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avans

care-l rea-

Aproape 
care spe-

PROGRAMUL FOTBALIS
TIC DIN CAPITALĂ

oamenilor
Uniunea Sovietică, 
ai comunismului, 
glorioasei aniver-

Pe 
de-
de

centru. Această netă dominare 
a fost însă exasperantă prin 
sterilitatea ei, prin înghesuiala 
jocului, prin excesul de pase

ieri n-a fost numai scorul mi
nim, ci — mai ales — jocul 
slab desfășurat de fotbaliștii 
echipei ploieștene. Ei au pres-

I de impresii între 
sportivă romînă și

ARBITRI ROMÎNI PESTE 
HOTARE

In „Cirpa orașelor - tirguri“

telefon centrul orașului. Oamenii mun
cii din Ungheni au făcut o

veșnicei și 
dintre po- 
romîn.

SZEGEDI E.A.C. I 
LA BUCUREȘTI

ȘTAFETA PRIETENIEI ROMÎNO-SOVIETICE 
Ă FOST PREDATĂ TINERETULUI SOVIETIC

FINALA CAMPIONA
TULUI REPUBLICAN DE 

CICLOCROS
Duminică va avea loc în împre

jurimile G.A.S. Roșia finala cam
pionatului republican de eiclocros. 
Seniorii vor avea de acoperit un 
traseu de 24 km, iar juniorii 
unul

Turneul echipei maghiare de 
fotbal Szegedi E.A.C. va con. 
tinua la București, sîmbătă 10 
noiembrie (contra formației 
Progresul) și la Lupeni, marți 
13 noiembrie (în compania Mi
nerului).

Sărbătoare sportivă in comuna Tudor vladimirescu din re
giunea Galați. Satul tot, cu mic cu mare, și oaspeții veniți de 
aproape și de departe, au făcut gard viu in jurul terenului de 
sport. Aici s-a intrecut tineretul. Demonstrația de gimnastică, 
meciurile de volei și de handbal, probele de atletism, au alcă
tuit programul unei atrăgătoare și mult aplaudate duminici 
sportive. Prilej de a-și arăta iscusința pentru fetele și flăcăii 
satului, iar pentru numeroșii spectatori de a urmări întreeeri 
însuflețite. Succesul Înregistrat de aceste întreceri a îndemnat 
pe sportivii comunei să se gindească de pe acum la organizarea 
unei noi duminici sportive. Toamna este lungă și frumoasă...

Foto : St. Ciotloș

UNGHENI 7 (prin 
de la trimisul nostru special). 
— Neuitate vor rămine pentru caldă primire coloanei de mo- 
membrii delegației sportive ro-, tocicliști 
mine, prezentă marți la Un
gheni, momentele emoționante 
prilejuite de înminarea tradi
ționalei Ștafete a prieteniei 
romîno-sovietice reprezentan
ților tineretului și oamenilor 
muncii din U.R.S.S. Mesajele 
de salut, prietenie și dragoste 
ale întregului nostru tineret 
ale oamenilor muncii din pa
tria noastră au fost transmise 
oamenilor sovietici intr-un ca- 
dFU sărbătoresc, festiv, această 
întilnire ilustrînd intr-un mod 
grăitor sentimentele de strinsă 
și nezdruncinată prietenie care 
unesc popoarele sovietic și 
romin in lupta pentru construi
rea comunismului și socialis
mului.

Chiar de la primii pași 
teritoriul sovietic membrii 
legației noastre. condusă 
tov. Avram Lăptoiu, vicepreșe
dinte al Consiliului General 
al UCFS, au fost primiți cu 
multă căldură, cu prietenie fră
țească. Pe podul de peste Prut 
oaspeții romîni au fost întîm- 
pinați de tov. Vasili Buga, 
prim-secretar al comitetului 
raional Ungheni al P.C.U.S., 
Vasili Domade, președintele co
mitetului executiv al sovietu. 
lui raional de deputați Un
gheni. Konstantin Palavandov, 
președintele Uniunii asociați
ilor și organizațiilor sportive 
din R.S.S. Moldovenească, de 
numeroase alte personalități 
ale vieții politice, de stat ți 
obștești republicane și locale, 
precum și de numeroși sportivi. 
Cu brațele încărcate cu flori, 
flori ale prieteniei, membrii 
delegației romine, însoțiți de 
primitoarele noastre gazde, 
s-au îndreptat spre piața din

i romîni și celorlalți 
membri ai delegației. In tim
pul scurt cit ne-am aflat în mij
locul oamenilor muncii din Un
gheni am avut prilejul să ve
dem unele din importantele lor 
realizări, pe drumul construirii 
comunismului, am participat 
la acțiuni culturale, la frumoa. 
se întreceri sportive, am aflat 
cu bucurie despre succesele cu 

din 
în- 

ani- 
So-

care oamenii muncii 
R.S.S. Moldovenească au 
timpinat cea de a 45-a 
versare a Marii Revoluții 
cialiste din Octombrie.

In cadrul adunării festive 
consacrate sărbătoririi zilei de 
7 Noiembrie, în numele sporti
vilor romîni, a delegației pre
zente la Ungheni, tov. Avram 
Lăptoiu a dat citire mesajului 
de salut și prietenie adresat

tineretului sovietic, 
muncii din 
constructori 
cu prilejul 
sări.

Schimbul 
delegația : 
oamenii sovietici privind mun
ca avintată a popoarelor noas
tre pentru construirea socialis
mului și comunismului, tradi
ționalul schimb de insigne, cîn- 
tecele sovietice și romînești 
pornite năvalnic din piepturile 
a zeci de oameni, seara plă
cută petrecută de delegația de 
sportivi romîni împreună cu 
reprezentanții oamenilor mun
cii și tineretului sovietic au 
transformat scurtul răgaz cit 
ne-am aflat la Li.gheni într-o 
vie manifestare a 
trainicei prietenii 
poarele sovietic și

„Brigada" de arbitri romîni, 
V. Dumitrescu — 'Al. Tolh — 
V. Drug, care a condus ieri 
meciul Galatasaray — Polonia 
Bytom, a fost invitată să arbi
treze duminică un meci din 
campionatul Greciei.

Sîmbătă, pe stadionul Repu
blicii, ora 15: Rapid — Viito
rul (cat. A); ora 17: Progre
sul — Szeged (joc internațio
nal, în nocturnă). Pe stadionul 
Dinamo, la ora 15: Dinamo — 
Steaua (tineret).

Duminică, stadionul „23 Au
gust", ora 13: Dinamo—Steaua 
(cat. A), în deschidere la me
ciul internațional de rugbi 
R. P. Roinină — Franța. Pe 
stadionul din Giulești, la 
ora 10: Rapid — Viitorul (ti
neret).

Petrolul are doar un punct
meciul - retur de la Leipzigpentru

PLOIEȘTI 7 (prin telefon). 
Cu tot frigul pătrunzător, tri
bunele stadionului din Ploiești 
au fost ieri pline. 
15.000 de spectatori 
rau într-o reeditare a jocului 
bun și a scorului pe 
lizase Petrolul în prima întîl- 
nire din cadrul „Cupei orașe
lor tîrguri" cu Spartak Brno, 
la Ploiești, au fost însă, de 
data aceasta decepționați. Plo- 
ieștenii au cîștigat numai cu 
1—0 (1—0), scor care e de
parte de a-i liniști înaintea 
meciului retur de la Leipzig.

Dar, ceea ce a nemulțumit

Pauza-marele dușman al performanțelor
De vorbă cu GH. ZIMBREȘTEANU, antrenor federal

Cîteva scrisori, aceeași între
bare : „Ce trebuie să facă atle
ții în această perioadă?" Ne-au 
scris sportivi clasificați și în
cepători. intr-adevăr, toamna și, 
mai ales, apropierea iernii, fac 
stăruitor de actuală problema 
organizării și desfășurării acti
vității atletice în lunile care ur
mează. lată de ce, la rîndui 
nestru, am adresat această în
trebare antrenorului federal GH. 
ZIMBREȘTEANU.

Dar. de la început, o preciza
re : in etapa actuală sarcinile 
activității atletice sînt diferite 
in funcție de categoria sportivă 
și de starea timpului în diferite 
regiuni.

— Și acum, cîteva indi
cații orientative în sprijinul 
secțiilor și antrenorilor de 
atletism.

— Este necesar să se menți
nă un număr mai mic de mij
loace specifice și, in același 
timp, să se mărească numărul 
mijloacelor nespe
cifice, să se pună 
accent pe corectă
rile sau schimbările 
de tehnică. Printre 
sarcinile și mijloa
cele corespunzătoare
tape, un loc însemnat il 
și preocuparea pentru verificarea 
amănunțită a 

In ceea 
perioadei de tranziție, 

nu trebuie 
20—30 de zile 

fie mai mică) urmind ca

be — organizarea probelor de 
control. In alara acestor sarcini 
ale antrenamentului, 
tinua antrenamentul 
aer liber, indiferent 
timpului. O formă
de activitate o constituie tenta
tivele de record ale asociației sau

se va con- 
afară, în 

de starea 
stimulativă

Interviul
nostru

acestei e- 
ocupă

— Care este programul 
aflcților din lotul republi
can ?

— Pe scurt, se poate spune 
că in prezent atleții lotului re
publican se găsesc in perioada 
de tranziție. Nu este insă vor
ba — așa cum greșit se mai 
înțelege uneori — de o pauză 
totală. In această perioadă se 
păstrează un nivel mediu de lu
cru. Consider că PAUZA ESTE 
CEL MAI MARE DUȘMAN AL 
PERFORMANȚELOR. Tocmai 
de aceea sînt indicate — pe 

Tpnarginea sarcinilor reieșite și 
din desfășurarea consfătuirii de 
atletism — concursurile demon
strative. un bun prilej de acti
vitate pentru atleții noștri frun
tași.

stării 
ce

sănă- 
priveștelății, 

durata 
aceasta 
șească 
nici să 
perioada pregătitoare să încea
pă la mijlocul acestei luni

să depă- 
(dar

— Să nu-i uităm insă pe 
atleții — tot mai numeroși 
— cu categorii de clasifi
care mai mici, ca și pe 
începători.

