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Cu cine va juca Petrolul

Ploiești in „Cupa oralelor

★ *

VIZITA TOVARĂȘILOR

orașelor tîrguri", 
care joacă Petro- 
a mai rămas de 
singur joc: me- 

d intre Vojvo- 
și Lokomotive
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în cursul zilei

15 — Trimisul special Agerpres, Ion Gălă-In „Cupa 
în grupa in 
Iul Ploiești 
disputat un
ciul revanșă 
dina Novisad 
Leipzig. (In primul joc care 
a avut loc la Novisad fotba
liștii iugoslavi au obținut vic
toria cu 1—0). Mîine seară, 
la Leipzig va avea loc me
ciul revanșă, iar învingătoa- 
rea din cele două partide va 
întîlni echipa Petrolul Ploiești.

Competiții in cinstea zilei de î Noiembrie

Duminică la Ploiești ți Tg.

Mureș concursuri mofocicli-

fie de viteză pe circuit

dimineața, Ia 
i Tg. Mureș, vor 
concursuri motoci-

Duminică
Ploiești și 
avea loc < 
cliste de viteză pe circuit, la 
care vor participa alergători 
din București, Brașov, Timi
șoara, F“ 
Tg. Mureș, 
Pitești, Tg. Jiu, 
nești, Cîmpina ____,
Concursurile sînt organizate 

■—die asociația sportivă Loco
motiva C.F.R. (Ploiești) și 
respectiv comisia orășenească 
de moto (Tg. Mureș).

Sibiu, Oradea, Galați, 
_ ,, Focșani, Bacău, 

Roman, O- 
și Ploiești.

Atiefii romlni participă
* ----------------------------------------------

te concursul de te Siena
JR—-----------------------------------------------

(Hal ia)

La sfîrșitul acestei săptămîm 
se va desfășura în localitatea 
Sieaa din Italia un concurs 
atletic internațional. La aceste 
întreceri au fost invitați și o 
serie de atleți romlni.

PARTICIPARE RECORD 
IN ORAȘUL SIBIU

Tradiționalul cros de mase 
„Să irrtimpmăm 7 Noiembrie" a 
dat loc și în orașul Sibiu la în
treceri entuziaste, atrăgind la 
startul probelor mii de tineri. 
Munca susținută depusă de 

' membrii comisiei de atletism, în 
' colaborare cu activiștii Clubului 
1 sportiv muncitoresc, a creat a- 
1 cestei competiții festive condi
ții optime de desfășurare. Fap
tul că întrecerile s-au ținut îrj 
multe sectoare de producție 
întreprinderile sibiene, sau 
aproape toate clasele școlilor 
localitate, a făcut ca amil 
cesta cifra participanților
cros să depășească 9.000, un a- 
devărat record în materie. Prin
tre asociațiile fruntașe în orga
nizarea concursurilor se numă
ră, în primul rînd, cea a gru
pului școlar Independența, 
înainte, Steaua Roșie etc. Re
zultate 
nute și 
fabrica 
dintele asociației, tov. loan Bră
duț a fost zilnic în mijlocul 
concurenților, a chemat noi ti
neri la întreceri. In frumoasele 
dispute sportive, cele mai bune 
rezultate le-au obținut Mihai 
Pacheș, Dieter Fleischer și Pe
tre Filip, toți de la secția țesă- 
torie, Erica Lipart de la secția 
apretură ș.a.

O participare de sută la sută 
s-a înregistrat și la școala de 
meserii, unde toți cei 800 de 
elevi și eleve au luat startul în 
crosul „Să întîmpinăm 7 No
iembrie". Mai întîî au fost de-

frumoase au fost obți- 
de către sportivii de la 
Libertatea, unde preșe-

semnați ciștigatorn pe clase, iar 
sîmbăta trecută, în fața unui 
numeros public, au fost cunos- 
cuți și primii croșiști pe școală. 
După o luptă dîrză, la băieți a 
învins Helmuth Himesch (anul 
III-C electricieni), urmat de 
Ioan Timofte (anul III-A lăcă
tuși) și Mihai Schuler (anul 
III-A lăcătuși), iar la fete Ele
na Căpușan (anul II-F secția 
menaj) urmată de Maria Mu- 
țiu (anul II-C croitorie) și Ro- 
dica Notaru (anul I-E menaj).

Sportivii sibieni așteaptă cu 
nerăbdare faza pe oraș a aces
tei competiții. Atunci vor ve
dea la lucru pe toți cîștigătorii 
pe asociații. Această adevărată 
sărbătoare sportivă va avea loc 
duminica viitoare în 
parc „Sub arini".

ILIE IONESCU,

O imagine de la o duminica 
sportivă din comuna Dor 
Mărunt (raionul 
Flăcăii în plină 

cursa de 100

Lehliu ), 
viteză în 

m plat

Foto: I. Mihăică

de luni, tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Ion Gheorghe Maurer și Corneliu Mănescu, însoțiți de Jai 
Sukh Lai Hathi, ministrul muncii in guvernul Indiei, M. P. 
Mathur, ambasadorul Indiei la București, ți Nijiingappa, mi
nistrul principal al statului Mysore, au vizitat uzina de avi
oane, uzina de telefoane, și o expoziție de artizanat din orașul 
Bangalore, in anii care au trecut de la cucerirea independenței. 
Ia Bangalore au luat ființă numeroase întreprinderi aparținind 
sectorului de stat al economiei.

La uzina de avioane „Hindustan", oaspeții au vizitat secția 
de motoare și secția de asamblare a avioanelor. Directorul 
general, Redy, a urat oaspeților un călduros bun venit. In 
curtea uzinei și in ateliere, mii de muncitori au aclamat cu 
însuflețire pe conducătorii de stat romlni.

Marea uzină de avioane din Bangalore are in momentul 
de față patru sucursale situate în diferite orașe ale statului 
Mysore, ia care lucrează în total 18.000 de persoane. După 
proclamarea independenței Indiei, guvernul a preluat controlul 
acestei întreprinderi, subordonată in trecut unei societăți ame
ricane. Producția s-a dezvoltat. Anul 1961 a marcat un punct 
de cotitură in industria aeronautică indiană: la uzina „Hin
dustan" a fost proiectat și creat primul avion supersonic fabri
cat in India.

Pe lingă uzina de avioane funcționează și o fabrică de 
vagoane, in 1947 a fost proiectat aici primul vagon de cale 
ferata, in prezent, fabrica produce 1.600 de vagoane anual.

După vizitarea uzinelor, tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a mulțumit pentru explicațiile primite, a elogiat buna orga
nizare a producției ți a transmis întregului colectiv urări de 
succes și fericire.

La uzina de telefoane — unde oaspeții au fost întimpinați 
cu mult entuziasm de mii de muncitori și tehnicieni — direc
torul general Kangi Lai le-a expus istoricul dezvoltării uzinei. 
Ea a fost creată in 1948, fiind prima uzină de acest fel din 
India. în uzină lucrează 8.000 de oameni, pentru care s-a cons
truit un mic orășel. Pe lingă telefoane se produce echipament 
pentru liniile de telecomunicații, aparataj telegrafic etc.

(Continuare tn pag. a 8-a)

C. S. 0. CRIȘANA

pitorescul

coresp.

Calificativul „excelent44
FOTBAL 

IN ÎNTRECERE
47 DE ECHIPE DE

handbaliștilor de la Steaua!

L/n 
Dukla 
aruncă 
meciul

nou atac la poarta echipei 
Praga. S'odea (Steaua) 
din săritură. (Fază din 
Steaua—Dukla 16—15)

Foto: Gh. Amuza

Duminică seara, amatorii de 
handbal au aplaudat îndelung o 
nouă victorie a reprezentanților 
noștri într-o competiție interna
țională. ECHIPA STEiAUA A 

CÎȘTIGAT, NEÎNVINSĂ, TUR
NEUL INTERNAȚIONAL LA 
CARE AU LUAT PARTE ECHI
PELE CLUBURILOR MILITA
RE DIN MAI MULTE ȚĂRI 
SOCIALISTE. Participarea unor 
formații de certă valoare, ca 
Dukla Praga, Ț.S.K.A. Moscova 
ti Honved Budapesta, a făcut ca 
fiecare partidă să fie viu dispu
tată, jucătorii făoînd apel la 
toate cunoștințele lor pentru a 
termina învingători. Alături de 
aceste formații puternice au par
ticipat și reprezentanți ai hand
balului din R.P. Bulgaria. Ne-

avînd încă experiența necesară, tur
neul a constituit pentru ei un mi
nunat prilej de a acumula noi 
cunoștințe ce vor contribui fără 
îndoială la ridicarea handbalului 
din tara prietenă.

Turneul ne-a dat prilejul să 
coasOatăm cîteva fapte îmbucură
toare în ceea ce privește formația 
clubului Steaua. Aceasta a dat 
dovadă. în primul rînd, de o mare 
putere de concentrare, de voință 
de luptă. Jucătorii au aplicat în 
mod variat cea mai potrivită tac
tică în apărare, lăsîndu-se rareori 
descoperiți. Portarii folosiți, Tale 
și Georgescu, au apărat bine. în 
atac, ritmul a fost susținut, ju
cătorii au circulat mult și rapid. 
Dc asemenea, circulația mingii a 
fost satisfăcătoare. Un alt atu pe 
caTe-1 posedă echipa Steaua, care 
a ieșit în evidență și în această 
competiție, este forța în aruncă
rile de la distanță. în întîlniri, 
jucătorii nu s-au bazat însă nu
mai pe această „armă44, ci au apli
cat felurite scheme tactice, care 
deseori au produs o adevărată 
panică în apărarea adversarilor. 
Cu un asemenea joc al înaintării, 
Steaua a întrecut, în meciul de
cisiv, e drept la mare luptă, 
pe Dukla Praga, care cu o seară 
înainte făcuse o partidă excelentă 
în compania lui Ț.S.K.A. Mos
cova. Făcînd acest bilanț, ne 
este greu să dăm calificative fie
cărui jucător în parte. întreg lo
tul folosit a dat satisfacție. Ju
cătorii cu o mai mare valoare și 
cu mai multă experiență, împreu
nă cu cei tineri, au format un 
mecanism bine pus la punct, care 
a funcționat excelent.

Sperăm că și în viitor, antre
norul I. Kunst-Ghermănescu va 
pregăti formația la fel de bine 
și echipa Steaua ne va oferi par
tide de un ridicat nivel tehnic.

POMPILIU VINTILA

La ediția din acest an a 
tradiționalei cupe „7 Noiem
brie" în regiunea Maramureș 
i-au parte echipele de cate
goria B, C.S.O. Baia Mare, 
Recolta Cărei și Dinamo Satu 
Mare, 16 echipe din cadrul 
campionatului regional, 8 e- 
chipe din cadrul campiona
tului orășenesc și 20 de e- 
chipe care participă în cam
pionatul interraional de fot
bal. Prima etapă s-a desfă
șurat joi.
Vasile Săsăranu—coresp. reg.

Tmbunătăfirea stilului și meto
delor de muncă ale organelor și 
organizațiilor UCFS este una din
tre sarcinile importante cuprinse 
tn documentele Conferinței pe țară 
a UCFS. Controlul îndeplinirii 
sarcinilor, acordarea unui ajutor 
sistematic și calificai organelor 
ta subordine, găsirea celor mai 
juste căi pentru rezolvarea pro
blemelor reieșite din activitatea 
asociațiilor — iată obiective ce 
trebuie să stea permanent în f«|a 
cadrelor organizației noastre.

O problemă de mare însemnă
tate în viața asociațiilor și clu
burilor sportive este continua lor 
consolidare organizatorică și ma
terială.

Muncind bine, folosind cele 
mai /potrivite metode activiștii 
de la C.S.O. Crișana au înregis
trat anul acesta rezultate remar-

cabilie în această direcție. Pre
vederile bugetare la capitolul ve
nituri au fost realizate în propor
ție de 97 la sută. Procentul este 
raportat la venitiul pe întreg anul. 
Este un succes cu care consiliul

așa fel îneît fon-

Din viața organizației noastre

de 'la ideea că numai 
cu atenție activitatea 
a celor 85 de aso-

C.S.O. Crișana Oradea se poate 
mîndri.

Plecând 
oontrolînd 
financiară
ciații sportive, pe care le coor
donează clubul, se pot obține 
rezultate pe măsura posibilități-

Fotbal
Miine, pe stadionul Republicii
Dinamo București—Petrolul

Un meci deosebit de inte
resant se dispută mîine după- 
amiază pe stadionul Repu
blicii : Dinamo București — 
Petrolul Ploiești. Această ta- 
tîlnire, restanță din etapa a 
cincea, prezintă un interes 
deosebit pentru clasament. O 
victorie îi poate aduce pe plo
ieșteni pe primul loc, ei avînd 
un golaveraj mai bun decît 
acttualul lidar. Știința Cluj,

cu care s-ar găsi la egalitate 
de puncte. Pentru dinamoviști, 
două puncte în acest meci ar 
însemna reintrarea lor în lupta 
directă pentru titlu. Să spe
răm că cele două echipe vor 
furniza un joc de calitate, 
la nivelul posibilităților jucă
torilor care le compun. Me
ciul începe la ora 15,30. In 
deschidere, la 13,30 se în* 
tîlnesc formațiile de tineret.

Turneul internațional dc șah de la Belgrad

Ciociltea l-a învins în prima rundă
pe Rossetto (Argentina)

BELGRAD 15 (Agerpres). — 
Șahiști din cinci țări participă 
la turneul internațional care a 
început duminică la Belgrad. In 
prima rurtdă, campionul romîn 
Victor Ciocîltoa l-a învins cu

albele pe argentinianul Rosset
to. Marele maestru internațio
nal Gligorici a cîștigat la 
Czerniak (Israel), iar Ivkov la 
Fouguelman (Argentina). Res
tul partidelor s-au întrerupt,

lor, consiliul a adoptat hotărârea 
oa bugetele asociațiilor să fio 
tatocmitie în
durile respective să contribuie la
desvollarea activității sportive, 
îndrumarea nu s-a oprit aci. Pen
tru a înlătura eventualitatea ca 
— potrivit unui vechi obicei —■ 
asociațiile să cbeltuie toți banii 
pentru fotbal (cum se întâmpla la 
I.C.O., Rapid etc.), s-a stabilit 
ca toate operațiile bugetare ale 
asociațiilor să obțină aprobarea 
consiliului de conducere al clu
bului. In felul acesta relațiile fi
nanciare dintre asociații și club

VALENTIN PAUNESCU

(Continuare in pag. a 2-a)

DUPĂ CELE 3 MECIURI INTERNAȚIONALE DE DUMINICĂ

Juniorul; — Hei, maeștrilor! Ar fi cazul să vă mai uitați și 
la jocurile noastre!

Desen de Neagu Rădulesca 4

0-10-1



DOUA 7ILE DE ÎNTRECERI pe
băieților s-au comis ctteva 
greșeli de arbitraj, tn spe
cial în partida dintre echi
pele regiunii Suceava și 
Iașî — arbitru Mihai Oan- 
că din, Rădăuți. Ieșenii au 
jucat mai bine dar datorită 
arbitra jului confuz au 
pierdut.

FOTBAL — I. Suceava;
II. Mureș-Autonomă Ma
ghiară; III. Bacău; IV. 
Iași. . Rezujtate : Suceava 
— Bacău 5—3 ; Mureș-Au- 
tonpmă Maghiară — Iași

. 2 — 1 ; Bacău — Iași 5—3;
tive, multe dintre ele dc un ridicat nivel Suceava — Mureș-Autono

mă Maghiară 3—0 (prin 
ne prezenta re).

POPICE — I. Mureș- 
Autonomă Maghiară ; 
Suceava; III. Bacău; 
Iași.

TRÎNTĂ — I. Suceava 
46 p. : II. Bacău 32 p. ;
III. Mureș-Autonomă Ma
ghiară 24 p. ; IV. Iași 18 
p. Primii clasați : Categ. 
I. T. Giușcă (1); categ.
II- a C. Chiriac (B) ; categ.
III- a B, Va sile (S) ; categ.
IV- a V. Tipa (S) ; categ.
V- a I. Matencu (S) ; ca
teg. Vl-a A. Daniel (M).

VOLEI — fete: I. Ba
cău; II. , Mureș-Autonomă 
Maghiară; III. Iași ; IV. 
Suceava; băieți — I. Ba
cău; II. Suceava ; III. Mu
reș-Autonomă Maghiară; IV. Iași. Vo
leibaliștii din Bacău au fost net supe
riori, atît la fete cit și la băieți, preș- 
tind un joc foarte spectaculos, aplau-

Frasinul 
de voio-

Va ft) a și 
două zde 
din satele regiuni- 

Mureș-Autonomă Ma

Valea Moldoviței, 
au răsunat timp de 
șia tinerilor sportivi 
lor Bacău, Iași, 
ghjiară și Suceava, care s au întrecut aci în 
faza finală, interregiuni, a marii competiții 
sportive sătești, — „Cupa Agriculturii*, 
l’este tot, în comunele Vama, Frasin și 
Moldovița unde au avut loc întrecerile 
de atletism, volei, oină, handbal, fotbal, 
ciclism etc. zilele de sîmbătă și dumi
nică s-au transformat în adevărate săr
bători sportive. Cochetele stadioane din 
aceste trei comune, așezate în locuri 
deosebit de pitorești, la poalele mun
ților, au devenit locuri de dispute spor- 
tx»V, UJ 
tehnic. Cei mai bine pregătiți au fost 
sportivii din satele regiunii 
toare care, au cucerit, cu un 
preciabil, locul I pe regiuni, 
iputem nota cu calificativul „bine' 
portarea voleibaliștilor din 
Bacău, a popicarilor din regiunea Mureș- 
Autonomă Maghiară și a handbaliștilor 
din regiunea lași.

organiza- 
avans a- 

La fel, 
com- 

regiunea

Iată cîștigătorii întrecerilor:

ATLETISM: I. Suceava 212 
Bacău 186 p. ; III. Iași 181 
Mureș-Autonomă Maghiară 164 
tigătorii probelor; 100 m juniori — 
V. Medvichi (S) 11,7 ; junioare —- Gher
ghina Moldoveana (M) 14; seniori — 
C. Birtalan (M) 13,4; senioare — Silvii 
Dobra (I) 14,3; înălțime juniori — 
Gh. Codru (I) 1,45 m ; junioare — 
Eufrosina Matei (B) 1,25 m; seniori 
— M. Ilîncu (S) 1.65 m; senioare — 
Anica Ioniță (B) 1,25 m; 3 km. marș 
juniori — V. Vaideș (B) 16:18,0; 
5 km. marș seniori — M. Ursac (B)

P-; II-
P-; IV. 
p. Ctș-

Faza finală a „Cupei Agriculturii"

ațiul de. învățămînt uni- 
o . dată cu ei activitatea

Locul I la ciclism fete a fost ctștigat de tinăra 
Viorica Cociorvă — 16 ani ■—- din comuna Blă- 

gești, raionul Iluhuși

Pe stadionul din comuna Varna 
lași

se Întrec voleibaliștii din echipele regiunii 
Suceavași

greutate juniori ■—■ B. Clako 
junioare — Alexandrina Va- 

seniori — A. Da- 
senioare — Liliana 
i: .lungime juniori 

junioare 
in; se- 
senioare 
800 m 
2:08,4 ; 

2:16,0 ; se- 
lereanu (S) 2:14.9: 

Gherghina Mpldo- 
4000 m , cros. . — 

; ștafetă 4x100 
2,2 ; junioare — 
- Suceava 52.2 ;

A început
noul an sportiv universitar!

