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,♦ Aoara-Deva \
TOATE ȚĂRILE, UNIȚIVA!

olii poporului romin 
continuă vizita in India!

Pentru titlul de cam

pioană de <ah a R.P.R.

Htll 17 (Agerpresj. — De la trimisul special al Radio- 
■i. Eugen Preda :
■ 17 octombrie, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, pre- 
B Consiliului de Stat al Republicii Populare Romine, 
K cu tovarășii Ion Gheorghe Maurer, președintele Con- 
Bde Miniștri, și Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor 
B au sosit la Delhi — capitala Indiei — in continuarea 
Bi țara prietenă, la invitația președintelui Republicii India, 
Biakrishnan.
Bora 12, ora locală, pe aeroportul Palam a sosit, escortat 
Brup de avioane cu reacție ale forțelor militare aeriene
■ avionul cu care au călătorit conducătorii de stat romini. 
Ide ministrul muncii al guvernului central indian, Jai 
lai Hathi, ambasadorul Republicii India la București, 
I și ambasadorul R. P. Romîne la Delhi, lancu Horațiu.
■ aeroport, pavoazat cu drapelele de stat ale Republicii 
le Romine și Republicii India, era aliniată o gardă de 
■ormată din subunități ale forțelor armate terestre, mari- I aeriene ale Republicii India, in semn de salut, o baterie 
lerie a tras 21 de salve de tun.
■ i poporului romin sint jntimpinați cu căldură de pre- 
le Republicii India, dr. Sarvapali Radhakrishnan, de vice- 
litele Zahir Hussein, și de primul ministru Jawaharlal 
I Primarul orașului Delhi oferă conducătorilor de stat 
Itradiționalele ghirlande de flori. După prezentarea mem- 
ruvernului indian, s-au intonat imnurile de stat ale Repu- 
fopulare Romine și Republicii India. Comandantul gărzii 
pre a prezentat raportul. Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Irecut in revistă garda de onoare.
ridicătorilor de stat romini le-au fost prezentați apoi alți 
Idrnnitari indieni, precum și membrii corpului diplomatic 
pe aeroport.
bședintele Republicii India, dr. Sarvapali Radhakrishnan, 
[opiat de microfon și a rostit un cuvint de bun sosit, 
răspuns tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.
| la aert>port, străbâtind Bulevardul Păcii, arteră princi-
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Sîmbătă seara, în Capitală

srXT
Stmbătă începe la Brașov 

turneul final al campiona
tului feminin de șah al 
R.P. Romîne, ediția 1962. 
Pentru titlul de campioană 
a țării se întrec 16 concu
rente printre care ALEXAN
DRA NICOLAU — dețină
toarea titlului —, ELISA- 
BETA POLIHRONIADE, 
MARGARETA PEREVOZ- 
NIC, MARIA POGOREVI- 
CI, MARGARETA TEO- 
DORESCU și altele

București * Moscova, ia lupte libere
Sîmbătă seara, sala Dinamo 

va găzdui întîlnirea intema- 
,țională de lupte libere dintre 
selecționatele orașelor Moscova 
și București. Sportivii noștri 
au susținut în acest 
multe întilniri peste 
turneul întreprins în 
plin de învățăminte, 
din Polonia soldat cu

; trofeului „Panglica albastră a 
i Mării Baltice" și, în sfirșit. 
| Jocurile balcanice care au avut 
j loc în Grecia și unde am avut 
| o comportare meritorie.
« In prezent, sportivii romini 
J se află in pregătire sub con- 
| ducerea antrenorilor Ion Cris- 
| nic și Vascul Poporici. După 
| toate probabilitățile, simbătă

an mai 
hotare: 

U.R.S.S., 
apoi cel 
cucerirea

Corespondență telefonică din Moscova

ÎNCEPE lupta pentru cucerirea medaliilor 
CAMPIONATELOR MONDIALE DE VOLEI

hipa masculină a R. P. Romîne a fost distinsă cu uni premiu special pentru 
cel mai bun joc în grupa de la Leningrad.

■ mai bune două echipe
■ seriile preliminarii ale 
Mialelor" s-au calificat 
■i turneele finale, astfel
■ tlurile supreme vor fi
■ * de reprezentativele 
Biline ale Uniunii Sovie- 
■R. P. Chineze, ROMINI- 
■jngarieL Japoniei. Polo- 
B CejJ^pvaciei, Bulgariei, 
Bl-avf-i și Braziliei, și de 
Bționatele feminine ale 
■toarelor țări : Uniunea 
Btică. Japonia, ROMI NIA, 
Biia, Brazilia, Bulgaria, 
Bilovacia, R. D. Germană. 
Biipele masculine își vor 
■ra forțele în cadrul tur-
■ i final în zilele de 18— 
Ictotnbrie, în palatul spor- 
■ir de la Stadionul V. I. 
li din Moscova, celelalte 
■ații concurînd în continu- 
I pentru locurile corespun- 
Ire, la Kiev. Chiar și I jocurile preliminare se 
r aprecia interesul major 
Iubitorilor de volei din 
■nea Sovietică pentru cam- 
litele mondiale. Iar acest 
Ires nu este întîmplător. 
li cum afirmă specialiștii, 
ultimii zece ani nici un 
Ipionat mondial nu a reu- 
lun lot atît de reprezen- 
L de echipe valoroase din 
jenase țări ale lumii. In 
Iparație cu ediția anterioară 
acestei întreceri, campio- 

Lle mondiale de la Rio de 
ei'o, unele reprezentative

înregistrat un simțitor 
valoric. Este vorba de

voleibaliștii chinezi, din R.P.D. 
Coreeană, R.D. Germană, Ja
ponia. Și dacă selecționatele 
feminine ale R.P. Chineze și 
R.P.D. Coreene nu s-au cali
ficat pentru turneul final, a- 
ceasta se datorește în primul 
rînd lipsei de experiență în 
competiții internaționale de 
mare însemnătate.

Cu mult succes au evoluat 
pînă acum echipele reprezen
tative ale Uniunii Sovietice. 
Ele au cîștigat fiecare întîl- 
nire cu scorul de 3—0. In 
turneele finale însă echipele 
U.R.S.S. vor întîlni 
mult mai puternici, 
perimentați : Japonia 
nia (feminin) și Romînia, Ce
hoslovacia, Polonia, 
și "

adversari 
mai ex- 
și Polo-

Bulgaria 
Ungaria, la masculin.

„PREMIERA 
VOLE1BALIST1CA"

Una din cele mai intere
sante partide din ultima zi a 
preliminariilor a opus la Le-

ningrad reprezentativele R. P. 
Romîne și R. P. Ungare. Acest 
meci poate fi denumit, pe 
bună dreptate, „premieră vo- 
leibalistică". După două se
turi, Ungaria conduce cu 2—0. 
In setul trei voleibaliștii ma
ghiari au condus la un mo
ment dat cu 14—12 avînd și 
serviciul. O minge. în plasă 
și serviciul revine jucătorilor 
romîni. " ' ----- ‘
tive 
tură
lește 
III: 
mîniei!

Să vedem însă 
tîmplat în primele două 
turi. Trebuie să spunem 
selecționata maghiară a 
ceput foarte „tare'

Trei puncte consecu- 
și, în sfîrșit, cu o lovi- 
puternică Nicolau stabi- 
scorul final

16—14 pentru
al setului 
echipa Ro-

ce s-a în-
se- 
că
în-

această

EVGHENI BIRUN
(Continuare in pag. a 4-a)

Lokomotiv Leipzig —

viitorul adversar al

Petrolului în „Cupa

rașelor-tîrguri"
seară vom alinia următoarea 
reprezentativă: CAT 52 KG — 
Gh. Tăpăloagâ ; CAT. 57 KG - 
Ion Vasile; CAT. 63 KG - 
P. Poalelungi; CAT. 70 KG -

„Cupa Mondială" edijția 1959 
Sofia, A. Petaev (cat. 70 kg), al 
semigreului A. Agabercian, cla
sat pe locul I la Spartachiada 
popoarelor 1961 etc.

î

g
y

re.

. !<i-;
7. f

Luptele libere oferă multe acțiuni spectaculoase și mai ales nume
roase răsturnări de situație. Din J s“ s~

ce mai mult gustate

Alex. Tampa; CAT. 78 KG — 
Ștefan Tampa; CAT. 87 KG — 
Fr. Ballo; CAT. 97 KG - Ni- 
colae Pavel ; GREA — Ion Her
man. La categoria de 63 kg va 
mai avea loc o selecție între 
Poalelungi și Ion Tobă.

Sperăm că ei vor depune 
toate eforturile pentru a obți
ne un rezultat cit mai onorabil 
în fața puternicei formații a o- 
rașului Moscova. Din lotul so
vietic desprindem, numele cam
pionului mondial pe anul 1962 
Alexander Ivanițki (categ. grea), 
al campionului R.S.F.S.R. pe 
anul 1961, V. Gobacenko (cat. 
78 kg), al primului clasat la

aceste motive ele devin din ce in 
de publicul spectator.

Sintem siguri că vom asista 
la o intîlnire spectaculoasă, pre
sărată cu numeroase procedee 
tehnice. O intîlnire de la care 
e bine să nu lipsească nici un 
amator de lupte.