— Pentru primii este indicat 
— în lipsa jwioadei de tranzi
ție — să se prelungească perioa
da de pregătire. In secțiile cu 
atieți începători se va pune pe 
prim plan pregătirea fizică a a- 
ceslora, participarea lor la con
cursuri — la cit mai multe pro-

clubului sportiv, în
cercarea de a sta
bili recorduri per
sonale atit Ia pro
bele de specialitate 
cit și la celelalte 
probe.

— Credem că ar fi nece
sare cîteva precizări și în 
legătură cu activitatea atle
tică a elevilor și studenților.

— Firește. Pentru această 
mare masă de iubitori ai atletis
mului praclicarea diferitelor 
probe a devenit o obișnuință in 
ultima vreme chiar in lunile de 
iarnă. Cred că pentru tineretul 
școlar, pentru studenți, perioadei 
actuale trebuie să-i corespundă 
o intensă activitate competilio- 
nală Concursurile pe clase, pe 
școală, interșcoli, pot fi progra
mate săptăminal contribuind 
popularizarea atletismului și 
pregătirea tinerilor atieți.

— Dar, cînd vremea
va mai permite totuși orga
nizarea concursurilor în aer 
liber ?

— Activitatea afară va trebui 
totuși menținută prin antrena-

la 
la

nu

mente de alergări, lie speciale, 
fie cele ’ . ’
lecțiilor. Crosurile vor fi mij
locul cel 
perioadă

— In multe orașe există 
săli de gimnastică, de atle
tism, care permit practicarea 
atletismului in tot timpul 
iernii. Trebuie înțeles că in 
aceste locuri atleții nu mai 
trebuie să iasă

— Ar fi tot atit de 
Sint suficiente 1—2 
sala de atletism, 2—3 
de gimnastică dar cel 
dată pe sâptăinină va trebui să 
se organizeze antrenamente de 
cros. De asemenea, încheierea 
fiecărui antrenament trebuie să 
se facă prin zece minute de a- 
lergare afară, in aer curat.

Așadar, activitatea atletică 
continuă cu intensitate în aces
te zile de toamnă și ea va fi 
prezentă și în lunile de iarnă. 
Trebuie însă ce această activi
tate să fie organizată cu grijă 
iar tehnicienii să colaboreze în
deaproape cu medicii de specia- 
.litate. In orice caz, să nu uităm 
că, intr-adevăr, PAUZA ESTE 
CEL MAI MARE DUȘMAN AL 
PERFORMANȚELOR și să nu 
lipsim organismul de un atit 
de important mijloc de călire. 
Astfel, o dată cu primele zile de 
primăvară, va fi mult mai ușor 
să reîncepem intensa activitate 
competițională atletică.

DAN GIRLEȘTEANU.

din partea I și III a

mai indicat în această

din sală ? 
greșit, 

lecții in 
in sala 
puțin o

Dridea 
poarta

I s-a înălțat peste ceilalți jucători și reia cu capul spre 
lui Wergang. Acesta însă, va bloca balonul cu ușurință.

Fastă din meciul Petrolul—Sei. Lei prig, l~0

fotbal lipsit de orien-tat un
tare, de claritate, fără acțiuni 
care să se termine cu șuturi 
la poartă Petrolul a dominat 
autoritar, în repriza a doua 
mai ales, cînd oaspeții au tre
cut doar de 4—5 ori linia de

inutile, ca și cum gazdele ar 
fi avut nevoie să țină min
gea, să... tragă de timp.

V. GRĂDINARII
R. URZICEANU

(Continuare In pag. a 3-a)

BUCUREȘTIVOLEIBALIȘTII DE LA RAPID
S-AU ÎNAPOIAT VICTORIOȘI DIN ITALIA

S-a înapoiat din ItaliaS-a înapoiat din Italia echi
pa masculină de volei Rapid 
București, campioana țării, 
care, la invitația U.I.S.P., a 
participat săptămina trecută la 
două turnee, unul la Modena, 
celălalt la 
turnee au fost 
sportivii romîni. 
turneu, cel de 
octombrie și 1 
flat la a șasea 
parte echipele 
rești, Vasas Budapesta, selec. 
ționata masculină a Poloniei 
și Ciam Villa d’Oro Modena. 
In prima zi: Rapid — Vasas 
3—0 (12, 12, 12), Polonia — 
Ciam Villa d’Oro 3—0. A doua 
zi s-au întîlnit echipele învin
se intre ele și învingătoarele

Vasas — Ciam Vil- 
finală 
Polo-,

13—15^

Parma. Ambele 
cîștigate de 

La primul 
la Modena (31 
noiembrie), a- 
ediție, au luat 

Rapid Bucu-

între ele: 
la d’Oro 
Rapid — 

niei 3—2
15—6, 15—3, 16—14).

In cel de al doilea 
(3—4 noiembrie), 
„Citta di Parma", voleibaliștii 
de la Rapid au învins în pre- 
liminarii echipa Inzani Parma 
cu 3—0, iar în finală, din nou 
selecționata Poloniei, tot cu 
3—2. Celelalte rezultate: Va, 
sas — lnzani 3—0 și Polonia 
— Vasas 3—0.

Echipa feroviară a fost aU 
cătuită din: Nicolau, Grigoro, 
viei, Drăgan, Corbeanu, Coste, 
Miculescu, Derzei, Bărbuță, 
Cherebețiu.

3—0, iar în 
selecționata 

(10—15,

turneu 
intitulat



La sEirșitul turului

Ploiești — adevărate

Concursul de triatlon dot< 
„Cupa 7 Noiembrie”CU

După mai bine de cinci luai de 
întreceri >rrze, echipele care au mers 
din victorie in victorie își vor dis
puta sHnbătâ și dumirea nt etatea 
in cadrul finalei pe țară a campio
natului repub'ican de oină pe anul 
1962. Patru din cele cinci echipe pre
tendente la invidiatul titlu stat deja 
cunoscute. Minerul Săsar (reg. Ma- 
ramure- - " ~ • ' « A S
Bega Timișoara cu scont 
ți-a cucerit dreptul âe 
la întrecerile finale aii de pa-

ternkete formații Biruința Gherăești 
(regiunea Bacău). Aviwtul Frasin 
(reg. Suceava) și actuala campioană 
a țârii Combinatul Poligrafic Bucu
rești. In preziua începerii turneului 
final care va avea loc la Buzău se 
vor întrece pe stadionul din loca- 
l.tate formațiile Avintul Curcani (re
giunea București) și Petrolul Urlați 
(regiunea Ploiești) intr-o dublă in- 
tihnre pentru desemnarea celei de a 
clocea echipe finaliste a campionatu-

—I

îmbunătățiri aduse regulamentului 
campionatelor republicane

Scăpliiniiiia vii 
196j—1963 a c 
can lefn.mn de 
cembrie își vor 
echipele masării

In linii mari, 
a întrecerilor es 
ției 1961—1962, 
vor elrmina o J 
statatv ia reșmi; 
denie și ver fi 
fie ma: interesai 
aduse re<<tramei 
numărul meciurilor 
nule de fiecare iormajăe 
ca 
fin; 
tiegului campionat ; 
îb momentul in car< 

m prima 
Iată, de ;

care vor avea 
i 19j2—1^33 a 

au fost 
astfei: 

Steaua

ne 
foflWil

»r

ie disputare 
. _____4 ca a edi-
ar unele modificări 
Tie de lipsuri con- 
■en-.ui edtfiei prece- 
e ca întrecerile să 

Prin modiiicârtie 
ti a fost sporit 
ce vor fi susți- 

și s-a ajuas 
echipele să fie interesate să ob- 

rezuitate bune de-a lungul ia
și nu doar pină 
e și-au asigurat 
i parte a ciasa- 
a It tel. sistemul 

ioc întrecerile 
campionatelor 

împărțite in cite 
MASCULIN. SE- 
Bucureșii, Știința 

Craiova. Dinamo Ora- 
Știin-a București, Voința lași.

co

caniicarea 
merit ui ui. 
după 
ediție

Echipele 
două serii. 
RIA A 
Cluj. C.S.O. 
dea. ȘCL,;_ _____ _______ _____ r„
Progresul București. Politehnica Cluj; 
SEPIA B ‘ _ - - --
București. 
Dinamo), 
ința Timișoara. C.S.O. Galați. 
Roman (fostă Bacău). Farul 
tanța ; FEMININ. SERIA A : 
București. 
București.
țana 
Știința 
SERIA 
Mureș. 
Mureș, 
dea. 
București

Turul campionatelor se va desfă
șura intre 2.XII.19>2 — 13.1.1963 la 
băieți, 18.XI.1962 — 30.XII.1962 la

Din mo București, Rapid 
Știința Tg. Mureș (fostă 

Steagul roșu Brașov. Ști- ------ «... A s A 
Cons- 
Rapid 

Unirea 
a Brașov. C.S.O. Cri- 
Progresul București, 

S.S.E.

(fostă
FEMININ.

Știin’a București, 
Voinț ~ 

Oradea.
Timișoara. S.S.E. Constanța ; 
B : Știința Cluj. Mureșul Tg. 
I.C.F. București. Voința Tg. 
C.S.M.S. lași. Voința Ora- 

\ oința București. Olimpia

fete; returul intre 3.11.1963 — 
IILI963 la băieți. 10.11.1963 — 
111.1963 la fete; turneele finale 
tre 28-111.1963 — 7.IV.1963 |a băieți, 
2. V. 1963 — 12.V.1963, Ia fete.

Prima parte a campionatelor, 
dică turui și returul, se va desfă
șura ca și in ediția trecută. Modifi
cările intervin la turneele finale, care 
se vor desfășura in două părți, ast 
iei ; echipele clasate pe locurile 1—4 
in fiecare serie vor susține turnee 
(numai tar), după care vot fi alcă
tuite clasamentele respective, (in'rn- 
du-se seama de toate cele trei par
tide susținute intre ele (turul, retu
rul și turneul final). Apoi, primele 
două din fiecare serie vor juca tur- 
retur intre ele, desemnînd primele 
patru ocupante in clasamentul cam
pionatului republican. In continuare, 
echipa clasată pe locul 3 în seria A 
se va intilni cu echipa clasată pe lo_ 
cui 3 in seria B -și vor desemna 
ocupantele locurilor 5—6, iar forma
țiile de pe locul 4 în serii vor de
semna ocupantele locurilor 7—8.

