
OIH VIZITA FlCIITl IN INDONEZIA. INDIA Șl BIHMAWA

TOVARĂȘII GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Șl ION GHEORGHE MAURER 
S-AU ÎNAPOIAT IN PATRIE

PROLETARI DIN TOATE TURTLE. IJNITIVÂ!
Îrie4^r»-L’*ve ---------------------------------------------------------------------------------------

Organ al Uniunii de Cultura Fizică și Sport din R.P. Romînă
Miercuri dimineață s-a înapoiat in (ară din călătoria făcută 

în Indonezia, India și Birmania tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare 
Romîne, Împreună cu tovarășii Ion Gheorghe Maurer, președin
tele Consiliului de Miniștri, și Corneliu Mănescu, ministrul afa- | 
cerilor externe al R. P. Romine.

Pe clădirea aerogării Băneasa erau arborate drapelele de 
stat ale R. P. Romîne, Republicii Indonezia, Republicii India 
și Uniunii Birmane.

in intimpinare, pe aeroport, au venit tovarășii Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnăraș, Petre Borilâ, Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, Alexandru Drăghici, Alexandru Moghioroș, Du
mitru Coliu, Leonte Răutu, Leontin Sălăjan, Ștefan Voitec, 
Mihai Dalea, Alexandru Birlădeanu, Gh. Gaston Marin, mem
bri ai C.C. al P.M.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, 
conducători ai instituțiilor centrale și ai organizațiilor obștești, 
oameni de știință și cultură, generali și ofițeri superiori, 
numeroși oameni ai muncii din întreprinderile și instituțiile 
Capitalei.

Au fost de față lusuf Badri, însărcinat cu afaceri ad-interim 
al Republicii Indonezia, R. D. Chakravarty, însărcinat cu afa
ceri ad-interim al Republicii India, șefi ai celorlalte misiuni 
diplomatice acreditați in R. P. Romînă.

in momentul in care tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej iși 
face apariția in ușa avionului, marele număr de oameni ai 
muncii aflați pe aeroport au aclamat indelung. cu căldură, pe 
conducătorii de stat care au dus mesajul de pace și prietenie 
al poporului romin in îndepărtatele țâri ale Asiei.
, Tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion Gheorghe Maurer și 
Corneliu Mănescu se îmbrățișează cu conducătorii de partid 
și de stat veniți in intimpinare.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej împreună cu tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer și Corneliu Mănescu se întrețin apoi cu 
membri ai ambasadelor Indoneziei și Indiei aflați pe aeroport, 
salută cordial pe șefii celorlalte misiuni diplomatice și persoa
nele oficiale venite în intimpinare.
JJn grup de pionieri oferă flori conducătorilor de partid șl 

■^e stat.
Președintele Consiliului de Stat și președintele Consiliului 

de Miniștri răspund cu căldură ovațiilor puternice îndelungi, 
pline de entuziasm ale reprezentanților oamenilor muncii din 
întreprinderile și instituțiile bucureștene.

(Agerpres)
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Un meci de verificare util
SELECȚIONATA DIVIZIONARĂ A —SELECȚIONATA OLIMPICĂ

A R. S. CEHOSLOVACE 3-0 (1-0)

O nouă acțiune la poarta echipei cehoslovace. Ghergheli sare ți 
reia cu capul, Ir imiți nd balonul spre Petru Emil (al patrulea, de 

la stingă la dreapta)

în ultimul meci public de prin stiliM său de joc și prin
verificare, ieri pe Stadionul Re- pregătirea să atletică, care l-au 
pubLicii, lotul nostru a intri- solicitat destul de mult și i-au
nit echipa olimpică a R. S. creat probleme atît în apărare.
Cehoslovace, un partener mai cit și in atac. Partida a per-
dificii decit echipe Marocului, mis echipei noastre să-și veri

fice potențialul de joc și tot
odată, să se tragă cîteva con
cluzii.

în primul rind, la fotbaliștii 
noștri s-a remarcat o bună dis-SOLIDARITATE DEPLINĂ CU CAUZA CUBEI LIBERE

ÎNFIERĂM PE DUȘMANII 
CUBEI

JOS MÎINILE DE PE CUBA 
LIBERĂ !

Hi NUMĂRUL DE AZI:

★ 4 pagini 25 bani

Finala campionatului 
feminin de țah 

★ 
O PAGINĂ

DE FOTBAL
★

Campionatele mondiale de 
volei

★
Frumoasa comportare a 

șahiștilor romîni peste ho
tare

★
CALEIDOSCOP EXTERN

Lecții model pentru 
de gimnastică

Sala de gimnastică a CSO 
Ploiești a fost nu de mult 
locul de desfășurare a unei 
lecții neobișnuite de gimnas
tică. Elevi erau peste 80 de 
instructori voluntari de gim
nastică in producție din 41 
de Întreprinderi 
ale orașului. Ins
tructorii voluntari 
au asistat Ia în
ceput la o de
monstrație practi
că executată de secția de 
gimnastică a clubului Pe
trolul, apoi după ce tova
rășa Stela Nancu, de la 
consiliul regional UCFS Plo
iești, a dat explicații asu
pra importanței fiziologice 
a fiecărei mișcări, au trecut 
la însușirea exercițiilor. in

Inițiative

instructorii voluntari 
in producție
încheierea lecției a fost pre
zentat diafilmul „Gimnastica 
în producție".

Această lecție a fost bine
venită. in ultimul timp în 
orașul Ploiești s-a extins 
practicarea gimnasticii în 
producție. Astfel, numărul 

unităților a cres
cut de la 46 Ia 51 
iar al celor care o 
practică de la 
8400 ]a peste 9000. 

O lecție model
asemănătoare s-a organizat 
și la Cimpina. Rezultatul, 
in șase noi întreprinderi a 
inceput să fie practicată 
gimnastica în producție.

A. VLÂȘCEANU și GH. 
ALEXANDRESCU-coresp.

Astă-seară, la Glasgow,

A 5 a confruntare dintre boxerii
romîni și scoțieni

Am aflat cu profundă indig
nare despre uneltirile agresive ale 
Statelor Unite împotriva Cubei, 
țară în care poporul eliberat a 
^faput să-și construiască o viață 
[nouă, independentă. Acțiunile sa
mavolnice întreprinse de către gu
vernul S.U.A., instituirea blocadei 
militare, precum și celelalte mă
suri adoptate, constituie o încăl
care a drepturilor popoarelor de 
a-și hotărî singure soarta, de a-șl 
apăra independența și libertatea, 
o încălcare a Cartei O.N.U., o 
amenințare serioasă la adresa 
păcii în lume.

Sprijin întrutotul Declarația 
guvernului Republicii Populare 
Romîne și, alături de întregul 
nostru popor, înfierez aceste noi 
provocări ale S.U.A. și îmi ex
prim convingerea fermă că nobi
la cauză a poporului Cuban va 
triumfa !

GHEORGHE IANCU,
maestru emerit al sportului, 
recordman mondial la para

șutism

Mă alătur din inimă Declarației 
guvernului nostru, glasurilor de 
protest ale tuturor oamenilor cin
stiți din lumea întreagă, care con
damnă recentele acțiuni agresi
ve întreprinse de guvernul S.U-A 
împotriva Republicii Cuba. Or
dinul dat flotei maritime milita
re a S.U.A. de a institui o blo
cadă militară împotriva micii 
insule din Marea Caraibilor de
monstrează cu prisosință că mili- 
tariștii de peste ocean nu au 
învățat nimic din lecțiile istoriei 
și din infringer ea rușinoasă su
ferită de mercenarii lor, cu un an 
in urmă.

Chemarea la vigilență adresată 
în Declarația guvernului sovietic 
va avea desigur un puternic ecou 
în rindul popoarelor. Agresorii 
trebuie să simtă că au îndreptate 
împotriva lor mînia popoarelor 
și că alături de Cuba se află 
toți cei ce iubesc pacea și liber
tatea.

NICOLAE NEDEF,
antrenor emerit

ALĂTURI DE CAUZA
DREAPTĂ A POPORULUI

CUBAN

Din nou cercurile agresive din 
S.U.A. uneltesc astăzi împotriva 
independenței și sui eranității 
Cubei. Asemenea acte lipsite de 
răspundere oglindesc spaima pe 
care o încearcă cercurile imperia
liste in fața victoriilor obținute 
de popoarele care și-au luat soar
ta in propriile lor mîini.

Imperialiștii trebuie să știe că 
poporul cuban are prieteni mul ți 
și de nădejde, care sînt oriei nd 
alături de el, de cauza lui 
dreaptă. Așa după cum se sub
liniază și in Declarația Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Romîne, 
printre prietenii Cubei se numără 
și oamenii muncii din țara noas
tră. Sînt pe deplin de acord cu 
această Declarație.

OLGA SZABO,
maestră emerită a sportului, 

campioană mondială la 
scrimă

Crosul „SA întîmpinăm 1 Noiembrie"

3.500 RE PARTICIPANT! IN RAIONUL ODORHEI

LA HUNEDOARA

poziție de joc în toate compar
timentele, deși pe parcursul 
acestei «ittlniri au avut perioa
de de scădere a ritmului, mai 
ales ki partea a doua a repri-
zei secunde, cînd 
fiativa oaspeților, 
rioade s-a putut vedea că apă
rarea echipei noastre se orga
nizează bine, în special prin 
aportul lui Nunweiller III, Pe-

au cedat ini- 
în aceste pe-

P. GAȚU

(Continuare tn pag. a 3-a)

Reprezentativa de box a țării 
noastre va susține astă-seară 
Glasgow întîlnirea cu selecționata 
Scoției.

Meciurile cu reprezentanții 
boxului scoțian au devenit — se 
poate spune — tradiționale. Se 
știe că în 1959, prima partidă 
Scoția — Romînia, disputată la 
Glasgow, s-a terminat cu un re
zultat de egalitate (5—5), iar cea 
de a doua — care a avut loc la 
Dundee — a luat sfîrșit cu vic
toria pugiliștilor romîni, la sco
rul de 6-—4.

In anul următor am primit 
vizita de răspuns a boxerilor din 
selecționata Scoției. Echipa Sco
ției a evoluat La București și Con
stanța, pierzînd ambele întîlniri 
cu același scor : 6—4. După cum 
se vede, bilanțul meciurilor cu

Mîine seară.

boxerii scoțieni este favorabil 
sportivilor noștiri. In meciurile de 
astă-seară (de la Glasgow) și de 
duminică (la Dundee) formația 
țării noastre va avea următoarea 
alcătuire • Ciucă, Puiu, Gheor
ghiu, Dinu, Mihalic, Anton, Low9 
Manea, Nicolau și Mariuțan.