Un meci bun și o victorie meritată
Dinamo București — Petrolul Ploiești 2-1 (0-C)

Victorie la limită a echipei 
Dinamo București, dar o victo
rie clară totuși și deci pe de
plin meritată, prin jocul de an
samblu mai bun al bucureșteni- 
lor, prin frecvența acțiunilor și 
șuturilor la poartă, prin fazele 
create mai ales in repriza a 
Il-a. In condițiile de joc de ieri,

.eseu a intervenit la timp, astfel că Unguroiu care se pregă- 
și el să intercepteze mingea, îl privește parcă înciudat

ploieștenii trebuie să fie mulțu
miți cu acest 1—2, în timp ce 
Dinamo a avut perspective și 
mai favorabile.

Despre ce condiții de joc este 
vorba, sau mai precis care au 
fost 
chis 
spre victorie? Două lucruri ni 
s-au părut caracteristice și ho- 
tărîtoare pentru stabilirea rapor
tului de forțe de pe teren și, în 
ultimă instanță, a rezultatului : 
ritmul de joc și desfășurarea 
acțiunilor de către dinamoviști, 
pe un front larg, cu participarea 
activă și permanentă a aripilor. 
Dinamo s-a dovedit în acest 
meci mai bine pregătită fizic și 
acest lucru i-a permis să impri
me acțiunilor un ritm viu, un 
tempo extrem de rapid, care la 
un moment dat, în repriza a 
Il-a, parcă le-a tăiat respirația 
jucătorilor ploieșteni. Ei au 
ajuns aproape cu regularitate 
mai tîrziu la minge, n-au mai 
avut forță de luptă, au fost 
mereu depășiți de dinamoviști. 
A intrat în anonimat în această 
repriză pînă și A. Munteanu, 
care în primele 45 de minute 
fusese figura centrala a meciu-

elementele care au des- 
dinamoviștilor drumul

allui, prin excelentul control 
balonului, prin subtilitățile teh
nice, prin driblingurile sale spec
taculoase și eficace în același 
timp.

De 
pentru 
laptul 
cele două aripi, a putut folosi 
integral terenul de joc, scoțînd 
apărarea adversă din dispozitiv 
și punînd-o adesea în încurcă
tură, în timp ce Petrolul, cu un 
Badea surprinzător de slab și 
cu un Dridea II lipsit de cali
tatea elementară a unei extreme 
(viteza), n-a acționat în majo
ritatea timpului decît pe centrul 
terenului, acolo unde era aglo
merația mai mare și „zidul" a- 
părării adverse mai trainic. De 
aceea, chiar în repriza I, care a 
fost echilibrată, atacanții Petro
lului n-au putut ajunge în poziții 
de șut. Au tras în total în a- 
ceastă perioadă de 5 ori și ni
ciodată periculos.

Rezultatul de egalitate cu 
care s-a încheiat prima parte a 
jocului a fost echitabil. Petrolul

JACK BERAR1U
(Continuare tn pag. a 3-a)

asemenea, determinant 
soarta meciului a fost 
că Dinamo, contînd pe

Aseară, la Leipzig, 
s-a disputat returul me
ciului Lokomotiv — Voi- 
vodina Novisad (1—0 
pentru Voivodina în pri
mul joc). Lokomotiv a 
învins cu 2—0 (1—0)
și s-a calificat astfel 
pentru finala grupei a 
VIII-a a „Cupei orașe
lor tîrguri". In finală va 
intîlni pe Petrolul Plo
iești.

Patinoarul artificial, la

dispoziția publicului

In zilele de joi 18, 
sîmbătă 20 oct. între o- 
rele 17—19 și duminică 
21 oct. între orele 10—13 
și 15—17 patinoarul ar
tificial din parcul „23 
August" va fi pus la 
dispoziția publicului.

Se pot închiria gheta 
cu patine.

Citiți în pag, a II l-a:

Ce a arătat meciul de la 
Dresda

Cififi în pag. a IV-a :

♦

♦

♦

Federația spaniolă de 
fotbal a alcătuit lotul 
pentru meciul cu e- 
chipa R. P. Romîne 
Nona Gaprindașvili este 
noua campioană de 
șah a lumii
C.S.M. Cluj — Sparta 
Varșovia, în sferturile 
de finală ale C.C.E. la 
tenis de masă.

.întrecerea internațională de gimnastică

CEA MAI MARE COMPETIȚIE 
PE ECHIPE DIN ULTIMII ANI
Două zile ne mai despart de 

marele concurs internațional de 
gimnastică organizat de clubul 
Dinamo. Sîmbătă și duminică, 
spectatorii din sala Floreasca 
vor putea fi martorii unei com
petiții pe echipe de un nivel 
nemaiîntîlnit de mulți ani în 
țara noastră. Numele sportivilor 
sovietici Sofia Muratova și 
Iuri Țapenko, al gimnastei ger
mane Ingrid Fost sau al cam
pionului mondial cehoslovac, 
Premysl Krbec vorbesc de la 
sine despre valoroasa participare 
la această întrecere. Fiecare e- 
chipă este alcătuită, în majori
tate, din gimnaști și gimnaste 
care fac parte din loturile națio
nale ale țărilor respective. Dar, 
să nu uităm nici pe ai noștri. 
Emilia Liță, Frederic Orendi, 
Gheorghe Tohăneanu și colegii 
lor s-au pregătit cu asiduitate 
pentru această confruntare. Iată 
ce spun antrenorii echipei Dina
mo București despre competiția 
de la sfîrșitul săptămâni:

P. Dungaciu: „Este cel mai 
mare concurs pe echipe, organi
zat în țara noastră în ultimii 
ani. Deși adversarele sînt foarte 
puternice, cred că gimnastele 
dinamoviste sînt capabile de un 
rezultat bun".

F. Cociș: „Echipa noastră 
masculină, în frunte cu Orendi 
și Tohăneanu, s-a pregătit intens. 
Sperăm că sportivă noștri vor 
ști să alcătuiască o formație o- 
mogenă, în stare să se claseze 
pe un loc superior în compania 
valoroșilor gimnaști sovietici, 
cehoslovaci, polonezi, bulgari, 
maghiari și germani".

EMILIA LIȚĂ
Văzută de Neagu Rădulescu

Faptul că programul cuprinde 
numai exerciții liber alese con
stituie un punct de atracție în 
plus al întrecerilor. Iată progra
mul : sîmbătă, de la ora 17: 
festivitatea de deschidere, sol, 
paralele, inele la băieți, sărituri 
și paralele la fete; duminică de 
la ora 17: sărituri, cal, bară la 
băieți, bîrnă și sol la fete; festi
vitatea de închidere.



„Cupa Agriculturii44 1 Din activitatea sportivă a raionului

întrecerile finale în regiunea București
Anul acesta, în satele și comunele 

regiunii București, întrecerile din ca
drul „Cupei Agriculturii" au atras 
un număr sporit de participanți, atît 
în etapele pe asociație șl pe centre 
de comune cît și în fazele raionale. 
Așa se face că la etapa regională, 
desfășurată recent în orașul Giurgiu, 
au participat peste COO de tineri co
lectiviști, finaliștii celor 15 raioane 
ale regiunii București. Cu prileful 
deschiderii întrecerilor, tovarășul 
Constantin Buză, secretar al comite
tului regional U.T.M. a urat succes 
deplin concurenților, subliniind dez
voltarea pe care a căpătat-o sportul 
sătesc în regiunea București. înainte 
de a începe întrecerile, sportivilor 
participanți la etapa regională a „Cu
pei Agriculturii", le-a fost făcută o 
surpriză: un ansamblu compus din 
420 de elevi și eleve de la școlile 
elementare și medii din Giurgiu au 
prezentat un foarte frumos spectacol 
de gimnastică.

Și acum, iată cîteva dintre cele 
mai bune rezultate înregistrate in 
etapa regională a „Cupei Agriculturii" : 
atletism — 100 m plat băieți: 11,7 
realizat de Vioreț Din cule seu (Giur
giu) ; 100 m plat fete: Maria. Dincă 
(Titu) 14,2; 800 m plat băieți: Mircea 
Toma (Călărași) 2:14,2; înălțime bi
fați : Valentin Comănescu (Lehliu) 
fi Petre Marineață (Giurgiu) 1,70 m.

P. Stan
Concurenții de la 800 m plat in plină viteză...

Foto:

...11.500. Acesta e numărul de mem
bri UCFS, cuprinși în cele 63 de a- 
sociații sportive din orașul Pașcani. 
Și cum limbajul cifrelor este întot
deauna elocvent, să continuăm să a- 
mintim și altele. De pildă, în cele 9 
luni din an, cite au trecut, cotizația 
a fost încasată în proporție de 90 la 
sută. Ca o urmare firească magaziile 
asociațiilor sportive s-au îmbogățit cu 
echipament și materiale care ating ci
fra de 100.000 lei. O altă parte din 
fondurile realizate a fost repartizată 
organizării campionatelor raionale pe 
ramură de sport, precum și a compe
tițiilor de mase

Succesul competițiilor de mase sau 
al diferitelor campionate raionale se 
datorește și faptului că în prezent în

In afara concursului maestrul spor
tului Alexandru Spiridon a sărit 2 me
tri.

La volei băieți locul I a fost ocu
pat de echipa raionului Videle, iar la

Răcari. La 
fost ocupat 

de Nicolae Constantin (Lehliu) iar la 
fete de către Marinela Salaboru (Slo
bozia). Sportivii cîștigători ai etapei 
regionale de aci, vor participa la fi
nala de zonă, care va fi organizată 
in regiunea Argeș.

fete de echipa raionului 
ciclism — băieți, locul J a

—• ————

Actualități din campionat
TRAIAN BARBALATA

coresp.

Intîlnirea dintre Rapid și C.S.O. 
Reșița, disputată pe stadionul Giu- 
lești, s-a încheiat cu un rezultat 
nedecis s 19—19.