Echipele clasate pe locurile 5—6 
in cele două serii vor alcătui o se
rie de 4 și își vor disputa locurile 
9—12 in clasamentul general, 
cele clasate pe 
vor alcătui o 
vor desemna 
9—16. Ultimele

17.
24. 
in-

a-

.iar 
locurile 7—8 în serii 
altă serie de 4 care 
ocupantele locurilor 
două vor retrograda.

După dțiva ani de... navigație pe 
la mijlocul clasamentelor. Progresul 
București a reapărut pe primul plan 
al handbalului nostru feminin, ocupirid 
la sfirșitul turului locul I în prima 
serie unde mai joacă Rapid (actuala 
campioană) și Știința București, echi
pe ce dau majoritatea componentelor 
echipei naționale. O surpriză plăcută, 
care, desigur, nu a trecut neobservată 
iubitorilor acestui sport Cei mai mulți 
s-au întrebat cum de a fost posibil 
acest lucru, iar explicațiile au fost din 
cele mai felurite.

Deși nu și-a întărit lotul față de 
anui trecut (dimpotrivă, a pierdut-o și 
pe Antoaneta Vasile, transferată la Ra
pid) echipa Progresai ni s-a părut 
mult schimbată in bine. La început 
bucureștencde au impresionat prin dîr- 
zenia cu care își disputau șansele în 
iiecare meci. Evoluția lor nu a fost 
insă prea concludentă. Apoi, cînd au 
veni! partideie cu Rapid, Știința sau 
Tractorul, echipa ne-a convins că știe 
ce vrea. Astfel, actualul lider a înche
iat prima parte a campionatului fără 
să ti cunoscut irtfriitgerea, iar în sin
gurele două meciuri nule (cu Rapid 
și Tractorul) victoria i-a scăpat „prin
tre degete".

Handbalistele Progresului au dublat 
la fiecare meci pregătirea fizică cu do
rința de a se comporta foarte bine. Re
marcabil este faptul că echipa a pre
gătit împreună cu antrenorul ei fiecare 
partidă cu multă minuțiozitate, adop- 
tind mereu tactica cea mai bună, în 
funcție de adversarul pe care îi întil- 
nea. Punctele forte ale Progresului în 
acest campionat au fost apărarea elas
tică și foarte precaută (a primit cele 
mai puține goluri in tur — 28) și un 
atac mai variat în care Victorița Du
mitrescu, o experimentată coordona
toare de joc și Maria Gltiță, realiza
toare mai inspirată ca de obicei, au 
jucat primul rol.

In același timp, tretruie să stfbthuem 
că principalele candidate la șefie. Ra
pid și Știința București, au matca! <n 
această toamnă o sensibilă scădere de 
formă. Campioanele au fost lipsite in 
mai multe meciuri de aportul unor ju
cătoare de bază (M. Constaniineseu, 
A. Boțan, C. Dumitrescu), dar aceasta 
nu le scuză unele lipsuri evidente in 
jocul de apărare, sau încrederea exa
gerată manifestată in unele partide. 
Feroviarele s-au apropiat doar în 
ultimele meciuri de forma care le-a 
consacrat.

Știința a avut o comportare contra
dictorie. A început cu trei victorii și 
apoi, în
registrat tot atîtea înfrîngeri. Desigur, 
plecarea Irinei Hector a atirnat serios 
în balanță, dar părerea noastră este că 
echipa a „îmbătrînit" puțin. Unde este 
apărarea aceea plină de vigoare și dir- 
zenie, sau contraatacurile fulgerătoare

care au adus echipei zile de glorie? 
Nimic, sau mai nimic din toate aces
tea nu ne mai oferă astăzi echipa 
Știința? Noi credem că antreno
rul formației ar trebui să-și îndrepte 
atenția mai mult spre pregătirea f«ică 
specială a jucătoarelor, să țină sea
ma de faptul că acțiunile jucătoare
lor au pierdut din viteză și cursivi
tate.

O mențiune pentru Faianța Sighi
șoara și S.S.E. ”
revelații ale campionatului, care de la 
o etapă la alta au jucat mai bine. In 
schimb, comportarea echipei Unirea 
este departe de cea pretinsă unei for
mații de categoria A. Lotul este inad
misibil de redus (9 jucătoare), iar 
majoritatea handbalistelor au cunoștin
țe reduse de ordin tehnico-tactic.
Șl IN SERIA A II-A UN LIDER 

NEAȘTEPTAT - C.S.M. SIBIU
Din primele etape, Știința Timișoara 

și C.S.M. Sibiu au dovedit că na au 
în seria lor adversari care să le încurce 
socotelile, iar pronosticurile pentru pri
mul loc înclinau spre bănățence, mai 
ales că jocul direct urma să se des
fășoare la Timișoara. Rezultatul se cu
noaște. Formația sibiană a jucat ex
celent în acest meci și datorită unei 
tactici mai bune și-a întrecut adver
sara mai clar decit arată scorul 
(13—12).Performanța sibieneetor este 
meritorie și confirmă buna lor com
portare din trecutul campionat de pri
măvară. Echipa are o bună pregătire 
și cunoștințe tehnico-taetice avansate. 
Iar atunci cind viteza de acțiune a ju- 
cătoaretor va crește, formația din Si
biu va fi destul de greu de învins.

Știința Timișoara, cu lotul ce! mai 
valoros în această serie, s-a impus pu
ternic cu excepția jocului mai sus a- 
mrntit. Echipa are perspective frumoa
se, dar îi lipsește maturitatea marilor 
echipe Să fim însă indtdgeitți: media 
de vîrstă a jucătoarelor nu depășește 
20 de ani! Studentele au manifestat 
pină aeuni o pregătire temeinică si 
oarecare inventivitate în joc. Pentru 
apărare insă, tim'șorencele mai au de 
lucrat, lipsa lor de experiență fiind 
evidentă.

_ Intre celelalte 6 echipe diferentele 
sînt insensibile, lupta pentru evitarea 
ultimutoi ioc (in retur) 
deosebit de interesantă.
complet nou, dar dornic 
C.S.S, Banatul are cele

*1
de două
orășenești București de 
pentatlon modern, s-au < 
întrecerile din cadrul c 
de triatlon dotat cu „C 

Iată rezultatele t 
Victor ț

zile, in organizaTimp 
comisiei 
lărie și 
fășurat 
cursului 
7 Noiembrie", 
nice i cat. avansați: 1 
fănescu (Steaua) 2.905 p., 2. Ghi 
ghe Tomiuc (Steaua) 2.887 p._ 
Nicolae Lichiardopol (Steaua) 2. 
p., 4. Dumitru Țintea (Steaua) 2.i 
p., cat. începători peste 18 ani:
M. Cerchez (Steaua) 2.869 p., 
Demetrescu (Steaua) 2.678 p„ 
Balogh "" 
2.533 p„ 
p-, 5.
2.224 p., 
2125 p.;
1. I. Georgescu (Steaua) 2.771
2. D. Martie (Progresul) 2.398
3. Gheorghe Balica (Șc. I. L. Cai 
giale) 2.348 p., 4. Ion Poteraș (i 
I. L. Caragiale) 2.135 p., 5. D. F 
teraș (Șc. Mocianu) 2.049 p.,
N. Grigore (Șc. 15 Floreasca) 1.843

P.

SPORTURI NAUTIC

următoarele 4 meciuri, a în-

AL DOILEA CONCURS 
PRONOSPORT CU u

Cupa Voința”ÎS
De mîine se va disputa în sala 

Giulești o interesantă competiție de 
baschet, dotata cu „Cupa Voința", 
la care vor lua parte echipele femi
nine Voința București, Voința Ora
dea, Voinja Tg. Mureș și Voința 
Brașov. întrecerile au drept scop ve
rificarea acestor formații înaintea în
ceperii campionatului republican femi
nin. Jocurile se vor disputa vineri 
de la ora 20, sîmbătă de la ora 18 
și dumiînrcâ de la ora 9.

ERATA
în numărul trecut al 

„Sportul popular" a apărut 
tabilă greșeală. Critica clin 
letonul „Box cu... umbra" 
]a Ludovic Ambruș șj nu la Frandsc i 
Ambruș. cum a fost scris in mod ■ 
eronat în material. Facem cuvenita i 
rectificare.

ziarului 
o regre- 
microfoi- 
se referă

Un program cît se poate de inte
resant. așa poate fi caracterizat pro
gramul concursului Pronosport din 
II noiembrie. Intr-adevăr, cu un „cap 
de afiș" R. P. Romînă — Franța 
(rugbi), apoi cu Franța — R. P. Un
gară și Austria — Italia (fotbal), cu 
5 întihiiri din cadrul categoriei A, 
4 din categoria B și meciul special 
Dinamo București ■— Steaua, progra
mul concursului Pronosport din a- 
ceastă săptămînă prezintă deosebite 
și numeroase puncte de atracție 
vor aduce la „start" un număr 
mare de participanți.

Reamintim că de duminică 4 
iembrie participanții care au 
prezenți la concurs au beneficiat de 
importante avantaje acordate jucători
lor la Pronosport.

In fruntea acestor avantaje este 
premiul special de 50.000 lei din fon
dul întreprinderii pentru indicarea 
pronosticurilor exaete la cele 12 me
ciuri plus meciul special. E bine de 
știut că plafonul maxim se aplică 
separat de premiul categorici respec
tive, putrndu-se obține astfel 50.000 
lei la categoria I și 50.000 lei pre
miul special. Deci se poate obține la 
un concurs 100.000 lei pe o singură 

j variantă.

care 
mai

no- 
fost

„12 + 1
Iată de altfel cum arată 

mul concursului Pronosport 
minică :

I. R. P. Romînă—Franța 
Franța—R. P. Ungară 
Austria—Italia 
U.T.A.—Știința Cluj 
Dinamo Bacău—Petrolul 
Crișana—Știința Timișoara 
C.S.M.S. Iași—Farul 
Minerul—Steagul roșu 
Rapid Focșani—Metalul Tîrg. 
Jiul—Mureșul Tg, Mureș 
Drubeta Tr. SeverirH-C.S.O. 
Craiova

A.S. Cugir—Crișut Oradea 
Sp. Dinamo București—Steaua

progra
de du

., 2.
3.

