 echi- 
r» de tineret a Rapidului întîlnește 
formația Ascensorul.

feroviarii bucu- 
Nicu-

Iată o serie de rezultate înregistrate în 
etapa de duminică a campionatului re
publican de juniori : C.S.O. Brăila—Di
namo București 1-5, Știința Buc.—I.M.U. 
Medgidia 6-0. S.S.E. Nr. 2 Buc.—Farul 
Constanța 2-1, C-S.S. Buc.—S.S.E. Nr. 1 
Buc. 0-1. Voința Buc.—Metalul Buc. 4-2, 
C.F.R. Roșiori—Metalul Tirgoviște 0-2. 
Steaua Buc.—Unirea Slatina 15-0, Crișul 
Oradea—Forestiera Sighet 5-1, C.S.O. 
Baia Mare—Crișana Oradea 0-1, C.S.M.S. 
Iași—Dinamo Bacău 2-0, Prahova Plo
iești—Unirea Ploiești 4-0, Tractorul Bra
șov—Carpați Sinaia 3-2, Luceafărul Bra
șov—Flacăra Moreni 2-0. Textila Buhuși— 
Unirea Botoșani 2-2, Steaua roșie Ba
cău—Rulmentul Birlad 2-1, C.S.O. Timi
șoara—Știința Timișoara 1-1. Metalul Si
ghișoara—Steagul roșu Brașov 1-2, C.S.M. 
Sibiu—Petrolul Ploiești 1-1, C.S.M. Me
diaș—Textila Sf. Gheorghe 5-0, Poiana 
Cimpina—Chimia Făgăraș 4-1. Știința Ga
lați—Progresul Brăila 3-3, Foresta Făl
ticeni—Laminorul Roman 4-1.

O

Selecționata de tineret a R. P. R
Selecționata categoriei D 3-4 (1—3)

DUMINICA. CUPLAJ INTERNATIONAL 
PE STADIONUL „23 AUGUST”

Duminică, pe stadionul ,.23 August"^ se 
dispută jocurile: R.P.R. (juniori)—R.D.G. 
(juniori) la ora 13,30 și R.P.R. (tineret)— 
R.D.G. (tineret) la ora 15.30.

ALTE JOCURI ÎN CAPITALA

se va 
con-a

cum

La sfîrșitu! acestei săptămîni 
desfășura etapa a Il-a, finală, 
cursului republican de atletism pe echi
pe reprezentative de regiuni. Așa 
am mai anunțat pentru finală s-au cali
ficat echipede reprezentative ale regiu
nilor Bacău., Banat, Brașov, Cluj și 
echipa raionului 1 Mai din Capitală.

întrecerile se vor desfășura simbătă 
și duminică pe stadionul din

• Asociația sportivă PTT 
rești organizează duminică 
un concurs de marș : juniori 
și' seniori (20 km). Plecările și sosi
rile vor avea Joc pe stadionul Tinere
tului.

Constanța. 
din Bucu- 
dimincata 

(5.200 m)

concurs 
la CSS, 
înregi> 
Astfel, 

un nou 
arunca-

Teren : stadionul ..23 August*. Timp
bum. Arbitrul V. Popovici-București,
bun.

Au jucat formațiile: Selecționata 
de tineret a R.P.R. : Adamache (Gbi- 
ță)-PaH. Petescu (Motroc), Răcelescu- 
Popeecu O. (Pașcanu), Neșu (Petes
cu, Popescu O.) — Matei (Năsturescu), 
Dumitriu II (Paviovici), Gane, Hala- 
gian (Năftăr.ă’Iă). Hajdu. Selecționata 
categoriei B : Sanda (Niculescu)-To- 
m-escu, Lungan, Fiilop (Nicoerâ)-PeCca 
(Ivan), Zgardan-Martinovici, Macri 
(Chivu), Iancu, Coteț (Rădulescu), Ia- 

*cob
Au înscris : pentru Se!. de tin. Haj

du (2) și Dumitriu II, pentru SeL 
cat. B. Iancu (2), Chivu și Iacob.

Spectatorii au fost invitați miercuri 
după-amiază. în deschiderea meciu
lui Steaua—U.T.A., pentru a vedea 
la lucru Selecționata de tineret a 
R.P.R. O ultimă verificare — socoteam 
noi — înainte de partida internațio
nală pe care o va susține duminică 
in compania Selecționatei de tineret 
a R.D.G. Am scris, o ultimă verifi
care deoarece se presupune că cu trei 
zile înaintea unei partide interna
ționale antrenorii s-au fixat de acum 
asupra formației probabile și că în 
cursul unei astfel de întâlniri rămîn 
de retușat chestiuni de tactică, even
tual înlocuirea 4 2—3 titulari care nu 

«sânt în formă. Ce s-a petrecut de fapt 
■pe teren? In întâlnirea cu Sel. cat B

mai«tineretul* nostru a folosit nu 
puțin de 18 (? ! ?) jucători — portari, 
apărători, înaintași. Cu excepția unor 
momente din prima repriză jocul a 
fost slab. Categoria B a fost repre
zentată demn de cei 16 jucători care 
au apărut sub culorile sale.

B Metalul Bucu- 
se dispută sîm- 
terenul Gloria.

întâlnirea de categoria 
rești—Știința București 
bâtă la ora 15.30 pe 
Jocurile de juniori sint programate du
minică : Dinamo Buc. .—Flamura roșie 
Tecuci, teren Dinamo ora 10: Metalul 
Buc.—Electrica Constanța, teren 23 Au
gust m, ora 9; Voința București—Pon
tul Constanța, teren Voința ora 10 și 
Rapid—Unirea Rm. Vilcea, 
iești I, ora 10.

