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SIMPOZIONUL PRIETENIEI

PROLETARI DIN TOATE ȚÂRILE, UNIȚI VĂ! DUMINICI U BUCUREȘTI

In sala de marmură a Casei 
de cultură a tineretului se adu
naseră zeci de iubitori ai sportu
lui din raionul „30 Decembrie". 
Erau muncitori, elevi, studenți, 
care doreau să afle cit mai 
multe lucruri despre sportivii 
sovietici. Prilejul îl oferea sim
pozionul organizat de Comite
tul raional U.T.M. în colaborare 
cu clubul sportiv „Flacăra", cu 
ocazia „Lunii prieteniei ro- 
mino-sovietice".

La început a vorbit maestrul 
emerit al sportului, Ion Cernea.

In cuvinte pornite din inimă, 
el a povestit episoade trăite 
alături de luptătorii sovietici. 
Asistența, purtată pe aripile 
imaginației la marile intreceri 
sportive de la Tokio sau Roma, 
îl urmărea cu atenție și 
puncta frazele cu aplauze.

Despre minunății atleți sovie
tici a vorbit antrenorul fede
ral Gheorghe Zimbreșteanu. 
După o scurtă incursiune în is
toria atletismului mondial, an
trenorul federal s-a oprit asupra 
„meciului prieteniei" care a 
avut loc în 1951, pe stadionul 
Republicii, între atleții romîni

ti

și sovietici. Cu această ocazie, 
tinerii participant! la simpozion 
au aflat că meciul s-a desfă
șurat fără punctaj, că printre 
prieteniile legate atunci se nu
mără și cea dintre Nina Dum- 
badze și Lia Manoliu. Au mai 
aflat că, la întîlnirea de juniori
R. P.R.—U.R.S.S. care a avut loc 
la Ploiești in 1955, au debutat 
renumiții atleți Tamara Press 
și Igor Ter-Ovanesian. „Vedeți 
dumneavoastră — spunea în în
cheiere antrenorul federal 
Gheorghe Zimbreșteanu — noi 
am copilărit cu atleții sovietici, 
sîntem prieteni cu ei, îi res
pectăm și îi prețuim pe acești 
minunați sportivi".

A urmat o reușită demonstra
ție de gimnastică artistică in 
care Elena Tutan și Viorica 
Pleavă au cucerit ropote de a- 
plauze. Apoi, o demonstrație de 
box între Gheorghe Badiu și 
Dumitru Miron de la clubul 
sportiv Steaua. In încheiere, 
participanții la acest simpozion 
al prieteniei au vizionat filmul 
„Meciul de atletism U.R.S.S.—
S. U.A.".

V. TOFAN

LOTURILE NOASTRE PENTRU iNTiLNIREA
DE GIMNASTICĂ CU JAPONIA

Două zile ne mai despart de 
întîinirea dintre gimnaștii ro- 
mîni și cei japonezi din sala 
Floreasca. La această întîlnire 
sportivii se vor prezenta numai 
cu exerciții liber alese, iar cla
samentul se va alcătui la indi
vidual compus și pe aparate.

Oaspeții sînt așteptați să so
sească în Capitală mîine seara. 
Iată acum și loturile din care 
vor fi alcătuite echipele noas
tre : fete: Emilia Liță, Elena 
Tutan, Mariana Ilie, Viorica 
Pleavă, Cristina Doboșan, Cor
nelia Savu, Niculina Gheorghe, 
Rozalia Baizat, Gabriela Pa- 
risianu; băieți: Gheorghe To- 
hăneanu, Anton Kadar, Petre 

*" Miclăuș, Drago® Simionescu, 
Levente Gagyi, Marcel Simion, 
Ion Ola, Nicolae Berea.

După cum se vede, la fete, 
cu excepția Emiliei Liță, ne vom 
prezenta cu lotul de tineret, iar 
la băieți, echipa națională va 
fi și ea completată cu gimnaști 
tineri. Această competiție ofe
ră, deci, un bun prilej de veri
ficare a pregătirii, pentru spe
ranțele noastre.

întrecerile încep în ambele 
zile de la ora 18.

Unul dintre gimnaștii noștri,
Gheorghe Tohăneanu, in zbor 

deasupra calului
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Azi, pe stadionul „23 August**,

Duminică, pe stadionul „23 
August", cu începere de la 
ora 15, se dispută un inte-, 
resant meci între echipele 
Dinamo București și selec-, 
ționata olimpică a R.P. Bul
garia. Din rîndul echipei 
bulgare fac parte jucători 
bine cunoscuți ca Apostolov, 
Dimitrov, Kotkov, Haralam- 
biev și Vasiliev, care sînt 
selecționați și în lotul A al 
R.P. Bulgaria în vederea 
apropiatei întîlniri cu Por-, 
tugalia.

R. P. Romînă-P. P. Polonă la fotbal - juniori
Azi pe stadionul „23 August", 

cu începere de la ora 15, se
lecționata noastră de juniori va 
întilni reprezentativa de juniori 
a R.P. Polone. Un meci atrac
tiv dacă ne gîndim la valoarea 
componenților celor două for
mații și la ultimele rezultate în
registrate de cele două repre
zentative. Recent echipa noastră 
a învins, în fața publicului 
bucureștean, selecționata R.D.G. 
cu scorul de 6—0, după un 
meci în care a fost net supe
rioară. Această partidă a făcut 
să acordăm un calificativ bun 
lotului nostru de juniori care 
se pregătește pentru viitoarea 
ediție a Turneului U.E.F.A.

Avînd insă în vedere valoarea 
modestă a adversarului, ne-am 
exprimat părerea că am vrea 
să-i vedem la „lucru" pe junio
rii noștri în compania unei for
mații mai puternice. Ocazia s-a 
ivit acum. După cum se știe 
echipa de juniori a R.P. Polone 
are o... carte de vizită valoroa
să. Ea a învins în deplasare se
lecționatele R. S. Cehoslovace 
(2—0), R.D. Germane 
R. P. Bulgaria (3—2) 
ținut un rezultat de 
(2—2) în fața echipei

Pentru polonezi partida 
azi e foarte importantă, ea con
stituind o verificare a potenția
lului echipei înainte de meciul

(3—1) și 
și a ob- 
egalitate 

maghiare, 
de

Spania — R. P. Romînă 
în „Cupa Europei44 la fotbal

MADRID 31. - (De la tri
misul nostru special).

lată-ne în ajunul meciului 
cu Spania, care marchează de
butul nostru în cea de-a doua 
ediție a Cupei Europei la fot
bal. Jocul este așteptat cu 
emoție atit de noi cit și de 
gazde, care prezintă o formație 
remaniată, cu multi debutanți 
în echipa națională. Interesul 
manifestat aici pentru această 
întîlnire este reflectat de ru
bricile de sport ale ziarelor, 
care publică ample materiale 
cuprinzind date asupra jucăto
rilor noștri, amănunte de la 
antrenamentele noastre, discu
ții cu conducătorii echipei și 
cu antrenorii. Se contează pe 
un număr de aproximativ 
80.000 de spectatori. Jocul se 
dispută Pe stadionul Bemabeu.

Antrenorii celor două echipe 
au anunțat formațiile :

ROMÎNIA; Sfetcu ■ 
gescu, Nunweiller III, 
E. Petru, Koszka — 
Ozon, M. Volnea, 
Ghergheli.

SPANIA: Vicente
Pachin (10), Rodri (7), Caile fa 
—Paquito, Gloria — Collar (15), 
Adellardo (3), Veloso, Guillot 
(2), Gento (23).

In paranteză, de cite ori a 
fost internațional fiecare jucă
tor. Căpitanul 
Gento.

După cum se
a
pe jucători din 

Este posibilă o 
atac. Prin indis- 

Aston,

echipei este

vede, antreno- 
alcătuit o for-

privesc cu 
de mîine 
dornici să

ALTE JOCURI

- Geor-
Macri— 

Ivansuc, 
Popescu,

(19) «

rul Villalonga 
mafie bazată 
Madrid (7). 
modificare in 
ponibilitatea arbitrului
jocul va fi condus de engle
zul Howey, ajutat la tușe de 
Bricell și Fallik.

Jucătorii noștri 
încredere partida 
(n.r. azi) și sint
realizeze un rezultat cit mai 
bun. Marți dimineața ei au 
făcut un antrenament de 45 
de minute, după care au asis
tat la antrenamentul echipei 
Spaniei, care s-a pregătit în 
continuare, pe același stadion. 
Marți după amiază, ei au făcut 
un antrenament de 90 de mi
nute. In completarea progra
mului, lotul nostru a vizitat 
orașul și Palatul Escorial 
apropierea Madridului.

IntUnirea începe la 
16,30 (ora locală).

din

ora

PETRE GAȚD

Astăzi, pe stadionul „23 August",

Rugbișt’ii romîni întilnesc reprezentativa orașului PragaA .Al

Filmul „Turneul y.LFJL" 
premiata

In capitala R. P. Ungare a fost 
organizat primul festival de filme 
sportive realizate în țările socia
liste. Dintre cele 48 de producții 
prezentate, filme documentare, 
reportaje și filme de tehnică 
sportivă, juriul a ales pentru
finală 11 filme. De un frumos

r succes s-a bucurat filmul romî- 
nesc „Turneul de fotbal U.E.F.A.** 
care a fost distins cu premiul 
trei. Premiul întîi a fost atribuit 
filmului polonez „Boxul", iar 
premiul doi filmului „Campiona
tele mondiale de canotaj** produs 
în R. d4 Germană.

De marți seara, oaspeților 
Capitalei noastre li s-au adău
gat rugbiștii cehoslovaci, cunos
cuți de altfel publicului bucu
reștean, care vor întîlni astăzi, 
pe stadionul „23 August" — 
ora 13,30 — lotul republican 
țării noastre. Partida are loc 
cadrul pregătirilor pe care 
chipa noastră le face în vede
rea jocului de la 11 noiembrie 
cu naționala Franței. Este vor
ba de o întîlnire amicală în 
care antrenorii noștri vor căuta 
să verifice stadiul de pregătire 
a jucătorilor, jocul comparti
mentelor etc.

Evoluțiile anterioare ale rug- 
biștilor cehoslovaci au subliniat 
progresul pe care această echi
pă l-a înregistrat în ultimii ani 
și tocmai de aceea partida de 
astăzi este așteptată cu interes 
deosebit.

Echipa noastră va fi alcătui
tă din următorul lot: Al. Io- 
nescu, Drobotă, Teofilovicl, Că- 
pușan, lordăchescu, C. Preda, 
V. Rusu, Gh. Celea, V. Mora- 
ru, R. Demian, M. Rusu, C. 
Enache — înaintași, C. Stănes- 
cu, Chiriac, Mateescu — mijlo
cași, Wusek, Rahtopol, Irimes- 
cu, Ciobănel, Sava, Teodorescu 
— treisferturi, Penciu, Nedelcu 
=> fundași.