(Casa Ofițerilor Braș< 
4. V. Ralea (Steaua) 2.- 
Antonescu (C. OI. Braș« 

6. I. Cobuz (C. Of. Brașc 
cat. începători sub 18 al

II.
III.
IV.
V.

VI. 
VII. 

VIII.
IX. 
X.

XI.

(rugbi)

anmițhidu-se 
Cu un Iot 

de afirmare, 
mai mari 

perspective. Și jucătoarele de la Con- 
strirctorirf Timișoara se bucură de o 
pregătire temeinică, dar posibilitățile 
lor individuale sini mai reduse. Mu
reșul Tg. Mureș și S.S.E. Petroșeni. 
în schimb, nu au atins încă măcar for
ma din campionatul trecut, comporta
rea lor lăsînd de dorit.

In concluzie, evoluția echipelor fe
minine în acest campionat nu este de 
natură să ne mulțumească pe deplin. 
La majoritatea dintre ele s-a observat 
o slabă preocttpare pentru un joc mai 
atractiv în care pivoții și extremele 
să aducă o contribuție eficientă. Ar
ma contraatacului este ctestul de rar 
folosită, iar trecerea din apărare în 
atac se mai face încă destul de încet. 
De altfel, pregătirea fizică specifică 
a multor jucătoare din categoria A 
mai lasă de 
toarele care 
de procedee 
puține. Iată 
vele imediate care ar trebui să stea in 
atenția antrenorilor noștri.

Campionatul Capitalei 
la iahting <4

Desfășurat pe lacul Herăstrău de 
lungul a 5 regate, campionatul Gaj 
ta lei la iahting s-a bucurat de succe< 
dlnd loc la curse spectaculoase ca 
au satisfăcut și din punct, de vede 
tehnic. Dovedind o remarcabilă 
în acest sfîrșit de sezon, tînărul viv 
ConsUuilin Ivon oriei de la clubul M 
talul a reușii să se impună la clăi 
fin», deși în clasament a figurat cu 
cursă mai put ia. I>a fed de categor 
au dominat concursul la clasa snaip 
al|i doi reprezentanți ai cftubulut Met 
hd, Lucian Pfedescti și... Lucian Pr 
desen, fa tăi și fiul au ocupat dc as 
menea locul I, la o apreciabilă■ diferent 
de ceilalți concitrenli. lată, de 
clasatHcartde campionatului : Finn 
('. Ivon&tHci (Metalul) 3626 p.. 2. 
Agarici (Știința) 3602 p, 3. 
Mutăs^irca-mt (.Metalul). 3551 p. 4. Pcti 
Purcea (Metalul) 3230 
Irtingu (Ști-wifa) 2143 p, 6.
Petrescu ( Metaiul) 1824 p; Snaip: . 
Metalul (lMcian Pre de seu — Lucia 
Predeseu jr.) 5633 p.. 2. Știința (fi 
Ilenegam — D. Gheciu) 4202 p., i 
Știința (M Ana Maseru — M >*;>! 
lescu) 3->81 p., 4. Metanii (D. PepvvM 
— L. Păfrușescu) 3358 p.. 5 
(E. Groza — A. Ikmdescu) 
6. Știința (V. Sisariou — D.

ahft

ll OH
K.<!

p. 5. Șlel» 
Gheorgfc

XII.

PRONOEXPRES

La tragerea Pronoexpres din 7 no
iembrie 1962, au fost extrase 
următoarele numere:

43 15 4'4 18
Numere de rezervă :
Fond de
Tragerea 

miercuri 14

premii; 400.572 tei 
următoare va avea loc 

noiembrie 1962 Ia Focșani.

Rubrică
sport

redactată de Loto-Prono-

dorit. De asemenea, jucă- 
posedă o variată gamă 
tehnice sînt destul de 

numai cîteva din obiecti-

dini urnă
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v
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Ieri, la Timișoara,_______.____  •_______ NOTE, ȘTIRI, REZULTATE
Știința—Szeged 4-0 (2-0)

TIMIȘOARA 7 (prin telefon). „Ști
ința a jucat foarte bine și a meritat pe 
deplin victoria, chiar la acest scor 
categoric de 4—0. Studenții au jucat 
combativ și eficace, practicind un fot
bal clar. Mi-au plăcut in special Geor
gescu și Manolache, cel mai bun de 
pe teren, dar toți componenții echipei 
merită laude pentru fotbalul arătat" — 
ne-a declarat după meci antrenorul 
emerit Em. Vogi, observator federal 
ia această partidă.

Intr-adevăr, Știința Timișoara rt-a 
jucat de mult timp cu atîta hotărîre 
și claritate ca în acest meci. Prima 
repriză a aparținut studenților. Aceștia 
au înscris prin Igna (min. 8) care a 
reluat în plasă balonul revenit în te
ren, în urma unui șut în bară af lui 
Bîtlan. In min. 27 Popa a pasat lui 
Manolache, care a înscris imparabii

Jocurile tinerilor fotbaliști
Teri, i-am revăzut pe Iaeob, Zgardan, 

Obirtr, Niculoscu și pe alți fotbaliști 
t.ahx»ljți din categoria B și orașul 
București. Cele două partide de pc sta
dionul Republicii au plăcut publicului. 
S-au realizat faze spectaculoase, înche
iate cu șuturi puternice și cu goluri.* 
Gea mai bună selecționată s-a dovedit 
A it aceea ce reprezenta seria a dona 
osc-, jocind foarte biae, a dispus cu

I (T—9) de reprezentanta seriei a 
f Ciei.i. formație de Ia care se aștepta 

nun mult, ivind m vedere tudifia ata

De ce a ratat Raksi?...
Așa cum au consemnat cronicile. 

In partida Steaua—C.S.M.S. Iași, Raksi 
a fost un „campion" al ratărilor. L-au 
secondat, îndeaproape, Tătaru și Cons
tantin. Ocazii excepționale de a marca 
au fost irosite ca nimic și Steaua, 
care în ansamblu a făcut un joc 
valoros, s-a văzut condusă de două 
ori. Ni s-a părut interesant de luat 

f- în discuție acest aspect din compor
tarea înaintașilor bucureșteni. cu atît 
mai mult cu cît ei, in partida amin
tită. au desfășurat un joc construc- 
tiv, creator. Pe de altă parte, avind 
în vedere că jucătorii de la Steaua 
au vechi state de serviciu în cate
goria A, o discuție pe tema ra
tărilor putea să pună in evidență 
o serie de aspecte, de principiu, in 
legătură cu această chestiune. Marți 
după-amiază, înainte de începerea an
trenamentului fotbaliștilor de la 
Steaua, le-am pus întrebarea mențio
nată in titlu, la care au răspuns 
Raksi, vinovatul principal. Constan
tin, Tătaru, Jenei, Voinescu și antre
norul Ștefan Onisie.

RAKSI : „Eram convinși, înainte de 
meci, că vom ciștiga ușor în fața 
ieșenilor. Am primit insă gol mai 
repede decit ne așteptam și am vrut 
să egalăm tot atit de repede. Oca
ziile s-au ivit. Una dintre cele mai 
mari, la început, am avut-o eu șt am 
ratat-o. Pină atunci mai' rataseră 
Constantin și Tătaru, Cum vedeam că 
mingea „nu vrea să intre in poartă*, 
om început să-mi pierd calmul. La un 
moment dat, le-am spus lui Constantin 
și Tătaru că orice minge aș avea eu, 
n-am să pot marca gol. Cind am vă
zut că și ceilalți colegi de echipă 
ratează, enervarea a crescut și n-am 
mai putut să mă concentrez suficient 
in fazele decisive. Cred că una din 
cauzele pentru care nu reușim să 
dăm cel mai bun randament este lip
sa de concentrare atit in timpul jo
cului, cit și înainte de .meci. Pe de 
altă parte avem încă un număr redus 
de mijloace de „păcălire" a adver
sarului. In timpul jocului adversa
rul ți le descoperă și găsește anti
dotul. Așa s-a întâmplat duminică. 
De obicei, eu caut să pătrund cit 
mai mail spre poartă și să trag, 
deci, din imediata apropiere. Apără
torii de la C.S.M.S. Iași au sesiza1 
acest lucru și nu m-au mai lăsat să 
pătrund spre poartă. Atunci, am fost 
obligat să șutez de mai departe și re
zultatul s-a văzul".

TATARU : „N-avem o tehnică co
respunzătoare. De aici decurg ener
varea, lipsa de concentrare și toate 
celelalte. Duminică, terenul era alu
necos și se cereau eforturi mari pen
tru stabilitate și pentru un bun con
trol al balonului. Iată un exemplu 
concludent : în prima repriză Constan
tin mi-a servil impecabil o minge. 

în colțul din stingă. După pauză, Sze
ged a atacat mai mult, dar lent și ine
ficace. In ultimele 20 de minute Știința 
și-a mărit avantajul prin golurile 
realizate de Manolache (min. 70), care 
a înscris cu capul în urma unei cen
trări a lui Igna, și de Mițaru (min. 
85), în urma unei frumoase combi
nații cu Igna și Manolache.

Arbitrul Iosif Ritter — Timișoara a 
condus echipele:

ȘTIINȚA : Urziceanu — GEORGES
CU, Turcan, Botescu — Lereter, TA
XASE — Igna, Bîtlan, MANOLACHE, 
POPA (Hîrșova), Mițaru.

SZEGED: MESZAROS — Szabo, 
Poltbrb, Sandor — Dezsofi (KOKE- 
NYI din min. 29), Kovari — Makrai, 
Nemes Gilicz, Kremenik, Boros.

AL. GROS-coresp. reg.

șelor în care activează echipele respec
tive. Au marcat : Szakacs (3) și Fanai- 
tescu. respectiv Chivu.

Selecționata seriei I a întrecut sel. 
București cu 3—0 (2—0) prin punctele 
înscrise de către Zgardan, Bașchir ți 
Călin.

Astăzi, pe stadionul Republicii, se 
vor întîlni, m cuplaj, învingătorii în
tre ci. învinșii între ei după următorul 
program: ora 13,15 sel. orașului Bucu- 
reșai-sel. seriei a lli-a; ora 15: sel. 
seriei I — sel. seriei a 11-a.

