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peste hotare

Cfocîlfaa ți Soos par

ticipi la noi turnee

I DJAKARTA 12 (Agerpres). — De la trimisul
[special Ion Gălățeanu:
LaLaa tov^^^iu^^heo^ghe^Gheorghiu-Dej/^eșe- ) Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R.P. Romînă 
dintele Consiliului de Stat al Republicii Populare 
IRornîne, și a tovarășilor Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Miniștri, și Corneliu 
[Mănescu. ministrul afacerilor externe.

La ora 6,30, ora locală, înalții oaspeți romini, 
însoțiți de președintele Sukarno, sosesc pe aero
portul Kemajoran din Djakarta, frumos împodo
bit cu steagurile arb-roșii ale Indoneziei și stea
gurile tricolore ale Republicii Populare Romîne. 
Se aflau de față Leimena, ministru prim ad-inte- 
rim, Subandrio, locțiitor al ministrului prim, mi
nistru al afacerilor externe, Ichsan, secretar de 
stat, Sukrisno, ambasadorul Indoneziei la Bucu
rești, membri ai parlamentului, membri ai Adu
nării Populare Consultative, oameni de știință, 
artă și cultură. Erau, de asemenea, prezenți șefii 

I misiunilor diplomatice acreditați la Djakarta,
(Continuare în pag. a 8-a)

COMUNICAT
La invitația președintelui Consiliului Revolu

ționar al Uniunii Birmane, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Populare Romine, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, împreună cu Ion Gheor
ghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri 
al R.P. Romine, vor face o vizită în Birmania de 
la 20 octombrie 1962 la 22 octombrie 1962.
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Carnet de reporter

POST-SCRIPTUM
Da Sincrai au sosit cu 

poșta din dimineața a- 
ceea trei plicuri. Trei 
plicuri albe din trei re
giuni ale tării.

SvncraAul e in raionul 
Huedin, regiunea Cluj.

Cind vin trei plicuri 
albe intr-o singură dimi
neață, la Sincrai, poșta
șul zimbește:

— Tinerețea... 
faci!... Dragostea

...Deasupra
s-au tulburat zăpezile al
bastre ale cerului și Va

lea Dragonului și-a schim-

Ce să-i 
nu iartă. 
Vlădesei

Mîine, la Dresda și București

riplă intilnirc Intre fotbaliștii 
I!, p. Romine și R. D. Germane

Pe stadionul „23 August" se Intilnesc formațiile de juniori și tineret
Mîine, la București și 

Dresda, se dispută o tri
plă întâlnire între fotba
liștii din R.P. Romînă și 
R.D. Germană: formațiile 
A vor evolua la Dresda 
iar cele de juniori și ti
neret se vor întilni 
istadionul „23 
din Capitală. 
. Au făcut

pe
August"

Crasul „Să întâmpinăm
7 Noiembrie"

★
R. P. ROMÎNĂ — BELGIA 3—0, 
ÎN CAMPIONATUL MONDIAL DE 

VOLEI — MASCULIN
★ 

Turneul international de 
handbal in 7

★ 
FOTBAL PE GLOB

★
Protagoniștii Olimpiadei de șah 

masa rotundă

bat verdele crud pe cu
loarea mustului. De a- 
oeea se miră poștașul. De 
astă primăvară n-au mai 
sosit îa Sincrai plicuri 
albe și tocmai acum, in 
pragul iernii...

Coltul macină mărunt 
pietrele ulițelor curate.

Poștașul ar vrea să fie 
de față dnd fericita 
„adresanți" vor deschide 
plicurile albe. Se bucură 
întotdeauna cind aduce 
vești bune.

Mai are de in minat un 
plic. Apoi pleacă. De a- 

unde ști 
scrisorile 

„Dragii 
continuă 

„Noi, co
diri comuna

M

ceea n-are de 
că toate trei 
incep la fel: 
noștri... Apoi 
felurit. Prima: 
lectivistele
Ciincu, regiunea Brașov 
A doua: „Noi, colectivis
tele din regiunea Crișa- 
na, comuna Barș“... și a 
treia: „Noi colectivistele 
din comuna Bărăbanț, re
giunea Hunedoara"... pen
tru ca apoi să semene 
din nou: „...am ajuns cu

A venit toamna, răcit și
cam început să se Har ci-
doturiștii bucureșteni continuă să pe

daleze pe șoselele din jurul Capitalei, por
nind la drum în fiecare duminică. Recent, un 
număr mare de cicloturiști au fost oaspefii co
lectiviștilor din comuna Tunari, apoi au făcut o 
tură mai lungă pînă la Balta Greaca. Duminică 
7 octombrie, peste 150 de elevi bucureșteni, 
în frunte cu profesorii lor de educafie fizică, 
au vizitat G.A.S. Bragadiru. lată-i pe șoseaua 
București—Alexandria, în drum spre comuna 
Bragadiru.
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După încheierea Olim
piadei de la Vama, șa
hiștii romini V. Ciocîltea 
și ’ B. Soos au primit in
vitații la turnee internațio
nale peste hotare. Maes
trul internațional V. CIO- 
CILTEA, participă la un 
important turneu la Bel
grad. Pe lista celor înscriși 
se află cunos-cuții jucători 
străini Rossetto și Foguel- 
man (Argentina), Czerniak 
(Izrael), Aaron (India), pre
cum și întreaga echipă o- 
limpică a Iugoslaviei, în 
frunte cu marii maeștri 
Gligorici, Matanovici și 
Ivkov. Maestrul român B. 
SOOS va juca la un con
curs internațional care în
cepe săptămâna viitoare ' 
orașul Tdbuhin (R. 
Bulgaria).

Farul în R.P. Bulgaria

■ I

■ Iu

■ I
■ I
■ I

TEOF1L BALAJ

(Continuare tn pag. a 3-a) Foto : D. Dumitru

La Moscova, Leningrad, Kiev și Riga

Finala unei importante
competiții atletice

namo

Maestru internațional! iCONSTANTIN FAURAzi și mîine regiunea Suceava

sportiva

L

l
(Continuare tn pag. a 5-a)
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De la stînga la dreapta: Dacke și Wirth (R.D.G.), 
Marin Voinea și D. Popescu (R.P.R.)

Văzuți de Neagu Rădulescu

de prof. SILVIA NEGREAHU 

(Citiți articolul în pag. 
a 3-a)

din 
pre

ot 
lua 

pentru

din serii 
alcătuire! 

în ambele

în 
P.

„CUPA AGRICULTURII"

Lia Vanea, titulară în prima 
formație a reprezentativei noa
stre, într-o spectaculoasă acțiune 
ofensivă din cursul unei întâlniri 
U.R.S.S.—-R.P.R.

(Continuare tn pag. a 4-a)

deplasa-

^^ea^u^MACAZiN SPORTIV

următorii jucători : 
fcțgu, Sfetcu, Zavoda 
rTr Lazăr, Nunweiiller 111, 
Macri, Staicu, Georgescu. 
Koszka, Em. Petru, D. 
Munteanu, Ivansuc. Pir- 
călab, Ozon, M. Voinea, 
Ghergheli, Publik, D. Po
pescu. Antrenori ai echi
pei sînt: C. Teașcă și G. 
Niculae. Delegația noa
stră este condusă de tov. 
I. Pintea, președintele 
F.R.F.

Formația probabilă a 
R.D. Germane este ur
mătoarea : 
banczyk, 
block — 
chke — 
Ier, Noldner, 
Wirth.

Intiinirea va 
de o brigadă 
cehoslovaci.

In București, pe stadio
nul „23 August" vom pu
tea urmări mîine un in-

Fritsche—Ur- 
Heine, Kno- 
Pankau, Mas- 

Nachtigall, Er- 
Sdiroter,

fi condttsă 
de arbitri Frumosul sft,idi<wi din 

Constanța găzduiește astăzi 
și mîine etapa finală a im- 

■ portantului concurs repu
blican de atletism pe echi
pe reprezentative de regi
uni. La întreceri parti-

cipS echipefle regiunilor 
Bacău, Banat, Brașov, Cluj 
și formafia raionului 1 Mai 
din Capitală. Iau startul 
o serie dintre cei mai va
loroși atleți ai țării, care 
au posibilitate să dove
dească forma bună în care 
se află și să realizeze re
zultate superioare. Tuturor 
le dorim succes 1

Echipele feminine încep întrecerea 
in cel de al IV-lea campionat mondial de volei

Succes deplin echipei noastre!
drept certă clasarea tn 
turneul final de la Mos
cova a echipelor R. P. Po
lone și Braziliei; Austria 
urmîud astfel o con
cura pentru un loc mai 
bun între 9 și 16. La fel, 
ne îndoim că vor exista 
răsturnări de calcule la 
Moscova, ÎN GRUPA A 
IV-A, al cărei clasament, 
în mod normal, ar tre
bui să fie următorul: 
U.R.S.S., R. P. Romînă, 
Olanda, R. F. Germană.

Mai complicată ne pare 
a fi situația IN GRUPA A 
II-A, de la Leningrad. Cal
culul — larg — al proba
bilităților indică pe pri
mele două locuri R. S. 
Cehoslovacă și R. P. Bul
garia, sau poate chiar in
vers. Dar pentru unul din

Olimpiada de șah de la Vama a adus un nou 
succes tânărului șahist romîn, Florin Gheorghiu. 
Vicecampionul lumii de juniori a reușit să înde
plinească norma de maestru internațional. Răs
plată a pregătirii și perseverenței, stimulent pen
tru o muncă și mai rodnică în viitor.

• ••••••••••

găzduiește prima finală de zonă
întrecerile popularei competiții de mase rezervată 

sportivilor de la sate, „Cupa Agriculturii41’, a ajuns în 
faza ei finală. Prima finală de zonă, interregiuni, are 
ioc azi și mîine în trei comune (Vama, Frasin și Mod- 
dovița) din regiunea Suceava unde își vor disputa 
întâietatea câștigătorii fazelor regionale din Iași, Ba
cău, Mureș-Autonomă Maghiară și Suceava.

In comuna Frasin (raionul Gura Humorului) vor 
avea loc concursurile de gimnastică, oină și ciclism, 
la Vama (raionul Cîmpulung) întrecerile de atletism, 
volei, popice și trîntă iar la Moldovița (raionul Câm
pulung) jocurile de handbal în 7 și fotbal.

După echipele din 
grupa a Il-a, a 
IV-a și a V-a ale 
campionatului mon
dial masculin, as
tăzi pornesc în în
trecere 
prima 
grupă, 
și de 1 
astăzi, 
disputa 
și formațiile femP 
nine, vizînd califi
carea în turneul fi-: 
nai pentru locurile 
1—8. Ca amănunte 
de ordin regulamen
tar, administrativ : 
vor participa la a- 
cest turneu primele 
două clasate 
cele patru serii 

liiminare, în vreme 
ultimele două vor 
parte la turneul 
locurile 9—16. Apoi, ase
menea competiției masculi
ne, rezultatele 
se socotesc 1a 
clasamentelor 
turnee finale.

Judecând din punct de 
vedere al raportului de 
forțe dintre echipe înlăun- 
trul seriilor, campionatul 
feminin ne apare mai bo
gat în probleme decît cei 
al formațiilor masculine. 
In mai mică măsură IN 
SERIA I, la Riga, de unde 
socotim că Se poate da

și cele din 
și a treia 
de la Riga 

Ia Kiev. Tot 
în-ccp a-și 

i în tîî etatea

Echipa Farul Constanța 
a fost invitată pentru un 
turneu de trei jocuri în 
R. P. Bulgaria. Constăn- 
țenii vor juca Ia 25 oc
tombrie la Ruse cu Du- 
nav, la 29 octombrie la 
Tolbuhin cu Dobruidgea și 
ia 31 octombrie la Sofia, 
cu un adversar care n-a 
fost încă desemnat.

Concurs fatfernafional 

de gimnastică organi

za* de clubul Di-

La sfârșitul săptămânii 
viitoare — 20 și 21 octom
brie — va avea loc în Ca
pitală un concurs interna
țional de gimnastică de 
mare amploare la care 
participă sportivi și spor
tive reprezentând cluburile 
Dinamo Moscova, Dynamo 
Berlin, Gwardia Varșovia, 
Ruda Hvezda Praga, Spar
tak Sofia și Dinamo Bucu
rești. Din echipele parti
cipante la această compe
tiție importantă fac parte 
numeroși concurenți de 
valoare mondială.

t. . . . . . .
| Primii pași 
Ispre măiestria

L 
E

SDINJ>OZNIELE"®^t«fe/.
Țffîfâ&A golaverajului^

0 reușită săritură tn lungime 
executată de o micuță con

curentă



■ Mii de tineri și tinere de pe întreg 
cuprinsul țării continuă să se întreacă 
cu entuziasm în cadrul tradiționalu
lui cros de mase „Să întîmpînăm 7 
Noiembrie". Etapa pe asociație a 
popularei competiții înregistrează noi 
succese de participare, dovedind dra
gostea concurenților pentru acest 
concurs festiv. Iată alte relatăm ale 
corespondenților noștri despre desfă
șurarea întrecerilor...

ÎNTRECEREA ELEVILOR CEFERIȘTI 
DIN CAPITALA

Printre miile de participant din Ca
pitală la tradiționalul cros de mase 
„Să întîmpînăm 7 Noiembrie" s-au 
numărat, de curînd, și elevii Școlii 
profesionale de ucenici C.F.R. Bucu
rești Călători. Sub conducerea profe
soarei de educație fizică Florica Co- 
șuc, elevii din anii I—III au trecut cu 
succes primul... examen, etapa inter- 
clase. Din rîndul celor

” cipanți s-au evidențiat
lord ache, Constantin

1 Gheorghe Biriș, Cornel
*' *' cu, Constantin Nistor,

• ș. a. Fruntașii etapei
pregătesc acum1-pentru

200 de parti- 
tinerii Ghețu 

Burtănescu, 
Consta ntines- 
Ion Nedelcu 

inaugurale se 
noi întreceri.

mase s-au bucurat de o 
largă participare, noi 
succese adăugîndu-se a- 
cestui

De 
din 
peste 
cadrul 
nr. 2, 
nitară 
etapa 
un bun 
evidențierea 
mente talentate, cu rea
le perspective in atle
tism, cum sînt Elisabeta 
Rădan, Georgeta Dumi
trescu, Maria Plopeștea- 
nu (de la Școala medie 
„M. Eminescu"), Elena 
Staicu (de la școala sa
nitară), Aurora Filip și 
Victoria Chiriac (de la 
școala de meserii) etc. 
Alături de elevi au luat 
startul și 235 de coope
ratori, reprezentînd aso
ciația sportivă Voința.

Pentru buna organi
zare a crosului merită 
a fi evidențiată munca 
depusă de profesorii de 
educație fizică. G. Tu- 
dosie, Maria Barbu și

bilanț.
pe aleile 
Crîngului, 
elevi din 

medii

frumos
aurind, 
parcul
650 de

școlilor 
de meserii și sa- 
s-au întrecut în 

inter-dase. A fost 
prilej pentru 

unor- ele-

Instantaneu de pe stadionul Olimpia din Capitală, 
la etapa pe asociație a crosului „Si întîmpînăm 
7 Noiembrie". Se întrec juniorii asociației sportive 

„Flacăra roșie“ București ■

Foto.ț I. Rădulcscu

• SUCCES DEPLIN Șl
bizaiî

IN ORAȘUL

Popularul ■ cros de 
întâmpinăm 7 Noiembrie" 
mit și anul acesta cu multă dragoste 
de- tinerii din întreprinderile și școlile 
orașului Buzău. Toate starturile de 
pină acum ale acestei competiții de

toamnă „Să 
a fost pri-

Teo- 
dorescu. In zilele, care urmează se 
anunță noi întreceri în cadrul primei 
eitape a crosului „Să întîmpînăm 7 
Noiembrie". Astfel, cele mai impor
tante concursuri din raionul Buzău 
vor fi organizate de asociațiile spor-’, 
tive de la schela Berea șl din co
munele Sărățeanca, Stilpu, Padina, 
Beceni ș.a.

Elena

C. NICULESCU — coresp.

Gimnastica de înviorare

întreceri pasionant
Tntrecerile din cadrul „Cupei Agri

culturii1* se apropie de sfîrșit. In zi
lele sau ceasurile libere, după ter
minarea muncilor agricole, sportivii 
satelor și-au disputat cu dîrzenie 
calificarea în etapele superioare. Re
cent s-au desfășurat concursurile din 
cadrul fazelor regionale. Corespon
denții noștri, prezenți la aceste între
ceri, ne-au 
interesante, 
dintre ele i

relatat o serie de
Redăm mai jos

aspecte 
cîteva

SUCEAVA
. f. ' :■ . .> ■

Finalele etapei regionale a ..
Agriculturii" au. oferit întreceri fru
moase, viu disputate La volei-fete, 
pe primul loc 11 s-a clasat echipa 
Zootehnistul Sendriceni (raionul Do- 
rohoi), iar la volei băieți, echipa 
asociației sportive din Dumbrăveni 
(Botoșani), fifialistă la încă alte trei 
ediții ăle acestei competiții. La hand
bal în 7 fete, primul loc a revenit 
experimentatelor jucătoare din comu
na Ibăneștj (Dorohoi) iar la hand
bal băieți jucătorilor din comuna 
Moldovița (Cîmpulung).

Bine pregătite s-au dovedit a fi 
și formațiile de gimnastică ale aso
ciației sportive Zootehnistul Sendri- 
ceni care au cîșțigat probele pe e- 
chipe. La trîntă uri mare succes au 
obținut sportivii din raionul Doro-

„Cupei

Fotbaliștii de la Rapid București, 
in mijlocul colectiviștilor 

din comuna Fiindulea

Exerciții cu scaunul
EX. 1. — Stînd, scaunul .ținut de 

picioare la nivelul pieptului ; întin
derea brațelor in sus ridicind scaunul 
deasupra capului (1-2) — revenire (3—4). 
Se execută de 6—10 ori.

EX. 2. — Stînd în fața mesei 
un pas distanță, miinile sprijinite 
masă ; ridicarea piciorului stîng
tins înapoi cit mai sus (1—2) — reve
nire (3—4). Aceeași cu dreptul (5—6) 
— revenire (7—8). Exercițiul se poa
te repeta de 8—10 ori.

și la masă
3. — Stînd cu spatele la masă la

la 
pe 
în-

EX.
un pas distanță ; luarea poziției pe ge
nunchi cu mîinile pe șold. Aplecarea 
lentă a trunchiului în față atingînd 
coapsele cu pieptul (1—2) ; revenire 
(3—4) ; aplecarea corpului pe spate 
atingînd marginea mesei cu capul ; 
(5—6) revenire (7—8). Se execută de 
4—6 ori.

hoi care au cucerit cinci titluri d 
șase. La fotbal și la oină pe p 
mele locuri s-au clasat echipele ad 
ciației sportive din Frasin.