Steaua— U. T. A. 4-1
(Vrnuwe din pag. 1)

Firește.; ca4ita4ea fotbalului practicat 
de formația 
secundă nu 
nefavorabilă 
prima parte, 
superiori feții 
sa fructifice 
ocazii

Cit privește echipa oaspe, evoluția 
ei a nemulțumit aproape total. Țintind 
un rezultat cit mai slrins, oaspeții ati 
ales o tactică pur defensivă; cinci 
jucători pe linia de fund (apărarea 
imediată plus mijlocașii) și atacul 
pe două linii: Veres, Petschowski III 
și Flcruțs retrași ca puncte de legă
tură, și Sasu și Toma — virfuri de 
atac, izolate. Cu această așezare, ară- 
danii au cedat adversarului, de la 
început, mijlocul terenului, incercind 
să „ciupească* ceva doar pe contra
atac. (In min. 16, Sasu singur cu 
Voinescu, la un contraatac, a ratat 
o mare ocazie). Este, recunoaștem, o 
tactică impusă de slăbiciunile forma
ției din Arad, dar care în afară de 
faptul că e sortită eșecului (în pro
porție de 90 la sută), ea mai aduce 
și un deserviciu fotbalului și implicit 
spectatorilor. dornici să asiste la 
jocuri deschise, spectaculoase.

Arbitrul Gh. Veres (Cluj) a condus 
cu greșeli formațiile : STEAUA : Voi
nescu — Ivănescu. Cojocaru, Hălmă- 
geanu — Jenei, Cri șan — Cacoveanu, 
Constantin Raksi. Tomeș. Tătaru. 
U TA. : Coman (min. 80 Florea) — 
Penzeș. Szucs, Neamțu — Atețcas 
(min. 75 Tudo6e), Vați — Veres, 
Petschowski 111 (min. 75 Mețcas), 
Sasu. Floruț, Toma.

La tineret: Steaua — U.T.A. 5—f 
(1-0).

bucureșteană in repriza 
poate șterge impresia 

lăsată de învingători in 
a jocului cînd, in pofida 
teritoriale, ei n-au reușit 
nici o ocazie din multele 

rare pe care le-au avut

CLASAMENTUL
1. Știința Cluj
2. Farul
3. Petrolul
4. Rapid
5. Știința Tim.
6. Progresul
7. Steaua
8. Dinamo Buc.
9. C.S.M.S.

10. Viitorul
11. Crișana
12. Steagul roșu
13. U.T.A.
14. Dinamo Bac.
15. Minerul

★
CATEGORIEI A

7 5 1
8 4 2
7 4 1
8 3 3
8 4 1
8 2 4
8 3 1
6 2 3
7 2 3
6 2 2
7 3 0
6 2 1
7 12
5 1 1
8 11

1 13: 8
2 18:12
2 20: 7
2 18:15
3 12:14
2 12: 9
2 14:10
1 8: 6
2 14:11
2 19:11
4 9:18
3 10:15
4 10:15
3 4:10
6 7:27

11
10

9
9
9
8
7
7
7
f
6
5
4
3
3

N. Bordoș, Gh. Ene. (GRIG. R1ZU — 
corespondent).

FOCȘANI. Peste 80 de concurenți 
din orașele Brăila, Galați Focșani au 
participat la concursul dotat cu „Cupa 
regiunii44. Cîteva rezultate : lungime :
V. Seitan (B) 6,23; înălțime: I. Moroiu 
(B) 1,80; greutate: C. Costică (B) 
14,85 ; disc : C. Costică 42,10 ; suliță ; 
T. Tolescu (F) 46.81; 10 km marș: 
N. Soare (G) 62:00,0. (I. MUȘAT — 
corespondent).

PETROȘENI. Pe stadionul Jiul din 
localitate a avut loc un concurs orga
nizat de comisia orășenească. Cele mai 
bune rezultate: seniori: greutate:
Fr. Szabo (Paroșeni) 12,6b; lungime: 
N. Buzgaru (Lupeni) 6,00; juniori 1 s 
200 m: M. Niculescu (Petroșeni) 24,7; 
800 m: V. Ularu (Lupeni) 2:25,0; înăl
țime: D. Cerbu (Petroșeni) 1,60; lun
gime: L. Krausz (Petroșeni) 6,06; 
juniori II: 100 m: S. Vijdea (Petro
șeni) 12,2; lungime: Vijdea 5,90.
(S. BĂLOI — corespondent).

TIMIȘOARA. Cîteva din rezultatele 
primului concurs de toamnă : FETE :
300 ni : A. Cimponeriu 43.9 ; F. Negru 
44,2; lungime: L. Veselinovici 5,19; 
înălțime: El Vasi 1,43; greutate:
V. Băndârău 10.49; disc: R. Motiu 
37.30; BĂIEȚI : 100 m: G. Tavie 11,4; 
800 m : C. Perju 2:01.2 : lungime :
W. KeUer 6.49: înălțime: D. Paica 1,80; 
suliță : G. Pikulski 56,80 : greutate : 
I. Timar 12,85. (EM. GROZESCU — 
corespondent).

REȘIȚA. Atletii de la C.S.M. au luat 
parte recent la un concurs interesant: 
100 m: O. Schimpf 11,8: 800 m:
I. Barbut 2:02.1 : greutate: I. Hegeduș 
13.54 ; I. Petca 12,92; ciocan : E. Kiss 
44,90. (M. BA1ER — corespondent).

CONCURSURI... REZULTATE...
• T

BUCUREȘTI. în cadrul unui 
U care au participat atleții de 
SSE Buc. și SSE Cluj au fost 
trate cîteva rezultate bune. 
Gh. Costache (CSS) a stabilit 
record republican de juniori la
rea ciocanului (5 kg) cu 57,45 m. 
Vechiul record îi aparținea cu 55,13 m. 
Greutate (7,257 kg): Em. Velciu (CSS) 
13,42; greutate (6 kg) : S. Hodoș (SSE 
I) 12,40; disc (1,5 kg): Em. Velciu 
44.90 : disc (1 kg) : Gh Costache 48,07; 
S, Ilodoș 45,93; F. Panaitescu (CSS) 
45.88

BRAILA. Pe stadionul 1 Mai din 
localitate a avut loc un concurs orga
nizat de școala medie nr. 4. Datorită 
activitălii desfășurate de profesorii de 
educație fizică I. Crâcânescu și A. Das
căl u la întreceri au participat numeroși 
elevi. Exemplul acesta va trebui urmat 
și de celelalte școli din localitate. S-au 
remarcat elevii : Mariana Buf. Eugenia 
Hui du, Maria Costenco, Gh. Vizireanu,

VALENTIN PĂL’NESCU

Concurs de obstacole organizat
de clubul Steaua

Plevnei nr. 114, jar la ora 1T 
avea loc antrenamentul oficial

O ]ază din medul dintre Selecționata de tineret ?i Selecționata categoriei B.

