
Pentru un fotbal
rsiv, atletic, în viteză

Meciurile frumoase rămîn 
Ită vreme in amintirea spec- 
■rilor. Iubitorii fotbalului au 
lut zeci și zeci
I sint gata să-ți vorbească 
Kind, cu multă 
lanumite partide 
lălzit inimile. In discuțiile 
I revin și astăzi — și sint 
liecte foarte plăcute — me
ri ca C.C.A. — Luton Town, 
■rolul — Gremio, Dinamo 
lurești — Honved, Viito- 
I — Olimpiakos Pireu, sau 
Lla Turneului U.E.F.A. 1962, 

Romînă — Iugoslavia, în 
le fotbaliștii noștri an rea- 
|t jocuri spectaculoase, de 
lelentă calitate.
frin ce au rămas întipărite 
I mintea spectatorilor aceste 
Itide ? Prin execuții tehnice 
roape fără greșeală (pase 
Lcte, din viteză, fente și 
nlinguri efectuate la mo
ntul potrivit, preluări sau 
liri de balon precise, șuturi 
le și cu adresă etc.), acțiuni 
Ifășurate în viteză pe un 
fit larg, cu folosirea conti- 
f a extremelor, dese schim- 
|i de locuri și de direcție 
Iatac, prin etalarea unor că
iți fizice bine dezvoltate, 
lijin eficient în valorifica- 
| tehnicii și a tacticii. Dar 
p"țresus de toate au plăcut 
hplitatea, ritmul rapid și 
rsivitatea jocului. In aceste 
rtide, 
kcticat
[ectiv,

de jocuri.

satisfacție, 
care le-au

pe toate me- 
— acesta atrage pe 
sute de mii de spec-

constatat în ultimul

nu 
pe 
de 
jo-

lerâția 
lea

jucătorii noștri an 
un fotbal modern, 
constructiv, ofensiv, 

referim Ia actuala o- 
de joc — indicată de 
de specialitate — vom

că în meciurile amin-

tite au fost prezente toate tră
săturile ei. Dar, cu aceste me
ciuri și cn alte citeva nu se 
face... primăvară în fotbalul 
nostru.

Din păcate, în marea majo
ritate a intilnirilor — din ca
drul campionatului și chiar in
ternaționale — nu am mai re
văzut aceste aspecte, aceste ca
lități pentru care fotbalul este 
atît de iubit și pentru care 
pretutindeni 
ridianele 
stadioane 
tatori.

Ce s-a 
timp ?

In primul rînd o scădere a 
spectaculozității meciurilor. A- 
cest lucru s-a datorat faptu
lui că echipele au intrat, de 
obicei, pe teren preocupate 
mai ales să nn piardă, să 
primească goluri, lăsind 
planul al doilea înscrierea 
goluri, care este și scopul
cului de fotbal. S-a recurs la 
fel de fel de „rețete miracu
loase" care — practic — au 
dus Ia nn joc închis, lipsit de 
perspective, șablon, neintere
sant. Așa au jucat și joacă 
echipe ca Minerul Lnpcni, Di
namo Bacău, C.F.R. Pașcani, 
Poiana Cimpina, Drubeta Tr. 
Severin, C.F.R. Roșiori, Ind. 
Sârmei, Mureșul Tg. Mureș, Ști
ința Cluj etc. Datorită acestni 
joc închis, practicat numai de 
dragul rezultatelor imediate 
spectatorii au fost nevoiți să 
asiste la atitudinile reproba-

(Continuare în pag. a 3-a)
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SPARTACHIADA DE IARNA A TINERETULUI
Cum se vor desfășura întrecerile de cros și schi ?

Răspundem astăzi la două 
dintre întrebările care ne-au 
fost adresate cu privire la mo
dul de organizare a întrece
rilor din cadrul Spartachiadei 
de iarnă a tineretului.

Tov. E. Cosma — Lehliu: 
CUM SE VOR DISPUTA PRO
BELE DE CROS ? Consiliile 
asociațiilor sportive de la orașe 
și sate au de acum experien
ță in organizarea întrecerilor 
de cros. In fiecare an se des
fășoară două mari competiții 
de acest gen in cinstea zilelor 
de 1 Mai și 7 Noiembrie. în
trecerile se organizează numai 
individual in ordinea: junioare, 
juniori, senioare, seniori. Dis
tanțele programate de concurs 
sint următoarele: etapa I — 
pe asociație — junioare 400 m, 
juniori 800 m, senioare 500 m

și seniori 1.000 m; in etapele 
a 11-a (pe grupe de asociații) 
și a IlI-a (pe raion): junioare 
500 m, juniori 1.000 m, seni
oare 800 m, seniori 1.500 m.

Gh. Petrache — Rm. Sărat:

nivel (fete), 500 m cu 15 porți 
și 100 m diferență de nivel 
(băieți); 17—18 ani — 200 m 
cu 15 porți și 150 m diferență 
de nivel (fete), 700 m cu 20 
porți și 150 m diferență de

7. y)

(începe „CUPA DE IAR
NA" la handbal în 7
Sîmbătă vor începe î'nire- 

cerile celei de a lll-a edijii 
a „Cupei de iarnă" la hand
bal în 7. în Capitală se vor 
desfășura dou, 
cîte 6 ’ .
Steaua, Știința, Rapid, C. S. 
Școlar și Titanii la băiefi, 
Progresul, Rapid, Știinfa, U- 
nirea. Vestitorul și Confec
ția la fele.

iă turnee cu 
echipe : Dinamo,

Azi, pe stadionul „23 August**,

O NOUA VICTORIE A 
HOCHEIȘTILOR 

ROMÎNI 
TN CEHOSLOVACIA 
PRAGA 13 (Agerpres). —- 
Selecționata romînă de ho

chei pe gheață a susținut o 
nouă întîlnire, luni seara, ii 
orașul Mlada Boleslav cu for
mația locală Spartak. Hocheiș- 

; tii romîni au cîștigat întîlni- 
rea cu scorul de 5—2 (2—1; 

! 1—1 ; 2—0). Golurile au fost 
înscrise de G. Szabo (2), 
Andrei, Florcscu, Calamar, 
respectiv Cech și Sirltz.

Comentatorul sportiv al a- 
genției C.T.K. remarcă faptul 
că hocheîștii romîni au prac
ticat un joc frumos, care a 
plăcut celor 2500 de specta
tori. El adaugă că romînii se 
află în progres față de anul 
trecut.

Din cele 8 meciuri dispu
tate, selecționata romînă a cîș- 
tigat 5.

i

I

In cadrul pregătirilor pentru 25 noiembrie

Rzi după-amiază, cu începere 
I la ora 14,30, stadionul „23 
Igust** va găzdui un interesant 
Ici de fotbal, cu ocazia căruia 
tătJTij romîni, susceptibili de 
lecționire în echipa noastră 
Ltru retnToî partidei cu Spa- 
I —vor evolua în compania 
pi formații iugoslave dc club, 
[te vorba, după cum am mai 
pnțat, de partida între Selec
tata divizionară A si Hajduk 
|it.
pupă cum se știe, lotn-l echi- 
b noastre pentru partida Te- 
pșă din 25 noiembrie cu spa- 
lli, a fost remaniat fiind în- 
duși o serie de noi jucători 
care colectivul de tehnicieni, 
frunte cu antrenorul Gh. Po- 

scu, i-a verificat cu prilejul

unui trial în cursul săptămînii 
trecute.
prezcnți la trial au fost reținuți 
în lot 
Sfeteu,
Georgescu, Nunweiller III, Mo- 
troc, lean, Slaicu — Petre Emil, 
Jenei, 
coveanu. 
lache, I.
covnicu,

In partida de ari pe teren va 
intra, probabil, următorul .11“ : 
V01NESCU — GEORGESCU, 
NUNWEILLER III, IVAN — 
PETRE EMIL, KOSZKA — 
P1RCALAB, CONSTANTIN, MA- 
NOLACI1E, GHERGHELI. SELY- 
MESI II. In timpul jocului, în 
funcție de randamentul selecțio-

Din cei 26 de fotbaliști

următorii 22 : Foinescu, 
Coman — Zavoda II,

Koszka—Pircălab, Ca- 
Igna, Constantin, Mono
tone seu, Chergheli, Tîr-

Selymesi II, Tătaru.

nabililor, vor putea interveni 
unele schimbări.

Intîlnirca de verificare de azi 
este deci o etapă importantă în 
pregătirile lotului pentru me
ciul din 25 noiembrie. Avînd în 
față un adversar valoros, în 
meciul cu Hajduk Split jucătorii 
noștri vor trebui să-și arate toa
te calitățile lor pentru a veni în 
ajutorul selecționerilor, in sta
bilirea unei formule de echipă, 
care să ne reprezinte cît mai 
bine în meciul retur eu Spania.

Lotul nostru va mai susține 
duminică un joc-școală eu o for
mație de categoria A din Capita
lă, iar joia viitoare va face un 
meci de antrenament în compa
nia echipei Metalul București.

★

Așa a fost anul trecut. Un grup de elevi din București pe pîrtiile 
albe din jurul Predealului, pregătindu-se pentru întrecerile 
Spartachiadei de iarnă. Acum este așteptată numai zăpada.

Partida între Selecționata di
vizionară și Hajduk Split va fi 
condusă de N. Mihăilescu, aju
tat de Gh. Geangn și I. Berdilă.

CARE ESTE REGULAMEN
TUL DE DESFĂȘURARE A 
ÎNTRECERILOR DE SCHI ? 
Ținind seamă de profilul ra
ionului in care locuiți — este 
mai mult șes — sintem con
vinși că vă interesează doar 
una dintre probele programate 
la schi de Spartachiada de 
iarnă a tineretului, fonduL Noi 
vă vom da lămuriri integrale 
deoarece ele vor folosi — fără 
indoială — și consiliilor asocia
țiilor sportive din regiunile 
muntoase. In program sint 
prevăzute două probe : fond 
și coborire cu porți (slalom 
uriaș). La fond concursurile se 
desfășoară pe următoarele ca
tegorii de virstă : 14—16 ani — 
1.000 m (fete), 2.000 m (băieți); 
17—18 ani — 2.000 m (fete), 
3.000 m (băieți); de la 19 ani — 
3.000 m (fete), 5.000 m (băieți).
La coborire cu porți (slalom 
uriaș): 14—16 ani — 200 m cu 
10 porți și 100 m diferență de

m
și 

di-

nivel (băieți); de la 19 ani 
200 m cu 20 porți și 200 
diferență de nivel (fete) 
800 m cu 25 porți și 200 m 
ferență de nivel (băieți).