A. început 
versitar 1 Și 
sportivă studențească, care an de an 
angrenează mii de student! în .între
cerile de masă .și de : performanță. 
Respectind tradiția,- în aula Facultă
ții de Științe Juridice din Capitală, 
a fost deschis — zilele trecute — in
tr-un cadru festiv, anul sportiv uni
versitar.

în numele Consiliului asociației stu
denților și' al catedrei de educație 
fizică, tov. lector Victor Ionescu, în 
cuvîntul de deschidere, urează un. 
bun venit celor mai tineri studenți — 
anul I și îndemn la succese viitoare 
tuturor studenților. Cu1 vii aplauze ’ 
au răsplătit cei prCzenți rezultatele 
meritorii obținute "în activitatea spor-’ 
tivă de mase și de perforfnanță de 
facultățile de matematică, fizică, filo
logie, științe naturale șî chimie. Nu
mele unor sportivi fruntași ca Andrei 
Ghidate, Daniela Diaconescu (filolo
gie), Teodor Zamfîrescu, Andrei Ve
rona, Rodica Stanciu (matematică), 
Teodor Meleșcan, Ovidiu Păun, Va- 
sile Jirjea (științe juridice), Dan 
Ursu, Karin Rudescu (chimie), Aurel 
Giura, Alin Savu, 'Alexandru Ruzeanu 
(științe naturale), au depășit de 
acum cadrul întrecerilor studențești. 
Iar rezultate ca locul I la atletism, 
în campionatul universitar 1961/62,

locul I și campioană universitară la 
volei fete, locul I la „Cupa anilor I* 
pe centrul universitar București la 
baschet băieți, locul I ocupat de e- 
chipa de scrimă în campionatul pe 
centru universitar și multe altele cu 
care se mîndresc sportivii Universită
ții București, sînt binecunoscute tu
turor studenților noștri, constituind 
un îndemn în activitatea lor viitoare. 
De altfel, primele rezultate nu se vor 
lăsa mult așteptate. Terenurile și să
lile de sport îi așteaptă.

Prima competiție oficială studen
țească a anului a dat startul în în
trece. 2e pentru cucerirea „Cupei a- 
nilor J“. Și dacă anul trecut în acti
vitatea sportivă de mase au fost an
grenați peste 1500 de studenți, iar 
în cea de performanță mai mult de 
300, anul acesta numărul lor va fi 
cu ■ mult mai mare, întrucît și baza 
tehnico-materială este cu mult supe
rioară celei din anii trecuți. E și a- 
ceasta un semn a] minunatelor con
diții create studenților noștri pentru 
buna desfășurare a unei activități 
multilaterale.

Frumoasa festivitate s-a încheiat 
cu prezentarea filmului „Olimpiada 
de la Roma*, comentată de maestrul 
sportului, antrenorul federal 
Gh. Zîmbreșteanu.

DECEBAL ȚOCA

prof.
Acoresp.

28:17,0; 
12,14 m; 
silovici (8) 9.52 in ; 
nie*l (M) 10.50 ni ;
Sanucă (8) 11.00 m
— V. Medvichi (S) 5,59 in ;
— Georgeta Bulai (I) 4,25 
miori — I. Hainea (I) 5,59 m;
— Anica Ioniță (B) 4,39 in 
seniori — G. Tămășanu (I) 
juniori — V. Vaideș (B) 
mioare — Angela Co 
500 m junioare — 
veanu (M) 1:31.6;
A. Șipos (M) 11:06.5 
m juniori — Suceava 51 
Bacău 60.9 ; seniori — 
senioare — Bacău 61.2;

GIMNASTICĂ — băieți — I. Sucea
va 25 p. ; II. lași 15 p. ; III .Bacău 
10 p.; fele: I. Suceava : II. Iași; 111 
Bacău. Dintre roneurenlii tie la gimnas
tică o impresie deosebită a lăsat an
samblul fetelor din reg. Suceava ('co
muna Șiadriceni —• profesoară Jiq^ica 
Diaconii), care a prezentat la liber ales/» 
exerciții deosebit de frumoase.

01N \ — I. Suceava ;
III. M ureș- Xittoniună 
Iași. Meciurile de 
Frasin au fost 
meros public, bun 
de oi tui. C.omnna 
o echipă de oină.

: CICLISM . ...
leagâ (Sui-t-ava): II. A. >ahleanu (Su-, 

fete

dat de publicul numeros.
Clasamentul general fie regiuni: 1. 

Suceava 460 p. ; II. Bacău 386 p. ; III. 
Mureș-Autonomă Maghiară 323 p.; IV.

Iași 303 p. Trofeul acordat regiunii 
care a mobilizat cel mai mare număr de 
concurenți la etapa I a „Cupei Agricul
turii*, a revenit consiliului regional 
UCFS Mureș-Autonomă Maghiară -— 
57.097 de participant) dintre care 8728 
fete.

Duminică, înainte și după-amiază a 
avut loc închiderea festivă a competiției 
pe stadionul din comuna Vama, cu par
ticiparea a peste 2000 de spectatori. 
Pe lîngă probele de atletism și jocurile 
de volei programul a avut și jocuri dis
tractive organizate de asociația sportivă 
Bradul Vama (președinte, tov. Vas’de 
Sasu): alergări cu oul în lingură, cățărări 
pe stîlpul cu premii, alergări în sac etc.

Organizarea a fost ireproșabilă. Con
siliul regional UCFS Suceava, folosind 
ajutorul unui larg activ obștesc, a reu
șit să facă față desfășurării unei com
petiții de amploare, cu aproape 500 de 
participanți. Un merit deosebit în buna 
organizare revine și organelor locale 
din comunele Vama, Frasin și Moldo- 
vi(a precum și unor oameni ai muncii 
din aceste comune, care au găzduit cu 
multă ospitalitate în oasele lor pe 
sportivii participanți la întreceri.

Cu acest prilej, sportivii săteni din 
cele patru regiuni ari învățat muU, au 
legat noi prietenii. Și, așa cum a accen
tuat în cuvîntul său de închidere, tov. 
Ion Moraru. președintele consiliului re
gional UCFS Suceava — ei vor fi de- 
sigur propagatorii sportului tn comu
nele și satele lor...

TOMA RABȘAN

Realizări si lipsuri in actiuilatea C.S.O. crisana
(Urmare din pag. 1)

au căpătat o formă nouă organizatorică 
și ele se desfășoară acum în cele mai 
bune condiții.

Legătura între club și asociații a 
devenit mult mai strînsă și prin antre
norii săi care acum se deplasează în 
asociații după grafic precis. Această 
legătură se adîncește, nfectînd munca 
directă în secțiile asooiațiilor. Ia Fa
brica dc confecții, Voința, Favorit, Me
talul și altele, campionatul asociației 
sportive a fost organizat și se desfă
șoară cu succes și datorită contribuției 
tehnicienilor clubului.

Trebuie să arătăm însă că în activi
tatea consiliului clubului Crișana există 
însă și o serie de lipsuri în ce pri
vește stilul și metodele de lucru cu 
asociațiile sportive. Astfel, deplasîndu-se 
în unele asociații, activiștii clubului au 
dus aci o muncă formală. Nu au fost 
instruite consiliile asociațiilor, nici bi
rourile de secții. Antrenorii clubului s-au 
interesat doar de activitatea secțiilor 
din care eventual puteau să recruteze 
noi elemente (exemplu antrenorul de 
atletism Al. Szoinai). Prea puține sînt 
asociațiile în oare este organizat cam
pionatul asociației. Acest lucru este 
cauzat de faptul că nu a existat o preo
cupare permanentă pentru selecționarea 
și pregătirea instructorilor obștești — 
figuri centrale în desfășurarea activî-

tații competiționale de mase. De ase
menea, în munca de control și îndrumare 
a asiocîațiilor nu au fost angrenați toți 
membrii consiliului clubului, în majo
ritatea cazurilor aceste prob le m< fiind 
rezolvate de către activiștii saiarîxțr.

Așa cum spuneam la început, activiștii 
salariați și voluntari ai C.S.O. Crișana 
se pot mîndri cu succesele pe care le-au 
obținut jve linia consolidării materiale. 
Dar, la Oradea există suficiente condi
ții și posibilități ca întreaga activitate 
a clubului să fie ridicată la același 
nivel. Pentru aceasta este necesar ca 
în stiluî și metodele de muncă ale acti
viștilor de aci să intervină o schim
bare. Un control mai calificat, o îndru
mare și un ajutor mai eficient în pro
cesul de instruire a activului asocia
țiilor, iată sarcini ce trebuie să stea 
în atenția consiliului clubului orășenesc 
Crișana. în consiliul clubului nu tre^f 
buie să mai existe membri „onorifici*. 
Antrenarea întregului colectiv în 
varea tuturor problemelor 
clubului sau asociațiilor pe c 
coordonează este metoda cea mai sigură 
pentru îndeplinirea sarcinilor amintite. 
Atragerea a cît mai mulți oameni al 
muncii pe terenurile de sport, îmbu
nătățirea activității oompetiționale de 
mase sînt premise care vor duce la 
noi succese ale sportului de perfor
manță arădean.

....VEȘTI DE U tl
| c^e au luat parte peste 120 de copii 5
i’ciin or-a^ul Mediaș. Cea mai bună »kxxx»oooooooooocxxxx>xxxxxxx>oQooooooocoooooocxxxx: 
l 'fotmație' s-a dovedit cea a Clubului
sportiv muncitoresc..................... ...

iGoros), urmată în clasament de Tex
tila (instructor Doni Pali), Vitrame- 
tan. Record și Sparta. Unii dintre 
cei mai buni jucători 
Giarmati, P. Szabo, I.

‘Mitfgtfs țj.ă.) au fost 
■echipele de juniori.

DAN VINT1LA

COMPETIȚIA CELOR 
FOTBALIȘTI DIN

! Recent s-a încheiat 
j competiție a

II. Bacău'; 
Maghiară; IV. 

oină au avui . jocla 
urmărite de un nu- 
cUnoscător al jocului 
Irasia. de .dl fel. 'are 
fruntașă pe fură, 

băi.’li ;â km : l, M. l>-
ceara) ; III. \. Z.iharia (lași);
10 km. : I \ irtrîca Cociorvă (Bacău) ; 
II. teodora Badiu (Bacău); III. I‘ro- 
fwa Ajvore: (Bax-ș.u),. Clasament gene- I 

, ral -— I. Bacău 28 p. ; II. Suceava 22 , 
p. ; III. Iași 6 p. Oin puraip, regiunea 

‘ ’■ Mitre?-AuforibrHâ Maghiară nu n pre- 
zeutat c^ficunriiti la. ci oi îs ni si astfel 
parlicipareu a fost redună.

HANDBAL 1N 7 — fete: I. Mureț* | 
Autonomă Magii iară : II. Suceava; III. 
Iași; IV. Bacău; băieți: I. Suceava; 
11. Iași; III Bacău; IV. Mureș-Auto
nomă Maghiară. în clasamentul gene
ral locui 1 a fost ocupat <lc handba
list ii din regiunea Suceava. Iai meri uri ia
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O NOUA SECȚIE DE HALTERE 
ÎNFIINȚATĂ LA GALAȚI

(instructor 'Al. de, Voința Oradea cu 6 p, Dinamo 
Oradea 6 p, Recolta Valea lui Mi
hai 6 p. Unirea Șimleu 5 p fctc.

(Gh. Bici, D. 
Moldovan, V. 
promovați în

G. ILIE
4

DIN ACTIVITATEA A. S. 
BOTOȘANI

VOINȚA

— 40 de șahiști, salartați ai coopera
tivelor Munca, înfrățirea și Progre- 
stil îșj dispută cu multă ardoare în- 

CONCURS DE TENIS DE MASĂ tiietatea în cadrul unui concurs. Cele 
PENTRU ÎNCEPĂTORI mai bune rezultate au-fost, obținute

, , .... , pînă acum de Ioan Prodan. MihaiDini m.țiat.va Cons.hulm .raional: Diăc8nu ș. Dumitru Mjron ■
■ j. — Etapa regională a campionatului 

_ ______________ ___ _ masă, UCECOM la tenis de masă a fost 
rezervat începătorilor. Cel mai bine cucerită de echipa Voința Botoșani, 
pregătit : s-a dovedit Alexandru Ne- 
goiță, de la A.S. Progresul, care 
a , șt cucerit de altfel primul loc. 
S-au mai remarcat Gabriel Năstase 
și Niculae Marinescu.

MARIN DUMITRU

etc. Fotbaliștii care activează în se
ria a II-a a campionatului regional, 
obțin succese frumoase, atît în . pro
ducție, cît și pe terenul de sport. 
Tînărul Ion Onesa este inovator, iar 
Ion Militaru, V. Kirgis și Dumitru 
Popescu sînt fruntași în . producție. 
Antrenorul Ștefan Bădin se preocupă 
ca formația Turbina să aibă o corn-, 
portare cît mai bună. Nu de mult 
Turbina a întrecut Unirea : Azngă' 
cu 5—0. !. T

De curînd a fost înființată pe lîngă 
asociația sportivă Constructorul 
I.C.O.R. o secție de haltere. Tînărul 
antrenor Gheorghe Gospodinov se 
ocupă de pregătirea a 18 halterofili, 
care au la dispoziție mingi medici
nale, podium de concurs și, bineîn
țeles, haltere. Cu ocazia primului con
curs de verificare, cele mai bune 
rezultate au fost obținute de Alexe 
Malinoiu (147,500 kg la categoria 
56 kg), Viorel Nașe (177,500 kg 
la categoria 60 kg), Ion Munteanu 
(197,500 kg la categoria 67,500 kg), 
Cristea Gergălău (217,500 kg la ca
tegoria 75 kg).

A. SCHENKMAN

M4ȘU AVANU

UCFS Buzău, de curînd a fost or
ganizat. în orașul Buzău un intere- 

' șanț concurs de tenis de i
CAMPIONATUL DE FOTBAL 

AL REGIUNII 
MUREȘ - AUTONOMA MAGHIARA

ÎNTRECERILE FOTBALIȘTILOR 
DIN REGIUNEA CRISANA

in rindul căreia au jucat, printre 
alții, Aurel Ostafi, Iosif David, S. 
Tighelnicu. Componenții formației se 
pregătesc cu seriozitate pentru finala 
competiției, care va avea loc la Si
naia.

In a doua etapa a campionatului

A. ABRAMOVICI
Campionatul de fotbal al regiunii 

Crișana se dispută pe două categorii: 
1 la care iau parte 14 echipe intr-o 
singură serie; a Il-a la care se în
trec 24 de formații împărțite în două 
serii. După primele patru etape, în 
clasamentul primei serii conduce 
Steaua roșie Salonta cu 7 p, urmată

DESPRE A. S. TURBINA DOICEȘTI

Sportivii asociației Turbina Doicești 
desfășoară o intensă activitate. Ei 
pot fi văzuți întrecîndu-se cu multă 
ambiție la volei, gimnastică, fotbal

UN MECI DE FOTBAL TRADIȚIONAL
I t- J ) 6- 1 ,

u-ltM ■ ■ ...: ..........
Zilele frecate, stadionul Crișana 

din jCțrădea a'. adăpostit un meci 
deosebit de interesant. Se întîlneau 
a» serje de ; fotbaliști, cu renume în

, deveniți 
‘acum fie antrenori, fie arbitri. Echipa 

î plifs de 
eficacitate; Șl întrecut formația ar
bitrilor cu 2—1, prin golurile înscrise 
de Zare și Zilahi. Pentru arbitri a 
marcat Bălan. Dintre foștii jucători 
care au evoluat amintim de Torjoc, _> 
Zilahi, Juhasz, Zare, Ferenczi, din 
echipa antrenorilor și Patkos, Can- 
drea, Levendai și Balogh, din forma
ția arbitrilor.

de fotbal aj regiunii Mureș-Autonomă ' *s^Ja. ^balului romînesc, 
Maghiară au fost înregistrate urmă- -~4—
toarele rezultate: Voința Tg. (Mufeș-;. ®ntrțnoril6r â dovedit un 
Oțelul Tg. 'Mureș 2—1, Energia Fîti- 
tînele-Voința Tîrnăveni 5—2, Avîntul 
Reghin-Metalul Vlăhița 2—1, Mureșul 
Luduș-Gloria Tg. Mureș 1—1, Rapid 
Tg. Mureș-Lemnarul Tg. Mureș 3—3, 
UMTE Odorhei-Rapid Odbrhei 6—1, 
Ciocanul Tg. Mureș-Mureșuj Toplița 
6—1, Chimica Tîrnăveni-Străduința 
Cristur 4—L

1OAN PAUȘ 1LIE GHIȘA



UN PROFESOR CARE

tînăr, pasionat, îi

PE TEME EDUCATIVE
catedrei de edu-

începe desfă-

Mai multă preocupare pentru

din raionul 
concursul de

SE LAȘA AȘTEPTAT

Campionatul de calificare

La Grupul școiar profesionali „losil 
Ra îngheț" din Capitală, învață în fie
care an peste 1000 de elevi. O mie 
de tineri din care cu siguranță că, 
după o muncă temeinică, se vor for
ma harnicii strungari, lăcătuși și elec
tricieni de mîine. Dar în afară de în
vățătură elevii iubesc sportul și au 
început să obțină chiar unele succese 
cu care școala se mîndrește. Ei au la 
dispoziție o bază materială bună ca- 
re-i ajută să se pregătească în con
diții optime.

In scopul ridicării de noi elemente 
clubul raional Unirea a trimis să lu
creze aici pe antrenorul E. Radulian. 
Este un antrenor 
place atletismul și 
vrea să facă trea
bă. De aceea l-a

• și trimis clubul. A 
venit la Grupul 
școlar în 1961. Era 
prin iarnă. A cerut 
cație fizică să-i repartizeze o grupă 
de sportivi pentru ca împreună cu 
profesorul Nicolae Alexe, absolvent 
I.C.F., cu specialitatea atletism, să 
treacă la pregătirea campionilor de 
mîine. Dar acest lucru nu s-a reali
zat pînă acum. Nu s-a legitimat mă
car un ait.et. De ce ? Pentru că ni
meni nu l-a a jutat pe antrenorul Ra
dulian la mobilizarea elevilor și deci 
la participarea lor la antrenamente.

Cel mai indicat să-l ajute era, fi
rește, profesorul N. Alexe, adică cel 
care are datoria să lucreze cu atletii 
școlii. Ajutorul acestuia însă n-a ve
nii Colaborarea care trebuia să exis
te între el și antrenorul clubului raio
nal încă nu s-a realizat. Dimpotrivă: 
prin lipsa sa de punctualitate, profe
sorul Nicolae Alexe îi face pe elevi 
să nu mai dea pe la atletism.

...Duminică 30 septembrie. Pe sta
dionul Unirea își dăduse întîlnire 
elevii școlilor profesionale din raionul

„Cine va cîștiga? După părerea mea 
echipa care va avea apărarea mai 
bine organizată", — ne-a răspuns i. 
Bota, antrenorul echipei feminine Știin
ța, înaintea întîlnirii cu Progresul 
București. Și a avut dreptate. A cîști-

• în jocurile de duminică s-au în
registrat următoarele rezultate: CSM 
Sibiu — Minerul Lupeni 6—6 (3—0) ; 
USAS Năvodari — Recolta Ion Roată 
3—0 (neprezentare) ; Farul — CSO 
Brăila 3-—0 (neprezentare) ; Petrolul 
Pitești — Progresul II 34—6 (14—3); 
Petrolul Ploiești — Metalul Buzău 
II—0 (3—0) ; Electroputere Craiova
— Jiul Petrila 9—5 (6—0) ; A.S. Te
cuci — Știința Galați 21—0 (6—0).

• Cîteva din rezultatele partidelor 
restante : Constructorul Ploiești — Me
talul Buzău 6—11 (3—3); Petrolul 
Ploiești — Precizia Săcele 6—3 (3—3).