C. ÂLEXA — coresp. regions

TIRGU MUREȘ

comunele Dănești, SîndomirJ 
(r. Ciuc), Găiești, Varga 
(r. Tg. Mureș), Zetea, Con

(r. Odorhei) și Iernut (r. iJ

In 
Cîrța 
Ernei 
tești. 
duș) 'din, regiunea noastră s-au dJ 
fășurat de curînd. întrecerile fal 
regionale ale „Cupei Agriculturii 
Cu acest ’ prilej s-au întîlnit cei nj 
buni sportivi de la sate, cei ca 
s-au clasat pe primele locuri Ia fal 
interraională.

Iată cîștigătorii fazei regionalei 
„Cupei Agriculturii" : Handbal: d 
trău (raionul Gheorghieni) — băi] 
și fete. Qină.: Filea (raionul ToplițJ 
Fotbal: 1. Sîntana de Mureș, 2. q 
ța (r. Ciuc), 3. Ulieșu (r. Odorha 
Volei : băieți, Monor (r. Reghin] 
fete, Găiești (r. Tg. Mureș). Popia 
băieți, ’Miercurea Nirajului (r. 1 
Mureș). Gimnastică : fete, Sînsimi 
(r. Ciuc) ; băieți, ' Zetea (r. OdJ 
hei). .

La probele de atletism cele rn 
talentate elemente s-au dovedit Gh] 
ghina ‘Moldovan (Sîngiorgiu deqk 
reș), Roza Orban (Sînmărtin 
Ciuc), Ștefan Ferenț (Sîntana 
Mureș); Alexandru Feketici (Du 
brăviclară' — r. Tg. Mureș).

IOAN PÂUȘ — coresp

U-oT IA$'

întrecerile fazei regionale 
z-ate la Podul-Iloaiei s-au desfășul 
într-un cadru sărbătoresc. Numero 
spectatori prezenți pe terenurile 
sport au răsplătit cu vii aplad 
evoluția fotbaliștilor de la Sopoșe] 
a handbaliștilor de la Recolta H 
dul-Iloaiei, a voleibaliștilor de 
Podgoria. Huși, cîștigători ai fina 
lor, A plăcut mult și întrecerea at 
ților precum și demonstrația g;| 
naștțlor.

Cu ocazia acestor finale au ie 
la iveală- o serie de elemente tala 
tate ca { Viorica Rusu (Vînători 
Iași), C. Ciubotarii (Murgeni), s 
via Dobre (Bîrlad), Domnka Is] 
cioaia (Lespezi 
Codru (Podul-Iloaiei) — la 
T. Giușcă (Bogdănești — BMfli 
Gh. Grigoraș (Tg. Frumos) — 
câni)—la trînte. Tr. Ivan ți AL T 

canu (Podul-Iloaiei), Doina Cior 
și Elena Rotaru (Vlădeni — Iași) 
la handbal, V. Șelaru (Huși) — 
volei etc.

GH. VASIUIU — coresp.

In primele zile ale acestei luni,'cp- unde peste 1000 de țărani colectiviști 
lectiviștii din comuna Fundulea au eratî nerăbdători să vadă „la lucru" 
primit oaspeți din rîndurile sportivi
lor fruntași: pe fotbaliștii clubului 
Rapid București.

Feroviarii răspunseseră cu entu
ziasm, invitației adresate de consiliul 
asociației sportive dm comună care, 
ca o dovadă a dragostei pe care o 
poartă sportivilor ceferiști, își mani
festa și dorința ca asociația să poarte 
denumirea clubtiluî din șoseaua Giu- 
lești.

Și,. într-adevăr. în ziua și la ora 
fixată, soseau la Fundulea toți com- 
ponenții echipei’ de fotbal în frunte 
cu secretarul clubului, tov. FI. Tănă- 
sescu, precum și cu antrenorii Roșcu- 
leț, Urechiatu, Filoti, V. Stănculescu. 
Oaspeții au vizitat gospodăria agri
colă colectivă, au făcut cunoștință cu 
realizările obținute de harnicii co-t- -c. 
lectiviști din comuna Fundulea, după 
care au trecut pe terenul de sport,

erau! nerăbdători să vadă „la lucru" 
valoroasa formație de categorie repu
blicană. In timpul jocului demonstra
tiv, fotbaliștii bucureșteni s-au stră
duit* să etaleze, toată gama cunoștin
țelor., pentrți ■ a\ împărtăși, astfel, din 
experiența lor și tinerilor fotbaliști 
din Fundtjlea.

La sfîrșit, tov. Florea Tănăsescu, 
secretarul ‘ clubului, a mulțumit local
nicilor pentru , frumoasa primire și a 
promis tot ’ sprijinul asociației sporti
ve sătești „Rapid G.A.C. Fundulea*.

Acțiunea sportivilor ceferiști este 
cit se poate de lăudabilă. Exemplul 
lor va trebui urmat și de ceilalți 
sportivi fruntași, aparținînd altor clu
buri

Pașcani), ț

*JIdin Capitală și restul țării.
DRAGOMIR RADULESCU 
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Mai bine pierdeai trenul!

Foileton

I

TIBERIU BAN
figurează probe rezerva 
și juniorilor. Primul sta 

ora 10 din fața stadionuli

<ff-
pe.
se..

„CUPA ZIARELOR" LA TIR

de presă cotidiene și

SPORTUL POPULAR
2-a Nr. 4117

EX. 4. — Stînd depărtat cu brațe
le întinse în sus între masă și scaun; 
îndoirea laterală a trunchiului pină 
cînd mîinile ating masa (1—2) ; re
venire (3—4) ; îndoirea trunchiului în 
partea opusă atingînd cu mîinile spe
teaza scaunului (5—6) ; revenire (7—8). 
Se execută cite 4—6 îndoiri în fiecare 
parte.

EX. 5. — Șezîrtd pe masă ținem 
scaunul de spetează și picioarele spri
jinite sub scaun ; ridicarea scaunului 
cu picioarele (1—2) ; revenire (3—4). 
Putem executa, astfel, 4—10 ridicări.

EX. 6. — Alergare cu scaunul ți
nut deasupra capului ; aruncarea 
scaunului în sus și prinderea lui.

Acceleratul, de noapte s-a oprit în 
mijlocul unui nor de aburi. La cape
tele vagoanelort unde forfota celor 
care coborau și urcau îh mare grabă, 
era cea mai mare, nu puteai distinge 
nimic. Totul plutea într-o ceață albii- 
rîey Se auzeau. în .schimb, frînturi de 
glasurif chemări' ■

Ci te ta capete aplecate peste gea
murile cu ramă metalică scrutau îm- 
prejunmilus 'O^fvoce zisei: tv-• r- văd. Unde O fii.oară ? •

Ceilalți nuil-cM răspuns. îl căutau 
cu' privirile cei ce -trebuia să vină. 
Cele^90 de se>ounde au trecut . și ac
celeratul a pornii cil un uruit ușor. 
Im clipa aceea, făcîndu-și loc cu coa
tele, <Ui stingă și In dreapta, a apărut 
uni tirtăr cu un geamantan intr-o, 
mină și cu,, o sacoșă in cealaltp., O

c, scurtă alergare, un braf întins^ un 
> salt pe treapta metalică p vagupului 

și vEsancișc Fandaii, jinalisi al oun- 
pionaielor de lupte libere, singurul 
concurent , din Lugoj, s-a alăturat 
celorlplți sportivi bănățeni, partici
panți și ei la această importantă în- 
treCerel1'

înlirsfiatul le-a spus, printre două 
oftaturi: .

— Era să pierd trenul...
Apoi a urmat o explicație lungă, 

tntorlochiată și neascultală de ni-

In întimpinarea zilei de 7 Noiem
brie. Comisia orășenească de tir or
ganizează în ziua de duminică 21 
octombrie a.c., orele 9. pe poligonul 
Dinamo din Șos. Ștefan cel Mare tra
diționalul concurs de tir. „Cupa Zia
relor", La concurs pot lua parte 
ziariștii din colectivele redacționale 
ale organelor de presă cotidiene și 
periodice din Capitală. înscrierile se 
vor face pe poligon înaintea con
cursului.

meni. Trenul se îndrepta spre Galați, 
locul viitoarelor confruntări...

ir
Au trecut două zile. în prima 

mineață a finalelor l-am revăzut 
Fr. Fanoiali, pregâiindu-se : să.
întreacă cu un luptător bucureștean, 
Ne’ așteptam ca unicul reprezentant^

Se vor trage cite 5 focuri de reglaj 
și 29 focuri de efect in poziția cul
cat rezemat.

Se vor întocmi clasamente pe e- 
chipe formate din cite patru seniori 
și o senioară (sau junioară) și in
dividuale.

Echipa care se va situa pe primul 
loc în clasaineritu! respectiv va primi 
cupa oferită de Comisia orășenească 
de tir.

COMPETIȚII
IN CINSTEA ZIL
DE 7 NO IE MET<:) <;--- --------------- ---

la finale, al lugojenii or să aibă o-, 
comportare frumoasă El s-a dmerlit 
insă pasiv, lipsit de imaginație, și 
jnulț prea .ftrudefU ca să te poată 
obțifpi o .victorie. A fost întins pe 

, drept ,d<ț dirțpfgofistul Jjtefan Dan. 
atpiu‘1 că în jjitparea coti- 

friuilțsrc , lugojeșunA va arăta mult 
mai mult. Așteptam cu nerăbdare 
cel de al doilea tur, care se disputa 
in după-masa aceleiași zile.

Am plecat de la hotel grăbit 
Mi-era fvifli să nit fnttrzii (nu mai 
erau decit vreo lo minute pină la 
țpcep/erep^i întrecerilor). , Aștepttnd 
autobuzul cure mă ducea spre sala 
de concurs am văzut un tînăr mer- 
gind cu două fete la braț. N-aș fi

devenii atent dacă nu l-aș fi văzut 
Jmhrdcait,&^Pun; trening sportiv, și ’ 
dacă fi^r:.mișpr. fi.. părut cunoscut, 
deși îl vedeam din profil. Cînd am 
trecui vu ^ff&dria pe Ungă el l-am 

‘‘rbcuhoSfârfi Etă'fntirziatul, era învin
sul-. din dimmdaia aceea^ era acela pe 
țpre șțizL văd în după-masa
.aceea apârindu-și mult mai bine șan
sele. ' 1

Am teplai ' degeaba. Franci sc 
Fanciali nu s-a nuii ' prezentat in 
concurs. Probabil se simțea mai bine 
la plimbare ^pe. stradă dedt în 
față fostului campion republican lu- 
liu Pintea, pe care trebuia să-l In- 
tîlneasca. tliimul a fost declarat 
mvmgffîâr fora adversar. Adversarul 
său. 1rondsc Fanciali, avea alte 
treburi... Mi-am pus o întrebare: 
de ce s^â cheltuit ovare atît de mult 
cu acest sportiv ? Ca să-și apere 
șanșeie^ să contribuie Ia reușita unei 
competiții sau să-și locească pingele
le pe străzile Galaților? Atunci, 
rnl-am zis :

— Ma.i bine pierdeai trenul, Fran- 
cisc Fanciali l Toată lumea era mai 
cîștigată. în loc-ul tău ar fi venit 

_ alt sportiv care ș-ar fi comportat mai 
demn. A&d-i !

ț.CUPA ANILOR 1“ 
IA a INSFI1WI0L POLITEHNIC 

BUCUREȘTI
Catedra'''de educație fizică în co 

bblrare&ciu Vșcithisia sportivă de la Ii 
tit'uiril ’ Politehnic din Capitală or; 
nf zează îri cinstea zilei db 7 Note 
brie o tradițională competiție spor 
vă :' „Cupa anilor I“, interfacuUș 
Competiția Se desfășoară la urmau 
re'.e’ Tamurt" .sportive: fotbal, voi 
bașcb^șț, handbal. canotaj și atletic 

,ȘL. reunește,.,la startul .întreceri’, 
peste 700‘de studenți. In cadrul i 
tftiiinfer ’preliminare la handbal 
fotbal s^au’ remarcat echipele facr 
tățiibr,i,:Blectrotehnică, Mecanică a, 
co’.a șfc. l^ețalurgie. Intîlnirile se d« 

. fă^oară,pe>,.frumoasele terenuri s,_ 
tîve 4ăle institutului și sînt urmări 
eu deosebit interes de studenți.

se inaugureaz 
sezonul de ctclocros

i • . , I Ci v, ’ - ‘

Dumin'ică se inaugurează sezon 
de Cielocros. Primul concurs este 
ganizaX,de clubul sportiv Voința 1 
un țrpseu ales în jurul stadioni 
Voihjț'a "^capătul tramvaiului 5 — 
peral)'t:Lâ 'această competiție ți-au. 
nunțit participarea o parte dintre 
mai ,buni: alergători din București, 
program 
seniorilor 
se dă la 
Voința.



O utilă consfătuire pe teme de educație Primii pași spre măiestria sportivă...
— Un exemplu care va trebui urmat! —

In urmă cu câtva timp, la consiliul orășenesc UCFS București a 
avut loc o interesantă ședință. Una din numeroasele ședințe menite 
să contribuie ta buna desfășurare a activității sportive, la înlăturarea 
lipsurilor care se mai manifestă in activitatea unor sportivi, antrenori 
sau comisii pe ramuri de sport. De data aceasta comisia de propa
gandă și educație a invitat la sediul consiliului pe responsabilii subco
misiilor de disciplină din cadrul comisiilor orășenești, pe reprezentanții 
cluburilor și asociațiilor sportive din Capitală, sportivi și activiști 
fruntași și in același timp o parte din cei care s-au făcut vinovați de 
abateri.

Discuțiile purtate pe baza referatelor prezentate de subcomisii pri
vind disciplina pe terenurile de sport, grija față de elementele tinere, 
atitudinea nouă față de tovarășul de întrecere, au fost interesante. Au 
luat cuvintul cei care au realizat unele succese in activitatea sportivă, 
dar și sportivi sancționați pentru comportarea lor. Așadar au stat față 
in față, s-au ascultat reciproc, sportivi cu comportări diametral opuse, 
cu intenția ca experiența bună să fie popularizată, să fie evidențiați 
sportivi și asociații fruntașe cu care mișcarea de cultură fizică și sport 
se mindrește. Cei care mai sint încă certați cu disciplina, cum era și 
firesc, au fost criticați, și din această ședință au avut mult de învățat.

In rindurile ce urmează vom relata cîteva aspecte :

IL IERTAM DACA 
SE REÎNTOARCE I

Mihai Fluture este un tînăr talen
tat. înalt, bine proporționat, parcă a 
fost făcut pentru volei. El reușise, 
într-un timp relativ scurt să se afir
me, deși nu avea decît 18 ani. Datori
tă bunei pregătiri Mihai Fluture își 
ciștigase un loc in echipa de volei 
ICECHIM din campionatul orășenesc. 
Devenise titular.

Iată însă că după primele succese, 
Mihai Fluture s-a... schimbat. A în
ceput să se considere jucătorul nr. 1, 
de care nu se poate lipsi echipa, s-a 
îngimfat din ce în ce mai mult, a a- 
juns să-și sfideze colegii de echipă. 
Urmarea ? Pentru abateri (lipsă de la 
serviciu și de la antrenamente) a 

lotuși calități— Ar fi cazul să punem din nou mina pe acest „Fluture*. Are 
pe care noi nu am știut să i le vedem...

fost suspendat de asociație pe timp 
de un an de zile.

Cum s-a ajuns aici ? Să fie oare 
de vină numai Mihai Fluture ? Re
feratul prezentat în ședință de către 
comisia de volei a arătat că in rin- 
dul echipei ICECHIM disciplina nu 
prea era la înălțime. Pentru abateri 
grave, huliganisme, jucătorii Gh. Emil 
și Ma,in Georgescu au fost suspen
dați din activitatea sportivă și res
pectiv pe șase luni. însuși conducă
torul echipei, P. Anastasiu, • a fost 
suspendat după meciul cu C.S.P.

Așadar, la ICECHIM disciplina, în
datorire de seamă a sportivului de 
tip nou, a fost complet neglijată. Bi
roul secției de volei a închis însă 
ochii cînd au avut Ioc asemenea a- 
bateri. Știți cînd s-a... sesizat? A* 
tunci cînd a aflat că Mihai Fluture 
vrea să-i părăsească. Cei de la ICE
CHIM l-au suspendat, la repezeală, 
pe un an. Totuși, M. Fluture a ple
cat la „Electronica*. S-a încadrat »- 
colo în producție, ca tehnician (fiind 
absolvent al școlii medii tehnice). 
După cum spunea in cuvintul său 
delegatul asociației sportive Electro
nica, el a început să aibă o compor
tare din ce in ce mai bună. Colecti
vul care l-a primit în rindurile sale 
a promis că și de aici încolo se va 
ocupa, cu sprijinul organizației U.T.M., 
de Mihai Fluture, pentru ca aceasta 
să devină un exemplu în uzină, în 
viață și pe terenurile de sport.

Cei de la ICECHIM în schimb, ,au 
găsit rezolvarea, suspendîndu-1 pe 
M. Fluture pe un an de zile. Ei ar 
fi dispuși totuși să-l „ierte" dacă 
Fluture ar reveni la... sentimente mai 
bune și s-ar întoarce la ICECHIM. 
Principialitate, nu glumă I

Cu o asemenea poziție față de a- 
bateri nimeni nu va avea de cîștigat. 
Iată de ce credem că Fluture trebuie 
să rămină în noul său colectiv de 

muncă, care sîntem siguri că se va 
ocupa temenic de acest tinăr. așa 
cum a și început s-o facă. Desfășu- 
rînd o muncă temeinică de educație, 
dusă cu migală și perseverență, to
varășii de la „Electronica" vor obți
ne rezultate bune, vor reuși să-1 rea
ducă complet pe linia de plutire pe 
Mihai Fluture.

A FOST DOAR UN ACCIDENT?
Meciul de volei dintre echipele 

masculine C.S.P. și Electronica avea 
să desemneze echipa ciștigătoare a 
seriei. Cum e și firesc in asemenea 
imprejurări, jucătorii luptă cu ardoa

re pentru culorile asociației lor, dar 
intr-o notă de deplină sportivitate.

In meciul de față nu s-a intîmplat 
așa. Au avut loc apostrofări, injurii 
la adresa arbitrului și a adversaru
lui. Subcomisia de disciplină a comi
siei orășenești de volei și-a făcut 
însă datoria: jucătorii V. Jemăneanu, 
I. Capră și H. Segal (toți de la 
C.S.P.) au fost saspendați.

La ședința ce a avut loc la con
siliul orășenesc UCFS a fost invitat 
și căpitanul echipei C.S.P.. H. Segal. 
El a luat cuvintul la discuții și după 
ce a arătat că atitudinea pe care 
au avut-o pe terenul de sport 
a fost condamnabilă a subliniat 
că, conducerea asociației sporti
ve, cu sprijinul organizației de 
partid, a ținut o ședință lărgită in 
care au fosă aspru criticate ieșirile 
nesportive ale membrilor echipei de 
volei și s-au luat măsuri de îndrep
tare.

Acestea vor trebui insă puse in 
practică de către sportivi.

H. Segal a spus: „In zece ani de 
activitate sportivă n-am fost niciodată 
mustrați". Rămîne însă acum ca 
sportivii să demonstreze prin compor
tarea lor de viitor, că intr-adevăr, 
cele intimplate au constituit un „ac
cident**.