REZULTATE TEHNICE: C. Buzu- 
luc (Reșița) b.p. I. Mărgelatu (R), 
St. Ispas (R) b.ab. I I. Munteanu 
(Reșița), M. Ionescu (R) b.p. I. Băr- 
bulescu (Reșița), I. Pătruț (R) b. 
p. V. Mandriș (Reșița), Gh. Vlad 
(R) b.p. D. Eni (Reșița), N. Pa- 
raschiv (R) egal cu I. Bogdan (Re
șița), S. Șchiopu (Reșița) cîștiga 
prin neprezentarea lui L. Gavrilă (R), 
St. Mașcovescu (Reșița) b.p. O. Ur- 
lățeanu (R), P. Zaharia (R) b. ab. 
1 Gh. Șimion (Reșița), D. Filip (Re
șița) cîștigă prin neprezentarea ad
versarului.

• Intîlnirea dintre Metalul Bocșa 
și C.SJVL Cluj a luat sfîrșit cu vic
toria boxerilor din Bocșa, la scorul 
de 23—17.
• Ultima etapă a campionatului 

programează următoarele partide: 
CSM Cluj-Crișul Oradea (arbitri: 
E. Lazăr, I. Bogdan, P. Izverniceanu), 
Metalul Bocșa-CSO Craiova (P. Epu- 
reanu, Gh. Seitan, N. Borcea), CSO 
Baia Marc—CSO Timișoara (M. 
Enescu, Z. Ferber, V. Baciu), Steaua- 
Constructorul Hunedoara (C. Pande- 
lescu, Al. Eremia, I. Dobre), Musce
lul—CSM Reșița (Gh. Dumitrescu), 
Progresul—Rapid, Petrolul—CSO Ga-

lăți, Metalul Buc.—CSMS Iași (P. 
Tonitza, N. Popescu, M. Crăciunescu), 
Dinamo—Voința, Farul Constanța— 
CSO Brăila (B. Robert, M. Voicu- 
lescu, Gh. Mihai).

CLASAMENTELE LA ZI

O singură etapă — cea de la sfirși- 
tid acestei săptămîni — a mai rămas 
de disputat din campionatul republican 
pe echipe. înaintea acestei etape, cla
samentele se prezintă astfel:

SERIA I

Locațiune de bilete
S-au pus în vlnzare la casele 

obișnuite biletele pentru cupla
jul de fotbal, VIITORUL— 
STEAUA și PROGRESUL—RA
PID de duminică 21-X.a.c. de pe 
stadionul „23 August".

CSO Craiova 5 5 0 0 124: 21 15
Metalul Bocșa 5 2 0 3 100:100 9
Crișul Oradea 5 2 0 3 83:115 9
CSM Cluj 5 t 0 4 87:108 7

SERIA A II-A

Steaua 5 5 0 0 134: 63 15
CSO Tim. 5 2 0 3 92:105 9
Constr. Huned. 5 2 0 3 89: 99 9
CSO Baia Mare 5 1 0 4 68:111 7

SERIA A IlI-a

Progresul 5 4 1 0 108: 81 14
CSM Reșița 5 2 1 2 95: 95 10
Rapid 5 1 2 2 94: 99 9
Muscelul 5 1 0 4 86:118 7

SERIA A IV-a

CSO Galați 5 4 0 1 110: 71 13
Metalul Buc. 5 3 0 2 93:103 11
Petrolul 5 2 1 2 101: 97 10
CSMS Iași 5 0 1 4 80:114 ft

SERIA A V-a

Dinamo 5 5 0 0 124: 72 15
CSO Brăila 5 3 0 2 100: 98 11
Voința 5 1 0 4 90:106 7
Farul 5 1 0 4 77:115 7

5 v. (d.b.) - 2. Al.
5 v. (d.b.); 3. Fr. Boga 
M.) 4 v. ; 4. I. Palma? (S.S.E.
4 v. ; 5. I. Ruszinski (Unio 
3 v. ; 6. P. Habala (C.S.M.
7. I. Szentkiraly (Știința Clu
8. I. Nemecs (S.S.E. Cluj) 2 v.

In întrecerea pe echipe, 
de Ia Știința Cluj au reușit 
numărul maxim de victorii
du se in finalele campionatelor 
cane. Alături de trăgătorii 
mai calificat în finale, 
Știința Tg. Mureș, dar nu 
emoții, la capătul
cu talentațil trăgătorii 
Satu Mare.

De remarcat disciplina în 
desfășurat concursul, 
biective și popularitatea de
bucură scrima în orașul de 
(la concura, sala școlii 
unde au avut loc întrecerile 
dit a fi, mai ales în prima 
căpătoare).

C. ENEA —

Concurs în
Lunii

cut. I
56.30

55.20
53,40

Faiscu

raionul nostru există și un 
baze sportive corespunzător 
nuri de fotbal, 51 de volei 
o serie de terenuri de ha 
popicarii etc. De buna pr
sportivilor se ocupă cei pes 
instructori voluntari.

O deosebită atenție a fost 
lărgirii caracterului de mase 
ției fizice, prin cuprinderea 
iatea sportivă a unui număr 
oameni ai muncii și în spec' 
retului. Au fost organizate 
duminici „cultural-sportive” 
cîndu-se cele care au avut 
/nunele Moțea, Lespezi, Mog 
Butea.

LUPTĂ SIRÎNSĂ ft „ZONA- DE LA 00
Floretiștii 

„zona“ de la 
republicane au oferit spectatorilor a- 
salturi de bună calitate.

Dintre concurenții înscriși la „in
dividuale", cei mai în formă s-au do
vedit a fi Ștefan Csipler (care a și 
ciștigat ,,zona“), Alexandru Pascu și 
Francisc Boga. Primii doi mai ales au 
fost nevoiți să facă o adevărată risi
pă de energie, în asaltul direct, care 
a fost de altfel și cel mai spectaculos. 
Mai slab s-a prezenta Habala. Clasa
ment: 1. Șt. Csipler (Crișana Oradea)

care au luat parte la 
Oradea a campionatelor

ACTIVITATEA LA ZI
• Mîine începe consfătuirea pe țară • Duminică la ștrandul 
Tineretului, derbiul campionatului de polo : Steaua - Dinamo.
• Vineri de la ora 9,30 va avea loc 

la sediul UCFS din strada Vasile Conta 
nr. 16 o importantă consfătuire pe tară, 
în cadru! căreia va fi făcută analiza 
activității pe anul 1962 și vor fi făcute 
propuneri pentru dezvoltarea nalației în 
tara noastră. La 
ticipa antrenori, 
fizică și activiști 
A doua ei se vor
de la campionatele europene și vor fi 
organizate discuții între antrenori ți 
profesori de educație fizică.

consfătuire vor par- 
prolesori de educație 
în domeniul nalației. 

face proiecții de filme

• Derbiul campionatului republican 
de polo se va desfășura duminică dimi
neață la ștrandul Tineretului, între 
'hrana Bucuroști și Dinamo București, 
în cadrul aceluiași program figurează 
ți meciul Știința București — Progresul 
București. In țară vor avea loc parti
dele I.C. Arad — Știința Cluj și In
dustria Linii Timișoara — Mureșul Tg- 
Mureț. A cineca partidă a aeestei tiltime 
etape s-a desfășurat între Rapid Bucu
rești și Crișana Oradea, îneheindu-se la 
egalitate : 2—2.

Finala pe țară a campionatelor individuale
Finala pe țară a 

publfoann individuale pe anul 1962 
ae desfășoară între 19—21 octombrie 
în orașele București și Odorhei. Pe 
arena Unirea din Capitală, proaspăt 
' leamena jată, își dispută întîietatea 
băieții, iar pe baza sportivă a asocia
ției Voința din Odorhei se întrec fe
tele. In ultimul act al acestei compe
tiții s-au calificat 32 de jucătoare și 
36 de jucători, campioni regionali, 
membri ai loturilor republicane ți 
sportivi care au îndeplinit baremul 
în finala campionatului R.P.R. pe e- 
chipe.

Instantaneu: TOAMNA PE LAC
îmbrăcat în. haină ru

ginie de toamnă, bătrî- 
nul parc Herăstrău se 
privea în oglinda lacu
lui. îi stătea grozav de 
bine și cum eram sin
gur pe bancă nu m-am 
putut abține să exclam:

— Frumos iți stă, bă
trine, in noua haină de 
toamnă !

— Rlzi de mine, re
portere — aud o voce.

— E minunată ! Miroa
se a iarbă, a frunze, a 
lac...

— Mă mir, că... lacul 
s-a terminat de mult. 
Stau bărcile nelăcuite 
de luni de zile...

— Și vine iama: bă
trine.

— Vine, reportere, și 
n-am ținte de aramă.

— Țintele nu mai sint 
la modă. Nici nu te-ar 
prinde bine.

— Ar prinde însă schi
turile și caiacele sparte.

— Cum sparte?
— Adică intrate unele 

in altele. „Simplul" de 
la Voința, în dubloul de 
la Olimpia, caiacul de ba 
Olimpia, in vaporașul 
I.C.A.B.-ului ș.a.

— Și costă o avere, 
bătrine.

— Costă, reportere.
— Iar secțiile nautice 

ale cluburilor nu iau 
nici o măsură. Stau de 
lemn.

— Nu stau de lemn.

că lemn ne-ar trebui pen
tru reparat bărcile.