In campionatul de tineret
DINAMO BUCUREȘTI—MINERUL 

4-0 (2-0). Dinamoviștii au jucat mai 
bine și au meritat victoria la 
scor. Au marcat: Gațu (min. 30). 
Nunweiller II (min. 43). Dtmifrescu 
(min. 74) și Ștefan II (min. 86 din 
11 metri). In min. 53 portarul Datcu 
a apărat un 11 metri executat de Pop. 
(I. Rădulescu, coresp.).

STEAUA — FARUL CONSTANȚA 
3-1 (2-1). Militarii au meritat victoria. 
Au marcat: Crăiniceanu (min. 10 din 
11 metri), Donciiț (miri. 31) și Stan- 
ciu (min. 51) pentru Steaua, respectiv 
Ologu (min. 15). (I. R.).

PETROLUL — ȘTIINȚA TIM. 4-2 
(2-2). Joc frumos, ternftnat cu victo
ria meritată a gazdelor: Au-marcat: 
Drăgan (2), Moldoveanu și Dănăilă 
pentru Petrolul. Saghir și Viicov pen
tru Știința. (M. Popescu și C. Negu- 
lescu. coresp.).

ȘTIINȚA CLUJ — PROGRESUț. 
0-3 (0-2). In prima repriză Progresul 
a făcut un joc foarte bun. In -repriza 
a doua studenții atacă mai mult dar 
portarul Opanschi apără cu succes. 
Au marcat Sandu II (2) și Georgescu. 
(O. Gutu si Gh. Toma, coresp.).

C.S.M.S.—RAPID 1-0 (1-0). Rapi- 
diștii au jucat bine în cimp dar n-au 
concretizat. Singurul gol a fost 
scris de Dascălu în min. 
drea. coresp.).

CRIȘANA’—U.T.A. 6-0 (4-0).

acest

24. (P.
în- 

Co-

Lo-

calnicii au combinat frumos și eficace. 
Din min. 27 U.T.A. a jucat in 10 oa
meni. prin accidentarea lui Varga. Au 
marcat: Petrîcă (3), Nemeth, toth II 
și David. (M. Roxin, coresp.).

CUSAME5TVI,

L Crișana 15 11 39:13 11
X Rapid 1421 19: 9 10
X P*-trci ul 7 4 2 1 18:11 10
4. Dina mo București 4 412 17:18 8
5. C.S.M.S. 7413 17:18 8
«. Steaua S 3 1 2 19:14 7
7. Știința Timișoara 2 15 2 18X1 7
X Știința Cluj 5 2 2 1 8: 7 8
9. Minerul 7 3 9 4 11:13 8

19. Farul 1224 12:18 6
11. Steagul roșu 5 2 12 13:11 5
IX Progresul 8 2 15 12:17 5
13. Viitorul 4 2 9 2 8: 7 4
14. Dinamo Bacău 5 113 7:15 3
IX U.T.A. 7 8 2 5 7:22 2

1 Duminică dimineața, de la ora 10, 
Pe baza sportivă Steaua din prelun
girea Bd. Ghencea, va avea loc un 
concurs de obstacole în organizarea 
clubului Steaua. Concursul se va des
fășura la 
cepători. 
cluburilor 
le clase: 
fiecare clasă se vor alerga cite două 
manșe. Traseul cuprinde 5 trambuli
ne, 1 cocoașă, 2 poduri din bîrne, 3 
gropi cu nisip și promite un specta
col atrăgător. Antrenamentul oficial 
va avea Ioc simbătă (de la ora IC la 
12) și va consta in parcurgerea a 10 
ture de pistă pentru fiecare alergă
tor înscris.

In completarea acestui concurs du
biu Steaua organizează și o probă 
de indeminare pentru motocicliștii 
negași ficați (sint invitați cit 
rpulți posesori de motociclete 
București). înscrierile se fac 
simbătă ora 15 la sediul clubului din

cal.
va
pe traseul de concurs de la baza spor
tivă Steaua.

categoriile avansați și în- 
Vor participa motocicliștii 
bucureștene la următoare- 

125, 175, 250, și 350 cmc. La Un reușit concurs 

de indeminare

mai 
din 

pînâ

Duminică, pe stadionul Unirea; 
după consumarea curselor din ca
drul campionatului de viteză pe 
zgură, spectatorii au ' asistat la un 
concurs 
tivikir _ 
un tur de pistă (pe motocicletele 
proprii) 
citeva obstacole care âu pus la în
cercare indeminarea cdncurenților. 
Cei mai „indeminatici* s-au dovedit 
a fi Aurel Râceanu, Petre Pipa și 
C-tin Mărinaș care au ocupat, în 
această ordine, primele 3 locuri în 
clasament.

de indeminare rezerva, spor
no legi ti Ei au parcuns

în care a'i fost cuprinse

Iată ultimele trei rezultate înregis
trate de echipele cuprinse in progra
mul concursului Pronosport tai in a- 
ceastă săptămînă:

1) R. D. Germană (A): (a) 2—2 
Iugoslavia; (d) 1—3 Iugoslavia; 
0—2 ■'

R
roc; 
cia.

2)
1-0
5—2

Maroc. 
P 
(a)

(d)

8

..Ji'onosDort
Romină (A): (a) 4—O
4—O Turcia; (d) 1—0

P. Romină (tineret):

Ma- 
Tur-

R
Polonia; (a) 1—0 Polonia;
U.R.S.S.