• Joi sînt programate două restanțe: 
Jiul Petroși-ni — Minerul Vulcan și 
Știință Galați — Ceahlăul Piatra Neamț. 

• Miere ri și joi au loc meciuri în 
cadrul seriei 1, grupa A : miercuri : 
IPGG — Universitatea, teren Tineretu
lui II. ora 16; Politehnica ■— Victoria, 
teren Tineretului IV, ora 16, joi : Ar
hitectura — Aeronautica, teren Tinere
tului IV, ora 16.

Nicoiae Bălcescu, la un concurs de a- 
tletism. La ora indicată, elevii școlilor 
profesionale „Filimon Sîrbu", „Tudor 
Vladimirescu" și Școala de alimenta
ție publică erau cu toții prezenți. Nu
mai cei de la Grupul școlar „losif 
Rangheț" lipseau. In timp ce craini
cul chema _ la startul întrecerilor pe 
tinerii atleți, elevii lui Nicolae Alexe, 
vreo 40—50 la număr, își așteptau 
profesorul ia școală să le dea echipa
ment, să meargă împreună cu el pe 
stadion. A trecut ora 8, apoi s-a făcut 
9, 9,30, 10! Băieții s-au plictisit și au 
plecat acasă. Ce era să facă ? Și-or 
fi dat seama și ei, pînă la urmă, că 
profesorul N. Alexe e atit de... ocupat 

că a uitat de el. 
Ce, e lucru ușor să 
predea ore la școa
la lor (n. n. unde 
are normă întrea
gă), să se ocupe 
și participarea ele- 

să joace și
și de organizarea 
vilor săi la concursuri, 
volei într-o competiție oficială ? In
tr-adevăr, nu-i ușor. Ce să facă omul 
mai întîi ?

El ar trebui ajutat cît mai curînd 
de conducerea școlii. Nu de alta, dar 
să nu ne trezim la un moment dat că 
nu mai vin elevii nici măcar la orele 
de educație fizică prevăzute în pro
grama analitică.

Peste cîteva zile va 
șurarea campionatului școlilor teh
nice și profesionale 
N. Bălcescu. Pentru 
atletism, clubul raional Unirea l-a 
desemnat pe prof. N. Alexe să răs
pundă de buna organizare și desfă
șurare a întrecerilor. Iată deci un 
prilej pentru prof. Nicolae Alexe de 
a dovedi că în el se poate conta, 
că lipsa de la concursul anterior a 
fost doar un accident și că treburile 
vor merge bine de acum înainte.

AL. CONSTANTIN

Apărarea echipei Rafinăria a fost surprinsă de o nouă acțiune a dinamoviști- 
lor bucurețteiu. (Fază din meciul Rafinăria Teleajen — Dinamo Buc. 8—28).

Foto; M. Popescu
gat formația care a avut o apărare 
mai bună. Dar, spre regretul său, nu 
formația antrenată de el, ci adversara 
ei de duminică — Progresul. In a- 
ceastă întîlnire, apărarea Științei, 
fără aportul Irinei Hector — bolnavă, 
a fost ușor de trecut. Multe din cete 
10 goluri, pe care le-a primit, au fost 
realizate de înaintașele Progresului din 
aruncări de la distanță, de la 9 sau 
10 m. Este adevărat că portarul Flo- 
rica Costin a primit cîteva goluri pa- 
rabile. Dar, a arunca toată vina pe 
portar nu ar fi drept. Jucătoarele 
Științei n-au supravegheat îndeaproa
pe pe Victorița Dumitrescu și pe Ma
ria Ghiță, principalele trăgătoare ale 
echipei Progresul, lăsîndu-le de multe 
ori să arunce nestingherite la poartă 
și... să înscrie.

Duminică și o altă reprezentantă a 
clubului Știința București a părăsit 
terenul învinsă. Este vorba de echipa 
masculină. Una din cauzele care au 
dus la înfrîngere a fost tot Jocul slab 
în apărare. Pentru a susține această 
afirmație vom da un singur exemplu. 
Se cunoaște faptul că echipa Tracto
rul Brașov are Ca realizator principal 
pe Weber. Acest lucru îl știau și stu
denții bucureșteni. Totuși, în meciul 
de duminică, Weber, nesupravegheat, a 
înscris 11 goluri din cele 19 ale echi
pei I

Și la Timișoara, în meciul feminin 
Știința—C.S.M. Sibiu, soarta partidei 
a fost decisă de jocul apărărilor. După 
cum ne-a relatat trimisul nostru 
Adrian Vasiliu, studentele timișorence 
au făcut, în special, în repriza a doua

întrecerile masculine, punctul forte al finalelor
Pentru ultima oară în acest an, 

pe lacul Snagov au răsunat comen
zile de start. Cei mai buni schifiști 
ai țării s-au întrecut în finalele cam
pionatului republican de canotaj aca
demic, o competiție care închide ofi
cial bogatul sezon de sporturi nau
tice pe 1962. Pe cît de neinteresante, 
de anoste și de sărace au fost pro
bele feminine, unde cîștigătoarele 
erau cunoscute cu multe săptămîni 
înainte de campionate, pe atît de 
atractive, pasionante chiar în unele 
cazuri, bogate în număr de partici
pant! și în... surprize au fost cursele 
masculine...

LA FETE, „CALM PLAT"...

Obișnuiții sporturilor nautice folo
sesc deseori, în limbajul lor, expre
sia „calm plat", atunci cînd vorbesc 
de o apă perfect liniștită, fără urmă 
de vînt și de val. Din păcate, tre
buie s-o folosim și noi pentru a 
reda imaginea de platitudine, de mo
notonie, în care s-au consumat în
trecerile finalelor feminine. De ce? 
Pentru că numărul foarte redus de 
vîslașe valoroase pe Care-1 avem la 
ora actuală a permis ca titlurile să 
fie împărțite între principalele clu
buri, mulțumind pe toată lumea și 
în primul rînd pe componentele lo
tului, care — în cea mai mare par
te — și-au adăugat, firește pe merit, 
încă un titlu de campioană la colec
ția de succese. Astfel, Olimpia a cu
cerit două titluri (4,+ l vîsle și 8+1), 
Metalul a cîștigat la dublu. Știința 
București la 4+1 rame iar U.T. Arad, 
prin Ana Tamaș, din nou la sim
plu. Vorbeam mai înainte de mono
tonia concursului. Și nici nu poate

jocul în apărare
elegreșeli copilărești. De asemenea, 

nu au găsit .antidotul** față de atacul 
cu doi pivoți al echipei oaspe.

Nu numai în partidele amintite mai 
sus. jocul în apărare a avut de spus 
un cuvînt greu. Liderul seriei a Il-a 
a campionatului masculin, C.S.M. Re
șița, a pierdut la un scor categoric 
în fața lui Dinamo Brașov. După cum 
ne-au transmis corespondenții noștri, 
reșițenii s-au prezentat cu o apărare 
foarte slabă.

Din exemplele expuse rezultă că an
trenorii mai au încă mult de făcut in 
această direcție. Sperăm că această 
problemă va sta în atenția lor și că 
în curînd situația existentă se va re
media.

★ 
duminică 
atitudini 
noastre

s-au înregîs- 
care nu tac 

sportive. Ast-

Tn etapa de 
trat și cîteva 
cinste mișcării 
fel, la Timișoara, la sfîrșitul partidei 
feminine Știința—C.S.M. Sibiu cîțiva 
spectatori, certați cu disciplina și cu 
buna cuviință, au insultat pe arbitrul 
Petre Petre, au avut o atitudine ne
cuviincioasă față de jucătoarele din 
Sibiu. La Tg. Mureș, jucătorul Nico 
lae Barabaș de la Știința Petroșeni, 
care este în același timp căpitan și 
antrenor al echipei, a vociferat mai 
tot timpul și apoi la un moment dat 
a aruncat cu mingea în public. Bara
baș nu este la prima lui abatere. EI 
a mai fost sancționat de Federația de 
handbal cu suspendări pe cîte una 
sau două etape. Cu toate acestea ju
cătorul și antrenorul Barabaș conti
nuă să aibă atitudini reprobabile.

Este necesar ca Federația romînă 
de handbal să ia măsuri mai energice 
pentru ca asemenea atitudini să nu se 
mai repete pe terenurile de handbal.

— V. —

In așteptarea „Reportajului pe gheată**
La sfîrșitul acestei săptămîni va sosi 

în țara noastră cunoscutul ansambiu 
cehoslovac de patinaj artistic, care va 
da o serie de spectacole în Capitală. 
Artiștii cehoslovaci vin din Caucaz, 
urmînd să traverseze Marea Neagră 
pe bordul motonavei sovietice „Felix 
Dzerjinski".

Spectacolul „Reportaj pe gheață" 
este așteptat cu mult interes. Amato
rii patinajului artistic privesc cu ne
răbdare afișele mari care anunță pre
miera de la 25 octombrie. Ei sînt dor
nici să vadă la lucru pe dublii cam
pioni europeni Vera Suchankova și 
Zdenek Dolezal, pe campionii R. S. 
Cehoslovace Miroslav Godan, Pavla

fSPORTURI NRUTICE

Tînărul campion la schif simplu, imediat 
victorie.

Alexandru Aposteanu, noul
după

..........

altfel un concurs în care chiar 
un echipaj se detașează

fi 
din start 
văzînd cu ochii, face apoi o cursă 
de unul singur și cîștigă cu diferențe 
mergînd pînă la 27 de secunde, cum 
a fost cazul la 4+1 vîsle. In aiară 
de marele decalaj valoric dintre cîș- 
tigătoare și următoarele clasate, con
semnăm și participarea săracă. In 
cinci probe n-au fost decît 21 de e- 
chipaje — în medie, patru de probă 
— iar la 4+1 rame, unde de curînd 
am cîștigat campionatul european, nu 
s-au întrecut decît... DOUA echipe! 
Ce părere au de această stare de 
lucruri antrenorii noștri de canotaj 
academic ? Nu se poate face 
mult ?... Noi credem că da.

mai

REVIRIMENT LA BĂIEȚI

în probele masculine, tineretul 
continuă să se afirme. Faptul s-a vă
zut și din disputele mai echilibrate, 
la capătul cărora unele pronosticuri 
au fost „date peste cap“. La simplu, 
de exemplu, un nume nou se înscrie, 
după peste 10 ani de supremație a 
lui Alexandru Ferenczi, pe lista cam
pionilor republicani: tînărul A. Apos
teanu. Proaspătul dinamovist, care 
anul trecut fusese depășit cu 4 se
cunde în finală, acum — controlînd 
cu siguranță cursa — a cîștigat cu 
peste 6 secunde. Ambele probe de 
„pair-oars" (2 f.c. și 2+1) au fost 
caracterizate prin 
panților. La 2+1 
loc s-au situat 

tinerețea partici- 
rame pe primul 

în mod neașteptat 
Golgoțiu și Mihailov, înaintea favo-
riților Milincovici, Tarara și a tine
rilor Popescu și Gavrilă de la Voin
ța, canotori de perspectivă. 'La fel

Startul ciclocrosistilor
Pe un timp admirabil s-a desfășurat 

duminică dimineața pe traseul din ju
rul G.A.S. Roșia primul ciclocros al 
sezonului. Peste 50 de concurenți și-au 
măsurat forțele pe un traseu foarte 
bine ales, cu diferite obstacole (nu
meroase urcușuri, coborîșuri, gropi, 
etc.) care au pus la grea încercare pe 
alergători. La start s-au prezentat 
concurenți la toate categoriile de bi
ciclete.

Categoria avansați (care a parcurs 
aproape 21 km — trei ture ale traseu
lui) a reunit la startul său vechi spe-

Gutzova, Mîlena Kladcupska, Leopold 
Krejcin, care dețin capetele de afiș în 
ansamblu. Melodiile și aranjamentele 
muzicale sînt semnate de Laureatul 
Premiului de Stat, artistul emerit Va
clav Koslik, iar coregrafia aparține 
unui grup de reputați maeștri, în 
frunte cu Jiri Blazek și Pavel Smok.

I.E.B.S. NE-A FĂCUT CUNOSCUT 
CA BILETELE PENTRU SPECTA
COLELE CU „REPORTAJ PE GHEA
TA" AU FOST PUSE IN VINZARE 
LA CASELE DIN STR. ION VIDU, 
AGENȚIA PRONOSPORT DIN BD. 
1848 NR. 37, AGENȚIA C.C.A. DIN 
BD. 6 MARTIE, STADIONUL DINA
MO ȘI STADIONUL 23 AUGUST.

au condus redutabilaEi _ _____ .
a Științei Buc. mai bine 

m și au pierdut doar la 2 
în fața finaliștilor 
mondial. De notat

campio- 
că doi 

dinamo- 
canotaj. 
(care a

Foto: P. Romoșan 
de pregnantă a fost prezența schifiș- 
tilor din noua generație și în cursa 
de dublu vîsle, unde pe primele trei 
locuri s-au clasat vîslași de viitor 
(Larion—Pavelescu de la Știința
Buc., Mărcuță—Ciocoi de la Olim
pia și frații Foldvary de la Știința 
Timișoara). O cursă foarte frumoasă 
au făcut-o și Blaga, Milea, Lincaru, 
Spiridon+Păuneșcu la 4+1 rame, 
unde subliniem că au participat 10 
echipaje. ‘ 
formație 
de 1300 
secunde 
natului 
dintre componenții echipei 
viste sînt în primul an de 
In rest, probele de 4 f.c.
revenit clubului Steaua) și 8+1 (cîș- 
tigător Dinamo) nu au lăsat speran
țe tinerilor care au încercat să asal
teze pe fruntași.

Anul trecut, Steaua cîștigase ma
joritatea titlurilor. La ediția de acum 
a campionatelor, canotorii dinamoviști 
au avut o puternică revenire obținînd 
4 titluri din 7. O comportare me
ritorie 
titluri) 
șoara. 
singur 
tice a 
de a fi prezentat și de data aceasta 
un Iot numeros de concurenți, fapt 
care i-a atras de altfel locul I în 
clasamentul general pe echipe cu 
48,5 p. Urmează Dinamo Buc 43,5 p., 
Știința Buc. 41,5 p.. Știința Timi
șoara 30 p. și Olimpia Buc. 29,5 p.

a avut Știința București (2 
ca și „sora" ei din Timi- 

Deși n-a cîștigat decît un 
titlu, secția de sporturi nau- 
clubului Steaua are meritul

RADU URZICEANU 
NEAGOE MARDAN

(Steauaf,
Voloșin 

Hîrju, C.

cialiști ai probei, C. Baciu 
Gh. Neagoe (Steaua), V. 
(Steaua), tînărul Alexandru 
Ciobanu (Voința Ploiești) etc. Ne in
stalăm pe traseu și notăm. După pri
mul tur C. Baciu (Steaua) a luat 
conducerea pe care nu o mai cedează 
pînă la sfirșit, urmat de Neagoe, Cio
banu, Hîrju. După turul II Neagoe 
este întrecut de Ciobanu și Hîrju care 
sosesc în această ordine.

în celelalte probe s-au înregistrat 
următoarele rezultate: juniori I (18 km) : 
1. Gh. Radu (Olimpia);
(Olimpia); 3. St. Toader 
niori II (12 km) : I.
(Steaua); 2. C. Grigore
D. Lascu (Unirea): semicurse (6,5 km): 
1. C. Nedelea (Dinamo); 2. D. Ilie 
(Dinamo); 3. M. Robu (Voința); cate
goria oraș (6,5 km); I. L. Buzoianu 
(Metalul); 2. I. Niculescu (Metalul).

Deși am remarcat o prezență nu
meroasă nu am văzut totuși la start 
pe ceilalți specialiști ai probelor de 
fond și velodrom. Mai ales că parti
ciparea la întrecere le-ar fi prelungit 
activitatea competițională și i-ar fi 
ajutat să-și mențină pregătirea fizică 
în condițiunile unui astfel de concurs 
și a unui teren foarte bine alesr

GH. AMUZA

2. M. Takacs 
(Metalul); ju- 
Stan Cristea 
(Metalul): 3.
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GIMVALLTICH ——

In preajma inlilnirilor din scoția

ANTRENORUL CHIRIAC ESTE OPTIMIST...
Boxerii primei noastre reprezenta

tive se pregătesc intens în vederea 
unor noi și importante întâlniri inter
naționale. Peste cîteva zile ei vor pă
răsi Capitala eu destinația Glasgow, 
unde vor intilni — în două partide — 
reprezentativa Scoției.

Antrenorul Ion Chiriac, pe care l-am 
întîlnit deunăzi în mijlocul boxeri
lor din prima garnitură, era încă a- 
fectat de insuccesul tinerilor noștri 
pugiliști pe ringul de la Sportcsarnok.

— Desigur, nu pot uita așa repede 
erorile de arbitra) care ne-au frustat 
in mod sigur de victorie. Dar, se mai 
întîmplă in box. Acum, însă, toate 
forțele, toată atenția pentru meciuri
le din Scoția.

Campionatul 
republican pc echipe
STEAUA—C.S.O. BAIA MARE 22:10

Fără a utiliza boxeri din prima garni
tură (cu o singură excepție : Dobrescu), 
militarii au ciștigat detașat, cu scorul 
de 22:10. LATA REZULTATELE : M. Do
brescu (S) b. ab. C. Macovei (B.M.); St. 
Costescu (S.) b. p. T. Szabo (B.M.); Gh. 
Badiu (S.) b. p. V. Hreniuc (B.M.); A. 
Marcus (S.) b. p. I. Costin (B.M.); I. Pe
trescu (S.) b. p. G. Mihali (B.M.); St. 
Vitus (S.) b. ab. 3 F. Silaghi (B.M.); I. 
Pițigoi (S.) b. ab. 1 V. Mureșan (B.M.); 
C. Naghi (B.M.) b. p. N. Tudor (S.).

PROGRESUL—MUSCELUL 25:13

Cum era de așteptat, Progresul a în
trecut echipa din Cîmpulung. Oaspeții, 
deși învinși (cu scorul de 25:13), au lup
tat totuși cu un curaj demn de toată 
lauda. Ei au reușit chiar să obțină vic
torii surprinzătoare (Vișinescu in meciul 
cu Fieraru) sau să facă „zile grele* 
unor adversari care se anunțau învin
gători siguri (ne referim la dîrzenia cu 
care și-au apărat șansele tinerii St. Mi
hai și Gh. Preda în ,,duelurile" cu Ba- 
riciu și, respectiv, Gănescu). Tînărul 
Anghel de la Progresul a realizat, ceea 
ce era puțin de așteptat, victoria în fața 
Iui Florea Ilie ! REZULTATE TEHNI
CE : Barichi (P) b. p. St. Mihai (M); 
Puiu (P) b. ab. 3 I. Marin (M); Viși
nescu (M) b. p. Fieraru (P); P. Anghel 
(P) b. p. I. Florea (M); Manea (M) b. 
ab. 2 IVI. Tele fan (P); Gănescu (P) egal 
cu Preda (M); M. Constantin (P) b. ab. 
3 A. Pițigoi (M); Rossler (P) b. p. D. 
Pavel (M). La categoriile mijlocie mică 
și semigrea, oaspeții nu au prezentat 
concurenți.

R. C.
HUNEDOARA 14 (prin telefon). — 

Constructorul a obținut o frumoasă vic
torie în partida cu C.S.O. Timisoara. 
Scor : 22-18. REZULTATE TEHNICE :
I. Optășan (C) egal cu St. Molnar (Tim); 
I. Soare (C) egal cu M. Bucși (Tim); 
V. Prorocu (C) b. p. Z. Pazmani (Tim); 
T. Cerăceanu (C) egal cu M. Biedl 
(Tim); M. Buchete (C) egal cu Gh. Pi
cior (Tim); M. Ceaușu (C) b. ab. 3 M. 
Viorel (Tim); N. Motz (Tim) b. p. D. 
Radu (C); Al. Buchete (C) b. ab. 3 I. 
Ciutar (Tim); P. Montzel (Tim) b. p. D. 
Vîlceanu (C); M. Gbeorghioni (C) b. ab. 
1 C. Franț (Tim).