RUGBIȘTII DE IĂ RAPID 
IN R. D. GERMANĂ

Aseară a plecat spre Leipzig 
lotul rugbiștilor de la Rapid 
care vor susține trei jocuri în 
R.D. Germană. In prima par
tidă, jucătorii de la Rapid vor 
întilni formația Lokomotiv 
Leipzig.

Premiera spectacolului de patinaj artistic 
„Reportaj pe gheață

Tradiționalul cros „Să întîm
pinăm 7 Noiembrie" a stîrnit 
și în acest an un viu interes 
în rîndurile sportivilor din ra
ionul Odorhei. în cele 24 de 
asociații sportive din raionul 
Odorhei care au organizat pînă 
în prezent concursuri de cros, 
aceste întreceri s-au desfășurat 
într-un cadru sărbătoresc, 1ă 
ele participînd peste 3.500 de 
concurenți. Dintre aceștia s-au 
remarcat numeroși tineri ta- 
lemtați ca luliu Pașcu, Andrei 
Demșa, Carola Gyome, Ana 
Andrei (Școala pedagogică O- 
dorhei), Adalberg Nagy (Sînt- 
paul), Gh. Roman (Merești) 
și alții care dacă vor fi su
puși unei atente pregătiri vor 
deveni sportivi de nădejde ai 
asociațiilor lor.

Merită, de asemenea, să 
subliniem munca depusă de 
activiștii sportivi ai asociați
ilor înainte Odorhei, Victoria 
Odorhei, Stăruința Cristur, Ho- 
morod Merești, Bradul Oră
șeni, Stăruința Tăureni și 
Școala pedagogică Odorhei, 
care au reușit să atragă un 
mare număr de tineri și vîrst- 
nici la startul întrecerilor de 
cros. In aceste zile la Odorhei 
se fac pregătiri intense în ve
derea fazei a doua a crosului 
„Să întîmpinăm 7 Noiembrie" 
care va avea loc pe un traseu 
ales în frumosul parc din cen
trul orașului. Aici, la 4 noiem
brie, își vor disputa întîieta- 
tea sportivii clasați pe primele 
locuri în cadrul concursurilor 
organizate pe asociații.

TR. I.

Duminică dimineața, pe stadio
nul din Hunedoara, vor evolua 
•—- în cadrul unui concurs de
monstrativ de amploare — un grup 
de 15—20 de atleți fruntași din 
lotul republican.

Așadar, ne mai desparte o singură 
zi de mult așteptata premieră a 
spectacolului prezentat de Ansam
blul cehoslovac pe gheață. De luni, 
artiștii cehoslovaci sint oaspeții 
Buciireștiului. Ei au făcut cunoștin
ță cu patinoarul nostru . artificial, a- 
rătindu-se extrem de mulțumiți de 
calitatea acestuia. Seară de seară re
petițiile au continuat cu asiduitate, 
deși maeștrii gheții din R.S. Ceho
slovacă au „în picioare" zeci și zeci 
de spectacole prezentate in turneul 
din U.R.S.S. Ei doresc insă să apa
ră în fața exigentului public bucu- 
reștean in plenitudinea mijloacelor,

După cum se știe, spectacolul de 
debut trebuia să aibă loc astăzi. Din 
motive tehnice (vagoanele cu recu
zită au sosit cu o zi intirziere) pre
miera a fost ammată pentru miine 
seară la ora 19,30. Biletele vîndute 
pentru ziua de joi 25.X, cu seriile 
nr. 145, 147 și 148 vor fi valabile in 
ziua de duminică 4.XI. a. c.

IN CADRUL „CUPEI ORAȘELOR TlRGURI

La 7 noiembrie, la Ploiești: 
Petrolul — Selecționata Leipzig

După cum se știe, viitorul adversar al echipei Petrolul Ploiești în 
cadrul „Cupei Orașelor Tîrguri" va fi Selecționata orașului Leipzig 
(în primul tur Petrolul a eliminat Spartak Bmo, iar Leipzig pe Voi- 
vodina Novisad).

Conducerea clubului Petrolul și forul de specialitate din Leipzig 
au stabilit de comun acord ca primul joc dintre Petrolul și Selecțio
nata orașului Leipzig să aibă loc la 7 noiembrie la Ploiești. In ce 
privește data de desfășurare a meciului revanșă ea nu a fost încă 
stabilită în mod definitiv. Partida urmează să aibă loc la 28 sau 29 
noiembrie.

De menționat că echipa germană este formată din jucătorii clubu
rilor Lokomotive și Rotation, care activează în prima categorie a 
campionatului R.D. Germane.

ți



Concurs de triatlon

rezervat începătorilor
Concursul de triatlon organizat sîmbă

tă și duminică de Federația romînă de 
pentagon și călărie s-a bucurat de un 
real succes, numeroși tineri participînd 
la această întrecere destinată îndeosebi 
începătorilor. N-au lipsit de la start 
nici unii dintre pen ta ti oni știi consacrați. 
în concursul rezervat avansaților pe pri
mul loc s-a clasat Gheorghe Tomiuc cu 
2.891 p. (860 p. tir, 8-15 p. natație și 
1.186 p. cros). Pe locul doi cu 2.849 p. 
s-a clasat Dumitru Țintea (1.060 — 
765 — 1.024 p.). Nicolae Marinescu și 
Nicolae Lichiardopol s-au clasat pe 
locurile următoare cu 2.829 și, respec
tiv, 2.514 p.

Întrecerea rezervată începătorilor în 
vîrstă de peste 18 ani a fost cîștigată 
de Mihai Cerchez (2.697 p), datorită 
îndeosebi punctajului bun obținut în 
proba de cros (1.177 p.). Cu un rezul
tat mai bun în proba de tir, în care nu 
a obținut decît 540 p., Mihai Cerchez 
aT fi putut realiza desigur un punctaj 
general și mai bun. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Victor Sîrbu (680
— 875 — 1.042 p), Viorel Raba (900
— 540 — 955 p.). Rezultate bune au 
mai obținut de asemenea, V. Cigăreanu, 
Paul Sîrbu, Mihai Pleșa și Radu Po
pescu. Hie Georgescu s-a clasat pri
mul în concursul rezervat începătorilor 
sub 18 ani, cu un punctaj general de 
3.015 p. L-a urmat în ordine Gheorghe 
Tudor (2.166 p.) și Florian Preda 
(1.797 p.).

Singura dorință a tinerilor care în
drăgesc. pentatlonul modern este, desi
gur, aceea ca federația noastră de spe
cialitate să organizeze cît mai des ase
menea concursuri.

)TEIlui s OE.MASÂ j

Una din cele mai interesante com
petiții interne de tenis de masă din 
ultimul timp are loc cu începere de 
mîine în Capitală. Vineri, sîmbătă și 
duminică, spectatorii care vor fi pre- 
zenți în sala casei de cultură a raio
nului „16 Februarie" (șos. Grozăvești 
82, tr. 13) vor putea urmări, fără În
doială, meciuri atractive și viu dis
putate. Participă toți fruntașii teni
sului de masă, printre care campioa
nele mondiale Maria Alexandru șl 
Geta Pitică, campionii țării Ella Con- 
stantinescu și Radu Negulescu, jucă
tori fruntași ca Dorin Giurgiucă, 
Gheorghe Cobîrzan, Virgil Sîndeanu, 
Sentivani, Nicolae Angelescu, Catri- 
nel Folea, elemente tinere cu fru
moase perspective ca Eleonora Mi-

„CUPA 7 NOIEMBRIE"
Mîine, pe stadionul Gloria, se va des

fășura jocul restanță din „Cupa 7 No
iembrie" dintre Metalul și Unirea — 
formații care participă, după cum se 
știe, în seria a Iî-a a competiției. Par
tida începe la ora 16,15 

halca, Iudit Krezsek, Hidveghi, suro
rile Mariana și Victoria Jandrescu 
etc. întrecerile din acest penultim 
concurs al etapei finale a campiona
tului republican individual vor aduce 
o serie de clarificări în privința vi
itorilor deținători ai titlurilor de cam
pioni ai țării. Iată așadar suficiente 
motive care fac să crească interesul 
în jurul acestei competiții de la sfîr- 
șitul săptăminii.

Dorind să asigure o desfășurare co
respunzătoare unui concurs de ase
menea importanță, F.R.T.M. prin comi
sia de competiții și colegiul central 
de arbitri a luat o serie de măsuri. 
Astfel, partidele vor avea loc pe pa
tru mese, pe baza unui program ce 
va fi stabilit în cursul zilei de azi. 
Intîlnirile vor fi conduse de cei mai 
competenți arbitri, buni cunoscători 
ai regulamentului cu ultimele modi
ficări, printre care și regula activi
zării.

Vineri, competiția se va desfășura 
cu începere de la ora 9 și ora 17. 
Sîmbătă, jocurile vor avea loc toată 
ziua, iar duminică dimineață au fost 
programate finalele celor cinci probe 
(simplu femei, simplu bărbați, dublu 
femei, dublu bărbați și dublu mixt).

Campionatul republican pe echipe

ÎNTRECERILE DIN „SIRII" AII IDAI SfÎRȘIT
• ÎNAINTEA SEMIFINALEI ; UN MECI PRELIMINAR • FINALA, LA 8 DECEM

BRIE • CLASAMENTE DEFINITIVE

Cinci echipe (C.S.O. Craiova, 
Steaua, Progresul, C.S.O. Galați și 
Dinamo București) s-au dovedit a fi, 
pînă în prezent, cele mai valoroase 
formații din campionatul republican. 
De altfel, ele au și ocupat primul 
loc în cele 5 serii ale acestei com
petiții.

O dată cu încheierea întrecerilor 
pe serii, formațiile amintite mai sus 
au început pregătiri intense pentru 
„bătălia" finală. Sîmbătă, delegații 
celor 5 echipe calificate pentru tur
neul final se vor întfelni la sediul fe
derației de resort, unde vor participa 
la tragerea la sorți a meciurilor din 
partea a doua a campionatului. Din 
cele cinci echipe calificate vor tre
bui să rămînă patru, astfel că este 
nevoie ca două dintre ele să se în- 
tîlnească într-un meci preliminar. S-a 
hotărît ca întîlnirea preliminară să 
aibă loc la 3 noiembrie, semifinala 
la 24 noiembrie iar finala competi
ției la data de 8 decembrie.