(d)
(a)

R. D. Germană (tineret): (d) 2—1 
Iugoslavia; (d) 1—3 Polonia; (a) 0—0 
Austria.

3) R. P Romină (juniori):
4—1 Iugoslavia; 
(a) "----------

R
Polonia; (d) 4—1
R S C

4) R.P. Ungară

3—0 R.F.G.
D. Germană

(a)
(a) 4—0 Turcia;

(juniori): (d) 1—3
U R S S.; (d) 1—3

C. S. 0. Timișoara —Spartak Subotița 2-1 (1-1)
TIMIȘOARA, 10 (prin telefon de la 

trimisul nostru). Intilrfireaf internațio
nală de fotbal dintre echipele C.S.O. 
Timișoara și Spartak Subotița (cla
sată actualmente pe locul secund în 
categoria B a campionatului R.P.F. 
Iugoslavia) s-a încheiat cu victoria 
gazdelor, cu scorul de 2—1 (1—1). 
Primul gol a fost înscris de iugoslavul 
Hirșman în min. 27, iar egalarea a 
survenit în min. 41, cînd Ionescu a 
șutat de la 18 m, prin surprindere.' 
Punctul victoriei a fost marcat în min. 
82 de Gîrleanu, în urma unui atac co
lectiv.

C.S.O. TIMIȘOARA- Pain-Petac, 
Sbircea, Codreanu — Talpai (Dragoș), 
Neacșu — Gergely (Dudaș), Ionescu, 
Dudas (Roman), Surdan, Gîrleanu; 
SPARTAK SUBOTIȚA: Martinovici 
— Bleskani, Ciukovici, Juhas — Je-

novai, Borbely (Agoston) — Fercici 
(Smailagici), Hirșman, Abadjici, Sim- 
kovici, Savkovici.

ADRIAN VAS1L1U

De la F. R. F.
Deși Federația romină de fotbal a pus 

în vedere tuturor asociațiilor și cluburi
lor sportive să nu mai trimită delegați 
la București pentru rezolvarea unor 
cereri de transfer, întrucît perioada de 
transferări a expirat de mult, se constată 
totuși că nu se ține seama de această 
îndrumare, irosindu-se în felul acesta 
și bani și timp.

Se amintește din nou tuturor asocia
țiilor și cluburilor sportive, că nu se ia 
în discuție nici un fel de cerere de 
transfer, ’ cu excepția celor ale studenți
lor care intră sau absolvă facultățile și 
ale militarilor în termen care se încor
porează sau se lașă^Ja__valrăi__________

4) R.P. Ungară (A): (df2—0 Polo
nia; fd) 2—1 Austria; (d) 0—1 R.S.C.

R.P.F. . - -
R.F.G. ;
R.S.C.

5) Steagul roșu: (d) 1—7 Viitorul; 
(a) 4—2 Șt. Cluj; (d) 1—2 Șt. Ti
mișoara.

Steaua: (a) 5—4 Farul; (d) 0—1 
Șt. Timișoara: (a) 3—3 Rapid.

6) Dinamo Bacău: (d) 1—5 Rapid; 
(a) 2—0 U.T.A.; (d) 0—2 Șt. Cluj.

Dinamo București: (a) 4—2 _Mi-
nerul; (d) ' *
greșul.

7) IMU Medgidia: (d) 
resta; (a) 4—1 Poiana; (d) 
pid Focșani.

Știința Galați: (a) 2—

Iugoslavia (A): (a) 2—3
(d) 2-2 R.D.G.; (d) 1—3

1—0 U.T.A.; (d) 0—0 Pro-

¥.....„ Metalul;
(d) 1—2 C.S.O. Galați;’ (d) 
CSO Brăila.

8)1 Ceahlăul: (d) 0—2 C.F.R. 
câni; (a) 2—1 Flacăra; (a) 
Carpați.

Poiana Cinwina:

5—2

Paș-
2—2

hova; (d) 1—4 IMUM; (a) 3—2
Foresta.

9) Drubeta Tr- Severin: (d) 0—5
Chimia Făgăraș; (a) 1—2 Dinamo
Pitești; (d) 0—2 Metalul ~

Dinamo Obor: (d) 2—4 
șița; (a) 1—1 Progresul; 
Șt. București.

10) Chimia Făgăraș: (a)
beta; (d) 0—4 CSM Reșița; (a) 
Unirea Rm. Vilcea.

CSM Mediaș: (a) 3—0 Tractorul; 
(d) 2—2 Șt. București; (a) 2—5 
CSM Sibiu.

11) Unirea Dej: (d) 2—1 AS. Cu
gir; (a) 1—2 Mureșul; (d) 2—5 In
dustria Sîrmei.

Jiul: (a) 1—1) CSM Cluj; (d) 
0—2 Crișul; (dl 1“ "

12) Recolta
B. Mare; (a)
1—1 Jiul.

Crișul: (d)
(a) 2—0 Jiul;

București.
CSM “
(d.)

Re-
2—1

5-0 Dru-
2-1

", 1—1 Recolta.
Cărei: (d) 4—5 CSO
3—2 A S. Cugir; (a)

1—2 CSO Timișoara; 
(a) 0—0 CFR Arad.

PRONOEXPRES
La tragerea specială Pronoexpres 

din ziua de 10 octombrie 1962. au 
fost extrase din urnă următoarele nu
mere : Prima extragere 33 25 27 15 
40 2. Numere de rezervă : 37 6 A 
doua extragere: 27 28 22 35 37 43. 
Numere de rezervă : 47 41. Fond 
premii : 875.062 lei.

Tragerea următoare va avea

de

o__  loc
miercuri 17 octombrie 1962, la Timi
șoara.

Rubrică redactată de Loto-Prono-



Corespondență specială din Berlin S-a încheiat Olimpiada de șah LOCUL I
Echipa de tineret a R. D. Germane 

se prezintă in fața publicului bucureștean
după o frumoasă victorie cu Iugoslavia

Echipa de tineret a R.D. Germane 
susține duminică al patrulea meci in
ternațional din acest an. în aprilie 

' selecționata noastră a terminat la ega
litate (2—2) cu echipa R. S. Ceho
slovace (tineret), în mai am fost în
vinși pe teren propriu de echipa R. P. 
Polone iar în septembrie am obținut 
un rezultat excepțional în compania 
formației Iugoslaviei : 2—1. Jocul a 
avut loc Ia Tuzla (Iugoslavia). Acesta 
este palmaresul cu care echipa ger
mană de tineret se v.a prezenta dumi
nică în fața publicului bucureștean. 
Reprezentativa noastră de tineret a 
muncit mult în ultima vreme și în 
momentul de față este o formație va
loroasă. Dacă în meciul cu polonezii 
am suferit un eșec, acesta se dato- 
rește în primul rînd faptului că jucă
torii noștri nu au practicat un joc 
colectiv. In meciul cu Iugoslavia însă 
formația a funcționat ca un ceasornic, 
în special apărarea a fost comparti
mentul care ne-a satisfăcut pe deplin. 
Ea este alcătuită din jucători solizi, 
rapizi și foarte buni acroșeri. Perechea 
de mijlocași Schmidt — Hoffmann 
acoperă bine mijlocul terenului, se 
„înțeleg" minunai cu toate că nu 
sînt individualitățile cele mai însem
nate ale echipei.