V. ALBU-coresp.
BRAIL a 14 (prin telefon). — Intîlni- 

rea dintre C.S.O. Brăila și Voința Bucu
rești nu s-a ridicat la un nivel satisfă
cător. S-au înregistrat multe abando
nuri. Iată rezultatele : N. Deicu (CSO) 
b. p. I. Tufaru (V); C. Ștefănescu 
(CSO) egal cu N. Aliuță (V); I. Turcu 
(CSO) b. ab. 3 I. Roseti (V); C. Bohor 
(CSO) egal cu M. Băloiu (V); C. Rusii 
(CSO) b. p. N. Constantin (V); Gr. Ena- 
che (CSO) b. ab. 1 V. Ceaușu (V); P. 
Baltă (CSO) b. p. D. Ionescu (V); I. Co
vaci (CSO) b. ab. 2 I. Bogdan (V); C. 
Petrenciuc (V) b. p. M. Constantin 
(CSO); L Petrov (V) b. ab. 1 P. Zecea 
(CSO).

N. COSTIN-coresp.

Pregătirile 
Glasgow sînt 
lotului nostru au asigurat rodajul da
torită meciurilor din campionat. După 
sosirea echipei de tineret de la Buda
pesta, au fost .reținuți" în lotul prim : 
Ciucă, Dinu, Anton 
de Puiu, Gheorghiu, 
Nicolau, Mariuțan, 
Ioanovici, Pătrașcu, 
Olteanu.

Sarcina boxerilor 
gow nu este ușoară, 
prezentanții boxului 
bucură de un frumos renume, au fost 
de regulă dificile mai cu seamă la 
categoriile inferioare. Iată de ce este 
cazul să atragem atenția antrenorilor 
Chiriac și Doda să acorde interes 
deosebit pregătirii corespunzătoare 
a pugiliștilor noștri în general, și ce
lor din „primele rinduri" ale echipei, 
în mod special.

— Ținem seama, ne-a declarat an
trenorul Chiriac, de toate amănuntele 
pentru ca la această intîlnire să ne 
prezentăm cit mai bine, pe măsura va
lorii actuale a boxului rominesc. Am 
analizat temeinic, impreună cu an
trenorul Doda, lipsurile manifestate de 
băieții noștri in partidele cu selecțio
nata Varșoviei și cu echipa de tineret 
a R.P. Ungare și am ajuns la conclu
zia că este neapărat nevoie să îmbu
nătățim in primul rind pregătirea 
fizică specifică și apoi execuțiile teh
nice. In ceea ce mă privește, sint op
timist in legătură cu partidele 
Scoția pentru că in 
ță dispunem de un 
gen și combativ.

Chiriac, desigur,
R.

pentru întîlnirile de la 
în toi. Tojți componenții

și Low, alături 
Mihalic, Monea, 
Buzuluc, Mîrza, 
Andrei și Ion

noștri la Glas- 
Intilnirile cu re- 
scoțian, care se

din 
momentul de fa- 
lot valoros, omo-

știe ce spune...
CALARAȘANU

Inițiativa
In unanimitate, cei care îndrăgesc 

atletismul au salutat cu căldură ini
țiativa federației de specialitate, de 
a organiza un concurs republican 
care să stabilească ierarhia echipelor 
regionale. Această inițiativă consti
tuia totodată un bun prilej de a în
viora activitatea atletică pe plan re
gional, de a stimula mulți sportivi 
și antrenori să iasă din anonimat. 
Iată de ce ne-am fi așteptat C3 toți 
cei direct interesați să răspundă cu 
brio acestei inițiative, să se pregă
tească cu toată seriozitatea, cu mult 
simț de răspundere. Or, din cele con
statate la finala de la Constanța, 
lucrurile nu s-au petrecut tocmai 
așa.

DE CE ATlTEA ABSENȚE?

O primă observație care nu r.e 
poate bucura : nici una din cele cinci

Primul mare concurs internațional al sezonului
Sezonul de toamnă în gimnastică va 

fi inaugurat de concursul internațional 
organizat la sfârșitul acestei săptămîni 
de clubul Dinamo Bucureștii. Această 
competiție constituie prima con f nin

se va prezenta cu echipa feminină și 
cu 2 gimnaști, iar Dozsa Budapesta va 
concura numai cu echipă masculină. 
Printre participanți se numără o serie 
de sportivi valoroși, fapt care va a si-

La concursul international organizai de clubul Dinamo îl veți putea urmări 
și pe cunoscutul nostru gimnast, Frederic Orendi, In compania unor sportivi 
de valoare mondială. Iată-l pe Orendi, executînd un sprijin lateral la inele 

Foto: P. Romoșan

tare internațională de mare amploare 
după campionatele mondiale din luna 
iulie.

Cinci dintre cele șapte cluburi spor
tive înscrise (Dinamo Moscova, Gwardia 
Varșovia, Ruda Hvezda Praga, Spartak 
Sofia și Dinamo București) participă 
la întreceri cu echipe complete, atît la 
bărbați cît și la femei. Dynamo Berlin

gura întrecerii un nivel behnic ridicat. 
Din înscrierile sosite pînă în prezent 
spicuim cîteva nume : Sofia Muratova, 
maestră emerită a sportului, campioană 
a U.RS.S. pe anul 1961, luri Țapenko 
din lotul U.R.S.S. — de la Dinamo 
Moscova, Premysl Krbec, maestru eme
rit al sportului, campion mondial la 
sărituri pe anul 1962, Jana Brejskova,

este lăudabilă, dar..
republican să trimită atleții cei mai 
reprezentativi.

REZULTATE CARE NU POT 
MULȚUMI

De aici și constatarea că la Con
stanța, rezultatele înregistrate nu 
pot, în general, să rețină atenția. 
La finală, au fost destui atleți cu 
nume sonore pe plan republican. 
Unii dintre aceștia au avut — este 
adevărat — adversari sub valoarea lor, 
astfel că n-au putut da totul. Ne 
gîndim la I. Veliciu pe 10.000 m, la 
FI. Grecescu pe 800 m, la D. Comșa, 
care, în altă companie ar fi putut 
„scoate" desigur mai mult decît 10,9 
pe 100 m. A intervenit însă 
și alt aspect: chiar într-o companie 
valoroasă, unii atleți n-au dat sa
tisfacție, ca de pildă St. Beregszaszi 
(1:54,2 pe 800 m), I. Meszaroș (15,6 
pe 110 m g.), V. Sălăgean (50.87 m

ORGANIZAREA N-A CORESPUNS 
INTEGRAL

CRAIOVA 14 (prin telefon). — C.S.O. 
Craiova și Crișul Oradea au furnizat 
dispute de slab nivel tehnic. Aceasta s-a 
datorat îndeosebi pugiliștilor orădeni, 
care au pierdut majoritatea partidelor 
fie prin out, fie prin abandon. REZUL
TATE TEHNICE : C. Dumitrașcu (CSO) 
cîștigă prin neprezentarea adversarului; 
C. Dumitru (CSO) b. p. P. Ghiurcă (O); 
M. Goanță (CSO) b. ab. I. Samaon (O); 
V. Ionescu (CSO) b. k. o. N. Laios (O); 
O. Mărăeineanu (CSO) b. ab. F. Cerbii 
(O); I. Olaru (CSO) b. ab. G. Timpescu 
(O); Gh. Buzatu (CSO) b. ab. M. Lupar 
(O); P. Deca (CSO) b. p. A. Teodorescu 
(O); C. Bîlă (CSO) b. ab. V. Moroianu 
(O); V. Netea (CSO) b. ab. C. Pop (O).

E. IVANOVICI-coresp.
PLOIEȘTENII LA UN PAS 

DE VICTORIE
• Metalurgiștii bucureșteni au primit, 

Bimbătă seara, o replică dîriă din par
tea echipei Petrolul Ploiești, care a fost 
la un pas să furnizeze o mare surpriză. 
Boxerii din Capitală au ciștigat întîlni- 
rea la mare luptă, cu scorul de 21—19. 
Am reținut buna comportare a lui 
Cristea Marin, Ion Olteanu (Metalul) și 
Mihai Cornel, Ilie Alexandru (Petrolul). 
REZULTATE TEHNICE : ion Alexandru 
(P) b. p. C. Dincă (M); M. Cristea (M) 
b. p. st. Cireșeanu (P); a. Olteanu (M) 
p. p c. Odică (P) — decizia îl avanta
jează pe Olteanu, un meci nul fiind mai 
echitabil; I. Gropșan (M) b. p. V. Co- 
taru (P) ; c. Mihai (P) b. p I. Tănă- 
®oiu (M); D. Enuț (M) egal cu N. Bă- 
aescu <P) — decizie eronată, care îl fa
vorizează pe Enuț; I. Olteanu (M) b. p. 
C. Chiș (P); V. Vlădescu (P) b. p ~ 
Osman (M); V. Ghețu (M) b. ab. 1 
Burtea (P); I. Alexandru (P) b. n 
Basarab (M).

GH. CIORANU -coresp.

P. 
F. 
T.

• Reste 2000 de spectatori au asistat 
la tntilnirea dintre Farul si Dinamo 
București. Meciurile au tost de slab ni
vel tehnic. Dinamoviștii au ciștigat cu 
•corul de 22-16.

C. POPA-coresp.

Finala concursului republican pe echipe de. regiuni .- aspect din proba de 
5.000 m. Conduce I. Veliciu (Banat), talonat de St. Mihaly (București). 
Atletul bucureștean va ciștiga, la sprint, pe ultimii zeci de metri ai probei

Foto: T. Stama
participatechipe finaliste n-a

tul complet. Bucureștenii, de pildă, 
au venit fără Vamoș, Grecescu și 
Elisabeta Teodorov, clujenilor le-au 
lipsit Gheorghe Popescu, Leonti.ia 
Neța, Emese Kineses și Lucia IJie- 
treanu, echipa regiunii Banat n-a be
neficiat de aportul lui Ncdelea, Pri- 
cop, Ana Zgăvîrdea. Și acestea nu 
sînt singurele absențe — motivate 
sau nemotivate.

Toate acestea dovedesc superficia
litate și lipsă de interes din partea 
organelor regionale UCFS respective, 
care după cum se vede, nu s-au în
grijit ca la finala acestui concurs

cu lo- 
pildă,

— disc), Rodica Voroneanu a realizat
— chinuit— 1,54 m (ce se întîmplă cu 
această săritoare?). Neîngăduitor de 
slab s-au prezentat M. Calnicov (7,15 
la lungime), C. Porumb (1,95 m la 
înălțime), Ana Beșuan (12,7 pe 100 m 
și 27,1 pe 200 m). O probă în care 
rezultatele sînt sub orice discuție este 
aceea de suliță fete...

Singurele rezultate care merită_
fie cit de cit remarcate: 3:47,6 pe 
1500 m (A. Barabaș), 49,8 pe 400 m 
(St. Beregszaszi) 
(D. Comșa), și........... .............. ....
ce, trebuie să recunoaștem, deschis, 
este prea puțin.

10.9 pe 100 
cam atît.

să

ni
Ceea

Cînd facem o astfel de caracteri
zare, ne referim atît la dezordinea 
care a domnit în incinta stadionului 
(unde au avut acces foarte mulți 
oameni fără nici un fel de atribu
ții !), cît și la arbitraje. Nu putem 
pricepe cum s-a putut îngădui ca 
din corpul de arbitri să facă parte 
oameni fără nici o pregătire, care 
mai mult au încurcat treburile, așa 
cum a fost cazul lui Paul Lazăr, 
din vina căruia alergătorii la 5.000 m 
au fost nevoiți să parcurgă un tur 
în plus ! Tot astfel, la linia de so
sire a fost o permanentă agitație, 
arbitrii circulînd tot timpul sau an- 
gajînd discuții fără rost cu dife
riți antrenori. Consiliul regional 
UCFS Dobrogea are meritul de a se 
fi străduit să facă față acestui con
curs în ce privește condițiile admi
nistrative. Nu același lucru îl putem 
spune și despre comisia regională- de 
atletism care nu a ales cu suficient 
discernămînt arbitri, cu atît mai mult 
cu cît doar cu o săptămînă în urmă 
s-au semnalat deficiențe asemănă
toare.

Comisiile regionale trebuie să ma
nifeste mai multă grijă pentru recru
tarea unor arbitri competenți.

CÎTEVA SUGESTII
Fără discuție, concursul se impune 

să fie organizat și pe viitor. In alte 
condiții însă, și mai ales cu obliga
tivitatea ca organele regionale UCFS 
să se ocupe în mod serios de pre
gătirea loturilor respective. O garan
ție a _ preocupării pentru pregătirea 
și alcătuirea echipelor ar fi și aceea 
ca acestea să fie conduse la concur
suri chiar de președinții consiliilor 
regionale UCFS. Grijă trebuie să 
existe și pentru ținuta sportivilor. 
Nu echipament pestriț și degradat — 
sau chiar îmbrăcăminte de stradă — 
ca la finala de la Constanța (ex-, 
cepție — echipa raionului 1 Mai 
București, care, de fapt a fost repre
zentată prin atleții clubului Dina
mo), ci stabilirea, eventual di
nainte, a culorilor fiecărei regiuni 
(așa cum am întîlnit la unele con
cursuri ^republicane școlare). Să se 
vadă că este vorba de un concurs 
deosebit, sportivii să simtă că iau 
parte la o întrecere sărbătorească și 
nu Ia un concurs oarecare. In sfîr- 
șit, alegerea locurilor pentru finale 
să se facă într-un mod mai judicios, 
pentru ca acestui ultim act al con
cursului să i se asigure un cadru 
corespunzător și pe plan propagan
distic și nu să se desfășoare într-un 
anonimat aproape complet.

T1BER1U STAMA

Jana Svambcrkova, componente ale 1< 
tulul R.S. Cehoslovace pentru Jocuri’ 
Olimpice de la Tokio — de la Rud 
Hvezda, Elisabeta Mileva, maestră 
sportului, componentă a lotului R.F 
Bulgaria, Tzanko Tzankov, maestru z 
sportului, component al lotului R.I 
Bulgaria — de la Spartak Sofia, Lajo 
Varga, component al iotului R.P. Ungar» 
de la Dozsa Budapesta etc. Din forma 
(iile Dinamo București de asemenea fa 
parte sportivi cunoscuți, ca Emilia Liță 
Atanasia Zîmbreșteanu, Frederic Orendi 
Gheorghe Tohăneanu.

Concursul va avea loc sîmbătă ș 
duminică în sala Floreasca numai ci 
exerciții liber alese. Se vor alcătui cla 

mente pe echipe, individuale și p< 
aparate.

★

Biletele pentru acest concurs se put 
în vînzare începînd de astăzi la casei) 
obișnuite și la casele sălii Dinamo.

H R LTER E

însemnări
după ultimele concursuri

Pînă la finalele campionatelor re
publicane de haltere pe echipe a ma 
rămas puțin timp. De aceea, socotim 
deosebit de utilă organizarea unoi 
concursuri în scopul verificării posi 
bilităților halterofililor noștri.

La Cluj și București, o serie de hal
terofili au obținut performanțe de va
loare. Ne referim în primul -rind la 
recordul mondial de juniori realizat 
de Fiți Balaș : 357,5 kg. Fzptul că tî
nărul nostru campion a obținut a- 
ceastă performanță la categoria ușoară, 
ne bucură. înseamnă că atît el, cit 
și antrenorul său s-au convins că par
ticiparea la categoria ușoară este u- 
tilă. In acest concurs, Fi, ti Balaș, deși 
a cîntărit cu aproape 4 kg. mai pu
țin decît limita maximă (67 kg.), a 
depășit și recordul de seniori al țării. 
Sîntem de părere că șî în viitor, fără 
a forța creșterea în greutate, Fiți Ba-

FIȚI BALAȘ

laș va trebui să activeze în această 
categorie. Obligațiile sale sînt însă 
mari: cu timpul el va trebui să se 
apropie de marile performanțe mon
diale și pentru aceasta va trebui să 
muncească și mai mult. (Recordul 
mondial de seniori la „ușoară* este 
de 415 kg.).

Tot la Cluj am notat un alt rezul
tat bun : Al. Toma 302,5 kg la „pană'v 
In schimb, de la Fr. Marton (mijlocie 
— 315 kg.) ca și de la L. Ionescu 
(362,5 kg la semimijlocie), ne aștep
tam la mai mult.

In București, în cadrul „Cupei 
Steaua", au evoluat mulți halterofili 
tineri. Cei mai buni s-au dovedit a 
fi din nou cei de la Steaua și Dinamo 
Obor. Egalitatea de puncte (13) dintre 
aceste formații exprimă lupta pasio
nantă care s-a dat pe podiumul de 
la Floreasca. „Cupa" a revenit echipei 
Steaua, care a ciștigat întrecerile la 
trei categorii, în timp ce dinamoviștii 
au cucerit două locuri întîi. Pe locul 
al treilea s-a clasat Olimpia cu 17 
puncte. Inexplicabilă este absența de 
la acest concurs a echipei Rapid.

Iată primii clasați în ordinea cate
goriilor : Gh. Oprescu (Steaua) 210 kg. 
(rezultat slab); Dragoș Niculescu (O- 
limpia) 292,5 kg. (rezultat promițător : 
Niță Pană (Steaua) 325 kg. (rezultat 
bun) ; M. Serbu (Dinamo Obor) 325 
kg. (105 kg. la „smuls" — record la ; -- 
niori) ; St. Gușe (Dinamo Obor) 32C 5 
kg. ; I. Vlădăreanu (Olimpia) 352,5 kg. ; 
S. Cazan (Steaua) 400 kg.



BULETINUL CATEGORIEI B

Mai multă atenție calității jocului și disciplinei jucătorilor
S-a disputat o nouă etapă in campionatul categoriei 

B, a șaptea, și dacă in privința întrecerii pentru primul 
loc în cele trei serii se poate spune că lupta este foarte 
interesantă, pasionind pe iubitorii fotbalului, in schimb 
calitatea jocurilor Iasă încă de dorit.

La „șefia" seriilor continuă să se mențină C.S.O. 
Galați, Metalul București și Crișul Oradea, dar aceste 
echipe sint „talonate" de candidați foarte serioși la pri
mul loc: Metalul Tirgoviște in seria I, C.S.M. Sibiu, Di
namo Pitești in seria a 11-a și un număr de 6 formații 
in seria a Hl-a. In legătură cu seria I trebuie să preci
zăm că meciurile C.S.O. Galați — C.F.R. Pașcani ți 
Metalul Tirgoviște — Foresta Fălticeni nu s-au disputat 
pentru că echipele C.F.R. și Foresta erau suspendate 
(deci, meciurile vor fi omologate cu 3—0 în favoarea 
formațiilor din Galați și Tirgoviște), din cauza unor 
grave abateri. C.F.R. nu a luat măsurile de organizare 
cuvenite Ia meciul cu Ceahlăul P. Neamț și din această

W campionatele de TICHET și JUNIORi

SERIA I

CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ — 
POIANA CÎMPîNA (2—0). Ceahlăul 
și-a depășit adversarul în toate com
partimentele și a făcut cel mai fru
mos joc din campionat. Partida s-a 
ridicat la un bun nivel tehnic. Pen
tru a face față asalturilor gazdelor, 
oaspeții s-au apărat supranumeric

^-l'azâ din partida Metalul. București—Știința București (4—0). Atac la poarta 
echipei Știința (in tricouri albe).