FOTBALIȘTII EXPLICĂ

Apărătorii ieșeni urmăresc speciali traiectoria balonului. Va fi gol ? Nu ! Tăiam 
va rata din nou, (răgind de astă flotă alături de minge. Fașă din meciul 

Steaua—CSM.S. Iași (2—2)
Foto : T. Roibu

Neavînd siguranța controlului asupra 
balonului si. mai ales, asupra plasă
rii lui intr-un colț descoperit al por
ții, am vrut să-l lovesc puternic. Am 
pus prost piciorul de sprijin și min
gea șutată cu forță a trecut pe lingă 
poartă.

CONSTANTIN : Doi factori sint de
cisivi in trasul la poartă: viteza
mingii și direcția in care o trimiți. 
Numai coordonarea lor poate să-ți dea 
satisfacția așteptată. L-ovind mingea 
puternic, nu mai poți să-i asiguri și 
precizia. Pe de altă parte, un balon 
șutat spre poartă fără forță, poate fi 
respins de către portar. Duminică am 
căzut in ambele greșeli. Uneori șu
tam puternic (Tătaru, Caeoveanu), alte 
ori căutam să dăm „efecte" fără for
ță și portarul Oioc se remarca (Raksi, 
Maleianu, eu)".

JENEI: „Serviciul" mijlocașilor
poate contribui decisiv la crearea unei 
faze de gol. Duminică eu am avut 
mai mult sarcini defensive. A trebuit să 
stau lingă Voica, virf de atac al ie
șenilor, înfipt ca un „cui" in dispo
zitivul nostru de apărare. Cind am 
ieșit la atac. împreună cu colegul 
meu Crăciun, am căutat să dăm 
mingi utile atacanților. Unde am gre
șit ? Terenul alunecos cerea ca pa
sele noastre să nu fie trimise cu prea 
multă forfă. pentru că ricoșeul lor 
din gazonul ud le mărea viteza și 
atacant ii le preluau greu. In aseme
nea condiții de joc, esențialul, trimi
terea mingii la picior, cu o viteză 
potrivită".

VOINESCU: „înaintașii noștri nu 
sint suficient de atenți, de concen
trați asupra poziției corpului lor față

„Aere de vedetă"

La Arad, în cabina U. T. A.-ei 
am asistat înainte de meci la o ati
tudine cu totul nedisciplinată din par
tea unui sportiv fruntaș. Ladislau 
Băcuț a refuzat sâ se echipeze pen
tru a fi rezervă. El s-a simțit „ofen
sat" că antrenorul Petschowski nu l-a 
introdus în prima formație. Atitudi
nea lui Băcuț a fost, firește, con
damnată de jucători și, pînă la urmă, 
el s-a decis să se echipeze. Antre
norul său avea toate motivele să nu-1 
introducă in formație, deoarece con
troalele medicale făcute înainte de 
meci, de dr. Liviu Albu, au arătat în 
mod evident că pregătirea fizică 
(forța, rezistența) a lui Băcuț lasă 
mult de dorit. Băcuț ar trebui să 
reflecteze mai mult asupra cauzelor 
oboselii fizice care-1 privează de se
lecționarea în echipă, decît să ma
nifeste asemenea „aere de vedetă".

I. O.

ReiwMate din campionatul republican 
de juniori

Seria I: C.F.R. Pașcani — Lami
norul Roman 2—0 (1—0); Moldova 
Iași — Unirea Botoșani 3—1 (2—0); 
Dinamo Bacău — Foresta Fălticeni 
5—1 (4—0); Ceahlăul Pia-tra Neamț
— Steaua roșie Bacău 2—8 (2—4); 
Chimia Suceava — C.S.M.S. Iași
I— 8 (1—3); Textila Buhuși — Rul
mentul Birlad 2—2 (1—1); Seria a
II- a: Progresul Brăila — S.S.E. Plo
iești 2—0; Dinamo București — Pra
hova Ploiești 4—1; ȘtiiHța Galați 

de minge. In fazele finale se trezesc 
uneori cu balonul în față, nepregi- , 
tiți pentru a-l primi și ratează. Aș | 
vrea să fiu înțeles bine: concentra
rea nu trebuie să se rezume doar la 
fracțiunea de secundă care precede i 
executarea loviturii spre poartă. Este 
necesar ca ea să cuprindă întreaga 
fază. Acest lucru favorizează și exe- , 
cutarea unor mișcări înșelătoare care 
să deruteze pe portar. Cineva ar nu- ■ 
tea obiecta că asemenea faze se pe- J 
trec extraordinar de rapid și juca- I 
torul respectiv n-are timp să... filo- ' 
zofeze. E adevărat, dar gindirea tac- : 
tică și elementele tehnice se formea- I 
ză in orele de antrenament. Aseme
nea lucruri trebuie „să intre în sin
ge" atacantului, prin repetarea lor 
pină la automatizare".

ONISIE: „Voinescu a sesizat bina 
un aspect al chestiunii și anume se
riozitatea cu care trebuie să se lu
creze la antrenament. Fiecare minge 
sau situație de gol ivită in timpul 
jocurilor-școală trebuie să fie folosită 
conform cerințelor jocului. Antrena
mentul nu e o joacă. Situațiile se 
repetă pe teren, în partidele oficiale.

Duminică, înaintașii noștri au gre
șit tehnic și tactic. Pe un asemenea 
teren cel mai bine era să se tragă 
la poartă, pe jos, la „firul ierbii". 
Ricoșeul pe care-l capătă balonul ii 
dă o viteză mai mare, îngreunlnd mi
siunea portarului. Cred că ați obser
vat că Raksi, Constantin și Tătaru 
au „săltat" tot timpul mingea, per- 
mițind portarului să apere. De alt
fel, ei și-au subapreciat adversarii, 
la început, iar mai târziu văzînd că 
nu le merge jocul s-au enervat, ju- 
etnd precipitat, rotind".

— Progresul București 2—3 (1—2); 
Rapid Focșani — Ancora Galați 2—1 
(1—1). Seria a IlI-a: Carpati Sinaia
— C.S.M. Mediaș 3—2 (0—1); Fla
căra Morenj — Petrolul Ploiești 
2—3 (2—2); St. roșu Brașov — 
C.S.M. Sibiu 2—0 (1—0); Metalul 
Sighișoara — Chimia Făgăraș 3—2 
(1—2); Poiana Cîțjipina — Tractorul 
Brașov 1—1 (0—1); Luceafărul Bra
șov — Textila Sf. Gheorghe 2—0 
(1—0). Seria a IV-a: S.S.E. nr. 1 
București — Portul Constanța 2—4 
(2—4); l.M.U. Medgidia — Metalul 
București 0—2 (0—1); C.S.S. Bucu
rești — Electrica Constanța 1—4 
(1—1); Voința București — S.S.E. 
nr. 2 București 2—2 (2—1); Farul 
Constanța — Știința București 3—2 
(1—1). Seria a V-a; Dinamo Pitești 
Metalul Tîrgoviște 4—1 (1—1); Ra
pid București — C.F.R. Roșiori 5—0 
(3—0); Progresul Alexandria — 
Steaua București 2—1 (I—I); Unirea 
Rm. Vîlcea — C.S.O. Craiova 1—2
(1—2); Seria a Vl-a: Jiul Petrila — 
Banatul Timișoara 2—2 (2—1); Se
ria a Vil-a: C.S.O. Baia Mare — 
Dinamo Satu Mare 5—1 (2—1); Uni
rea Dej — Recolta Cărei 2—1 (1—0); 
Seria a Vlll-a: Ind. Sîrmii C. Tur- 
zii — C.S.S. Cluj 5—0 (3—0).

Buletinul campionatului de tinerel

FARUL — PROGRESUL (0-1). 
Joc echilibrat. In prima repriză au 
dominat mai mult constănțenii. iar 
in cea de a doua bucureștenii. A 
marcat Mihai (min. 50).

ȘTIINȚA CLUJ — CRIȘANA 
(2—0). Meci frumos in care studen
ții și-au asigurat victoria in repriza 
secundă, prin golurile lui Tanssy și 
Bretan.

PETROLUL — VIITORUL (0—1). 
A înscris Moraru în min. 66, din 
voie. Viitorul a jucat mai bine, mai

Petrolul are doar un punct avans 
pentru meciul-retur de la Leipzig

(Urmare din pag. 1)

Echipa din Leipzig a intrat pe te
ren cu intenția evidentă de a se a- 
păra. Chiar din primele minute, se
lecționata oaspe a jucat cu 6—7 oa
meni pe linia de fund, iar din min. 
13. cind — prin accidentarea lui 
Lisiewicz a rămas în 10 oameni, ea 
n-a mai avut altă preocupare decît 
să practice un joc destructiv, să res
pingă mingea cît mai departe de 
poartă. Practic, ei n-au mai jucat 
decît în doi și rareori trei oameni la 
înaintare.

In ciuda faptului că echipa din 
Leipzig a jucat in 10 oameni și că 
nu prezenta nici un pericol real pen
tru poarta ploieșteniior (oaspeții au 
tras, în tot meciul, numai 7 șuturi 
la poartă, din care doar 2 pe spațiul 
porții). Petrolul n-a reușit să reali
zeze nimic. De ce ?

In primul rind pentru că jucători 
ca A. Munteanu, D. Munteanu, Ta- 
barcea, Badea și Dridea I au tinut 
mult balonul, frînînd mereu jocul. In 
al doilea rind, pentru că întreaga 
echipă a greșit tactic, jucmd numai 
pe centru, acolo unde apărătorii oas
peți se simțeau stăpîni pe situație, 
deoarece jucau aglomerat și se aju
tau reciproc. Una din cele mai mari 
greșeli ale echipei Petrolul a fost 
aceea că a jucat numai cu mingi 
înalte, în fața unor apărători ca 
Giesner, Faber, Pfeifer, Drossier și 
Geisler care aveau peste 1,80 m 
înălțime, plus o detentă remarcabilă. 
Deși ar fi fost normal (și. de altfel, 
de pe margine li s-au și dat indicații 
în acest sens) să joace cu pase pe 
jos, să folosească mai mult extremele, 
jucătorii de la Petrolul n-au ținut 
seamă de aceste elemente ale a—b — 
c-ului fotbalistic și au continuat tot 
timpul meciului să se îmbulzească 
pe centru, jenîndu-se adesea unul pe 
altul, adică așa cum le convenea de 
minune oaspeților.