Și acum cîteva cuvinte despre atac. 
Dacă apărarea nu ne produce „du
reri de cap", tacul însă are unele 
„goluri". înaintării îi lipsește uneori 
jocul colectiv și un coordonator. (Cen
trul atacant Noldner care a excelat 
în medul cu Iugoslavia a fost pro
movat în lotul A și, momentan, lipsa 
lui se resimte). Individualitățile cele 
mai valoroase din atac sînt tinerii

Geserich (extrem stingă) și Stein (in
ter) care anul trecut au jucat încă 
în echipa U.E.F.A. Media vîrstei jucă
torilor nu depășește 20 de ani, mulți 
dintre ei fiind încă sub 20 de ani.

De fapt, formația pe care o vor 
vedea la lucru duminică spectatorii 
bucureșteni este echipa olimpică a 
R. D. Germane. In legătură cu aceas
ta, antrenorul Fritz Belger ne-a de
clarat următoarele: „In linii mari
vom folosi aceiași jucători ca și în 
meciul cu Iugoslavia. Pe cit posibil 
vom menține și in viitor același lot 
pentru că ne pregătim in vederea 
turneului olimpic. Sperăm ca Ia Bucu
rești să facem un joc bun și să mul
țumim exigentul public bucureștean".

Jată de altfel lotul :
PORTARI: Breun’ich (Dynamo

Berlin), Weigang (Lokomotive Leip
zig).

FUNDAȘI : Knobloch (Turbine Er
furt), Wruck (Empor Rostock), Stumpf 
(Dynamo Berlin), Hergessel (Einheit 
Dresden).

MIJLOCAȘI : Hoffmann (Dynamo 
Dresda), Schmidt (Motor Karl Marx 
Stadt), Ge is ster (Rotation Leipzig).

ÎNAINTAȘI: Geserich (Dynamo
Berlin), Stein (Chemie Halle), Walter 
(Aufbau Magdeburg), Kleininger și 
Vogel (Alotor Kart Marx Stadt) și 
Lisiewicz (Rotation Leipzig).

Lot'ul fotbaliștilor germani (tine
ret și juniori) sosește la București, 
vineri seara, cu avionul.

WOLFGANG HEMPEL 
redactor al ziarului „Deutsches 

Sport Echo"

Echipa de volei a R. P. Romîne
a sosit la Leningrad

* ECHIPA U.R.S.S. PENTRU A ȘASEA OARA CAMPIOANA 
INVINGIND r. S. CEHOSLOVACĂ, ---------- “ ' ---------
PE LOCUL VIII ♦ TH. GHIȚESCU

ECHIPA R.P. 
A OBȚINUT 

MAESTRU

OLIMPICĂ *
ROMÎNE S-a CLASAT 

NORMĂ DE MARE
IN „CUPA DUNĂRII"

VARNA 10 (prin telefon). — In di
mineața zilei de miercuri s-au încheiat 
întrecerile celei de a XV-a ediții a 
Olimpiadei de șah. Pentru a șasea oiră 
consecutiv, echipa Uniunii Sovietice — 
alcătuită din marii maeștri M. Botvinnik, 
T. Petrosian, P. Keres, B. Spasski, E. 
Gheller și M. Tal — a câștigat titlul 
de campioană olimpică și mondială. în

•GHIȚESCU

Olimpiada de la Varna i-a permis ttnă- 
rului nostru jucător Theodor Ghifescu 
să atingă un scop propus mai de mult: 
obținerea normei de mare maestru inter
național. Un succes al perseverenței fi 

seriozității !

ultimul meci 
tici la Vama, 
R. P. Ungare cu scorul de 27?—17a-

Reprezentativa de șali a R. P. Romîne 
a încheiat participarea sa la Olimpiada 
șaliistă cu o prețioasă victorie, întrccînd 
R. S. Cehoslovacă la scorul de 272—V/2. 
Rezultatul a fost decis la masa a doua, 
unde Th. Ghițescu l-a întrecut pe repu
tatul mare maestru și teoretician ceho
slovac L. Pachman. Prin aceasta, șa- 
histul romîn a îndeplinit norma de maTe 
maestru internațional. Celelalte trei în- 
tîlniri au fost remize : Ciooîltea—Filip, 
Gheorghiu—Mort și Radovici—Fichtl. 
în clasamentul final, echipa R. P. Ro
mîne termină pe locul 8 din 37 țări.

Alte rezultate înregistrate în ultima 
rundă : R. P. Bulgaria—Austria
272—l1/,, Iugoslavia—S.U.A. 272—V/2, 
Argentina—Olanda 3—1, R. F. Germa
nă—R. D. Germană 272—172. Prin vic
toria la soor obținută de șahiștii argen
tinieni, aceștia promovează pe locul trei 
în clasament.

Iată clasamentul final al turneului 
pentru locurile 1—12: U.R.S.S. 3172» 
Iugoslavia 28, Argentina 
R. P.
R.
R. D. 
18 72.

susținut de șahiștii sovie- 
ci au întrecut echipa

F.
Ungară 23, R. P.
Germană 21, R.

Germană 201/,, R.
Olanda 18, Austria 10*/2.

26, S.U.A. 25, 
Bulgaria 21*/,, 
P. Romînă și 
S. Cehoslovacă

La sfîrșrtul campionatelor mondiale 
de popice, desfășurate recent la 
Bratislava, a avut loc, în organizarea 
federației de specialitate din țara 
gazdă, o competiție originală dotată 
cu „Cupa Dunării". Au participat e- 
chipe formate din cîte trei jucătoare 
și tot atîția jucători din R.D. Germa
nă, R.P. Ungară, R.P. Romînă și R.S. 
Cehoslovacă. S-a jucat la proba cla
sică de 100 bile mixte.