Foto: Nicolae Dumitru

JfeA^le au fost marcate de Mihala- 
^^^Blnin. 43) și Bogdan (min. 86).

(C. Nemteanu — coresp.)
C.S.O. BRAILA — FLACARA MO- 

RENI (3—1). Brăilenii au făcut efor
turi deosebite pentru a străpunge 
jocul de apărare practicat de oaspeți. 
Scorul a fost stabilit de T. Vasile 
(min. 20 și 89), Asiminoaie (min. 85), 
pentru C.S.O. și de Drăgan (min. 
10), pentru Flacăra. (N. Costin — 
coresp.)

l.M.U. MEDGIDIA — ȘTIINȚA 
GALAȚI (5—0). Gazdele au dominat 
net și dacă ar fi insistat, ar fi putut 
ciștiga la un scor mai categoric. 'Au 
înscris: Datcu (min. 1), Gheorghe 
(min. 4, autogol), Călin (min. 25 
și 89} și Oțelea (min. 82). (Radu A- 
vram — coresp.).

CARPAT1 SINAIA — PRAHOVA 
PLOIEȘTI (0—1). Deși au fost lip
siți de aportul portarului Mocanu (e- 
liminat în min. 55 pentru joc pericu
los), oaspeții au cîștigat pe merit. 
Sinăienii au jucat confuz în atac, au 
dat numeroase pase la adversar și au 
ratat foarte mult. ’A marcat Vlăscea- 
nu (min. 8, autogol). (M. Bota și 

f V. Zbarcea — coresp.).
FI. ROȘIE TECUCI — RAPID 

FOCȘANI (0—1). Gazdele au domi
nat pînă în min. 75, cind au scăzut 
ritmul de joc. In min. 75 Filip 
(Rapid) a marcat, iar în min. 76 
FI. roșie Tecuci a ratat un 11 m prin 
Roman, care a șutat în brațele por
tarului. (M. Chitic — coresp.).

SERI4 4 ll-a

METALUL BUCUREȘTI—ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI (4—0). Metalurgiștii au 
fost superiori din toate punctele de 
vedere. E drept, insă, că studenții s-au 
prezentat la o valoare scăzută. Scorul 
ar fi putut lua proporții mai mari 
dacă înaintașii Metalului ar fi fruc
tificat toate ocaziile avute. Golurile 
au fost marcate de Ene (min. 21 și 
61) și Buzatu (min. 58 și 83). In min. 
61, Anton (Știința) a fost eliminat 
de pe teren pentru injurii aduse arbi
trului. Radu Mărgărit (București) a 
condus bine acest meci. (D. C.)

TRACTORUL BRAȘOV-C.S.M. SI
BIU (1—2). Jocul a fost destul de fru
mos pină in min. 65, cind arbitrul 
V. Vamoș (Tg. Mureș) a acordat gaz
delor m 11 metri gratuit. Partida a 
degenerat, înregistrindu-se o serie de 
durități și atitudini nesportive. Sibie- 
nii au cîștigat pe merit această in- 
tilnire in care au depășit formația 
gazdă in toate compartimentele. Au 
înscris Dombrovschi și Văcaru (dintr-o 
lovitură liberă de la 17 metri) pentru 

inringători ți V at ani — din 11 metri 
pentru învinși. (C. Diaconescu și P. 
Dumitrescu — coresp.)

DINAMO PITEȘTI—UNIREA RM. 
V1LCEA (0—0). Joc de slabă factură 
tehnică. Oaspeții s-au apărat cu 8—9 
oameni, practicind un joc destructiv, 
pe care înaintașii dinamoviști n-au 
știut să-l contracareze. Partida a f°tt 
presărată de multe durități și nume
roase ocazii ratate mai ales de Lovin, 
lene seu și Turcan. Raport de camere: 
10—1 pentru Dinamo. (A. Momete — 
coresp.)

DRUBETA TR. SEVERIN—DINA
MO OBOR (1—1). Spectatorii au fost 
nemulțumiți de factura slabă a aces
tei partide, de numeroasele greșeli 
tehnice săvirșite de ambele părți. 
Gazdele au dominat teritorial, dar 
s-au „pierdut" in fața apărării tot 
timpul supranumerice a oborenilor. 
Au înscris Constantin (min. 4) pentru 
Dinamo și Ghinea (min. 45 din lo
vitură liberă de la 22 m) pentru Dru- 
beta. (Gh. Mana fu — coresp.)

CHIMIA FAGARAȘ—C.S.M. ME
DIAȘ (4—2). Cele două echipe s-au 
străduit și au reușit in bună măsură 
să ofere un joc dinamic, cu faze 
spectaculoase la ambele porți. Gazde
le au invins pe merit prin punctele 
marcate de Filip și Feher (3). Pentru 
C.S.M. au înscris Szakacs și Noian. 
(B. Stoiciu — coresp.)

C.F.R. ROȘIORI—PROGRESUL A- 
LEXANDRIA (1—1). După ce au mar
cat in min. 25 prin Bălan, fotbaliștii 
din Alexandria s-au retras în apăra
re incercind să mențină rezultatul. 
Feroviarii au egalat in repriza a doua 
prin Ghimpețeanu (min. 54), au do
minat în continuare, dar nu au reușit 
să modifice scorul din cauza inefica
cității atacului. (T. Negulescu — co
resp.)

SERI4 4 !H-a

C.S.O. TIMIȘOARA — ARIEȘUL 
TURDA (2—1). Meci viu disputat 
in care localnicii au fost superiori 
o repriză (prima), pentru ca în con

cauză s-au produs manifestări nesănătoase la adresa 
jucătorilor oaspeți; iar Foresta nu s-a conformat dispo
ziției — repetate — a federației de a-și angaja un an
trenor calificat. Conducerile celor două secții de fotbal 
trebuie să tragă concluziile care se impun.

Secțiile de fotbal cu echipe in această categorie tre
buie să analizeze in mod foarte serios problema instrui
rii echipelor și a muncii antrenorilor pentru că și în 
această etapă calitatea jocului a fost necorespunzătoare, 
numărul meciurilor slabe fiind preponderent, cum se va 
vedea din relatările de mai jos asupra partidelor. De 
asemenea, ele trebuie să ia atitudine față de tendința 
spre un joc defensiv supraaglomerat și destructiv, care 
dăunează tehnicității jocului (în special în seriile 1 și a 11-a), 
dar mai ales față de duritățile și actele nesportive, pre
zente și in această etapă. Desfășurarea unei temeinice 
munci de instruire și educație trebuie să constituie o 
preocupare principală și permanentă.

tinuare inițiativa să treacă mai mult 
de partea oaspeților. 'Au marcat: Ro
man (min. 21) și Surdan (min. 24) 
respectiv Pîrvu (min. 65). De men
ționat că în min. 65 Petak (C.S.O.) 
a fost eliminat din joc pentru faul
turi repetate. (P. Velțan, coresp.).

C.S.O. BAIA MARE — MUREȘUL 
TG. MUREȘ (3—0). Localnicii au 
jucat frumos, șutind des la poartă. 
Superioritatea lor teritorială este ex
primată și in raportul de cornere, 
care în min. 21 a fost 9—0... Oaspe
ții s-au bazat pe o apărare destul de 
bine organizată și pe contraatacuri 
periculoase, care insă au rămas fără 
rezultat. Au înscris: Csoma (min. 
38, de la 30 m), Trif (min. 51) și 
Nedelcu II (min. 62). (V. Săsăranu, 
coresp. regional).

INDUSTRIA SIRME1 C. TURZII 
— C.S.M. CLUJ (1—2). Jocul a fost 
rapid, presărat cu multe faze specta
culoase. In prima repriză au dominat 
mai mult oaspeții, iar în cea de a 
doua localnicii. După aspectul jocului 
un rezultat de egalitate era mai 
echitabil. Autorii golurilor: Nem'-s 
(min. 48), respectiv Băluțiu (min. 7 
și 25) și Treabă (min. 54). (P. To- 
nea, coresp ).

UNIREA DEJ — JIUL PETRILA 
(0—0). Localnicii s-au prezentat bine 
in acest joc. Ei au avut două ocazii 
favorabile în repriza întîi, dar le-au 
ratat In repriza secundă domină e- 
chipa oaspe, dar din cauza nervozi
tății jucătorilor, nu poate marca. De 
remarcat gestul frumos al antreno
rului de la Jiul, care l-a schimbat 
pe jucătorul Ghibea pentru că acesta 
și-a lovit adversarul. (A. Kontray — 
coresp.).

VAGONUL ARAD — A S CUG1R 
(3—0). Joc de slab nivel tehnic, în 
care localnicii au dominat mai mult. 
Oaspeții au jucat bine in cimp. dar 
n-au avut eficacitate in fața porții. 
Au înscris Petica (min. 59). Chivu 
(min. 67) și Chitic (min. 77). N. 
Csato (Oradea) a condus cu scăpări 
(in min 80 jucătorul Mihai (Cugir) 
a fost faultat in careu, arbitrul însă 
nu a acordat penalti). (St. lacob — 
coresp.).

A.S.M.D SATU MARE — C.F R. 
I.R.T.A. ARAD (1—0). Partida, des
fășurată pe un teren desfundat, a 
prilejuit un joc de nivel tehnic me
diocru. Unicul gol al intilnirii a fost 
înscris de Kuki din lovitură de Ia 11 
metri. (M. Dumitrașcu, coresp.).

RECOLTA CĂREI — CRIȘUL O- 
RADEA (1—2). Recolta a avut ini
țiativa majoritatea timpului, dar nu 
a reușit să fructifice ocaziile avute. 
Portarul orâdean a salvat goluri ea 
și gata făcute. Au înscris: Fischer, 
respectiv Avramescu și lacob. (A. 
Nemeș, coresp.).

întrecerile tinerilor fotbaliști — cam
pionatele de tineret și juniori — au 
continuat duminică.

In competiția rezervată echipelor de 
tineret au avut loc două întîlniri res
tanțe, ale căror rezultate sint cunos
cute. lată acum cîteva amănunte.

STEAGUL ROȘU BRAȘOV — 
STEAUA BUCUREȘTI (1-1). Joc viu 
disputat, care însă nu s-a ridicat la 
un nivel tehnic prea bun. Ambele echi
pe au ratat mult. Rezultatul este e- 
chitabil. Scorul a fost deschis de Da
mian (St roșu), în min. 9, iar Steaua 
a egalat prin Stănoaia în min. 37.

(C. Gruia, coresp. reg.).
DINAMO BACAU — DINAMO 

BUCUREȘTI (1-2). Intîlnirea a pri
lejuit un spectacol bun. In prima re
priză, gazdele au fost superioare (ra
port de cornere: 9—0), dar au înscris 
un singur gol, prin Meder în min. 42. 
După pauză, oaspeții au o revenire și 
înscriu două goluri într-un minut (72), 
prin Cristoloveanu, și-și asigură vic
toria. (E. Teirău, coresp).

★
Campionatul juniorilor și-a consu

mat duminică a cincea etapă.
Iată cîteva rezultate:
SERIA I: Ceahlăul P. Neamț—Rul

mentul Bîrlad 1-6 (0-3), C.S.M.S. Iași— 
Moldova Iași 7-0 (2-0). Textila Buhuși— 
Laminorul Roman 4-0 (2-0), C.F.R. Paș
cani—Foresta Fălticeni 5-2 (2-2), Dinamo 
Bacău—Chimia Suceava 7-1 (5-1).

SERIA n : Dinamo București—FI. ro
șie Tecuci 7-2 (3-2), S.S.E. Ploiești—Pro
gresul București 1-5 (1-1), C.S.O. Brăila— 

I Progresul Brăila 0-0, C.S.O. Galați—Pra
hova Ploiești 0-5 (0-2), Știința Galați — 
Ancora Galați 7-2 (5-2).

SERIA m : C.S.M. Sibiu—Luceafărul 
Brașov 1-1 (0-0), Petrolul Ploiești—Meta
lul Sighișoara 4-1 (1-1), Carpați Sinaia— 
Chimia Făgăraș 7-0 (3-0), St. roșu Bra
șov—Poiana Cîmpina 6-0 (3-0).

seria IV : Farul Constanța — S.S.E. 
Nr. 1 București 9-1 (3-0), Voința Bucu
rești—Portul Constanța 3-0 (2-0), Dinamo 
Obor—C.S.S. București 2-0 (1-0).

SERIA V : Electroputere Craiova — 
i C.S.O. Crâiova 1-1 (0-0), Dinamo Pitești— 

C.F.R. Roșiori 7-2 (4-0).

Note, comentarii, știri
UNDE SINT ATACANTII ?...
Fotografia de mai jos ilustrează cum 

nu se poate mai plastic pe de o parte 
dominarea accentuată a echipei noastre 
de tineret în meciul de duminică cu 
selecționata de tineret a R.D. Germane, 
iar pe de altl parte jocul slab al ata
cant ilor noștri.

în fa|a porții lui Zuikowslu a ajuns 
o minge înaltă. Care dintre jucătorii 
romîni a sărit Ia această minge ? Nu
merele de pe tricouri ne ajută să-i 
identificăm cu ușurință : fundașul Pal 
(nr. 2) și mijlocașul Popescu (nr. 5). 
După cum vedeți, nu e vorba nici măcar 
de niște apărători înaltî, a căror pre
zență în atac, la loviturile de cap, ar 
fi uneori explicabilă. Unde se găsesc 
cei cinci atacanți ? De ce n-a sărit nici 
unul dintre ei la balon ? Cu mai multă 
atenție, îl putem înregistra, mai în fund, 
pe Paviovici. centrul atacant al echipei, 
care are însă mai mult aerul de spec
tator.

ASA DA !
Un antrenament de săptămlna tre

cută al Știinfei Cluj a luat sfîrșit fără 
„miuța“ obișnuită, programată în con
spectul antrenorului N. Săbăslău. A

SERIA VI : C.S.O. Timișoara—-Vago
nul Arad 2-1 (1-1).

SERIA vn : C.S.O. B. Mare—Topîtorul
B. Mare 4-0 (4-0), Crlșana Oradea—
știința Cluj 3-1 (0-1), Crișul Oradea «—■ 
Unirea Dej 2-2 (0-1), C.S.M. Cluj —
A.S.M.D. Satu Mare 4-0 (3-0).

seria vm: Voința Tg. Mureș—A.S. 
Cugir 6-2 (2-0), Siderurgistul Hunedoara— 
Progresul Reghin 4-0 (0-0), Ind. Sirmei
C. Turzii—Arieșul Turda 3-0 (1-0), Mi
nerul Vulcan—Harghita Tg. Mureș l-2j 
(0-1).

Jocuri amicale
ȘTIINȚA CLUJ-CRIȘANA ORA

DEA 2—2 (1—1). A fost un joc de ni
vel tehnic mediocru. Studenții au do
minat mai mult, dar linia de atac 
s-a comportat nesatisfăcător. Puncte
le au fost înscrise de Georgescu (min.' 
45) și Mureșan (min. 63), pentru Ști
ința și de Petrică (min. 22) și Amod- 
schi (min. 80), pentru Crișana.

ȘTIINȚA TIMIȘOARA—MINERUL 
LUPENI 3-3 (2—1). Avînd o înaintare 
care a acționat fără convingere și o 
linie de apărare nesigură, studenții 
timișoreni erau cit pe ce să părăsească 
terenul învinși, dacă Mițaru nu fruc
tifica in ultimul minut una dintre o- 
cazii. In general, jocul a fost de ni
vel slab, cu puține faze spectaculoase 
și cu multe greșeli, în special din 
partea studenților, lipsiți de aportul a 
patru jucători titulari. Minerul a prac
ticat un joc mai clar și ar fi meritat 
victoria, deoarece au făcut Un joc 
bun în special în repriza a doua. Au 
marcat: Popa (min. 5), Keresteș (au
togol min. 24) și Mițaru (min. 90)j 
pentru gazde și Mihaly (min. 35), Co- 
troază (min. 58) și Ion C. Ion (min. 
85), pentru oaspeți. (Ion Ioana s 
coresp.). J 

fost o delăsare a antrenorului san a 
început mai tîrziu antrenamentul ? Nici 
una nici alta. S-a prelungit un punct 
din programul de pregătire și anume 
lovirea mingii cu capul în fața porții, 
exerciții care au durat pînă la lăsa
rea întunericului...

Motivul ? în prima repriză a meciului 
cu Progresul studenții au făcut un joo 
de zile mari. Au atacat permanent, în 
trombă, iar mingile trimise în fața por
ții de către debutantul Matei au produs 
derută ta raidurile apărătorilor adverși, 
dar... nu și goluri pe măsura așteptă
rilor după o asemenea dominare insis
tentă. Aceasta datorită, mai ales, lipsei 
de siguranță ta jocul cu capul.

...Adam, Suciu, Marcu și ceilalți ata- 
cânți după aproape 2 ore de antrenament 
„tare“ au exersat cu perseverență sulu
rile la poartă cu capul din centrări din 
diferite poziții. Apărătorii — la rîndul 
lor — au prelungit exercițiile de depo
sedare, capitol la care uneori au fost 
deficitari în repriza secundă a meciului 
cu Progresul.

Așadar, „miuța* care, deobicei, e un 
divertisment pentru jucători, a fost... 
amînată din motive bine întemeiate. 
Și nu avem decît să-i felicităm pe an
trenorii N. Săbăslău și M. Luca pentru 
felul cum aplică la antrenamente învă
țămintele trase la analiza unor meciuri, 
pentru felul cum caută să elimine de
ficiențele din joc. (al. i.).

REPROGRAMĂRI DE JOCURF
Intîlnîriîe oficiale din categoria A și, 

din campionatul de tineret Dinamo Ba
cău — Viitorul București, care trebuiai! 
să se dispute duminică, au fost repro- 
gramate joi 18 octombrie la Bacău

ORA OFICIALĂ DE ÎNCEPERE 
A JOCURILOR

De duminică 21 octombrie, toate 
meciurile de campionat vor începe la 
ora 15.

MECI INTERNATIONAL
Astăzi se dispută la Petroșeni meciul 

internațional amical dintre Jiul Petrila 
și Spartak Subotita.



Floretiștii ploieșteni victorioși UN PAS ÎNAINTE
în „zona“ de la Craiova

Confirmîndu-și valoarea, floretiștii 
de la Petrolul Ploiești au obținut in 
„zona" de la Craiova o dublă victo
rie : au cîștigat atît în proba indi
viduală, cit și pe echipe.

La individual, floret is tul nr. 1 al 
concursului a fost C. Paisie. Sporti
vul ploieștean a evoluat excelent în 
întrecerea cu cei mal buni trăgători 
din Craiova, Timișoara și Lugoj, to- 
talizind 6 victorii. Cu același număr 
de victorii (dar cu un tușaveraj mai 
slab) au încheiat turneul I. Folb (Ti
mișoara ) și L. Molcmi (Craiova). 
CLASAMENT ; 1. C. Paisie (Petrolul 
PI.) 6 v. ; 2. I. Falb (Stăruința Timi
șoara) 6 v.; 3. L. Molani (CSO Craio
va) 6 v. ; 4. Gh. Isopescu (Petrolul

PI.) 4 v.; 5. M. Echimenco (Farul 
C-(a.) 2 v.; 6. I. Lepădata (Farul 
C-ța.) 2. v. Concursul a evidențiat și 
2 tineri floretiști craioveni, M. lones- 
cu și N. Tomușcă (antrenor C. Gînju) 
cu frumoase posibilități.

La echipe, formația Petrolului Plo
iești (Paisie -ț- Tudor + Isopescu + 
Lăudoiu II) a terminat învingătoare, 
fără nici o înfringere. Pentru finala 
pe țară s-a mai clasat și echipa ora
șului Timișoara.

Ca o deficiență, trebuie remarcată 
starea necorespunzătoare a materia
lului (echipament și florete) cu care 
s-au prezentat trăgătorii din Cons
tanța și Craiova.