în afara cauzelor arătate mat sus, 
o altă lacună a jocului prestat ieri de 
Petrolul a fost imprecizia în șut. Să 
lăsăm cifrele să vorbească : în prima 
repriză, Petrolul a tras in total 6 
șuturi, dintre care 3 pe poartă ; în 
cea de a doua, ploieștenii au șutat 
de 4 ori pe poartă și de 8 ori afară. 
Desigur, un bilanț cu totul nesatisfă
cător. ca frecvență și precizie. Pre- 
zentînd această statistică nu facem 
altceva decît să arătăm că echipele 
noastre fruntașe nu știu să se 
descurce în fața porții, nu știu să 
șuteze la poartă. în acest meci, cen
trul atacant al echipei, Dridea I. n-a 
tras decît de 3 ori la poartă, dintre 

tehnic și mai organizat, ciștigind pe 
merit.

DINAMO BACAU — MINERUL 
LUPENI (3—0). In prima repriză 
portarul Arghișan de la Minerul a 
reținut sau a respins toate șuturile 
atacanților dinamoviști. Golurile au 
fost înscrise spre sfîrșitul partidei 
de către Pirtea (min. 77), Mangala
giu (min. 78) și Panait (min. 89 
din 11 m). (E. Teirău — coresp.).

STEAUA — C.S.M.S. IAȘI (1 — 1). 
Un meci în care portarii ambelor e- 
chipe au fost puși la încercare. Te
ritorial a dominat mai mult Steaua. 
Au înscris Stănoaie (min. 53), res
pectiv Comănescu (min. 67). In min. 
51 Kunkuti (Steaua) a ratat o lovi
tură de la 11 m.

U.T.A. — RAPID (0—1). Unicul 
gol al partidei a fosi înscris de 
Chirii.

CLASAMENT

1. Rapid 11 6 3 2 25:13 15
3. Dinamo Bu-c. 9612 23:12 13
3. Steaua 10 5 3 2 34s2I 13
4. Crișana 10 5 3 2 22:17 13
5. C.S.M.S. Iași 10 5 2 3 26:21 12
6. Știința Tim 10 3 5 2 22:24 11
7. Petrolul 10 4 2 4 18116 10
8. Știința Cluj 8332 12:11 9
9. Progresul 11 4 1 6 19:21 9

10. Steagul roșu 7322 15:12 8
11. Farul 10 3 2 5 14:17 8
12. Dinamo Bacău 10 3 2 5 16:22 8
13. Minerul 10 3 1 6 15:21 7
14. Viitorul 8305 12:22 6
15. U.T.A. 10 0 2 8 9:32 2

LOCAȚIUNE DE BILETE

S-au pus în vînzare la casele obiș
nuite biletele pentru joeurile de fot
bal de azi de pe stadionul Republicii, 
pentru jocul Rapid-Viitorul de sim- 
bătă 10.XI. de pe stadionul Republicii, 
precum și pentru cuplajul fotbal-rugbi 
(Dinamo-Steaua și R.P.Romînă-Franța) 
de duminică 11.XI. de pe stadionul 
„23 August".

care 2 lovituri cu capul, care au fost 
foarte slabe. In total, tripleta Petro
lului (Tabarcea, Dridea I, A. Mun
teanu) a șutat în tot meciul de 13 
ori, din care numai de 6 ori pe 
poartă 1? Și aceasta într-un meci în 
care echipa a dominat total I In a- 
ceste condițiuni putea spera Petrolul 
să realizeze un scor mai mare? Am 
greși dacă am spune că ploieștenii 
n-au muncit în acest meci. Dimpotri
vă. Ei au risipit energie cît pentru 
două meciuri. Dar aceasta nu-i sufi
cient 1

Cam acestea au fost lipsurile care 
au făcut ca Petrolul să cîștige numai 
cu 1—0 un meci în care a dominat 
80 de minute și a avut un raport de 
cornere 11 — 1 I

Selecționata Leipzig, deși a jucat 
cea mai mare parte a timpului în 10 
oameni, a reușit să obțină un rezul
tat care-i dă dreptul să spere la ca
lificare. Oaspeții ne-au plăcut prin 
puterea lor de luptă, prin dirzenia în 
apărare, prin jocul bun la intercepție,, 
prin calmul lor. Jucători înalți, ei au 
ciștigat regulat duelurile la cap. 
N-am putut aprecia capacitatea lor 
ofensivă deoarece incursiunile la 
poartă au fost foarte rare. Un șut 
însă (Fischer, în min. 51, de la 25 
m) a lovit bara, stîrnind emoții în 
tribune. Păcat însă că în unele mo
mente fotbaliștii oaspeți au jucat 
dur.

Filmul jocului e foarte sărac. O 
dominare netă, dar sterila a Petro
lului. înghesuită pe mijlocul terenu
lui și în fața careului echipei din 
Leipzig și un gol marcat în min. 36 
de către Anton Munteanu, de la 
17 m.

Pentru meciul retur, echipa petro- 
listă trebuii* să se pregătească cu 
toată atenția. Antrenorul Ilie Oană 
trebuie să insiste la antrenamente a- 
supra preciziei în pase, asupra jocului 
pe extreme și în adîncime și, în spe
cial, pe trasul la poartă. Să nu uităm 
nici un moment că îwtr-o competiție 
fotbalistică nu contează nici domi
narea. nici spectaculozitatea unor e- 
xecuții tehnice individuale, nici nu
mărul de cornere, ci... GOLURILE 
ÎNSCRISE !

Arbitrul Lajos Aranyosi (R. P. Un
gară) a condus bine echipele :

PETROLUL: Sfetcu — Pahonțu, 
Fronea, Florea — D. Munteanu, Ivan 
— Badea, Tabarcea. Dridea I, A. 
Munteanu, 'Moldoveanu.

SELECȚIONATA LEIPZIG : Wei- 
gang — Giesner, Faber. Pfeifer — 
Drossier, Geisler — Lisiewicz, Fis
cher, Trolitsch, Zerbe, Engelhardt.



Ultimele vești rugbistice de la Paris
Dupuy și De Gregorio nu vor juca la București, dar înlocuitorii lor

PARIS 7 (prin telefon). XV-le tri
color a plătit un greu tribut in ulti
ma zi a campionatului Franței. In
tr-adevăr, încă de duminică seară s-a 
anunțat că doi dintre titularii repre
zentativei de rugbi franceze au fost 
grav accidentați, iar alți trei au su
ferit confuzii mai mult sau mai pu
țin serioase. Este vorba de aripa 
Dupuy, de taloncrul De Gregorio, de 
centrii — frații Boniface și de ju
cătorul din linia a treia, Gensanne. 
Lucrurile merg puțin niai bine as
tăzi Nimic îngrijorător pentru Guy 
Boniface, complet restabilit, 
tele său mai mare. Andre a 
răgaz după antrenamentul 
inainte de a da un răspuns 
In ceea ce il privește pe Gensanne, 
căruia a trebuit să i se facă o punc- 
ție la genunchi, el va da răspunsul 
definitiv tot azi Dar este mai mult 
decit probabil că acești doi jucători 
vor fi in măsură să joace duminică 
la București.

Dimpotrivă. Dupuy, rănit la gleznă 
și De Gregorio, care suferă de o în- 

a ligamentelor de la ge. 
sint in afara oricărei discuții, 
a-l inlocui pe De Gregorio, 
ezitare, li va lua locul bor- 
Laudouar, din lot. care de

Gachassin și Laudouar sint la fel de buni !
Corespondență telefonică specială 
la ROBERT BARRAN, redactor șef 

revistei „Miroir Sprint”

de 
al

dar fra- 
cerut un 

de azi, 
definitiv.

yonne împotriva romînilor. In ceea 
ce-1 privește pe Dupuy drept înlocui
tor al sau a fost desemnat Gachas
sin de la Lourdes, dar și acesta la 
rîndul său a fost ușor lovit dumi
nica trecută, in campionat, la Ba
yonne. Astfel incit și el a cerut, 
și Andre Boniface, să participe la 
test suplimentar. Dacă Gachassin 
va fi in stare să-și țină locul se 
face apel la Darrouy. partenerul 
bișnuit a! fraților Boniface de

ca 
un 
nu 
va

Sportivii romîni Ia campionatele internaționale 
de tenis de masă ale Iugoslaviei

tindere 
nunchi.
Pentru
nici o
delezul
altfel a și jucat anul trecut la Ba-

la 
Mont de Marsan. Și el a mai jucat 
cu rominii in trecut Forma sa este 
bună: duminică a înscris trei încer
cări in favoarea echipei sale Stade 
Montois. cu ocazia meciului disputat 
împotriva lui Toulon.

Lăsind la o parte aceste acciden
tări. jucătorii tricolori au dovedit in 
ansamblul lor o foarte bună formă. 
In special components echipei cam
pioane Agen. care cu căpitanul La
croix in frunte, cu fundașul Razat — 
citat pentru atacurile sale decisive — 
și aripa Arino — autor a două încer
cări — au obținut un rezultat sen
zațional, intrecind pe Perpignan chiar 
la el acasă cu 21—0. Să semnalăm

FOTBAL PE GLOB
UNGARIA—ȚARA GALILOR 

3—1 (2—1)
BUDAPESTA 7 (prin telefon). — 

Numai 30.000 de spectatori au asis
tat la partida dintre Ungaria și 
Tara Galilor din cadrul „Cupei Eu
ropei “. Spectatorii au putut urmări 
un joc de o excelenta factură teh- 
IMCă.

Primul gol a fost înscris în min. 
5 de Albert, pentru ca 13 minute mai 
târziu Med vin să egaleze. în min. 33 
Tichy ridică scorul, iar două minute 
după pauza
ml final (3—1).
va] a condus

UNGARIA : 
tray, Meszoly, 
Sipos — Sandor, Gdrbcs, Albert, Ti
chy. Fenyvesi.