„DĂ Șl TU TN SAC 1'
Antrenamentul începuse. Sala din str. 

Aurora, a clubului Unirea, se dovedea 
neîncăpătoare pentru boxeri. Unii „lu
crau* la sac, alții la coardă, iar in
tr-un colț o pereche tși măsura forțele 
la mănuși. Antrenorul se uita pe geam, 
plictisit. Cine știe ce-i trecea prin cap ?! 
Privea oare primele frunze îngălbenite 
cum pluteau încet prin aer sau. mai știi, 
apa Dîmboviței care curgea leneș prin 
fața clădirii? De fapt nu poți să știi 
ce gîndește un antrenor plictisit ! Poate 
că nu se gîndește la nimic...

Ușa s-a deschis cu un scîrțîit ușor. 
Antrenorul vru să-fi întoarcă privirea 

dar tn cele din urmă renunță. Peste 
pufin timp auzi în spatele său o voce 
timidă :

— Maestre, am tntlrziat ! Am avut 
de lucru... __

— Lasă bă! Ce, nu văd eu ?
— Știți... aș vrea...
— Lasă vorba și dezbracă.te ! Fă 

cîteva ture pe afară și apoi dă și tu 
tn sac !

„îndrumat*, tînăr ul și-a început 
„pregătirea*. E totuși fericit. A scăpat 
ieftin. Căci, uneori antrenorul Mihai 
Voinea le mai zice și alte cuvinte, de-ți 
vine să intri tn pămînt de rușine ! Bine
înțeles, de rușinea lui ! !

Ciudată împletire între partea tehnică 
(mai sus avem o mostră a „înaltului* 
nivel tehnic) și partea educativă. Cre
dem că ar fi vremea ca conducerea clu
bului Unirea să viziteze mai des antre
namentele seefiei de box. S-ar putea ca 
tn acest fel „metodele* antrenorului 
Mihai Voinea să se mai schimbe. Spe
răm că în bine !

★
în același timp semnalăm grija părin

tească și atenția pe care o acordă an
trenorii L. Stoianovici (Metalul), Gh. 
Axioti (S.P.C.), Gh. Fiat (Steaua), Titi 
Dumitrescu (Dinamo) etc. tinerilor care 
se pregătesc sub supravegherea lor. Un 
antrenor nu trebuie să fie numai un teh
nician. El are tn gri ja sa tineri care 
vor să învețe nu numai sport dar și 
felul cum trebuie să muncească, cum să 
se comporte în viață, în societate, pe 
terenurile de sport. Antrenorul trebuie 
să fie tn primul rind, un educator și 
să constituie el însuși un exemplu in 
comportare.

★ ★ ★
$ Inițiativa consiliului orășenesc 
g UCFS București, a fost fără 
X îndoială, binevenită. Punind 

față in față pe baza referatelor 
g responsabililor subcomisiilor de 
X disciplină activiști sportivi, cadre 
p tehnice și sportivi merituoși, pe 
$ de o parte, și pe acei care mai 

stau încă slab cu disciplina pe te- 
w renul de sport, pe de altă parte, 
g s-a realizat un pas inainte spre 
X lichidarea manifestărilor de indisci- 
$ plină care mai există uneori pe 

terenurile de sport. Discuțiile pur- 
$ tate, la care au luat cuvintul ma- 
« joritatea celor de față, au fost 

de un nivel ridicat. Sintem convin- 
f Și că asemenea inițiative vor fi 
>) luate și de celelalte consilii UCFS. 
(Sportivii, antrenorii, cluburile 

și asociațiile sportive care se 
mai fac vinovate de o sla
bă preocupare în ceea ce 
privește munca de educație, să 
fie in continuare chemați in fața 
activiștilor și sportivilor care ob
țin rezultate bune și de la care 
au întotdeauna ce învăța. Să nu 
ne limităm doar la sancțiuni, ci 
să desfășurăm o temeinică muncă 

’z de educație. Și acest gen de eon
ii) sfătuiri, cum a fost cea de la con- 
Isiliul orășenesc UCFS București, 

sint un mijloc deosebit de util 
la care ar fi bine să fie invitați și 
spectatori — pentru întărirea mun
cii de educație in rindurile spor
tivilor noștri.

OTTO BENKO 
CONSTANTIN ALEXE

Recenzie

„TARA BtRSEI“
O inimoasă și convingătoare invi

tație la drumețție pe meleagurile 
frumoasei Țări a Bîrsei, acesta este 
conținutul noii lucrări apărută în 
Editura Uniunii de Cultură Fizici și 
Sport, sub semnătura lui Gh. Epuran, 
sub titlul „ȚARA BIRSEI*. Spre deo
sebire însă de lucrări asemănătoare 
despre alte atrăgătoare regiuni tu
ristice ale patriei noastre, „ȚARA 
BIRSEI" se ocupă nu numai de des
crierea traseelor turistice, a masive
lor și procurarea de date turistice, ci 
oferă cititorului și posibilitatea să 
afle aspecte multiple ale Țârii Bîrsei 
de ieri și de azi. In cartea lui Gh.
Epuran citim despre Istoricul Caste
lului Bran, acum un muzeu des vizi-

>>

Toamna, sosită pe nesimțite, s-a 
aciuat și în coroanele pomilor care 
străjuiesc stadionul Tineretului de 
la șosea. Un fir de vînt a smuls cî
teva frunze îngălbenite, le-a dus în 
zbor pînă pe pista de zgură roșie și 
le-a pus să se ia la întrecere cu cei 
mai mici atleți. Care pe care ?...

Duminica trecută cîteva sute de 
copii au inundat pur și simplu sta- 

■ dionul, care a prins să vuiască de 
tinerețe și voioșie. Federația de at
letism în colaborare cu secțiunea de 
învățămînt a Capitalei a luat inițiati
va de a chema la întrecere Pe elevii 
claselor a IV-a de la școlile experi
mentale. Este vorba de acele școli în 
care educația fizică este predată de 
către profesori de specialitate — ele
vilor din clasele I—IV. Concursul a 
reprezentat, de fapt, trecerea probe
lor de control la atletism.

Risete, veselie, zgomot de... stup de 
albine. La o comandă insă, peste 
stadion se așterne liniștea. Intr-o 
singură clipă se formează „careul" 
și eleva de serviciu dă raportul. To
varășa inspectoare J. Ticaliuc deschi
de concursul și din piepturile celor 
345 de concurenți răsună puternic 
răspunsul la salutul nostru sportiv: 
„înainte!“

★
Apoi au început întrecerile. Emoție 

Ia linia de plecare... emoție printre 
cei care-și așteaptă rîndul la start... 
emoție printre spectatori șl mai ales 
printre profesori. Proba cea mai viu 
disputată a fost cursa de 40 m. Dis
tanță scurtă, concurenți mulți și de 
o valoare foarte apropiată, cursa de 
40 m a dat cea mai mare „bătaie de 
cap" judecătorilor de sosire. Totul a 
mers insă ca pe... roate și pe foile 
de concurs au fost notate clasamen
tele diferitelor probe :

FETE: 40 m : Fl. Oros (Șc. 7 Bă- 
neasa) 6,4; C. Ionescu (Șc. 27) 7,0: 
Fl. Panait, S. Popescu și R. Croitoru

POST-SCRIPTUM
(Urmare dim pag. I) 

bine la locurile noastre de mun
că și ne gîndim de fiecare daită 
cu recunoștință la felul cum ne-ați 
primit în cele patru zile cât am 
fost oaspeții d-voastră“.

Urmează amănunte despre mer
sul lucrărilor agricole din comu
nele celor care expediază, semnă
turi multe și un post-scriptum.

Autoarele sint finalistele celei de 
a doua ediții a „Cupei Agricultu
rii* desfășurată in toamna iui 1960 
in raionul Huedin.

In timpul finalei au fost cazate 
de colectiviști.

La plecare, sincrăienii și-au con
dus oaspeții cu flori. Se despăr
țeau greu. Ca prietenii. Și-au pro
mis și altfel de vizite. Și-au no
tat adresele.

In post-scriptum scrie: „N-am 
uitat promisiunea d-voastră. Vă 
așteptăm așa cum ați promis mai 
încolo, cind o începe să se mai 
rărească lucrul. Pînă atunci vă do
rim sănătate și spor la muncă"...

★
In toamna aceea s-au mai pri

mit plicuri albe și la Huedin, Al- 
maș, Arghireș, Izvorul Crișului și 
Cuzăplac. Adică in fiecare din 
comunele care au găzduit pe cei 
300 de finaliști.

cum sint denumite cele mai noi părți 
ale bătrînului oraș Brașov, despre pi
torescul Postăvarului, Pietrei Mari. 
Pietrei Craiului, sau despre Gospo
dăria agricolă colectivă milionară 
„Tudor Vladimirescu* din Hărman. 
Adăugind frumoasele fotografii (..Bra
șovul văzut de pe Tîmpa", „Orășelul 
ucenicilor de la Steagul roșu”, ,,Ho
telul sportivilor din Poiana Brașov", 
„Iama pe Postăvarul", ,,In serele de 
la Codlea”, „Cetatea Feldioara" ș.a.), 
autorul a reușit să redea și cîteva su
gestive imagini din Țara Bîrsei.

„ȚARA BIRSEI" este nu numai un 
îndreptar turistic, ci și o carte care 
îmbogățește cultura cititorului. De a- 
ceea, o recomandăm cu toată căldura. 

7,1 sec ; lungime : D. Adam (Șc. 150) 
și I. Tacaci (Șc. 171) 3,62 ; M. Hris- 
tu (Șc. 171) 3,42 ; mingea de oină: 
I. Pavel (Șc. 97) 25 m; M. Hristu 
24 m ; El. Crețu (Șc. 4) 21 m ;

BĂIEȚI: 40 m : Șt. Ionescu (Șe. 
50), C. Picior (Șc. 4) și Ad. Ștefănes- 
cu (Șc. 151) 6,7 ; lungime: D. Novac 
(Șc. 151) 3,85 ; N. Neer (Șc. 173), 
3,82; C. Mateescu (Șc. 5) 3,80 ; min
gea de oină: B. Popescu (Șc. 32), P. 
Pușcariu (Șc. 150), M. Nicolae (Șe. 
39) și C. Boldoși (Șc. 150) toți 34 m.

Educația fizică școlară este una 
din verigile de bază ale mișcării noas
tre de cultură fizică, este unul din 
mijloacele de întărire a sănătății, de 
dezvoltare armonioasă și de educare 
a copiilor noștri. Pentru aceasta con
siderăm că acest procedeu de trecere 
a normelor de control, ale elevilor 
din clasele a IV-a sub formă de con
curs, a constituit un puternic stimu
lent nu numai pentru micii sportivi 
dar și pentru profesorii lor și mai 
ales penibru părinții copiilor.

Cîștigătorii diferitelor probe au 
urcat, pentru prima oară. treptele 
podiumului premianților. Erau . cu 
toții foarte emoționați la primul lor 
succes sportiv. Dar nici unul n-a 
uitat, ca un adevărat sportiv, să se 
ducă apoi și să-î mulțumească pro
fesorului de educație fizică pentru 
grija ce l-o arătase, pentru dra
gostea cu care il pregătește pentru 
viață.

Dacă și alte orașe din țară ar găsi 
bun acest exemplu, și s-ar strădui 
să-1 urmeze, sîntem convinși că ase
menea concursuri, pentru cei mici, 
vor putea intra puternic în tradiția* 
școlilor noastre, spre bucuria oopiilor 
și satisfacția profesorilor de educație 
fizică. j

prof. SILVIA NEGREANU 
membru tn biroul F. R. Atletism

Mi-am amintit de cele trei pli
curi albe din Sincrai și de post- 
scriptumutl din ele, zilele trecute, 
cind intr-un tren ce acoperea str- 
guincios distanțele Argeșului cu 
vastele sale amfiteatre viticole 
animate de efervescența culesului, 
am auzit următoarea discuție;

— Sper că n-ai pierdut adresa 
gazdelor noastre de amil trecut. 
Să le scriem neapărat. Se vor 
bucura. Cel intrebat nu pierduse 
adresele de anul treewt. Nici pe 
cele de acum doi ani, nici pe 
celelalte. Asemenea lucruri nu se 
pierd.

Auzindu-le discuția, bărbatul de 
lingă fereastra vagonului scoase un 
carnet cu adrese răsfoindu-l încet.

Pe una din pagini scria cu cre
ion chimic familia R. A., satul 
Sincrai, raionul Huedin, regiunea 
Cluj.

în prima gară, bărbatul coborî 
împreună cu cei doi tineri, cum
pără un plic alb și scrise pe ei 
adresa pe care și-o notase in urmă 
cu doj ani.

Cei trei vecini de compartiment 
scriau acum în legănarea trenului.

Am scos și eu carnetul și cre
ionul și primele cuvinte pe care 
le-am scris sunau cam așa : „Fără 
îndoială, Cupa Agriculturii nu este 
numai o simplă competiție spor
tivă..."



*

Turneul internațional
• Astâ-scoră și mîinc-scarâ, partidele decisive: Duhla — ț.S.iLA. 

și Steaua—Duhla
tăm că au 
trabilă iar 
trece prin 
bună a Ț.S'.K.'A.-ului s-au dovedit de 
nerealizat. Arbitrul cehoslovac Ma- 
rak a condus atent un meci care nu 
i-a pus probleme.

Steaua — Honved 25—16 (13—9). 
Din primele minute s-a putut observa 
că jucătorii romîni sînt hotărîți să 
desfășoare un joc bun, la adevărata 
.valoare a componenților formației. Ei 
au jucat atent în apărare și deseori 
au declanșat contraatacuri rapide,

avut o apărare ușor pene- 
în atac încercările de a 
dribling de apărarea

Foto! Gh. Amuza

Stegar u (Steaua) a depășit apărarea lui Honved și înscrie (fază din partida 
Steaua—II onved )

(Urmare din pag. 1) 
aceste posturi fruntașe în serie credem 
că va emite pretenții și R. P. Ungară 
Nu-i exclus... Pe treapta de jos a grupei 
— India. Și mai dificil de pronosticat este 
ordinea finală IN SERIA A III-A, de la 
Kiev. In primul rînd Japonia, desigur, 
apoi R. P. Chineză, despre pregătirea 
și forma căreia au fost lansate extrem 
de favorabile aprecieri. Dacă însă aces
tea se infirmă, atunci R. D. Germană— 
îndeosebi — și R. P. D Coreeană sem
nează și ©le valabil candidatura, nici 
altfel negii jabilă, pentru una din pri
mele opt poziții ale campionatului mon
dial feminin. Oricum, e seria cea mai 
tare, cu echipe avîud ca pronunțat spe
cific combativitatea. Aceasta, adăugată 
meticulozității în pregătire, este în mă
sură să le încălzească serios (dacă nu 
chiar... prea serios) pe toate patru
componentele grupei în vederea tur
neelor finale. Și va fi interesant de ur
mărit cum își va folosi jucătoarele, cum 
va opera schimbările și cum își va gra
da eforturile în special echipa Japo
nia, principala pretendentă la titlul 
mondial deținut de Uniunea Sovietică.

Să oprim însă aici pronosticurile, în
cheind, cum e firesc, cu urarea de suc
ces adresată echipei noastre. In greaua 
sa misiune din actualul campionat mon
dial, nu-i dorim decît să contrazică — 
printr-o foarte bună comportare — me
dia generală puțin optimistă a previ
ziunilor.

Primele rezultate înregistrate 
in campionatele mondiale din Uniunea Sovietică

La Leningrad: R. P. Romină—Belgia 3-0
disputat două jocuri: U.R.S.S. — Tu
nisia, terminat cu 3—0 pentru echipa 
sovietică (15—1, 15—1, 15—2) și
R. P. Mongolă — Izrael, terminat cu 
3—1 pentru echipa R. P. Mongole: 
16—14, 15—13, 15-17, 15—8.

MOSCOVA 12 (Agerpres). — Cam
pionatele mondiale de volei s-au des
chis vineri, simultan la Moscova și 
Leningrad, cu întîlrtirile preliminare 
ale competiției masculine (grupele II, 
IV și V).

Peste 7.000 de spectatori au asistat 
pe Stadionul de lamă din Leningrad 
la meciul inaugural care a opus echi
pele R. P. Romine si Belgiei.

VOLEIBALIȘTII ROMÎNI — trans
mite corespondentul Agenției TASS 
— AU PRESTAT UN' JOC DE 
ÎNALTA CLASA. LOR LE-AU TRE
BUIT NUMAI 45 DE MINUTE PEN
TRU A ÎNVINGE CU 3—0 (15—3,
15-4. 15-4) FORMAȚIA BELGIA
NA. CEI MAI BUNI JUCĂTORI Al 
ECHIPEI ROMINE (care a început 
meciul în formația Nicolau, Fieraru, 
Corbeanu ,Drăgan, Miculescu, Plocon) 
AU FOST CORBEANU, FIERARU, 
NICOLAU Șl MICULESCU.

La Moscova, în Palatul Sporturilor, 
în fața a 12.000 de spectatori, s-au

Douâ modiiicâri
in

ale
componenta grupelor I
campionatelor mondiale
au fost produse de echipeleEle ....

(masculină și ieminină) ale Turciei 
care, înscrise, dar neprezentîndu-se, 
au redus cu una numărul participan
telor la întrecerile preliminare din 
grupele I, de la Riga. Astfel în grupa 
I masculină participă numai R.PF. Iu
goslavia, Brazilia și Austria, iar în 
grupa 1 feminină numai R. P. Polonă. 
Brazilia și Austria.

PENTRU CA TITLUL DE CAMPIOANĂ REPUBLICANĂ
SĂ NU-L MAI DECIDĂ 0 SINGURĂ PARTIDĂ!

data reluării întrecerilor în

creind faze frumoase, îndelung aplau
date de spectatori. Scorul a fost des
chis de Steaua, prin Oțelea, în min. 2, 
în urma unei acțiuni personale. Pînă 
la sfîrșitul reprizei, handbaliștii noș
tri au avut în permanență inițiativa 
și au condus cu 2—3 goluri, 
nînd prima parte a meciului 
avans de patru puncte.

După pauză, Steaua a jucat 
bine. Jucătorii circulă mult și 
semănînd „panică" printre apărătorii 
maghiari. De asemenea, reprezentanții 
noștri creează numeroase faze spec
taculoase prin angajarea pivoților, 
făcînd pur și simplu „șah-mat" apă
rarea adversă. Și avantajul a cres
cut. In min. 50 tabela de marcaj a 
arătat scorul de 22—12 în favoarea 
echipei Steaua. Văzînd că au victoria 
asigurată, jucătorii romîni scad ritmul 
jocului, permițînd adversarilor să 
mai înscrie 4 goluri, față de 3 cit 
au mai realizat ei în ultimele 10 mi
nute. Arbitrul N. Suslov (U.R.S.S.) 
a condus bine următoarele formații:

Steaua: Georgescu-Bulgaru (9),
Oțelea (3), Nodea, Telman (1), Totan 
(3)\ Iaeob (2), Schmidt (2), Gruia (4) 
și Stegaru (1).