După ultima etapă a campionatului 
— din serii — clasamentul se pre
zintă astfel:

SERIA I
C.S.O. Craiova 6 5 0 1 137: 46 16
Metalul Bocșa 6 3 0 3 125:113 12
C.S.M. Cluj 6 2 0 4 100:125 10
Crișul Oradea 6 2 0 4 100:138 10

SERIA A. II-■a
Steaua 6 6 0 0 163: 73 18
C.S.O. Timișoara 6 2 0 4 110:124 10
Constructorul Hun. 6 2 0 4 99:128 10
C.S.O. Baia Mare 6 2 0 4 87:129 10

SERIA A III -a
Progresul Buc. S 5 1 0 132: 95 17
C.S.O. Reșița 6 2 1 3 112:114 11
Rapid Buc. 6 1 2 3 108:123 10
Muscelul 6 2 0 4 105:135 10

SERIA A IV -a
C.S.O. Galați 6 5 0 1 134: 86 16
Metalul Buc. 6 4 0 2 121:116 14
Petrolul Ploiești 6 2 1 3 116:121 11
C.S.M.S. Iași 6 0 1 5 91:142 7

SERIA Ak V- a
Dinamo Buc. 6 6 0 0 146: 88 18
C.S.O. Brăila 6 3 0 3 115:121 12
Farul C-ța 6 2 0 4 100:130 10
Voința Buc. 6 1 0 5 106:128 8

HRNDBRLm? BOGATĂ ACTIVITATE MOTOCICLISTĂ IN CAPITALĂ Șl IN ȚARĂ

CLASAMENTELE LA ZI
MASCULIN 

Seria I
7. Tehnometal Tim. 7
8. C.S.O. Craiova 7

2
0

1
0

4 135:143
7 66:129

5
0

1. Dinamo Buc. 7 7 0 0 166: 69 14
2. Steaua Buc. 6 5 0 1 134: 91 10
3. CSMS Iași 7 3 1 3 127:167 7
4. Rapid Buc. 7 3 0 4 124:131 6
5. Tractorul Brașov 7 3 0 4 116:156 6
6. Rafin. Teleajen 7 2 1 4 100:111 5
7. Dinamo Bacău 6 0 3 3 91: 98 3
8. Știința Buc. 7 1 1 5 96:131 3

Seria a Il-a
1. Dlnamo Brașov 7 5 0 2 120: 89 10
2. Știința Petroșeni 7 5 0 2 146:129 10
3. C.S.M. Reșița 7 5 0 2 163:145 10
4. Știința Tim. 7 4 0 3 137:117 8
5. Știința Tg. M. 7 3 1 3 112:106 7
6. Voința Sibiu 7 3 0 4 100:121 6

FEMININ 
Seria I

Faza orășenească 
a campionatului republican 

la Bacău
Recent s-a desfășurat în sala Steaua 

roșie din Bacău faza orășenească a 
campionatului republican. Au parti
cipat peste 30 de gimnaste.

REZULTATE: cat. a 11-a jun.: 
1. Viorica Popescu (Dinamo), 2. Lu
cia Grecu (Dinamo), 3. Lăcrămioara 
Stoinea (Dinamo); cat. I jun.; 1. 
Elena Bontaș (Dinamo), 2. Elena 
Bibere (Dinamo), 3. Mihaela Neagu 
(Steaua roșie) ; cat. I sen.: 1. Ma
ria Andrioaie (Steaua roșie), 2. Ma
riana Rusu (Steaua roșie), 3. G. If- 
tode (Steaua roșie).

1LIE 1ANCU — coresp. regional

• Astăzi, la Bacău, va avea loc 
partida restantă Dinamo — Steaua.

1. Progresul Buc. 7 5 2 0 54:28 12
2. Rapid Buc. 7 5 1 1 77:34 11
3. Tractorul Brașov 7 4 1 2 54:43 9
4. Faianța Sighiș. 7 4 0 3 69:43 8
5. S.S.E. Ploiești 7 4 0 3 54:44 8
6. Știința Buc. 7 3 0 4 53:43 6
7. Unirea Buc. 7 1 0 6 35:88 2
8. S.S.E. Constanța 7 0 0 7 24:97 0

Seria a Il-a

1. C.S.M. Sibiu 7 7 0 0 88:50 14
2. Știința Tim. 7 6 0 1 99:53 12
3. Mureșul Tg M. 7 3 0 4 53:50 6
4. Construct. Tim. 7 2 2 3 65:65 6
5. C.S.S. Ban. Tim. 7 2 2 3 55:60 6
6. S.S.E. Petroșeni 7 2 1 4 50:67 5
7. Vestitorul Buc. 7 2 0 5 30:62 4
8. Favorit Oradea 7 1 1 5 52:85 3

Clasamentul seriei a II- a (masculin)
este întocmit cu următorul rezultat
omologat de Federația Romînă de
Handbal : Voința Sibiu — C.S.O. Cra-
iova 6:0.

Și in orașul Sibiu au avut loc frumoase întreceri motocicliste la care au parti
cipat numeroși concurenți. Iată o fază de la concursul dotat cu „Cupa celor șase 

orașe" desfășurat pe pista stadionului din localitate

REZULTATELE CONCURSULUI 
DE LA PLOIEȘTI

Duminică dimineața a avut loc la 
Ploiești un concurs de motociclism de 
viteză pe circuit, organizat de asocia
ția sportivă Locomotiva C.F.R. și do
tat cu „Cupa 7 Noiembrie". Au par-

Margareta Perevoznic conduce 
in finala campionatului feminin

ticipat mai mult de 50 de alergători 
de la Steagul roșu Brașov. Voința 
București, Voința Pitești, Dinamo Ga
lați, Poiana Cîmpina, Energia Foc
șani și Locomotiva C.F.R. Ploiești. 
Cele mai populate probe au fost cele 
de la clasele 250 cmc (18 concurenți), 
125 cmc (16) și 175 cmc (12). S-au 
evidențiat alergătorii de la Steagul 
roșu Brașov, care au cîștigat patru 
probe prin P. Ovidiu. 175 și 250 cmc, 
O Stephani (350 cmc) și P. Miilner 
(500 cmc) precum și I. Pasat (Voin
ța București), învingător la 125 cmc. 
„Cupa 7 Noiembrie" a revenit alergă
torilor de la Steagul roșu Brașov,

Locațiune de bilete
• S-au pus în vtazare la casele obiș- 

nuite biletele pentru cuplajul de fotbal 
PROGRESUL—U.T.A. și VIITORUL— 
ȘTIINȚA IIM1ȘOARA de duminică 
28 X. a.c., de pe stadionul Republicii.

BRAȘOV 24 (prin telefon). — Run
dele a 3-a și a 4-a ale finalei femi
nine de șah au fost caracterizate prin 
aceeași luptă dîrză și interesantă ca 
și primele două. Iată rezultatele: Ur
zică — Polihroniade 0—1, Nicolau 
— Voicu 1—0, Simu — Perevoznic 
0—1, Baumstarck — Pogorevici 
0—1, Desmireanu — Makkai 0—1, 
Samarian — Ghișa 1—0, Turturea — 
Teodorescu 0—1, Manolescu — Rădă
cină remiză. (Runda a 3-a). Polihro-

niade — Rădăcină 1—0, Makkai — 
Baumstarck 0—1, Perevoznic — 
Turturea 1—0, Ghișa — Nicolau 
0—1, Pogorevici — Manolescu și Ur
zică — Samarian remiză. Teodorescu 
— Desmireanu și Voicu — Simu în
trerupte (runda a 4-a).

După patru runde conduce în cla
sament Perevoznic 3*/2 p. urmată de 
Polihroniade și Nicolau cu cîte 3 p., 
Urzică și Pogorevici 2*/2 p.

CAROL GRUIA — coresp. reg.

• Dc asemenea, s-au pus în vînzare la 
casele din str. Ion Vidu, Agenția Pro
nosport din Bd. 1848 nr. 37, Agenția 
CCA și stadioanele Dinamo și „23 
August", biletele pentru s-pectacoiele 
Ansamblului cehoslovac de revistă pe 
gheață care prezintă în fiecare seară 
la ora 19,30, la patinoarul artificial, 
spectacolul „Reportaj pe gheață".

• Pentru concursul internațional de 
gimnastică din 3—4 noiembrie, între 
reprezentativele R. P. Romîne și Japo
niei, asociațiile și cluburile sportive pot 
înainta cereri de bilete pînă la data de 
31 octombrie, la F. R. Gimnastică.

Constructorul Borzești, o asociație sportivă fruntașă
De curînd s-a împlinit un an de la 

înființarea asociației sportive Construc
torul Borzești. Această aniversare a fost 
sărbătorită prin înscrierea în asociația 
sportivă a 112 noi membri UCFS.

Asociația sportivă Constructorul Bor
zești (președinte tov. 1. Doboș, secre
tar N. Spînu), cu sprijinul comitetului 
sindical a reușit ca la puțin timp după 
constituire să aibă baza materială nece
sară. Astăzi dispune de un inventar de 
echipament și materiale sportive în va
loare de 4.000 lei. La aceasta a contri
buit și faptul că toți membrii UCFS 
stat ou cotizația la zi.

Sportivii de la Constructorul Borzești 
practică fotbalul (echipa activează ta 
campionatul orașului Onești), popicele, 
tenisul de masă și voleiul.

In urma indicațiilor biroului orga
nizației de bază P.M.R., consiliul aso
ciației și-a înscris în planul său dc mun
că noi obiective ca : amenajarea unui 
teren de fotbal, confecționarea unei vi
trine sportive și a unui panou cu re
cordurile asociației. De asemenea s-au 
luat măsuri menite să îmbogățească acti
vitatea sportivă a constructorilor din 
localitate.

Corespondentă trimisă de 
GH. GRUNZU

ÎNTRECERILE ÎNCEPĂTORILOR

Comisia de moto din cadrul consi
liului raional UCFS Medgidia a or
ganizat cîteva reușite concursuri mo- 
tocioliste pentru începători printre care 
două concursuri de regularitate și re
zistență, pe ruta Medgidia—Cernavo
dă și retur, de viteză pe un kilometru 
lansat și de îndemînare și suplețe. La 
aceste concursuri au participat nume
roși iubitori ai sportului cu motor din 
localitate. S-au evidențiat: C. Grofu 
la 125 cmc, C. Taragul la 175 cmc, 
C. Stoian și C. Băcanu la 250 cmc. 
(După o corespondentă de la IONEL 
ECH1M)

DUMINICA DIMINEAȚA 
LA BRĂILA..

...va avea loc un interesa:* 
motociclist de viteză pe velodrom, or
ganizat de asociația sportivă Voința 
din localitate cu participarea s’ergă- 
terilor de la cluburile bucure^B^j 
Steaua și Voința precum și de la a-B 
sociațiile sportive Energia Focșani, 
■Dinamo Galați, Voința Brăila ș. a. 
Cursele se vor desfășura în serii de 
cîte doi alergători, curse de urmărire 
și curse cu handicap.