De data aceasta, formația noastră 
feminină ne-a adus o satisfacție de
plină (după cum se știe, reprezenta
tiva R.P.R. e vicecampioană mondia
lă) cucerind primul loc în clasament 
cu 1244 p.d. urmată în ordine de 
echipele R.S. Cehoslovace 1241 p.d.; 
R.D. Germană 1207 p.d. și R. P. Un
gare 1201 p.d. Ioana Gothardt, Ținea 
Balaban și Florica Biru, evoluînd la 
adevărata lor valoare, au realizat 429 
p.d., 414 p.d. și respectiv 401 p.d. 
Sportiva noastră Ioana Gothardt a 
ocupat și primul loc în clasamentul 
individual înaintea jucătoarelor Sin- 
glerova (R.S.C.) 418 p.d. și Ripin 
(R.D.G.) 417 p.d.

Și băieții s-au prezentat mai bine 
decît la campionatele mondiale. Ei 
e-au clasat pe locul 2, în urma for- 
ma;ției R-P. Ungare și înaintea echi
pelor R.D. Germane și R.S. Cehoslova
ce. Clasament final: 1. R.P.U. 1.340 
p.d. ; 2. R.P.R. 1308 p.d. ; 3. R.D.G. 
1302 p.d. ; 4. R.S.C. 1298 p.d.

FOTBAL PE GLOB
IN CAMPIONATUL R.D. GERMANE 

CONDUCE EMPOR ROSTOCK

A

LENINGRAD 10 (Agerpres). — 
După cum transmite corespondentul 
sportiv al agenției TASS, echipa ma>- 
oulină de volei a R P. Romîne a sosit 
marți seara la Leningrad. Sportivii ro
mîni au fost întînipinați cu multă căl
dură de reprezentanți ai comitetului dc 
organizare a campionatului mondial și de 
numeroși sportivi lcningrădeni. Antre
norul echipe: romîne, Gh. Petrescu, a 
făcut la sosire o scurtă declarație co
respondentului TASS : „Campionatele 
mondiale care încep vineri în U.R.S.S. 
sirii fără îndoială cele mai interesante 
din cîte au avut loc pînă acum. Nu mă 
îndoiesc că atit in preliminarii cit și in 
turneul final lupta pentru victorie va fi 
foarte dirză. Toate echipele sînt bine 
pregătite și cred că vom vedea un volei 
de înaltă clasă. După părerea mea, A 
SPUS ANTRENORUL ROMIN, echi
pele cu cele mai mari șanse sînt : 
U.R.S.S., Japonia, R. S. Cehoslovacă la 
feminin și U.R.S.S., R. S. Cehoslovacă, 
R. P. Romină la masculin. Dar se mai 
pot ivi și surprize, așa cum s-a in- 
lîmplat la trecutul campionat mondial, 
unde cu toții am fost uimiți de progre
sul foarte rapid al voleibalistelor ja
poneze^

Echipa voleibaliștilor romîni va sus
ține primul joc în grupa de la Lenin
grad la 12 octombrie cu echipa Bel
giei. La 14 octombrie, echipa R.P.R se 
via întilni cu R.P.D. Coreeană, la 15 oc
tombrie eu Italia și la 16 cu R. P. Un-

gară. Pînă la începerea jocurilor spor
tivii romîni se antrenează pe terenurile 
de la stadionul de iarnă, unde vor avea 
loc și meciurile din campionat.

Desfășurarea campionatelor va fi re
latată de peste 200 de ziariști sovietici 
și străini. In timpul competiției vor 
sosi în U.R.S.S. numeroși turiști din 
Austria, Suedia, R. P. Romină, R. S. 
Cehoslovacă și alte țări.

Formațiile aflate la Moscova își con
tinuă antrenamentele. Luni seara echi
pele Japoniei au jucat cu reprezentati
vele R.S.F.S. Ruse. Selecționata femi
nină a Japoniei a cîștigat cu 3—0, 
anunțîndu-se ca o mare favorită a cam
pionatelor. La masr^ilin, după un meci 
foarte strins. au învins voleibaliștii so
vietici cu 3—2.

La Moscova continuă jocurile de veri
ficare ale echipelor sosite aici. Selec
ționata feminină a R. P. Bulgaria a în
trecut cu 3—1 echipa R.S.F.S. Ruse în 
timp ce reprezentativa masculină a pier
dut cu 2—3 întîlnirea cu R.S.F.S. Rusă. 
Echipa masculină a Japoniei s-a antre
nat cu selecționata de tineret a U.R.S.S. 
și a cîștigat cu 3—0.

I

Doi cai romini
pe primele locuri

in' „Premiul Volga“
Pardubice (R.S.Pe hipodromul din

Cehoslovacă) a avut loc duminică un 
concurs internațional de obstacole 
grele (steeple—chasse), la care au par
ticipat jochei din R.P. Bulgaria, R.P. 
Ungară, R.D. Germană, U.R.S.S., R.S. 
Cehoslovacă și R.P. Romînă.

Principala alergare, „PREMIUL 
VOLGA" s-a desfășurat pe distanța 
de 4.000 de metri, concurențiț avînd 
de trecut peste 19 obstacole grele. 
Imediat după darea startului, jocheii 
romîni au luat conducerea și au do
minat în continuare cursa. Linia so
sirii a fost trecută primul de armă
sarul Petrică, 
Dumitru. Pe 
sarul romîn 
a obținut o 
cui 5.

Excelenta 
romîni a avut un mare răsunet 
rîndul celor peste 40.000 de spectatori 
prezenți în tribunele și pe peluzele 
hipodromului din Pardubice.