Aveți acum toate indicațiile 
necesare in ceea ce privește 
regulamentul de organizare. 
Este necesar ca in 
aceasta să alegeți 
unde se vor desfășura 
să le amenajați și in
tul cind va cădea zăpada să 
se poată trece la organizarea 
concursurilor, 
ției sportive 
grijească de 
condiționarea 
repararea schiurilor.

perioada 
locurile 
probele, 
momen-

Consiliul asocia- 
trebuie să se în- 
asemenea de re- 
bocancilor și de

jpROGRAMUL FOTBA
LISTIC DE DUMINICA

Cele două partide ae ca
tegorie A, programate în 
Capitală, se vor disputa 
duminică în cuplaj pe sta
dionul Republicii :

Ora 12.45 : Progresul — 
Dinamo

Ora 
Farul.

Jocul Rapid 
fost amînat, ca ți întîlnirile 
Știința Cluj — Steaua ți 
Știința Timișoara — Dinamo 
București.

Partidele de tineret vor a- 
vea loc dimineața pe tere
nul Progresul, după urmă
torul program : Progresul — 
Dinamo Bacău la ora 9 și 
Viitorul — Farul la o-ra 
10.45.

Meciul de categorie B, 
Metalul București — Dinamo 
Pitești, se va disputa sîm
bătă de la ora 14.30, pe te
renul Gloria.

Bacău
14.30 : Viitorul

Crișsna a

★

I

Un concurs

După luni de zile de 
larinaZorii și hocheiștii 
lin nou ghetele cu lamele strălucitoare de oțel. 
w aceste zile el se pregătesc asiduu pe gheata 
Artificială a patinoarului din parcul „23 August“ 
r» vederea apropiatelor competiții și in special 
teatru deschiderea oficială a sezonului 1962— 
■963. Antrenorii și sportivii fruntași vor să facă 
îmbăta seara, cind se va inaugura noul sezon, 
> surpriză plăcută publicului spectator. Vn co- 
ectiv de antrenori și instructori au pregătit un 
trogram inedit și interesant la care și-a dat con- 
■trsal și cunoscutul antrenor cehoslovac Karel 
'osatka. „In cadra] demonstrațiilor organizate cu 
irilejul deschiderii festive a noului sezon, ne-a 
•pus inginerul V osatka, vor apare toți patinatorii

ahtrenamente pe... uscat, 
bucureșteni și-au încălțat

Echipa Hajduk Split a sosit 
ieri după-amiază în Capitală sub 
conducerea antrenorului L. Gir- 
cid. Formația oaspe, care a fost 
de 5 ori campioană a Iugoslaviei 
și în care joacă internaționalul 
Vukas, are un frumos palmares 
internațional. A învins în depla
sare pe F.C. Niimberg cu 2-1, pe 
Eintracht Frankfurt cu 4-2. pe 
Miinchen 1880 cu 2-0, a făcut 1-0 
și 1-3 cu selecționata Chile în 
cadrul pregătirilor pentru cam
pionatele mondiale.

In partida de azi, Hajduk Split 
va folosi următoarea formație: 
Jurici (Sirkovici) — Bego I, Bî- 
relecea, Ilici — Kuți (Gorov), 
Pletikosici (Fulgozi) — Jaia (Ra
dovici), Papeț, Ankovici, Nado- 
veza, Vukas (Bego II).

al grației

și frumuseții

din lotul republican pe care îl pregătesc de mai 
multe luni. Tinerii „artiști ai gheții** și-au îm
bogățit repertoriul cu figuri noi și sărituri spec
taculoase**.

La prima întâlnire cu publicul vor evolua și 
pat ir.ia tor îi de viteză, se vor desfășura meciuri de 
hochei cu reprize de 10 minute între cei mai ta- 
lentafi juniori. în program figurează jocuri dis
tractive, defilarea și premierea... măștilor, un car
naval pe gheață. Dar mai bine vă invităm sîm- 
bătă seara începînd de la ora 19 pe stadionul 
de iarnă din parcul „23 August** pentru a asista 
la frumoasa deschidere a noului sezon.

JIL IOANISEȘCS

Așa poate fi denumită finala 
celei de a doua ediții a con
cursului republican de gimnas
tică artistică, care se va des
fășura duminică in sala Flo- 
reasca.

In ultimii ani, gimnastica ar
tistică a cucerit mulți adepți 
in rindurile tineretului din țara 
noastră. La finala de duminică 
spectatorii vor putea urmări pe 
cele mai bune gimnaste atît 
din Capitală cit și din provin
cie. Sintem siguri că ele ii vor 
incinta pe cei prezenți prin fru
musețea și armonia mișcărilor 
ca și prin varietatea mare a 
exercițiilor care, bineînțeles, 
vor fi însoțite de acompania
ment muzical.

Iată și programul întrecerilor: 
ora 9,15: festivitatea de deschi
dere; concurs cu exercițiile im
puse (individual); ora 16,30: 
concurs cu exercițiile liber alese 
(individual și ansamblu); te»- 
fivitatea de închidere.

Gimnasta clujeana Rădică Popcscu, într-c săritură artistică 
cu eșarfe.

Foto k Miliăicl



PRIN MUNCĂ ȘI MODESTIE
Despre comportarea echipei reprezentative de tineret

Anul acesta, echipa de tineret, a ță- 
Jrii noastre a avut de susținut mai 
th uite examene. Și, iată-ne acum, la 
sfirșitul sezonului competițiilor in
ternaționale, eonstatînd cu satisfac
ție că rezultatele au fost frumoase, 
că tinerii rugbiști ne-au oferit nu 
numai bucuria unor victorii ci, mai 
ales, încrederea deplină că tricourile 
reprezentativei noastre vor fi pur
tate cu aceeași cinste, că schimbul 
de ni line al rugbiului rominesc do
vedește tot mai multă maturitate.

Iată, de altfel, rezultatele obținute 
de echipa de tineret:

R.P. Polonă—R.P. Romină 3—17 
R.P. Polonă—R.P. Romină 0—22 
R.P. Romină—Praga 14—6
R. D. Germană—R.P. Romină 6—53
După cum se vede numai succese 

iar ultima intilnire intema'iocală 
din acest an a adus echipei de ti
neret o victorie categorică in fața 
reprezentativei de tineret a R-D. Ger
mane : 53—fi. Mă voi opri mai mult 
asupra acestui meci nu numai pen
tru că scorul ne-a fost r.t*. favorabil 
ci, in primul rind. pentru că — așa 
cum s-a urmărit in pregăt.rea echi
pei — această partidă disputată a- 
proape de încheierea activi-.it:; com- 
petiționate in aer liber, a confirmat 
evident progresul important realizat 
de tinerii noștri rugbiști. In jocul 
cu selecționata de tineret a R. D. 
Germane (în care, de altfel, au evo
lua*. și jucători din prima formație 
— Wcrdas și Gcrke). echipa romină 
a dovedit omogenitate, o forță de 
joc foarte bună și o creștere consi

derabilă a cunoștințelor tehnico-tac- 
tice.

Trebuie spus că tactica echipei 
noastre s-a îndreptat spre un joc 
deschis, „la mînă“, orientare fireas
că dacă ținem seama de faptul că 
toți componenții echipei stăpinesc 
destul de bine elementele de tehnică 
individuală și colectivă. Indicațiile 
au fost respectate întocmai și pe 
parcursul celor 80 de minute rugbiș- 
tii romini nu au scăzut decit foarte 
puțin ritmul jocului. înaintarea a 
jucat prompt, furaizind numeroase 
baloane liniilor dinapoi care au știut, 
in aceste condiții, să le folosească 
judicios in atac. In general, jucă
torii noștri au arătat o concepție mo
dernă de joc, reușind să îmbine per
manent elementele de atac cu cele 
de apărare.

Citeva aprecieri pe compartimente, 
linia I — formată din Baciu, latan și 
Vaaghele, a corespuns. Trăgătorul a 
_scos“ numeroase baloane ca urmare 
a înțelegerii depune cu stilpii. Din 
linia a n-a. Stoica s-a dovedit cel 
mai bun înaintaș, cu mare forță de 
împingere. Va trebui să-și îmbună
tățească jocul in cimp și poziția in 
grămadă. Colegul său de linie. Goga 
— in progres — va trebui să mun
cească mai mult pentru pregătirea 
sa fizică. In ceea ce privește linia 
a IlI-a, ea a fost prezentă pe tot 
terenul, atît in atac cit și în apă
rare. IHeteu, jucător cu frumoase 
perspective, a dublat permanent li
niile noastre dinapoi in apărare, iar 
in atac a finalizat multe acțiuni ale

Campionatul republican pe echipe

Rtzultdlc din ultima etapă

Slmbată M duminică in sala Dine

Primele finale din cadrul campionatelor republican

LUPTE CLASICE: Dinamo Bucu
rești—CSO. Reșița 14—», cu L'nio 
Sa tu Mare :6—0ț c-j C.S.O Baia Mare 
*6—0; C.S.O. Reșița—Vain Satu 
Mare 9—5, cu C.S.O. Baia Mare 
■10—5 . Loio Satu Mare—C-S.O. Baia 
Mare 8—6

C.S.O. Galatî—A S.M. Lugoj 8—2. 
cu Vulturul Tulcea 14—2, cu Metalul 
București 6—10. Metalul București— 
A.S.M. Lugoj o—I, cu Vulturul Tul
cea 14—0. C.S-M. Lugoj—Vulturul 
Tulcea 10—4.

Steaua București—Steagul roșu Bra
șov 6—4. cu Rulmentul Brașov 16—0, 
cu C.S.M. Cluj 16—0 > reprezentare) ; 
St. roșu Brașov—Rulmentul Brașov 
16—0. cu C.S M. Cluj 16—0 (ne-re- 
zentare). Rulmentul Brașov—C.S.M. 
Cluj 16—0 - re

C.S.O. Timișoara—C.S.O. Craiova 
33—1 1. c■: C.S.O. Arad 9—3. < Pro
gresul București 8—6; Progresul 
București—C-S.O. Craiova > -4. — 
C.S.O Arad 8—8, C.S.O. Craiova— 
C.S.O. Arad 4—4.