Reprezentativa orașului Pra- 
ga a sosit la București cu ur
mătorul lot de jucători: Smrz, 
Havel, Vojkovsky, Kodytek,

treisferturl, Dosuvdil, fundaș. 
Din delegația, condusă de ing. 
Jan Kudma, fac parte și prof. 
Slama Zdenek și antrenorul Old. 
Pazdera.

Meciul va fi arbitrat de Cor
nel Munteanu.

DEMIAN
văzut de Neagu Rădulescu

Riha, Hrnicko, Krutzner, Jaku- 
bicek, Vondrvs, Kratochvil — 
înaintași, Kraml, Peterek, >Krjci 
— mijlocași, Farkac, Vavra, 
Valasek, Stepanski. Rrvizna

de baraj cu R.P. Ungară, din 
cadrul preliminariilor Turneu
lui U.E.F.A., ediția 1963.

Antrenorii echipei poloneze 
încă nu s-au hotărit asupra for
mației care va evolua mîine. 
Echipa noastră, antrenată de N. 
Dumitrescu și Eugen Iordache, 
va avea următoarea alcătuire: 
Suciu — Grăjdeanu, Mareș, 
Kiss — Ștefănescu, Nunweiller 
VI — Mureșan, Dumitriu II, 
S. Avram, Dinu, Cîrciumăres- 
cu. Rezerve : Duca, Pecs, Sziics, 
Lungu.

Arbitru:

Echipa maghiară Szeged, 
una din fruntașele campionat 
tului categoriei A din R.P.U„ 
va întreprinde un turneu de 
două jocuri în țara noastră, 
ta 7 noiembrie oaspeții vor 
juca la Timișoara cu Știința 
iar la 10 noiembrie la 
București cu un adversar 
care n-a fost încă desemnat

Duminică 4 noiembrie, la 
Brașov, Steagul roșu întîi-, 
nește echipa Sarajevo în ca-, 
drul Turneului balcanic.

D. Hagirov (R.P.B.)

Echipa de juniori a R. P. Polone înaintea antrenamentului făcut 
ieri pe stadionul Republicii din Capitală.

Foto: T. Roibu

Miînc, in sala Dinamo,

începe turneul internațional de baschet
baschetbalistic ae 

face un debut pro-
Sezonul 

toamnă își 
mițător prin turneul internațio
nal ce se va desfășura timp de 
trei zile în sala Dinamo din Ca
pitală. Protagoniste sint prime
le reprezentative ale țării noa
stre și ale R. D. Germane, se
lecționata secundă a R.P.F. Iu
goslavia și 
ret a R.P. 
obiectiv al 
constituie 
noastre reprezentative în vede
rea participării la Jocurile Bal
canice, ce vor fi găzduite de 
Istanbul, între 14—18 noiembrie. 
Baschetbaliștii romîni vor avea 
ca parteneri echipe cu concep
ții de joc diferite, cu particu
larități care le vor cere să a- 
plice tactici variate. Jocul re
prezentativei R. D. Germane se 
bazează, de pildă, pe acțiunile 
poziționale cu doi pivoți, pe o 
strictă respectare a disciplinei 
de joc, în vreme ce componenții

selecționata de tine- 
Romîne. Principalul 
acestor întreceri îl 

verificarea echipei

selecționatei secunde a R.P.F.' 
Iugoslavia pun accentul pe vi
teză și contraatacuri. Așteptăm 
cu mult interes și evoluția echi
pei de tineret a țării noastre, 
care a avut în turneul efectuat 
la Harkov și la Tbilisi o evo
luție promițătoare. Iată loturile 
din care vor fi alcătuite forma
țiile țării noastre : R.P. Romî
nă I: Nedef, Niculescu, Nova- 
cek, Spiridon, Albu, Demian, 
Giurgiu, Kiss, Gh. Valeria, Țe- 
dula, Visner; R.P. Romină —i 
tineret: Cimpeanu, Hoffmant 
Vasilescu, Dragomirescu, Bir- 
san, Dude seu, Popa, Savu, Cim- 
poiaș, Viciu, Diaconescu, Tudosi.

Festivitatea de deschidere a 
turneului din sala Dinamo va 
avea loc vineri, de la ora 18, 
după care se vor disputa me
ciurile : R.P. Romînă I—R.P. 
Romînă — tineret; R.D. Ger-: 
mană — R.P.F. Iugoslavia (B). 
Partidele de sîmbătă și dumi
nică încep tot de la ora 18,30.

Sportivii uzinei mîndria noastră
1

întreprinderea noas- 
— Uzina meca- 

Muscelui — tine- 
contribuie sub-

ION CICU 
secretarul comitetului de partid 

la Uzina Mecanică Muscelulnică 
retul 
stanțial ta îndeplinirea planului de produc
ție. Aproape că nu există secție, atelier, 
in care tinerii să nu se numere printre 
muncitorii fruntași. Acest lucru, firește, ne 
produce o mare bucurie nouă, muncitorilor 
mai virstnici. Dar, ne bucură nu numai 
munca entuziastă a tinerilor in producție, 
ci și succesele obținute 
sportiv.

In rîndul muncitorilor 
tivi. Rezultatele obținute _ 
sport de tinerii noștri arată că aci există 
un colectiv harnic și priceput. Intr-adevăr, 
consiliul asociației sportive Muscelul (pre
ședinte Gheorghe Popescu, secretar Nico- 
lae Stoica) a reușit, intr-o bună măsură, 
să activizeze cele 11 secții pe ramură de 
spart, să asigure fiecăreia un program de

de ei pe tărîm

sînt mulfi spor- 
pe terenul de

de

de

activitate continuu Șî, 
ceea ce socotim foar
te important, să se 
numere printre pri- 

asociație din regiune caremele consilii 
au introdus gimnastica in producție, practi
cată in prezent de peste 1500 de munci
tori.

Secțiile de box, atletism, ciclism, turism 
și schi sint — fără îndoială — cele mai 
puternice, și nu intimplător sportivii aces
tor secții au cele mai bune categorii de 
clasificare. Cu fotbalul insă, treburile nu 
merg așa cum ar dori muncitorii noștri. 
In această privință consider că consiliul 
asociației Muscelul poartă o vină serioasă 
deoarece, in dorința ca fotbalul... „să mear
gă bine" a acordat echipei noastre o atenție 
exagerată, deși rezultatele obținute 
ne-au mulțumit.

nu

(Continuare în pag. a 2-a)
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MULT TINERET IN FINALELE 
CENTRULUI SINAIA

bucurat de succes. Ia star- 
participînd numeroși con-

Pe aleile frumosului parc din 
orașul Sinaia s-au desfășurat dumi
nica trecută, în prezența unui pu
blic numeros, întrecerile finale pe 
Centrul Sinaia, ale sărbătorescului 
cros de mase. Peste 200 de tineri și 
tinere reprezentând asociațiile spor
tive Știința, Rapid, Voința, Progre
sul, Grupul școlar I. C. Frimu Si
naia, precum și Știința Bușteni, 
Vulturul Comarnic și Combinatul 
Azuga, și-au disputat cu ardoare 
întîietatea. Merită a fi evidențiată 
inițiativa organizatorilor de a pro
grama probe pentru numeroase ca
tegorii de juniori ți copii. Iată care 
sînt cei carofa le-a revenit cinstea 
de a cîștiga întrecerile s seniori — 
Florin Moldoveana (Voința Sinaia), 
juniori cat. I — Adrian Ciocîlteu 
(Știința Sinaia), junioare cat. I — 
Maia 
niori
ința 
Ana
băieți 8—12 ani 
man (Știința 
ani —• 
Sinaia).

Ștefan (Știința Sinaia), ju
cat. II — Dan Stoenescu (Ști- 
Sinaia), junioare cat. II — 

Vesteman (Știința Sinaia), 
— Laurențiu Wi- 

Sinaia), iete 8—12
Constanța Gavrilă (Știința

rile s-au 
tul lor .
curenți care au luptat cu însufle
țire pentru calificarea în etapa fi
nală. pe oraș.

Clubul sportiv Rapid (raionul 
Grivița Roșie și-a organizat con
cursul pe aleile cunoscutului „Parc 
al Copilului". Peste 300 de tineri 
și tinere și-au disputat șansele. 
Iată care sînt cîștigătorii: juniori 
— Gheorghe Zaharia (Rapid), ju
nioare — Iosefina Keller (Școala 
de confecții nr. 6), seniori — Con
stantin Florea (Grivița Roșie), se
nioare. — Maria Bozgă (Șc. conf. 
nr. 6).

Și competiția organizată de 
bul sportiv Avîntul (raionul 16 
bruarie) pe stadionul Olimpia 
strîns Ia start mulți concurenți, 
prezentînd asociații sportive 
Semănătoarea, Confecția, C.S.A. 
Școala Agricolă etc. La acesie 
treceri cei mai buni s-au dovedit i 
juniori — 
junioare — 
(Confecția), 
(C.SA. 3).
Moțoc (Confecția),

„Zonele" dc spada de ia Lugoj și Cluj

Trăgătorii de la Petrolul Ploiești
și C. S. M. Cluj au dominat întrecerile

ÎNSUFLEȚITE ÎNTRECERI PE 
RAION, IN CAPITALA

Zilele acestea an avut loc în Ca
pitală întrecerile fazei raionale a 
crosului de mase „Să întimpinăm 
7 Noiembrie*, Peste tot concursu-

Sportivii

De inline, la Giurgiu...

D. Florea 
Alexandra 
seniori - 
senioare

clu-
Fe- 

a 
fe
es 
3, 

în-

(Confecția), 
Diaconeasa 
St Ghid ar 

— Vasilica

Sala de sport a asociației sportive 
Muncitorul lugojan a găzduit întrecerile 
de spadă din cadrul fazei de zonă a 
campionatelor republicane. Au participat 
trăgători din orașele Ploiești, Craiova, 
Constanța, Timișoara și Lugoj.

In întrecerile individuale s-a dat o 
luptă dîrză între trei spadasini : Al. 
Mironov, C. Paisie și M. Alecu. La ca
pătul turneului final, ei au fost nevoiți 
să susțină, în continuare, un turneu de 
baraj. Dar. din nou egalitate ! întrucît 
toți trăgătorii de mai sus — cu vic
toriile obținute — s-au calificat în finala 
pe țară, juriul a hotărît să nu mai or
ganizeze un al doilea „tui" de baraj. 
In acest fel, clasamentul „zonei" de la 
Lugoj se prezintă astfel : 1—3. Al.
Mironov (C.S.O. Craiova), C. Paisie 
(Petrolul Ploiești), M. Alecu (C.S.O. 
Craiova)—5 v., 4. Gh. Moldanschi (Pe
trolul Pi.) — 4 ▼., 5. Gh. Lăudoiu (Pe
trolul Pi.) 6. M. Ekimenko
(Farai C-(a) 7. L. Popescu

(Lugoj) — 1 8. /. Ghimpu șan
(C.S.O. Craiova) — 0 ▼.