Honved: Faludi (Szocs) — Szalai 
(1), Adorian (5), Racz (5), Brauns- 
teiner (2), Lengyel (1), Vigh, Szent- 
gati (1), Fenyo, Csiszar (1).

Ț.S.K.A.—Ț.D.N.A 41 — 10 (17—5). 
Partida na avut „istoric". Jucătorii 
sovietici au început „tare" meciul și 
au reușit să cîștige întîlnirea la 
scor. Ei au menținut tot timpul parti
dei același ritm, folosind cu succes 
pe cei doi principali realizatori — 
Ușenko și Mazur. O notă in plus lui 
Ușenko, care a interceptat foarte mul
te pase și a contraatacat eficace. Des
pre jucătorii bulgari trebuie să ară-

termi- 
cu un

și mai 
rapid,

Ț.S.K.A.:
(9), Ușenko 
lovski (4),
(3), Torhala 
Iov.

Ț.D.N.A.:
Petrov (1), Serbanov, Damianov (1), 
Vîlcev, Stare (2), Calpacov (4), 
Gheorghiev (2), Dascalov și Cojoca- 
rov.

Kucima (Paluk)—Mazur 
(15), Fokin (4), Mihai- 
Bogatikov (3), Sepelev 
(2), Sevcenko (1), Koz-

Nikolov (Teodorov)

„Cupa Steaua"
Mîine, cu începere de ia ora 10, în 

sala Floreasca II se va desfășura un 
concurs de haltere dotat cu „Cupa 
Steaua". La întreceri vor participa în 
afara echipei Steaua, halterofili de 
la Rapid, Dinamo Obor, Sirena, Mă
tasea populară și Olimpia.

Concursul va constitui un bun prilej 
de verificare a sportivilor înaintea 
campionatelor republicane pe echipe.

Se apropie ___
prima categorie a campionatelor repu
blicane. ‘
noastre competiții interne de volei va 
începe la 25 noiembrie. Am intrat cum 
s-ar spune în faza în care pregătirile 
echipelor trebuie să capete contur din 
ce în ce mai concret. Participantele la 
campionate au fost împărțite pe serii, 
astfel : Feminin, seria I : 1. C.S.O. Cra
iova; 2. Partizanul roșu Brașov; 3. Com
binatul poligrafic București; 4. Dinamo 
București; 5. Voința București (fostă 
I.F.A.); 6. Farul Constanța; 7. Progresul 
București; 8. Știința Cluj. Seria a Il-a :
1. Metalul București; 2. C.S.M. Sibiu;
3. C.S.M. Cluj; 4. Voința M. Ciuc ; 5. 
C.S.O. Timișoara; 6. Știința București; 
7. Olimpia Brașov; 8. Rapid București. 
Masculin, seria I : 1. C.S.O. Baia Mare;
2. Progresul București; 3. C.S.M. Cluj;
4. Știința Galați; 5. Rapid București; 6. 
C.S.M.S. Iași ; 7. Steaua București; 8. 
Știința Cluj. Seria a n-a : 1. Minerul 
Orașul Dr. Petru Groza; 2. Tractorul

Ediția 1962—1963 a principalei

Constanta; 4. Știinta
~ 6. re

Aslă-seară și mîine-seară, de la ora 
18,30, sala Floreasca va găzdui ulti
mele două etape ale turneului. In sea
ra aceasta, Steaua are o sarcină des
tul de ușoară întîlnind pe Ț.D.N.A. 
Jucătorii romîni pot realiza o victorie 
la scor, care de altfel le este nece
sară pentru îmbunătățirea golavera
jului. A doua partidă va fi cea dintre 
Dukla și Ț.S.K.A.

Mîine seară capul de afiș îl de
ține întîlnirea Steaua — Dukla (în 
deschidere Honved — Ț.D.N.A). 
După toate probabilitățile va fi finala 
turneului (in cazul că Dukla va în
vinge pe Ț.S.K.A.). 'Ambele echipe 
doresc să cîștige această importantă 
competiție și, în consecință, vor pre
zenta garniturile complete. Astfel, de 
la Dukla nu vor lipsi cunoscuții in
ternaționali Vicha, Trojan, Duda, Ma- 
reș și Havlic, iar de la Steaua — 
maeștrii emeriți ai sportului Bulgaru, 
Nodea și Telman, maestrul sportului 
Oțelea, precum și Schmidt, Totan, 
Gruia. Jucătorii romîni, care cunosc 
jocul adversarilor lor, au toate șanse
le să termine învingători. Le este însă 
necesar să Joace cu mai mult calm, 
să folosească fiecare fisură din apă
rarea Duklei, să se apere foarte atenți, 
la rîndul lor. Noi le dorim succes 1

V. POMPILIU

Un start original în campionatul de „clasice"individual
TIMIȘOARA 12 (prin telefon de la 

trimisul nostru). — Ced de al 25-lea 
campionat al țării la lupte clasice a în
ceput într-un mod neobișnuit. Startul ac
tualei ediții s-a dat cu proba de... 60 
m plat. După aceea, participanții (a- 
proaipe 140 de luptători) s-au întrecut 
la lungime de pe loc și la 800 m. Re
zultatele înregistrate în fișele de con
curs, au confirmat buna pregătire fizică 
a sportivilor.

Au urmat apoi în fața halei de sport 
din centrul orașului (unde vor avea loc 
întrecerile ptropriu-zise) probele de for
ță. Fiecare concurent a trebuit să ri
dice o bară care echivala cu greutatea 
categoriei sale. Cele mai bune rezultate 
ia această probă le-au obținut concurcn- 
ții de la categoria 63 kg. : Ion Cernea 
a ridicat bara de 20 de ori și a obținut 
și cel mai bun timp la 800 m : 2:16.5, 
ion Ș ele an — Tulcea (de 18 ori), Pe
tre Dovid-Timișoara (de 16 ori), Adal
bert Fulop (de 16 ori), Ion Vaideș-

Brașov (de 15 ori), Mihai Suits (de 10 
ori), Simion Popescu (de 10 ori) etc.

Consiultmd list de partlcipanțiilor și a- 
sistîmd la această probă de forță ne-am 
dat scama că cele mai echilibrate între
ceri vor avea loc la categoria 63 kg. 
întreceri disputate se anunță și la ca
tegoria 52 kg. (deși lipsește Gheorghe 
Szabad, accidentat), la 57 
kg. și «la 78 kg.

Notăm că la categoria de 
peste 97 kg. numai cinci 
din cei peste 20 au reușit să 
de 97 kg. Considerăm că la capitolul 
forță antrenorii au depus prea puține... 
eforturi. Cei mai bine pregătiți s-au do
vedit luptătorii Martinescu Il-Craiova 
(6 ridicări), Gh. l^opovici-București (5 
ridicări), N. Martinescu-Buc. (2 ridi
cări).

Au urmat probele de control la ridi
cări în brațe și executări de procedee 
tehnice.

Sîmbătă dimineață votr începe întrece
rile la saltea.

kg., la 70

97 kg. și 
eoncurenț î 

ridice bnra

Brașov; 3. Farul . .
Timișoara; 5. Dinamo București; 
trolul Ploiești; 7. Olimpia București; 8. 
Fulgerul Suceava.

Totodată, a început să se reliefeze și 
formula după care se vor desfășura 
campionatele anul acesta. Modificările 
care-i vor fi aduse celei din campiona
tul precedent urmăresc obținerea unui 
spor de interes din partea echipelor 
deci și a spectatorilor — pentru jocu
rile din serii și așadar o mai atentă pre
gătire generală. Pentru aceasta una din 
cele cîteva măsuri preconizate de forul 
federal — și, după părerea noastră, cea 
mai judicioasă — prevede : primele pa
tru clasate în serii participă la turneul 
final pentru locurile 1—8, celelalte Ia 
turneul final pentru locurile 9—16; in 
turneele finale, echipele clasate pe locu
rile 1—4 în șeriile fazei divizionare a 
campionatelor ar urma să se întâlnească 
din nou între ele, făcîndu-se clasamente 
separate, însă prin adițiunea și a punc
telor obținute de echipe în întâlnirile 
din serii, deci clasamente pe cite nouă 
jocuri : trei în tur, trei în retur și trei 
în turneul final; echipele care vor o- 
cupa primele două locuri în aceste gru
pe vor alcătui o nouă serie de patru e- 
chipe, care se vor întâlni între de tnr- 
retur, pentru a desemna ocupantele pri
melor patru locuri in clasamentul final; 
celelalte patru echipe din grupele frun
tașe ale turneelor finale vor disputa cite . 
un singur joc direct: cele de pe locu- 
rile ni în grupe pentru locurile 5—« 
clasamentul final, iar cele de pe 
rile IV In grupe pentru locurile 7—«, 
echipele clasate pe locurile 5—6 în se
riile campionatelor se vor întîlni în tur
neul final între ele numai tur, pentru 
desemnarea locurilor 9—12 în clasamen
tul final, iar cele de pe locurile 7—8 în 
serii ar urma să se întâlnească de ase
menea între ele numai tur, pentru locu
rile 13—16 în clasamentele finale.

...Să recunoaștem că prea simplu nu 
e. Mai ales la prima vedere. Un studiu 
ceva mai atent ne-a arătat însă avan
tajele acestei formule, pentru care opi
năm. Cu ajutorul ei, considerăm că se 
va reduce simțitor și numărul „surpri- 
zelor“, dar și cel al învingătorilor 
dinainte cunoscuțl. Și în nici un caz ti
tlul de campioană republicană nu va 
mai fi hotărît la urma urmei de o sin
gură confruntare, de un singur meci, 
cum a fost decis, de pildă, exclusiv prin 
întîlnirea Dinamo—Rapid în trecuta &- 
diție a campionatului feminin.

- c. f. - '

Hiinc, pe stadionul Tineretului,

CUPLAJ AL ECHIPELOR FEMININE BUCUREȘTENE:
PROGRESUL-ȘTIINTA ȘI RAPID-UNIREA

Etapa a șasea programează un nou 
cuplaj al echipelor bucureștene. De 
data aceasta insă, disputa se va da 
între echipe feminine. Liderul seriei 
I. Progresul, va întîlni pe Știința 
(duminică, stadionul Tineretului, ora 
16,15). In perspectivă un meci echi
librat, care, in cazul imei victorii 
a Științei, poate să aducă modificări 
importante in clasament. Rapid, la 
un punct diferență de Progresul, are 
o sarcină mai ușoară jucînd cu Uni
rea (duminică, stadionul Tineretului 
ora 15,15). O partidă sub semnul 
egalității se anunță a fi cea de la 
Brașov, în care Tractorul va încerca

să întreacă pe recenta învingătoare a 
Științei București, S.S.E. Ploiești.

In cea de a Il-a serie a campiona
tului feminin echipele din Timișoara 
joacă acasă. Constructorul cu Vesti
torul București, C.S.S. Banatul cu 
Mureșul Tg. Mureș și Știința cu 
C.S.M. Sibiu.

In campionatul masculin, seria 
I, o întilnire atractivă este progra
mată la Ploiești: campioana țării — 
Dinamo București va primi replica 
Rafinăriei Teleajen. In București, sînt 
programate două întîlniri: Știința — 
Tractorul Brașov și Rapid — C.S.M.S 
Iași (duminică dimineață, teren Ciu
lești, în cuplaj de la ora 10). Mîine, 
studenții bucureștenl, dacă vor avea 
o bună pregătire fizică, pot înregistra

prima lor victorie din acest campio
nat.

în seria a Il-a, liderul, C.S.M. Re
șița, se deplasează Ia Brașov, unde 
are de trecut un „hop" destul de 
greu: Dinamo, una dintre pretenden
tele la șefia seriei. O altă partidă 
care poate aduce schimbări în clasa
ment va avea loc la Tg. Mureș, 
intre două echipe studențești: Știin
ța Tg. Mureș — Știința Petroșeni.

Etapa a șasea mai programează 
următoarele întîlniri: campionatul fe
minin: Sighișoara: Faianța — S.S.E. 
Constanța; Petroșeni: S.S.E. — Fa
vorit Oradea; campionatul masculin: 
Timișoara: Tehnometal — C.S.O. Cra
iova; Sibiu: Voința — Știința Timi
șoara,

B. T1BERIU

Luptele clasice ojeră multe uefiutu spectaculoase, ca fi In JotogruJiu tie jafi



I CONCURS DE OBSTACOLE 
I LA „STEAUA"
I Mîine dimineață pe terenul sportiv 
lai clubului Steaua din prel. Bd. Ghen- 
Icea, specialiștii probelor de obstacole 
Ine vor demonstra măiestria în acest 
«spectaculos gen de întrecere. Dintre 
principalii alergători, care vor lua 
[startul am notat pe: M. Dănescu, E. 
|Kerestes, M. Pop, M. Cernescu, T. 
[Popa, E. Seiler, Cr. Ionescu, S. Io- 
|nescu.

„CUPA 7 NOIEMBRIE" LA SIBIU

Recent a avut loc la Sibiu un reu
șit concurs motociclist de viteză pe 
circuit la care au participat 80 de 
alergători din orașele Timișoara, Re
șița, Tg. Mureș, Arad, Hunedoara, 
Brașov, Alba Iulia, Sibiu și Bucu
rești. Concursul organizat de asocia
ția sportivă Voința Sibiu a fost dotat 
cu cupa „7 Noiembrie". Trofeul a re
venit echipei Steagul roșu Brașov, 
formată din alergătorii: P. Ovidiu, 
C. Pescaru, O. Stephani, E. Szasz și 
P. Mulner. lată cîștigătorii probelor: 
125 cmc — P. Fischer (Voința Sibiu); 
175 cmc — M. Pop (Dinamo Buc.); 
350 cmc IJ — L Kovacs (Voința 
Brașov); 250 cmc — O. Stephani; 
350 cmc — K. Rautenstrauch (Voința 
Sibiu); nelimitat—K. Rautenstrauch; 
125—175 cmc începători: G Fischer 
(Siderurgistul Hunedoara); 350 cmc
— D. Arșin (Voința Timișoara); ataș
— Rautenstrauch—Koch (Voința Si
biu).

ILIE IONESCU, 
ILIE PREDA-coresp.

I

ETAPA A DOUA (RETUR) A CAMPIONATULUI REPUBLICAN
I In Capitală, campionatul republican 

echipe continuă cu disputarea ur- 
I mătoareâor întllniri: Metalut-Petro- 
I lui (meciul are loc astă-seară, de la 
I ora 19, la uzinele Semănătoarea), 
I Progresul—Muscelul (mîine diminea- 
I ță, de la ora 10, în grădina Progresul 
I din str. Ion Vidu) și Rapid—C.S.O. 
I Reșița (mîine seară, de la ora 19, la 
I stadionul Giulești).

Programul întilnirii de astă-seară, 
I dintre metalurgiștii bucureșteni și 
I boxerii de la Petrolul este următo
rul : Dine ă—Ivan, Cristea— Avram, A. 
Olt-eanu — Odică, Minea — Stanciu, 

I Calița — M. Cornel, Enuf — Bădescu, 
I. Otteamu — Kiss, Osman — Vlădes- 
cu, Ghețu — Burcea, Basarab — I. A- 

I le.tandru.
Progresul și Muscelul Cîmpulung se 

^Hrilnesc într-o dispută care se anun- 
^^hjnteresantă, deși judecind după 
^^Hngurația clasamentului seriei a 
treia (Progresul ocupă locul I iar mus- 
celenii, ultimul) între cele două for-

întreceri decisive pentru titlurile de campioni
I Snagovul găzduiește din nou între- 
I cerile celor mai buni schifiști și echi- 
I fiste din țară (peste 200) în luptă pen- 
I tru cucerirea titlurilor de campioni 
I republicani la canotaj academic pe a- 
I nu,} 1962. Finalele au început de ieri 
I cînd au avut loc seriile la majorita

tea probelor, dar probele decisive ale 
campionatului se desfășoară astăzi 
și mîine. Iată, de altfel, programul 
ultimelor două zile de concurs : sim- 
bătă 13 oct., de ia ora 10 pină la 12,30, 
recalificările la o serie de probe, in 
majoritate masculine ; de la ora 17, 
din sfert in sfert de oră se va da 
startul în patru din cele cinci finale 
feminine Și anume: schif 4+1 rame, 

-#mplu, 4-j-1 vîsle, 8 + 1; duminică 14 
oct ; de la ora 10 se va da startul 
(din 20 în 20 de minute) în finala 
feminină de dublu și apoi la toate 
celelalte finale masculine : schif 4-j-1,

Lt&tgine de la o pasionantă iitlrecere a echipajelor jeuuuitie de scltij 4-t-l raiue

Portarul bulgar Lalov refine balonul, la un atac al rapidișlilor

Un meci cu două reprize total dife
rite ca aspect. La început cîteva mi
nute de iureș rapidist dar apoi partea 
întii a jocului produce multe „du
reri de cap* inflăcăraților suporteri 
din Giulești. In afară de faza din pri
mul minut cind, mai atent Georgescu 
putea deschide scorul, abia in minu-

mâții există o vizibilă diferență de 
valoare. Bucureștenii prezintă o echi
pă mai robustă, mai combativă, în 
timp ce oaspeții vin în Capitală cu 
o formație miit mai tinără, dar care 
a lăsat de fiecare dată o bună im
presie datorită boxului curat, spec
taculos pe care-î practică. In echipa 
Progresul vor figura, printre alții, 
Bariciu, Angliei, Fieraru, Gh. Cons
tantin iar de la oaspeți vom avea 
prilejul să urmărim evoluția lui: 
Marin Ion, Florea Hie, D. Pavel etc. 
In sfîrșit, mîine seară, rapidiștii pri
mesc vizita boxerilor reșițeni. Prima 
șansă, — o au, firește, boxerii din 
Giulești.

In (țară se vor disputa următoarele 
Crișud 
Cluj,

Timi- 
CSMS

întîlniri : C.S.O. Craiova—ASA 
Oradea, Metalul Bocșa—CSM 
Constructorul Hunedoara—CSO 
șoara, Steaua—CSO Baia Mare, 
Iași—CSO Galați, CSO Brăila-Voin- 
ța, Farul Constanța—Dinamo.

simplu, 2-Ț-l, 4 fără cir- 
8+1.