LUPTE LIBERE: Steaua Bucu
rești—Rulmentul Brașov 14—0. cu 
C.S.M. Cluj 16—0 (neprezentarej, cu 
Steagul roșu Brașov 8—2; Steagul 
roșu Brașov—Rulmentul Brașov 12— 
2; cu C.S.M. Cluj 16—0 (neprezen- 
tare) ; Rulmentul Brașov—C.S..M- 
Cluj 16—0 (neprezenîarei.

Dinamo București—C.S.O. Reșița 
®0—6, cu Unio Sn Mare 13—1. cu 
■C.S.O. Baia Mare 10—4; C.S.O. Baia 
Mare—Unio Satu Mare 10—t, cu 
C.S.O. Reșița 8—S; C.S.O. Reșița- 
Unio Satu Mare 10—4.

Progresul București—C.S.O. Arad 
U0—6, cu C.S.O. Craiova 7—7, cu

C.S.O. Timișoara 8—8 • C.S.O. Timi
șoara—C.S.O. Craiova 10-6, cu C.S.O. 
Vad 6—8. C.S.O. Craiova—C.S.O. A- 
rad 9—7.

C.S.O. Galați—A.S.M. Lugoj 10—2 
ca Vulturul Tulcea 14—0, cu Metalul 
București 10—6; Metalul București— 
A.S.M. Lugoj 10—6, cu Vulturul 
Tulcea 10—6 ; A.S.M. Lugoj—Vultu
rul Tulcea 16—0.

★
Cei mai buni oameni pe categorii:
LUPTE CLASICE : 52 kg — Cornel 

Turturea (Dinamo Buc) 20 victorii 
tuș; 57 kg — Dumitru Pîrvulescu 
(Steaua Buc.) 21 v. tuș; 63 kg — 
Ion Cernea (Dinamo Buc.) 21 v. 
tuș; 70 kg — Marin Boioean (C.S.O. 
P*î) 23 v. *.::ș: 78 kg — Ștefă- 
nică Sianciu ‘Metalul Buc.) 18 v. 
tuș; 87 kg — Ion Țâranu (Dinamo 
Buc.) 19 v. tuș ; 97 kg — Ion Radu 
(St roșu Brașov) 19 v. tuș; grea 
— Xcolae AL»rtînescu (Dinamo Buc.)

'LUPTE LIBERE: 52 kg — Gh. 

Tăpăloagâ (Steaua Buc.) 22 v. tuș; 
57 kg — D. Dragomir (Progresul 
Buc.i 21 v. tuș; 63 kg — Alex. Radu 
(Dtnamo Buc.) 22 v. tuș ; 70 kg — 
Paul Cîrciumaru (Steaua Buc.) 21 
v. tkș; 78 kg — Stefan Tampa (St. 
roșu Brașov) 23 v. tuș; 87 kg — 
Ion Ketfee (C.S.O. Arad) 26 v. tuș; 
97 kg — Andrei Maindt (St. roșu 
Brașov) 22 v. tuș; grea — Vladimir 
Hrenoreț (C.S.O. Galați) 19 v. tuș.

Cupa oferită de F.R.L. pentru nu
mărul cel mai mare de tușuri obți
nute in campiorStul pe echipe și in
dividual a (ost cucerită de I. Keffer 
(Arad).

treisferturllor. Moldoveanu și Moro- 
mete — corespunzători. Perechea de 
mijlocași, Pilă — Giugiuc — a fost 
excelentă și pentru a întregi această 
apreciere, vreau să amintesc momen
tul în care arbitrul francez Erbitier 
a... uitat pur ‘și simplu de misiunea 
sa pe teren și, la o încercare de 
toată frumusețea realizată de Giu
giuc, s-a îndreptat spre jucătorul 
romin — care revenea la centru — 
și bătindu-1 prietenește pe umăr i-a 
spus: „Foarte bine, tinere!“ De-abia 
apoi, și-a reamintit că nu... indicase 
locul încercării!

Foarte bine s-au înțeles și cei doi 
centri, Nica și Rahtopol, care au pus 
în repetate rinduri in dificultate a- 
părarea adversă. Aripile — Drago
mir și Balcan — decise în atac, au 
oferit spectatorilor multe șarje spec
taculoase și au contribuit la jocul 
bun al formației noastre. Fundașul 
Nedelcu va trebui să manifeste mai 
multă personalitate pe contraatac, 
mai ales că posibilitățile îi permit 
îmbunătățirea jocului și în această 
direcție.

Concluziile se desprind de la sine. 
Formația noastră de tineret și-a do
vedit valoarea și perspectivele de 
progres. Această ultimă partidă in
ternațională a arătat coeziunea com
partimentelor, omogenitatea echipei, 
dorința ei de afirmare. Și, rezul
tatul n-a fost decit o consecință fi
rească a muncii sirguincioase desfă
șurate de fiecare jucător pentru îm
bunătățirea pregătirii fizice, tehnice 
și tactice. Firește, trebuie subliniată 
preocuparea Și grija federației de 
specialitate, a biroului federal, a co
legiului de antrenori, manifestată in 
mod deosebit in acest an pentru ti
nerii rugbiști. Lucrind împreună cu 
antrenorul Carnabel la pregătirea e- 
chipei reprezentantive de tineret sînt 
desigur bucuros de rezultatele obți
nute, dar consider că ele nu trebuie 
să ducă la convingerea, atît de gre
șită, că de-acum jucătorii echipei de 
tineret nu mai au ce învăța (■'), că 
sint... vedete etc. Frumoasele suc
cese au fost cucerite prin muncă și 
modestie și tot prin muncă și mo
destie pot fi consolidate in viitor.

Prof. AUREL BARBU
antrenor al echipei de tineret

• Sfirșitul acestei săptămîni mar
chează un moment important pentru 
iubitorii scrimei, prilejuit de desfă
șurarea finalelor campionatelor re
publicane. Conform programării sta. 
bilite de federație, primii care vor 
urcă pe planșe vor fi floretistele și 
sabrerii.

Cele două finale vor avea loc în 
zilele de 17 și 18 noiembrie, în sala 
Dinamo.

• In ur.ma punctajului obținut în 
întrecerile de la „zone" (tur și re-

SABIE, individual: D. Mustață 
Vintilă, Gh. Culcea, C. Nicolae, 
Alexe, H. Bădescu, I. Drî 
(Steaua), E. Gane, T. Mureșanu 
Rohoni (Știința București), Fr. i 
beanu, L. Popescu ('A.S.M. Luj 
Gh. Isopescu, I. Lăudoiu, Th. S 
(Petrolul Ploiești), Fr. Laszlo, 
Papp, T. Herțeg (Crișana Orad 
St. Csogor (Stăruința Timișoa 
L. Szentmartoni (Știința Tg. Mui 
Z. Rohoni, I. Szantai (C.S.M C 
Gh. Becherescu, L. Cosa (Ști

Asaft la primele locuri: 0l$a

tur), în finale s-au calificat urmă
torii sportivi:

FLORETĂ FETE, individual: Ma
ria Vicol, Ana Ene, Glicheria Ște- 
fănescu, Marina Stanca (Progresul 
București), Olga Szabo, Geta Sache- 
larie. Lidia Grieb, Elena Bejan, Pau
la Lăzărescu, Niculina lonescu 
(Steaua), Anca Hristu Mariana Pău- 
nescu, Gevidan Derviș, (Farul Con
stanța), Cecilia Neagu-Dinulescu, 
Magdalena Cora (Petrolul Ploiești); 
Marieta Munteanu (S.S.E. Ploiești), 
Eva Palko (Recolta Cărei), Elisabe- 
ta Kiss (S.S.E. Cluj), Ecaterina len- 
cic, Suzana Tasi, Ileana Ghiulai, Su. 
zana Olaios (S.S.E. Satu Mare), Eli- 
sabeta Krovato (Crișana Oradea) și 
Elena Ferenc zi (Unio Satu Mare). 
Echipe: Steaua, Progresul București, 
Petrolul Ploiești, ...Farul Constanța, 
S.S.E. Satu Mare și Crișana Oradea.

Szabo, Maria Vicol. Ana Ene
desen de Neagu Răduleseu 

Cluj). Echipe: Steaua, Știința^ 

rești, C.S.M. Cluj, Crișana Ora 
Petrolul Ploiești și Stăruința T 
șoara.
• Pentru ediția din acest ai 

finalelor, federația de specialitat 
stabilit următoarea formulă de 
fășurare :

— la întrecerile individuale. 
24 de finaliști vor participa, ini 
Ia un concurs de calificări (4 
a cite 6 trăgători). Mai departe 
semifinale, vor participa primii 
clasați din fiecare serie (două s< 
finale de 6). Apoi, în finala prop 
zisă vor intra primii 4 clasați 
fiecare semifinală (turneu de 8 
gători). Formula aceasta este v 
bilă pentru toate probele.

— In ce privește întrecerea p< 
chipe, aceasta se va desfășura 
tem turneu (fiecare cu fiecare).
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Ac contracte th i

DE VORBĂ CU ȘTEFAN

Cu prilejul ultimei competiții de mare 
amploare din acest an — campionatele 
republicane pe echipe — am discutat cil 
secretarul general al Federației romîne 
■le haltere, Ștefan Achim o serie de pro
bleme legate de această importantă între
cere a halterofililor noștri. Prima în
trebare cu care ne-am adresat interlocu
torului nostru s-a referit la

COMPORTAREA ȘI PERSPECTIVE- 
LE TINERILOR HALTEROFILI.

— Tocmai cu acest lucru doream să 
încep. Am constatat că echipele partici
pante au fost cu mult întinerite în compa
rație cu anii trecuți. Mul fi dintre tineri 
s-<ux afirmat cu acest prilej, cu toate că 
unii au participat pentru prima oară la 
un concurs oficial. Printre aceștia trebuie

■ sâ remarc pe Mihai Serbu (Dinamo Obor) 
oare a obținut două recorduri republica
ne de juniori la categoria semimijlocie

■ (impiei 1Q5 kg și total 332,5 kg). Da
niel Dolofan (Steaua) clasat pe primul 
loc la catezoria mijlocie, Francisc Mar
ton (CS.M. Cluj) care n ocupat locul

i g* treilea la aceeași categoria cu 320 kg.
Marin Cristea (C.S.0 Calați) la semimij
locie cn 300 kg. Nilă Pană (Steaua) 
332.5 kg, clasat pe locttl al doilea la 
categoria semimijlocie (dar greutatea sa 
a fost cn mult sub limitele categoriei). 
Se ctirin notate și numele tine
rilor Ion Serobotă (Olimpia Hrașov) la 
„semimijlocie* și Iosif Jozsa (C.S.M 
Cluj) la „grea*. In eonclusie, cu acest 
prilej am constatat că juniorii și începă
torii manifesta maturitate în concurs și 
acest lucru este foarte important în ve- 
derea progresului pe care îl așteptăm 
din partea lor.