Pe echipe, cel mai mare număr de 
victorii l-au realizat spadasinii de la 
Petrolul Ploiești (P. Burluc, Gh Cris- 
tof, Gh. Lăudoiu, Gh. Mol dan schi) care 
au cîștigat astfel această zonă. Pe locul 
II, echipa C.S.O. Craiova. Ambele for
mații s-au calificat pentru finala pe 
țară a campionatelor.

In „zona" de la Cluj, o mare surpriză: 
la individuale, locul I l-a ocupat I. 
Prezemski (favoritul concursului, Ștefan 
Haukler a „sosit" tocmai pe locul 3 1).

Manifestînd o evidentă omogenitate, 
echipa de spadă a C.S.M. Cluj a termi
nat victorioasă turneul. Ea a fost ur
mată de formația Științei Tg. Mureș.

...cei mai buni halterofili ai țării vor 
fi din nou în întrecere. Campionatele re
publicane dc haltere pe echipe vor reuni, 
pînă duminică, cele mai bune echipe din 
țară. Prin urmare, nu vor lipsi echipele 
Steaua, Dinamo Obor, Olimpia și Rapid 
din București, Olimpia Brașov, C.S.M. 
Galați, Știința și C.S.M. Cluj. Dacă pen
tru primul loc candidează cu cele mai 
mari șanse o singură echipă, Steaua, în 
schimb pentru locul secund lupta se 
anunță deosebit de pasionantă între for
mațiile Dinamo Obor, Olimpia Brașov 
și Olimpia București.

Spectatorii din Giurgiu vor avea pri
lejul să urmărească cn această ocazie pe 
cei mai buni halterofili ai țării noastre : 
Ion Pana it (cat. cocoș), Fiți Balas 
(cat. ușoară), Lazăr Baroga (cat. semi
grea) etc. Iată programul complet al 
reuniunilor : vineri : cat. cocoș și pană, 
sîmbătă : cat. ușoară și semi mijlocie, 
duminică: cat. mijlocie, semigrea și 
grea.

3 V.,

ION SUDITU-coresp.

(Urmare din pag. 1)

de la Uzina Mecanică

NICOLAE D. NICOLAE-coreSp.

uzinei
mindria noastră

Muncitorii
Muscelul se mîndresc pe bună drep
tate că din mijlocul lor s-au ridicat 
tineri care sînt astăzi Sportivi de 
frunte ai țarii, ca maestra sportului 
Olimpia Cataramă (atletism). Ion Du- 
mitrașcu (atlet de categoria I), Flo
rea llie, Ion Ivan, Gh. Vișinescu, 
Ion Manea, Ion Marin (boxeri care 
au făcut deseori parte din loturile 
reprezentative de juniori, 
seniori), I. Neagoe și C. 
(cicliști), N. Grabovschî și 
(turism), Vasile Văleanu 
alții.

Acești sportivi, precum 
neri care pășesc acum 
afirmării, au crescut și 
voltat o dată cu uzina. ___
Nicolae Căiînescu, Ton Ghica. 
Mîtu, Nicolae Poferașu — mai 
diferite sectoare de muncă, ei 
spectatori heFpsiți de la înti'nirile îa 
Care participă Sportivii _  . 1_
înconjurat totdeauna cn o dragoste 
părintească, ian ajutat 2 2
oameni adevârați. Așa se explică fap
tul că fotog-afiîle sportivilor Ion 
Marin, Ion Pițigoi, Die Florea, V. 
Vîlceanu, Șt. Minai și ale altora âu 
putut fi văzute nu o dată pe pa
noul de onoare al muncitorilor frun
tași. Cum să nu prețuiești asemenea 
tineri î

Pentru munca entuziastă depusă 
de ei în producție ca și pentru dra
gostea cu care apără culorile spor
tive ale asociației Muscelul, colec
tivul nostru de muncă are numai 
cuvinte de laudă, de prețuire, la 
adresa acestor tineri.

Juniorii se întrec ca însuflețire pe aleile din Parcul Copilului
Foto: T. Roibu

tineret și 
Nicuiescu 
I. Stoian 
(schi) și

și alți ți
pe drumul 
s-au dez- 
Comuniștii 

Isaiia 
dri :tt 
înșiși

uzinei, i-au

să devină
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De lu I.E.B.S.
LOCAȚIUNE DE BILETE

S-au pus in vînzare la casele oblș- 
mâțe, bilete pentru Întâlnirea intor- J 
naționala de gimnastică R.P.R.—Ja
ponia din zilele de 3 și 4.XI.1962, de 
la sala Floreasca, pentru jocurile de 
fotbal Drubeta—Știința Buc. și Me- ‘ 
talul Buc.—Dinamo Obor de sîmbă
tă 3.XI, de pe stadionul Republicii, 
unde vor avea Ioc șl demonstrații 2 
de călărie, aeromodelism, ciclism, si 
peiitru întanirile de fotbal Steaua J 
Kuc.—C.S.M.S. Iași șl Dinamo Buc.— 
Selecționata Olimpică a R.P. Bulga
ria, ce vor avea Ioc duminică LXI 
a. c. pe stadionul „23 August".

De cîteva iile echipa noastră repre
zentativă de tineret a început pregă
tirile îa vederea întîlnirilor din R. P. 
Polonă, din a doua jumătate a lunii 
noiembrie. Se știe că la 18 și 20 noiem
brie, reprezentativa de tineret a R.P. 
Romine va întîlni în meciuri revanșă se
lecționata tării prietene.

La prima vedere s-ar părea că misiunea 
tinerilor noștri pngiliști va fi ușoară, 
amintindu-ne că în luna august, repre
zentanții noștri au surclasat selecțio
nata Poloniei. Scor 9:1 1 Noua confrun
tare dintre cele două echipe este însă 
destul de dificilă pentru boxerii romîni. 
Și aceasta, din mai multe motive. In

VICTORIA CARACAL —
VOINȚA ALEXANDRIA 14-2
Stadionul Progresul din Caracal a 

găzduit întfkiirea amicală de box dintre 
echipele Victoria Caracal și Voința A- 
lexandria. Pugiliștii earacaleni și-au ad
judecat victoria cu categoricul scor de 
14—2. în mod deosebit s-au evidențiat 
boxerii Ion Truică, Viorel Pușa și Cornel 
Iran care au practicat un box tehnic, 
spectaculos. Voința Alexandria a pre
zentat o formație slab pregătită din 
toate punctele de vedere. Acest lucru 
trebuie să dea de gîndit forurilor com
petente din acest oraș. Iată rezultatele 
tehnice: C. Ivan (Victoria) b. ab. A. 
Badea (Voința), D. Neg (Voința) b.p. 
C. Preda (Victoria), V. Iordache (Victo
ria) b.ab. I. Casapu (Voința), I. Pap 
(Victoria) b.desc. St. Badea (Voința), 
St. Iordache (Victoria) b.ab. St. Du
mitru (Voința), V. Pușa (Victoria) b.p. 
Gh. Nistor (Voința), I. Popescu (Vic
toria) b.ab. F. Lupu (Voința), I. Truică 
(Victoria) b.ab. I. Ghiciră (Voința).

G. DONCIU-coresp.

primul fînd, viitorii noștri adversari evo
luează... pe teren propriu, în fața pu
blicului polonez și doresc fierbinte să 
se revanșeze. Pe de altă parte, la pro
punerea federației de specialitate din 
Polonia — propunere acceptată de forul 
nostru de 
ale celor 
boxeri în »«*»?
maximă). Și este știut că mulți dintre 
componehții prirfiei garnituri a R.P. 
Polone sînt tineri șî că, lucru cett, vor 
fi folosiți și în echipa de thietet. In 
sfîrșit, în aceeași, perioadă, o bună parte 
dintre tinerii noștri pugiliști care ar putea 
face deplasarea în Polonia vor fi che
mați să apere culorile țării într-o în- 
tîlnire mai dificilă, la Belgrad, cu pri
lejul întîlnirii dintre echipele reprezenta
tive A ale R. P. Romîne și R.P.F. Iugo
slavia.

Iată deci motive pentru care antrenorii 
Popa și Nicuiescu pregătesc cu multă 
atenție selecționata noastră d-e tineret.

R. G.

resort — echipele de tineret 
două târî vor putea utiliza 
vîrstă de 23 de ani (vîrsta

JOI 1, VINERI I, SIMBĂTĂ 3 Șl DUMINICĂ 4 NOIEMBRIE 

Ultimele 4 spectacole cu 

Reportaj pe gheață" 
PREZENTAT DE ANSAMBLUL ®£ REVISTĂ PE GHEAȚĂ DIN 

H.
Biletele se găsesc de vin zare la casele dfn str. fon VkJu, agenția 

Pronosport din M. 1848 nr. 37, agenjia C.C.A. din bd. 6 Martie, stadionul
Dinamo și Patinoarul artificial.

Succes de participare în „Cupa Steaua44 
ultimul concurs de pe lacul Herăstrău
Sezonul competițional de sporturi 

nautice s-a încheiat duminică dimi
neață, și pe lacul Herăstrău, cu 
ocazia desfășurării tradiționalei com
petiții „Cupa Steaua". Concursul or
ganizat în colaborare cu comisia o- 
rășenească de specialitate s-a bucurat 
de un real succes, la el participînd 
peste 300 de sportivi și sportive care 
au dat loc la dispute vii pînă pe 
ultimii metri ai traseelor. Evidențiem, 
totodată, inițiativa clubului Steaua 
de a înscrie pe program numeroase 
probe pentru juniori, fapt care a dat 
posibilitate celor mai tineri cano
tori din Capitală să-și verifice posi
bilitățile la sfîrșitul activității în 
aer liber.

Iată care sînt câștigătorii probelor: 
JUNIORI —KI Mihai Doară (C.S.S.), 
K2 — Voința (Albu, Pălăngeanu), 
K4 — Olimpia (Cocorescu, M'itrea, 
Galan, Galan), Cl — P. Geambașu 
(C.S.S.), C2 — C.S.S. (Rusu -ț- 
Iftode), SI — I. Engelmayer (Olim
pia), S2 — C.S.S. (Ulpian, Crișan), 
S4 + I rame — Voința (Năstures- 
cu, Ardeleanu, Cristea, Jondescu 4- 
Guist), S8+1 — S.S.E. I. JUNIOA
RE : K1 — Carmen Popescu (C.S.S.),

K2 — C.S.S. (Anca Olivier, Sanda 
Iorgulescu, K4 — C.S.S., SI — 
Sanda Paraschivescu (C.SJS.), S4Ț-1 
S.S.E. I ; SENIORI — K1 — M. Iva
nov (Steaua), K2 — Steaua (Skurca, 
Corneev), K4 — Progresul (Anghel. 
Mitrea, Butnariu, Moruzan), CI 
Marian lonescu (7. 
Steaua (Ceicu, Gr. Ivanov), 
A. Ferentzi (Steaua), S2 — 
(Jiva, Bogdaniuc), S2-J-1 — 
(Doniga, Kirsch -ț- Kristoff), 
f.c. — Steaua (Milincovici,

(C.S.S.),
SI — 
Steaua 
Steaua 
S4 — 
Abrai, 

Kiss, Varga), S44-1 — Steaua (Ve- 
reș, Ditcov, Vegman, Tarara H- Po- 
machian). SENIOARE: K1 — Hilde 
Lauer (Steaua), K2 — Steaua (Ro- 
dica Petrecu, Victoria Gheorghe), 
K4 — Steaua, SB-f-l — Steaua.