...Șl LA BUCUREȘTI

Pe pista stadionului Unirea se va 
desfășura, duminică, începînd de la 
ora 10, faza a patra — ultima — a 
campionatului de viteză pe zgură. 
Principalii pretendenți la titlu (R. Jur- 
că și Gh. Voiculescu) vor avea de 
suportat asaltul alergătorilor Al. Sin
ea, C. Radovici și Al. Pop. Toate a- 
cestea promit un spectacol frumos cu 
o luptă sportivă dîrză.

SCRIMA

„Zona** de llorclă ictc de la Constanta

Pe locul I—-trăgătoarele de la Petrolul Ploiești->

Cea de a doua zonă de floretă fe
minină a fost găzduită de orașul 
Constanța. Participante : echipele Pe
trolul Ploiești, Stăruința Timișoara, 
A.S.M. Lugoj, C.S.O. Craiova și C.S. 
Farul Constanța.

Ca și la „zona" rezervată floretiș- 
tilor, de la Craiova, victoria a surîs, 
în final, echipei Petrolul Ploiești 
(Cecilia Neagu-Dicuiescu, Magda'ena 
Cora, Mira Crăciunescu, Drinel Va- 
silescu) care și-a întrecut de o ma
nieră categorică toate adversarele: 
9—0 cu A.S.M. Lugoj și C.S.O. Cra
iova, 10—1 cu Stăruința Timișoara și 
9—2 cu C.S. Farul Constanța. Locul 
II l-au ocupat floretistele de la C.S. 
Farul (9—0 cu A.S.M. Lugoj și C.S.O. 
Craiova și 9—3 cu Stăruința Timi
șoara).

In acest fel, Petrolul Ploiești și 
C.S. Farul Constanța s-au calificat 
în finală.

La individual, concursul a fost do
minat de trăgătoarea Cecilia Neagu- 
Dicuiescu (Petrolul) care a totalizat 
numărul maxim de victorii (7). după 
cîteva asalturi de bună calitate (cu 
Anca Hristu și Derviș Gevidan în 
special). După felul cum s-a com
portat pe planșă, sportiva din Plo
iești promite să aibă un cuvînt greu 
de spus la finala pe țară. In urma 
ei s-au clasat Maria Păunescu (Fa
rul) cu 5 v., Anca Hristu (Farul) cu 
4 v., Magdalena Cora (Petrolul) cu 
4 v., Marieta Munteanu (Petrolul) cu 
3 v. și Derviș Gevidan (Farul) cu 
2 v.

De remarcat strădaniile organelor 
sportive din Constanța de a organiza 
cît mai bine întrecerile, precum și 
spiritul de disciplină care a caracte
rizat pe toate trăgătoarele partici
pante.



Progresul București— Selecționata categoriei B

„Duel“ spectaculos intre Caricaș și Zgardan. Ci ști- 
gă stoperul echipei bucureștene

Foto: "V. Bageac

Știri, rezultated 7

Atracția „deschiderii" 
de ieri, de pe stadionul 
Republicii, a constiiuit-o, 
fără îndoială, prezența, 
din nou, a unor jucători 
cu perspective din cate
goria B. încă o dată, 
publicul bucureștean și 
specialiștii au văzut că 
la porțile categoriei A 
bat o serie de tineri fot
baliști cu reale calități, 
valori care trebuie cize
late cu grijă. Conside
răm că inițiativa F.R.F. 
de a alcătui o selecțio
nată a categoriei B 
binevenită.

Pentru fotbaliștii 
cauză selecționarea 
tr-o astfel de echipă 
un puternic stimulent. 
Faptul a fost evident! în 
strădaniile lui Zgardan, 
Ivan, Chivu și ale cole
gilor lor de a oferi îm
preună cu partenerii de 
joc faze de bună cali
tate. Partida a fost utilă 
și pentru Progresul. Con- 

' ducerea tehnică a forma
ției bucureștene a încer
cat cîteva elemente ti- 

s-au arătat capabile să în- 
cu succes pe titulari. La

este

în 
în- 
este

De ce se trage atît de puiin la poartă ?
în continuarea anchetei noastre pe 

tema „De ce se trage atît de puțin 
la poartă?”, publicăm astăzi alte trei 
răspunsuri.

Gh. DUNGU (Rapid București)

antrenor sau efectuat din inițiativa 
jucătorilor. Precizez, însă, că exerci
țiile de tras la poartă trebuie efec
tuate în mișcare, în condiții cit mai 
apropiate de cele de joc și să urmă
rească formarea de deprinderi la am
bele picioare.

SIMBATA ȘI DUMINICA IN CAPITALA

Jocurile programate la sfîrșltul a- 
cestei săptămîni în 

jjiațmta după cum urmează :

SIMBATA

Capitală se vor

Teren Gloria, ora 
torul Brașov (cat. B)

DUMINICA

15 : Metalul—Trac-

Stadionul Republicii, ora 13,15 : Pro
gresul—U.T.A. (cat. A) ; ora 15 : Viito
rul—Știința Timișoara (cat. A).

Stadionul Giulești, ora 9.15 : Rapid— 
Știința Cluj (tineret) ; ora 11 : Rapid— 
Știința Cluj (cat. A).

Teren Progresul, ora 8.30 : Progresul— 
U.T.A. (tineret) ; ora 10,15 : Viitorul — 
Știința Timișoara (tineret).

Campionatul de juniori : Dinamo O- 
bor—Farul, teren Dinamo I, ora 10.30 ; 
Știința—Metalul București, teren Știin
ța (Tei), ora 9,45 ; Viitorul—IMU Med
gidia, parcul 23 August teren IV, ora 
10 ; S.S.E. nr. 2 ------- — * -
23 August teren IV, ora 
Rapid București, teren Steaua 

iQ-,15 ; Progresul—Dinamo Buc., 
■Medicina, ora 10,15.
INTILNIRI AMICALE, AZI. PE

DIONUL REPUBLICII
CTubul Steaua organizează azi,

S.S.E. nr. 1 parcul
12 ; Steaua— 

I, ora 
teren

STA-

.______ ___ . îm
preună cu Rapid și Știința, cîteva in- 
1_ __L__ 7. g-
chipa de fotbal Știința (din cat. B) în- 
tîlnește formația de tineret a echipei 
Steaua. După acest meci se vor ----------
primele formații ale cluburilor ___
și Rapid. In ambele meciuri, în caz 
de rezultate egale, echipele învingătoa
re vor fi desemnate prin executarea a 
cite H lovituri de la 11 m. In pauze 
vor avea loc demonstrații de călărie— 
obstacole și dresaj (cu participarea ce
lor mai buni călăreți), — atletism și 
ciclism. întrecerile sportive se vor des
fășura pe Stadionul Republicii, înce- 
pînd de la ora 15.

DIN CAMPIONATUL DE JUNIORI
SERIA I : Steaua roșie Bacău—

C.S.M.S. Iași 2—4 (1—2), CFR Pașcani— 
Dinamo Bacău 4—0 (1—0), Rulmentul
Bîrlad—Unirea Botoșani 7—4 (2—2), Mol
dova Iași—Chimia Suceava 0—3 (0—0).
SERIA A U-a : C.S.O. Galați—Dinamo 
București 0—7 (0—2), Ancora Galați— 
S.S.E. Ploiești '3—2 (0—1), Progresul 
Brăila—FI. roșie Tecuci 3—0 (1—0),
SERIA a IlI-a : Flacăra Moreni—C.S.M. 
Sibiu 1—2 (0—0), Steagul roșu Brașov— 
Tractorul Brașov 1—2 (1—0), Metalul Si
ghișoara—Carpați Sinaia 0—1 (0—1), Lu
ceafărul Brașov—C.S.M. Mediaș 0—2 
(0—1). SERIA a V-A : Metalul Tîrgoviște— 
Progresul Alexandria 4—0 (1—0), Uni
rea Slatina—Minerul Cîmpulung 3—3 
<1—3), Electro putere Craiova—Unirea 
Rm. Vîlcea 5—0 (3—0). SERIA a Vl-a : 

>■ C.S.M. Reșița—Minerul Lupeni 4—1
(2—0). SERIA a Vil-a : Topitorul Baia 
Mare—Steaua roșie Salonta 1—3 (0—0). 
SERIA a VUI-a : Arieșul Turda—Side- 
rurgistul Hunedoara 3—3 (0—2), ”
ța Tg. Mureș—Harghita Tg. Mureș 
(1—0), A.S. Cugir—Minerul Vulcan 
(3—0), Mureșul Tg. Mureș—Clubul 
Iar Cluj 1—1 (1—1).
C.S.O. CRAIOVA—C.S.M. REȘIȚA 

CRAIOVA 24 (prin telefon).
s-a ** . ‘ .............................
tanță de categorie B (seria a Il-a) din
tre C.S.O. și C.S.M. Reșița. Gazdele au 
dominat aproape 70 de minute dar n-au 
reușit să marcheze. De remarcat că în 
min. 50 craiovenii au ratat un 11 metri 
prin Mihăescu. Jocul a fost de nivel 
tehnic satisfăcător. (T. Ștefănescu — co
respondent).

teresante întîlniri sportive. Astfel,

întrece 
Steaua

Voin-
1—0
5—1

Șco-

o—o
_ ___ Astăzi

disputat în localitate meciul res-

★
In urma acestui rezultat, clasamentul

serici a Il-a se prezintă astfel :

1. Metalul Buc. 8 5 2 1 13: 4 12
2. Dinamo Pitești 8 4 3 1 15: 6 11
3. C.S.M. Sibiu 7 5 1 1 18: 8 11
4. C.S.M. Reșița 8 4 2 2 17:12 10
5. Unirea Rm. Vîlcea 8 3 2 3 10: 8 8
6. Chimia Făgăraș 8 4 0 4 14:15 8
7. C.F.R. Roșiori 8323 11:15 8
8. C.S.O. Crâiova 8 15 2 11:11 7
9. C.S.M. Mediaș 8 2 3 3 13:15 7

10. Dinamo Obo-r 8 2 3 3 11:14 7
11. știința Buc. 8 2 3 3 14:19 7
12. Tractorul Brașov 8 2 15 11:16 5
13. Progresul Alexandria 8 1 3 4 9:19 5
14. Drubeta Tr. Severin 7 1 2 4 9:14 4

ncre care 
locuiască 
victoria finală a bucureștenilor a con
tribuit! pe lîngă omogenitatea și ma
turitatea firească a echipei și voința 
de a 
gescu 
16 și 
(min.
(min.
tru selecționata categoriei B.

PROGRESUL: Cosma (Opanschi)
— Nedelcu, Carîcaș, Soare (Panait)
— loniță (Maior). Știrbei (Pașcanu)
— Oaidă (Copil III), Georgescu (Po
pescu), Olaru, Sandu, Baboie.