— Sint multe?
— Nu ne lăudăm, dar 

avem ceva. Stau in spa
tele hangarului de la 
„Progresul" o grămadă 
de bărci stricate: giguri, 
schifuri, caiace... Toate 
la proră cu inițialele
1.5. P.E. Căpitănia por
tului ii tot sună la te
lefon. Degeaba. Bărcile
1.5. P.E.-ului continuă să 
stea in soare, in ploaie, 
în Vint.

— Șl vine iarna, bă
trine.

— Vine, reportere, spre 
regretul iolclor olimpice, 
starurilor și snaipurilor 
de la Metalul care au

campionatelor re- întrecerile masculine încep mîine 
dimineață la ora 8. Fetele intră în 
concurs sîmbătă. Se joacă la probele 
clasice de 100 bile mixte femei și 200 
bile mixte bărbați.

Concurs de triatlon
rezervat începătorilor

Recent, clubul sportiv 
rești a organizat, în cadrul 
teniei Romino-Sovietice, un 
gimnastică rezervat. juniorilor, 
ticipat peste 80 de gimnaști 
naște de la Dinamo, Clubul
școlar, Școala sportivă de efori 
Unirea, Viitorul, M.T.T.C. și

Rezultate: BĂIEȚI, 
1. Aurel Sava (OKmpia) 
Petre Potcovarii (CLS.Ș.) 
Dumitru Vișan (C.S.Ș.)
a Il-a jun.: 1. Paul Cos tin
55,50 p; 2. Nicolae Aehim
54,90 p; 3. Cornel Bălan 
54,75 p; FETE, cat. I. fun. : L 
Gheorghe (C.S.Ș.) 33,20 p; 2.
Loghin (C.S.Ș.) 32,70 p; 3. Diana 
(Dinamo) 32,45 p; cat a 11-a 
Dorina Maranca (C.S.Ș.) 35.25 
Violeta Bîclea (Dinamo) 35.05 
Eliza Ruse (Dinamo) 34,65 p.

„frumoasa" perspectivă 
să rămînă afară din cau
za bărcilor... scoase din 
uz.

— Nu înțeleg.
— Astă-primăvară toa

te bazele nautice au ce
rut scoaterea din folo
sință a bărcilor oare nu 
mai pot fi reparate. Au 
scos afară din hangar 
toate „hirburile" (Meta
lul a avut 15 bucăți) și 
după ce comisia a în
cheiat respectivul pro- 
ces-verbal, le-au... băgat 
înapoi. Acum spațiul nu 
mai este ocupai de băr
cile stricate, ci de cele... 
scoase la reformă.

— $i vine iarna, bă
trine.

— Vine reportere. Cu 
farmecul ei...

— Cu instantaneele el...
— Și poate... cu măsu

rile ei!
V. TOFAN

Tinerii care îndrăgesc pentatlonul 
modern au posibilitatea ca la sfîrși- 
tul acestei săptămîni să-și încerce for
țele în cîteva probe ale acestei com
plexe discipline, partîcipînd la con
cursul de triatlon rezervat începători
lor.

In organizarea Federației romîne de 
călărie și pentatlon, sîmbătă și dumi
nică va avea loc întrecerea de triat
lon destinată tinerilor sportivi înce
pători, pe grupe de vîrstă (sub șl 
peste 18 ani). Sîmbătă, la bazinul de 
Ja ștrandul Tineretului, începînd de 
la orele 11 și 16 se va desfășura proba 
de înot, iar duminică vor avea ioc 
celelalte două probe ale concursului, 
tirul și crosul. Proba de tir se va 
desfășura la poligonul Tunari, iar 
crosul la G.A.S. Roșia.

înscrierile se fac sîmbătă, cu o oră 
înaintea startului, la bazinul de înot 
de la ștrandul Tineretului.

Fără îndoială că sînt mulți tinerii 
sportivi care doresc să-și încerce for
țele în cîteva probe ale pentatlonului 
modern într-un concurs oficial.
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Dreada 6-a încheiat 
pregătirilor echipei

Ce a arătat meciul de la Dresda ?
Cu jocul de la 

o nouă etapă a 
noastre reprezenti 
citirilor ou Spâni; 
iembrie din cad 
interțări". Acest meci de verificare a 
avut un scop bine determinat : acela 
de a supune echipa noastră la un 
examen în condițiile unui joc în de
plasare. Acesta a fost, de altfel, și 
motivul pentru care întilnirea cu 
R.D. Germană — programată inițial 
să se desfășoare la București — s-a 
disputat, la cererea federației noas
tre, la Dresda. Această schimbare a 
locului de disputare, privită în lu
mina scopului urmărit, s-a dovedit 
folositoare, pe de o parte pentru că 
echipa R.D. Germane este intr-un evi
dent progres (dovadă, meciul nul cu 
Iugoslavia, care duminică a întrecut 
pe R.P. Ungară la Budapesta), iar pe 
de altă parte pentru că ea e 
un fotbal bun, avînd drept carac
teristici jocul elastic si 
preocupare pentru păstrarea 
lui mai mult timp, joc cu două 
furi" de atac etc.

Reiese de aici că în meciul de la 
Dresda nu s-a urmărit atît rezultatul, 
cît verificarea formației și a poten
țialului ei. 
privind munca 
lui în perioada 
Spania.

Comportarea
Dresda,

prestat

variat, 
baionu- 

„vir-

tragerea unor concluzii 
de pregătire a lotu- 
pină la primul joc cu

echipei noastre la 
precum și telul in care s-a 

pregătit și se va pregăti Iotul în 
continuare au constituit zilele acestea 
obiectul unei ședințe de analiză la 
care au participat membri ai 
țieă, antrenori, tehnicieni și 
sportivi.

Ce s-a desprins din această 
de analiză?

în primul rînd că, în general, echi
pa noastră s-a prezentat in progres. 
De altfel, n-a lipsii mult ca partida 
să ae termine la egalitate, reauliat 
mult mai echitabil față de aspectul 
jocului, lucru pe care l-a subliniat 
și antrenorul echipei R.D.G., Soos, 
intr-o declarație făcută presei spor
tive germane.

Referindu-ne Ja scorul final al tn- 
Wnitii. trebuie să arătăm că el a 
fost decis — după cum a rezultat din 
conduziue trase 
tactice
R.D.G. sau de neaplicarea indicațiilor 
tactice de către jucătorii noștri, ci 
pur și simplu de greșeli personale 
individuale comise de apărători. De 
pildă, la primul gol, I. Lazăr a ezitat 
să intervină cu capul 1> o minge, 
care a ajuns astfel la extrema stingă. 
Wirth, și acesta a reluat cu capul in 
poartă; la cel de al doilea gol Za- 
voda II a îuftat la o minge 6implă. 
iar ai treilea gol a fost consecința 
unei pase la adversar a lui D. Mun
teanu, și a unei alte greșeli, a lui

federa- 
ziariști

ședință

nu de manevre
ale fotbaliștilor din echipa

I. Lazăr, care a deviat în poartă șutul 
lui Nachtigal.

Comparativ cu meciul cu Maroc, 
echipa noastră a arătat — mai ales în 
repriza a doua — o mare putere de 
luptă, elan, dorință de a remonta 
handicapul, o creștere a simțului de 
răspundere personal, preocupare pen
tru un joc gândit, colectiv și construc
tiv. Spre deosebire de prima repriză, 
cînd echipa a jucat mai slab (nervos, 
necontrolat, cu multe pase la adver
sar și individual), în cea de a doua, 
jucătorii au manifestat mai multă 
grijă în respectarea sarcinilor de joc, 
a indicațiilor antrenorului, ceea ce a 
determinat o mai bună aplicare a 
ideii tactice preconizate. Mingea a 
stat mai mult în posesia jucătorilor 
noștri, iar acțiunile au avut mai mul
tă cursivitate.

Cu toate acestea, antrenorul echi
pei, ca și jucătorii nu pot fi satis
făcut i de jocul de duminică, deoarece 
echipa noastră a arătat și unele lip
suri, care au fost sintetizate astfel :

1. Un slab simț de anticipație a 
fazelor. Din această cauză, numărul 
de jucători care participau la un mo
ment dat la o fază era insuficient 
(2-3).

2. Imprecizie în pase, ceea ce a 
dus la interceptarea multor mingi 
de către adversari.

3. Emotivitate exagerată, cauzată 
de lipsa de experiență in materie de 
meciuri internaționale, precum și de 
teama unor jucători de a nu fi ink>- 
cuiti în cazul nne comportări nesa
tisfăcătoare. Această emotivitate poa
te explica în mare măsură faptul că 
echipele noastre primesc ușor goluri 
în primele minute.

4. Un bagaj redus de procedee teh
nice legate de posturi. De aici gre
șeli ca _lufturi“, pierderea mingii din 
picior sau preluări greșite.

De altfel, cum se vede, sint lipsuri 
proprii echipelor noastre de club. 
Cu asemenea deficiențe se preair.- 
tă jucătorii în lot, ceea ce îngreu
nează munca de pregătire a echipe
lor naționale. Iată de ce — iar acest 
lucru nu Be spune pentru prima 
dată — problema echipei naționale 
este string legată de munca de in
struire din duhuri. în aceasta pri
vință mai este de adăugat faptul 
concludent că o parte dintre jucători 
au venit cu insuficientă pregătire fi
zică.

La aceste lipsuri trebuie adăugată 
— pentru completarea imaginii a- 
supra medului de la Dresda — com
portarea mult sub posibilități a unor 
jucători ce Dungu, Zavoda II, Macri, 
Lazar.