Trofeul principal al competiției a 
fost cucerit de canotorii și canotoa
rele clubului Steaua, care au acu
mulat 258 p. Pe locurile următoare 
s-au situat: 2. C.S.S. 197 p, 3. S.S.E. 
171 p, 4. Olimpia 58 p, 5. Progre
sul 54 p, 6. Voința 33 p, 7. Rapid 
21 p, 8. Știința 9 p. De remarcat 
participarea secției de caiac. cu baza^ 
pe lacul Tei, a clubului Știință. L

aza

Campionatul republican
BRAȘOV 31 (prin telefon). — Toa

te partidele rundei a 10-a au luat sfîr- 
șit în limitele celor 5 ore de joc și iată 
rezultatele înregistrate: Polihroniade—• 
Teodorescu */2—*/2, Perevoznic—Mak
kai 1—0, Voicu—Pogorevici 0—1, Ghi- 
șa—Rădăcină */2—-*%, Urzică—Mano
lescu 1—f), Samarian — Baumstarck 
0—1, Nicolau—Desmireanu 1—0, Si- 
mu—Turturea 0—1. Miercuri diminea
ța s-au jucat partidele întrerupte dip 
rundele anterioare. Nicolau și Poli
hroniade au făcut remiză, ca șt Ma
nolescu cu Makkai. A continuat și par
tida Polihroniade—Makkai, dar s-a în
trerupt pentru a doua oară.

Premial speeial de 50.000 lei
După cum știți, începînd cu concursul 

Pronosport nr. *44 din 4 noiembrie, se 
introduce în mod EXPERIMENTAL un 
premiu special GRATUIT, care constă 
din alocarea unui fond SUPLIMENTAR 
de 50.000 lei la fiecare concurs.

Pentru acordarea acestui premiu spe
cial, programul de concurs cuprinde, de 
acum încolo, încă un med ,,Sp“ (adică 
special) în afara celor douăsprezece me
ciuri obișnuite.

Despre condițiile de joc și modufl de 
atribuire a premiului special ați citit și 
în rubrica trecută. Iată acum, unele a- 
mănunte suplimentare :

$ De la acest concurs, fondul de pre
mii, considerat 100%, se împarte la trei 
categorii astfel :

— la categoria I (12 rezultate exacte):
25%. —

— la categoria a n-a (11 rezultate 
exacte): 30%.

— la categoria a HI-a (10 rezultate 
exacte): 45%.

După cum se poate observa, o dată 
cu acest concurs s-a renunțat la cate
goria a iV-a (9 rezultate exacte), deoa
rece — âșa Cum au sesizat mulți din
tre participant — valoarea premiilor 
era scăzută iar fondul de premii fiind 
repartizat la mai multe categorii, dimi
nua cotele și implicit sumele ce se a- 
cordau.

Foarte important este și' faptul că 
concursurile Pronosport vor beneficia 
și de reporturi. Astfel, în Cazul cînd la 
concursurile Pronosport nu vor există 
variante premiate la vreuna din cate
gorii sau cînd rămîn sume nedistritxidte 
după atribuirea plafonului maxim, su
mele respective se REPORTEAZĂ la a- 
eecașî categorie a concursului
Și această nouă prevedere a cegulamea-

tul ui duce Ia mărirea fondului de pre
mii.
• Reamintim că premiul special se a- 

tribuie variantelor care au abținut 12 
rezultate exacte lâ cele 12 meciuri de

borderou. P02—__Cnnr.......

feminin
rezultate clasamen- 
a suferit modificări.

In urma acestor 
tul fruntașelor nu 
Margareta Perevoznic își menține a- 
vansul de numai jumătate de punct 
asupra Alexandrei Nicolau, iar a treia 
clasată rămîne Tereza Urzică. Iată 
Clasamentul, înaintea rundei a 11-a: 
Perevoznic 8'/?, Nicolau 8, Urzică O1/?, 
Teodorescu 5’/2 (1), Pogorevici și Ră
dăcină 5*/2, Polihroniade 5 (1), Des- 
mireanu 5, Samarian și Bautnstarck 
4*72, Turturea 4, Makkai 3’/, (2), Ghi- 
șa și Manolescu 3l/2, Voicu și Sima 
2%.

CoMBIMATfi

CAROL GRUIA 
corespondent regional

la Pronosport
bază alo concursului (I—XII) și care 
indicat pronostic exact ia meciul spe
cial. Premiul special se acordă numai 
variantelor cu 12 rezultate exacte, plus 
meciul special. In cazul cind nu există 
variante cu 12 rezultate exacte, premiul 
special nu se acordă la concursul res
pectiv. in cazul cind există o singuri 
variantă cu 12 Sp., aceasta prim 
premiul special a-e 50.000 tei. pe lingă 
valoarea premiului de categ. I (12 rezul
tate exacte), Dacă sînt mai multe va
riante cu 12-ț-Sp. rezultate exacte, a- 
tunci suma de 50.000 lei ce reprezintă 
premiul special se împarte tuturor a- 
oestor variante. Dacă meciul special se 
anulează nu se mai acordă premiul spe
cial la acel concurs.

In clișeul alăturat aveți un model de 
buletin, așa cum trebuie completat în- 
cc-pî nd cu concursul din această săptă- 
mînă. in fond, singura noutate în pri
vința completării este că se Comple
tează GRATUIT dar OBLIGATORIU un 
al treisprezecelea pronostic (Un singur 
semn) indiferent de varianta jucată 
(Simplă, repetată sau combinată).

pronOexprks

tragerea Pronoexpres din îl oe- 
tom brie 1962, au fost extrase din urrWb 
următoarele numere :



Aspecte din munca sect iilor de fotbal
In aefiumea de îmbunătățire a calității fotbalului nostru, munca secțiilor 

de fotbal joacă un rol din cele mai importante.
Problemele muncii educative, ale seriozrtâții în antrenament, ale ridi

cării de noi cadre, precum și toate celelalte aspecte ale activității fotbalistice 
își găsesc rezolvarea, în primul rind, la nivelul secjiilor de fotbal ale clu
burilor și asociațiilor sportive.

Cum se muncește în sec(ii ? Cum aplică acestea indicațiile federației de 
specialitate? Ce lipsuri se fac mai mult sim|ite în activitatea lor?

La aceste întrebări vom căuta să răspundem, în coloanele ziarului 
nostru, abordînd pe rind diferite teme din activitatea secțiilor de fotbal.

In rîndurile de mai jos, publicăm unele aspecte legate de munca secțiilor 
de fotbal de la A. S. Cugir, Rulmentul Bîrlad și Jiul Petrila.

SUPORTERII 
SÎNT NEMULȚUMIȚI

alt-La Cugir, ca pretutindeni de 
rol, fotbalul are foarte mulți prie
teni. Și mare a fost bucuria lor ia 
pua în care echipa A.S. Cugir a ieșit 
tivingâtoare în barajul de la Mediaș 
fi a ciștigat, astfel, dreptul de a actl- 
|ra în categoria B. Ea a cucerit a- 
aeastă victorie ca urmare a unei pre
gătiri temeinice, fiecare jucător din 
ot dând totul pentru culorile asocia

marea? Ciornoavă a 
șeze aere vedetiste, 
toane.

Indicațiile date de 
vința intensității

continuat 
să joace

în pri-federație 
antrenamentelor 

sînt respectate, dar se folosesc foarte 
rar aparatele ajutătoare.

Biroul secției de fotbal de la Jiul 
are unele realizări frumoase. Preocu
parea pentru ca jucătorii să-și com
pleteze studiile sau 
ficarea profesională

să-și ridice cali- 
(Melinte, Racoți,

Bîrlad, conducerea asociației a fost 
împotriva participării și n-a luat nici 
o măsură pentru reînființarea echi
pei. Abia în săptămîna primului meci 
s-au făcut formele de legitimare ale 
juniorilor și 
instructorului 
care, singur, 
va... consiliul 
pere, și-a 
putut și a 
cu ei.

In fine, 
de juniori, 
ba 
care 
alte orașe. Cu primele două deplasări 
au mai scos-o la cap juniorii. Mul
țumită intervenției consiliului orășe
nesc UCFS Bîrlad au primit bani de 
drum. Dar la al treilea meci la P. 
Neamț, deplasarea a fost compromisă 
pînă în ultimul moment, pentru că 
asociația n-a dat banii necesari. Nu
mai inițiativa președintelui consiliului

aceasta numai datorită 
voluntar Petre Burtea, 
ca să nu aile cum- 
asociației și să se su- 

strîns juniori de unde a 
făcut cîteva antrenamente

a început și campionatul 
Totul a mers bine (vor- 

vine!...) pînă în momentul în 
echipa a trebuit să joace în

ce se trage atît de puțin 
la poartă ?

PREGĂTIRIIMAI MULTĂ ATENȚIE INDIVIDUALE

0

Dacă avem în vedere evoluția fotba
lului in ultimii ani se poate observa că 
acest joc a avut, în ceea ce privește 
tactica, o alternanță: cu ani în urmă 
au dominat înaintările, iar acum apără
rile. Același lucru s-a petrecut în ultimii 
ani și cu fotbalul nostru. Este limpede 
'ci înaintările au ajuns în această si
tuație de inferioritate și prin faptul că 
jucătorii acestui compartiment nu mai

oîncearcă poarta cum
Iată care sînt cau

zele care au dus — 
după părerea mea — 
la această situație:

- nu se pasează 
momentele cele

făceau în trecut.

1

I S-a apropiat apoi timpul începerii 
campionatului categoriei B.
I Primul meci a însemnat și prima 
K^sâacție. Dar, etapele următoare au 
Eu^us suporterilor decepții amare: 
patru înfrângeri în deplasare și una 
pe teren propriu, în fața unei alte 
pou promovate, Unirea Dej ! Echipa 
pre un antrenor cu multă experiență, 
nn persoana lui N. Vîlcov, care se 
■ocupă de două luni de pregătirea ju- 
Icătorilor. Și totuși, echipa merge 
[sK.b. T5s^e?
I Consiliul asociației sportive a ți- 
Inut, n.u de mult, cîteva ședințe de a- 
praliză cu secția de fotbal, dezbătând 
Io serie de cauze care ar putea ex
plica într-o oarecare măsură compor- 
Itarea nesatisfăcătoare a echipei șl, 
deci, insuccesele sale. Printre altele 
s-a constatat că :

1. Echipa nu este suficient de pre
gătită, mai ales din punct de vedere 
moral și de voință.
j 2. Consiliul asociației și secția de 
fotbal perfectează prea multe meciuri 
amicale cu echipe mai slabe.