TARA GALILOR : Milington -
Williams, Narse, Hopkins - Hene
sey, Growe — Med vin. Allchurch, 
Mel Charles, Dermon, Jones.

telefon de la cores-

desfășurată 
s-a termi- 
cu scorul 

s-a ridicat

Sandor stabilește sco- 
Arbitrul polonez Ko- 

următoarele formații: 
S< itmihaly — Ma-
Sovary - Solymosi,

CAMPIONATE MHM1IALE 
DE BASCHET DIN ACEST AN 

AU FOST ANULATE

BULGARIA PORTUGALIA
3—1 (0—0)

SOFIA 7 (prin 
pondentul nostru). — Intilnirea de fot
bal dintre echipele reprezentative ale 
Bulgariei și Portugaliei 
pe stadionul Vasil Levski 
nat cu victoria gazdelor 
de 3—1 (0—0). Meciul nu
Ia un nivel tehnic superior pină in 
min. 65 cind centrul atacant Asparu- 
hov (din echipa Botev-Plovdiv) a 
adus egalarea.

După egalare echipa bulgară a avut 
o revenire puternică, fiind net su
perioară adversarului. Cel mai bun 
jucător al oaspeților a fost înainta
șul de culoare, Eusebio, care de alt
fel a deschis scorul in min. 49. Apoi 
Asparuhov a egalat in min. (S. după 
care apărarea oaspeților a făcut 
va greșeli elementare, permițirxi 
hliași Asparuhov să înscrie din 
(min. 77) și lui Diev (min. 82) să 
joreze scorul. Au jucat formațiile:

R. P. BULGARIA: Naidenov-Meto- 
diev, Dimitrov. Dencev — Dimov, 
Kovacev — Diev, Ialtimov, Asparu
hov. IBev. KoJev.

PORTUGALIA: Pereira - AngeOo. 
Raul, Cruz — Caven. Carios — Si- 
moe. Eusebio, Hemani. Co’, una. Se
rafim.

cite- 
ace- 
nou 
ma-

pe de altă parte că mijlocașul ._ 
deschidere Guy Camberabero a ob
ținut el singur duminică 18 puncte 
(2 Încercări, 3 transformări și 2 lo
vituri de pedeapsă). Așadar, o echi- 

joc bun, 
care se

pă gata să facă față unui 
pe măsura prestigiului de 
bucură.

★
Lotul jucătorilor francezi 

să sosească in Capitală, pe 
aerului, in cursul zilei de vineri.

Meci

la

urmează 
calea

După frumoasa comportare de la 
campionatele internaționale de tenis 
de masă ale Austriei, Maria Alexan
dru și Geta Pitică participă in aceste 
zile la campionatele internaționale ale 
Iugoslaviei care încep azi la 
și se termină duminică. în 
acestei importante competiții 
deplasarea următorii : Maria
dru, Geta Pitică, Ella Constantinescu, 
Radu Negulescu, Dorin Giurgiucă și 
Adalbert Rethi. Joi va avea loc un

Skoplje 
vederea 

au făcut 
Alexan-

Azi, la Floreasca,

internațional de handbal feminin:
Rapid București — Goldberger Budapesta

In vederea 
face pentru 
peni*, echipa _
Rapid București va susține astăzi după- 
amiază o partidă internațională ami
cală în compania formației Goldberger 
Budapesta, jucătoarele maghiare alcă
tuiesc o echipă redutabilă care ocupă 
locul doi în campionatul R.P. Ungare. 
Antrenorul Bodok Tordk, care se ocupă 
și de pregătirile echipei naționale ma
ghiare. « «dus la București un lot va
loros dia care nu lipsesc Szendi Eva, 
Cserhatr Lajosne, Fodor Belong și Ur
ban llona, jocâtoare cunoscute publicu
lui nostru de la meciurile din cadrul 
campionatului mondial.

întrucât exiști unele indisponibilități 
in lotul feroviar, antrenorul Gabriel Zu-

pregătirilor pe care Ie 
„Cupa campionilor euro- 
feminină de handbal în 7

grâvescu ne a anunțat pentru meciul de 
azi următoarea formație probabilă: 
llanek-Dumilrescu, Boțan, 0/elea, Con- 
stantinescu, Hedeșiu, Roth, Ceul, Coșug, 
Alexe, Franț, Dincă și Gugiu. Este po
sibilă și reintrarea [rinei Hector.

Meciul va începe la ora 19, în sala 
Floreasca, avlnd în deschidere un joc 
intre două selecționate divizionare mas
culine.

Hocheiștii romîni 
in R. S. Cehoslovacă

concurs interechipe masculine după 
sistemul „Cupei Corbillon" (4 meciuri 
de simplu și uruul de dublu) din ca-, 
drul campionatelor mondiale la echipe 
femei. Vineri, sâmbătă și duminică 
se vor desfășura cele cinci probe in
dividuale.

La o săptămînă după competiția 
de la Skoplje, vor începe la Buda
pesta campionatele internaționale ale 
R.P.Ungare, unde vor lua parte și spor» 
tivi romîni.

De asemenea, în turul al doilea S 
„Cupei campionilor europeni", for
mația clujeană CSM va avea de sus
ținut pină la 31 decembrie întilnirea 
cu Sparta Varșovia care va fi pro
gramată în capitala R.P.Polone.

Rapid-Leipzig 9-9,
la rugbi

Duminică, la Grimma (R.D.G.), ruj*: 
biștii de la Rapid au susținut o par: 
tidă cu selecționata orașului Leipzig. 
Meicul s-a încheiat cu rezultatul de 
9—9 (6—3). Ieri, rugbiștii romîni s-aî 
înapoiat la București.

Intr-un comunicat publicat la 
Munchen, conducerea Federației in
ternaționale de baschet (F.I.B.A.) a 
tăcut cunoscut că a 4-a ediție a 
campionatului mondial de baschet, 
programată în decembrie la Manilla, 
a fost anulată deoarece autoritățile 
filipineze și-au menținut hotărirea de 
a refuza vizele de intrare echipei Iu
goslaviei.

Federația internațională de baschet 
Iți rezervă dreptul de a aplica fede
rației din Filipine sancțiuni, care 
vor putea merge pînă la excluderea 
Filipinelor de la turneul olimpic de 
baschet din 1964.

Campionatul mondial de baschet 
va avea loc probabil în cursul ur
mătoarelor 6 luni intr-o țară care va 
asigura participarea tuturor țărilor 
membre ale federației internaționale. 
S-au oferit să organizeze aceste cam
pionate Brazilia, Mexicul și S.U.A.

(Agerpres)

TOMA HR1STOV
• în Cupa Campionilor Europeni, 

în primul joc la Istanbul. GaEata- 
saray — Potonia Bytom 4—1 (2—1).

Selecționata noastră de hochei pe 
gheată se află de cîteva zile în turneu 
in R. S. Cehoslovacă, disputînd pînă 
In prezent o serie de jocuri amicale. In 
același timp, hocheiștii noștri se pregă
tesc în comun cu jucătorii cehoslovaci.

Primul joc din cadrul acestui turneu 
de antrenament a avut loc în ziua de 
1 noiembrie în localitatea Tren cin, unde 
selecționata romînă a învins echipa lo
cală Dukla cu scorul de 2—1 (1—0. 
1—0, 0—1). In continuarea turneului, ju
cătorii romîni au evoluat în ziua de 2 
noiembrie la Banska Bistrița unde au 
învins echipa Jiskra cu 1—0 (0—0, 
1—0. 0—0). A doua zi. ia Kosice, ho
cheiștii romîni au fost învinși de o se
lecționată locală cu scorul de 4—3 
(0—2. 2—1. 2—0). Turneul a conti
nuat cu o scurtă perioadă de pregătire 
la Opava. unde în ziua de 6 noiembrie 
echipa S’ezan Opava a învins selecționa
ta noastră cu 4—2 (0—2. 2—0. 2—0).

Ia continuarea turneului echipa to
rn mi va evolua la Trebic. Karlovy Vary 
și Mlada Boleslav.

PRIMA ediție a campionatelor univer
sitare ale Americii latine desfășurată 
lupa trecută la Havana a fost ciștigată 
de reprezentativa Cubei. Sportivii cu- 
bani au ocupat primul loc la întrece
rile de atletism, înot și basebal, Brazi
lia a cucerit titlul de campioană la bas
chet iar selecționata studențească a Uru- 
guay-ului a devenit campioană la fotbal.

COMITETUL Olimpic Internațional a 
adresat o scrisoare Comitetului olimpic 
al R.F. Germane în care arată că este 
indicat ca la ediția Jocurilor Olimpice 
din anul 1964, Germania să fie reprezen
tată de o echipă unită. Această hotărîre 
a venit ca un duș rece pentru mulți din
tre conducătorii sportului vest-german 
care se străduiesc pe toate căile să 
compromită pe sportivii din R.D. Ger
mană și să Introducă In sport politica 
-războiului rece" promovată de guvernul 
de la Bonn.

SURPRIZA în finala „Cupei Norvegiei* 
la fotbal pe anul 1962. Infirmînd toate 
pronosticurile, echipa Lyn din orașul 
Gjoevik care activează în divizia se
cundă a campionatului țării a cucerit 
trofeul. Fotbaliștii echipei Lyn au învins 
formația Hangesund cu scorul de 2—0.

IN CADRUL pregătirilor pe care repre
zentativa de fotbal a Japoniei le între
prinde în vederea Jocurilor Olimpice din 
anul 1964, la 30 noiembrie urmează să 
sosească la Tokio echipa de fotbal Di
namo Moscova iar la 7 decembrie re
prezentativa Suediei. Aceste două for
mații, împreună cu selecționata Japoniei 
și echipa de tineret a Japoniei, vor par
ticipa la un turneu care se va desfășura 
între 2 și 16 decembrie.

27 DE ȚARI s-au înscris la turneul nv 
ternațional de jfiniori UEFA care va 
avea loc intre 11 și 23 aprilie, anul viitor 
în Marea Britanie. După cum se știe, 
potrivit unei hotărîri a UEFA, la finală 
vor participa numai 16 echipe, astfel 
îneît urmează să se desfășoare meciuri 
eliminatorii pe zone geografice.

DOUGLAS Moore, căpitanul echipei de 
rugbi a Canadei, care întreprinde in pre
zent un turneu în Marea Britanie, a 
împlinit vîrsta de 41 de ani. El poartă 
tricoul național din anul... 1933!