C.Ilff ÂPRECIAȚI REZULTA. 
TELE FRUNTAȘILOR ?

— Rezultatele sini slahe. Aceasta, 
pentru că în campionatul pe echipe, hal
ter ofilii urmăresc în primul rind lupta

ACHIM — SECRETARUL GENERAL AL

pentru lacuri și nu obținerea unui rezul
tat cit mai bun. Ion Pana it a concurat 
cu mult sub posibilitățile sale (280 kg 
la cocoș) ca de altfel și Silviu Cazan 
(385 kg la grea !). Panait tăzindu^și 
asigurată victoria, chiar cu o performan
ță mică n.a mai insistat să obțină un 
rezultat mai valoros, (n.r. Ce greșit este 
un asemenea procedeu ! Din nefericire, 
în goana după ocuparea unui loc cît mai 
bun pe echipe, antrenorii minimalizează 
importanța obținerii rezultatelor bune pe 
categorii). S. Cazan a concurat bolnav, 
cu toate că echipa Steaua s-ar fi putut 
dispensa de el, pentru că și fără Cazan, 
formația militară ar fi cîștigat titlul de 
campioană a țării, (n.r. Ce are de spus 
antrenorul său Gheorghe Mănăilescu? 
Contează oare mai mult un loc fruntaș, 
decît sănătatea unui sportiv? Cazul este 
cu atît mai grav cu cît am fost infor
mați că modicul i-a interzis lui Cazan 
să concureze). Acest lucru trebuie să 
dea de gîndit tuturor antrenorilor, care 
var trebui să pregătească cadre tinere ca
pabile să înlocuiască titularii înscriindu-i 
din timp. în lotul echipei, ca rezerve. In 
scopul de. a remedia aceste lipsuri, fe
derația noastră a h oțărît ca începînd 
din 1963, campionatele pe echipe să aibă 
loc primăvara, iar campionatele indivi
duale — toamna. Această schimbare în 
calendarul competițional este necesară 
pentru că, în general, halterofilii mun
cesc mai mult în timpul iernii, și, deci, 
primăvara ei sînt mai bine pro găti ții. Pe 
de altă parte, în cazul cînd campionatul 
individual va avea loc toamna, haltero
filii vor fi obligați să se antreneze cu 
multă sirguință, în scopul de a ocupa 
un loc cît mai bun în această mare com
petiție. (n.r. Propunem federației să 
fixeze haremuri pentru fiecare loc în cla
samentele pe categorii, și în cazul cînd 
ele mt sînt realizate, halterofilul respec
tiv să nu aducă nici un aport echipei 
Sale. S-ar putea studia chiar posibiiiia-

FEDERAȚIEI ROMÎNE DE HALTERE

tea alcătuirii unor norme pentru fie 
sportiv în parte, în funcție de reca 
său personal).

— CAMPIONATUL ȘI-A AT 
SCOPUL PROPAGANDISTIC?

— La Giurgiu s-a făcut cu acest 
lej o buna propagandă sportului cu 
tere. Considerăm foarte utilă orga/ 
rea unor concursuri în provincie și 
aceea ne-am propus ca anul viitor 
rile competiții să aibă loc la Br; 
(campionatele individuale), Plo 
(campionatele de juniori) .jx‘ ’iahți f< 
pionatele pe echipe). Sîntem de p>î 
că cu ocazia fiecărui concurs, »pa 
halterelor va avea tot mai muții sia 
tizajiți

Interviu luat de ION OCHSENH

Locațiune de bilete
S-au pus in vinzare la case 

obișnuite biletele pentru jocuri 
de fotbal : Selecționata div. A 
Hajduk Split <R.P.F. Iugoslavi 
de joi 15.XI. de pe stadionul 
August', Progresul — Dinan 
Bacău și Viitorul — Farul de d 
minică 18.XI. de pe stadionul R 
publicii.

Casa de bilete din str. I< 
Vidu vinde și bilete pentru han 
bal, cupa de, iarnă F.R.H. de sir 
bată 17.XI șl concursul repub: 
can de gimnastică artistică de d 
minică 18.XI de la sala Floreasc 
precum și pentru manifestații 
sportive de la patinoarul artilki 
de simbătă 17.XI, cînd are l< 
deschiderea sezonului 1962—63.

Pentru toate competițiile, bi! 
tele se găsesc și la casele de h 
lete de la bazele sportive respe 
tive, in ziua competiției.



Pentru un fotbal cursiv, atletic, în viteză Rapis! conduce în campionatul de tineret
(Urmare din pag. 1)

bile ale unor jucători care» trăgînd 
de timp, au aruncat mingea in aut 
și chiar în tribune. Pentru această 
practică nesportivă, de pildă, în
treaga echipă a C.S.M.S. Iași a fost 
avertizată în meciul cu U.T.A., iar 
un jucător a și fost eliminat pen
tru recidivă ! Desigur că în aseme
nea condițiuni numai de cursivitate 
și spectaculozitate nu poate fi vorba.

Dar, luerurile nu se opresc aici. 
Inamicii principali ai cursivității jo
cului și eficacității iul sînt : driblin
gurile inutile, conducerea exagerată 
a mingii, desele pase înapoi și late
rale, fără ca jocul să pretindă acest 
lucru, tendința unor jucători de a 
ieși cu orice chip în evidență, jocul 
dur și chiar brutal.

Recent, frații Munteanu de la Pe
trolul ne-au oferit două exemple 
concludente în ceea ce privește fo
losirea cu rost și fără rost a dri
blingului și jucarea directă a balo
nului. în meciul de campionat cu 
Viitorul, ei au fost unul din faetorii 
determinanți ai jocului bun și ai vic
toriei Petrolului. Frații Munteanu au 
folosit și în acest meci driblingul, 
conducerea mingii — în care exce
lează —, dar au făcut-o ca un mijloc 
de joc și nu ca un scop în sine. Și 
pentru că toți ceilalți fotbaliști plo- 

*ieșteni s-au angrenat în această ma
nieră, Petrolul a practicat un fotbal 
cursiv, în viteză, fără combinații inu
tile, deosebit de eficace. Dar aceiași 
frați Munteanu în meciul cu Selec
ționata Leipzig s-au situat Ia polul 

Vbpus. Ei au ținut prea mult mingea, 
' de parcă le venea greu să se des
partă de ea, au driblat la nesfîrșit 
sau au pasat în dreapta și în stingă 
și chiar înapoi, dar rareori înainte, 
un fel de „bătută în loc“. Urmarea ? 
Un joc chinuit, fără orizont și o vic
torie săracă.

Sigur că driblingul este un pro
cedeu tehnic indicat în fotbal, pen
tru eficacitatea lui la un moment 
dat. Iată ee spune în acest sens an
trenorul sovietic Mihail Tovarovschi, 
maestru emerit al sportului, în con
cluziile sale asupra campionatului 
mondial din Chile : .... A crescut în
demânarea de a dribla în suprafața 
de pedeapsă, în aglomerarea funda
șilor, unde pasa cere mai mult timp 
decît driblingul... îndemînarea de a 
dribla pe unul sau doi adversari în 
suprafața de pedeapsă este unul din 
procedeele de luptă împotriva apă- 
rării masate. Trebuie să-i învățăm pe 
jucători aceste lucruri. Noi, dimpo- 
6ăvă, 'i-am dezvățat pe jucători să 

wa riscul asupra lor".
Oare I. lonescu, Raksi și alți buni 

dribleri procedează întotdeauna așa, 
în folosul jocului echipei ? Catego
ric nu ! într-o serie de meciuri au 
dovedit contrariul, făcîndu-i pe mulți

spectatori să spună că iar au... ame
țit mingea...

O altă boală a fotbaliștilor noștri, 
care frînează enorm jocul și-i ră
pește din continuitate și chiar din 
caracterul ofensiv, este pasa late
rală și înapoi, dată în condițiuni în 
care jocul nu o cere. Nu mai de
parte decît simbăta trecută am nu
mărat peste 58 de asemenea pase 
în... contul echipei Progresul în me
ciul cu Szeged, ceea ee pe bună 
dreptate a stîrnit protestele specta
torilor. La adăpostul paselor înapoi, 
jocului lateral, pe metru pătrat 
(„na-ți-o ție, dă-mi-o mie") stau lip
sa de răspundere și de pregătire a 
jucătorilor. într-un cuvînt, neprice
perea jucătorului în cauză de a se 
descurca într-o situație dificilă, pe 
care — de multe ori — el singur 
și-o creează.

în al doilea rînd, în ultimul timp 
am constatat de multe ori tendința 
spre joc obstructionist, dur, chiar 
brutal. Iată un singur exemplu : în 
meciul Rapid — Viitorul jucătorii a- 
cestor două echipe s-au întrecut în 
atacuri neregulamentare, în intrări 
periculoase, numărul faulturilor (cele 
sancționate de arbitru, pentru că au 
fost și altele nepedepsite) s-a ridicat 
la peste 40 ! în această întîlnire, ca 
și în altele, s-a văzut că jucătorii 
noștri nu știu să folosească în mod 
corect calitățile fizice, forța corpo
rală, nu sînt pregătiți pentru un joc 
bărbătesc, atletic, prin care să cîș- 
tige duelurile pentru balon. Iată de 
ce, de pildă, în meciul Petrolul — 
Leipzig jucătorii noștri au fost în 
dezavantaj față de fotbaliștii oaspeți. 
Și acest lucru se întîmplă în multe 
întîlniri internaționale.

Este aici o mare lipsă a antreno
rilor, care nu muncesc cu răspun
dere și nu acordă importanță dez
voltării calităților fizice la jucători 
și punerii lor în valoare, nu îndru- 
mează jucătorii spre un angajament 
fizic total, însă corect, în limitele 
sportivității. Din această cauză mai 
sînt jucători ca Macri, Neaeșu, Ivă- 
nescu. Neșu, Flore», Jenei (St roșu), 
Pașcanu, Izghireanu, Buzea, Saakacs 
II etc. care folosesc forța corpului 
într-un mod neregulamentar și co
mit o serie de durități ee dau un 
aspect urît întrecerilor sportive și 
scad calitatea jocului. In această 
privință vinovați se fac și arbitrii, 
care nu intervin cu suficientă promp
titudine și hotărîre pentru a pune 
capăt unor astfel de infracțiuni sau 
intervin inoportun, sancționînd a- 
tacuri în care forța a fost folosită 
perfect regulamentar. O asemenea 
manieră de arbitraj influențează des
fășurarea jocului și provoacă confu
zii atit in rindurile jucătorilor, cit și 
in ale spectatorilor.