3. Fotbaliștii nu sînt suficient în
drumați și controlați în activitatea 
lor.

4. Unii „mari specialiști" care dau 
diferite „sugestii", nu-1 lasă pe an- 
trjpor să alcătuiască formația după 
forma jucătorilor.

Cca^derăm că o mare vină o sre 
■Mtinsiliui asociației, care nu ia mă- 
Bwile ce se impun, ci se comp', ice : n 
diferite situații de compromis. Ba 
uneori se alunecă pe o pantă pericu
loasă, cum s-a întîmpîat după meciul 
susținut de A.S. Cugir la Arad. 
14 octombrie. Jucătorii, antrenorul

Antrenorul: — Tmardfe, cind o să fac eu singur echipa?
Președintele: — Cind o să fii ia conducerea asociației sportive

Desen de Neaga Rjdulesca

în
mai potrivite în zo
na

— se driblează exagerat la mijlocul 
terenului, ceea ce duce la o stare de 
oboseală în fața porții;

— se aglomerează jocul în zona careu
lui de 16 m, fapt care duce la imposibi
litatea 
porții ;

— în 
face cu 
și neputința de a alege cel mai potrivit 
procedeu necesar finalizării ;

— o altă cauză foarte importantă o 
constituie factorul psihologic, deficitar 
chiar la 
factor este 
individuale, 
ferite (joc 
teren, miză

de finalizare;

atacurilor frontale pe direcția

majoritatea cazurilor avem <le-a 
o tehnică defectuoasă, de unde

unii jucători fruntași. Acest 
generat de particularitățile 
precum și de condițiile di- 
„acasS", în deplasare, timp, 
etc.), toate acestea dorind 

în nltiml instanță la o stare de inhi
biție, de «ntîrziere în găsirea celei mai 
bune soluții, în alegerea celui mai bun 
procedeu.

rile pe poartă 
forță, întâmplătoare, într-un 
fica-ce.

Cum văd eu rezolvarea problemei ? 
învățarea și repetarea elementelor teh- 
nico-tactice după o metodică unitară care 
să respecte caracteristicile fotbalului mo
dern adaptabile la specificul poporului 
nostru. Să se țină cont și de particu
laritățile fiecărei echipe ca și de cel© 
ale fiecărui jucător. Să se creeze o în- 

demînare generală și 
specială cu mijloace 
specifice și nespeci
fice în condiții apro
piate de joc și chiar 
de joc, element de 
bază pentru jucăto
rii de fotbal și mai 

ales pentru componenții liniei de atac.
Să se exerseze de un număr foarte 

mare de ori fiecare procedeu în parte, 
cu ambele picioare.

Foarte multe jocuri cu adversari di
feriți, și inai ales necunoscut, pentru 
a se putea crea aceeași răspundere, a- 
ceeași încredere în cunoștințele lor, o 
libertate psihică individuală în sprijinul 
jocului colectiv.

Se recomandă 
specifice fiecărei 
că tor în funcție 
echipei. în sfîrșîf, 
strînsă între antrenori, jucători, 
va arca ca 
bune mijloace, 
tive a fotbalului

sînt imprecise, lipsite de 
cuvint ine-

C

exerciții tehnioo-taetice 
echipe și fiecărui ju

de orientarea de joc a 
o colaborare mai 

medici 
rezultat găsirea celor mai 

necesare ridicării ca'ita- 
noslru.

Așa se explică de ce șutu-

REPETĂRL,

a se crea o situație de gol, 
muncește întreaga echipă. Cite

prof. VICTOR STĂNCULESCU
antrenor la clubul Rapid

REPETĂRI-.!

la 
Și 

delegatul secției au fost nevoițî, în 
o 

distanță de 12 km deoarece nu li s-a 
asigurat transportul, pe motiv 
că au pierdut meciul... Cu astfel de 
metode nu se poate duce o muncă 
temeinică, nu se poate răspunde la 
întrebarea pe care și-o pun iubitorii 
de fotbal din Cugir: pînă 
continua fotbaliștii seria insuccese
lor?

Este timpul ca echipa să 
pe linia de plutire. Pentru aceasta se 
impun eforturi deosebite din partea 
consiliului asociației, biroului sec'iei 
și mai ales din partea jucătorilor. A- 
ceștia au de partea loc tinerețea și 
puterea de luptă. Nu trebuie decât 
puțină voință și 
cei
Pe

Marti novici, Hoirja, Șerban, Ciornoavă, 
Frank, Tilvescu), frecventarea regula
tă de către jucători a lecțiilor de in- 
vățămînt politic (la care se remarcă 
Romoșan, Martinovici, Crisnic), preo
cuparea pentru echipa de juniori care 
ane bune condiții de pregătire etc. 
dovedesc că biroul acestei secții are 
posibilități și capacitate de muncă. 
Cu mai multă atenție, cu un efort 
sporit, sântera convinși că și lipsu
rile arătate mai sus vor putea fi cu- 
rind Înlăturate.

pilină noapte, să parcurgă pe jos

care-i susțin 
teren.

când vor

fie adusă

atașament față de 
cu astita înflăcărare

orășenesc UCFS Bîrlad, tov. Petre

S. BALOI și I. ZAMORA, coresp.

NEPĂSARE 
FAȚĂ DE JUNIORI

repetate rîr.duri. consi'.Sd

V
T. SIR1OPOL, coresp.

LA JIUL, BIROUL SECȚIEI 
ACTIVEAZĂ SPORADIC

ta Jiul Petrila, ședințele biroului 
secției de fotbal nu se țin cu regu
laritate, ci doar atunci cind se ivesc 
probleme deosebit de importante. De 
altfel, numai 3—4 tovarăși din birou 
activează cu adevărat. In schimb, 
o Serie de tovarăși din conducerea 
secției și asociației găsesc de cuviin
ță să se amestece în treburile antre
norului, venind la pauza meciurilor 
și cerindu-i să schimbe pe cutare sau 
cutare jucător, pentru că — chipu
rile — nu dă satisfacție. în această 
privință greșește în special tov. ing. 
Stoica, președintele consiliului asocia
ției.

Conducerea asociației nu contribuie 
nici la întărirea prestigiului antreno
rului, nici la instaurarea unei atmos
fere de disciplină, de muncă serioasă, 
în rîndurile echipei. In această di
recție cităm următorul exemplu : 

, La începerea antrenamentelor pen
tru actualul campionat, jucătorul 
Ciornoavă s-a prezentat cu multă în
târziere. Pentru aceasta, antrenorul 
Bugen Barta a cerut sancționarea lui. 
Darr... președintele asociației n-a f«st 
de acord cu această sancționare. Ur-

In
ciației sportive Rulmentul Bîrlad și 
biroul secției de fotbal au avut o 
condamnabilă atitudine de nepăsare 
față de creșterea și promovarea 
cadrelor proprii de jucători. Deși în 
decursul anilor în formațiile de ju
niori ase Rulmentului au activai ele
mente talentate, ele nu s-au putut a- 
fîrma în formația MARE, deoarece 
nu aveau nume sonore și nnș cărți 
de vizită pe care să figureze ștampi
le de voiaj prin mai multe asociații 
sportive. Și când spun aceasta mă 
gindesc la toți cei ce s-au perindat pe 
la Rulmentul după căpătaia’ă. ca 
pildă Oprea Dumitru — in prezent 
C.S.O. Galați—, Iordache Nicolae 
actualmente la Ceahlăul P. Neamț

pe la Moinești 
și Rusu, veniți 
Mangalia. Bine- 

prfrniți cam se 
si li s-a asigurat o ședere

o- 
prea, care a înlesnit această deplasare, a 
salvat echipa de juniori de la o Re
prezentare iminentă. Nici nu mai 
vorbesc de peripețiile acestei depla
sări, in cursul căreia juniorii au dat 
dovadă de multă dragoste per.tru cu
lorile asociației, de mult spirit de 
sacrificiu și au și cîștigat meciul la 
care se prezentaseră cu câteva mi
nute înainte de începere!

Asemenea gesturi merită multă pre
țuire din partea consiliului asociației 
Rulmentul și a biroului de secție. Din 
păcate însă, aceștia sînt mai grijulii 
față de .păsările călătoare** decu față 
de propriile cadre.

Această stare de lucruri trebuie să 
foceteae. Consiliul asociației Rulmen
tul șf secția de fotba; trebuie să-și 
schimbe atitudinea față da tinerele 
elemente. să le asigure toate condi
țiile necesare unei activități cores
punzătoare.

S. F4JADE, ojresp.

de 
la

Agavriloaei — acum 
sau Ologu, Brucrea 
toamna aceasta de la 
înțeles că au fost 
cuvine 
foarte plăcută la Bîrlad, fără să ducă 
lipsă de ceva...

Rezultatele acestei vechi „politici" 
le-a resimțit in primul rind echipa 
Rulmentul, 
gradat din 
nu a mai 
pierdut.

Dar să exemplificăm „grija" consi
liului asociației față de tinerii ju
cători (credem că Rulmentul deține 
recordul în acest domeniu...)

In anul 1960, consiliul asociației a 
desființat echipa de juniori, formata 
în majoritate din ucenici de la școa
la profesională a fabricii. Juniorii 
s-au împrăștiat: unii la IRTA, alții 
la C.F.R. și Confecția... In felul a- 
cesta, asociația a scăpat de o... obli
gație care cerea cit de cit muncă, 
preocupare. Anul acesta, cînd fede
rația a anunțat organizarea campio
natului republican de juniori, în 
care era admisă și echipa Rulmentul

Acum doi ani a retro- 
categoria B și de atunci 
reușit să reciștige locui

Pentru 
de obicei 
eforturi se depun înlr-ua meci pentru 
ca unul dintre înaintași sl poată fi 
servi» m apropierea careului sau chiar 
m suprafața de pedeapsă ! Totuși în 
majoritatea cazurilor înaintașii greșesc 
și trimit balonul departe de (iml. sau 
chiar ezită să tragă și apărătorii inter
vin...

Desigur, trebuie să te pregătești pen
tru ca să finalizezi o acțiune, deoarece 
în «cei moment iei asupra ta răspunde
rea în fața echipei și a spectatorilor și 
daci ai irosit o acțiune bine închegat! 
auzi reproșuri. Ca să-ți asumi însă răs
punderea trebuie să ai siguranță și forță 
ia șut, elemente care lipsesc la foarte 
mulți înaintași de la nou

Ca jucător din apărare deseori am 
simfit că inima mi se face cit un.. 
purice vSzînd cl atacantul din apropierea 
mea are un culoar liber în față. Dar 
de obicei, înaintașii ezită să tragă, permi- 
țindu-mi să Intervin. Nu mă bucur însă 
vSzfad și pe coechipierii mei de la înain
tare că ratează ocazii cit... roata carului.