Pentru lotul nostru reprezentativ 
urmează o perioadă de muncă și mai 
intensă în vederea meciurilor cu Spa
nia. Avînd la dispoziție concluziile 
trase din meciul de la Dresda si, in 
general, din înlitairile de verificare

disputate pină acum, antrenorul 
Teașcă și colaboratorii săi își 
continua activitatea de pregătire cu 
aceiași lot, urmărind—paralel - întă
rirea calităților jucătorilor și echi
pei și lichidarea lipsurilor remarcate 
mai ales în jocul de la Dresda. Ulti
ma partidă publică de verificare va 
fi cea de la 24 octombrie, cu selec
ționata olimpică a R. S. Cehoslovace.

Este bine că nu se preconizează o 
schimbare a lotului, cj numai una 
sau două retușări în formație, din 
cadrul lotului existent. Este o con
secvență cu care nu putem fi decît 
de acord. In plus. în lot s-a reali- 
zat o sudură sufletească, o omogeni
tate de pregătire care constituie o 
garanție că și de acum înainte jucă
torii respectivi vor depune toate 
eforturile pentru a face față cit mai 
bine sarcinilor importante care le 
stau în față. Credem. însă, că tre
buie pus mai mult accent pe pre
gătirea morală, pe lucrul individual 
cu jucătorii, mai ales cu cei care au 
prezentat deficiențe tehnice, precum 
și pe mărirea potențialului Iot de 
joc, pe însușirea și aplicarea exactă 
a sarcinilor de joc pe care le are 
fiecare jucător.

Sir.tem convinși că antrenorul echi
pei, colectivul care-1 ajută, precum 
și jucătorii selecționați vor munci și 
mai departe cu aceeași seriozitate, 
tragere de inimă și entuziasm, ca și 
pină acum, și că echipa noastră se va 
prezenta in cete mai bune condițiuni 
de pregătire și de formă la meciurile 
cu Spania, un adversar de mare va
loare în fața căruia trebuie să rea
lizăm o comportare și rezultate cit 
mai bune.

Dominarea nu-i totul..

Jiul Petrila
Spartak Subotița

1-1 (0'0)

Dinamo București-Petrolul 2-1 (0-0)

PETROȘENI (prin telefon). întîl- 
nirea dintre Jiul Petrila și Spartak 
Subotița, disputată marți în localita
te, a prilejuit un joc interesant, în 
care gazdele au dominat mai mult, 
dar au ratat majoritatea ocaziilor 
create. Jucători; Jiului au combinat 
pe sus, ceea ce a ușurat sarcina apă- 
riUoriăor oaspeți, c*re au fost avan
tajați de statură. Spartak a jucat ra
pid, cu deschideri lungi pe extreme. 
Scorul a fast deschis de oaspeți prin 
interul stingă Simokovici (min. 46). 
în min. 68, la un 
Martinovkâ, Sandi 
plasă, egaKnd.

S-au remarcat: 
vescu. respectiv

(Urmare din pag. 1)

pierduse în min. 18 prin Dridea I o 
ocazie și avusese o fază favorabilă și 
în min. 20, dar Dridea II — aripă 
stingă! — ne-a arătat că pentru el tra
sul cu piciorul sting este o... adevărată 
problemă. Dinamoviștii l-au .supărat" 
mai mult pe Ionescu, apropiindu-se 
mai ușor de poarta lui și fiind pe punc
tul de a deschide scorul în min. 28, 
la o centrare a lui Țircovnicu, relua- 

~ Și mai frumoasă
min. 31, creată de 

bun dintre atacanții

năpraznic în bară. Varga a trecut in 
dribling prin apărarea Petrolului și 
i-a „servit" lui Țircovnicu o minge ce 
nu aștepta decît să fie împinsă in poar
tă. Ceea ce Țircovnicu a și făcut: 2—1.

Partida era jucată, mai ales că Di
namo continua să aibă inițiativa, pres- 
tind un joc bun atît în cîmp cît și Tn 
fața porții lui Ionescu, pus mereu la 
încercare. In final, ploieștenii s-au re
găsit întrucîtva, dar n-au avut forța de 
luptă necesară pentru a mai întoarce 
rezultatul.

Arbitrul A. Macovei (care a greșit 
și în aprecierea pozițiilor de ofsaid) a 
condus următoarele echipe:

DINAMO BUCUREȘTI : Uțu—Popa, 
Nunweiler IV, Ivan — Alexandru Va- 
sile. Ștefan — Frățilă. Varga, Ungu- 
roiu, Țircovnicu, David.

tă de David, 
a fost faza din 
Varga, ce! mai _ .
dinamoviști. Dar lovitura de cap a lui 
Țircovnicu a trecut de puțin pe lingă 
poartă.

începutul reprizei a Il-a aduce des
chiderea scorului, dar nu de cei care 
aveau să învingă pină la urmă, ci de 
către Petrolul. In min. 49, Dridea I i-a 
trimis balonul cu capul, în careu, lui 
A. Munteanu și acesta a șutat la semi- 
înăljime. Gol? Firește. Intervenția lui 
Ștefan, care respinsese balonul ce se 
îndrepta spre fundul plasei, se produ
sese după ce mingea depășise, în aer, 
în mod evident, linia porții. Socotim 
inadmisibilă, de aceea, lipsa de atenție 
a arbitrului A. Macovei (Bacău), care 
a lăsat jocul să continue și n-a acor
dat golul decît după consultarea arbi
trului de tușă, C. Buburuz, aceasta la 
insistențele pioieștenilor.

Nimeni n-ar fi crezut că, o dată cu 
acest gol, veleitățile de atac ale Pe
trolului aveau să ia sfîrșit Și totuși, 
ața a fost. Echipa care a dispărut parcă 
'din acest moment de pe teren a fost 
Petrolul. în timp ce Dinamo a început 
să atace din ce în ce mai puternic, 
luînd jocul pe cont propriu. Patru mi
nute mai tîrziu venea egalarea (David 
ă reluat, dintr-o „bucată", sub bară, 
pasa trimisă de Frățilă), iar în min. 
66, după ce Alexandru Vasile trăsese partida de tineret

PETROLUL : Ionescu —• Pahondu.
Fronea, Florea — lvan, Marin Mar-
cel — Badea, Tabarcea, 
Munteanu, Dridea 11.

Dridea I, A.

CLASAMENTUL CATEGORIEI A
1. Știința Cluj 7 5 1 1 13: 8 11
2. Farul 8 4 2 2 18:12 10
3. Dinamo Buc. 8 3 4 1 10: 7 10
4. Petrolul 8 4 1 3 21: 9 9
5. Rapid 8 3 3 2 18:15 9
6. Știința Tim. 8 4 1 3 12:14 9
7. Progresul 8 2 4 2 12: 9 8
8. C.S.M.S. 7 2 3 2 14:11 7
9. Steaua 7 3 1 3 16:13 7

10. Steagul roșu 7 3 1 3 13:17 7
11. Viitorul 6 2 2 2 19:11 6
12. Crișana 7 3 0 4 9:18 6
13. U.T.A. ’ 7 1 2 4 10:15 4
14. Dinamo Bac. 6 1 2 3 4:10 4
15. Minerul 8 1

Ar
1 6 7:27 3

• Astăzi, la Bacău, se dispută par-
tida restanță din categoria A, Dina-
mo Bacău—Viitorul. în deschidere :

Romoșan și Tîl- 
Klandak. Ciopiei. 

Ag06tor. și Simokovici. Arbitrul I. 
BerdSă (București) a condus bine.

N. TAUTU și I. ZAMORA, coresp.

ȘTIRI
• Duminică este programat pe sta

dionul „23 August”, din Capitală, un 
nou cuplaj bueureștean : Viitorul—
Steaua (ora 13,30) și Progresul—Ra
pid (ora 15). Echipele de tineret se 
vor Intîlni dimineața, pe stadionul Ciu
lești, cu tncepere de Ia ora 9.

• Jocurile de categorie B se vor dis
puta după următorul program : stmbă- 
tă, teren Gloria, ora 15: Dinamo O- 
bor—Dinamo Pitești; duminică dimi
neața, teren Olimpia ora 10,30: Știința 
București—C.S.M. Reșița.

Foto: V. Bageac

Jtn întrecerea rezervată mașinilor de 175 cmc. Un spectaculos „soli
de la trambulină

★ ★

TINERETUL SE AFIRMA
La concursul de obstacole desfășu

rat duminică pe terenul Steaua, spec
tatorii au fost plăcut impresionați 
de tenacitatea cu care unii alergă
tori își apărau șansele. Astfel, mulți 
se întrebau cine este alergătorul cu 
nr. 19 (Ion Sasz) care Ia dasa 175 
cmc tineret a câștigat proba deși ta 
ultimul tur a spart și a mers aproape 
„pe geantă". Acest tînăr (în al doi
lea an de practicare a motocidismu- 
iui de performanță) este unul și ace
lași cu cel care la dasa 175 cmc a- 
vansați în manșa a doua a condus 
cursa mai mult de jumătate. Și cole
gul său de club Alexandru Sdiuler s-a 
evidențiat, cîștigînd detașat cursa de 
tineret rezervată mașinilor de 350 cmc. 
Aceasta este o dovadă că secția de 
moto a duhului Steaua (antrenor 
Gheorghe Ioniță) se preocupă de 
promovarea elementelor tinere. 
Aceeași preocupare se vede și la 
alte 
cum 
colae 
nor
prezentat 
pregătiți
log, Ai. Ionescu, S. Ionescu și M. 
Ghiță). Se cuvine ca pe viitor să se

dea o atenție tot mai mare creșterii 
elementelor tinere și organizării de 
concursuri în care aceștia să-și dez
volte calitățile precum și de con
cursuri rezervate începătorilor pentru 
descoperirea de noi talente care, a- 
poi, pregătite în secțiile de moto și 
în concursuri, să devină elemente de 
nădejde în această frumoasă ramură 
sportivă.