Aceste aspecte negative din fotba
lul nostru trebuie să dispară neîntîr- 
ziat. Este neeesar să ajungem la

un fotbal simplu, în viteză, tehnic și 
atletic în același timp, cu cît mai 
multe acțiuni ofensive și șuturi pe 
poartă, cu multe goluri. Pentru a- 
ceasta antrenorii și jucătorii au da
toria să se pună serios pe treabă, sa 
privească cu mai multă răspundere 
procesul de instruire, pentru că nu
mai prin antrenament — îndelungat, 
perseverent, migălos — se poate a- 
junge la un salt calitativ evident.

Să nu se uite nici un moment că 
frumusețea fotbalului constă în sim
plitatea și dinamismul acțiunilor, în 
economia mișcărilor, în cursivitatea 
și marea lui eficacitate. Or, cum 
spun specialiștii, „CALEA SPRE A- 
CEST FOTBAL ESTE UNICA : AN
TRENAMENTE ÎN CARE SĂ DO
MINE REPETAREA, REPETAREA ȘI 
IAR REPETAREA".

Acesta este marele adevăr în fot
bal, ca și în toate celelalte sporturi ’ 

Antrenori și jucători ! Gîndiți-vă 
mereu la el, munciți în așa fel în- 
cît să ridicați fotbalul pe o treaptă 
cît mai înaltă, la nivelul cerințelor 
pe plan internațional, pe măsura po
sibilităților de care dispune mișca
rea noastră sportivă. Trebuie și fot
balul să dea satisfacții din plin ma
selor de oameni ai muncii !

Campionatul de tineret își continuă 
desfășurarea cu destulă regularitate. 
Jocurile se mențin la un nivel mul- 

1 țumitor. în general, și furnizează dis- 
j pute pasionante. Așa a fost dumi

nică meciul Dinamo București — 
Steaua, care a purtat amprenta unui 
derbi. S-a jucat un fotbal bun, echi
pele creînd numeroase faze spectacu
loase și mareînd șase goluri. Victoria 
a revenit pînă la urmă dinamoviștilor 
la scorul de 4—2 (1—1), datorită unei 
puternice presiuni exercitate în ulti
ma parte a întîlnirii. Pînă atunci, 
Steaua se dovedise un partener egal, 
periculos la poarta lui Datcu (a și 
avut două bare). Punctele au fost 
marcate de Frățilă, Ene Daniel, Dumi
trescu și V. Anghel, respectiv Kun- 
kuti (2). Cei mai buni : Datcu, Ma
ghiar, Constantinescu, Frățilă și V. 
Anghel (D), Kunkuti, Donciu și Crei- 
niceanu (S). (Gh. Cioranu, coresp.).

Iată cîteva amănunte și din alte 
partide ale etapei.

RAPID — VIITORUL (5—2). Giuleș- 
tenii au jucat mai organizat, mai bine 
orientați și au tras mult la poartă. 
Au marcat : Petrescu, Chiru (3) și Laiu 
pentru Rapid, Mihai (Rapid) — auto
gol — și Nunweiller VI pentru Viito
rul. S-au evidențiat : Petrescu și Chi-

ru (R), Nunweiller VI și Dumitriu I 
(V). (I. Rădulescu, coresp.).

CRIȘANA — ȘTIINȚA TIMIȘOARA 
(1—1). Ca și în meciul primelor for
mații ale acestor cluburi, în jocul de 
tineret tot Crișana a dominat mult 
mai ales în repriza a doua și tot linia 
de atac a fost compartimentul care 
n-a dat satisfacție. Timișorenii au ju
cat frumds în cîmp, dar au insistat 
puțin la poartă. Au marcat : Nemeth 
(C) și Ciacîr (S). (T. Stama).

U.T.A. — ȘTIINȚA CLUJ (1—3). — 
Joc frumos, în care am văzut multe 
elemente tinere talentate. Gazdele au 
făcut cîteva greșeli mari în apărare, 
primind goluri și împiedicindu-i să 
obțină un rezultat mai bun. Au în
scris: Pop (U.T.A.), Fences (U.T.A.), 
— autogoluri — și H. Moldovan (S) și 
Tudose (U.T.A.). (C. Alexe).

DINAMO BACĂU — PETROLUL 
(4-0). Joc frumos, mai ales din par
tea gazdelor, care au marcat prin 
Nemeș, Mangalagiu, Șiefăneseu și 
Răsoi (Eug. Teîrău, coresp.).

1X2X1X21 “RONOEXPRES
„12 + 1“ la Pronosport

Premiile primului concurs Pronosport 
la care s-a atribuit premiul special 
în vai oare de 50.000 lei pentru va
riantele care au indicat pronosticul 
exact la cele 12 meciuri de bază pius 
meciul special, au fost din cele mai 
frumoase.

După cum am mai amintit, parti
cipantul Gavril Dome din Cluj a avut 
doua variante. obținind suma de 
43.648 lei, iar participantul Grigore 
Mălai din Cluj și Nicolae Dordea din 
Hunedoara cite o variantă obținind 
fiecare suma de 21.324 lei.

Foarte frumoase au fost și premiile 
acordate la categoriile I (12 rezultate 
exacte), a H-a (H rezultate exacte) si 
a IH-a (10 rezultate exacte), unde s-au 
înregistrat cite 9.324 lei. 451 lei și, 
respectiv, 57 lei pentru fiecare va
riantă.

Rezultatele primului concurs Prono
sport „12+1" fac concursul de dumi
nică și mai atractiv, cu atît mal mult 
cu cît mîine seară veți cunoaște și 
premiile celui de-al doilea concurs, 
cel de duminică 11 noiembrie a.c.
25 NOIEMBRIE ULTIMA ZI PENTRU 

CUMPĂRAREA BILETELOR 
LA SPORTEXPRES.

Vînzarea biletelor pentru marele 
concurs special Sportexpres continuă 
în întreaga țară, iar interesul parti- 
cipanților crește zi de zi datorită pre
miilor importante care se atribuie la 
acest concurs : peste 70.000 premii în 
obiecte și bani în valoare de 4.500.000 
lei.

In fruntea numeroaselor premii se 
află : autoturismele Moskvici, apoi 
motociclete, excursii în U.R.S.S, pe 
ruta Kiev—Leningrad—Moscova, scu
tere, aragazuri cu butelie, mașini 
de cusut, aparate de radio cu tran- 
zistoii. mașini electrice de spălat rufe, 
ceasornice, biciclete etc.

De reținut că la concursul special 
Sportexpres se cîștigâ și cu terminații 
de două cifre.

Biletele se găsesc de vînzare la a- 
gențiile Loto-Pronosport, oficule PTTR 
și factorii poștali. OCL-uri. coopera, 
five, vi na a tori volanți etc.

Nu uitați să vâ procurați bilete 
Sportexpres cu care puteți participa 
și la premiile suplimentare atribuite 
concursurilor Pronoexpres din 21 și 2i 
noiembrie a.c. printre care autoturisme 
Skoda și importante premii în bani.

Procurindu-vă zîln timp cît mai multe 
bilete Sportexpres. vă măriți șansele 
de cîștig și puteți obține unul sau 
chiar două autoturisme, oferite la 
tragerea Sportexpres și la concursurile 
Pronoexpres din 21 și 28 noiembrie 
ac.

PRONOEXPRES
La tragerea Pronoexpres din 14 no

iembrie 1962. au fost extrase din urnă 
următoarele numere :

19 15 35 3 45 16
Numere de rezervă : 48 28

Extragere suplimentară
15 26 32 24

Fond de premii : 461.223 lei.
Tragerea următoare va avea loc 

miercuri 21 noiembrie la București, str. 
Doamnei nr. 2, ora IR.

LOTO-CENT R AL
Premiile întregi și sferturi de la tra

gerea din 9 noiembrie 1962 :

Special C 6 x 2-005 lei și 4 x 501 lei ; 
Categ. I : 3 x 19.301 Iei : categ. a Il-a • 
22 x 2.886 lei si 19 x 721 lei ; categ. a
IlI-a : 20 x 3.543 lei și 24 x 385 lei •
categ. a IV-a : 44 x 1.623 lei și 51 x 405
lei; categ. a V-a; 90 x 826 lei și 86 x 206
lei • categ. a Vl-a : 77 x 995 iei. și 62 x 
243 lei ; categ. a VH-a : 178 x 410 lei 
și 105x102 lei; categ. a VlII-a: 167x448 
lei și 153 x 112 lei.

Rubrică redactată de Loto-Prunosport.

Fazâ din partida de tineret Dinamo Răcorești—Steaua (4—2)
Foto P. Romoșan

ȘTIRI... REZULTATE...
MINERUL LUPENI—SZEGED 4—5 

(2—e>
LUPENI, 14 (prin telefon). Echipa ma- 

: ghiară Szeged a susținut marți un joc 
amical in localitate, cu formația Mine
rul, eiștigînd cu 5—4 (0—2). Minerul a 
jucat totuși mai bine și merita să cîș- 
tige jocul. De altfel, gazdele au condus 
cu 2—0 și apoi.4—2, pierzind numai din 
cauza formei proaste a portarului Mihala- 
che (eare a primit goluri parabile)și a fap
tului că a scăzut ritmul de joc in ul
timele 20 de minute, ca urmare a pre
gătirii fizice insuficiente.

Scorul a fost deschis de Drăgoi, care 
a reluat o centrare a lui Cotroazâ (min. 
7). in min. 22, Saoke a urcat scorul la 
2—0 printr-un șut bombă. După pauză, 
in minutele 43 șt 52, Szeged a înscris 
de două ori prin Nemes. In min. 57 
Comșa înscrie cel mai frumos gol al 
partidei pentru ca după 5 minute Cotroa- 
zâ să majoreze scorul la 4—2. Se pă
rea că gazdele vor cîștiga ușor, dar două 
greșeli consecutive ale lui Mihalache 
(min. 68 și 70) aduc din nou egalitatea 
pe tabela de marcaj, oaspeții înscriind 
prin Nemeș și Remenyk. In poarta Mi
nerului intră din nou Sziklay, dar el nu 
poate opri marcarea celui de-al cin
cilea gol : Remenyk in min. 85.

f. CIORTEA, coresp.