Ce e de flcut pentru remedierea situa
ției ? Repetări, repetări și iarăși repe- 
tlri la antrenamente în condiții apropiate 
de joc. Numai de noi jucătorii depinde 
însușirea și automatizarea procedeelor 
tehnice. Eu cred că dacă atacanfii defi
citari în trasul la poartă ar exersa chiar 
pi ■

șuturile din orice poziții, dacă culoarele 
de șut și-ar găsi, în sfîrșit, întrebuin
țarea justă, dacă ar crește simțul da 
răspundere față de pregătirea individua
lă, am asista mai rar la scene ridicole 
ca acelea cind, după o ratare, jucăto
rul se uită cu reproș Ia bocanc, parcă 
acesta și nu... el ar fi de vină !

GH. STA1CU
jucător la echipa Steaua

ȘTIR! ȘTIRI.

a tara proe ramului de pregătire

în campionatul de tineret
Rapid—Știința (2—2). Joctd a fost, 

în general, de factură modestă. Stu
denții au deschis scorul prin Bruitan 
(min. 4), apoi stoperul clujean Szenes 
a deviat balonul în propria poartă, 
aducind egala rea Știința a luat din 
nou conducerea (Tanasi in min 57) 
dar Rapid a egalat prin Chiru (min, 
71). (I. Radulescu, coresp.).

Humă, din 11 m. (min. 83)
C.S.M.S. Rezultat echitabil.

(3-4).Viitorul—Știința Timișoara
Oaspeții au repurtat o victorie pe de
plin meritată. La un moment dat au 
condus cu 3—0, după care au slăbit 
ritmul de joc. Au marcat: Sugar 
(min. 12), Sețu (min. 17 și /o), Vîl- 
cov (min 23) peitru Știința, respec
tiv Ntmweiller VI (mm. *85 și 70) și 
Lungu (min. 40). (Gtv Cioraim, co
resp.)

Progresul—U.T.A. (4-1). Au marcat 
pentru învingători : Penzeș (în pro
prie poartă, min. 11), Sandu (min. 
49), Popescu (min. 83) și Maior (min. 
88) iar pentru arădeni Hui (min. 76). 
De remarcat că la scorul de 2-1 U.T.A. 
a ratat un 11 m, prin Hui care a tras 
în bară. (Traian Negrearm, coresp.).

C.S.M.S. Iași—Dinamo Bacău (3-3). 
Joc plăcut, disputat cu multă ardoa
re. Au înscris : Mangalagiu (min. 13), 
Corobană (min. 51) și Panait. din 11 
m (mia. 88) pentru Dinamo, respectiv 
Comănesou (mirt 61), Teodosiu (mm.

70) și- 
pentru 
(I. di.).

Crișana — Dinamo București (1-1). 
Ambele echipe au practicat un fotbai 
bun, simplu, cu faze interesante, ter
minale cu șuturi pe poartă. Rezultatul 
nedreptățește pe gazde care au domi
nat mai rrmtt, dar au și ratat mai mult. 
Au marcat: Toth (min. 24) pentru 
Crișana și Niculescu (min. 48) pen
tru Dinamo. (C. A.).

Minerul—Steaua 3-4 (0-0). Joc e- 
chilibrat. Au marcat: Stănoaie (2), 
Sleia și Donciu pentru Steaua, res
pectiv Mazda (din 11 m.), 1 
Cărare pentru Minerul.

CLASAMENTUL

1. Dinamo Buc.
2. Rapid
3. Crișana
4. Steaua
5. C.S.M.S.
6. Știința Tini.
7. Petrohnl
8. St. roșu
9. Farid

19. Știința Cluj
11. Minerul
12. Progresul
13. Dinamo Bacău
14. Vii'orid
15. ti 1 A.

6
5
5
5
5
3
4
3
3
2
3
3
2
2
0

1
3
3
2
1
5
2
2
2
3
1 
t
2
0
2

Had a și

23:12 13
24:13 13
22:15 13
33:20 12
25:20 11
22:24 11
48:15 10
15:12 8
14:16 8
10:11 7
15:18 7
18:21 7
13:12 6
11:12 4
9:31 2

ALTE REZULTATE 
CAMPIONATUL REPUBLICAN 

DE JUNIORI

Flamura roșie Tecuci — Rapid Fcc- 
șani 2-1 (1-0), Carpați Sinaia—Licca- 
tărul Brașov 3-1 (1-1). Textila SI. 
Gheorghe—Flacăra Moreni 1-1 (0-0), 
Dinamo Obor — Farul Constanța 3-0 
(00). Știința București — Metalul 
București 10 (1-0). S.S. Nr. 2 Bueu- 
reșt:—S S. Nr. 1 Bucirrești 3-0 (0-0), 
Progresul Alexandria — C.F R. Ro
șior; 3-1 (1-1), Unirea Rm. Vîlcea— 
Progresul Caracal 3-0 (0-0), C.S.O, 
Craiova — Dinamo Pitești 1-0 (O II), 
Mi :erj Cîmpulung — Metalul Tîrgo- 
viște 3-2 (1-1). Steaua București — 
Rapid București 4-2 (1-1), Banatul 
1 imișoara — Știința Timișoara 2-2 
(1-0). Minerul Lupeni — Drubeta Tr. 
Severin 8-1 (3-0), C.S O. Timișoara—. 
Progresul Timișoara 4-1 (0-1), .Stă
ruința Salonta — C.S.O. E..7.
1-0 (0-0), C.S.S. Cluj—Voința Tg.

DIN

Baia Mare 
1-0 ’ (0-0), C.S.S. Cluj—Voința Tg. 
Mureș 1-2 (0-1), Gloria Bistrița—Pro
gresul Reghin 4-4 (2-2), Topitorii)
Baia Mare — Unirea Dej 1-1 (0-0), , 
Textila Sf. Gheorghe—Flacăra Mo
roni 1-1 (0-1).

LA SFIRSITUL SAPTAMiNlI, 
IN CAPITALA

Simbătă: stadionul Republicii ora 
16: Știința București — Drubeta Tr. 
Severin (cat. B), ora 18: Dinaano O- 
bor — Metalul București (cat. B).

Duminică : stadionul 23 August, or» 
13 : Steaua — C.S.M.S. Iași (cat. A), < 
ora 15 : Dinamo București—Selecțio
nata Olimpică a R.P. Bulgaria (arm- i 
cal). Teren Steaua, ora 9.30; Steaua— 
C.S.M.S. lași (tineret).

RESTANȚA IN CATEGORIA B
TR. SEVERIN, 31 (prin tefeîon).— 

Ateciul restanță din cadrul categoriei 
B, seria a ll-a, dintre Drubeta Tr. Se
verin și C.S.M. Sibiu a prilejuit o dis
pută spectaculoasă, dîrză, terminată 
cu trn scor egal 3-3 (0-2). Localnicii 
au început slab, au greșit write pase 
și au jucat nervos timp îndelungat, 
neregăsindu-se decît în ultimele 35 de 
minute. Oaspeții au jucat mai legat 
și mai calm, dar nu au rezistat în fi
lialul partidei. Au marcat Baban (nun. 
18), Cherciu (min 44), Domtirovskl 
(min. 56) pentru C.S.M. și Ghmea 
(min. 60), Cristescu (min. 85), Fli- 
chis (min 89 — autogol) pentru Dru
beta. (GH. MA NAI'U-ooresp.j.



zy

Mociciiștii romini învingători in R. P. Bulgaria
Duminică s-a desfășurat ia Russe 

<K P. Bulgaria) concursul interriulional 
de motocros organizat de clubul D.O.S.O. 
din localitate, ou participarea sportivi
lor romini, maghiari și bulgari.

Ca și anul trecut, concurentii romîni 
au avut o comportare meritorie, cîștigînd 

i pentru a doua oară consecutiv cupa
„challange" oferită de clubul D.O.S.O. ocupat locurile IV și respectiv V.

Dintre molocicliștîi romini s-au eviden
țiat în mod deosebit M. Pop (Dinamo) 
și E. Seiler (Metalul) care au ieșit în
vingători la clasele 175 cmc și, respectiv, 
250 cmc. La clasa 350 cmc, reprezen
tantul nostru AL Dăjiescu (Steaua) s-a 
clasat pe locul II, iar la 125 cmc dina- 
moviștii Tr. Macarie și Al. V oicu au

Întîlniri internaționale ale fotbaliștilor noștri
LOKOMOTIV SOFIA — RAPID BUCUREȘTI 4—2 (1—2), SELEC

ȚIONATA R.P. BULGARIA—FARUL CONSTANȚA 3—0 (0—0)
SOFIA 31 (prin telefon de la co

respondentul nostru). — Stadionul 
„Vasil Levski" a găzduit astăzi un 
cuplaj fotbalistic internațional. In 
prima partidă s-au întîlnit, în meci 
amical revanșă, echipele feroviare 
Lokomotiv Sofia și Rapid București, 
întîlnire care a dat cîștig de cauză 
echipei bulgare, învingătoare cu 4—2 
(1—2). Formația Lokomotiv Sofia a 
fost întărită cu trei jucători de la 
Levski: Filipov, Abagiev și Sokolov. 
In 
tot 1 
de | 
42) 
iar i 
prin 
secundă echipa romînă nu mai face 
jocul frumos din prima parte a me
ciului și inițiativa trece de partea 
gazdelor. Fotbaliștii bulgari reușesc 
egalarea, în min. 60 prin Spasov, care 
transformă o lovitură de la 11 m. 
acordată cu ușurință de arbitrul bul
gar Peev. Jucătorii romîni devin ner
voși și nu mai pot lega acțiuni clare 
la poarta lui Iosipov. Totuși, la un 
contraatac. Langa bine lansat de lo- 
nescu înscrie un gol perfect valabil, 
dar arbitrul l-a anulat pe motiv de 
ofsaid. In minutele 85 și 86, prin 
Sokoiov și Debîrski, gazdele înscriu 
două goluri, scorul devenind 4—2 
pentru Lokomotiv Sofia. Echipa Ra
pid a aliniat următoarea formație: 
Niculescu — Lupescu, Motroc, Coe 
Dan — Neacșu, Langa — Năstures- 
cu, Georgescu, lonescu, Codreanu, 
Kraus.