încălecat de Toduță 
locul 2 s-a clasat armă- 
Bec. Calul romîn Fulger 
performanță bună: lo-

comportare a jocheilor 
în

etapa a 8-a a campionatului 
Germane, fruntașa clasamen- 
Empor Rostock, a 
cu 1—0 la Zwickau

Totuși, formația din Rostock 
păstrat primul loc (13~ p.), 

deoarece Motor Jena, clasată pe 
locul al doilea, a terminat la ega
litate ,'7 "
Marx Stadt. Derbiul berlinez, Dy- 
namo-Vorwărts, s-a terminat cu un 
scor alb. Celelalte rezultate: Akti- 
vist „
namo Dresda 1—0, Turbine Erfurt 
— Motor Karl Marx Stadt 2—0, 
Aufbau Magdeburg — Chemie 
Halle 2—4, Lokomotive Leipzig — 
Rotation Leipzig 2—0. In această 
etapă selecționabilii pentru meciu
rile cu R.P. Romînă au corespuns, 
așa îneît în componența loturilor 

mai făcut modificări. In 
conduce Empor Rostock 
urmată de Motor 
Vorwărts Berlin

In 
R.D. 
tului, 
vinsă 
tor. 
și-a

fost în
de Mo-

(3—3) cu Wismut Karl

Brieske Senftenberg

nu s-au 
clasament 
cu 13 p., 
cu 12 p., 
etc.

UJPESTI DOZSA M.T.K.

Dy-

Jena
12 p.

Fără îndoială că surpriza cea mai 
mare a etapei a 9-a din campiona
tul maghiar a constituit-o înfrînge- 
rea la scor a echipei M.T.K. : 0—5 
cu Ujpesti Dozsa. Explicația trebuie 
căutată însă în faptul că portarul

echipei M.T.K., 
un accident în 
a fost ocupat 
cîmp. (In campionatul maghiar nu 
se admit înlocuiri). Cealaltă partidă 
interesantă s-a desfășurat între 
Honved și Vasas, terminată cu un 
scor egal: 1—1. Aceste două par
tide desfășurate în cuplaj la Buda
pesta au fost conduse de arbitri 
străini, lată celelalte partide: Sze
ged — Debrețin 2—0, Dorog — 
Ferencvaros 1—0, Salgotarjan — 
Szombathely 1—0, Pecs 
nya ‘

în clasament conduc 
pești Dozsa și Szeged cu cîte 13 
p. urmate de Honved cu 11 p.

Lanzkor, a suferit 
min 2, iar locul lui 
de un jucător de

1—1, Gyor
Tataba-

Komlo 1—0. 
: acum Uj-

STEAUA ROȘIE ȘI PARTIZAN 
ÎNVINGĂTOARE

In etapa de duminică a campio
natului iugoslav, cunoscutele for
mații Steaua roșie și Partizan au 
obținut noi victorii. Steaua roșie, 
(pe teren propriu) a întrecut cu 1—0 
formația Hajduk din Split, iar Par
tizan a cîștigat cu 2—0 la Rjeka. 
Iată celelalte rezultate : Jelezniciar 
— Slobodan 2—0, Vojvodina Novi- 
sad — Velej Mostar 1—1, Buduci- 
nost — Dinamo Zagreb 1—1, Sa
rajevo — Novisad 3—1, O. F. 
Beograd — Radnicki Niș 3—3.
clasament, pe primele locuri 4 e- 
chipe se află la egalitate de pune-

K.
In
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te: Dinamo, O.F.K. Beograd, 
tizan și Sarajevo, toate cu 
10 p.

BOLOGNA ÎNVINSA

Par' 
cîte

ita-campionatului 
pierdut duminică 
la Torino: 1—3

Fostul lider al 
lian Bologna, a 
în etapa a IV-a 
cu Juventus. In rest, rezultatele e- 
tapei au fost foarte strînse: Ata- 
lanta — Venezia 2—2, Catania — 
Roma 0—0, Mantova — Lanerossi 
0—0, Milan—Fiorentina 0—0, Modena 
— Torino 1—0, Napoli — Genova 

Palermo — Internazionale
Spăl 0—L In 

acestor rezultate conduce

I—0,
1—1, Sampdoria 
urma'
Spăl cu 7 puncte.

REAL MADRID PE PRIMUL

In capionatul spaniol. Real 
drid continuă seria victoriilor, 
minică a dispus în deplasare

LOC

Ma- 
Du-

. . .. cu
4—0 de Malaga. Atletico Madrid 
a cîștigat cu Saragosa cu 2—1, în

Barcelona a cîștigat latimp 
scor 
tate: 
dolid 
video _____ _
Osasuna 4—1, Sevilla
3—1. In clasament conduce 
Madrid cu 8 puncte, urmată 
Atletico Madrid cu 7 p.

ce Barcelona a cîștigat la 
(5—2) cu Coruna. Alte rezul- 
Elche — Betis 0—3, Valla-
— Atletico Bilbao 2—1, O-
— Malorca 2—0, Valencia — 

i — Cordoba
Real 

de

LUPTA STRINSA, PENTRU 
MELE----------

PRI-
LOCURI ÎN CAMPIONATUL 

FRANȚEI

V

LUNA viitoare, la Nairobi, capitala 
Kenyei, urmează să aibă loc sesiunea 
Comitetului Olimpic Internațional, care 
va desemna orașul gazdă a Jocurilor O- 
limplce de vară din anul 1968. Nu mai 
puțin de 7 orașe americane (San Fran
cisco, Los Angeles, Portland, Chicago, 
Philadelphia, Detroit și New York), pre
cum șl orașele Buenos Aires și Ciudad 
din Mexico și-au prezentat candidatura 
pentru organizarea Jocurilor Olimpice 
din anul 1968.

LA NUMAI cîteva zile după ce a cu- 
oerit titlul de campion al Europei la 
200 m plat, atletul suedez Owe Johnson 
a încetat din viață în urma unui acci
dent de automobil petrecut in orașul său 
natal, Vaxjo„ Atletul Owe Johnson, în 
virstă de 22 de ani, era în același timp 
un excelent jucător de hochei pe ghea
ță, sport pe care l-a practicat in cadrul 
clubului Văxjd.

COMISIA de box a orașului New York 
a recunoscut titlul de campion mondial 
cucerit recent de Sonny Liston. In a- 
celași timp, comisia a stabilit că noul 
campion „va trebui să-și cîștlge" drep
tul de a obține licența de boxer la New 
York, întrucît cucerirea imul titlu mon
dial nu aduce cu sine și aprobarea unei 
cereri de licență ca boxer profesionist. 
Aceasta ca urmare a haosului care dom
nește în boxul profesionist din S.U.A. 
unde, existând mai multe comisii de box 
în diferitele state americane, fiecare 
dintre acestea recunoaște alți boxeri 
drept campioni și chalângeri.