La stirșitul sâpîâminil.

a celor mai valoroși călă- 
duminică, după dispute pa

sionante care au demonstrat din nou frumusețea dar și difi
cultatea acestui gen de întrecere — cea mai grea dintre pro
bele echitației. După cum se știe, proba completă figurează la 
loc de cinste în programul întrecerilor olimpice de călărie și 
tocmai de aceea evoluția sportivilor noștri fruntași la aceste 
campionate prezintă o importanță deosebită. Iată părerile an
trenorului D. DUMITRESCU, președintele juriului de concurs 
al campionatelor, cu privire la desfășurarea celor două probe 
complete de călărie-ușoară și mijlocie .

— Ce ne puteți spune despre 
participarea din acest an la cam
pionate?

— S-a înregistrat, am putea spu
ne, un record de participanți, in 
special la categoria ușoară. Ă fost, 
desigur, remarcată prezența la între
ceri a călăreților fruntași Gh. Lan
ga și C. Vlad din lotul republican 
de obstacole precum și a lui Recer 
Oscar și W. Fleischer din lotul de 
probă completă, care au concurat și 
la Jocurile Olimpice de la Roma. 
Alături de aceștia, mulți tineri care 
au „debutat- cu succes în proba 
completă: Th. Stanciu, Ioniță Bone, 
Tudor Vasile, H. Mfiller, Gh. Călugă- 
rițoiu etc. Ceea ce este foarte im
portant, avînd în vedere sarcinile 
privind pregătirea unui lot valoros 
pentru viitoarele întîlniri internațio
nale și, în primul rînd, pentru urmă
toarele Jocuri Olimpice.

Tradiționala întrecere de toamnă 
reți de probă completă s-a încheiat

succes reintrarea 
de campion al

Gh. Langa (Steaua) fi-a făcut cu 
In proba completă cucerind titlul 

categoriei mi jlocie

echipei care va 
viitoarele 
asemenea.

Derbiul Steaua—Dinamo hotărăște campioana țării
Deși Steaua a pierdut un punct în meciuri : 1. C. Arad—Știința Cluj,

fața Crișanei Oradea, situația în frun- Știința București — Progresul Bucu- 
tea clasamentului campionatului repu- rești. Steaua București:—Dinamo Bucu- 
blican de palo a rămas neschimbată, rești, Industria Linii Timișoara—Mu-

O spectaculoasă fază din meciul Steaua—Dinamo disputat In turul campio
natului republican, etnd victoria a revenit poliștilor de la Steaua. Rei au șa 

de duminică va stabili campioana tării

— Ce părere aveți despre în
trecerile de dresaj?

— Rezultatele au fost, în general, 
satisfăcătoare. Trebuie să se lucreze 
însă mai temeinic deoarece penaliză
rile la dresaj contează foarte mult 
in desfășurarea probei. Executarea 
alurilor alungite, jumătățile de pri
miri și mersul înapoi au fost cele 
mai deficitare elemente ale progresiei 
și au adus concurenților cele mai 
multe penalizări. 'Ar fi foarte folosi
tor dacă participanții la proba com
pletă ar primi în viitor sprijinul că
lăreților de dresaj care, desigur, au 
mult mai multă experiență.

— Și acum, cîteva cuvinte des
pre proba de fond.

— In general, rezultatele pot fi 
apreciate ca bune mai ales dacă ți
nem seama de faptul că mulți con- 
curenți au fost tineri, la prima lor 
întîlnire cu întreceri de asemenea di
ficultate. S-a constatat o pregătire 
fizică generală bună, ilustrată și de 
faptul că unii călăreți au participat 
fie în ambele probe (ceea ce consti
tuie un adevărat „tur de forță"), 
fie cu cite doi cai la categoria ușoa
ră. Aprecieri pozitive și pentru pre- > 
gătirea tehnică. Majoritatea concu
renților au terminat proba cu boni- I 
ficații, s au înregistrat doar cîteva 
Căzături și refuzuri și destul de pu
ține greșeli de parcurs.

asemenea întreceri. Du
pă părerea mea, traseul 
bucureștean nu oferă 
însă decît în oarecare 
măsură forme acciden
tate de teren și va tre
bui să rezolvăm aceas
tă problemă în sezonul 
viitor.

Considerăm 
tr-adevăr, 
republicane 
completă 
acest an 
sebit, că 
nat un 
înainte 
voltării 
întreceri 
promisiune îmbucurătoa
re pentru viitor. Prezența 
tineri care nu s-au „speriat* de difi
cultatea probei ci, dimpotrivă, au a- 
saltat cu succes primele locuri, ne 
bucură nespus de mult. La actuala 
ediție a campionatelor s-a constatat 
o pregătire superioară a concurenți
lor față de întrecerile trecute, iar 
materialul cabalin prezentat (să a- 
mintim doar pe Stejar, Severin, Ad- 
jud, Keops, Mangalia, Nașu etc) a 
arătat că există mari posibilități pen
tru obținerea in viitor a unor rezul
tate și mai valoroase. Important este 
ca succesele din acest an să nu ducă 
la liniștire, să nu determine cluburile 
Dinamo, Steaua, CSM Sibiu să se o- 
prească aici. Secțiile acestor cluburi 
au muncit bine și se bucură acum de 
rezultate frumoase. Ele au insă obli
gația de a continua, de a contribui 
în viitor în și mai mare măsură la 
pregătirea lotului republican de pro
bă completă, la creșterea și form i-

campionatele 
de probă 

cunoscut în 
succes deo-

au
un
ele au însem- 

important pas
pe drumul dez- 
acestui gen de 
ale călăriei, o

a numeroși reprezenta țară 
intîlniri internaționale 
credem că în cadru 

condițiilor existente, ar trebui ajutata 
mai mult și secția de călărie din Plot 
iești, care pină nu de mult era mereu 
prezentă in întrecerile de probă comJ 
pletă Și, poate că ar fi bine ca un 
număr mai mare de călăreți fruntaș 
de obstacole să urmeze exemplul Iu 
Gh. Langa, C. Vlad etc. și să eoni 
tribute cu prezența și experiența lor 
la creșterea valorică a viitoarelor in- 
treceri de probă completă.

rea 
in
De

DAN GIRLEȘTEANU

proba de categoJ 
înregistrat urmă- 
1. STEAUA (Gh

• Pe echipe, în 
rie mijlocie, s-au 
toarele rezultate: 
Langa cu Stejar și Gh. Iuja cu Se
verin) — 21,2 p — CAMPIOANA A 
R.P. ROMINE PE ANUL 1962; 2 
Dinamo (C. Vlad cu Savant și Ostfa, 
Recer cu Adj ud) — 103 p.

0 nouă asociație sportivă la Călări

Steaua continuă să conducă, urmată la 
numai un punct diferență de Dinamo 
București. Duelul dintre aceste valo
roase echipe se va încheia duminică, 
o dată cu ultima etapă a campionatu
lui republican, cind este programată 
partida decisivă Steaua—Dinamo. Fi
rește, o sarcină mai dificilă o au cam
pionii țării, care trebuie neapărat să 
înivngă pentru a-și păstra titlul, 
în vreme ce poliștilor de la Steaua le 
este suficient un meci egal pentru a se 
menține pe primul loc și a recuceri 
astfel campionatul pierdut cu ani în 
urmă.

In restul clasamentului, situația este 
oarecum clarificată. Știința Cluj are 
un golaveraj suficient de bun pentru 
a-și menține locul trei, hiar dacă va 
pierde partida cu I. C. Arad, iar Pro
gresul București nu mai poate face ni
mic pentru a evita retrogradarea. In 
locul acestei echipe, anul viitor va ac
tiva în prima categorie a țării forma
ția C S.M. Cluj, cîștigătoarea 
natului de calificare.

Iată clasamentul la zi:

reșul Tg. Mureș. A cincea partidă. Ra
pid București—Crișana Oradea, s-a 
desfășurat săptămîna trecută, închein- 
du-se cu rezultatul de 2-2.

— A corespuns traseul, cerințe
lor probei de fond?

— S-a făcut tot ce era posibil 
pentru ca, in condițiile oferite de te
ren, să creăm dificultățile cerute de

curind, orașul de pe 
Călărași, numără o 
sportivă. Muncitorii 
de pe șantierele de

malul Du- 
nouă aso- 
și tehni- 

construcții 
să înfiin-

De 
nării, 
ciație 
denii
din localitate s-au hotărît 
țeze această asociație, în dorința de

a practica în mod organizat sportul 
Noua asociație, Constructorul Cală 
rași, funcționează pe lingă T.R.C.L.bI 
Pentru început Constructorul număra 
60 de membri UCFS și are secții dd 
handbal, volei și popice.

ACHIM IONIȚĂ — coresp

campio-

etapă

1. Steaua București 17 16 1 0 109: 25 33
2. Dinamo București 17 16 0 1 143: 21 32
3. Știința Cluj 17 8 3 6 68: 56 19
4. Crișana Oradea 18 6 5 7 48: 48 17
5. Știința București 17 7 3 7 53: 55 17
6. Mureșul Tg. M. 17 7 0 10 39: 81 14
7. Rapid București 18 5 3 10 57: 64 13
8. Ind. Linii Timiș, 17 6 0 11 60: 94 12
9. I. C. Arad 17 5 1 11 50:106 11

10. Progresul Buc. 17 1 2 14 34:111 4

a cam-Duminică, în ultima 
pionatului, vor avea loc următoarele
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• Programul concursului Pronosport

" “ ....................... i 21din această săptămîna (nr. 42 din 
octombrie a. c.) :

Farul—Știința Cluj (A)
Progresul—Rapid
Viitorul—Steaua

Minerul—Crișana
U.Ț.A.-C.S.M.S.
Știința Timișoara
(A)
Steagul roșu—Petrolul (A) 
Poiana Cîmpina — C.S.O.

(B)
A.S.M.D. Satu-Mare—Recolta

1.
2.
3.
4.
5.
6. 

cău
7.
8. 

lăți
9. 

rei (B)
10. Milan — Internazionale 

italian)
11. Atalanta — Bologna 

italian)
12. Napoli — Fiorentina 

italian)
• Se 

panților 
această 
tombrie 
buletine 
indicele 
adică 2

lntrucît acest Indice nu este prevă
zut in Indexul Pronosport actual, pre
miile se vor calcula astfel :

a) dacă s-au indicat toate pronos-

(A)
(A)
(A) 
lași (A)
— Dinamo Ba

Ga-

Ca

(Camp.

(Camp.

(Camp.

partici-aduce la cunoștința
că, începind cu concursul din 
săptămîna (nr. 42 din 21 oc- 
1962), se poate participa pe 
combinate (colective) și cu 
0-1-11 (o singură „dublă") 

variante = 4 lei.

=* PRONOEXPRES
ticurile exacte (nici o greșeală), are 
o variantă cu 12 și una cu 11 rezul
tate exacte:

b) dacă a greșit la un „solist’ 
o variantă cu 11 și 
ta te exacte;

c) dacă a greșit la 
două variante cu 11

d) dacă a greșit la 
o variantă cu 10 și 
tate;

e) dacă a greșit la 
„solist”, are două cu

f) dacă a greșit la 
o variantă cu 9 rezultate;

g) dacă a greșit la „dubiă" și la 
doi „soliști”, are două variante cu 9 
rezultate exacte.

Deci. începind cu concursul din a- 
ceastă săptămînă, se poate juca o va
riantă combinată (colectivă) de 4 lei 
(adică o singură „dublă").
• Duminică după-amiază au plecat 

din Capitală, spre Giurgiu, în elegan
tele autocare O.N.T. Carpați, partici
panții care au obținut ca premii la 
tragerea excepțională LOTO-CENTRAL 
din 5 octombrie excursii pe Dunăre.

Programul frumoasei excursii se în
tinde pe ruta Giurgiu—Brăila—Ga
lați—Tulcea — Splina — brațele Sulina 
și St. Gheorghe — Galați—Oltenița— 
Giurgiu.

ÎSPORTIVl!
f ABONATI-VĂ DIN TIMP 
ț PENTRU ANUL 1963
I LA PUBLICAȚIILE

are
una cu 10 rezui-

„dubiă", arfe 
rezultate; 
doi „soliști*, are 
una cu 9 rezut-

„dublă" și la un
10 rezultate; 
trei „soliști", are

Participanții la frumoasa excursie 
revin in Capitală luni 22 octombrie. 
PREMIILE CONCURSULUI SPECIAL 

PRONOEXPRES NR. 41
din 10 octombrie 1962

PREMII OBIȘNUITE
Categ. I 4 variante
Categ. a

4.550.
Categ. a

716.
Categ. a

204.
Categ. a
Categ. a '
PREMII
Categ. I I
Categ. a
Categ. a
Categ. a
Categ. a
Au cîștigat :
Un autoturism „Moskvici" Nistor 

Ion din Constanța str. G-ral Mânu 
nr. 57.
"Un autoturism Skoda Super-Oc- 

tavia Postelnicu Gheorghe din Mo- 
reni.

Il-a

IlI-a

rv-a

nSovietski sport",
♦„Futboi 
LSportivnîie igrî

44

>•

25

171

772

a lei 26.251.
avariante

variante

variante a

lei

lei

lei

V- a 2910 variante a
VI- a 11578 variante a leii 18. 
IN OBIECTE
2 variante.
II- a 16 variante.
III- a 144 variante
IV- a 653 variante.
V- a 2382 variante.

lei 54.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.
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Ț Șl CELELALTE REVISTE * 
ț SPORTIVE SOVIETICE <
T Abonamentele se primesc la oficiile 
Tși factorii poștali, difuzării de presă" 
+ din întreprinderi' și instituții.

De la I. E. B. S.
LOCAȚIUNE DE BILETE

i S-au pus în vînzare, la casele 
j bișnuite, biletele pentru cuplajul 
I fotbal Dinamo—Petrolul care

avea loc miercuri 17 octombrie
! [ stadionul Republicii.

o
de

p<
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Sarcinile principale ale pregătirii pentru Jocurile Balcanice,
prin prisma turneului din R. S. Cehoslovacă

I Turneul internațional de baschet 
Imasculîn desfășurat la Karlovy Vary și 
IPraga, cu participarea reprezentativelor 
IR. S. Cehoslovacă I, R. S. Cehoslovacă 
I— tineret, R. P. Ungară, R.S.S. Litua- 
Iniană și R. P. Romînă, a constituit 
Ipcntru echipa țării noastre o importan* 
Ită verificare în vederea Jocurilor Bal- 
Icanice. Comportarea bâsclietbalișțjldr 
[romîni poate fi calificată ca mulțiinii- 
Itoare, atît prin rezultatul final jfan 
[ocupat locul secund, Ia egalitate cil pj4- 
Ima selecționată a țării gazdă), cît și 
prin jocul prestat. Meciurile din acest 
turneu ne-au arătat că putem alcătui \o 
echipă cu o medie de înălțime dc peste 
1,90 m, care să desfășoare un joc destul 
de modem.

| Prin comportarea lor, M. Spiridon, 
LEm. Niculescu, M. Nedef, H. Demian 
și A. Novacec, elementele 
formației noastre în acest 
atras aprecierile presei și 
Dar și jucători mai tineri
\P. Vistier, V. Gheorghe, II.- Giurgiu s-au 
îjpdrat perfect în joc, prin comporta
rea lor aducînd un aport substanțial 
în obținerea performanțelor. în cele ce 
uimează, vom vedea care sînt sarcinile 
cc stau în fața echipei noastre reprezen
tative pînă la Jocurile Balcanice. Prin

cipalele sarcini sînt : îmbunătățirea teh
nicii și tacticii individuale și perfecțio
narea jocului de ansamblu.

în tehnică, lucrul cel mai urgent este 
precizia paselor și îmbunătățirea procen
tajelor în aruncările la coș de la semi- 
distanță și distanță. în această proble
mă, erfedem că este necesar să. găsim 
mijloace de antrenament care să pună 
Pe jucători în condiții cît mai apropia
te de joc.

Capitolul tacticii individuale este cel 
asupra căruia va trebui să insistăm cel 
mai mult. Partidele din acest 
ne-au dovedit că baschetbaliștii 
fruntași au un bagaj sărac de 
tințe tehnico-tactice. Tornasek și 
pivoții primei reprezentative a
Cehoslovace, precum și Lauritenas, pivo
tul echipei R.S.S. Lituaniene, ne-au de
monstrat ce înseamnă jucător pivot mo- 
dem : suprafață de acțiune sporită, pro
cedee modeme de acțiune aplicate într-o 
viteză mărită, joc de picioare, aruncări 
la coș din cîrlig, din săritură, din pă
trundere cu o .rnînă, permanență conlu
crare cu partenerii din cîmp prin bloca
rea adversarilor direcți.

A doua problemă este urmăritud la 
panou în atac, capitol la care s-au vădit 
multe lipsuri. Și ele trebuie remediate

_ în cel mai scurt timp. Considerăm că 
aceasta este și o chestiune de discipli
nă : cînd unul din jucători aruncă la 
coș, coechipierii caută în primul rînd 
să-i facă reproșuri și apoi întreprind 
acțiunea tactică indicată.

în jocul de ansamblu, cea mai mare 
deficiență a fost lipsa contraatacului. 
Deși cei doi pivoți au recuperat destul 
de bine, lansarea și apoi desfășurarea 

' contraatacului s-au făcut prin pase lente 
, și în latul terenului. Trecerea rapidă a 

balonului, prin pase iuți și în adîncime 
Către coșul advers, cu imediata urmări
re de către ceilalți jucători, trebuie să

turneu 
noștri 
cunoș- 
Duris, 
R. S.

de bază ale 
tumen, și-au 
specialiștilor, 
ca :M. Kiss,

Mătasea Dudești și S. P. C. învingătoare
ln-eele mai importante meciuri

ale campionatului Capitalei
I La sfîrșitu! săptămînii trecute s-au 
I desfășurat meciurile celei de a treia 
I etape a campionatului de baschet al 
I Capitalei. In cea mai importantă par- 
I tidă a categoriei de calificare Măta- 
I sea Dudești a dispus de Olimpia M.I., 
I după un meci deosebit de -echilibrat. 
I Olimpia M. I. a cedat și la băieți, tot 
lin cadrul categoriei calificare, de astă 
I dată în fața formației S.P.C. care se 
I anunță una din echipefe redutabile ale 
I campionatului. Iată, de altfel, rezul- 
It^ele etapei: FEMININ, categoria ca- 
I lmcare : Mătasea Dudești—Olimpia 
IM. I. 50—42 (19—17), Voința—Unirea 
140—25^X21—17), Olimpia—Progresul 
|2i_^6 (2 -20), Rapid—Știința 20—0 (ne- 
I prezentare)-; junioare : S.S.E. 2—Pro- 
I greșul 51—2 (24-2), S.S.E. 1 — S.S.E. 
|2 „Gh. Șincai" 29—10 (13—4), Rapid—

Unirea 26-19 (13—10); MASCULIN, 
I categoria calificare: Dinamo—Știința 
I 86—56 (38—25), Rapid—Petrolul Plo- 
| iești 60—31 (33—10), Steaua—Olimpia

M. I. (tineret) 74—55 (32—28), S.P.C — 
Olimpia M. I. 57—54 (32—28), Meta-

I Iul—Electrica 60—38 (26—22), Voința— 
[vestitorul 74—24 (42—11), Academia 

Militară—Petrol-Chimie 20—0 (ne-
prezentare); categoria a Il-a: I.P.L.— 
I.S.P.E. 71—47 (25—25). Proiectantul— 
Constructorul 68-30 (30-6), I.P.A.C.H 
—I.C.C.F. 19—17 (10—3), Proiect Bucu-

I rești—Electrica 49—43 (27—25); juni
ori: S.S.E. 1—Progresul 51—23 (19—15), 
CI. sp. școlar I — Tînărul Dinamo- 
vist 1 101—65 (50-24), Rapid-S.S E. 
1 „I. L. Caragiale" 44—41 (22—18),
Steaua—S.S.E. 2 „Oh. Șincai" 32—29 
(14—16), S.S.E. 2 „Spiru Haret"—Ves
titorul 66—32 (30—9), Voința—Tînărul 
Dinamovist 2 71—27 (23—13), Școala 
medie 
(13—24, 
Metalul
CRISTIAN

constituie o sarcină principală a viitoa
relor antrenamente pentru 
câni ce.