2 fără cîrmaci, 
maci, dublu și

întrecerile se anunță disputate în 
ce privește lupta pentru primul loc, 
în special la probele masculine, unde 
cursele de S 1 și S2 pun numeroase 
semne de întrebare în privința noilor 
campioni (Ferenczi sau Aposteanu, 
respectiv Steaua. Știința sau Olimpia 
Buc. ?). Probele feminine vor fi — după 
calculele hirtiej — mai puțin incer
te în privința ciștigătoarelor. .Ana Ta- 
maș (U.T.-Arad) la simplu, echipa
jele Olimpiei Buc. la 4—ț—1 visle și 
8+1, Metalul Buc. la dubiu și Știința 
Buc. la 4—1 rame avînd, categoric, 
prima șansă. Totuși și în canotaj 
pot întimpla surprize... Asaltul, de 
nul trecut, al elementelor tinere 
poate confirma această părere.
am dori-o... (N.M.) 

se 
a- 
ne
Și

Foto : V. Bageac

tul 50 Rapidul prin același Geor
gescu a avut... prima lovitură pe 
spațiul porții formației soi io te Ce s-a 
întimplat pină atunci ? In minutul 
10, centrul înaintaș bulgar Kotkov 
profită de o ezitare a apărării rapi- 
diste, face cițiva pași cu balonul, șu- 
tează sec, mingea trece pe lingă Nicu- 
lescu — fără măcar ca acesta să 
schițeze vreun gest — și se oprește 
in plasă: 1—0 pentru Lokomotiv So
fia. De aici încolo, pină la pauză, 
bucureștenii se întrec în greșeli 
meroase pase Ia adversar, acțiuni 
tate fără convingere, șuturi la 
tanțe de mulți metri pe lingă 
peste poartă). In plus, feroviarii 
sesc pase pe sus și lupta corp la

(nu- 
pur- 
dis- 
sau 

foTo- 
corp

Triplă intilnirc 
R. P. Rominc și

(Urmare din pag. 1)

NOTteresant cuplaj în cadrul căruia 
evolua formațiile de juniori și de ti
neret ale celor două țări. Reprezenta
tiva noastră de tineret, alcătuită pe 
scheletul echipei Viitorul, s-a pregătit 
cu grijă sub conducerea antrenorilor 
Gheorghe Ola și Bazil Marian. Din 
lotul de tineret al țării noastre fac 
parte: Ghiță, Adamache, Pai, Dan 
Coe, Zgardân, Petescu, Răcelescu, O. 
Popescu. Pașcaou, Neșu, N'ăsturescu, 
Matei, Dumitriu II, Pavlovici. Gane, 
Năftănărlă. Hălăgean și Haidu. For
mația de mîine: Ghița—Pai, Petescu, 
Răcelescu—Popescu, Neșu—Matei. Du
mitriu, Gane, Hălăgean, Haidu. Jocul 
de tineret va fi condus de o brigadă 
de arbitri greci, cu Demostene Sta- 
chos la centru.

Echipa reprezentativă de juniori a 
R.P. Romine susține, în deschiderea 
cuplajului, primul său joc internațio
nal din acest sezon. Lotul, antrenat 
de Eug. Iordache și Nicolae Dumitres
cu, este alcătuit din următorii jucă
tori: Duca (Industria Sirmei Cimpia 
Turzii), Suciu (Viitorul), Stoenescu 
(Dinamo Obor), Peri (Arieșul Turda), 
Szucs (Crișana), Bojani (Ațureșul), 
Circiumârescu (Dinamo Pitești), Dinu 
(Rapid), Piesa (Farul), Grăjdeanu 
(Rapid), Mareș (Viitorul), Kiss (Vii- 
tontl), Mureșan (Viitorul), Ștefănes- 
cu (Viitorul), Avram (Viitorul), Du
mitru Nicolae (Petrolul), Nunweit'er 
VI (Dinamo) și Lungu (Viitorul). 
Formația de mîine: Suciu—Grăjdeanu. 
Mareș, Kiss—Peri. Pleșa — Mureșan. 
Ștefănescu. Avram, Dinu, Cărciumă- 
rescu. Meciul de juniori va fi condus 
de arbitrul bulgar Rumianțev.

Programul de mîine este urmă tonii: 
ORA 13,30: R. P ROM1NA — R. D. 
GERMANA (JUNIORI); ORA 15.30: 
R. P. ROMINA — R. D. GERMANA 
(TINERET).

SOSIREA OASPEȚILOR

au
ju-

Sportivii 
reprezen- 
și nume- 
sosit in

de fostul

Aseară, pe aeroportul Băneasa, 
sosit loturile de tineret și de 
niori ale R. D. Germane. ~ 
oaspeți au fost primiți de 
tanti ai F.R.F., de ziariști 
roși activiști sportivi. Au 
total 39 de persoane.

Lotul de ținere), condus 
internațional Gerhardt Marotzke și 
antrenat de Fritz Belger și Horst 
Sockoll, cuprinde 15 jucători. Antre
norul principal Frite Belger ne-a de
clarat la sosire că echipa de tineret 
deține o formă remarcabilă și speră 
să obțină un rezultat bun.

Iată echipa probabilă care va juca 
mîine: Zulkowski — Stumpf. Wruck, 
Hergeseil (Geisler) — Panikau 
(Schmidt), Hoffmairtm — Rock, Ko- 
chaile, Stein, Kleininger, Vogel.

Lotul de juniori al R. D. Germane 
(cmcLucător tov. Erhanit Navrotcky,

ale apărătorilor ra-

a jocului aduce par- 
Rapid pe teren. Ju-

ceea ce convine inalților și atleticilor 
fotbaliști de la Lokomotiv. Oaspeții 
nu reușesc însă să mai marcheze, cu 
toate că Debîrski și Kotov au cîteva 
pătrunderi spectaculoase, fie din cau
ză că folosesc mai mult acțiuni indi
viduale, fie datorită intervențiilor de 
ultimul moment 
pidiști.

Partea a doua 
că o altă echipă 
cătorii din Giulești se mișcă cu vioi
ciune, acționează mai legat și fazele 
critice Ia poarta oaspeților se succed 
una după alta. In opt minute rapidiș- 
tii au cinci cornere dar nici unul nu 
este fructificat. Abia în min. 78, 
Georgesc ridică o minge lui Ionescu 
care trage sigur și înscrie, egalînd: 
1—1. Dominarea gazdelor devine și 
mai evidentă dar scorul nu mai poate 
fi modificat deoarece înaintașii și une
ori și cei doi mijlocași de la Rapid 
se grăbesc în execuții, loviturile Ier 
nu-și găsesc ținta. In acest timp, fot
baliștii bulgari fac un joc destructiv, 
trimițind mingile afară sau... „acasă* 
Raport de cornere: 12—1 pentru Ra
pid, de unde rezultă că feroviarii au 
utilizat loviturile de colț doar ca o 
formalitate de a repune mingea în 
joc și nu pentru a-șî crea ocazii favo
rabile de înscriere.

Arbitrul Mircea Cruțescu a condus 
bine următoarele formații:

Rapid: Niculescu-Lupescu, Motroc, 
Dan Coe-Neacșu, Langa-Năsturescu, 
Georgescu, Ionescu, Gherghina 
min 36 Codreanu), Kraus.

Lokomotiv Sofia: Lalov (din 
60 k>sifov)-Metodiev. Dimitrov, 
cevski-Milușev, Dragomirov-Koțev, 
Spasov, Kotkov, Lazarov, Debîrski.

(din

min. 
Ka-

C. COMARNISCH1

între fotbaliștii
R. D. Germane

Uckrow, Stahl,

antrenor Manfred Pfeiffer) cuprinde 
de asemenea 15 jucători. După cum 
ne-a anunțat antrenorul echipei, mîine 
vor apare pe teren următorii 11 ju
cători: Simrmk
Nietzke — Bransik, Bethke — Ber
ger, Franke, Geyier, Weber, Matthei. 
Rezerve simt: Seidel (portar), Preuss 
(fundaș), Vrana (mijlocaș), Hamann 
(înaintaș).

In acest an, echipa de juniori a 
R. D. Germane a luat parte la tur
neu] LJEFA, participînd la grupa de 
la CluȚ Tinerii jucători germani au 
lăsat o bună impresie, obținînd două 
victorii (3—2 cu Grecia și 4—1 cu 
U.R.S.S.) și clasîndu-se pe locul II în 
serie. Ulterior, ei au jucat cu R. P. 
Polonă ia Bydgoszcz (1—3) și două 
meciuri cu Iugoslavia (0—1 și 3—0).

Joi, la Berlin, echipa de 
a R. D. Germane a întrecut 
meri de antrenament pe cea 
niori cu scorul de 5—3.

tineret 
intr-un 
de ju-

ȘTIRI
Mîine, două restanțe in categoria A

i
Mîine se dispută, în cadrul cate

goriei A, două jocuri restanță. La Ba
cău, dinamoviștii din localitate vor 
primi vizita dinamoviștilor bucureș- 
teni iar la Brașov Steagul roșu întil- 
nețte Steaua.

Cileva rezultate

Meciuri de fotbal amicale: Minerul 
Deva — Minerul Lupeni 2—1, Re
colta Cărei — Crișana Oradea 6—1, 
Steagul roșu Brașov — Hidromecani
ca Brașov 12—1.

Meci amical Progresul-Petroîul

Mîine dimineață, pe stadionul Pro
gresul, se dispută meciul amical din
tre echipele Progresul și Petrolul 
Ploiești. Meciul este programat la ora 
9.30 dimineața.

La Constanfa, Farul—Rapid

I i

Echipa bucureșteană Rapid se de
plasează mîine la Constanta unde va 
susjine după amiază un meci amical 
cu formația locală Farul.

Turneul echipei Spartak Subotifa

Continuindu-și turneul in (ara noas
tră, echipa iugoslavă Spartak Suboti-

Goigeterii campionatului 
categoriei A, B și tineret

CATEGORIA A

8 goluri: Dridea I (Petrolul)
7 goluri: I. Ionescu (Rapid)
6 goluri: Biikdssy (Farul)
5 goluri: Harșani (Crișana), Adam 

(Știința Cluj), Manolache (Știința Ti
mișoara)

4 goluri: Năsturescu (Rapid), Sely- 
mesi II (St. roșu), Ciosescu, Dinulescu, 
(Farul), Voinea (Progresul), Tabar- 
cea (Petrolul), Dumitriu II, Haidu 
(Viitorul), Constantin (Steaua).

TINERET

8 goluri: Petrică (Crișana)
6 goluri: Chiru (Rapid), Brindu- 

șescu (CSMS), Donciu (Steaua)
5 goluri: Ene Daniel (Dinamo Buc ), 

Necula (St. roșu), Stanciu (Steaua)
4 goluri: Dumitrescu (Dinamo Buc.), 

Oaidă (Progresul), Ganga (Știința 
Timișoara).

CATEGORIA B

SERIA I

7 goluri: Iordache (Metalul Tîrg.).
5 goluri: Chiriță (Metalul Tirg.j’, 

Munteanu (Poiana Cîmpina)
4 goluri: Atanasiu (CFR Pașcani), 

Babone (Prahova), Daraban (C.S.O. 
Galați).

SERIA A II A

7 goluri: Lovin (Dinamo Pitești).
6 goluri: Sfirlogea (CSM Reșița)^

DRIDEA I (Petrolul)
<

6 goluri: Văcaru (CSM Sibiu), 
lancu (Dinamo Obor)

SERIA A 1H-A
7 goluri: Vegh (Mureșul Tg. 

Mureș)
6 goluri : Trif (CSO Baia Mare)
5 goluri: Chiru (Vagonul Arad), 

Petz II (Recolta Cărei).

ȘTIR I...
ța joacă mîine la Reșița cu CSM din 
localitate.

CLASAMENTELE „CUPEI 
SPORTUL POPULAR" Șl „CUPEI LOTO 

PRONOSPORT" DUPĂ 8 ETAPE

„CUPA SPORTUL POPULAR"
1. Știința Cluj 1 punct

2—4. St. roșu <7’3 puncte
Viitorul 3 puncte
U.T.A. 3 puncte

5—6. Steaua 4 puncte
Petrolul 4 puncte

7—9. Progresul 6 puncte
Dinamo Bacău 6 puncte
Farul 6 puncte

10. Minerul 7 puncte
11—12. Știința Timișoara 8 puncte

C.S.M.S. 8 puncte
13. Crișana 10 puncte
14. Dinamo București 13 puncte
15. Rapid 16 puncte

„CUPA LOTO-PRONOSPORT"

1. Petrolul 4- 13 goluri
2. Viitorul + 8 goluri
3. Farul 4- 6 goluri
4. Știința Cluj 4- 5 goluri
5. Steaua 4- 4 goluri

6—8. Progresul 4- 3 goluri
Rapid 4- 3 goluri
C.S.M.S. 4- 3 goluri

9. Dinamo București 4- 2 goluri
10. Știința Timișoara — 2 goluri

1—12. U.T.A. — 5 goluri
St. roșu — 5 goluri

13. Dinamo Bacău — 6 goluri
14. Crișana — 9 goluri



UNDE MERGEM?
Gh. Langa (Steaua) și C. Vlad (Dinamo) :n capitală

A Z I
i

conduc după întrecerile de dresaj
Decor oarecum neobișnuit, pe baza 

hipică din calea Plevnei. în locul 
„staționatelor" sau „oxerelor", alte... 
obstacole, tot atît de dificile : cifrele 
care indică diferitele mișcări ale pro
gresiei de dresaj. De la astfel de 
concursuri lipsesc, desigur, crainicii 
și... aplauzele în timpul probei. Cea
suri întregi, domnește liniștea. Spec
tatorii — din păcate mai puțini ca 
la spectaculoasele întreceri de obsta
cole — comentează în șoaptă „opri
rile" sau „contragalopurile" celui care 
caută să obțină la cit mai multe 
mișcări nota maximă: 6.

Contrar multor păreri, este in a- 
ceastă întrecere ceva deosebit de 
frumos, de interesant, de spectaculos. 
Ne-a dovedit-o încă o dată, proba de 
dresaj din cadrul campionatelor re
publicane. de probă completă — mij
locie și ușoară — desfășurată joi și 
vineri. N-au lipsit nici disputele pa
sionante 
de categorie 
la mijlocie, 
sigur. Cărei 
cu Rădăuți 
ducea pină aproape de sfirșitul pro
bei dinamovistul Enache Boiangiu, cu 
Nașu, pentru ca în cele din urmă 
primul loc să revină... ultimului con
curent, campionului de obstacole la 
categoria grea. Gheorghe Langa 
(Steaua). Iată, de altfel, clasamentul 
întrecerilor de dresaj din prima zi 
a campionatelor: 1. Gh. Langa
(Steaua) cu Stejar — .55 p ; 2. Oscar 
Recer (Dinazno) cu Adj ud — 74 p; 
3. E. Boiangiu (Dinamo) cu Nașu — 
77 p : 4 W. Fleischer (C.S.M. Sibiu) 
cu Nonius — 90 p; 5-6. Gh. Iuja 
(Steaua) cu Severin și C. Vlad (Di
namo) cu Savant - 91 p.; 7. Carol 
Goghes (C.S.M. Sibiu) cu Rădăuți — 
106 p, 8. Emil Olteanu (Steaua) cu 
Bardac — 134 p.

După cîteva suptinzătoare greșeli 
din prima zi, C. Vlad s-a revanșat 
ieri in proba pentru categoria ușoa
ră, ocupind primul loc cu 78 p 
și dovedind astfel că și in acest an 
s-a pregătit cu multă grijă în vede
rea campionatelor. în general, con- 
curenții s-au prezentat bine în între
cerile de dresaj și apropiatele dife-

nici surprizele. în proba 
A, pentru întrecerile de 
favoritul nr. 1 era. de- 

Gogheș (C.S.M. Sibiu) 
dar. în clasament eon

rențe de punctaj reflectă evident a- 
cest lucru. Și, în plus, promit o luptă 
strânsă in proba de fond care se des
fășoară astăzi pe traseul din împre
jurimile G.A.S. Roșia și unde fiecare 
concurent va căuta, desigur, să ob
țină maximum de bonificație. Așadar, 
la cea de a doua întrecere din cadrul 
campionatelor republicane de probă 
completă, categoria ușoară, călăreții 
vor lua 
obținut 
ieri: 1.
— 78 p;
— 88 p; 3. H. M idler (C.S.M. Sibiu) 
cu Mangalia — 92 p; 4. Tudor Va
sile (Steaua) cu Leandru — 99 p; 
5. E. Boiangiu (Dinamo) cu Vifor — 
102 p; 6—7. Th. Stanciu (Steaua) cu 
Gerilă și Victor Puiu (Dinamo) cu 
Greer 
Jaguar 
(Steaua) cu
Călugănțoiu (Steaua) cu Ogar — 118 
p ; 11. Puiu Victor (Dinamo) cu Glod
— 122 p; 12. Ioniță Bone (Steaua) 
cu Amara — 167 p.

înaintea oricăror altor concluzii pe 
marginea campionatelor in plină des
fășurare, se poate oricum vorbi 
despre o participare valoroasă. despre 
o luptă disputată chiar

startul cu următorul punctaj 
la dresaj în întrecerile de 
C. Vlad (Dinamo) cu Keeps 
2. Gh. Iuja (Steaua) cu Stix

109 p; 8. Th. Stanciu cu
114 p; 9. D. Hering 
Fatma — 117 p; 10. Gh.

o 
preocupare sporită pentru dresaj. Am 
notat, printre altele prezența — pen
tru prima oară a unor călăreți la 
astfel de probe (Dumitru Hering), re
venirea lui Gh. Langa în rindul că
lăreților de probă completă — ele
ment foarte important în pregătirea 
sa la un nivel cit mai ridicat — ca 
și „contactul" reușit al celor mai 
mulți dintre participanți cu elemen
tele nou introduse in progresia pen
tru proba completă (pornirea la galop 
din trap săltat, pornirea la galop 
din pas). Așa cum era de așteptat, 
alături de călăreții de la 
Dinamo, tinerii sibieni au 
întrecerile de dresaj că au 
un evident progres, chiar 
nu au reușit să acumuleze un punc
taj superior.

Astăzi, călăreții de probă 
se vor reîntâlni pe traseul 
de fond (18,700 km pentru 
ușoară și 30,210 km pentru 
mijlocie) iar mîine — la ora 10, pe 
baza hipică din calea Plevnei — ei 
vor lua startul In ultima probă a 
campionatelor, întrecerile de obstaco
le, la sfirșitul cărora vom cunoaște 
și noii campioni ax țării la proba 
completă de călărie.

prima zl Si, în general, despre

HANDBAL: sala 
ora 18,30: Steaua 
Ț.S.K.A. — Dukla 
țional).

Floreasca, de la
— Ț.D.N.A. și 
(turneu interna-

/ 
ATLETISM: stadionul Tineretului, 

de la ora 9: concurs de marș orga
nizat de asociația sportivă P.T.T. și 
un concurs al C.S. Școlar.

CĂLĂRIE: Baza hipică din
Plevnei, de la ora 10: concursul de

cal.

A apărut revista

Steaua și 
arătat în 

înregistrat 
dacă unii

completă 
întrecerii 
categoria 
categoria

DAN GÎRLEȘTEANU

CONCURSURL. REZULTATE,.

Cultură Fizică și Sport”
Nr. 3/1962

obstacole din cadrul campionati 
republican de probă completă.

GIMNASTICA: sala școlii tehr 
de comerț (str. Sborului 17), de 
ora 8: concurs pentru juniori org< 
zat de clubul Olimpia.

MOTO: terenul Steaua, de la 
10: concurs de obstacole și un c 
curs de îndemînare pentru începăti

HANDBAL: sala Floreasca, de 
ora 18,30: Ț.D.N.A. — Honved 
Steaua •— Dukla (turneu interna 
nai); stadionul Giulești, ora 10: Șt 
{a — Tractorul Brașov (m). Răpit 
CSMS Iași (m); stadionul Tineretu 
ora 15,15: Rapid — Unirea (f)\ Șt 
ța — Progresul (f).