Concursul de îndemînare organizat 
duminică în „deschidere" 
obstacole a atras un mare 
tineri iubitor; ai sportului 
Aceștia s-au întrecut în
două clase (175 și 350 cmc), unii do
vedind real talent. Ciștigătorii celor 
două clase au 
muncitor (175 cmc) și Ion Ioa-ițăj 
tehnician, (350

Duminică pe stadionul Unirea. în 
deschidere la faza a treia a campiona
tului de viteză pe zgură, va avea loc 
•un nou concurs de îndemînare re
zervat începătorilor. înscrierile se 
fac la stadionul Unirea pină simbâtă 
la ora 16 când se va desfășura an
trenamentul oficial pentru cei înscriși.

la cel de 
număr de 
cu motor.
cadrul a

fost : Anton Aibu,

cmc).

cluburi sportive bucureștene 
eint Dinamo (antrenor Ni- 
Sădeanu) și Voința (antre- 

Gheorghe Zdrinca) 
Ia concurs 
(I. Penciu,

care au 
tineri bine
St. Ba-

(ID)

I

CLASAMENTELE LA ZI
L
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

MASCULIN
SERIA I

S. till UI: 64 12
5 5 0 0 129: 72 10 

« 3 0 3 111:117 ț 6 
' ‘ ‘ --------- ----- — S

5
4
3
1

6 2 1 3 82: 92
6 2 1 3 108:149
6 2 0 4 101:142
5 0 3 2
6 0 15

77: 83 
82:118

S. Tractorul Brașov
4. Faianța Sighișoara
5. Știința Bue.
t. S.S.E. Ploiești
7. “ *
8.

Unirea Buc.
SJS-E. Constanța

SERIA A
1.
2.
3.
4.

C.S.M. Sibiu
Știința Timiș. 
Constructorul Tim. 
S.S.E. Petroșeni

5. Mureșul Tg. Mureș
8. C.S.S. Banatul Tim.
7. Vestitorul Bne.
8. Favorit Oradea

Clasamentul seriei

€
6
6
6
6
6

4
2
3
3
1
0

1
3
3
3
5
6

49:31
60:38
48:34
41:39
34:75
22:88

9
6
6
6
2
0

n-a

6
6
«
6
6
6
6
6

n-a

6
5
2
2
2
15»
1

0 
0
2
1
0
2
0
1

0
1
2
3
4
3
4
4

(masculin)

82:50 
80:44 
60:30 
45:58 
44:45 
46:55 
30:56 
43:66

12
10
6
5
4
4
4
3

0 45:26
1 63:29

1. Dinamo Brasov
2. CA M Reșița
3. Știința Petroșeni
4. știința Timișoara
5. Știința Tg. Mureș
6. T elino me tal Tim.
7. Voința Sibiu
8. C.S.O. Craiova

FEMININ 
SERIA I

1. Progresul Bue.
2. Rapid Buc.

10
9

102: 70 
143:121 
122:109 
118î 99
94: 88 

117:125
94:121
66:123

gol fiind marcat abia în minutul 63, pen
tru ca 14 minute mai tîrziu Da Costa să 
ridice scorul la 2—0. In minutul 87 Gar* 
doni înscrie în propria poartă.

1X2X1X21
Pentru documentare, iată în cîteva cu

vinte desfășurarea ultimelor Intilnin ale 
echipelor cuprinse în programul Pro
nosport de săptămâna aceasta :

Rapid — Progresul 2—2. Rapid a con
dus pină în ultimele secunde, cînd lo- 
niță a înscris reluînd direct în gol o 
minge respinsă de Todor.

Știința Timișoara — Dinamo Bacău 1—0. 
Studenții au marcat în minutul 22 prin 
Mlțaru. Din minutul 57 ei rămîn în 10 
oameni, datorită eliminării Iui R. Lazăr.

a 
este Întocmit cu următoarele rezultate 
omologate de Federația Bomină de Hand
bal: Dinamo Brașov __ C.S.O. Craiova
6—0, Dinamo Brașov — Știința Tg. Mureș 
6—0 și CJS.O. Craiova — Știința Tg. Mu
reș 0—6.

Petrolul a fost handicapată însă și de 
lipsa lui D. Munteanu, eliminat în mi
nutul 18 pentru hențuri repetate.

C.S.O. Galați — Poiana Cîmpina 1—1.

Oaspeții s-au apărat supranumerlc 
(8—9 jucători), însă la acest rezultat a 
contribuit, în primul rînd, forma 
lentă a portarului

Recolta Cărei — 
1—0. Unicul gol a 
tui 73 de Petz.

exce-
Opanski.

AJ5.M.D. Satu 
fost înscris în

Mare 
minu-

Milan — Inter 0—2. Spre surprinderea 
generală, Milan a jucat mult sub valoa
rea sa. pier-z.înd acest derbiu.

PRONOEXPRES

Ea tragerea Pronoexpres 
, au fost extrase 

numere :
brie 1962, 
mătoarele

din 
din

17 octom- 
urnă ur-

17 40 43

Numere 
Fond de 
Tragerea 

Arad.

de rezervă : 25 
premii : 431.995 
următoare va

24 
lei 
avea loc la

Rubrîcă LotoI. S.redactată de

Steagul roșu — Petrolul 3—1. O vic
torie meritată a brașovenilor care au 
jucat foarte calm, trăgînd încontinuu la A faianța — Bologna 2—1. In prima re-



Solii poporului romin 
își continuă vizita in India

Turneul international de șah 
de la Belgrad

începe lupta pentru cucerirea medaliilor

(Urmare din pag. 1)

Clociitea pe locul II 
în clasament

campionatelor mondiale de volei

mașini oficiale s-a îndreptat spre reșe- 
sint găzduiți oaspeții romîni in

Old Delhi (Vechiul Delhi), cu 
are aspectul tipic al aglomerări-

■pală a capitalei Indiei, coloana de 
dința președintelui Republicii India, unde 
timpul șederii la Delhi.

Capitala Indiei cuprinde două părți: 
■o populație de 2 600 000 de locuitori, care
lor urbane din India, și New Delhi (Noul Delhi), cu 260 000 de locuitori, 
in care se află diversele instituții oficiale, palatele de reședință ale inalți- 
lor demnitari, precum și numeroase grădini.

Clădirea de reședință a președintelui Republicii India este construită 
din piatră roșie, cu coloane in stil antic, cu cupola in forma templelor bu
diste. In momentul cind tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej împreună cu 
dr. Radhakrishnan au sosit la reședință, alături de drapelul portocaliu- 
negru al președintelui Republicii India s-a înălțat și drapelul roș-galben- 
albastru al Republicii Populare Romine.

fn piața din fața reședinței. încadrată de clădirile diferitelor ministere, 
se aflau zeci de mii de oameni care au făcut o primire entuziastă condu
cătorilor de stat romîni. Pe aleea de la intrarea reședinței, pe o distanță 
de mai bine de 1 kilometru, alți numeroși locuitori ai capitalei Indiei tu 
salutat pe tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej și Ion Gheorghe Maurer, ma
nifestând pentru prietenia romino-indiană. De la intrarea in piață și pînă 
la reședință convoiul de mașini a fost escortat și de o unitate de lăncieri 
călare din garda președintelui.

In cursui zilei, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, împreună cu tova
rășii Ion Gheorghe Maurer și Comeliu Mănescu au făcut o vizită președin
telui Republicii India, dr. Sarvapalli Radhakrishnan.

După-amiază, conducătorii de stat romîni au avut convorbiri cu primul 
ministru al Indiei, Jawaharlal Nehru.

Seara, președintele Republicii India, dr. Radhakrishnan, a oferit un 
dineu in cinstea oaspeților romîni.

Nona Gaprindașvili este noua campioana
mondială de șah

MOSCOVA, 
Gaprindașvili, 
de Filologie 
campioană 
și cea de 
vins-o cu 
în meciul 
minin de 
Moscova.

17 (Agerpres). — Nona . 
studentă la Facultatea 

din Tbilisi, este noua
a lumii la șah. Cîștigînd a I 1 - .--- uax — _ î_

9—2 pe Elisabeta Bîkova 
pentru titlul mondial fe- 

șah, încheiat miercuri la 
Nona Gaprindașvili

11-a partidă, ea a în-

s-a

născut în anul 
didi din R.S.S. 
să joace șah încă de la virata de 
5 ani, iar la 15 ani era campioană 
a Gruziei. Jucătoare de atac 
excelență. Gaprindașvili a cîștigat 
neul candidatelor desfășurat în 
goslavia, fără nici o înfrângere.

1941 în orașul Zug- 
Gruzină. A începui

prto 
tur-
Iu-

în vederea meciului de la București

A FOST ALCATUITA
ECHIPA DE RUGBI A FRANȚEI

Marti seara s-a întrunit la Paris bi
roul Federației franceze de rugbi, care 
a luat in discuție calendarul interna
țional al sezonului 1962—1963. In urma 
ultimelor partide de campionat a fost 
selecționată și echipa reprezentativă a 
Franței, care va debuta în noul sezon 
la București, jucînd la II noiembrie 
cu naționala țării noastre. XV-le fran
cez va avea, probabil, următoarea al
cătuire: fundaș — Razat (Agen); trei- 
sferturi — Arino (Agen), Guy Boni
face. Andre Boniface (ambii de la Mont 
de Marsan), Dupuy (Tarbes); mijlo
cași — Camberabero (La Voulte), La
croix (Agen), căpitanul echipei ; îna
intași — Crauste (Lourdes), Romero 
(Montauban), Gensanne (Beziers) — 
Mommejat (Albi), Llrat (La Voulte)

— Domenech (Brive), De Gregorio 
(Grenoble), Mas (Beziers). Jucători de 
rezervă: Albaladejo (Dax), Laborde 
(Racing Paris), Crancfe (Lourdes), 
Laudouar (Stade Bordelais).