(2—2). SERIA A Vlll-A: Arieșul 
Turda — Voința Tg. Mureș 2—1 
(2—0), Harghita Tg. Mureș — Mu
reșul Tg. Mureș 1—3 (1—0), Minerul 
Vulcan — Gloria Bistrița 2—1 
(0-1).

RAPID — C.S.M. SIBIU 5—2 (2—0).

Intîlnirea amicală disputată ieri pe 
stadionul din Ciulești a prilejuit un 
joc frumos, în eare înaintașii bucu- 
reșteni au acționat spectaculos în
scriind 5 goluri prin Dinu (2>, Năs- 
turescu, Craus (din 11 m) și Cim- 
poca. Pentru oaspeți a marcat Văcaru 
de două ori din lovituri de la 11 me
tri.

Duminică, tot în Giulești (ora 
10.30), Rapid va intilni Steaua.

• Azi după-amiază la ora 17,30 
clubul Rapid organizează o consfă
tuire cu membrii susținători. Consfă
tuirea va avea loc la stadionul Giu- 
lești.

REZULTATE
DIN CAMPIONATUL DE JUNIORI

SERIA I: Foresta Fălticeni — Chi
mia Suceava 3—2 (3—2), Rulmentul 

' Birlad — Dinamo Bacău 0—1 (0—l), 
I CSMS Iași — Ceahlăul P. Neamț 
' 18—Q (9—0). SERIA A ll-A: Pra

hova Ploiești—FI. roșie Tecuci 2—0 
(I—0), Dinamo București — Ancora 

! Galați 3—0 (neorezentare), C.S.O. 
[ Galați — S.S.E. Ploiești 0—0. C.S.O. 
' Brăila — Știința Galați 0—8 (0—4), 

Rapid Focșani — Progresul Bucu
rești 0—6 (0—1). SERIA A Ill-A:

. C.S.M. Mediaș — Metalul Sighișoara
1—1 (1—0). Tractorul Brașov —
Luceafărul Brașov 4—0 (2—0). SE
RIA A IV-A: Metalul București — 
Viitorul București 2—2 (1—2) între
rupt. C.S.S. București — Voința I 
București 1—I (1 — 1), S.S.E. nr. 2 
București — Știința București 6—0 i 
(2—0), Dinamo Obor — S.S.E. nr. I 
București 2—1 (2—0). SERIA A
V-A: C.S.O. Craiova — Progresul 
Alexandria 2—1 (l — I), Steaua Bucu
rești — Progresul Caracal 3—0 (ne. 
prezentare), Metalul Tîrgoviște — 
Electroputere Craiova 3—1 (2—0).
SERIA A VLA: C.S.M. Reșița — 
C.S.O. Timișoara 0—2 (0—1 )r.
Banatul Timișoara — Ceramica Jim- 
baiia 4—3 (1—3), Progresul Titni.
șoara — Drubeta Tr. Severin 31—l 
(0—ft). SERIA A VH-A: Tapitarul 
B. Mare — Forestiera Sighet 4—4

o

(Minerul a clștigat cu 4—2).

CLASAMENTUL
1. Rapid 12 7 3 2 30:15 17
2. Dinamo Buc. 10 7 1 ? 27:1.4 15
3. Crișana 11 5 4 2 23:48 14
4. Steaua 11 5 3 3 36:25 13
5. C.S.M.S. 10 5 3 : ‘1 12
6. Știinta Tim. 11 3 6 ? 12
7. Știlnia Cluj 9 4 3 2 15:12 11
8. Dinamo Bacău 11 4 2 5 10
9. Petrolul 11 4 2 5 18:20 10

10. Minerul 11 4 1 6 ir :’l 9
11. Progresul 11 4 1 6 19:11 9
12. St. roșu 8 3 1 17:16 8
13. Faxul 10 3 5 I :17 8
14. Viitorul 9 3 0 6 1:27 6
15. U.T.A. 11 9 2 9 19:35 9

Echipele Miner 1 sii Progresul,, atu»
la egalitate perfectă, au fost iiepar.
jate prin rezultatul direct dintre ere

Soare nu a învățat 
nimic din critică!
Da. Această este concluzia după 

ultima ispravă a aeestui fotbalist cu 
adevărat nărăvit. Soare a fost de
seori criticat în coloanele ziaru’ui 
nostru pentru viața nesportivă, pen
tru beții, pentru atitudine imorală 
în societate. De fiecare dată, el s-a 
situat pe o poziție autocritică (dar 
pur formală, cum s-a văzut mai tîr- 
ziu) și și-a luat angajamentul că -.e 
va îndrepta. Pentru aceasta nu i-a 
lipsit ajutorul. Clubul, propriii săi 
tovarăși de echipă și de sport s-au 
oferit să-1 sprijine și l-au și spri
jinit. Dar, degeaba.

Soare nu a tras nici o învățătură, 
dovadă că la prima ocazie și-a dat 
din nou în petic. In ziua plecării la 
Constanța, el s-a prezentat la gară 
in stare de ebrietate. Trimis de antre
nor la vagonul-clasă, ca să se... tre
zească, Soare a preferat vagonul— 
restaurant!... Bineînțeles că a doua 
zi nu a jucat. Această nouă abatere 
a umplut de indignare pe membrii 
clubului Progresul, care au depus 
multe eforturi pentru a aduce pe 
calea cea bună pe acest fotbalist cer
tat cu disciplina și morala noastră 
nouă. Iată de ce clubul Progresul a 
luat măsura de a-1 scoate definitiv 
din lotul echipei de fotbal. Iar Fe
derația noastră de fotbal, căreia i-a 
fost supusă spre ratificare această 
măsură, l-a exclus pe jucătorul Soare 
din activitatea fotbalistică.

Fotbalul nostru nu are nevoie de 
| asemenea elemente.

VOINȚA BUCUREȘTI, CAMPIOANĂ REPUBLICANĂ 
PE ANUL 1962

Vineri, sîfnhătă și duminică, pe te
renul HI din parcul „23 August*, s-a 
desfășurat turneul final al campionatu
lui republican de hochei pe iarbă. La 
turneu au luat parte patru echipe ca
lificate din regiuni : Voința București, 
VS. Țesă tăriile Reunite București, 

< li imp ia Oradea și Progresul Gheor- 
ghieni.

Titlul de campioană republicană pe 
amil 1962 a revenit formației bucu- 
re^tene Voința, eare s-a prezentat în 
ascendență de formă, reușind să cîști- 
ge pe merit acest tithi, care vine să 
încununeae dragostea și eforturile de
puse de jucători și antrenor pentru 
promovarea acestui șport.

Pe locul doi s-a clasat formația oră- 
deană Oii^npia, care s-a prezentat și 
ca bine pregătită.

Q comportare neaatisfăeătoare au 
avut Progresul Gheorghieni (de două 
ori campioană lepublicană) și A.S. Țe- 
săturiile Reunite.

întîlnirile s-aa desfășurat la un ni
vel tehnic mulțumitor și în depîii^l 
sportivitate, la care și-au adus contri
buția și arbitrajele competente ale ar
bitrilor V. lonescu, K. Wilk, I. Sine» 
recinski, I. Pușkaș și H. Preiss.

Iată acum- rezultatele și clasamentul: 
Vineri: Voința București—Olimpia 

Oradea 1—1 (l—0) ; Progresul Gheer- 
ghieni—A.S. Țesătoriile Reunite 3—0 
(1-0).

Stmbâtă: Voința București—A.S. Țe
sătoriile Reunite 3—0 (I—0) ; Pro
gresai Gheorghieni—Olimpia Oradea
2—2 (1—1).

Duminică: Voința București—Pro
gresul Gheorghieni 3—0 (1—0) ; Olim
pia Oradea—A.S. Țesătoriile Reunite 
1—0 (Q—0).

1. Voința București
2. OJimpi^ Oradea
.3. Prag. Gheorghieni
4. A.S. Țes. Reunite

mo 7-.1 s
3 12 0 1:3 4
3u i i a
3 0 0 3 0:7 0



Sportivii teșeai și-au înmial vizita S-a modificat programul
in 0. s. s Moldovenească la handbal in 7 feminin

CHISINAU 14 telefon). — 
și fotbaliștii 

evoluat pen- 
R.S.S. Moldo-

la 2—1, dar numai după un 
Moscu marchează din nou 
gazde. In repriza secundă 
fotbaliști romîni depun efor-

• In primul tur: Spartacus Budapesta - Rapid București(prin 
Handbaliștii, voleibaliștii 
de la C.S.M.S. Iași au 
tiu a doua oară în 
venea^că la Chișinău și orașul Ben-
derî, în ziua de 13 noiembrie. Cu 
deplin teir.-i, această zi poate fi so
cotită cu adevărat „ziua revanșelor". 
Handbaliștii ieșeni au fost de data 
aceasta la înălțime. Organizîndu-și 
excelent jocul din punct de vedere 
tactic, anihilîndu-1 complet pe cel 
mai bun jucător al gazdelor și avînd 
în Ion Țipu cel mai bun jucător de 
pe teren (a înscris 12 goluri), 
C.S.M.S. Iași a obținut o frumoasă 
și meritată victorie cu scorul 
21—18.

Cu mult succes a evoluat marți 
echipa de volei C.S.M.S. Atenți
linia a doua, practicând un joc variat 
la fileu, voleibaliștii romîni și-au 
impus superioritatea încă de la în
ceput, conducând cu 2—0 (15—7, 15— 
13). Setul trei a fost foarte dis
putat. Selecționata orașului Chișinău, 
ceva mai activă, cîștigă acest set 
cu 16—14. Rezultatul acestei dispu
tate întreceri a fost decis 
IV, set care a revenit 
C.S.M.S. cu 15—9. Și cu 
Victoria oaspeților cu 3—1.