„PERLA NEAGRA* a fotbalului fran
cez, Larbi Ben Barek, care s-a remar
cat la echipele Olympique Marsilia, At- 
tletico Madrid, precum și în reprezenta
tiva Franței, fa devenit acum, la virsta 
de 45 de ani, jucător-antrenor al echi
pei algeriene Sidi bel-Abbes. Ben Ba
rek joacă in această formație pe postul 
de inter-stinga, alături de alți cunos- 
euți fotbaliști de origină algeriană, cum

ar ii : Zitouni, Briki și fostul portar al 
reprezentativei de juniori a Franței, 
Dey.

CUNOSCUTUL fotbalist spaniol Alfre- 
do di Stefano a aniversat recent cel 
de-al 500-lea meci disputat în cadrul e- 
chipej Real Madrid. El a participat la 
340 de victorii, 90 de înfrmgeri și 70 me
ciuri egale. ” 
rilor jucate, 
tre care 23 
din lovituri 
cu capul.

CONSTRUCTORUL italian de automo
bile Enzo Ferrari a anunțat că automo
bilele sale nu vor putea participa la 
,.Marele premiu al Africii de Sud“, în
trucît noile modele nu pot fi construite 
din cauza grevei mdkcitorilor metalur- 
giști și constructorilor -de automobile. 
„Marele premiu al Africii de Sud“, care 
urmează să se desfășoare în luna de
cembrie, este ultima dintr-o serie de 8 
curse automobilistice internaționale care 
contează pentru campionatul mondial. 
Pînă în prezent, în clasamentul condu
cătorilor primul loc este ocupat de en
glezul Ace Graham.

VĂDUVĂ boxerului profesionist Ben
ny Kid Paret, Lucy Paret, a dat naște
re într-un spital din New York, celui 
de al doilea băiat. Ziarele americane 
scriu că familia boxerului decedat la 3 
aprilie în urma loviturilor primite în 
timpul meciului cu Emile Griffith a ră
mas fără nici un fel de mijloace de în
treținere.

SERVICIILE Ministerului Finanțelor 
din S.U.A. refuză să deblocheze suma 
de peste 4 milioane de dolari care re
prezintă rețeta meciului de box dintre 
Floyd Patterson și Sonny Liston, sumă ce 
a fost sechestrată imediat după termi
narea meciului, pentru acoperirea im
pozitelor datorate statului de diferiți 
manageri și organizatori de pariuri din 
S.U.A. Reprezentanții serviciilor de im-

In decursul tuturor meciu- 
a înscris 424 de goluri, din- 
din lovituri de la 11 m, 22 
libere, 306 cu piciorul și 73

pozite au declarat că studiază în con
tinuare situația și că va fi nevoie de 
foarte mult timp pentru a debloca chiar 
șl o parte a acestei sume.

CAMPIONUL mondial de judo, olan
dezul Anton Geesink, va debuta în film. 
El va apare în rolul unei... gorile.

CICLISTUL amator italian Zandagu, 
component al echipei campioane mon
diale in proba contra-cronometru, are 
diverse ocupații atunci cînd nu peda
lează : ziua vinde sifon, iar seara se 
produce pe scenele barurilor.

CU OCAZIA desfășurării pregătirilor 
pentru cel de al patrulea Festival de 
gimnastică și sport din R.D. Germană, 
s-a instituit și un concurs de lucrări de 
artă : pictură, literatură, film, fotogra
fie, muzică.

NUMELE renumitului fotbalist Pele a 
fost atribuit recent unui nou tip de... 
frigider.

TOȚI CEI care au fost solicitați să 
preia postul de conducător tehnic al re
prezentativei de fotbal a Angliei, func
ție deținută pînă nu de mult de cunos
cutul specialist Winterbottom, au refu
zat oferta. Recent, Jimmy Adamson, că
pitanul echipei F. C. Burnley, ajutorul 
lui winterbottom Ia campionatele mon
diale din Chile, a declarat și el că nu 
dorește să ocupe postul de conducător 
tehunic al naționalei engleze. Se caută 
acum o altă persoană mai... curajoasă !

CUNOSCUTUL fotbalist iugoslav Se- 
kularac, component al echipei naționale, 
a fost suspendat pe o perioadă de 18 
luni de comisia de disciplină a federa
ției Iugoslave de fotbal. Această pedeap
să a fost adoptată, după o ședință de 
5 ore, ca urmare a ieșirilor nesportive 
ale lui Sekularae față de arbitrul me-1 
ciului Steaua roșie Belgrad — Radnlcki.

Iată 
nică : 
Nîmes 
Nice 2—2, Sedan 
Racing — Marseille 3—1, Lyon — 
Bordeaux 2—1, Rouen — Stade Fran- 
?ais 2—1. In clasament conduc Ren- 
nes și Nice cu cite 13 p„ urmate de 
Reims și Bordeaux cu 12 p.

rezultatele
Monaco —

— Nancy

etapei de dumi- 
Valenciennes 3—1, 

3—0. Lens — 
— Angers 1—0,

Astăzi încep la Cairo campionatele 
mondiale de tir

Cu începere de astăzi, pe poligonul 
din. Valea Piramidelor de lingă Cairo, 
peste 700 de ținitași din peste 30 de 
țări ale lumii vor începe întrecerea 
pentru titlurile de campioni ai lumii. 
Aceasta este cea de-a 38-a ediție a 
, mondialelor“ de tir. Participă «tră
gători din. U.R.S.S., S.U.A., Argen
tina, Belgia, R.P. Romînă, R.P. Un
gară, R.S. Cehoslovacă, Franța, Ca
nada, Japonia, R.D, Germană, R.F. 
Germană, Olanda etc. în primele zile 
ise vor desfășura probele de armă 
liberă calibru redus — 120 focuri șl 
pistol viteză.

Pînă în prezent, la Cairo au sosit 
peste 150 de sportivi, care și-au în
ceput antrenamentele 
pe poligon.

de acomodare