De remarcat că francezii vor deplasa 
la București cea mai puternică echipă, 
pe care ei speră s-o rodeze în vederea 
apropiatului Turneu al celor cinci na
țiuni, pe care l-au cîștigat, în ultimii 
ani, de patru ori consecutiv. Din echi
pa Franței fac parte jucători cu multă 
experiență, care au jucat de multe ori 
împotriva selecționatelor țării noastre, 
precum și cinci jucători noi, în care 
se pun însă mari speranțe: Razat, 
Arino, Camberabero, Lirat și Mas.

DUPĂ TREI runde. In turneul interna
tional de șah de la Belgrad conduce 
iugoslavul Janosevici, cu 2 puncte și o 
partidă întreruptă. Pe locul doi se află 
șahistul romin Victor Ciocîltea cu 2 
puncte. In runda a doua Ciocîltea a 
pierdut Ia Minici, iar în runda a treia 
l-a învins pe Czerniak (Izrael).

Turneul tinerilor noștri
baschetbaliști in U. R. S. S
Selecționatele de tineret ale R. P. 

Romine la baschet masculin și fe
minin și-au început aseară, la Har
kov, turneul în U.R.S.S. In meciul 
dintre echipele feminine, selecționata 
R.S.S. Ucraineană a întrecut echipa 
noastră cu 65—55 (27—31).

Partida dintre formațiile masculine 
era în curs de desfășurare la închi
derea ediției.

(Urmare din pag. 1) 
jucînd în primele două 

o bună parte din cel de 
cu mult temperament,

se
al 
cu

partidă, 
turi și 
treilea ... 
voință, surprinzînd din acest punct 
de vedere pe adversari. Ei au ali
niat pentru prima oară pe teren cea 
mai bună garnitură. Atacuri puter
nice, blocaj cu 2 și. 3 jucători, com
binații subtile — iată elemente care 
au figurat în arsenalul ambelor for
mații. Voleibaliștii maghiari au fost 
însă ceva mai siguri în jocul de 
apărare, pe linia de fund, iar ro
mînii au făcut ceva mai multe gre
șeli la primirea serviciilor.

Dar iată și setul al III-lea. în 
timp ce echipa maghiară dădea de 
acum semne vădite de oboseală (fapt 
pentru care antrenorul a și operat 
schimbări), romînii jucau de parcă 
acum începuseră partida. Și rezul
tatele n-au întîrziat să apară. Vic
toria a revenit, într-adevăr, echipei 
mai bune, mai bine pregătite, mai 
mature. Cîștigînd setul al III-lea, în 
condițiile amintite mai sus, romînii 
obțineau de fapt victoria finală, pen
tru că în seturile următoare volei
baliștii maghiari nu au mai putut

FEDERAȚIA SPANIOLA DE FOTBAL A ALCĂTUIT LOTUL
PENTRU MECIUL CU ECHIPA R. P. ROMINE

ritmului impus de romîni. 
fizic, voleibaliștii maghiari

rezista
Obosiți
au „căzut" apoi și moralicește. Re
prezentativa Romîniei a cîștigat ast
fel cu ușurință următoarele seturi i 
15—4, 15—6, nemailăsînd nici o 
speranță echipei adverse.

PREMIUL PENTRU JOCUL CEL 
MAI BUN — ECHIPEI ROMINIEI

Reprezentativa de volei a Romî- 
niei a terminat astfel jocurile pre
liminare de la Leningrad fără a 
pierde nici o întîlnire. Sportivilor 
romîni li s-a înmînat un premiu pen
tru jocul cel mai bun practicat în 
grupa de la Leningrad. Ca cel mai 
bun atacant al acestei grupe a fost 
desemnat voleibalistul maghiar Ma- 

romînul 
cel

Drăgan 
mai bun

MADRID 17 (Agerpres). — Fede
rația spaniolă de fotbal a dat publi
cității lista celor 22 de jucători din 
care se va alcătui selecționata Spa
niei, care va întilni la 1 noiembrie 
la Madrid echipa R. P. Romîne, în 
primul tur al „Cupei Europei inter- 
țărî“. Iată numele selecționabililor: 
Araquistain, Cicente, Sadurni (por
tari), Calleja, Rivilla, Rodri, Rieja 
(fundași), Verges, Pachin, Paquito,

Glaria (mijlocași), Collar, Gento, 
Olivaros, Veloso, Marcelino, Adelar- 
do, Jones, Amancio, Guillot, Fuste, 
și Antonio Ruis (înaintași). Nu au 
fost selecționați Di Stefano și Santa
maria.

trai, în timp ce 
a fost considerat ca 
apărător.

Așadar, 
de la ora 
lupta cea 
medaliilor, 
ale celei 
pionatelor 
din prima 
și la feminin, 
portante, care vor cîntări greu în ba
lanța finală a marii competiții. Iată 
partidele din prima zi: feminin: 
Brazilia-Romînia (ora 11), Japonia- 
Polonia, Bulgaria-R.D. Germană, 
U.R.S.S.-R.S. Cehoslovacă; masculin: 
Japonia-U.R.S.S. (ora II), Cehoslova- 
cia-Brazilia, Iugoslavia-Polonia, R. 
P. Chineză-Romînia, Ungaria-Bulga- 
ria.

Toate meciurile vor avea loc în 
cele două săli ale Palatului sportu
rilor de la stadionul central V. I. 
Lenin.

mîine (n.r. azi) începînd 
11 echipele

grea, pentru cîștigarea 
de aur, argint și bronz 

de a V-a ediții a cam- 
mondiale de volei. Chiar 
zi, atît la masculin cît 

au loc meciuri im-

finaliste încep

In sferturile de finala ale C.C.E. Ia tenis de masa

Campionatele
mondiale de tir
In urma recalculării țintelor, în 

proba de pistol precizie, juriul con
cursului a atribuit titlul de campion 
mondial concurentului sovietic Vlad 
Stolîpin — care a totalizat 559 puncte 
— și nu trăgătorului japonez Yosi- 
kawa, așa cum am anunțat. Țtota- 
șul japonez s-a clasat pe locul 2 cu 
557 p., locul 3 revenind lui Hemauer 
(Elveția) cu 550 p. Dintre trăgătorii 
noștri cel mai bun rezultat l-a înre
gistrat N. Bratu, 542 p. clasîndu-se 
pe locul 9. Pe echipe: 1. U. R. S. S. 
2.189 p„ 2. 8. U. A. 2.169 p„ 3. 
Elveția 2.153 p. Titlul mondial în pro
ba de cerb alergător a revenit, de 
asemenea, formației sovietice 
totalizat 879 p. urmată de 
S. U. A. cu 867 p. și cea a 
cu 842 p.

După cum anunță agențiile
să a început și proba de armă li
beră calibru mare. La 40 focuri cul
cat a cîștigat americanul Anderson 
cu 395 p., cifră care constituie un 
nou record ■mondial, iar la 40 focuri 
in genunchi Miiller (Elveția) cu 385 p.

care a 
echipa 

Suediei

de pre-

C.S.M. Cluj va întilni pe Sparta Varșovia
din pri- 
tenis de

S-au încheiat întrecerile 
mul tur al competiției de 
masă pentru „Cupa campionilor eu
ropeni". Iată rezultatele complete ale 
celor 6 întîlniri: Iskra Praga — 
Bundesbahn Viena 5—1; Tucha

ECHIPELE DE TENIS DE MASĂ 
AEE R. P. ROMÎNE AU ODȚINUI 

NOI VICTORII ÎN TURNEUL

TALLIN, 17 (Agerpres). — Echi
pele selecționate de tenis de masă 
ale R. P. Romîne și-au continuat tur
neul în U.R.S.S. evoluînd în orașele 
Tartu și Tallin. Sportivii romîni au 
cîștigat majoritatea întâlnirilor și pro
belor desfășurate în aceste orașe. Din 
nou s-au remarcat Maria Alexandru, 
Gh. Cobirzan, Dorin Giurgiucă și 
Radu Negulescu. Eveline Lestal, de 
10 ori campioană a U.R.S.S., a de
clarat că „jucătorii romîni de tenis 
de masă au demonstrat o înaltă va
loare și întâlnirile cu ei au fost un 
sprijin prețios pentru tinerii jucători 
din R.S.S. Estonă".

Dusseldorf — Red Boys Luxemburg 
5—0; Vasutas Epito Budapesta — 
Standard Liege 5—1 ; Lokomotiv 
Leipzig — Silver Star (Elveția) 
5—1 • Partizan Belgrad — Anye 
Amsterdam 5—1 ; C.SJM. Cluj — 
Pangrațiou Atena 5—0. Nu a jucat 
în primul tur Grafiki Zagreb, câști
gătoarea competiției de anul trecut 
și Sparta Varșovia.

Zilele acestea au fost stabilite prin 
tragere la sorți meciurile sferturilor 
de finală care se vor disputa pînă la 
31 decembrie. ECHIPA C.S.M. CLUJ 
VA ÎNTILNI PE SPARTA VARȘO- 
VIA. Programul meciurilor este ur
mătorul : Grafiki Zagreb — Iskra 
Praga ; Tucha Dusseldorf — Vasutas 
Epito Budapesta; Lokomotiv Leipzig 
— Partizan Belgrad și Sparta Var
șovia — C.S.M. Cluj.