DE CURIND, Comitetul Suprem pentru 
Cultură Fizică și Turism din R. P. Po
lonă a acordat distincții unor atJeți care 
au evoluat cu succes la campionatele 
europene precum și la alte concursuri 
internaționale. Printre cei care au pri
mit titlul de «Maestru emerit al epor- 
tului“ se numără: Elzbieta KrzesirikAj 
Elzbieta Wagnerowna. Jan Kopvto. Ste* 
fan Levan do ws Ki, Zbignew OriwaJ sr 
Iozef Smidt.

Sportul în Azerbaidjanul sovietic !

Pe scurt m
• La Wolverhampton, echipele de 

box ale U.R.S.S. și Angliei s-au întîl- 
nit în meci revanșă. Ca și la Londra 
acum cîteva zile, pugiliștii sovietici au 
obținut victoria cu scorul de 8—2.

• Recent în orașul Buna (li D. Ger
mana) aruncătorul de disc.Lothar Milde 
(Chemie Halte) a obținui un excelent 
rezultat : 58.32 m Performanța con- 
stituie un nou record al R D. Germane, 
lată aruncările lui Milde: 51,16 m, 
54,50 m, depășit, 58.32 m. depășit, 
57,21 m.

• Continuindu-și turneul în R.P. 
Bulgaria echipa masculină de volei a 
R P Chineze a jucat lâ Plovdiv cu 
echipa Botev. Oaspeții au repurtat 
victoria cu scorul de 3—1 (15—8; 
15-1; 6—15; 15-4).

Azerbaidjanul este o republică nn»e- 
nală relativ mică ca suprafață, dar nu
mărul sportivRor se apropie de 500.000. 
Sportul este practicat Ia noi cu pasiu
ne de colhoznici, petroliști, chimiștâ, 
constructori de mașini. In localitățile 
de cîmp. pe lingă toate școlile există 
terenuri de sport simple, unde școlarii 
au posibilitatea 
vîrstă 
leiul, 
multe 
și în 
săli spațioase, unde iubitorii de lupte, 
haltere. ; ah, tenis de masă, gimnastică 
se întrec cu elan.

De pildă, la asociația sportivă 
din cadrul direcției exploatării pctroli- 

jumătate din nu- 
sînt spor- 

repu-

ca încă din fragedă 
să practice jocuri sportive ca 
baschetul. In prezent in tot mai 
sate din Azerbaidjan, printre care 

cele de munte, au fost construite

cunoscut ea locul natal al marilor poeți 
Va ghida. Vidadi, al poetului contemporaD 
Sa med Vutciun. Acum, «lături de faima 
poeților, «cestui sat i s-a adăugat și 
faima sportivă. în Verhnie Salahlî maes
trul sportului Kiamal Ahmedov a creat 
o școală a luptătorilor (lupte libere) 
și In decursul ultimilor ani el a cres
cut aici mulți luptători puternici: unii 
dintre ei fac parte în prezent nu numai 
din selecționata Azerbaidjanului, dar și 
din cea a U.R.S.S.. participând la com-

Scrisoare din Baku

Săiadov 
ai lumii

fere „LEN1NNEFT 
mărul lucrătorilor de aici 
tivi. Selecționata de haltere a 
blicii noastre este alcătuită pe scheletul 
echipei acestei asociații. Printre eotn- 
ponenții ei sînt cițiva care dețin recor
durile Azerbaidjanului. Una din cele mai 
bune gimnaste din Azerbaidjan, maeștri 
sportului Adclia En inee va. atleții de
categoria întîi A. Dritin F. Mamedov, 
maestru al sportului, I. Balanov sânt 
eu toții muncitori la această întreprin
dere. Echipa voleibalistelor care joacă 
în categoria A din partea orașului Baku 
este alcătuită din sportive care lucrea
ză la fabrica de radio; maestrele spor
tului M. Iakovleva, P. Sitnikova. E. 
Tokareva și colegele lor sînt de mulți 
ani legate de această întreprindere.

In vestul Azerbaidjanului, in raionul 
Kazahsk, există un sat nu prea mare, 
Verhnie Salahlî. Pînă nu de mult el era

petiții internaționale. Și asemenea exem
ple se pot da încă multe.

In ultima vreme a crescut în mod con
siderabil prestigiul asociațiilor și spor
tivilor din Azerbaidjan, atît pe arena 
sportivă unională cît și internațională. 
Luptătorii Musa Babaev și Ibrahim Pașa 
Dagașev au cucerit de patru ori meda
liile de aur de campioni ai U.R.S.S. și 
de două ori medaliile de aur de cam
pioni ai Jocurilor sportive internaționale 
studențești. Rașid 
medalia de argint 
ediții a Jocurilor 
Iuri Konovalov a 
argint la J.O. de la Melbourne și Roma*, 
sînt, de asemenea, cunosculi în țara 
noastră atleții Adil Dementiev (triplu 
salt), aruncătorul de ciocan Viktor Ta- 
tarințev, pentatlonista Ziba Alexerova, 
tenismanuf Sergliei Lihaciov, șahiștii 
Vladimir Bagbirov și Tatiana Zatuiovs-

Mamedbekov deține 
a celei de a XV-a 
Olimpice; sprinterul 
obținut medalia de

La ia. Artem Terian și Armans 
au cucerit titlurile de campioni 
la lupte clasice.

Voleibalistele și voleibaliștii 
baliștii și baschetbalistele, “ poliștii, 
hiștii Azerbaid janului participă an de an 
la întrecerea cu cele mai bune echipe 
sovietice. Echipa de fotbai 
Baku și-a asigurat locul în 
aur“ a campionatului U.R.S.S. pe 
1962.

Solii sportivi ai Azerbaidjanului 
vietic au vizitat numeroase țări 
lumii, printre care Finlanda. 
Sudanul, R. P. Polonă. Ceylon, Etiopia, 
Turcia, S.U.A., Romînia. Cehoslovacia, 
Bulgaria, Ungaria, cîștigînd multe din 
întîlnirile susțiunte.

La începutul acestui articol am arătat 
o cifră : jumătate de milion de sportivi 
în Azerbaidjanul sovietic. Peste trei ani 
numărul sportivilor din republica noas
tră va fi de 750.000. Aceasta este sar
cina pe care trebuie s-o îndeplinim. Nu
mărul maeștrilor sportului a crescut în 
prezent pînă la opt sute, iar cel al 
sportivilor de categ. I — la peste zece 
mii. Mișcarea sportivă 
puternică pentru că ea se bazează pe 
forța sportivă a tuturor celor cincispre
zece republici unionale. Contribuția 
tineretului din Azerbaidjan la această 
activitate este deosebită, și aceasta ne 
insuflă încrederea că succesele noastre
vor

baschet- 
ea-

Neftianik 
duzina de 

anul

so
aie 

Iranul.

sovietică este

crește zi de zi.
MARK PEIZEL

redactor al ziarului „FIZKUL-
TURNIK AZERBAIDJANA*

BAKU

IN ACEST an s-au împlinit too de arti 
de la înființarea bibliotecii de stat „V. 
I.enin“ din U.R.S.S. Azi biblioteca cu
prinde aproape 20 de milioane de volu
me. Cultura fizică este, de aseme
nea. bogat reprezentată. Aci pot fi 
găsite aproape toate publicațiile apărute 
in U.R.S.S. în acest domeniu. Numărul 
lor? Aproape 18.000!

HALA sporturilor Saint Andrews din 
Glasgow a fost complet distrusă «Hn 
cauza unui mare incendiu, care a izbuc
nit imediat după meciul de box 
dintre selecționatele Scoției și a țării 
noastre. De fapt aici era centrul spor
tiv al Scoției și cu toate eforturile celor 
200 de pompieri, incendiul nu a putut 
fi stins. Focul a periclitat și o bibliotecă 
din apropiere cu 250.000 volume de cărți.

MAI MULTE meciuri din cadrul etapei 
de duminică a campionatului național 
din Luxemburg au trebuit să fie aminate 
din cauza grevei... „cavalerilor fluieru
lui". Arbitrii luxemburghezi vor să de
vină independenți și federația nu este 
de acord cu acțiunea lor de „separa
tism".

MECIUL de fotbal desfășurat la Saigon 
între echipele Vietnamului de Sud și Tai- 
1 and ei s-a transformat într-o încăierare 
șîngeroasă, la care au participat pe lingă 
jucătorii celor două echipe și sute de 
spectatori. Doi fotbaliști taiîandezi au 
fost grav 
rea lor Ia

răniți, fiind necesară interna- 
spital.

ECHIPA ____ ._____________... ..
Santos va juca anul viitor la Madrid cuT

braziliană de . fotbal F. C.

echipa Real Madrid- Di Stefano va juca 
cu acest prilej pentru ultima oară, el 
retrăgîndu-se apoi din activitatea com- 
petițională.

NOUL PREȘEDINTE al Comitetului O- 
limpic Japonez precum și al Comitetu
lui de organizare a Olimpiadei de Ia 
Tokio este prințul Tsuneori Takeda.

NUMEROASE nave și avioane japoneze 
participă de cîteva zile la o vastă ac
țiune de căutare a două iahturi, care 
au dispărut în ocean după ce au fost 
surprinse de un uragan în timp ce par
ticipau la campionatele de iahting or
ganizate de „Japan Ocean Racing Club*. 
Iahturile dispărute aparțin universității 
Keyo și Waseda și au la bordul lor 10 
sportivi. Vîntul a fost atît de puternic 
îneît numai 9 din cele 43 ambarcațiuni 
înscrise la aceste campionate au putut 
termina parcursul,

FEDERAȚIA de baschet a U.R.S.S. a 
trebuit să-I înlocuiască în ultimul mo
ment pe celebrul jucător Jan Kruminș, 
care s-a îmbolnăvit cu numai o zi înain
tea plecării reprezentativei sovietice de 
baschet în turneul în S.U.A.

DE CITVA TIMP a început să se prac
tice în unele țări din Europa occidentală 
un nou... sport „Karate“, — amestec de 
de box și jiu-jitsu — „importat* din 
S.U.A. și Japonia. Urma să se organi
zeze și un ...„Criteriu european* în acest 
sport., dar unele minți mai lucide 
ajungînd la concluzia că „sportul ka
rate" este unul din cele mai brutale din 
lume, competiția a fost contramandată.
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