POLO: bazinul Tineretului, 
11,30: Rapid — Știința Cluj 
republican).

HALTERE: sala Floreasca 
la ora 10: concurs dotat cu 
Steaua*.

<
(car

ii,
-Cu

DEVA. Pe stadionul .Cetate* a avut 
Ioc un concurs cu caracter regional. 
Frigul și vintui au mfhioitat desfășu
rarea probelor. Cîteva rezultate: BĂR
BAȚI: 100 r.i: A. Berthold (Huned.) 
11.3; 800 m: M. Toma (Huned.) 2:15.2: 
110 mg: T. Salomon (Huned.) 17,9; 
suliță: Gh. Zagres (Deva) 58,12; FE
MEI: 400 m: El. Lupescu (Ilia) 69.2; 
disc: A. Zauner (Deva) 27,54. De la

Miine se dispută penultima etapă a campionatului republican

CR1ȘANA ORADEA ÎNVINSĂ DE INDUSTRIA UNII TIMIȘOARA!
Două modificări s-au produs în 

clasamentul campionatului republican 
de polo după etapa desfășurata joi 
după-amiază: Crișana Oradea, în
vinsă de formația Industria Lînii 
Timișoara, a cedat locul IV Științei 
București, iar Industria Lînii a tre
cut pe locul VII, înaintea Rapidului. 
Iată clasamentul : 1. Steaua Bucu
rești, 2. Dinamo București, 3. Știința 
CSuj, 4. Știința București, 5. Crișana 
Oradea. 6. Mureșul Tg. Mureș, 7. 
Industria Linii Timișoara, 8. Rapid 
București, 9. l. C. Arad, 10. Progre
sul București.

Și acum cîteva amănunte despre 
Întrecerile de joi:

INDUSTRIA LINII TIMIȘOARA- 
CRIȘANA ORADEA 5-4 (0-1, 2—2, 
2—1, 1—0). Poliștii timișoreni au ob
ținut în partida cu Crișana cea mai 
valoroasă victorie a lor din actualul 
campionat. Deși au atacat mai mult, 
ei nu au reușit să conducă însă decit 
în ultima repriză. Golurile au fost 
înscrise de: Bernstein (2), Cinteanu, 
Rbrich, Lăszlo, pentru Industria Lînii, 
Hegycssi, Covaci, Oanță și Csordas, 
pentru Crișana. (AL. GROSS — co- 
resp. regional).

ȘTIINȚA CLUJ - STEAUA BUCU
REȘTI 2-3 (0-2, 0-1, 0-0, 2-0).
Primele două reprize au aparținut

bucureșbenilor, care au ratat și un 
4 m prin Firoiu. Din repriza a IlI-a 
clujenii au fost în superioritate nu
merică, dar nu au reușit să marcheze 
decit in ultimele 5 minute. Au în
scris : Sarvady (2), Firoiu, pentru 
Steaua, Bikfalvi și Danciu, pentru 
Știința. A condus bine arbitrul A. 
Kiss (Tg. Mureș). Partida s-a desfă
șurat la Oradea, 
CSuj i s-a ridicat 
ganiza — un timp 
drul campionatului 
GHIȘA — coresp.

întreceri aa lipsit atleții din Alba Iulia, 
Petroșeni, OrSștie. (I. SIMION — 
respondent).

GALAȚI. Pe stadionul Dunărea 
localitate s-au desfășurat întrecerile 
diționalului concurs dotat cu „Gupa 
nării". La sfirșitul competiției clasamen
tul general pe echipe a fost următorul: 
1. reg. Ploiești 285 p; 2. reg. Iași 
158,5 p; 3. reg. Galați 157 p; 4. reg. 
Bacău 153,5 p. Cele mai bune rezultate : 
BĂRBAȚI: 100 m: V. Suciu (I) 11,6; 
200 m : V. Suciu 23,8 ; 400 m: C. Ște- 
fănescu (P) 52,3; 800 m: C. Ștefă- 
nescu 2:01,4; 5.000 m: V. Florea (B) 
15:08,0; 10.000 m: V. Florea 32:59,0; 
10 km marș: Gh. Maftei (B) 53:47,0; 
110 mg: V. Suciu 15,8; lungime: G. 
Sibianu (P) 6,60; înălțime: X. Boboc 
(P) 1,84; prăjină: I. Butnarii (I) 3,20; 
greutate: C. Costică 
P. Cercel (I) 49,92; 
trescu (P) 42,87;
I. Tutică (P) 13,4; 
(B) 27,1 ; 400 m :
800 m: E. Bucur (P) 2:35,6; lungime: 
E. Potoroacă (P) 5,12; înălțime: M. 
Cenău (P) 1,40; greutate: D. Weber (G) 
10,51; suliță: D. Weber 31,63. (GII. 
ARSENIE — corespondent).

co-

din 
tra- 
Du-

arbitrat bine Gh.

MUREȘ - DINA- 
0-5.
- PROGRESUL

r-X
s Ă
144
4*

I.

De la I. E. B. S.
LOCAȚIUNE DE BILETE

S-au pus în vînzare la casele obis- 
nuite biletele pentru cuplajul inter
național de fotbal intre R. P. no- 
mină—R.D. Germană tineret și R.P. 
Romină—R.D. Germană juniori care 
se va desfășura duminică 14 octom
brie 1962, începi nd de la ora 13,30, 
pe stadionul „23 August", precum si 
pentru turneul internațional de hand
bal în 7 din sala Floreasca din zi
lele de 13 șl 14 oct. a. c.

deoarece Științei 
dreptul de a or- 
— întilniri în ca- 
republican. (ILIE 
regional).

ȘTIINȚA BUCUREȘTI - RAPID 
BUCUREȘTI 3—2 (1—0, 1-1, 0-1,
1—0). Conduși cu 2-0, rapidiștii au 
reușit să egaleze în repriza a IlI-a. 
Ultimele cinci minute au fost extrem 
de disputate. Știința a preluat con
ducerea, iar Rapid, cu un jucător în 
plus timp de trei minute, nu a reu
șit să egaleze. Punctele au fost mar- 
carte de: Chirvăsuță, Măriuță, Măr- 
culescu, pentru Știința și de Popa (2), 
pentru Rapid. A 
Dumitru.

MUREȘUL TG. 
MO BUCUREȘTI

I. C. ARAD 
BUCUREȘTI 6-1.

★
Pentru duminică dimineață sint 

programate meciurile penultimei eta
pe. O deosebită importanță prezintă 
partida de la Oradea, dintre formația 
locală Crișana și Steaua București. 
După rezultatele slabe obținute în 
ultimele etape (2-2 cu Rapid și 4—5 
cu Industria Linii), orădenii vor dori 
să aibă o comportare bună prin care 
să-și refacă prestigiul și, desigur, po
ziția în clasament. Cit despre Steaua, 
e suficient să amintim că e fruntașa 
clasamentului. Celelalte jocuri ale e- 
tapei sânt următoarele: Rapid — Ști
ința Cluj (Ștrandul Tineretului, ora 
11,30), I. C. Arad - Știința 
Mureșul Tg. Mureș — 
București. Industria Lînii 
— Dinamo București.

București,
Progresul
Timișoara

Din sumar spicuim următoarele: 
„Despre dezvoltarea fizici* a jucă
torilor de fotbal in lumina datelor 
turneului U.E.F.A."; „Un nou in
dice antropometric de proporțio- 
nalitate și valoarea lui aplicativă*; 
„Marile eforturi — baza antrena
mentului sportiv”; „Contribujii la 
metodica învățării tacticii în 
baschet"; „Analiza preluării servi
ciului in campionatul masculin de 
volei categoria A 1961 —1962*; 
„Formarea priceperii de a alcătui 
independent exerciții liber alese, 
la gimnaști"; „Pregătirea timpu
rie in atletism, in școlile sportive 
de elevi"; „Folosirea vitaminelor 
in antrenamentul înotătorilor*; 
„Metoda rezistențelor mărite în 
antrenamentul înotătorilor"; „Din 
experiența unei excursii școlare cu 
corturi in masivul Piatra Craiu
lui"; „Unele căi de pregătire și de 
educarea calităților de voință ale 
sportivilor*.

Acest interesant număr al re
vistei poate fi găsit la toate cen
trele de difuzare a presei, atît în 
Capitală cit și în provincie.

PRIVELIȘTI 1NCINTATARE 
CONDIȚII OPTIME DE CAZARE 

$1 MASA

>MI

B FI El

SEMENS 
VĂLIU

in orice sezon]
Se organizează tabere pentru~Sei 

studenți și salariati. Informații 
I.G.O. Reșița, str. Fintinilor nr. 
tel. 16 și la I.G.R. Caransebeș, s 
Vasile Roaită nr. 11. tel. 278.

(G) 12,85 ; suliță: 
ciocan: Gh. Dumi- 
FEMEI: 100 m: 
200 m: M. Filip 
I. Tuțică 65,0;

PRONOEXPRES

Guști t/z ta
itu txfefh'tfc jtmlru «hțctaoăXtJr.

1X2X1X21
Au mai rămas puține ore pînă la în

chiderea concursului Pronosport nr. 41 Jpschis 
care cuprinde, pe lingă meciurile din 
campionatul nostru A și B și patru 
întîlniri internaționale.

Iată o scurtă trecere în revistă a celor 
12 meciuri ouprinse în programul aces
tui concurs:

/. R D. Germană (A) — R. P. Ro
mină (A). Avem în față un meci des
chis. Confruntările anterioare ne dove
desc acest lucru. Echipa noastră s-a 
pregătit temeinic, dar contează și avan
tajul terenului.

II. R. P. Romină (tineret) — R. D. 
Germană (tineret). Echipa noastră alcă
tuită pe scheletul echipei de juniori care 
a cîștigat Turneul UEFA, ne poate aduce 
o frumoasă victorie. — Pronostic 1.

III. R. P. Romină (juniori) — R. D. 
Germană (juniori). In meciurile de ju
niori este greu să cunoști valoarea 
a adversarului. Credem în victoria 
pei noastre, fără a exclude însă 
bilitatea unui meci egal.

IV. R. P. Ungară (A) — R.P.F. 
Iugoslavia (A). Formația gazdă se află 
într-o formă bună, iar 
foarte greu s-o învingă cineva, 
acestea este posibilă o surpriză 
tea echipei oaspe care a avut 
portare bună în turneul final 
pionatului mondial. Pronostic 1, X,

reală 
eclii- 
posi-

V. Steagul roșu — Steaua. Un meci 
judecind dup* ultimele întîl-

niri. Pronostic 1, 2.
VI. Dinamo Bacău — Dinamo Bucu

rești. Evoluția foarte slab* a băcăoani- 
lor în fafa Rapidului ne face să indicăm 
favorită echipa din București.

VII. I.M.U. Medgidia — Știința Ga
lați. Avantajul terenului și 4—1 cu 
Poiana Cîmpina sint argumente serioa
se în favoarea echipei gazdă.

VIII. Ceahlăul ” " *
Poiana Clmpina 
slabă în actualul 
tă situație poate 
ce indicăm 1, 2.

IX. Drubeta Tr. Severin — Dinamo 
Obor. Cu tot avantajul terenului, Dru- 
beta nu poate spera decît Ia un meci 
nul !

X. Chimia Făgăraș — C.S.M. Mediaș. 
Puține echipe au reușit să cîștige măcar 
un punct la Făgăraș și e 
supus că C.S.M. va reuși acest lucru. 
Pronostic 1.

XL Unirea Dej — Jiul

Este unul din cele mai echilibrate tnJ 
ciuri ale concursului. Pronostic 1. 2.
LOTO-PRONOSPORT COMUNICA

Plecarea în excursia pe Dunăre 
câștigătorilor la tragerea exception* 
Loto-central din 5 octombrie are loc d 
minicâ 14 octombrie ora 16, din Buri 
rești, calea Victoriei nr. 9.

PREMIILE 
PRONOSPORT

— Poiana Clmpina. 
a avut o comportare 
campionat, dar aceaș- 
fi temporară. Iată de

CONCURSULUI 
Nr. 40 DIN 7 OC 
1962
34,5 variante a cîl

greu de pre-

Petrila. Di- 
acasă, este ferența de valoare este destul de mare. 

Cu toate 
din par-
o oom- 

»I cam-

Jiul vine din A iar Unirea din campio
natul regional. Nu-i putem acorda Uni
rii mai mult decit șansa obținerii unui 
meci egal.

XII. Recolta Caret — Crișul Oradea.

Categoria I :
646 lei fiecare.

Categoria a Il-a: 841,5 variante I 
cite 52 lei fiecare.

Categoria a IlI-a: 5940,3 varianl 
cite 26 lei fiecare.
Fond de premii 222.956 lei.

LOTO CENTRAL
La tragerea Loto central din 1 

octombrie 1962 au fost extrase di| 
urnă următoarele

46 20 84 2 59
Premiul special
Premiul special
Premiul special
Fond de premii : 723.475 lei. Tra 

gerea următoare va avea loc vinari 
19 octombrie 1962, la Reșița.

a

numere :
79 64 53
A :
B : 84 20
C: 83 86 53

46 79
83 86
2
64

Rubrică redactat* de Loto-Prooos



a atletismului rom mese
MIRCEA 

MIȘOARA. 
e rău sâ 
ții, ca să

TI-

Tllagazin

Ce este „Reportaj pe gheață66? I

Iubitorii patinajului ar
tistic din Capitală devin, 

mai 
bună

pre- 
an- 

unul

trece. tot
Și pe

pe zi ce 
nerăbdători, 
dreptate. Se apropie 
miera 
samblu 
dintre cele mai 
Europa.

Artiștii ghetii 
slovacia vin la 
cu o carte de 
pre si onan tâ. In 
care au trecut 
ființarea ansamblului el a 
susținut aproape 2.000 de 
spectacole (!)„ dintre care 
peste 1.000 în străinătate. 
Itinerarul international al 
acestui valoros colectiv a

cunoscutului 
cehoslovac, 

bune din

din Ceho-
București 

vizită im- 
cei 6 ani 
de la în-

făcut popasuri pe scene de 
, gheață din IU D. Germană,

Polonia. Ungaria și Uniu
nea Sovietică, culegi nd
numeroase aplauze în fața 
unui public deosebit de 

[ exigent. Semnificativ este 
i faptul că în Uniunea So- 
- vietică
■ ză să 

noastră 
hoslovac a fost

i pentru a
la Moscova, Lenin-

— de unde urmea- 
sosească în tara 

- ansamblul ce- 
invitat 

treia oară, evo-
luînd _
grad. Kiev. Tbilisi, Ode^ 
va și

Ce ___ __ -
jrlieafă* ? Pe parcursul « 
2 ore și jumătate specta
colul simbolizează alcătui

alte mari onzpe.
*»«e .Reportajul pe

Ultimul turneu al candidaților...
recte aLe coocureaților la 
primul loc. Apoi, prin pro
gramarea în timp a întîlai- 
rilor, cu pauze suficiente 
între meciuri, saki știi nu 

______ _ ___ ___vor mai fi supuși La efor- 
înlrecerti menite să , turile supraomenești pe 

care le eexe un turneu de 
aproape trei luni de luptă 
neîntreruptă.

Iată dar că întrecere® 
pentru desemnarea adver
sarului campionului de șah 
al lumii intră într-o fază 
nouă, superioară. Să con
semnăm faptul că „Revista 
de Șah* a propus de <nai 
multe ori acest sistem de 
desfășurare, ultima dată în 
august.

...a fost cel de la Cura
sao. Printr-o recentă hotă- 
rîre a 
ționale 
a fost 
un alt 
rare a 
desemneze pe advarsariil 
campionului lumii, 
intna în funcțiune 
meciul Boivinik — 
sian din primăvara 
viitor.

La propunerea federației 
sovietice urmează ca de 
acum înainte „maratonul 
șa hi st* de 28 de runde al 
turneului ©andidaților să 
fie înlocuit cu întîlniri di
recte între cei mai buni 
jucători a.i , liim 
primii șase™ cldșățt ld tur
neul inter- ztiM, ‘ tițipreunâ 
cu Paul K&e^'și <șu îhviâ- 
sul din ntbclhl BoMnik' ^ 
Petrosian, tirfiieaiă al
cătuiască grupa cpiMlor 
de finală ale Luptei pentru 
titlul suprem, .^(^jragere 
la sorți cei^cpl^^aT^ti 
vor întîlpț t doi 
după sistemțil^cupă^. .

Noul principiu, ,4'doptat 
de Federația, ipțenațională 
este, desigur., mai j^mplu 
și mai echitabil. Tn primul 
rînd, față de șapte meciuri 
a patru partide pe care 
fiecare participant îl ■ sus
ținea în cadrul turneul ții 
can di da ți lor. acum este ne
voie doar de . trei iRiechiri 
pentru a a junge lă întilnirea 
eu campionul luinii,-i 'Tn al 
doilea rînd, noul sîfttean e- 
li min ă posib iii ta tea, < frec
ventă intr-un turneu, ca 
configurația finală a cla
samentului să fie influen
țată de rezultatele indi-

Federației Inte-ma- 
de Șah (F.I.D.E.) 

stabilit pentru viitor 
sistem de desfășu-

rea unui ziar de seară, 
care are articol de fond, 
știri interne și externe, 
rubrică literară și de artă, 
materiale pe teme actuale, 
timpul probabil. Nu lipseș
te, desigur, nici pagina de 
sport. Virtuoșii artiști 
cehoslovaci, în rîndul că
rora se află numeroși cam
pioni și campioane, reu
șesc să exprime foarte 
plastic, prin intermediul 
patinajului, activitatea fe
brilă și interesantă di ni r-o 
reducție In ajunul apari
ției gazetei.

Premiera are loc la 25 
octombrie. Bucurețienii, 
teisâ, se gtndesc de pe 
acum ia procurarea bilete
lor Ar fi bine ca I.E.BS., 
venind in Intimpinarea do
rinței unanime a specta
torilor, să pună dia timp 
biletele in rluzare pentru 
a se evita aglomerația. (V).

La 3 aprilie 1R83, zia
rul bucureștean •Națiunea* 
reproducea următoarea des
criere publicată de ziarul 
„Lumina’ori ui*4 care apărea 
atunci Ia „Timisora". Re
dăm și noi această descrie
re, care poate foarte bine 
fi încadrată în istoricul 
atletismului popular romî- 
nesc. O transcriem în su
dul ei autentic și, pe cît 
posibil, cu ortografia res
pectivă, care, ambele își 
an M farmecul lor.