Echipa de fotbal (tineret)
lui C.S.M.S. Iași a susținut cea de 
a doua întîlnire în orașul Benderi. 
în compania echipei locale „Nistrul“, 
din categoria B a campionatului 
U.R.S.S. De data aceasta, superiori
tatea teritorială a fost de partea 
gazdelor. Nistrul a deschis scorul 
prin Piatkovski, iar după cîteva mi
nute Moscu înscrie cel de al doilea 
gol. Spre sfîrșitul primei reprize Aii

de

Și 
in

în setul 
echipei 
aceasta

a clubu-

Voința (Oradsa)—Start (Polonia)
12—8 la box

' ORADEA 14 (prin telefon). Marți 
s-a disputat în localitate întâlnirea 
internațională dintre echipele Voința 
și Start (Polonia). Boxerii noștri au 
cîștigat cu scorul de 12—8.

REZULTATE TEHNICE: P. Ghiur- 
căcîștigă fără adversar; N. Moldovan 
b.p. Kirksof ; I. Samaon b.p. Kop- 
cinski; Adamski b.p. Fr. Lovaș; D. Io- 
nescu b.p. Kubișek; M. Rînjeu b.ab. 
1 Tudol ; Walceak b.p. S. Mustață; 
P. Mentzel b p. Detko; Pilewski b.p. 
V. Ghețu; Uczylski b.p. I. Petrov. 
Cea mai frumoasă partidă au furni
zat-o „cocoșii" Moldovan și Kirksof.

AL. JILAU, coresp.

Ierj în „Cupa campionilor euro
peni" s-au desfășurat mai multe me
ciuri. în meci retur, la Praga, Dukla 
a învins pe campioana Danemarcei, 
Ejsberg, cu 5—0 (1—0). In primul
meci scorul a foet alb. La Paris, în 
meci revanșă Reims a dispus de Aus
tria Viena cu 5—0 după ce în primul 
joc vienezii cîștigaseră cu 3—2. La 
Bruxelles: Anderlecht — Ț.D.N.A.
2-0 ‘ 
egal 
(tur), 
<tur).

In

In primul meci scorul a fost 
2—2. Feyenoord — Vasas 
Milan — Ipswich Town

1-1
3-0

„Cupa Cupelor", Ia Budapesta, 
Ujpesti Dozsa a terminat nedecis 
(1—1) cu Napoli. Revanșa va avea 
loc la 28 noiembrie la Neapole. La 
Nurnberg, echipa locală a eliminat 
echipa franceză St. Etienne cu 3—0, 
după ce în primul meci ' rezultatul 
a fosț egal (0—0). La Plovdiv (în joc 
revanșă), Botev — Shamrock Rowers 
1—0 (1—0). A înscris Peșev (min. 6). 
In primul meci Botev 
cu 4—0. Odense — Grazer 
țin tur : 1—1).

Alte rezultate: La Tel 
Irael — Suedia 0—4 (0—2).
Italia — Scoția 4-3 (2—0). Meci in- 
terligi. Au marcat Del Sol, Petris, 
Haller și Hamrin pentru învingători, 
respectiv Dewers, Coock și Miller.

La Istanbul, în cadrul turneului 
balcanic, meciul retur dintre echipele 
Levskj Sofia și 
bul s-a terminat 
liștilor bulgari cu

a cîștigat 
A. K. 5-3

Aviv : Iz-
La Rama :

SURPRIZE 1N 
R. D.

reduce 
minut 
pentru 
tinerii
turi serioase pentru a evita înfrîn- 
gerea, dar ei reușesc să mai înscrie 
doar un singur gol, prin Comănescu. 
Astfel, victoria a revenit echipei 
Nistrul cu scorul de 3—2.

întâlnirile amicale dintre sportivii 
sovietici și romîni Oa handbal in' 7, 
volei și fotbal) s-au terminat astfel 
cu cîte o victorie și o înfringere 
pentru fiecare echipă.

Și ca întotdeauna în întâlnirile 
dintre prieteni, învingătoare a fost 
prietenia.

SERGHEI KRASOTKIN

Prin înscrierea de ultim moment a 
campioanelor R.P.F. Jugoslavia și Da
nemarcei, organizatorii celei de a IlI-a 
ediții a „Cupei Campionilor Europeni" 
la handbal în 7 feminin au fost nevoiți 
să modifice programul initial al între
cerilor. Astfel, 
petiției se vor 
partide:

I. S.V. Niloc 
Franței ; II. S.S.C. 
Frederiksberg (Danemarca) ; III. SPAR
TACUS BUDAPESTA—RAPID BUCU
REȘTI ; IV. C.K.D. Praga—Danubia 
Viena : V. I.K. Ymer (Suedia)—B.S.G. 
Fortschritt Weissenfels (R.D.G.) ; VI.

în primul tur al com- 
juca acum următoarele

Amsterdam—campioana 
Sudwest Berlin—

Miine încep ia Budapesta campionatele internaționale
de tenis de masă

BUDAPESTA (Agerpres). — Cei 
mai buni jucători de tenis de masă 
din 10 țări europene vor participa

NEW YORK (Agerpres). Reprezen
tativele de baschet ale U.R.S.S. și 
S.U.A. s-au întâlnit pentru a treia 
oară de la începutul turneului pe 
care-1 întreprind în America baschet- 
baliștii sovietici. De data aceasta, în 
meciurile desfășurate la Nashville, 
ambele echipe sovietice au terminat 
învingătoare. La masculin 
învins S.U.A, cu 68—59 
timp ce la feminin echipa 
repurtat cea de-a treia 
dauna echipei americane,

Campionatele

R. P.
între 16 și 18 noiembrie la Budapesta 
la campionatele internaționale ale 
K. P. Ungare. în total vor fi pre- 
zenți la „Sportcsamok" 122 de jucă
tori și jucătoare din Anglia, Austria, 
R. P. Romină, R. P. Bulgaria, R. P. 
Polonă. R. D. Germană, Suedia, R. S. 
Cehoslovacă, 
gară.

Pe 1
printre 
dreadis 
viei 
<R.
ser

Ruch Chorzow—Trud Moscova. Aceste 
meciuri se vor desfășura după siste
mul tur-retur pînă la 16 decembrie.

în continuare (turul II) partidele 
vor avea loc (tot tur-retur) după urmă
torul program: 1. cîștigătoarea jocului 
I—cîștigătoarea jocului II ; 2. cîștigă- 
toarea jocului III—Lokomotiv Zagreb; 
3. cîștigătoarea jocului IV—câștigă
toarea jocului V; cîștigătoarea jocului 
VI—Spartak Sokolovo. Aceste întîlniri 
vor trebui să aibă loc pînă la 15 ia
nuarie 1963. Semifinalele vor programa 
meciurile (pînă la 16 februarie) din
tre câștigătoarele jocurilor 1 cu 2 și 
respectiv 3 cu 4. Finala va avea loc 
pînă la 2 aprilie la Bratislava.

După cum se vede, echipa campioa
nă a t3rii noastre, Rapid București 
este programată în primul tur cu cam
pioana R.P. Ungare, Spartacus Buda
pesta, o echipă valoroasă care dă cele 
mai multe jucătoare lotului reprezenta
tiv. Conducerile celor două cluburi au 
început tratativele pentru fixarea da
telor și se pare că s-a ajuns la un 
acord : prima întîlnire la Tatabanya, 
la 29 noiembrie, iar a doua la Bucu
rești în ziua de 8 decembrie.

In PRIMELE zile ale anului 1963 vor 
fl puse în vînzare biletele pentru Jocu
rile Olimpice de iarnă organizate în 
anui 19M la Innsbruck (Austria). După 
cum au declarat organizatorii întrece
rilor, se speră că în orașul Innsbruck 
să vină 50.000 de turiști pentru a ur
mări Olimpiada de iarnă.

VIITOAREA ediție a campionatului 
mondial de fotbal constituie de pe acum 
o preocupare pentru organizatori. Co
misia de organizare a rezervat — pen
tru toate Jocurile — 50.000 de bilete pen
tru ziariști, crainici reporteri, fotografi; 
operatori de televiziune și oficialități 
care vor urmări partidele campionatu
lui mondial.

ECHIPA de fotbal a U.R.S.S. care se 
pregătește in vederea turneului olimpic 
este alcătuită in mare majoritate din 
' . ■ . vîrstei celor 16

lotului nu depășește 21
jucători tineri, 
componenți ai 
ani :

Harada, noul campionJAPONEZUL
la categoria muscă, este cel mal tânăr 
deținător al unui titlu mondial din îs-, 
toria boxului. El nu are decît 19 ani.

LA CITE concursuri poate participa 
un atlet în decursul unui an ? Iată o în
trebare care frămintă pe antrenori și 
atleți. Kăspunzind Ia aceasta, Pentl Nl- 
kula a răspuns laconic : „Cu cît atle
tul participă la mai multe întreceri cu 
atât e mai bine; flecare concurs contri
buie la creșterea măiestriei. Din mai, 
pină în octombrie Nikula a evoluat în 
cadrul a 39 de concursuri :

Iugoslavia și R. P. Un-

lista 
alții 
(R. 

(Iugoslavia), 
Ungară),

participanților figurează 
cunoscuții campioni An- 
S. Cehoslovacă), Marko- 

Berczik, Foldi
Rowe (Anglia). AI- 

R.

Au început
Jocurile Balcanice

TIMPUL frumos din Italia permite 
atleților italieni nu numai să-și conti
nue activitatea în aer liber, dar să și... 
stabilească noi recorduri naționale. 
Astfel, zilele trecute, concurînd la Sa- 
ronno, Alfredo Rizzo a parcurs 3000 m 
obstacole în 8:57,6 — performanță ce 
constituie un nou record italian ; fon- 
distul Antonio Ambu a parcurs intr-o 
oră 19,280 km (record național) iar pro
ba de 20 km în 1 h 02:11,2 (nou record 
Italian, superior recordului mondial o- 
fieial).

U.R.S.S. a 
(24—24) in 
sovietică a 
victorie în 

cu 51—40.

probabil în luna
PARIS 14 (Agerpres). Secretarul Fe

derației internaționale de baschet, 
William Jones, a declarat ziariștilor 
că la 25 noiembrie va fi convocată din 
nou la Miinchen conducerea federației

mut Karl Marx Stadt — Rotation 
Leipzig 0—0. în clasament continuă 
să conducă Empor Rostock cu 20 p, 
urmată de Motor Jena — 18 p, Dy
namo Berlin, Rotation Leipzig și 
Vorwărts Berlin — fiecare cu cîte 
14 p.

La 21 noiembrie, la Berlin se va 
disputa meciul R.
R. S.
Europei" inter-țări.