O altă problemă, care 
constituit partea slabă a 
peîor participante, a fost 
acest turneu, apărarea de bază a consti
tuit-o zona, o zonă pasivă care așteaptă 
greșeala adversarului. Va trebui să for
măm deprinderea de agresivitate în miș
care, de impunere a ritmului dc joc. 
chiar cînd nu sîntem în posesia mingii. 
De asemenea, vor trebui perfecționate 
ambele sisteme defensive, deoarece tur
neele la care au participat echipele 
mînești în ultima vreme au arătat 
zona începe să fie folosită din ce în 
mai mult.

în privința atacului, turneul din 
S. Cehoslovacă ne-a dovedit că sîntem 
pe un 
om la 
trebui, 
it oare
și aplicării schemelor tactice preconiza
te (cane de cite ori au fost întrebuințate 
au dat rezultate pozitive), preeum și 
asupra felului cum trebuie să se reacțio- 

cînd 
echipei 
asupra 
funda-

Jocurile Bal-

dc altfel a 
tuturor echi- 
apărarea. în

Cr/vf/on Doiitz, dșiigătorul probei de 250 cmc depășindu-l pe Eugen Keres- 
le.ș, printr-o săritură spectaculoasă

Foto: V. Bageac
drum bun. atît împotriva apărării 
om, cît și împotriva zonei. Va 
totuși, ca la antrenamentele vi

să se insiste asupra cunoașterii

neze în situațiile neprevăzute, 
adversarul contracarează acțiunea 
noastre. Trebuie insistat deci 
însușirii perfecte a cunoștințelor
mentale — jocul fără minge — pe baza 
cărora jucătorii 
în funcție de

în încheiere, 
nou că sîntem
putem să alcătuim în scurt timp o 
prezentativă puternică, capabilă să 
respundă 
Condiția 
rentă

să poată construi acțiuni 
adversar și de situații, 
aș vrea să subliniez 

pe un drum bun.
din 
că 
re- 
co-

cerințelor baschetului modem, 
de bază este munca perseve- 
conștiincioasă.

VASILE POPESCU 
antrenorul principal al echipei 

baschet a R. P. Romîne
de

„TACTICA" SAU LIPSA DE SPORTIVITATE?
La 125 cmc, primul loc a revenit 

dinamovistului Traian Macarie. Vic
toria lui a fost însă umbrită de fap
tul că Mihai Pop (Dinamo) l-a ajutat 
într-un mod nepermis. Asupra aces
tui lucru vom reveni. Clasa 175 cmc a 
eviderțțiart 
Sasz care 
cultate pe 
hai Pop.

întrecerea dintre Cristian Dovitz

35—CI. sp. școlar 2 43—40
39—39), Academia Militară— 
39—23 (19—16).

POPESCU-corespondent

0 noiiA competiție in Capitaiâ:

„CLIPA STEAUA"
Zilele frumoase ale acestei toamne 

permit tenismaniior noștri să-și con
tinue activitatea competițională în 
aer liber. Astfel, clubul Steaua orga
nizează, cu începere de mîine, un in
tercom t concurs. Site vorba.de „Cupa 
Steaua" la care au fost invitați cei 
mai buni jucători și jucătoare din 
Capitală.

întrecerile vor avea loc pe terenurile 
clubului Steaua de la baza sportivă 
Xthencea, la capătul liniilor de tram
vai 3, 8, 11. Intîlnirile se vor 
la probele de simplu bărbați 
piu femei.

Miine, primele jocuri sînt 
mate pentru ora 14,30.

disputa 
și sim-

progra-

ascensiunea tînărului I. 
l-a pus în evidentă difi- 
învingătorul probei, Mi-

Sezonul de toamnă are asigurat — 
datorită activității intense a federației 
de motocîclism și a comisiilor din ca
drul unor consilii raionale și orășenești 
ale UCFS — un bogat program com- 
petițional. In numeroase orașe din 

' țară se desfășoară interesante între
ceri de viteză pe circuit, concursuri 
de indeminare sau competiții de vi
teză pe zgură.

Duminică, bucureștenii au asaltat
baza sportivă din bd. Ghencea, pen- (Metalul) și Mihai Dănescu (Steaua) 
tru a asista la concursul de obstacole a ridicat pur și simplu „tribuhele“ 

! organizat de clubul „L------ -  17-----
, roșii spectatori prezeuți la concurs 
au apreciat frumusețea acestui; gen 
de întreceri și au aplaudat cu entu
ziasm evoluția sportivilor noștri frun-, 
tași Cristian Dovitz, Mihai Dănescu, 
Tudor Popa, Al. Schuller și alții. Con
cursul a dat loc la dispute dinamice 
datorită faptului că in întrecere se 
aflau alergători de forțe sensibil e- 
gale care au pus in joc toate cunoș
tințele și pregătirea lor.

W------------------------- ------

,Steaua". Nume- in Picioare. Și poate valoarea .con
cursului ar fi fost și mai ridicată dacă 
E. Keresteș n-ar fi încercat, în nu
mele „tacticii" să intervină în mod 
nepermis. Locul I a fost cucerit pe 
merit de tînărul Cristian Dovitz, cla
sat pe primul loc în ambele manșe. 
Datorită unui complex de împrejurări 
(atît E Seiller cît și M. Dănescu au 
suferit defecțiuni la mașini) primul 
loc la clasa 350 cmc a revenit lui E. 
Keresteș.

senioriDupă campionatele republicane de

ALBE ȘI XEfiHE
In cronicile pe care le-am făcut 

la campionatul republican pe echipe 
am arătat deseori că s-a încetățenit 
tendința de a se ciștiga întâlnirile 
cu minimum de puncte posibile. De 
aceea schimbarea în bine a desfă
șurării întilnirilor constatată cu prile
jul finalei a constituit o 
ză plăcută. Acest lucru s-a 
hotărîrii biroului F.R.L. de a 
admite pasivitatea la aceste

eliminați sportivi, chiar în 
tururi ale întrecerii. Uneori 
fost îndepărtați de pe saltea 
multă ușurință (Stanciu Ște-

I. Toth, V. Coman etc.). In

surpri- 
datorat 
nu mai 

finale.

sub posibilități 
de forță. Intr-o 
Hunedoara. Ga-

au obținut rezultate 
la probele atletice și 
serie de centre ca : 
lăți, Tulcea, Arad, Pitești, Reșița se
lucrează încă prea puțin pentru dez
voltarea multilaterală a luptătorilor. 
In această privință ni s-a părut sem
nificativ faptul 
concurenți al

că dintre cei 20 de 
categoriilor semigrea

Carol Fogaț (Voin,ta 
Dumitru Bratu (IMU 
Marinache (St. roșu

I

Au fost 
primele 
însă au 
cu prea 
fănică,
general, cu toate greșelile făcute de 
arbitri, putem spune că această exi
gență nu a stricat de loc. Punin- 
du-se astfel problema, eliminări chiar 
din primele tururi, mulți sportivi au 
ieșit din pasivitatea lor obișnuită și 
ne-au arătat că știu să fie combativi, 
să învingă șî prin tuș.

Este foarte semnificativ faptul că în , 
cele peste 200 de întâlniri nu s-au în
registrat decît 4 sau 5 rezultate de 
egalitate! De asemenea, numărul tu
șurilor a depășit cu mult pe cel al 
victoriilor la puncte. Pe de altă par
te, dacă în campionatele republicane 
de „libere" notam că luptătorii tineri 
au, fost mai agresivi decît cei vîrst- 
nici, la lupte clasice nu putem face 
această .observație. Mihai Marținescu, 
Flaviu Jula, Ștefan Kineses, Ion lo- 
nescu, Victor Popescu, Ion Dragomir, 
ca să amintim numai cîțiva din ve
chea generație, au fost la fel de com
bativi ca și tinerii care 6-au impus 
în acest campionat: Ion Baciu, Cor
nel Turturea, Ion Alionescu, Vasile 
Suta, ' Dumitru Bacalu, Florea Cior- 
cilă, Gh. ionescu, Tache Moșescu etc. 
r în privința nivelului tehnic avem 
deci numai cuvinte bune. Nu putem brațe și să-l ridici ? 
însă să facem aceleași aprecieri des- — -
pre pregătirea fizică a unor finaliști. 
Campionul olimpic D. Pirvulescu a 
fost cel mai bun om al categoriei sale 
pe... saltea. Ne miră însă faptul câ
nu 
nici 
cru 
Ion 
Dragomir, 
tru Covaci, Carol Badea etc. Aceștia

Tarbă (Steaua), 
Sf. Gheorghe), 
Medgidia), Ion 
Brașov) să nu ridice niciodată bara ? 
Ce au de spus antrenorii acestor spor
tivi ? Pot oare face luptătorii progre
se în domeniul tehnicii, cînd nu au 
forța necesară ? Firește că nu !

Deși în mai mică 
trecut, s-a observat 
sportivi au o teamă 
fața acelora care au 
manțe mai înalte. Astfel de exemplu 
ne-a oferit Simian Popescu (Steaua) 
în întâlnirea cu Ion Cernea (Dinamo). 
Dacă intra din primele minute mai 
hotărit, Popescu ar fi avut mult 

mai multe șanse să obțină o victorie 
decît să aștepte timorat ca dinamo- 
vistul să atace. Același lucru l-am ob
servat și la C. Corneanu (CSO Ga1 
lăți) 
(ASM Lugoj). Nu așa a procedat 
Petre 
Radu 
respeciind" performanțele adversaru
lui său, a atacat curajos și l-a scos din 
lupta pentru primele locuri. Aceeași 
observație și despre Vasile Suta.. Ion 
Tosifescu, Dumitru Bacalu, , Florea 
CiorcUă Flaviu Jula etc.

★
Am salutat întotdeauna străduințe

le sportivilor și antrenorilor noștri 
pentru completarea cunoștințelor tac
tice și aplicarea lor în întreceri. De 
multe ori în competițiile internațio
nale motocidiștii romîni au realizat 
performanțe de valoare tocmai pentru 
faptul că în afara pregătirii fizice 
și tehnice au arătat și multilaterale 
cunoștințe tactice. De la un timp însă 
unii motocicliști — este drept foarte 
puțini — înlocuiesc tactica cu o serie 
de iregularități. Și duminică am fost 
obligați 
situații, 
de 125 
(cărora
în ceea ce privește organizarea decît 
acest lucru), Mihai Pop a 
tat „hors concours", pe o 
capacitate superioară (175 
maestrul sportului Mihai
unul dintre sportivii noștri valoroși 
și. în general, un motociclist discipli
nat, s-a pretat în întrecerea de 
nică (să-i fi indicat oare acest 
antrenorul său N. 
tactică" cel puțin

să asistăm la două astfel de 
In cursa rezervată mașinilor 

cmc, din vina organizatorilor 
de altfel nu le putem imputa

măsură ca în 
totuși că unii 
nejustificată în 
obținut perfor-

în întâlnirea cu I. Dragomir

Stroe (Steaua) în fața lui Ion 
(St. roșu Brașov). Militarul „ne-

fost accep- 
mașină de 
cmc). Deși 
Pop este

dumi- 
lucru 
la „o 
a în

cercat și a reușit sâ-1 ajute Pe cole- 
Traian Macarie să

Sădeanu ?!), 
curioasă. El

s-a clasat la probele de control 
printre primii Șase ! Același lu- 
putem să-l spunem și despre 
Alionescu, Victor Popescu, Ion 

Nieolae Popescu, Silves-

Văzut de Neagu Rădulescu
I 

și grea numai 5 sportivi au reușit să 
ridice greutatea de 97 kg. Cum pot 
oare antrenorii respectivi să pretindă 
de la aceștia să execute „rebururi", 
„supleuri", sau chiar „salturi", unde 
ești nevoit să-ți iei adversarul in

Cristea, M. Bolo- 
David, I. Vaideș, 
execute cu multă 
cu aruncări. Fie-

Era firesc ca M. 
can, I. Cernea, P. 
I. Moca și alții să 
ușurință procedee 
care dintre acești sportivi au ridicat 
de cel puțin 10 ori haltera care cin- 
tărea aproximativ cit adversarul lor. 
Ne întrebăm cum e posibil Ca Carol 
Badea (Steaua), I. Cosmulescu (CSO 
Craiova), Marcel Popa (Petrolul P1O. 
iești), Gelu Mezinca (Lugoj), Tudor

-lata Qcum primii trei clasați : CAT. 
52 KG. : D. Pirvulescu (Steaua), C. 
Turturea (Dinamo Buc.), I. Baciu 

' (kapid Buc.) ; CAT. 57 KG. : M. Cris- 
tea (Steaua), I. Alionescu (Dinamo 

' Buc.), V. Popescu (Dinamo Buc.) ;
CAT. 63 KG. : /. Cerne-a (Dinamo Buc.)» 
M. Sultz (Dinamo Buc.). I. Vaideș 
(St. roșu Brașov) ; CAT. 70 KG. : M. 
Bolovan (CSO Reșița), S. Covaci 
(ASM Lugoj), /. Enache (Dinamo Buc.) ; 
CAT. 78
Buc.), I.
(Steaua);
(St. roșu
turul Tulcea), O. Retfalvi (Unio Satu 
Mare) ; CAT. 97 KG. : Gh. Popovici 
(Dinamo Buc.), Flaviu Jula (Unio Sa
tu Mare), N. Voloșciuc (CSO Arad) ; 
CAT. GREA : N. Marținescu (Dinamo 
Buc.), M. Marținescu (CSO Craiova), 
T. Tarbă (Steaua).

gul său de club
ciștlge bursa „ținindu-1" (nici nu era 
greu dacă ,ținem seama că avea o ma
șină mai puternică) pe principalul ad
versar al acestuia, Tudor Popa. De
zaprobarea publicului a fost o bine
meritată „răsplată" pe care M. Pop 
a primit-o pentru comportarea sa ne
sportivă.

. Cam aceeași situație a fost Și la 
clasa 250 cmc, unde E. Keresteș a în
cercat să-i dea — în același gen — 
,io mină de ajutor" colegului său de 
club M: Dănescu. Faptul că n-a reu- 

: șit se datorate atît [ Valorii lui ;șșă- 
zute, rât și formei excelente în care 
s-a prezentat cîștigătorul probei, C. 
Dovitz. • < ■ i ■ i

Socotim că federația de specialitate 
și comisia de motociclism a consiliu
lui orășenesc București al UCȘ’S au 
datoria să ia măsuri drastice împo
trivă acestor motocicliști care „con
fundă" tactica cu actele de ndâportivi- 

; ■a !e- /r

KG. : I. Țâranu (Dinamo
Moca (Steaua), C. Badea
CAT. 87 KG. : N. Baciu 

Brașov), H. Condratov (Vul-

OTTO BENKO

★
tehnice : , AVANSAȚI :Rezultate, r s

125 cmc: ț. Tr. Macarie, 2. ,T7 PQpa 
(Metalul), 3. ~ ~
cmc: 1. M.
I. Sasz (Steaua) ; 250 cmc: 1. Cr. Do
vitz (Met.), 2. M. Dănescu, 3. Al. 
Schuller (Steaua); 350 cmc.: 1. E. 
Keresteș, 2. M. Dănescu, 3. E. Seiller 
(Met.): ÎNCEPĂTORI: 175 cmc; 1. 
I. Sasz (Steaua), 2. Al. Schuller, X 
S. Ionescu (Voința) : 350 cmc: 1. AL 
Schuller, 2. Al. Ionescu (Voința), 3. 
I. Penciu (Dinamo).

I. DUMITRESCU

P. Enescu (Met.) ; 175
Pop, 2. Tr. Macarie, 3.

vorba.de
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VIZITA TOVARĂȘILOR
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

ȘI ION GHEORGHE MAURER IN INDIA
(Urinare din pag. 1)

oferit in dar tovarășilor Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Corneliu Mănescu telefoane din prima serie, rea- 

____ ___r _ ...... unor ingineri indieni.
La plecare, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a mulțumit pentru pri

mirea călduroasă și a transmis tuturor lucrătorilor uzinei cele mai 
bune urări.

Tot in cursul dimineții, oaspeții romini au vizitat o expoziție a obiec
telor de artizanat, la care sint prezentate lucrări ale meșteșugarilor din 
intregul stat Mysore.

Luni după-amiază a fost vizitat Institutul indian de științe, centru de 
cercetări de pregătire postuniversitară. Inalții oaspeți au fost primiți de 
prof. Khrishnan, directorul institutului, și de ceilalți membri ai conducerii 
institutului care le-au oferit, potrivit frumoasei tradiții indiene, ghirlande 
de flori.

Oaspeții romini au vizitat secțiile de fizică, de construcții aeronautice 
și de biochimie. La încheierea vizitei au semnat in cartea de onoare a insti
tutului.

Seara, in sala municipalității din Bangalore a avut loc o mare intîlnire 
cetățenească in cinstea conducătorilor de stat romini. In piața din fața 
clădirii, numeroși locuitori ai orașului i-au așteptat pe oaspeții din Repu
blica Populară Romină și i-au salutat cu multă căldură și prietenie.

După intonarea imnurilor de stat ale Republicii Populare Romine și 
Repub.icii India, oaspefii au primit din nou frumoase ghirlande de flori. 
Primarul orașului Bangalore, Khrishna lyer, a prezentat apoi persoanele 
oficiale prezente.

!n sală se aflau peste 2.000 de reprezentanți ai vieții politice, economice 
și culturale a orașului Bangalore și a statului Mysore. Conform tradiției, 
înainte de începerea intilnirii cetățenești, o tinâră indiană a cintat un cin- 
tec de bun venit. Au urmat citeva melodii interpretate de o formație 
folclorică.

Luind cuvintul, primarul orașului Bangalore, Khrishna lyer a urat 
venit inalților oaspeți.

A luat apoi cuvintul tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, care a 
ascultat cu mult interes de toți cei prezenți.

Cuvintarea a fost subliniată cu aplauze puternice.
Ajutorul de primar al orașului Bangalore, Kappanu, a mulțumit tova

rășului Gheorghe Gheorgbiu-Dej pentru cuvintarea rostită.
in încheierea intilnirii cetățenești s-au intonat din nou imnurile de stat 

ale Republicii Populare Romine și Republicii India.

Conducerea uzinei a 
Ion Gheorghe Maurer și 
lizată după proiecte ale

bun

fost

ECHIPELE DE VOLEI ALE R. P. ROMINE S-AU CALIFICAT 
PENTRU TURNEELE FINALE ALE CAMPIONATELOR MONDIALE

In meciurile de ieri, de două ori 3-0 
la fete și împotriva

care dată ronuncele, prin atacuri pu
ternice la fileu, în care au excelat 
Doina Ivănescu și Domnica Costîc, 
au reușit să întoarcă scorul in fa
voarea lor si să cîstige în cele din urmă 
cu 3—0: 15—4, 15—9, 15—12.