In meciul vedetă al cuplajului se
lecționata R. P. Bulgaria, care se 
pregătește pentru meciul cu Portu
galia de la 7 noiembrie, a întîlnit 
într-o partidă de verilicare pe Farul

prima repriză Rapid a dominat 
timpul și a avut mai multe ocazii 
gol. In două rînduri (min. 6 și
Ion fonescu reușește să înscrie, 

gazdele marchează un singur gol 
i Debîrski (min. 25). In repriza

Constanța. Echipa romînă a lăsat o 
frumoasă impresie în rîndurile spe
cialiștilor și iubitorilor de fotbal pre- 
zenți la meci, fiind deseori aplaudată, 
îndeosebi în prima repriză fotbaliștii 
romîni au jucat bine, echipa bulgară 
negăsindu-și de loc cadența. In a- 
ceastă parte a jocului apărarea for
mației Farul a destrămat toate a- 
tacurile cvintetului ofensiv bulgar, 
iar portarul Ghibănescu a salvat cu 
mare măiestrie cele citeva lovituri de 
la distanță expediate de Kolev. In 
repriza a doua jocul este mai echi
librat. In min. 60, la un corner, fun
dașul Kitov salvează de pe linia 
porții o minge trimisă de Ciosescu. 
Gazdele înscriu cele trei goluri prin 
mijlocașul Dimov (în min. 70 la o 
lovitură de colț), Diev (80) și Me- 
todiev (82). Arbitrul Dinov a condus 
următoarele formații;

R. P. BULGARIA: Naidenov — 
Metodiev, Dimitrov, Pesetev (Kitov) 
— Dimov, Kovacev — Diev, Iaki- 
mov, Kotkov (Asparuhov), Iliev, 
Kolev

FARUL ’ Ghibănescu — Buzea, 
Brînzei, Florescu — Stancu, Pleșa — 
Moroianu, Bukossi, Ciosescu, Dinu- 
lescu, Bibere.

TOMA HRISTOV

★

STEAGUL ROȘU-SALGOTARJAN 
1-2 (1-1)

Noi recorduri mondiale
la haltere

TOKIO 
ponez de 
a stabilit 
cadrul unui concurs desfășurat la 
Okayawa. El a realizat la triatlon 
375 kg (110-115—150J. Vechiul re 
cord era de 372,500 kg și aparținea 
americanului Isaak Berger. In cursul 
aceleiași reuniuni, tinărul Shiro Ioho- 
noseki a stabilit un nou record mon
dial de juniori la cat. cocoș cu 320 
kg (v.r. aparținea lui Hanson — 
S.U.Ă. și era de 308 kg).

(Agerpres). Halterofilul ja- 
cat. pană Yoshinobu Myake 
un nou record mondial în 

concurs desfășurat la

BRAȘOV, 31 (prin telefon). — 
Peste 10.000 de spectatori au asistat 
la un meci viu disputat dar de un 
slab nivel tehnic. Cele două formații 
Steagul roșu și Salgotarian parcă s-ar 
fi întrecut într-un concurs al... rată
rilor. Mai ales formația locală a ra
tat exasperant de mult

De menționat că în cursul partidei 
am asistat la multe durități comise de 
ambele formații, tonul fiind dat de ju
cătorii echipei oaspe. Au înscris t 
Nagy (min. 13 printr-un șut de la 25 
metri), Krajcsi (min. 20) și Șandor 
(min. 70).

Arbitrul G. Pop — Brașov a con
dus eu scăpări.

STEAGUL ROȘU i Haidu — Jenei, 
Pos toi ache, Nagy (Campo) — Campo 
(Bărbulescu), Szigeti — Hasoti, Năf- 
tănăilă, Neculcea (Fusulan), Meszaros, 
Selymesi.

SALGOTARIAN t Cserhati — San
dor, Ferencz, Olah — Hamori, Salgo 
— Krisko, Toldi, Krajcsi, Gerencser, 
Tuliga.

P. DUMITRESCU și V. POPOV1C1 
coresp.
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DUPĂ CUM SE ȘTIE, campionul eu

ropean al categoriei grea la box este 
suedezul Ingemar Johansson. Recent 
EBU, care conduce destinele boxului 
profesionist european, l-a desemnat pe 
englezul Henry Cooper șalanger oficial 
la titlul deținut de Johansson, Cooper 
a declarat ziariștilor că îl va deposeda 
de centură pe fostul învingător al lui 
Patersson.

FEDERAȚIA de baschet din Filipine 
a primit o telegramă din partea secreta
rului general al Federației internațio
nale de baschet, William Jones, în care 
se face cunoscut că dacă sportivii iugo
slavi nu vor fi admiși să participe la 
campionatele mondiale, acestea din urmă 
vor fi contramandate. Telegrama arată, 
de asemenea, că acțiunea discriminato
rie a guvernului Filipinelor poate atra
ge excluderea echipei de baschet a a- 
cestei țări de la Jocurile Olimpice de 
la Tokio precum și anularea unei con
ferințe ce urma să fie organizată, sub 
auspiciile UNESCO, în cursul lunii de
cembrie la Manila.

GORDON pirie, care a trecut, după 
cum se știe, la profesionism, șomează : 
n-are curse și nici adversari. El s-a îm
barcat, împreună cu soția și a plecat 
spre Australia, unde speră să cîștige 
ceva. Se spune că s-a apucat... să creas
că iepuri. Dar nu se știe precis în ce 
scop : are intenția să-i revîndă sau... 
să alerge în urma lor !

Ca URMARE a incidentelor care au 
avut Ioc cu ocazia meciului de fotbal 
dintre echipele austriece Wacker Viena 
și Graz, clubul din Viena nu va mai 
putea susține jocuri pe teren propriu 
pină la 31 martie 1963. A fost suspen
dat terenul pe un termen atît de lung ?

înaintea campionatelor mondiale de 
pentatlon modern pronosticurile „mer
geau*, desigur, in primul rînd spre 
excelentul sportiv sovietic Igor No
vikov, de patru ori campion al lu
mii în această 
sportivă. Dar j 
City, capitala 
altitudine de 
cel mai greu 
pentatlon modern, agențiile de presă 
au anunțat triumful unui alt sportiv: 
Eduard Sdobnikov, debutant în re
prezentativa Uniunii Sovietice.

Este insă oare noul campion mon
dial „un necunoscut"? Nu, desigur. 
Mulți dintre spectatorii consecvenți 
ai întrecerilor internaționale de pen
tatlon modem desfășurate in țara 
noastră și-1 pot aminti, fără îndoială, 

Eduard Sdobnikov. El a partici-

dificilă disciplină 
iată că din Mexico 
Mexicului, unde, la o 

2.300 m, s-a desfășurat 
campionat mondial de

pe

in toamna anului 1960 la campio- 
intemaționale de pentatlon 

fă-

pat 
na tele 
modern ale armatelor prietene, 
cindu-și de fapt atunci debutul inter
național Deși a ocupat un meritoriu 
loc IV (locul 2 scrimă, 3-natație și 
înot, 8—tir și 12—călărie), puțini au 
fost acei care au întrezărit atunci în 
persoana lui Sdobnikov pe 
nul mondial de doi ani mai

Se vede insă că Eduard 
kov a fost de altă părere, 
muncit cu perseverență, cu 
s-a frămîntat mult pentru a 
acele laturi negative din pregătirea 
sa care determinau uneori obținerea 
unor performanțe mai slabe. Și re
zultatele nu au întîrziat să apară. 
Atît In campionatul U.R.S.S., cit și 
în competițiile internaționale, la care

campio- 
tîrziu. 
Sdobni-

Et a 
pasiune. 
Înlătura

MARIA ALEXANDRU Șl GETA PITICA 
PARTICIPĂ LA CAMPIONATELE 

INTERNAȚIONALE ALE AUSTRIEI
Aseară au părăsit Capitala, plecînd 

cu trenul în Austria, maestrele emerite 
ale sportului Maria Alexandru și Geta 
Pitică. Sportivele noastre vor lua parte 
în zilele de 3 și 4 noiembrie la cam* 
pionateJe internaționale de tenis de masă 
ale Austriei, care se vor desfășura la 
Innsbruck.

au luat parte pentatloniștii sovietici 
în ultimii doi ani, Sdobnikov s-a cla
sat pe locuri de frunte. Anul trecut, 
la „mondialele" de la Moscova el a 
fost „omul cinci" al reprezentativei 
sovietice, iar anul acesta, in Mexic, 
Sdobnikov și-a văzut visul împlinit: 
a devenit campion ai lumii intr-o 
companie de adversari foarte puter
nici.

In vîrstă de 24 de ani, Eduard 
Sdobnikov este în prezent student. 
Eduard este proaspăt căsătorit. Soția 
sa Maria nu-1 scapă o clipă de sub 
priviri, participînd în mod regulat la 
toate antrenamentele soțului ei. Tî- 
năra familie practică cu multă plă
cere tirul cu arcul, obțlnind în a- 
ceastă direcție rezultate remarcabile. 
Și se pare că acest lucru i-a permis 
lui Eduard să obțină performanțe 
bune la tir. Cu toate acestea, 
bele preferate ale lui Sdobnikov 
scrima și pălăria, el fiind cel 
bun călăreț al reprezentativei 
vietice de pentatlon modern.

Prin temperamentul său, comunica
tiv, deschis, mereu vesel, 
Sdobnikov este considerat 
echipei, 
dem, el 
drăgește 
excelent

întors 
Sdobnikov își reia în aceste zile, cu 
același interes și cu aceeași preocu
pare, studiile la Institut.

pro- 
sânt 
mai
so-

Eduard 
sufletul 

In afară de pentatlon mo- 
mai are o mare pasiune: in- 
foarte mult muzica și cîntă 
la acordeon.
din Mexic campion mondial,

CONST. MACOVEI

Echipa de tenis de masă a Siiedi 
susținut la Londra și Birmingha 

două întîlniri cu reprezentativa Anglii 
In ambele meciuri, jucătorii suede 
au obținut victoria cu scorul de 5—

Meciul de fotbal pentru competiți 
internațională „Cupa cupelor" dini: 
echipele A. K. Graz și Odense Dan, 
marca s-a terminat la egalitate 1— 
(0—1). Returul va avea loc pe terem 
echipei daneze.