SEL. CAT. B : Niculescu (Erdely)
— Anton, Tudor (Borbely), Sava 
(Vădan) — Donciu (Zgardan), Ivan
— Cuconea (Martinov ici), Pasan 
(Chivu), Zgardan (Rădulesou), Stan- 
ciu (Lovin), Iacob (Hauler).

se impune a lui Sandu, Geor- 
etc.
82),
59)
20)

Âu înscris: Sandu (miri. 
Olaru (min. 29), Baboie 
pentru Progresul, Iacob 
și Lovin (min. 68) pen-

VALENTIN PÂUNESCU

Ne-am adresat portarului echipei 
Rapid, în prezent și în lotul repre
zentativ, pentru că Dungu a jucat 
la începutul activității sale... centru 
înaintaș. Intr-adevăr, Dungu a debu
tat — cu ani în urmă — în acest 
post, la Făgăraș, unde-1 avea ca an
trenor pe Șepci. La un meci înșă, 
echipa a rămas fără portar și atunci 
Șepci l-a încercat pe Dungu. Acesta 
a dovedit calități atît de bune, încît 
de atunci a rămas portar... Așadar, 
Dungu poate vorbi despre problema 
noastră și ca portar și ca... înaintaș. 
Să-i dăm cuvîntul :

— Puțin se trage la poartă pen
tru că majoritatea apărărilor joacă 
închis, supraaglomerat, ceea ce ră
pește mult din posibilitățile înainta
șilor de a-și crea poziții de șut. Iar 
calitatea scăzută a trasului la poar
tă se datorește, după mine, unui de
fect capital: mulți înaintași joacă cu 
capul în jos. Din această cauză, ei 
nu văd unde trag, se pripesc, nu 
trag din poziții mai potrivite. In 
plus, se folosește numai „piciorul 
legitimat", adică trag cu un singur 
picior, în marea majoritate a cazu
rilor cu dreptul.

— Ce-i de făcut ?
— In primul rînd, Jucătorii trebuie 

învățați să joace cu capul sus, să 
vadă tot terenul, să evite eventualele 
intervenții ale apărătorilor. Pentru a- 
ceasta stau la dispoziție multe exer
ciții, dintre care aș nota unul sin
gur : la antrenamente, jucătorii — 
împărțiți în două echipe — să poarte 
echipament de aceeași culoare, deo
sebiți doar prin bascuri cu culori di
ferite. în felul acesta, pentru a-și 
căuta partenerii, ei vor fi siliți să se 
uite mereu în sus, după capetele ju
cătorilor.

De fapt, îmbunătățirea și perfec
ționarea trasului Ia poartă se rezumă 
în ultimă instanță la antrenament și 
numai la antrenament, organizat de

Stelian CHERCIU, medic sportiv

Pentru cel care-1 cunosc pe tov. 
dr. Cherciu, medicul sportiv al clu
bului Progresul, nu-i un secret că a 
fost un jucător de fotbal acum cîțiva 
ani. Juca portar în echipa facultății 
de medicină și apoi la ICAS. Deci, 
a venit des în contact cu balonul. 
Iată părerea sa :

— Cauzele insuficientului tras la 
poartă ? Una din ele și cea mai im
portantă este pregătirea tehnică neco
respunzătoare, care — la rîndul ei 
— se datorește modului cum s-a lu

du-se această problemă în raport cu 
necesitățile fotbalului nostru decît 
numai printr-un antrenament intens, 
în condițiuni 
joc, în cursul 
puși să tragă 
ziție și de la 
bele picioare.
norii și fotbaliștii au la îndemînă 
multe exerciții. Paralel, antrenorii 
trebuie să dezvolte la jucători mai 
mult simț de răspundere, mai multă 
conștiinciozitate.

'» 
cit mai apropiate de 
căruia jucătorii să fie 
oricum, din orice po- 

orice distantă, cu am* 
Pentru aceasta antre-

Petre BADEA, arbitru (Brașov)

la poar-

SHLCJIOMTA DIVIZIONARA A
SELECȚIONATA OLIMPICĂ A R. S. CEHOSLOVACE 3-0 (1-0)

(Urmare din pag. 1)

tru Emil și Koszka. Scăderile de riim 
s-au produs îndeosebi cînd unii ju
cători încercau să rezolve fazele prin 
conducerea prelungită a mingii. In 
legătură cu aceasta trebuie să sub
liniem că în unele faze de apărare 
cîțiva dintre jucătorii noștri au gre
șit abuzînd de dribling și de pase 
(Popescu, Koszka, Voinea, Georgescu, 
Ozon), ținînd jocul în loc și uneori 
chiar pierzînd

în ai doilea rînd, selecționabilîi au 
arătat că vor să aplice ci) mai bine 
schemele tactice stabilite, să dea echi
pei un stil propriu. Din acest punct 
de vedere se cuvin menționate o se
rie de acțiuni bine concepute și ini
țiate din propriul teren, dezvoltate 
și finalizate, cum a fost aceea din 
min. 53, cînd s-a și marcat golul al 
doilea, sau aceea din min. 55, pe care 
apărarea oaspeților — prinsă pe pi
cior greșit — a respins-o în ultimă 
instanță, trimițind balonul în corner. 
Aceste faze, ca și altele — în cursul 
cărora s-au remarcat Ozon și Gher- 
gheli — au lăsat să se întrevadă po
sibilitățile de joc constructiv ale echi
pei, atunci cînd fotbaliștii se concen
trează suficient Ceea ce selecționata 
divizionară a realizat intr-o măsură 
mai 
sau, 
ți uni 
nai,

în 
trtil. 
de pregătire, fizică mai ales, 
atras atenția asupra unor 
lățiri care trebuie aduse în legătura 
dintre mijlocași și înaintași pentru 
o mai rapidă executare a contraatacu
rilor, în finalizarea 
și în combinațiile 
direcție de atac, 
păstrarea cit mai 
existat în generali, 
randamentul așteptat.

întîlnirea s-a încheiat cu rezultatul 
de 3—0 (1—0) în favoarea selecțio
natei noastre divizionare, prin golu
rile marcate de: OZON (min. 25) — 
la un corner executat de Ivansuc—,

balonul.

mică a fost) schimbarea de ritm 
mai bine-zis, trecerea de la ac- 
len-te, de pregătire a atacului fi
la faze rapide.
concluzie un meci de verificare 
El a arătat un stadiu avansat 

și a 
îmbună-

acțiunilor, precum 
cu schimbare de 

Preocupare pentru 
mult a mingii a 
Publik nu a dat

ANCHETA NOASTRĂ

cu jucătorii la vîrsta de junio- 
Aici trebuie căutat în 
răspunsul ia întrebarea 
Tinerii fotbaliști vin cu 
insuficient însușită, cu 
incomplet formate sau

crat 
rat. 
rînd 
sus. 
nică 
deri 
Iar cînd sînt promovați în echipe de 
categorie superioară, 
alt fenomen: unii nu 
bunătățească tehnica, 
execuțiile, nu depun 
pasiune, astfel încît 
tragă din orice poziție, de la orice 
distanță, cu ambele picioare și cu 
orice parte a piciorului.

Astăzi, in cadrul antrenamentelor 
se afectează mult timp pentru exer
sarea trasului la poartă. Jucătorii 
însă, nu folosesc timpul acesta mă
car, în mod conștiincios pentru a-și 
perfecționa șutul. Ei pretind de 
multe ori că știu să tragă la poar
tă, deși în sinea lor cred contrariul... 
De aici și teama lor de a șuta mai 
des și din poziții cît mai dificile.

In concluzie, eu nu văd rezolvîn-

primul 
de mai 
o teh- 
deprin- 
greșite.

se produce un 
caută să-și îm- 
să-și corecteze 

suficient suflet, 
să ajungă să

Și acum, să-l ascultăm pe arbi
trul P. Badea. Ca fost jucător (și 
el a jucat pînă nu de mult, și... tot 
portar, la Dinamo Brașov) a sub
liniat un aspect foarte interesant:

— După părerea mea, trei cauze 
sînt mai principale :

a) La antrenamente, exercițiile de 
tras la poartă se fac în mod static, 
nu în mișcare, în condiții de joc sau 
apropiate. De aceea se creează de
prinderi care nu corespund în joc.

b) Apărările aplică tactici defen
sive exagerate (o supraaglomerare 
care duce de multe ori la 4 și chiar 
5 fundași și 3 mijlocași). Aceasta 
răpește din posibilitățile înaintașilor 
de a-și crea poziții și culoare libere 
de șut.

c) Arbitrajul favorizează în unele 
situații apărările într-un mod exage
rat, ceea ce se face în detrimentul 
înaintașilor, care ajung să 
să tragă numai din poziții libere.

Subliniind aceste cauze, de fapt 
arăt și care sînt măsurile. Așadar, 
antrenament în condiții cît mai apro
piate de joc, o invitație la joc mal 
deschis, care să favorizeze și dez
voltarea unui fotbal spectaculos, nu 
o luptă oarbă între apărări și îna
intări, și un arbitraj care să sanc
ționeze cu aceeași promptitudine și 
severitate și abaterile apărătorilor, 
fără să alunece pe panta favorizării 
lor în fazele de joc confuze și îm 
care, de obicei, dezavantajează înain
tările.

prefere 
ibere.

GHERGHELI (min. 53) — în urma 
unei frumoase acțiuni pornite de la 
Georgescu — și PETRU EMIL (min. 
60) — la 
și care a provocat învălmășeală în 
fața porții apărate de Mokrohajsky. 
A condus foarte bine Faturos (Gre
cia), ajutat la tușă de M. Popa și 
V. Dnmiteescu.

SEL. DIVIZIONARA: 
Georgescu, Nunweiller III, Macri 
Petru Emil (Ghergheli min. 62), 
Koszka — Ivansuc, Ozon, Voinea. 
Popescu. Ghergheli (Publik).

REPREZ. OLIMPICA a R. S. C.! 
Schmuker (Mokrohaisky min. 46) — 
Urban, Pieman (Ciadek min. 63), 
Weiss (Pieman) — Dvorak (Bene 
min. 46), Rias — Velecki, Knebort, 
Gaborik. Tauchen, Valoșek (Medvid 
min. 46).

Drumul perseverențe!...

un corner bătut de Ozon

Sfetcu

De la lanterna la... conducere ! 
fotocompoziție de Neagu Rădulescu

PRONOSPORT • PRONOEXPRES • PRONOSPORT
Pentru participanții la concursul Pro

nosport de duminică 28 oct. a. c., ’ *’* 
cîteva amănunte în legătură cu 
pele cuprinse în program :

I. Rapid — acasă : a învins pe : ! 
gul roșu (2-1), Dinamo București 
Dinamo Bacău (5-1). A terminat la ega
litate cu Știința Timișoara (1-1).