.J/i una din zilele lui 
Februaria a.c. Teodor Stan 
(econom) din San-Nicolaul 
mic. născut la anul 1835 
Iul ia 2, adică acuși 48 de 
ani, s-a ingagiat (angajat 
nrn.) de bună-voie la un 
fapt, pe ciî de greu în 
esecutarea sa. pe atît de 
cutezător, anume : cumcâ 
în vesti mp de 50 minute va 
parcurge pedestru din mij
locul comunei vecine Kisfa- 
luda (Engelesbrun), dis
tanța de 3.650 de pași
(1825 orgi) încolo și îna
poi, in să zică o distanță 
de 7,300 pași. La 6 (18) 
Febroaritt punct la orele 
6 seara a început-o la 
fugă, stindu-i în drept 
(facultativ n.n.) a fagi ori 
a merge în pas, numai la 
termen să-fie la locul de 
unde a plecat. O corni si une 
de 3 inși l-a însoțit în 
trăsură în formă de con
trol. Și ce să vezi încă ? 

nuhută a sosit mai 
timpuriu deeît era anga
jat ; prin urmare a curs pe 
minuta aproape 152 pași 
(deci,

' minut 
\ locul

4SV, 
: sele

nionii
mășit
rămășag* n.n.), au fost

cam 50 metri pe
n.n.). A sosit la 

de plecare la 6 ore 
minute, intre ap Iau- 
privitorilor. Compa
sul, cu care s-a ră- 
(cu care a făcut

în 4 rînduri
Deși au învins echi

pa Sofiei unii haltero
fili bucureșteni au ob
ținut rezultate slabe.

V-animtăm că spectatorii 
Nu doresc numai victorii 
Ei așteaptă — și se poate — 
Performanțe... ridicate !

Ivan (Dinamo Bucu
rești) a marcat un gol 
imparabil în... 
pria-i poartă.
teren, un mucalitPe_____„ __ _

Mi-a șoptit înveselit
— ..După golul ăsta l-aș 
Pune... eeatra -namtaș!"

I. CHIVU

DIN

conlocuitori de aici,
eco- 

Chirs,

doi 
anume: Stoia Perin, 
nom și Franci sc 
neguțători. Remașul lor a 
fost următorul: dacă emul- 
torul nu-și va face destul 
in ga "lament ului său, atunci 
el ta soiri (plăti n.n.) un 
vas de bere în preț 
florini 50 cruceri și 
sele trăsurei ; iar în 
cînd ar dobîndi (ar 
ga n.n.), atunci 
dintre companionii săi vor 
solvi cîte un vas de bere 
a 3 florini 50 cruceri șî 
spesele trăsurei. Acest fapt 
a făcut In comuna noastră 
mare sensațiune, cu atît 
mai vîrtos că om în etate 
de aproape 50 de âni a în
trecut în fugă pun ser- 
ginte de la călărașii impe
riali staționați Ia noi, care 
asemenea a parcurs 
emulațiune în fugă, 
a pierdui remașiul, 
zii nd cu 10 minute, 
tot atît timp și distanță 
de curs ca bravul nostru 
atlet Stan Teodor".

...Chiar în zilele noastre 
— cînd atletismul ca de
altfel toate sporturile — 
se face cu îndelungi 
trena mente și în chip știin
țific. performanța destul 
de vîrstnicului plugar Stan 
Teodor ar 
mic
opt 
uite
nea 
noaptea 
cum am spune azi 
pe drumuri pe care ușor 
ni le putem imagina... !

de 3 
spe- 

cazul 
ciști- 

fiecâre

cu o 
însă 

tntîr- 
avîrid

an-

constitui un 
record ! Dar încă acum 
decenii... Și să nn se 
încă ceva : „emulațiu- 
în fugă* s-a făcut 

în „nocturnă* 
și

— s. a.

El va 
dupâ.

P et ro
an uu ui

— ■ . .. .iV.

Pe t^reniil de rugbf’ 
Progresul <ilîpsaște ta«- 
hela <|e.-. jițanoaj.

Nu pricep' spectatorul 
Pentru «ce, în permanență»: 
EL în țoc șă. vadă scon*1» 
Vede-aceeași... neglijență.

• i r Jj -’t *X'r- ■ ; ■ ;
Fotbaliștii de la 

.1VtlC;F.R. ț.R,ȚfA. Arad
. ău înscris în 6 jocuri 

numâî: 3 goluri. 1,4 •
Se întrebă ua cetățean 
Despre atacul arădean : 

Ouni^ • le mai Spun 
, ... r. . jnaintași

Dacă Ia șuturi sînt... co- 
' ■< ’■ ” •' < ■ d®și?

• ’ i. V.-y p, - >'/' ■ *
Echipele Ceahlăul și

Carpați dețin locurile 
10 și 11 în clasament.

Oricine in excursie s-a dus 
l-a admirat uitindu-se în 

‘ sus.
Insă în clasament -n ce 

curios — 
Ii vede dom* uitindu-se... 

în jos.

V. D. POPA

De cînd există fotbalul, 
există și... controverse. In 
legătură cu ofsaidul, cu 
acordarea loviturii de ’ la 
11 metri, eu schimbarea 
de jucători sau cu apli
carea
Iacă 
aceea 
la rea 

După cum se știe, In 
majoritatea țărilor, rapor
tul dintre golurile marca
te și cele primite este sta
bilit printr-o operație de 
împărțire. Acesta este si 
sistemul care se folosește 

1 și la noi și in baza căruia, 
i de multe ori, se pierd sau 

se cîștigă campionate, .e- 
chipele retrogradează sau -■ 

' ,Tbe „salvează" în ultima 
•clipă. Este interesant tje. 
amintii in această direc
ție că în ediția 19<S—19*9 

' A campionatului țării, gol
averajul și-a - spus cuvin- 
tul atît la desemnarea -e- 
cbipei campioane, cît și 

'ia determinarea formației 
4e. pe locul 41, care urma 
să ia drumițl .diviziei. B. 
Dacă U.T.A. a avut un 
avantaj evident de goluri 

. asupra i Locomotivei Bucu
rești (43:27 fată de <303) _ ___
în schimb intre Petrolul averajului 
și Metalul ReȘița nu eră 
.de. sesizat Ia prima: vede
re vreo , diferență. . Șă ’ vă ; 
redăm, de altfel, situația:

•--i; l;.Cf £>:«<; -' •■ -n \ j-.v.
PETROLUL nj- r ;i îl :•■■■- ayuiiiui .■ uiuvivoi

22 , 5 8 f9 39:49 18 p. actualului sistem. 
ittTALUJL ■ " '

' ■ • 22 ' tf 6
r.; kțj’f fii- .* bî

Egalitate perfectă? Cu... 
ochitii liber,, așa se vede,. 
Dar școțînd rigla de eak M
cui și trecmd dincolo dc puncte, d^nă echipe 
hotarele zecimilor și șuti- ■ ---- ■ — -- -------
milor, în sferele... cosmi
ce ! ale miimilor, lucrurile 
se lămuresc. Dar nu în , , ... ..................... ...
favoarea echipei cu mai următorul bilanț : 
puține goluri primite, Me
talul Reșița, ci invers. PETROLUL

>> lătă ■ rezultatul acestei... , 27: 20 < 2 5' 46
supraîmpărțiri : Petrolul RAPID
— 0,795; Metalul — 0,791. 27 20 2 5 40

legii avantajului, 
o controversă este 
referitoare la caJcu- 
golaverajului.

TASCAU,
— Notați (nu 
noteze și 

nu ni se puiul 
miine-poimîine aceeași în
trebare) : E. Jeney, de Ja 
Steaua, a împlinit Ja 22 
martie 25 de ani. Este năs
cut în comuna Agriș, re
giunea Crișana. Â debu
tat ca fotbalist în echipa 
de pitici a asociației „7 
Noiembrie" din Arad, de 
unde a trecut la U.T.A. 
și apoi, în 1957, la Steaua.

al-

TOADER BALTOI, BA- 
BADAG. — 1) Recor
durile țării noastre: la 
prăjină (Zoltan Szabo) 4,42 
m, la ciocan (Nicolae Răș- 
cănescu) 62,46 m. 2) Brîn- 
zei a jucat de 2 ori în e- 
chipa națională.

ADRIAN IANOVICI, 
BUCUREȘTI. Vă publicăm 
epigrama adresată arbi
trului St. Mataizer care — 
după ceasurile multora — 
a fluierat sfîrșitul meciu
lui Steaua—Farul cu 2 mi
nute mai târziu :
Despre dînsul, ca arbitru. 
Nu-i greșit de loc să spui 
Că a funcționat ca... ceasul. 
(Să fim clari: ca ceasul...

lui .').

rtul ajuns pe ultima linie 
(direct .sau prin... captu
rarea altor piese) poate fi 
transformat în orice pie
să existentă sau nu pe 
tablă, în afară de rege. 

2) „Patul" es>te egal cu 
remiza. Fiecare jucător 
obține cîte o jumătate de 
punct.

EMIL RADULESCU, TI
MIȘOARA. Nici înainte 
(sub denumirea de Uni
versitatea) nici după 23 
August 1944, Știința Cluj 
n-a cîștigat campionatul 
țării Ia fotbal. Dar poate 

planificat pentru 
Știți dv. ceva?
FLORAN, O- 
Rep r ezentativa 
participat la

că l-a... 
anul acesta.

VASILE 
RAȘTIE. 1) 
noastră a 
preliminariile campionatu
lui mondial de fotbal din 
1958, făcînd parte din a- 
ceeași grupă cu Iugosla
via și Grecia. Am cîștigat 
ambele meciuri cu Grecia 
(2-1 la Atena și 3-0 la 
București), dar terminînd 
la egalitate, 1-1 întilnirea 
susținută „acasă" cu Iu
goslavia și pierzînd cu 2-0 
partida retur de la Bel
grad, am lăsat să ne sca
pe calificarea, în favoa
rea Iugoslaviei. 2) Arbi
trii care prestează arbitra
je necorespunzătoare sînt 
sancționați. Bineînțeles
însă că sancțiunile sînt în 
funcție de gravitatea și de 
numărul greșelilor săvîr- 
șite. Pentru un aut acor
dat echipei adverse — să 
recunoaștem? — sînt... su
ficiente protestele suporte
rilor în -timpul meciurilor! 
In ceea ce privește - posi-

PETRU COȘULESCU, 
IAȘI. 1) Matei Gram, cen
trul atacant al echipei Di
namo Bacău, are 27 de 
ani. Este originar din co
muna Poiana, raionul Tur
da. -2) N-a existat pînă a- 
cum nici un concurs Pro
nosport, în care pronosti
cul exact să fie la toate ■ -«bilitatea- «ca un jucător* să 
întâlnirile... 1. întotdeauna 
s-a ivit măcar câte un 
„x** sau cite un „2". De 
altfel, fotbalul fără sur
prize nici nu e... fotbal !

TUCA DUMITRU, BRA
ȘOV. 1) întrebarea dv. nu 
este formulată prea clar. 
Fără a ne referi deci la 
poziția pe care o descrieți 
dv., vă răspundem că pio-

fie eliminat eu-prea niare 
ușurință; d&Că -survine un 
asemenea caz, comisia de 
disciplină,, apreciind, poa
te să nu-1 . sancționeze^ pe 
jucătorul respectiv. Dar 
cunoașteți un astfel de 
caz ? invers, vă dau eu o 
sută !

„ TACTICĂ...(i
Unele echipe cînd joacă în deplasare fac un 
strict de apărare, speranța de a realiza
meci nul.

— Tu du-te, dă lovitura de începere, 
și vino imediat înapoi să-ți ocupi 
locul in „dispozitiv" ! ! !

„POZNELE"
GOLAVERAJULUI

pe într-o doară să calcu
leze golaverajul. Și, din- 
tr-o dată, fața i se lumi
nează de bucurie.

Rezultatul este următo
rul :

este nevoie să vă os-Nu----- ------------ _
teaiti să faceți proba îm
părțirii. Cea mai bună do
vadă este că Metalul a 
jucat anul următor ia di
vizia B !

Dar, cum spuneam la 
început, nu toată lumea 
este de acord cu calcula
rea golaverajului prin îm
părțire. De altfel, în Uni
unea Sovietică și, eu in- 

"cepere din a<*est an, și in 
Polonia. golaverajul se . 
stabilește : prin. scăderea 
punctelor primite din cele 
marcate. Chiar' și preșe
dintele F.I F.A., Stanley 
Rous, a ajuns la concluzia 
că un astfel de sistem este 
mai echitabil și t-a reco
mandat pentru viitorul 

. campionat mondial, in ea- 
. deal grupelor. In felul a- 

eesta, spune Stanley Rous, 
se stimulează jocul ofen
siv, modern.
..Adversarii calculării goi-

2 * ’ prin împărțire 
au... argumente foarte se
rioase pentru susținerea 
tezei lor. Ei vin cu multe 
exemple, dintre care une
le pun intr-adevăr sub 
setam ul. îndoielii echitatea

Și iată și ultima etapă a 
campionatului, . decișivă. 
Ambele echipe sînt învin- 
se. Dar in vreme ce Pe
trolul a pierdut la scor 
0-3, Rapid a fost întrecut 
doar la limită : 3-4. Dis
perare in rindurile supor
terilor Petrolului: au pier
dut campionatul! Este e- 
vident că un 3-4 este mai 
bun deeît un 0^3. ^i -w- f 
tuși, nu este așa. I.. Facjpd 
cuvenitele împărțiri, PE- , 
T ROLUL RAMINE ' CU 
GOLAVERAJUL 3.<*16, tdn c-- 
timp ce RAPIDUL ARE ‘ 
NUMAI 3,071. Curios, dar 
adevărat. Te pui- cu mate
matica ? ./ VJ’.

Acum, după ce (, am..« 
stabilit echipa eamptoană, 
să vedem ce se întâmplă 
in zona retrogradării. Și 
aici situația e foarte com
plicată. Minerul . și .Crișa
na (preciză'm : și' âiri e 
vorba de o simplă -
ză) luptă. pentru evitarea 
retrogradării, aflîndu-se în 
următoarea

• te® ultimei

CRIȘANA
* K 27 5 5 

MINERUL .. o <
27 5 5 .17 W:40 15 p.

MINERUL 23 6 5 17 14:43 17 
p. COEFICIENT : 0,3255
CRIȘANA 28 6 5 17 13:40 17 
p. COEFICIENT : ®,3250

situație 
etape :

17 10:40

POPA, CRAIO- 
Mihai Stoian a 
activitatea com-

secției 
Știința 
ce nu 
poarta

VICTOR 
VA. — 1) 
abandonat 
petițională. EI este profe
sor de educație fizică și 
totodată dă ajutor 
de box a clubului 
București. — 2) De 
mai apără Mindru
Progresului? Pentru simplul 
motiv că antrenorii res
pectivi consideră că Cozma 
deține o formă mai bună. 
Cît, nu se știe. Dar nu mă 
îndoiesc că într-o zi mă 
veți întreba de ce nu mai 
apără... Cozma. Așa-1 la 
fotbal !

ION POSTAȘU

Varietăți
Unde-i tricoul lui Pete?

In caz că golaverajul 
s-ar fi făcut prin scădere, 
n-am mai fi fost martorii 
acestor curiozități aritme
tice, în care o infrîngere 
cu 0-3 este preferabilă 

, uneia cu 3—4, iar o victorie 
cu 3-0 valorează mai pu- 

_.țin deeît uiu cu 4-3.
Ce facem : schimbăm 

sistemul de calculare a 
golaverajului ? Petrolul și 
Minerul vor fi categoric... 
contra !

JXCK BERARIU
VALERIU CHIOȘC

In multe țări din Ame
rica de Sud există obiceiud 
ca, la sfîrșitul marilor me
ciuri de fotbal, jucătorii 
echipei victorioase și în 
special cei care au fost 
„vedeteiLe* întilnirii, să îm
partă bucățele din tricou
rile lor suporterilor care îi 
asaltează cu acest scop.

O astfel d-e imagine am 
prezentat-o ou prilejul tur
neului victorios întreprins 
în America de Sud de echi
pa de fotbal a U.R.S.S., 
jucătorului căruia i s-a... 
răpit- tricoul fiind Ponedel- 
nik.

In fotografia de față, 
iată-1 pe Fele rămas fără 
tricou, după finala „Cupei 
Campionilor Ămeridii de 
Sud“ dintre Santos și Pena- 
roj, încheiată cu victoria lui 
Santos.

ne închipuim, astfel,
10 38:43 ÎS p.« următoarea situație:

, b 1 <' înaintea ultimei etape ă rI Dar iată eă, în ultima e- 
” ........................—* “• tițpă» încordîndu-șâ efortu

rile, cele două codașe au 
cîștigat. Și încă in fața 
cui ? A liderilor, Petrolul 
și Rapid. Crișana a Învins 
cu 3-0, • - ■
cu 4-3. 
răsuflă 
aerului 
părare.

.campionatului de fotbal^ 
în fruntea clasamentului 
se află, la egalitate de ___________ “ _ — •_ » • pe
trolul ’și Rapid (precizăm: 
este e simplă presupune-

curo !),.: Ele se prezintă

P.

p.

iar Minerul, greu,
Suporterii Cri șan ei 
ușurați; Cei ai Mi- 
sînt negri de sti
ver „merge" in 

B ! Deși totul este pierdut, 
un susținător al echipei 
de pe Valea Jiului, ince

inaia

15 p.



SOLII POPORULUI ROMÎN 
AU SOSIT ÎN INDIA

(Urmare din pag. 1)

Silard, ambasadorul Republicii Populare Romine la Dja- 
ambasadei.

precum și Pavel 
karta, și membrii

In incinta aeroportului se adunaseră mii de oameni care aclamau, 
agitau pancarte de rămas bun și stegulețe. Pe clădirea aeroportului erau 
așezate portretele tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej și dr. Su
karno, precum și o mare pancartă pe care scria : „Drum bun 
excelenței sale dl. Gheorghe Gheorghiu-Dej președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Romine. Selamat Djalan 1 Drum bun!“. Văz
duhul răsună de acordurile a numeroase orchestre populare.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, tovarășii Ion Gheorghe Maurer 
și Corneliu Mănescu și celelalte persoane care îi însoțesc și-au luat ră
mas bun de la persoanele oficiale indoneziene, de la șefii misiunilor di
plomatice și de la membrii ambasadei romîne.

Apoi comandantul gărzii de onoare a prezentat raportul, după care 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej și dr. Sukamo au trecut în revistă 
garda.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej s-a apropiat de microfon, rostind 
o cuvîntare de rămas bun.

A luat apoi cuvintul președintele Sukarno.
Au fost intonate imnurile de stat ale Republicii Indonezia și Re

publicii Populare Romîne. In timpul intonării imnurilor s-au tras 21 de 
salve de salut.

Președintele Sukarno i-a însoțit pe tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și Ion Gheorghe Maurer pînă la avion, unde și-au luat un călduros 
ramas bun. Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej s-a îmbrățișat cu dr. 
Sukarno. Apoi oaspeții romîni s-au urcat în avion care și-a luat sborul 
la ora 7,15.

Avionul Ia bordul căruia au călătorit tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej Și Ion Gheorghe Maurer a fost însoțit pînă la frontiera de stat a 
indoneziei de o formație de avioane militare ale forțelor armate ale Re
publicii Indonezia

Sportivii cubanezi conduc 

in Jocurile Universitare
latino - americane

în proba de 100 
revenit atletului 
cu timpul 10,4. 
fost cîștigată

m plat vie- 
cubanez Fi- 
Proba femi- 
de Fulencia

HAVANA (Agerpres). —
La Havana se desfășoară în pre

zent Jocurile Universitare latino-ame- 
ricane. 
toria a 
guerola 
nină a
Roma (Cuba) în 12,4. In competiția 
de baschet Brazilia a învins 
cu 123—38 Mexicul, iar Uruguay cu
64— 59 pe Chile. Cuba a cîștigat cu
65— 59 întîlnirea cu Ecuador. în 
turneul de fotbal Jamaica a dispus

acu 3—0 de Mexic, iar Uruguay 
întrecut cu 5—0 pe Chile.