Atletul polonez Benedict Gugala 
stabilit un nou record al țării sale î 
proba de 30 km, parcurgind aceast 
distanță în timpul de Ih 46’12”. b 
25 km Gugala a fost cronometrat c 
timpul de lh 27’25”. Intr-un alt cor 
curs atletic, Janus Sidlo a obținut 1 
aruncarea suliței rezultatul de 80,70 n

Meciul internațional de gimnastic 
dintre selecționatele masculine al 
U.R.S.S. și Japoniei, desfășurat 1 
Kiev, s-a încheiat cu victoria sportivi 
lor sovietici. Echipa masculină i 
U.R.S.S. a realizat 286,95 de punct 
față de 285,85 puncte obținute de gim 
naștii japonezi, iar echipa feminini 
sovietică a întrecut echipa japoneză a 
191,9 la 181,1 puncte. Concursul a fos 
de un excelent nivel tehnic. Evoluțiile 
gimnaștilor celor mai puternice echipi 
de pe glob au stimit admirația pubîj 
cului și aprecierile specialiștilor.

a

Viitorul adversar al Petrolului in „Cupa orașelor (irguri"

Selecționata Leipzig
și Selecționata orașului 

vor întilni la 7 noiembrie 
pentru a-și măsura for-

Petrolul
Leipzig se 
Ia Ploiești 
țele în cadrul turului II al compe
tiției dotate cu „Cupa orașelor tîr- 
guri“. Atît această partidă cît și re
turul, care se va desfășura la Leip
zig, stîrnesc de pe acum un justificat 
interes în rîndul iubitorilor fotbalu
lui din cele două țări. Și lucrul a- 
cesta este cu totul firesc, dacă a- 
vem în vedere faptul că echipa ro- 
mînă 
nicei 
Brno, 
minat

Cit 
R. D.

s-a calificat în dauna puter- 
formații cehoslovace Spartak 
iar Selecționata Leipzig a eli- 
echipa Vojvodina Novisad.

privește calificarea echipei din 
Germană în etapa următoare 

a competiției, ea nu trebuie apre
ciată ca o surpriză. Aceasta deoarece 
participarea Selecționatei Leipzig la 
edițiile anterioare ale „Cupei orașe
lor tîrguri" a fost de fiecare dată 
marcată de unele performanțe bune, 
impresionînd îndeosebi rezultatele 
obținute pe teren propriu. Anul tre
cut, de pildă, echipa germană a a- 
vut de înfruntat un adversar foarte 
puternic, M.T.K. Budapesta. Pe Nep- 
stadion, selecționata Leipzig a fost 
întrecută cu 3—0, dar în meciul re
tur ea a cîștigat cu același scor. De- 
abia în cel de al treilea meci, desfă
șurat la Bratislava, 
a reușit să obțină 
gînd cu 2—0.

Și iată-ne acum 
examen cu Petrolul 
romînă se bucură în R. D. Germană 
de bune aprecieri în rîndul specia-

echipa maghiară 
calificarea, cîști-

în fața greului 
Ploiești. Echipa

liștilor și iubitorilor fotbalului, da
torită îndeosebi rezultatelor inter-? 
naționale remarcabile pe care for
mația ploieșteană le-a obținut in a_- 
cest an. Se cunoaște foarte bine că 
pe lîngă calitățile tehnice, echipa Pe-

De altfel, iată rezultatele ob
ținute de Selecționata Leipzig in 
cele cinci ediții ale „Cupei ora
șelor tîrguri" la care a pârtiei- i 
pat: în 1956 : 6—3 Și 3—7 cu ' 
Lausanne (Elveția); în 1957 ii 
1—0 și 1—6 cu Union St. Gilloise ' 
(Belgia); în 1960: 5—2, 1—4 și i 
0—2 cu Selecționata Belgrad (ufti- I 
mul rezultat fiind obținut pe te- , 
ren neutru, la Budapesta) ; In i 
1961 : 2—2 și 4—1 cu Sparta?; 
Brno (R. S. Cehoslovacă) in i 
continuare 0—3, 3—0, 0— 
M.T.K. Budapesta (ultimul rez^V 
tat înregistrat la Bratislava); j 
în 1962 : 0—1 și 2—0 cu Vojvo- , 
dina Novisad.

trolul se remarcă printr-un impresio
nant spirit de luptă, printr-un joc 
colectiv bine sudat.

Selecționata orașului Leipzig este 
alcătuită din jucători aparținînd echi
pelor Lokomotive și Rotation, ambele 
din categoria A a campionatului 
R. mD. Germane. Această selecțio
nată este destul de omogenă, „punc
tul forte" constituindu-1 apărarea. 
In decursul jocurilor echipa pune 
într-adevăr accent pe defensivă, dar 
contraatacurile, sînt foarte pericu
loase. Trebuie să spun că acest sis
tem de joc este folosit In deosebi în 
partidele susținute în deplasare. Pe 
teren propriu însă Selecționata Leip
zig evoluează In cel mai veritabil 
stil ofensiv. De remarcat faptul că 
în cadrul „Cupei orașelor tirguri" 
Selecționata Leipzig nu a pierdut nici 
un joc pe teren propriu.

Iată acum 
aliniată î _ 
Weigang (Rotation)-Geisner (Lckcn 
motive), “ . ' ""
Drossier (Lokomotive), Geisler (Ro
tation)-Lisiewicz (Rotation), Fischer 
(Lokomotive), Trolitzsch (Rotation)’, 
Zerbe (Rotation), Engelhard (Rota
tion). Portarul Weigang este re
zervă în reprezentativa R. D. Ger
mane, iar înaintașii Fischer și Zerbe 
fac parte din lotul A al R. D. Ger
mane. Fundașii și mijlocașii Selec
ționatei sînt titulari ai reprezentativ 
tivei B a R.D.G., iar fundașul Geîs- 
sler a jucat în echipa de tineret > 
R. D. Germane care a cîștigat re
cent cu 1—0 la București. Lisiewicz 
a participat la Turneul U.E.F.A. din 
anul 1960. Este posibil ca în cen
trul liniei de atac al Selecționatei 
Leipzig să reintre în jocul de fa 
Ploiești Frenzel (Lokomotive), titu
lar al echipei reprezentative A > 
R. D. Germane. El nu a fost ca? 
prins în formația anunțată deoa
rece se resimte încă în urma unui 
accident.

JOHN GUNTER
redactor al ziarului „Deutsches 

Sport Echo"

Ț, tori. Desigur că managerii lipsiți de 
scrupule abia au așteptat o astfel de 
sentință, confiscîndu-i imediat lui Jor
dan bursa. Iată cum a terminat Jordan 
cariera de pugilist, fiind lipsit In pre
zent și de dreptul de a mai lupta In 
ring pentru a-și ciștiga existența.

O SOCIETATE italiană producătoare 
de filme a propus cluburilor din divi
zia I să filmeze toate meciurile lor 
de campionat. Societatea s-a obligat ca, 
în schimbul unei anumite sume, să 
pună la dispoziția cluburilor filmul com
plet al întâlnirii lor două zile după ce 
aceasta a avut loc. Propunerea subli
niază că aceste filme ar fi de o mare 
utilitate antrenorilor și va permite co
rijarea defectelor și erorilor comise de 
jucători în timpul meciului. La rîndul 
ei, federația italiană de fotbal ar urma 
să primească o copie a filmelor pe care 
o va putea folosi ca piesă la dosar în 
caz de incidente sau contestații.

CUNOSCUTUL alergător de viteză pe 
automobile și bărci cu motor, Donald 
Campbell, și-a reconstruit barca lui cu 
motor „Blue Bird" cu care intenționea
ză să doboare recordul mondial ce a- 
parține lui John Cobb (633,946 km pe 
oră). Campbell, refăcut după acciden
tul suferit cu această barca, i-a refăcut 
complet caroseria și cabina, construită 
din plexiglass, capabilă să suporte o 
presiune de 800 kg. El va face tentativa 
pe lacul Eyre din Australia în primele 
zile ale anului viitor.

CLUBUL Uruguayan de fotbal Pena- 
rol Montevideo a renunțat la serviciile 
cunoscutului antrenor Bella Gutman și 
a angajat în locul lui pe internaționalul 
Uruguayan Anselmo. Presa din Uruguay 
scrie că Bella Gutman nu s-a putut a-

Â

Nu I S-a tntîmplat ceva mai rău : Spec
tatorii care au năvălit pe teren au stri
cat in așa măsuTă instalațiile de pe sta
dion, incit s-a calculat că ele nu vor 
putea fi reparate Înainte de 31 martie 
1M3.

FEDERAȚIA italiană de tenis este pe 
cale să încheie un contract cu excelen
tul jucător chilian Luis Ayala. Acesta 
ar urma să devină antrenor federal și 
să pregătească pe jucătorii italieni de 
tenis pentru ediția 1963 a „Cupei Davis'*.

PREȚUL lui... Laver a ajuns la 100.000 
dolari : Lupta dintre cele două grupuri 
care doresc să-și asigure serviciile ce
lui mai bun jucător de tenis din lume 
devine din ce in ce mai acerbă. In frun
tea primului grup se află Jack Kramer, 
care vrea să-1 aducă pe Laver printre 
profesioniști. Grupul Kramer e dispus 
să acorde lui Laver o garanție de 
100.000 dolari. Al doilea grup vrea ca 
jucătorul să rămină „amator". Dar 
cum ? O firmă de țigarete vrea să-1 an
gajeze pe Laver ca un tel de „comisio
nar" șl ii oferă o rentă anuală de 10.000 
de dolari. Iată practici ale modului de 
viață capitalist.

IN S.U.A. a început sezonul rugbistlc. 
„Rezultatul" antrenamentelor de pregă
tire : 5 morțl.

FOSTUL campion al lumii la cat. sernl- 
mijlocie, pugilistul Don Jordan, a ter
minat cil activitatea competițlonală. Co
misia de box din S.U.A. l-a ridicat li
cența pentru „lipsă de combativitate". 
In cursul meciului eu Torres, Jordan a 
primit o lovitură și a căzut la podea. 
Arbitrul meciului a declarat oficialilor 
că Jordan a ..simulat", inducînd in e- 
roare atit publicul cit și pe organiza-

comoda cu... stilul de joc al fotbaliști
lor de la Penarol.

PREȘEDINTELE clubului italian de 
fotbal A.C. Milan, Andrea Rizzoli, a 
intentat un proces de calomnie fotba
listului englez Jimmy Greaves, care a 
activat pină nu de mult sub culorile a- 
cestui club. Greaves este învinuit că» în 
interviurile acordate diferitelor ziare 
britanice, a „ultragiat" conducerea clu
bului A.C. Milan. In realitate însă fot
balistul englez nu a făcut altceva decît 
să dezvăluie afacerismul care domnește 
în rîndurile conducătorilor cluburilor 
Italiene profesioniste de fotbal.

DE CURIND au murit într-un accident 
de automobil lîngă Belgrad, jucătorii 
de fotbal Belin și Lazarevici (ambii, de 
la Partizan) și Iosipovici (Radniciki).

FEDERAȚIA internațională de moto- 
ciclism, al cărei congres a avut loc la 
Bruxelles, a hotărît ca cea de a 38-a 
ediție a Cursei motocicliste de 6 zile să 
se desfășoare în R.S. Cehoslovacă. Cursa 
se va desfășura între 2 și 1 septembrie 
1963.
• LA 28 NOIEMBRIE se va aniversa 

la Budapesta un eveniment deosebit. Cu 
50 de ani în urmă a avut loc în capi
tala Ungariei primul joc de baschet.
• REMARCABIL este palmaresul echi

pei reprezentative de fotbal a Ungariei. 
Din 1902 și pînă azi prima echipă a susți
nut 389 meciuri. A cîștigat 217 meciuri, 
78 de partide s-au terminat la egalitate 
pierzînd 94. A înscris 
primit 658. Interesant 
din totalul meciurilor 
treime le-a susținut în 
zentativei Austriei s

slcl&lPl

formația care va fl 
în jocul de la Ploiești^

Faber, Pfeifer (Rotation)^

1093 goluri și a 
de remarcat că 
mal mult de o 
compania repre-

/
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