Știința Cluj — în deplasare : a în
vins pe Minerul (3-1), a terminat egal 
cu Viitorul (0-0), a pierdut la Steagul 
roșu (2-4) și la Farul (2-4).

II. Viitorul — acasă : a învins pe : 
Minerul (7-0), Steagul roșu (7-1). A ter
minat egal cu Știința Cluj (0-0). A pier
dut cu Progresul (1-5) și cu Steaua 
(2-4).

Știința Timișoara — în deplasare : a 
terminat egal cu Rapid (1-1) și a fost 
învmsă de Știința Cluj (1—2), C.S.M.S. 
(1-3) și Petrolul (1-5). Se prezintă slab 
în deplasare.

III. C.S.M.S. — acasă : a învins pe 
Crișana (3-0) și Știința Timișoara (3-1). 
A terminat egal cu : Dinamo București 
(2-2) și Rapid (1-1).

Dinamo Bacău — în deplasare : a 
pierdut cu Steaua (0-2), Știința Cluj 
(0-2), Rapid (1-5) și Știința Timișoara 
(0-3).

IV. Crișana — acasă : a învins pe : 
Steaua (1-0), Viitorul (3-2), U.T.A. (4-3). 
A pierdut cu Farul (0-1).

Dinamo București — în deplasare : 
a învins pe U.T.A. (1-0). A terminat la 
egalitate cu : C.S.M.S. (2-2) și Dinamo 
Bacău (0-0). A pierdut cu Rapid (1-2).

V. Minerul — acasă : a învins pe

iată 
echl-

Stea- 
(2-1).

C.S.M.S. (2-1). A terminat egal cu Pro
gresul (0-0), a pierdut cu Știința Cluj 
(1-3) și a cîștlgat cu Crișana (2-0).

Steaua — în deplasare : a cîștigat re
cent la Viitorul (4-2).

A fost învinsă de Crișana (0-1), Știin
ța Timișoara (0-1) șl Steagul roșu (2-3).

VI. C.S.O. Craiova — acasă : a învins 
pe C F.R. Roșiori (3-0). A terminat la 
egalitate cu : C.S.M. Sibiu (1-1). știința 
București (2-2).

C.S.M. Mediaș — în deplasare : a ter
minat la egalitate cu Știința București 
(2-2) șl a fost învinsă de : C.S.M. Re
șița (1-3) și de Chimia Făgăraș (2-4).

VII Vagonul — acasă : a învins pe 
Recolta (1-0), C.S.O. B. Mare (2-0), A.S. 
Cugir (3-0). A terminat la egalitate cu 
C.S.M. Cluj (1-1).

Crișul Oradea — în deplasare : a în
vins pe : C.S.M. Cluj (2-1), Recolta (2-1). 
A terminat Ia egalitate cu Mureșul (1-1) 
și a pierdut cu C.S.O. Timișoara (1-2). 
Joacă foarte bine în deplasare.

VIU. C.F.R. Pașcani — acasă : a în
vins pe : Rapid Focșani (2-1). Ceahlăul 
(2-0). A terminat la egalitate cu Foresta 
(3-3) Neînvinsă pe teren propriu.

știința Galați — în deplasare : a în
vins pe C.S.O. Brăila (5-2). a terminat 
la egalitate cu FI. roșie Tecuci (2-2) 
șl a pierdut cu I.M.U.M. (0-5).

IX. Mureșul Tg. Mureș — acasă : a 
învins pe A S.M.D. (3-1) șl a terminat 
la egalitate cu Ind. Sîrmei (2-2) șl Cri
șul (1-1).

Arieșul — în deplasare : a termmat 
la egalitate cu : C.F.R. Arad (0-0), 
C.S.M. Cluj (0-0) și Industria Sîrmei

(0-0). A fost învinsă de C.S.O. Timi
șoara (1-2).

Pentru cele șase 
prinse în program, 
tate înregistrate 
campionat :

X. Torino—(d) 0-1
(d) 0-1. Modena Juventus—(a) 3-0 Samp- 
doria ; (d) 1-1 Roma ; (a) 3-1 Bologna.

XI. Sampdorla—(a) 0-3 Juventus ; (d) 
1-2 Genoa ; (a) 0-1 Spăl.

Milan—(a) 1-1 Inter ; (d)
rossi ; (a) 0-0 Fiorentina.

XII. Inter—(d) 1-1 Milan ; 
poll ; (d) 1-1 Palermo.

Atalanta—(a) 1-3 Bologna ; 
rentina ; (a) 2-2 Venezia.

In atenția participanților ! 
meciul Rapid — știința Cluj se __
duminică dimineața, sigilarea buletine
lor depuse la concursul Pronosport nr. 
43, va avea loc duminică dimineață la 
orele 10.30.

echipe italiene cu- 
iată ultimele rezul- 
de ele în actualul

Genoa ; (a) 2-1 Spăl;

0-2 Lane-

(a)

W)

PRONOEXPRES

1-0 Na-

0-2 Fio-

Intrucît 
dispută

La tragerea Pronoexpres din ziua de 
24 octombrie 1962 au lost extrase din 
urnă următoarele numere:

14 37 23 16 25 39

11
: 442.223.

Numere de rezervă : 12 
Fond de premii

Tragerea următoare va avea loc te 
București.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.



Frumoasa comportare CAMPIONATELE MONDIALE DE VOLEI ÎNAINTEA ULTIMELOR MECIURI
a șahiștilor rom ini peste hotare
0 Ciocîlfea l-a învins pe Karaklaicî ș» a remiza) cu Gligorici. 

turneul de la Tolbuhirt• Soos continuă să conducă în

în cea de-a 6-a rundă a turneului 
internațional de șah de la Belgrad, 
campionul romîn Victor Ciocîltea l-a 
învins cu piesele negre pe maestrul 
iugoslav Karaklaicî. Gligorici a cîști- 
gait La Janosevioi, Johanesen a pier
dut la Măriei, iar partidele Fogelman 
— Minici și Czerniak — Rossetto 
s-au terminat remiză.

Partida centrală din cea de-a 7-a 
rundă a turneului toternaționial de 
șah de la Belgrad s-a disputat în
tre fruntașii clasamentului : Gligorici 
și Ciocîltea care-1 învinsese pe marele 
maestru iugoslav la Olimpiada de la 
Vama. Șahistul romin a jucat și de 
data aceasta foarte activ cu piesele 
albe. Gligorici s-a apărat însă cu 
multă precizie, și în cele din urmă 
arbitrii au consemnat remiza. Cu 
același rezultat a luat sfirșit partida 
dintre Măriei și Ivkov. Johanessen, 
cu negrele, a cîștigat la Rossetto. iar 
Minici l-a învins pe Czerniak. Restul 
partidelor s-au întrerupt.

Clasamentul înaintea rundei a 8-a, 
în care Ciocîltea va juca cu negrele 
împotriva lui Janosevic, se prezintă 
astfel: I. Gligorici 6 puncte: 2. 
CIOCÎLTEA 4,5 puncte: 3—4 Janose- 
vici și Ivkov 4 puncte (l): 5. Minici 
4 puncte; 6—8 Măriei. Rossetto, Jo-

P E SCURT
• Cu prilejul unui concurs de na- 

tație desfășurat la Melbourne, cam
pioana olimpică Dawn Fraser (Aus
tralia) a stabilit un nou record al 
lumii în proba de 110 yarzi liber cu 
timpul de 60 de secunde. Performan
ta este echivalentă pe 100 m cu re
zultatul de 59,6. In felul acesta Dawn 
Fraser este prima femeie din lume 
care reușește să parcurgă această 
distantă sub un minut. In proba de 
220 yarzi fluture, Kevin Berry in 
vîrstă de 17 ani a corectat recordul 
mondial, fiind cronometrat cu 2:09,7.

• La Varna a luat sfîrșit campio
natul mondial de șah pentru surdo- 
muti. Pe primul loc s-a clasat echi
pa R. P. Ungare cu 15 puncte, ur
mată de R. P. Bulgaria — 14,5
puncte, R. P. Polonă — 12,5 puncte, 
R. D. Germană 7,5 puncte, R. P. Ro- 
mînă 6.5 puncte, Olanda — 4 puncte.

• Pugilistul nigerian Dick Tiger 
este noul campion mondial al cate
goriei „mijlocii". In meciul desfășu
rat la San Francisco el l-a deposedat 
de centură pe americanul Gene Ful
lmer. de care a dispus la puncte la 
capătul a 15 reprize. După Hogan 
Kid Bassey, Tiger este al doilea pu
gilist nigerian care reușește să-și în
scrie- numele pe lista campionilor 
lumii.

S-a încheiat turneul
baschetbaliștilor romini in U.R.S.S.

TBILISI (Agerpres). — Reprezenta
tivele de baschet-tineret ale R.P. Ro- 
mîne au susținut la Tbilisi întîlniri 
în compania primelor selecționate ale 
R.S.S. Gruzine. Atît la băieți cît și 
la fete, victoria a revenit gazdelor.

RUGBIUL face pași înainte în 
U.R.S.S. După meciurile dintre echipe
le înființate pe lingă Institutele sovie
tice de cultură fizică, în capitala Uniu
nii Sovietice s-a desfășurat o întîlnire 
între selecționatele orașelor Moscova 
și Leningrad. Rugbiștii moscoviți au 
obținut victoria cu scorul de 24—11.

UN DEOSEBIT interes suscită întîl- 
nirea internațională de box dintre 
selecționatele U.R.S.S. și Angliei, care 
va avea loc la 1 noiembrie la Londra. 
Cu două săptămîni înainte de meci 
erau vîndute peste 50 la sută din bile
te. Pină acum cele două echipe s-au 
întîlnit de două ori și de tot atîtea ori 
victoria a revenit în mod clar pugi- 
liștilor sovietici. Și de data aceasta 
pronosticurile sînt favorabile echipei 
Uniunii Sovietice.

FOTBALIȘTII italieni nu vor să- 
zboare. Echipa națională de fotbal a 
Italiei, care la 11 noiembrie urmează 
să intîlnească reprezentativa Austriei la 
Viena, refuză să efectueze călătoria 
spre Viena cu avionul. S-a hotărît, deci, 
ca echipa să plece din Veneția cu tre
nul.

CONDUCEREA Federației internațio
nale de popice a cerut C.I.O. recunoaș
terea sportului de popice ca sport olim
pic.