PE SCURT
• ECHIPA 

ti gat cu 3—0 
din cadrul competiției de fotbal „Cupa 
orașelor tîrguri".

BAYERN Munchen a cîș« 
întîlnirea cu F. G. Bale,-

O LINIE aeriană directă între Moscova 
și Tokio va fi deschisă in preajma înce
perii Jocurilor Olimpice de vară din 
anul 1964. Aceasta va permite atit trans
portul sportivilor cit și al unui mate 
număr de turiști din U.R.S.S. și alte 
țări ale Europei spre orașul Olimpiadei, 
pe o rută mult mai scurtă decit cele de 
pînă acum.

PRIMUL concurs internațional de să
rituri cu schiurile din noul sezon sportiv 
de iarnă a avut loc in Finlanda, pe o 
trambulină acoperită cu... mase plastice. 

- Victoria a revenit ciștigătorulul medaliei 
de argint la Olimpiada de la Squaw Val
ley, Halonen (Finlanda), cu 447 puncte. 
EI a fost urmat de norvegianul Brand- 
tzaeg și de suedezul Sjoeberg.

O AMENDA de 10 dolari a fost aplicată 
■cunoscutului alergător britanic in curse 
automobilistice. Stirling Moss, deoarece 
a fost surprins de poliția din orașul 
nord-american Bringhampton în timp 
ce-și conducea pe stradă automobilul de 
curse cu viteza de 90 km pe oră. Moss 
a confundat, se pare, strada cu pista de 
curse, iar cei 90 km pe oră erau pentru 
el viteza... întîi !

LA 14 octombrie celebrul internațional 
maghiar de fotbal Gyula Grosics și-a 
luat în mod oficial rămas bun de la ac
tivitatea competițională. El și-a făcut o 
apariție simbolică în echipa reprezen
tativă a R. P. Ungare care a susținut 
duminică meciul cu Iugoslavia și la 
cîteva secunde după începerea jocului a 
cedat locul lui portarului titular. Gro
sics a disputat peste 80 de meciuri inter
naționale și a participat la trei ediții ale 
campionatului mondial de fotbal. El a 
acceptat invitația de a activa ca antre
nor a! echipei poloneze Gornik Zabrze, 
care activează în prima di văz ie.

CONSILIUL de arbitraj F.I.F.A., reunit 
recent sub președinția lui Stanley Rous

La Belgrad, a hotărît să deschidă cursuri 
pentru pregătirea de arbitri în Statele 
Unite, Africa și Asia, în scopul de a pro
mova sportul cu balonul rotund. S-a 
hotărît de asemenea organizarea unui 
seminar al arbitrilor de fotbal într-o 
țară din Asia centrală în vederea tur
neului olimpic de la Tokio.

FEDERAȚIA, vest-germană de fotbal a 
adoptat statutul creării unei Ligi fede
rale. In felul acesta, începînd de anul 
viitor, în locul actualelor campionate pe 
regiuni geografice va exista o divizie cu 
16 echipe.

LA NUMAI o lună după ce a cuoeirit 
titlul de campion al lumii la categoria 
grea, boxerul Sonny Liston va reapare 
în ring. Este adevărat, de data aceasta 
el nu va încrucișa mănușile cu alt 
boxer, ci va funcționa ca... arbitru în 
meciul dintre Danny Moyer și Jcz 
Giambra contînd pentru titlul de cam
pion al S.U.A. la categoria 
mică, care se va desfășura 
Portland la 20 octombrie.

și Joe

mijlocie 
în orașul

al It. P.UN NOU și valoros record_ ___ __ _
Polone în proba de săritură în înălțime 
a fost stabilit de atletul Edward Czernik, 
care a trecut peste ștacheta înălțată 
la 2,13 m. Vechiul record aparținea lui 
Sobota și era de 2,09 m.

GUVERNUL venezuelian a hotărît să 
interzică practicarea boxului profesio
nist, ca urmare a încetării din viață a 
pugilistului Virgilio Acosta, în vîrstă de 
21 de ani. Acosta fusese învins prin k.o.

de compatriotul său Francisco Bolivar 
și nu a mal putut ti readus în simțiri. 
O măsură asemănătoare este pe cale 
să fie luată și în țările scandinave. Po
trivit ziarului vest-german „Deutsche 
Zeitung-, un purtător de cuvînt al gu
vernului finlandez a anunțat la Helsinki 
că între guvernele Finlandei, Danemar
cei, Norvegiei și Suediei se poartă In 
prezent convorbiri pentru interzicerea 
boxului profesionist. In Islanda interdic
ția a intrat de acum în vigoare.

DIN știrile sosite din Chile, reiese că 
la ultima ediție a campionatelor mon
diale de fotbal s-au realizat beneficii re- 
prezentind circa 4.000.000 de dolari. Scă- 
zind cheltuielile, care se ridică la circa 
2.200.000 de dolari, rămine un venit net 
de 1.800.000 dolari, care va fi Împărțit 
după cum urmează: F.I.F.A. 10 la sută. 
Federația de fotbal din Chile 25 la sută, 
iar restul va fi împărțit în părți egale 
Intre echipele participante la turneul 
final. De remarcat că beneficiile au fost 
realizate atit pe seama prețurilor ridicate 
ale biletelor de intrare rit și din sumele 
plătite de societățile de film și televi
ziune.

RECENT, Ministerul turismului din Ja
ponia a recepționat 8.660 camere în ve
derea cazării turiștilor participanți la 
J.O. de la Tokio. Este vorba atît de 
camere de hotel, cît și de camere par
ticulare. Se află încă în construcție alte 
7.000 camere.

CANOTORII marocani se pregătesc 
să-și facă debutul în arena internațio
nală. Ei au piste de antrenament la Ca
sablanca și Rabat, iar specialiștii maro
cani au fost prezenți ca observatori la 
campionatele mondiale desfășurate la 
Lucerna. In anul viitor canotorii maro
cani vor participa la Jocurile Mării Me
diteraneene, de la Napoli.

NJO LE A, care în timpul studiilor 
universitare a fost centru atacant Ia 
echipa de fotbal franceză F. C. Lyon, 
este în prezent reprezentant al republicii 
Camerun la Organizația Națiunilor Unite.

IN ZIUA cînd a împlinit 24 de ani, 
atleta Doris Walther din R. D. Germană, 
studentă la Institutul de Cultură Fizică 
din .Leipzig, a stabilit un nou record 
național la săritura în înălțime: 1,71 m.

COMITETUL olimpic din Austria a 
hotărît ca la J.O. de la Tokio să parti
cipe cu o delegație alcătuită din 80 do 
sportivi.

X

IN ANGLIA au apărut memoriile lui 
Mike Davies, în trecut renumit jucător 
de tenis. Intre altele, autorul ironizează 
în cartea sa mai multe federații de tenis, 
în special pe cea engleză și australiană, 
care pe față luptă împotriva profesionis
mului în tenis, iar în ascuns plătesc 
sume importante, celor mai buni ama
tori pentru participarea la turnee.

ANUL VIITOR, probabil în iulie sau 
august, o selecționată de natație a Aus
traliei va întreprinde un turneu în Eu
ropa. înotătorii australieni vor evolua în 
Uniunea Sovietică, Anglia și Olanda.

LA 10 noiembrie, la Praga, se va sta
bili viitoarea gazdă a campionatelor eu
ropene de atletism din anul 1966. La Fe
derația internațională de atletism s-au 
primit de acum cereri din partea fede
rațiilor din R. P. Polonă, R.P. Ungară* 
Finlanda și Grecia.

• ECHIPA de hochei pe gheată a 
orașului Budapesta s-a antrenat timp 
de trei săptămâni în orașul Ostrava, 
unde a susținut și cîteva meciuri de 
control cu echipe cehoslovace. Pregă
tirile hocheiștîlor maghiari au fost con
duse de cunoscutul antrenor cehoslovac 
L. Kominek. înainte de a se întoarce 
în patrie, echipa selecționată a orașului 
Budapesta a disputat un meci ou for
mația Banik Ostrava. întîlnirea s-a în
cheiat ou rezultatul de 4—3 (0—2 ; 
3—0; 1—1) în favoarea echipei Banik. 
Au marcat Dolinek (2), Mocek, Hybl, 
respectiv Jakobhazy, Roszgonyi și Ban- 
kuti.

• INTR-UN meci internațional de fotbal, 
echipa orașului Istanbul a învins pe 
teren propriu cu 4—2 (2—2) selec
ționata orașului Addis Abeba. Fotbaliștii 
etiopieni au condus la un moment dat 
cu 2—0. Unul,din punctele echipei turce 
a fost realizat de fundașul etiopian 
Kuflon în proprie poartă.

• ÎN ORAȘUL Blansko s-a disputat 
meciul internațional de baschet dintre 
echipeile 
Spartak 
bali stele

feminine Jalgliiris Kaunas și 
Kral ove. Au câștigat baschet- 
sovieticc cu scorul de 54—50.

TURNEUIÎ final al campions-• IN
tiilui unional de fotbal, echipa Dinamo 
Moscova a învins cu scorul de 2—0 
pe campioana țării, Dinamo Kiev. In 
acest fel, pe primul Joc al clasamentului 
a trecut Dinamo Moscova cu 20 puncte, 
urmată de Dinamo Tbilisi 19 puncte și 
Dinamo Kiev — 18 puncte.
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