In clasamentul pe națiuni Cuba 
află în fruntea clasamentului cu 
medalii de aur, 6 de argint și 6 
bronz, urmată de Brazilia.

se
10
de

TRĂGĂTORII ROMINI AU OBȚINUT REZULTATE VALOROASE
IN PRIMA ZI A CAMPIONATELOR MONDIALE

CAIRO, 12 (prin telefon). — Pe 
poligonul din capitala Republicii Ara
be Unite au început vineri întrece
rile din cadrul campionatelor mon
diale de tir, la care participă peste 
700 de trăgători din 43 de țări.

Concursul a fost inaugurat prin 
probele de armă liberă calibru re
dus 60 focuri culcat, seniori și seni
oare. Primul titlu de campion mon
dial individual, la seniori, a fost 
cucerit de Wenk (R.F.G.) cu 594 p., 
iar pe echipe de formația Suediei 
cu 2355 p. Trăgătorii noștri au avut 
o comportare frumoasă. La închide
rea ediției, cind se întocmeau clasa
mentele definitive, concurentul romîn 
Iosif Sirbu candida pentru locurile 
3—4, iar reprezentativa R. P. Romine 
se afla pe locurile 2—4 împreună 
cu echipele S.U.A. și R.F.G.

în prima zi s-a desfășurat și man
șa I din proba de talere aruncate 
din turn 75 buc. în care conduc tră
gătorii sovietici Dumev și Kaplun cu

maximum de talere lovite: 75. Tră
gătorii noștri au realizai următoa
rele punctaje 1 D. Danciu 73, Gh. 
Enache și St. Popovioi cîte 71, iar 
I. Dumitrescu 70. Și în această pro
bă echipa noastră candidează pen
tru un loc fruntaș.

Reprezentativele 
de baschet-tineret ale R. P. Romîne 

întreprind un turneu 
in Uniunea Sovietică

In

BOMBAY 12 (Agerpres). Trimisul special Ion Gălățeanu transmite:
La invitația președintelui Republicii India, dr. Sarvapalli Radhakrish- 

■an, vineri după-amiază, Ia ora 17.30 ora locală, (ora 14 ora Bucureștiului), 
au sosit la Bombay pentru a vizita India, tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne, îm
preună cu tovarășii Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Mi- 
■iștri. și Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe.
... . Aeroportul din Bombay este pavoazat cu drapelele de stat ale Repu
blicii Populare Romine și Republicii India. In intimpinarea conducătorilor 
de stat romini au venit o mulțime de oameni care aclamă și rostesc cu
vinte de salut in cinstea oaspeților din Rominia, in cinstea prieteniei ro- mtno-indiene.

In momentul cind avionul, care a străbătut de Ia Djakarta pînă la 
Bombay aproape 5.700 de km, aterizează, răsună 21 de salve de tun

In numele locuitorilor orașului Bombay și ai statului Maharashtra, 
care numără peste 40.000.000 locuitori, fnalțîi oaspeți romini sint salutați 
î“ncacduura de H' K' Chainani. guvernator al statului Maharashtra, și 
I. B. Chavan, ministrul principal al statului. Guvernatorul H. K. Chainani 
pruwe de gitul tovarășilor Gheorghe Gheorghiu-Dej și Ion Gheorghe Mau- 
rer tradiționalele ghirlande de flori, simbol al prieteniei. Ministrul principal 
*■. K-Chavan ,a Prezenfat tovarășilor Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion Gheor
ghe Maurer și Corneliu Mănescu pe dr. N. Shah, primar al orașului Bom
bay, și alți reprezentanți ai orașului Bombay.

,Șe intonează imnurile de stat ale Republicii Populare Romîne și Repu
blicii India. Comandantul gărzii de onoare prezintă raportul. Tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, președintele C >nsiliului de Stat ai Republicii 
Populare Romine, împreună cu guvernatorul statului au trecut in revistă 
garda de onoare, formată din ostași ai forțelor maritime militare.

Ministrul principal I. B. Chavan a prezentat apoi conducătorilor de 
stat romini pe președintele Consiliului legislativ, pe miniștrii statului Ma
harashtra, precum și pe membrii consulatelor și reprezentantelor comer
ciale cu sediul la Bombay.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej. însoțit de guvernatorul H. K. 
Chainani și ministrul principal I. B. Chavan, iau loc în mașini. Coloana 
de mașini oficiale se îndreaptă spre reședința guvernatorului, unde oaspeții 
romini vor fi găzduiți în timpul șederii lor la Bombay.

De la aeroport pînă la Raj Bhavana, — reședința guvernatorului — 
Pe întreg parcursul, care măsoară 35 de km, de-a lungul unui număr de 
străzi principale ale orașului, mii și mii de locuitori ai Bombay-ului au 
făcut o primire entuziastă, plină de căldură, inalților oaspeți romini. Pe 
multe clădiri de-a lungul parcursului se puteau vedea steagurile celor 
două țări.

Presa din Bombay a publicat articole în cinstea oaspeților romîni, pre
cum și fotografiile tovarășilor Gheorghe Gheorghiu-Dej și Ion Gheorghe 
Maurer.

Noi victorii ale jucătorilor romîni 
tenis de masă în U. R. S. S.de
(Agerpres). — Jucătorii 
masă din R. P. Romînă,

RIGA 12 
de tenis de . .
aflați în turneu în U.R.S.S., au evo
luat la Riga într-un turneu de două 
zile alături de cei mai buni jucă
tori din R.S.S. Letonă. Concursul fe
minin a fost cîștigat de MARIA A- 
LEXANDRU (fără nici o înfrângere), 
urmată de Ella Constantinescu, Geta 
Pitică și Dzintra Lukina.

La masculin pe primul loc s-a cla
sat tînărul DORIN GIURGIUCA. 
După cum transmite coresponden
tul sportiv al agenției TASS, spor
tivul romîn a fost aplaudat la scenă 
deschisă pentru jocul său spectacu
los și pentru maniera eficace cu care 
a folosit loviturile de „topspin“. 
Radu Negulesctt a pierdut un singur 
meci, la Giurgiucă, și a ocupat locul 
doi, în timp ce campionul leton 
Zigmund Kalninș s-a clasat pe locul 
trei.

Proba de dublu femei a revenit 
cuplului MARIA ALEXANDRU — 
GETA PITICA, învingătoare cu 3—1 
în fața perechii Constantinescu-Lu-

kina. La dublu bărbați au cîștigat 
NEGULESCU și SINDEANU, iar la 
dublu mixt ELLA CONSTANTINES- 
CU și DORIN GIURGIUCA.

cadrul manifestațiilor sportive 
internaționale ale „LUNII PRIETE
NIEI ROMINO-SOVIETICE", repre
zentativele de baschet-tineret ale 
R.P. Romîne vor întreprinde un in
teresant turneu în Uniunea Sovietică.' 
Selecționatele vor părăsi Bucureștiul 
duminică dimineață, urmînd ca intre 
16-24 octombrie să susțină întîlniri 
la Harkov și la Tbilisi. Parteneri voc^ 
fi selecționatele R.S.S. Ucraineană, 
Harkovului, R.S.S. Gruzină și ale o- 
rașului Tbilisi.

Din loturi fac parte, printre alții! 
Viciu, Popa, Dudescu, Bîrsan, Gheor- 
ghe, Cimpeanu, Hoffman, Margareta 
Simon, Ecaterina Cherctov, Filofteia 
Izbiceanu, Anca Racoviță, Irina Va- 
silescu, Liliana Vlăescu. _

FOTBAL PE GLOB
La Lisabona: Santos —Benfica 5-2!

Luptătorii sovietici victorioși
La Bratislava s-a desfășurat în

tâlnirea de lupte clasice dintre echi
pele U.R.S.S. și R. S. Cehoslovace. 
Victoria a revenit sportivilor sovie
tici cu scorul de 10—6. O surpriză 
la categoria muscă i cehoslovacul 
Kunetka La întrecut pe Serghei Rî- 
balko. campion al lumii.

Protagoniștii Olimpiadei de șah, 
masa rotundă

Măsuțele la care se așează șahiștii 
•a deobicei patru laturi. Cîte o dată 
se face excepție... Cum a fost cazul 
după ultimul act al Olimpiadei de la 
Vama, cînd mai mulți dintre marii 
maeștri și maeștri' internaționali prezenți 
La întrecere au luat loc la o mare masă 
rotundă, în holul elegantului Hotel Asto
ria. E drept, de data aceasta lipscan 
piesele de șah. erau însă prezente multe 
stilouri și carnete albe, adversarii pro
tagoniștilor Olimpiadei fiind... reporterii 
fi gazetarii de specialitate. Era tradi
ționala conferință de presă la încheie
rea marii întreceri șahiste.

In focul întrebărilor au fost luați mai 
eu seamă învingătorii turneului, echi
pierii reprezentativei U.R.S.S. Atracție 
firească, mai ales că în rindurile echi
pei sovietice figurează șahiștii care sînt 
angajați direct și în lupta pentru titlul 
individual de campion al lumii : actualul 
aău deținător marele maestru M. Botvin
nik, excampionul 
viitorul adversar 
Botvinnik, marele 
trosian, „eternul candidat' 
P. Keres, în fine

declarațiile cele

XTz-a Olimpiadă 
nn numai ca o

M. Tal, 
al

T.
La

mondial 
tn meci 
maestru .«

învinsul aces
tuia în meci de baraj, E. Gheller. Un 
singur membru al echipei U.R.S.S. încă 
ou este candidat la titlul suprem. Să-1 
•cuiăm... este cel mai tînlr din forma
ție : campionul unional, marele maestru 
B. Spasski — 25 de ani.

Dar să dăm cuvintul protagoniștilor 
Olimpiadei, așa cum ne a fost transmis 
de agențiile de presa și posturile de

Iui 
Pe- 

titlu

radio. Iată cîteva din 
mai interesante :

M. BOTVINNIK: „A 
intră tn istoria șahului 
foarte frumoasă dispută sportivă, ci și
ca o competiție organizată tn mod exem
plar de prietenii noștri bulgari- De 
fapt, nu s-au petrecut prea multe lucruri 
neașteptate tn această întrecere. Aceleași 
echipe care au luptat pentru inttietate 
la precedenta edifie s-au întilnit și de 
data aceasta tn turneul final, cu singura 
cxcepfie a ultimei clasate, Austria. Și 
din nou, pe primul loc la distantă, s-a 
clasat echipa Uniunii Sovietice. Dar și 
aci a fost o mică deosebire față de pre
cedenta Olimpiadă. Acum, echipa noas
tră a trebuit să accepte un meci egal, 
cu tinăra echipă a Romlniei*. întrebat 
asupra jucătorilor care l-au impresio
nat cd mai mult, campionul mondial a ] 
declarat: „bli-a plăcut mult jocul citor-1 
va șahiști din tinăra genera/ie. Dintre I 
ei se distinge evident, Fischer, jucătorI 
talentat, care fmi amintește de Smtslov | 
tn primii ani ai carierei sale. Mi-a plă-1 
cut. printre alții, ți primul învingător j 
al lui Fischer in turneu, rominul Ciocli- I 
tea jucător foarte curajos, bun tacti-\ 
sian“.

M. EUWE : „Pentru a șasea oară con-1 
secutiv Olimpiada este dștigată de șa-1 
hiștii sovietici. Sint cei mai buni, incon-1 
testabil. Victoria lor era așteptată și 
firească. întrecerea a scos la iveală o 
serie de tineri jucători talentati. Mă re-1 
fer la bulgarul Peev și rominul Ghifes-1 
cu, care au primit notă de mare maes-1

tru, precum și mai tinerii Gheorghiu șl 
Clausen*.

S. FLOHR: „Am urmărit Olimpiada 
numai ca spectator, dar pot să spun 
că am trăit intens fiecare etapă. A fost 
o luptă extrem de spectaculoasă, s-a 
jucat foarte activ la toate mesele. Tro
feul competifiei — Cupa Hamilton-Rus- 
sel — revine, după cum era de aștep
tat, șahiștilor sovietici. Ei s-au distins 
și prin rezultatele individuale ridicate.

Agenția „France-Presse* comentează 
evoluția echipei romîne. subliniind el 
ESTE SINGURA CARE A REUȘIT DE-A 
LUNGUL TURNEULUI UN MECI EGAL 
CU CAMPIOANA OLIMPICĂ, ECHIPA 
UNIUNII SOVIETICE.

Returul meciului dintre echipele 
Santos (Brazilia.) și Benfica (Portuga
lia) pentru „Cupa inter-continentală" 
la fotbal desfășurat joi seara la Lisa
bona în fața a 75.000 de spectatori s-a 
terminat cu o categorică victorie a for
mației braziliene: 5—2 (2—0). Fotba
liștii brazilieni au făcut o adevărată 
demonstrație, intr-un meci cu multe 
goluri al cărui erou a fost jucătorul de 
culoare Pele. Acesta a deschis scorul 
în minutul 27 și tot el a marcaj cel 
de-al doilea gol (țnimitul 27) după ce 
a driblat întreaga apărare portugheză, 
Pînă la sfirșititl reprizei, Santos a do
minat în timp ce Benfica nu reușea 
să-și găsească de loc cadența. Imediat 
după pauză Pele demarează de la cen
trul terenului, fentează trei adversari, 
pasează lui Cutinho, care înscrie al 
treilea punct. Atacurile brazilienilor 
sînt irezistibile. Pele jonglează pur și 
simplu printre adversarii săi și în mi
nutul 64 marchează al patrulea gol. 
După cîteva minute scorul este de 5—0 
în favoarea oaspeților în urma unui 
punct înscris de Qutinho. In ultimele 
10 minute, cînd Santos nu mai insista, 
portughezii realizează două puncte prin 
Eusebiu. F. C. Santos care învinsese la 
Rio de Janeiro cu 3—2, cîștigă astfel 
„Cupa inter-continentală" cu scorul 
general de 8—4.

• Disputat la Varșovia meciul de 
fotbal din reprezentativa Marocului și 
selecționata B. a R. P. Polone s-a în
cheiat la egalitate: 1—1 (0—0). Au 
marcat Wilczek și Mahomed.

• Partidele desfășurate joî în tur
neul final al campionatului unional de 
fotbal s-au soldat cu următoarele re
zultate: Dinamo Kiev—Dinamo Tbilisi 
1—1; Moldova Chișinău — Dinamo 
Moscova 0—2; Șahtior Donețk—Nef- 
teanik Baku 3—1; Ț.S.K.A. Moscova 
— Pahtakor Tașkent 0—1. In clasa
ment conduce Dinamo Kiev, Dinamo 
Moscova și Dinamo Tbilisi, fiecare cu 
18 puncte.
• Peste 60.000 de spectatori au ur

mărit la Chorzow întîlnirea interna-

PELE A MARCAT 3 GOLURI

țională de fotbal: R. P. Polonă — Ir
landa de nord din cadrul „Cupei Eu
ropei inter-țari". Fotbaliștii irlandezi au 
terminat învingători cu scorul de 2—0 
(1—0). Cele două puncte au fost rea
lizate de Dougan și Humphreys.

• In competiția internațională de 
fotbal „Cupa orașelor tîrguri*, la Viena. 
Rapid a terminat la egalitate; 1—1 cu_. 
Steaua Roșie Belgrad. Saragosa (Spa-^ț 
nia) a întrecut cu 6—2 pe Gier. 
(Irlanda de nord). Intr-un joc contjg^B 
pentru „Cupa cupelor", desfășura: . 
Londra, F. C. Neapole a dispus cu 2—t 
de Bangor City (Țara Galilor).

• Pe stadionul „19 Mai" din Ankara 
s-a disputat meciul internațional ami
cal de fotbal dintre reprezentativele 
Turciei și Etiopiei. Au cîștigat gazdele 
cu scorul de 3—0 (2—0).

• După cum relatează ziarul „SPORT 
UND TOTO" din Viena, „în urma în- 
frîngerii suferită cu 6—0 pe teren pro
priu în fața echipei R. S. Cehoslovace, 
conducătorii fotbalului austriac au tre
cut la întinerirea radicală a echipei". 
Ziarul remarcă că „o asemenea catas
trofă fotbalistică nu a fost înregistrată 
de reprezentativa Austriei decit în 
urmă cu 60 de ani, cînd echipa An
gliei a surclasat la Viena formația 
gazdă". Potrivit ziarului, „această în
vingere la 'scor se datorește in primii 
rînd lipsei de orientare a antrenorilor, 
care în meciul cu Cehoslovacia au optat 
pentru o formație alcătuită din jucă
tori vîrstnici, ieșiți din formă*. In ve
derea partidelor pe care echipa Aus
triei le va susține încă în toamna a- 
cestui an (la 28 octombrie la Buda
pesta cu Ungaria, la 11 noiembrie ia 
Viena cu Italia, și ta 25 noiembrie la 
Sofia cu Bulgaria)’ antrenorul Decker 
a alcătuit un nou lot format din jucă
tori tineri, pe care-k pregătește in mod 
special. In lot figurează, printre alții, 
Windisch, Trubrik, Sturmberger, Kal- 
tenbrunner II, Skerlan, Rafreider, 
Schirhuber.

► • Pugilistu.1 japonez Masakifco Ha-
► rada este noul campion mondial al 
»categoriei muscă. El 1-a învins prin 
fk:o în repriza a 11-a pe fostul deți-
► nător al titlului mondial, tailaodezul
► Pone Kingpeteh. Harada este în
► virată de 19 ani. v

► • Partida a 8-a a mecinlui pentru
► titlul mondial feminin de șah dintre
► Elisabeta Bikava și Nona Gaprindaș- 
t vili s-a terminat remiză la mutarea 
£ 54-a. Scorul este acum 6,5 — 1,5 în 
£ favoarea Nonei Gaprindașvi'Li, căreia
► îi mai sînt necesare doar două puncte 
E pentru a deveni campioană mondială.

Cea de-« 9-a partidă a meciului s-a 
irutrerirpt Ia mutarea 41-a. Bikova are 
un pion în plus, dar poziția de atac 
pe care și-a creat-o Gaprirudașvili 
îi oferă acesteia 
remiză.

din urmă șa-nse de

• Ziarul austriac „Express" a orga
nizat Ia Viena pe un circuit de 600 
m (130 ture, în total 78 km) o com
petiție ciclistă la care au participat 
alergători din Elveția, Liechtenstein, 
Belgia, R.F. Germană, R.P. Romînă 
și Austria. Și-au disputat intiietatea 
64 de concurenți.

La capătul unor întreceri specta
culoase și viu disputate primul a tre
cut linia de sosire rutierul elvețian 
Erwin Jaisli cu un tur avans și 24 p. 
urmat în ordine de Iosef Dhondt 
(Belgia) cu 43 p. și Egon Saletinger 
(Austria) 39 p. Alergătorii noștri. Ion 
Ardeleahu și C. Dumitrescu, s-au cla
sat pe locurile 18 și, respectiv, 20.
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