IN SFIRȘIT, s-a rezolvat problema 
succesorului lui Winterbottom. Noul an
trenor al echipei naționale engleze este 
Alan Wade. In vîrstă de 36 de ani, 
el este profesor de educație fizică și 
practic nu activează în fotbal decît de 
6 ani, la o echipă de divizia a doua: 
Notingham County. Calificarea ca an
trenor de fotbal o are din anul 1954.

hanesen cite 3,5 puncte; 9. Fogelman 
2,5 puncte: 10. Sokolov 1,5 puncte 
(2); 11. Czernik 1,5 puncte; 12.
Karaklaicî 1 (1) puncte.

☆
Șahistul B. SOOS (R P. Romînă) 

continuă să fie liderul turneului inter
național de la Tolbuhin. In cea de a 
8-a rundă Soos a făcut remiză cu 
bulgarul Balcikliev. Alte rezultate: 
Estrada — Nikolov 1—0; Petersen — 
Bausa 1—0: Perez — Kovacev 1—0; 
Partida Piskov — Kaikamadzov s-a 
terminat remiză, iar cea dintre Silva 
și Karastoicev a fost întreruptă.

In runda a 9-a Soos a dispus de 
campionul Cubei, Perez și totalizează 
acum 6,5 p. El este urmat în cla
sament de Bausa (Uruguay) ou 5,5 
p., Perez și Petersen 5 p.

Campionatele mondiale 
de pentatlon modern 
MEXICO (Agerpres). — Sportivul 

sovietic Igor Novikov a cîștigat pro
ba de scrimă din cadrul campionatu- 

! lui mondial de pentatlon modern care 
se desfășoară la Mexico City. El a 
totalizat 1.042,39 puncte. Pe echipe 
victoria m această probă a revenit 

I U.R.S.S.
Proba de tir, a treia a campiona

telor mondiale de pentatlon modern, 
a fost cîștigată de Escobedo (Mexic) 

j cu 980 p., urmat de Novikov
(U.R.S.S.) cu 960 p. In clasamentul 
general individual conduce Lichtner 

I (Austria) cu 2.786 p. urmat de Pethy 
| (S.U.A.) cu 2.714 p„ Sdobnikov 
[ (U.R.S.S.) cu 2.629 p., iar în cel pe 
' echipe conduce formația R P. Ungare.

Comitetul B.E. f.A. a stabilit:

Sistemul de disputare
a Turneului U.E.F.A. de juniori 1963

LONDRA (Agerpres). — Comi
tetul Uniunii europene de fotbal (UEFA), 
întrunit la Londra, a stabilit sistemul 
de disputare a viitorului turneu interna
tional de juniori. Avînd în vedere că 
Ia cea de-a 16-a edi(ie a acestei compe- 
tiții s-au înscris 27 de țări, comitetul a 
hotărît, după lungi discuții, să organi
zeze meciuri eliminatorii pentru a se 
ajunge la un număr de 16 echipe par
ticipante în turneul final. Se califică 
din oficiu la turneul final echipele R. 
P. Romine, învingătoare in 1962, și An
gliei, ca țară organizatoare. Alte trei 
echipe ; Elvefia, Sooția și R. D. Germană,

Selecționata masculină a învins cu 
72—62, iar cea feminină cu 52—45. 
Cu aceste meciuri, turneul tinerilor 
baschetbaliști romîni în U.R.S.S. a 
luat sfîrșit.

MEMolslc|e|p|
CUNOSCUTUL specialist în cursele de 

bărci cu motor, Leonard Owen (Aus
tralia), a suferit un accident mortal la 
efectuarea unei tentative de record 
mondial. Barca sa a fost răsturnată de 
propriile valuri, în timp ce „zbura" cu 
o viteză de 240 km pe oră, iar Owen a 
fost aruncat la circa 9 m înălțime, de 
unde a căzut apoi în apă,

PROVERBLA.LUL calm englezesc nu 
se dezminte, in cursul desfășurării me
ciului de fotbal dintre echipele Brent
ford și Southport un spectator nemul
țumit a aruncat o sticlă asupra arbi
trului. Acesta a oprit meciul, a chemat 
un polițist și l-a rugat să... lumineze 
sticla posesorului ei !

SPRINTERUL italian Livio Berruti, 
campion olimpic în proba de 200 m 
plat și recent învingător la 100 m și 
200 m cu prilejul campionatelor de at
letism ale Italiei desfășurate la Nea- 
pole, a fost suspendat pe o lună de 
federația italiană de atletism. Această 
sancțiune a fost luată în urma decla
rațiilor făcute presei de Berruti în le
gătură cu incidentele care au opus pe 
antrenorii și conducătorii federației 
sportivilor echipei naționale italiene la 
campionatele europene de la Belgrad.

NOUL președinte al Comitetului o- 
limpic național din Japonia și al Co

MOSCOVA 24 
(prin telefon de 
la trimisul nostru 
special), — Cam
pionatele mondia
le de volei sînt 
pe sfîrșite. Joi se 
încheie întrecerea 
echipelor feminine 

angrenate în turneul pentru locurile 
1—8, iar vineri — și aceea pentru 
locurile 1—10 în confruntarea mascu
lină. Dar echipele campioane ale lu
mii sînt ca și cunoscute, căci este cu 
neputință de închipuit ce accident ar 
putea să le oprească din drumul lor 
spre titlu pe echipele U.R.S.S., în 
campionatul masculin, și Japoniei, în 
disputa feminină.

Dovada excelentei sale pregătiri și 
a superiorității față de celelalte for
mații, reprezentativa masculină a 
Uniunii Sovietice a făcut-o în mod 
deosebit marți seara, cînd a redus 
la o simplă formalitate întîlnirea cu 
selecționata R.S. Cehoslovace, parti
dă considerată drept derbiul cam
pionatului. Diferența netă de valoare 
a făcut chiar ca scorul de 3—0 
(15—8, 15—13, 15—9) să se înre
gistreze după o întîlnire care, în ge
nere, nu a corespuns ca spectacol, 
sovieticii conducînd majoritatea tim
pului cu autoritate sau recuperînd cu 
siguranță punctele atunci cînd au 
fost conduși (aceasta s-a întîmplat 
o singură dată, în setul al doilea, 
cînd echipa R.S. Cehoslovace a ega
lat la 8 și a mai făcut în continuare 
4 puncte, fiind însă ajunsă la 12. 
Insă și acest set revine echipei so
vietice cu 15—13). Din reprezentativa 
U.R.S.S., probabili viitoare campioa
nă mondială, s-au remarcat Vosko- 
boinikov, Kovalenko, Burobin, Cesno- 
kov și, în mai mică măsură, Mond- 
zelevski.

Ziua de marți, a șasea etapă a 
turneului final al campionatului mon
dial masculin, ne-a adus bucuria vic
toriei fără drept de apel cucerită

au fost exceptate de la meciurile de 
baraj prin tragere la sor(i.

Celelalte 22 de echipe vor susține me
ciuri eliminatorii. (Tur și retur, după 
cum vor conveni între ele).

lată ordinea acestor meciuri: Belgia— 
Luxemburg ; Austria—R. F. Germană ; 
Irlanda-—-Irlanda de nord ; Țara Galilor 
—Olanda ; U.R.S.S.—R. S. Cehoslovacă; 
R. P. Polonă—R. P. Ungară; Grecia— 
Turcia ; Iugoslavia—R. P. Bulgaria ; 
Spania—Italia ; Portugalia—Franța ;
Suedia—Finlanda.

In aceeași ședință au fost stabilite 
tot prin tragere la sorți cele 4 grupe 
de cite 4 echipe ale turneului final:

Grupa A: Elveția, Scoția, Grecia sau 
Turcia, Austria sau R. F. Germană.

Grupa B: Spania sau Italia, R. P. 
Polonă sau R. P. Ungară, Portugalia 
sau Franța, Iugoslavia sau R. P. Bul
garia.

Grupa C: U.R.S.S. sau R. S. Ceho
slovacă, R. P. ROMÎNĂ, Anglia, Țara 
Galilor sau Olanda.

Grupa D: Irlanda sau Irlanda de 
Nord, Belgia sau Luxemburg, R. D. 
Germană, Suedia sau Finlanda.

Turneul final va avea loc intre 11—23 
a-prilie 1963 în mai multe orașe din 
provincia Sussex din Anglia.

mitetului dd organizare a ediției vi
itoare a Jocurilor Olimpice de vară de 
la Tokio este prințul Tsuneoru Takeda, 
nepotul împăratului Hirohito.

CONVOCAT să apară în fața unei co
misii de anchetă din New York pentru 
a depune mărturie în problema ames
tecului gangsterilor în boxul profesio
nist din S.U.A., noul campion al lumii 
la categoria grea, Sonny Liston, a re
fuzat să se prezinte.

UNA DIN j,perlele negre** ale fotba
lului brazilian, Didi, a încheiat un 
contract cu clubul peruvian „Cristal 
Lima* unde urmează să joace timp de 
doi ani. Buni cunoscători ai moravuri
lor care domnesc în fotbalul profesio
nist, conducătorii clubului au indicat 
în contract o clauză cu totul neobișnui
tă. Didi nu va avea voie să vorbeas
că Ia telefon cu cunoscuții săi din 
Brazilia decît în prezența unui repre
zentant al clubului din Lima care cunoaș
te bine limba portugheză. In caz con
trar Didi va trebui să plătească o a- 
mendă...

INTR-O clinică din Paris a încetat 
din viață fostul campion olimpic în 
proba de combinată alpină, Henri Oreil- 
ler (Franța), ca urmare a rănilor gra
ve căpătate cu prilejul cursei automo

de echipa noastră în fața selecționa
tei R.P. Polone: 3—0 (15—8, 15—10, 
17—15). Voleibaliștii noștri și-au ad
judecat victoria după o comportare 
care, mai cu seamă în seturile 1 
și 2, a fost ireproșabilă, ei acțio- 
nînd atent, deciși în apărare și des- 
fășurînd în atac o activitate de o 
deosebită subtilitate și varietate. 
Echipa noastră a început meciul cu 
R.P. Polonă în formația : Plocon, 
Miculescu, Fieraru, Derzei, Nicolau, 
Drăgan, și a mai folosit pe parcurs 
pe Cherebețiu, Grigorovici și Che- 
zan. Primele Seturi n-au avut isto
ric, ele evidențiind superioritatea de
tașată a echipei noastre. In acest 
timp Derzei a fost cel mai bun om 
al echipei noastre și cel mai bun de 
pe teren. Setul al treilea este oare
cum mai echilibrat, dar după 11—11 
echipa noastră își impune din nou 
superioritatea, cîștigînd cu 17—15.