Rezultate înregistrate în celelalte 
meciuri de calificare în turneul final 
al campionatului mondial feminin : 
grupa I : R.P. Polonă—Austria 3—0 
(2, 3, 2 ); grupa a Il-a: R.S. Cehoslova
că—R.P. Ungară 3—1 (12—15,17—15, 
15—8, 15—5) ; grupa a IH-a • R.D. 
Germană—R.P. Chineză 3—2 (13—15, 
15—6, 9—15, 15—9, 15—12) ; Japonia 
—R.P.D. Coreeană 3—0 (2, 6, 11); 
grupa a IV-a: U.R.S.S.—R.F. Germa
nă 3—0 (3, I, 3). Jocurile de calificare 
din campionatul feminin au scos în 
evidență forma excelentă a echipelor 
U.R.S.S. și Japoniei, care se anunță 
deocamdată ca principale candidate 
Ia cîștigarea titlului mondial. Bine 
s-au prezentat voleibalistele bulgare, 
învingătoare în meciuri destul de gre
le cu reprezentativele R.S Cehoslova
ce și R.P. Ungare

In eliminatoriile 
masculin, selecționata 
a obținut ieri cea de a treia victorie 
consecutivă, victorie care îi asigură 
calificarea in turneul final, indiferent 
de rezultatul meciului de astăzi cu 
echipa R. P. Ungare. Voleibaliștii 
noștri, jucând foarte bine, au învins 
cu 3—0 (10, 8, 0) selecționata Italiei. 
Tot în grupa a Il-a de la Leningrad, 
R. P. Ungară a cîșitigait cu 3—1 
(11—15, 15—5, 15—7, 15— 1) meciul 
cu Belgia.

In celelalte grupe ale campionatu
lui mondial masculin s-au înregistrat 
următoarele rezultate: gruipa I
(Riga) : Iugoslavia—Austria 3—0 (3, 
6, 2) ț Brazilia — Finlanda 3—0 
(11, 5, 11); grupa a lil-a (Kiev): 
R. D. Germană — R. P. Albania 
3—0 (8, 11, 8) ; grupa a IV-a (Mos-

MOSCOVA, 15 (Agerpres). — Luni 
a fost ultima zi a preliminariilor cam
pionatului mondial feminin de volei. 
In urma rezultatelor înregistrate în 
cele patru grupe, pentru turneul fi
nal, care va începe la 18 octombrie 
la Moscova, s-au calificat următoare
le opt echipe: R.P. Polonă, Brazilia 
(din grupa I), R.P. Bulgaria, R.S. 
Cehoslovacă (din grupa a Il-a), Ja
ponia, R.D. Germană (din grupa a 
IlI-a), U.R.S.S. și R.P. Romînă (din 
grupa a IV-a).

Selecționata țării noastre a sus
ținut meciul decisiv pentru calificare 
împotriva Olandei. După cum trans
mite corespondentul Agenției TASS, 
„jucătoarele olandeze și-au apărat 
șansele cu multă ardoare. Ele au con
dus in setul al doilea cu 6—2, iar în 
setul al lil-lea cu 10—6, dar de fie-

8-2 cu Bîkova

Nona
titlul

Gaprindașvili se apropie de... 
de campioană mondială de șah

Cîștigînd cea de-a 10-a partidă,
Nona Gaprindașvili conduce cu 8-2 în 
meciul cu Elisabeta Bîkova pentru ti
tlul mondial feminin de șah. Gaprin
dașvili, care manifestă o forță de joc 
puțin obișnuită în acest meci, mai are 
nevoie doar de o jumătate de punct 
pentru a cîștiga titlul de campioană a 
lumii. Partida a 11-a are loc la 16 oc
tombrie. Cu albele joacă Bîkova.

FOTBAL PE GLOB
Bologna — Modena 7—1 I In campionatul austriac...

pentru R.P.R.; împotriva Olande 
Italiei la băieți

cova) : U.R.S.S. — R. P. Chir 
3—0 (6, 13, 14); grupa a V-a (N 
cova): R.P. Bulgaria—R. P. M 
golă 3-0 (4, 3, 5)j R. S. O 
slovacă — Israel 3—0 (4, 3, 7).

Calificate sigur de pe acum per 
turneul final al campionatului rr 
dial masculin sânt echipele lugo 
viei, Braziliei (din grupa I), R. 
Romine și R. P. Ungare (din gruț 
ll-a), U.R.S.S. (din grupa a IV 
R. S. Cehoslovace și R. P. Bulg; 
(din grupa a V-a). în grupa a II 
pentru calificare candidează trei e 
pe: R. P. Polonă, Japonia și R. 
Germană.

PE S C U R

campionatului 
R. P. Romine

• Biroul Federației internaționale 
haltere a stabilit normativele pen 
halterofilii care intenționează să pa 
cipe la Jocurile Olimpice de Ia To? 
In ordinea categoriilor de greutate, 
fost stabilite următoarele norme : 
kg, 257,5 kg, 345 kg, 3573 kg, 3«5 
390 kg, 402,5 kg. Pentru a obține 
tul să concureze la Tokio, halte 
trebuie să realizeze aceste rezulta 
totalul celor trei stiluri în cadrul 
concursuri internaționale în pexioc 
ianuarie—31 august 1964.

♦ Noutatea sezonului de atl 
care a început recent în Austra„ 
fost reapariția, pentru a treia oară, 
pista de concurs, după o absență de 
ani, a dublei campioane olimpice F 
Coirihbert. Concurind la Sidney, « 
parcurs distanța de 100 yarzi în 
sec. (aproximativ 11,5—11,« pe 100 
Campioana olimpică a parcurs dist 
de 220 yarzi in 23,9 sec. In probele 1 
culine s-a remarcat tinăral sprl 
Ley. El a realizat pe 100 yarxt 9.S . 
iar la 220 yarzi 21,0 sec. —

Scorul record în etapa de dumi
nică a campionatului italian a fost 
realizat de actualul lider al clasa
mentului, Bologna, care a dispus cu 
7—1 de formația Modena. Celelalte 
rezultate: Internazionale — Napoli 
1—0; Lanerossi — Milan 2—0; Pa
lermo — Catania 1—1; Roma — Ju
ventus 1—1 ; Torino — Spăl 2—1 ; 
Venezia — Mantova 4—1; Fiorenti
na — Atalanta 2—0; Genoa — 
Sampdoria 2—1. In clasament, după 
cinci etape, Bologna 8 p„ Torino și 
Spăl cîte 7 p., Roma, Catania, Ge
noa și Internazionale cîte 6 p.

...F. C. Austria conduce cu 12 
puncte, urmată de Linz A.S.K. și 
Rapid cu cîte 10 p., Wiener S.K. 
9 p., Admira 8 p. etc. In etapa de 
duminică s-au înregistrat rezultate 
normale. Derbiul a avut loc la Viena 
între Austria și S.V.S. Linz (WU). 
Celelalte rezultate: Vienna —'Sim
mering 1—0, Admira — Austria Salz
burg 4—2, Rapid — Grazer AC 3—1, 
Austria Klagenfurt — Wacker 1—1, 
L.A.S.K. — Schwechat 1—0 și 
WAC — W.S.K. 2—1.

Derbiul englez

Iugoslavii au făcut un meci bun la 
Budapesta

După cum comentează 
ghiară și postul de radio 
prima reprezentativă a 
care a întrecut duminică cu 1—0 se
lecționata R. P. Ungare (prin golul 
marcat de Galici în min. 70), a fă
cut un joc bun, obținînd o victorie 
meritată. Cei mai buni jucători iugo
slavi au fost portarul Soskici, mijlo
cașul Vukelici și înaintașii Jerkovici 
și Galici.

presa ma- 
Budapesta, 
Iugoslaviei,

Real Madrid In serie...

Campioana Spaniei, Real Madrid, 
continuă să conducă în campionatul 
spaniol. Duminică, campionii au ob- 
ț:nut o nouă victorie categorică, de 
data aceasta în fața formației Elche: 

cinci etape

Etapa de sîmbătă (a 14-a) a cam
pionatului englez a opus formațiile 
fruntașe din clasament, Bolton și 
'Wolverhampton. A cîștigat net prima 
cu 3—0. Astfel în clasament conduce 
acum Bolton cu 20 de puncte, urma
tă de Wolverhampton cu 19 p., am
bele din 13 meciuri. Celelalte rezul
tate : Arsenal — West Ham United 
1—1, Birmingham — Manchester 
City 2—2, Burnley — Sheffield Uni
ted 5—1, Everton — Aston Villa 
1—1, Fullham — Ispwich Town 1—1, 
Leicester — Liverpool 3—0, Black
burn — Manchester United 3—0, 
Sheffield Wednesday — Notingham 
3—2, Tottenham — West Bromwich 
Albion 2—1, Leyton — Blackpool 
0—2.

Patru echipe la egalitate tn 
campionatul Franței

6—1, totalizînd după
10 puncte.

pu-In campionatul Franței nu mai p" 
țin de patru echipe, Reims, Rennes, 
Bordeaux și Nice se află în fruntea

Presa sportivă din R.
In ziarele de luni din ... _. —. 

mană au apărut ample comentarii cu 
privire la meciul dintre primele re
prezentative de fotbal ale R. D. Ger
mane și R. P. Romîne, desfășurat la 
Dresda. Iată cîteva aprecieri despre 
echipa noastră :

„DEUTSCHE SPORT-ECHO": „Ro
minii au fost surprinși de atacurile 
noastre impetuoase, dar puterea lor 
de luptă nu s-a destrămat. Un joc 
admirabil 4-a desfășurat conducăto
rul ofensivei romine, Petru Emil, cel 
mai bun din echipa oaspe și totodată 
autorul celor două goluri. Alături de 
el l-am remarcat și pe Ozon, ale 
cărui combinații cu Petru Emil au 
fost spectaculoase și periculoase. Ac
țiunile acestor jucători au pus in de
rută de multe ori apărarea echipei 
noastre*.

Revista „FUȘSBALL WOC1IE", 
referindu-se la jocul echipei noastre 
sub titlul „Rominii nu au decepțio- 
nat“ scrie printre altele : „Rominii tu 
fost un adversar dificil, prin stilul

0. Germană despre meciul de la Dresda
R. D. Ger- de joc, complet neobișnuit pentru ju

cătorii noștri. Pe cine să evidențiem 
dintre oaspeții noștri ? In general 
Mi jucătorii romini' au arătat o buna 
stăpinire a balonului. In repriza a 
doua, cind Ivansuc, Gergeli și in 
specia! Petru Emil au trecut la atac, 
aspectul jocului s-a schimbat și ega- 
larea a fost realizată în numai 15 mi
nute. Este deci lesne de înțeles cum 
a obținut echipa Rominiei victoria cu 
4—0 in meciul cu Maroc".

Ziarul „Deutsches Sport-Echo" pu
blică de asemenea declarația antreno
rului reprezentativei R. D. Germane, 
Karel Soos: „Rominii ne-au surprins 
prin jocul lor, dar cind se așteptau la 
o răsturnare a rezultatului era prea 
tirziu. Ne-a mirat puterea de luptă a 
oaspeților. Un rezultat de 2—2 ar 
fi fost echitabil. Consider că din 
punct de vedere al puterii de luptă 
rominii sint superiori iugoslavilor, pe 
care i-am văzut în urmă cu o lună".

clasamentului, cu cîte 15 puncte. Iată 
rezultatele ultimei etape : Sedan — 
Lyon 1—3; Lens — Bordeaux 3—3; 
Nancy — Valenciennes 2—0; Stras
bourg — 'Montpellier 1—1; Angers- 
Marseille 3—0; Stade Franțais — 
Nice 2—0; Monaco — Grenoble 
4—0; Ruen — Reims 1—2; Nîmes — 
Rennes
Echipa 
finifivat

Pînă 
mătoarele jocuri pentru turneul 
Europa al reprezentativei 
campioana mondială : 21 
Lisabona, cu Portugalia, 
Ia Bruxelles, cu Belgia, 28 
Franța la Paris, la 2 mai 
la Amsterdam, la 8 
cu Anglia și la 12 
cu Italia, S-a fixat și 
pentru 17 mai.

TERMENUL pentru _______
neul olimpic de fotbal de la Tokio ex
piră la 31 decembrie 1962, Pînă în pre
zent și-au anunțat participarea un nu
măr de 42 de țări. Printre acestea se 
numără Argentina, Brazilia, Bulgaria, 
Franța, India, Indonezia. Italia, Iu
goslavia, Columbia, R. P. Pomina, 
Maii, Luxemburg. Senegal, U.R.S.S. ș.a.

INTR-UN MECI internațional de 
fotbal desfășurat la Debrețin echipa lo
cală V.S.C. Debrețin a învins cu sco
rul de 3—1 (3—0) pe F. C. Novisad 
(Iugoslavia). La Szeged, formația 
E.A.C. Szeged a dispus cu 8—2 (3—2) 
de A.S.K. Linz (Austria).

ÎN OPTIMILE de finală ale „Cupei 
campionilor europeni* la fotbal, Ț.D.N.A. 
va întâlni la 24 octombrie la Sofia e- 
chipa Anderlecht Belgia, care a eliminat 
pe Real Madrid. Returul se va disputa 
la 14 noiembrie la Bruxelles.

La 11 NOIEMBRIE, la Viena, se
lecționata de folbal a Italiei va întîlni în 
meci amical echipa Austriei. Apoi, la 2 
decembrie echipa Italiei va juca cu cea 
a Turciei in cadrul „Cupei Europei in- 
ter-țări". Returul acestui . joc este pro
gramat la 27 martâe 1963 ia Istanbul.

• La Schwerin s-a disputat Intăln 
internațională de box dintre echipele 
lecționate ale R. D. Germane și R. 
Polone. Pugiliștii germani au obțL 
o surprinzătoare victorie cu scocul 
12-8. In cel Oe-«1 doilea meci, doctă 
rat la Berlin, două zile mai tirzlu, 
zultatul a fost egal : 10-10.

Marele concurs hipic de la Pardubice

I

2—1.
campioană mondială și-a de- 
turneul din primăvara 1963 

în prezent au fost fixate ur- 
în 

Braziliei, 
aprilie, la 
24 aprilie, 

aprilie, cu 
cu Olanda 
la Londra,

PRAGA 15 (Agerpres). — Marele 
concurs hipic de la Pardubice a atras 
duminică pe hipodromul din acest oraș 
peste 35.000 de spectatori. Toate cele 
4 curse au fost cîștigate de concurenții 
sovietici. In premiul principal, disputat 
pe distanța de 6.900 m, locul întîi a

fost ocupat de armăsarul Gaboi încă 
cat de Makarov. Timpul său, care ci 
stituie în același timp record al hii 
(ir omului, a fost de 10:05,1. Pe'So 
doi s-a clasat calul romîn Petrică, 
vînd ca jocheu pe Toduță, Ia 
cursă au luat startul 11

mai,
mai, la Roma, 

jocul cu R.A.U.,

înscrierea 1a tur-
ATLEȚII POLONEZI ÎNVINGĂTORI 

IN MECIUL CU ECHIPA 
R. F. GERMANE

Sîmbătă și duminică a avut loc la 
Frankfurt pe Main (R. F. Germană) 
întîlnirea de atletism dintre repre
zentativele R. P. Polone și R. _ F. 
Germane. Victoria a revenit, după o 
luptă pasionantă, atleților polonezi 
cu scorul de 106,5—104,5. Iată cîteva 
rezultate: 3.000 m obstacole: Chromik 
(Pol.) 8:45,6; 800 m: Kinder (R.F.G.) 
1:47,5; înălțime — Cernik (Pol.) 2,08 
m; greutate: Sosgornik (Pol.) 18,39 
m; 1.500 m: Eyerkaufer (R.F.G.) 
3:43,1; ciocan: Ruth (Pol.) 68,68 _m; 
lungime: Gawron (Pol.) 7,64 m; disc: 
Belgier (Pol.) 56,03 m. In cadrul a- 
cestui concurs cunoscutul atlet polo
nez Krzyszkowiak și-a fracturat pi
ciorul în cursa de 3.000 m obsta
cole.

Meciul 
lor două 
și a fost 
cu scorul de 59—47 puncte. Tereza 
Ciepla (10,6 sec. Ia 80 m garduri 
și 11,7 sec la 100 m plat) și Gaus- 
man (R. F. Germană) — 52,09 m 
la disc — au obținut cele mai bune 
rezultate ale concursului.

cursa de 3.000 m obsta-

feminin dintre echipele '■e- 
țări a avut loc la Varșovia 
cîștigat de echipa poloneză

Campionatele mondiale de tir
La Cairo au continuat întrecerile din 

cadrul campionatelor mondiale de tir. 
Rezultate cu totul excepționale au fost 
înregistrate în proba de armă liberă 
calibru redus, pe trei poziții, de către 
concurentele sovietice Dolgoborodova și 
Donskaia, care au totalizat 864 și res
pectiv 853 p. Medalia de bronz a re
venit trăgătoarei din R. D. Germană, 
Renatte Wisnewschi cu 824 p.

In proba de pistol precizie cel mai 
bun rezultat l-au obținut japonezul Yosi- 
kawa, 562 p., urmat de Kostic (U.R.S.S.)

554 p. și Stolipin (U.R.S.S.) 552 p.
După prima manșă. Ia talere aruncate 
din șanț, conduc Zimcnko (U.R.S.S.) 
100 t., Casceano (Italia) 100 t. și Salhab 
(Liban) 100 t. Pe trei poziții, Ia armă 
liberă calibru redus seniorii, a cîștigat 
americanul Andersonn cu 1157 p., 
bilind un nou record mondial.

La skeet, pe echipe, clasamentul 
următorul: 1. S.U.A. 394 t.,

sta-

este 
2.

U.R.S.S., 392 t., 3. Suedia 386 t., 4. 
R.F.G. 384 t.

DOUĂ NOI RECORDURI 
ALE U.R.S.S.

Două performanțe excelente au fc 
înregistrate pe stadionul din Tașkei 
unde șe desfășoară campionatul uni 
nai de atletism pe echipe. Campion 
european Ianis Lusis a aruncat suli 
la 86,04 m, corectînd cu 1,14 m r 
cordul U.R.S.S. In proba de 100 
plat, Edvin Ozolin a marcat timp 
de 10,2, îmbunătățind cu o zecime i 
secundă recordul unional oficial d 
ținut de Suhariev din 1951.

UN NOU CONCURS INTERNAȚI! 
NAL ÎN JAPONIA

Grupul atleților europeni care i 
află de cîteva zile în vizită în J. 
ponia a evoluat în cadrul unui n< 
concurs ia Tokio. Recordmanul eun 
pean la aruncarea ciocanului, GȚtt 
Zsivotski (R. P. Ungară), a obțini 
din prima încercare 66,23 m, iar it 
lianul Morale a cîștigat proba de 4( 
m garduri în 51,1. Proba de săritul 
în lungime a revenit japonezului Mi 
suro Kawazura — 7,66 m. cu 5 ci 
mai mult decît finlandezul Steniu 
Sprintera vest-germană Fisch și- 
adjudecat proba de 100 m plat i 
11,9 sec. Ronal Morris (S.U.A.) 
cîștigat proba de săritură cu prăjim 
realizînd 4,80 m. Campionul europeai 
finlandezul Nikula, s-a clasat pe 1< 
cui doi cu 4,70 m. Sprinterul its 
lian Ottolina a terminat pe primi 
loc în proba de 200 m plat real 
zînd 21 sec, iar Olga Gere (Iugc 
slavia) a cîștigat proba de săritur 
în înălțime cu 1,73 m. Helga Hot! 
man (R.F.G.) a sărit la lungim 
6,20 m, clasîndu-se pe primul lo 
înaintea atletei bulgare Jorgova, car 
a realizat 5,81 m.

Cu prilejul unui concurs d 
atletism desfășurat la Limoux afle 
tul francez Michel Jazy a stabili 
un nou record al țării sale în pro% 
de 800 m plat cu timpul de 1:47, 
(v. r. era de 1:47,2 și aparținea d 
asemenea lui Jazy).
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