Din păcate, însă, satisfacția noas
tră din meciul cu R.P. Polonă a fost 
de scurtă durată. In cursul dimi
neții de miercuri, în meciul cu re
prezentativa Japoniei, am încercat 
din nou amărăciunea înfrîngerii. Echi
pa noastră masculină a fost întrecută 
cu scorul de 3—2 (15—11, 4—15, 
12—15, 15—3, 15—7). Desigur, vă 
întrebați care este cauza acestui 
insucces, înregistrat atunci cînd se 
părea că echipa noastră a înțeles 
din greșelile pe care le-a săvîrșit în 
meciul cu R.P. Bulgaria și în alte 
partide ale campionatului mondial. 
Trebuie s-o spunem că motivele în
frîngerii sînt, în general, aceleași 
care au determinat insuccesul nostru 
și în meciul cu R.P. Bulgaria: joc 
șablon, atacuri în forță, greșeli de 
dublaj, lipsă de varietate în joc, lipsă 
de voință, multe greșeli în toate 
compartimentele, conducere defectu
oasă a echipei, schimbări nepotrivite, 
multe servicii greșite, evoluție fluc
tuantă. Independent însă de compor
tarea echipei noastre, trebuie să ară
tăm că arbitrajul prestat de ame
ricanul Fisch a fost în mod evident 
părtinitor Japoniei, echipa romînă 
fiind penalizată foarte des. Alte re
zultate înregistrate în turneul mascu
lin : marți: Bulgaria—Brazilia 3—1, 
R.P. Chineză—Japonia 3—2, Iugo
slavia—Ungaria 3—1 ; miercuri; R.P. 
Chineză—Iugoslavia 3—4, U.R.S.S.— 
Brazilia 3—0, Cehoslovacia — Unga
ria 3—2, Bulgaria — Polonia 3—2. 
înaintea ultimelor două etape clasa-
mentul turneului masculin are u,r-
mătoarea înfățișare

1. U.R.S.S. 7 7 0 21: 4 14
2. Cehoslovacia 7 6 1 18:11 13
3. Romîn ia 7 4 3 17:13 11
4. Japonia 7 4 3 16:16 11
5. Bulgaria 7 4 3 15:16 11
6. Iugoslavia 7 3 4 13:15 10
7. R. P. Chineză 7 3 4 12:18 10
8. Ungaria 7 2 5 15:17 9
9. Polonia 7 2 5 12:15 9

10. Brazilia 7 0 7 7:21 7

Joi, echipa noastră masculină întîl- 
nește Iugoslavia, iar vineri — ultima 
zi a campionatului — jucăm cu se
lecționata Cehoslovaciei.

In turneul feminin, în care a fost 
miercuri zi de odihnă, și care ia sfîr
șit joi, echipa R.P. Romîne a întîlnit 
marți selecționata Japoniei. Odihnind 
titularele și jucînd tot meciul cu 
formația de rezerve (Sonia Colceriu, 
Ileana Enculescu, Elisabeta Nodea, 
Alexandrina Berezeanu, Domnica Cos- 
tîc, Daniela Golimaș), echipa noas
tră a fost întrecută după 3 seturi, 
revenite prezumtivelor campioane 
mondiale la 2, la 0 și la 1.

Alte rezultate: marți: U.R.S.S.— 
Polonia 3—0, Cehoslovacia—R.D. Ger
mană 3—1, Bulgaria—Brazilia 3—0.

biliste Grand Touring—Clase**. Oreil- 
ler devenise de cîțiva ani automobilist 
profesionist, iar accidentul a survenit 
cînd automobilul lui de curse s-a 
răsturnat în timp ce alerga cu o viteză 
de 160 km. pe oră.

IN R.S. CEHOSLOVACA au început 
pregătirile în vederea Universiadei de 
iarnă. Probele de schi se vor desfășura 
la Spyndleruv Mlyn, patinatorii și ho- 
cheiștii se vor întrece la Pardubice, 
întrecerile vor avea loc între 17 și 23 
februarie 1963.

LA NOUA competiție „Cupa Europei" 
la box („Cupa Gremaux") s-au înscris 
pînă în prezent reprezentativele : 
U.R.S.S.ț Belgiei, Poloniei, Bulgarie^ 
Franței, Scoției, R.D.G., Iugoslaviei, 
Italiei și irlandei. Organizatorii scon
tează pe participarea a 16 echipe.

DECATLONIȘTH vest-germani partici
pant! la campionatele europene de at
letism și antrenorul lor Schirmer au 
folosit aparate de radio cu tranzistori 
de emisie-recepție pentru comunicări 
reciproce în timpul șederii îndelungate 
în incinta stadionului din Belgrad, unde 
antrenorii nu aveau acces. De la dis
tanță, antrenorul dirija încălzirea con- 
curenților, comunica punctajul și in
dica tactica. Cu toate acestea, a cîștigat 
Vasili Kuznețov...

GLENN DAVIS, campion olimpic la 
400 m. g. în 1960, care a abandonat at
letismul dedieîndu-se fotbalului ameri
can profesionist, a fost recent conce
diat de clubul „San Francisco 49“ de
oarece jocul său a fost considerat ca 
nesatisfăcător de antrenorul și mana
gerul acestui club.

LUCRĂRILE COMISIEI DE ARBI
TRAJ F.LV.B.

înaintea ultimei etape clasamentul se
prezintă astfel:
1. Japonia 6 6 0 18: 1 12
2. U.R.S.S. 6 5 1 16: 4 11
3. R.S. Cehoslovacă 6 3 3 12:11 9
4. R.P. Romînă 6 3 3 10:10 9
5. R.P. Polonă 6 3 3 10:11 9
6. R.P. Bulgaria 6 2 4 9:13 8
7. R.D. Germană 6 2 4 7:14 8
8. Brazilia 6 0 6 0:18 6

La sesiunea de la Moscova a co
misiei de arbitraj F.I.V.B. țara noas
tră este reprezentată de arbitrul in
ternational Constantin 'Armășescu. In 
seria preliminară de la Riga el a 
condus un meci masculin și unul fe
minin, iar luni a condus meciul R. S. 
Cehoslovacă — R. P. Polonă. Se
siunea de la Moscova a comisiei de 
arbitraj F.I.V.B. a luat hotăriri în 
privința: acordării calității de candi
dați arbitri internaționali unui nu
măr de 10 arbitri, acordării titlurilor 
de arbitri internaționali unui număr 
de 12 arbitri, printre care trei din 
{ara noastră: Nicolae Mateescu, loa- 
chim Niculescu și Milan Stănescu. 
Au fost discutate, de asemenea, li
nele modificări ale regulamentului, în 
care scop a fost alcătuită o comisie 
formată din reprezentanții federați
ilor din U.R.S.S., Japonia și S.U.A. 
Au fost stabiliți arbitrii turneului fi
nal al ediției viitoare a campionate
lor europene, care vor avea loc la 
Budapesta între 10—22 iulie 1963.

**
UNDE SE VOR DISPUTA VIITOA

RELE CAMPIONATE MONDIALE

Marți, la Moscova, și-a început lu
crările Consiliul de administrație al 
F.LV.B. Printre problemele în dis
cuție se află și cea privind vi
itoarea gazdă a campionatelor mon
diale de volei. Pînă acum se cu
nosc două propuneri: cea a 
ției noastre, care solicită organiza
rea atît a campionatelor masculine 
cît și feminine, și cea a R. S. Ceho
slovace, care s-a oferit să organi
zeze numai întrecerea masculină, ur- 
mînd ca altă țară să fie gazdă a 
campionatelor feminine. Se vor sta
bili de asemenea normele de desfă
șurare a turneului olimpic de volei 
de la Tokio. Se preconizează ca la 
J.O. din Japonia să participe 10 for
mații masculine și 6 feminine. De a- 
semenea, Consiliul de administrație 
al Federației internaționale de volei 
va lua în discuție sistemul de dispu
tare a Cupei Campionilor Europeni 
și va proceda la tragerea la sorțL 
In acest for țara noastră este repre
zentată de Gh. Turbuțiu.

FOTBAl PE GLQ3
PARTIZAN

din nou Învingătoare
Liderul clasamentului iugoslav, Parti

zan Belgrad, a obținut duminică o nouă 
victorie: 2—0 cu Buducnost. Steaua roșie 
Belgrad jucînd pe teren propriu nu a 
putut întrece pe Dinamo Zagreb (0—0) 

Hajduk Split a dispus greu de 
O.F.K. Beograd : 1—0. Echipele din No- 
visad au obținut două victorii importan
te : Vojvodina a cîștigat cu 3—2 în fața 
formației Jelezniciar. iar Novisad a dis
pus cu același scor de Sloboda. Alte re
zultate: Radnicki Niș — Sarajevo 2—0, 
Velej Mostar — Rjeka 1—0. In. clasa
ment conduce Partizan cu 12 p.

NOII ANTRENORI
Al UNOR REPREZENTATIVE...

După terminarea campionatului mon
dial o serie de antrenori ai echipelor 
reprezentative au fost schimbați. Ast
fel, noul selecționer unic al echipei 
Spaniei este acum Jose Vilialonga, se
cretarul clubului Real Madrid, care î-a 
înlocuit pe Hernande Coronado și Her
rera. In Italia, noul selecționer unic 
este Edmondo Fabri, fostul antrenor al 
echipei Mantua. Fabri a fost un jucă
tor cunoscut al echipei Internaționale. 
Noul antrenor al reprezentativei Fran
ței este Guerin care și-a cîștigat încre
derea față de membrii Federației fran
ceze de fotbal după meciul nul deos'^ 
bit de valoros pe care echipa Frantev 
l-a obținut recent în compania Angliei 
la Sheffield. Datorită vîrstej înaintate, 
se pare că în scurt timp și Sepp Her
berger, selecționerul echipei vest-ger- 
mane va fi schimbat. Urmașul său va 
fi Herbert Schon care cu prilejui ulti
mului Turneu UEFA pentru juniori a 
fost conducătorul tehnic al echipei 
R.F.G.

Ț.D.N.A. — ANDERLECHT 2—2
La Sofia, pe stadionul -„Vasil Levski" 

s^a disputat iori primul meci din cadrul 
„optimilor" C.C.E. dintre formațiile 
Ț.D.N.A. și Anderiecht (Belgia). Iutii- 
nirea a luat sfîrșit cu un rezultat de 
egalitate: 2-2. Returul se va desfășura 
la 14 noiembrie.

★
In meci retur pentru „Cupa orașelpr 

tîrguri" la fotbal, echipa scoțiană Hi
bernians a învins la Copenhaga cu 3-2 
(1-1) formația locală Staevnet. Cîștigă- 
toare cu 4-0 în primul meci, Hibernians 
se califică pentru turul doi.

★
Ieri s-a disputat la Stuttgart medul 

amical dintre echipele reprezentative ale 
R.F. Germane și Franței. După ce la 
pauză echipa franceză a condus cu 2-». 
partida s-a terminat la egalitate : 2-2. 
Echipa vest germană a egalat cu opc 
minute înainte de terminarea partidei-
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