REAL MADRID AJUNSA
IN FRUNTEA

Germană t-
Cehoslovacă, în cadrul „Cupei

D.

CLASAMENTULUI
continuă să conducă 
spaniol, însă ea a 

număr de puncte de

Fenerbahce Istan- 
cu victoria fotba- tat. 
1-0 (0-0).

CAMPIONATUL
GERMANE

Etapa de duminică a campionatu
lui R D. Germane a furnizat cîteva 
surprize. Printre acestea insuccesele 
pe teren propriu ale echipelor 
hneze Dynamo și Vorwărts : 
namo — Motor Jena 1—2, 
warts — Turbine Erfurt 1—6.
r?c-j>.ate : Empor Rostock — Aufbau 
Magdeburg 2—0, Dynamo Dresda — 
M Zwickau 3—2, Chemie Halle 
— Mxor Karl Marx Stadt 2—0, Wis-

ber-
Dy- 

Vor- 
Alte

Real Madrid 
în campionatul 
fost egalată ca 
alte patru echipe. în etapa de du
minică a campionatului spaniol Real 
a întrecut cu 2—1 pe Sevilla. Alte 
rezultate : Barcelona — Valencia
1— 1, Saragoza — Atletico Bilbao
2— 0, Valladolid — Elche 3—2, Ovie
do — Malaga 3—1, Betis — Atletico 
Madrid 1—0, Malorca — Cordoba 
2—0, Coruna — Osasuna 3—1. In 
clasament, Real Madrid, Barcelona, 
Atletico Madrid, Valladolid și Ovie
do — toate cu cite 12 p.

CAMPIONATUL ENGLEZ
în campionatul englez în fruntea 

clasamentului se află deocamdată 
Tottenham, cu 26 de puncte, însă E- 
verton, aflată pe locul II cu 25 
puncte, are un joc mal puțin dispu- 

Sîmbăta trecută s-au înregis
trat următoarele rezultate : Arsenal
— Sheffield United 1—0, Birmingham
— Nottingham 2—2, Bolton — Man
chester City 3—1, Burnley — Wol
verhampton 2—0, Everton — Black
pool 5—0, Tottenham — Fulham 2—0, 
Leicester — West Ham United 2—0, 
Ippswich Town — Leyton 2—1, Man
chester United — Liverpool 3—3, 
Sheffield Wednesday — Aston Willa 
0—0, Blackburn — West Bromwich 
Albion 5—2.
• Duminică, la Luxemburg, 

lecționata secundă a Olandei a 
pus cu 6—2 de reprezentativa 
xemburgulvl'.

se- 
dis- 
Lu-

p.
(Suedia) și alții. R. P. Romînă 
fi reprezentată de campioanele

la baschet
va
mondiale Maria Alexandru și Geta 
Pitică, Radu Negulescu, Ella Constan- 
tinescu, Judith Krejec și Dorin 
Giurgiucă.

de vor avea
ianuarie în Mexic
pentru a se stabili locul de disputare 
al celui de-al 4-lea campionat mon
dial. După cum se știe, acest campio
nat urma să aibă loc in decembrie la 
Manilla, dar din cauza atitudinii dis
criminatorii a autorităților filipineze 
față de echipa Iugoslaviei, competiția 
a fost anulată.

W. Jones a spus că după părerea 
sa campionatul va trebui să se des
fășoare în luna ianuarie. Cele mai 
mari șanse de a organiza „mondia
lele" de baschet le are Mexicul.

Pe de altă parte, federațiile de 
baschet din Uruguay, Argentina, Ita
lia și Franța au declinat invitația de 
a participa la un turneu internațio
nal la Manilla, turneu ce urma să 
înlocuiască mondialele de baschet.

ISTANBUL 14 (prin telefon). - 
în primele meciuri ale celei de a 
IV-a ediții a Jocurilor Balcanice de 
baschet masculin, R. P. F. Iugosla
via a învins Grecia cu 81—70 (43—42), 
iar R. P. Bulgaria a întrecut R. P. 
Română cu 68—54 (29—27). 
noastră a jucat slab în 
atacul nu s-a acomodat 
în zonă a adversarilor.

Basehetbaliștii romîni
Turcia și vineri cu R.P.F. Iugoslavia.

IN ECHIPA olimpică a Japoniei pen
tru J.O. de la Tokio au fost desemi£P“ 
primii candidați. Este vorba de 167 de 
înotători și poliști, care au și început 
pregătirile pentru viitoarea confruntare 
olimpică. Printre cei selecționați se află 
șl cunoscuții înotători Iamanaka șl Ta
naka.

Echipa 
apărare, iar 
cu apărarea

joacă joi cu

Știința Timișoara
Goldberger 10-9 (5-4)
TIMIȘOARA 14 (prin telefon). Echi

pa maghiară feminină de handbal în 7 
Goldberger și-a continuat turneul în tara 
noastră sustinînd miercuri după-amiază 
o întâlnire cu formația din localitate. 
Știința. Handbalistele romînce au cuce
rit pe merit victoria cu scorul de 10—9 
(5—4). Au înscris Ștef (3), Nemez (3), 
Cheorghiță (3), Zi tier pentru învingă
toare și Szendi (4), Urban (2), Nagy 
(2), Horvath. Joi are loc cel de al doi
lea meci între aceleași echipe.

ION IOANA—coresp.

La Sofia

Turneul de volei al echipelor armatelor prietene
SOFIA 14 (prin telefon de la co

respondentul nostru). — în capitala 
R. P. Bulgaria, în sala Universiada, a 
început marți Turneul internațional 
de volei rezervat echipelor armate
lor prietene din țările socialiste. La 
această întrecere participă formațiile 
Ț.S.K.A. Moscova, Steaua București, 
Honved
Ț.D.N.A. Sofia, precum și o a doua 
echipă bulgară, Botev Plovdiv. Prin
tre participanți se remarcă cunos
cuții jucători sovietici Cesnokov, 
Mondzelevski, Burobin și Voskoboini- 
kov, componenți ai reprezentativei de 
volei a Uniunii Sovietice, recentă 
cîștigătoare a titlului de campioană 
a lumii. Remarcăm de asemenea fap
tul că echipa 
tânără formație 
turneu.

în întâlnirile 
înregistrat în general rezultatele 
tate. Ț.S.K.A. Moscova a întrecut cu 
3—0 (1, 11, 9) pe Botev Plovdiv, iar 
Dukla Praga a învins cu 3—2 (7— 
15, 15—5, 13—15, 15—4, 15—10) pe
Honved Budapesta. în primul meci 
susținut în cadrul acestui turneu 
echipa romînă a întîlnit pe Ț.D.N.A. 
Sofia. Ambele formații au manifes
tat deficiențe in apărare, voleibaliștii 
romini- comițînd greșeli elementare 
Ia serviciu. Gazdele au fost ceva 
mai bune la fileu, cîștigînd întâlnirea 
cu 3—1 (15—12, 17—19, 15—9, 15—9).

Budapesta, Dukla Praga,

Steaua este cea mai 
participantă la acest

disputate marți s-au 
scon-

UNUL din marile talente ale fotba
lului suedez este tînărul Bjorn Carlssom 
în vîrstă de 20 de ani, titular al echi
pei A. I. K. Stockholm. Interesant de 
remarcat că Bjom este fiul fostului in
ternațional Garvis Carlsson, care în 
urmă cu două decenii a fost socotit 
unul din cei mai buni fotbaliști ai con
tinentului.

AVINTUL continuu pe care-1 cunoaș
te sportul în R.P.D. Coreeană este ilus
trat între altele și de numărul tot mai 
mare de baze sportive. Astăzi, in 
R.P.D. Coreeană sportivii au la dispo
ziție peste 4.500 de terenuri de sport.

DUBLUL campion olimpic Sânte Ga- 
iardoni a evoluat recent la Melbourne, 
unde în proba de viteză a corectat re
cordul italian : 11,3 sec. pe ultimii
200 m.

UN FAPT unic în analele ,.Turului 
automobilist al Argentinei44. La capă
tul celor șase etape victoria a revenit 
suedezelor Ewy Rosqvist și Ursula ? 
Wirth care, pe bordul unui automobil 
Mercedes, au acoperit ultima etapă T 
Cordoba—Buenos Aires cu o medie o- 
rară record de 160,967 km. In clasamen
tul general ele au lăsat cu peste trei 
ore in urmă pe toți adversarii lor de 
sex masculin.

ALERGĂTORUL englez în cursele de 
automobile Stirling Moss este urmărit 
de ghinion. Cu numai cîteva zile înain
te de a lua startul în prima competiție 
la care s-a înscris după ce a fost grav 
rănit într-un accident petrecut cu peste 
o jumătate de an în urmă, Moss a su
ferit un nou accident. De data aceasta 
automobilul în care se afla s-a ciocnit 
cu o altă mașină ce venea pe șosea în 
sens invers. Automobilul lui Moss a fost 
avariat, dar campionul a scăpat numai 
cu cîteva zgârieturi.

UMORUL BRITANIC sc manifestă a- 
cum și în rugbi. Referindu-se la înfrîn- 
gerile suferite de reprezentativa Cana
dei care întreprinde un turneu în Ma
rea Britanic (0-36 cu Oxford și 0-14 cu 
o selecționată londoneză) ziariștii en
glezi au făcut cunoscut că este iminen
tă crearea unei... „Societăți pentru pro
tecția canadienilor44.

FEDERAȚIA olandeză de fotbal a a- 
doptat o hotărâre specială potrivit că
reia, începînd din actualul sezon, fe
meile vor avea dreptul să conducă, în 
calitate de arbitri, meciurile de fotbal.

IN MECIUL de fotbal Franța—Unga
ria, care a avut Ioc duminică Ia Paris, 
interul stingă al echipei gazdă a fost 
tînărul Di Nallo, în vîrstă de 19 ani, 
care activează în echipa Lyon. Recent, i 
Di Nallo a fost selecționat în echipa de

Miercuri seara în sala „Univer
siada" au continuat jocurile din ca
drul turneului. In primul meci, echi
pa Steaua a obținut o victorie difi
cilă în fața echipei Botev din. Plov
div : 3-2 (4-15, 15-3, 16-14, 12-15, 
15—9). Totuși, echipa romînă a jucat 
mai bine decît in prima zi a tur
neului. La ora cînd telefonez se j. w . » . w a-Pi rvaiiu a, lost sv3i.cvț>av,ii<»i, m wmpa
dispută meciul intre echipele Dukla g juniori a Franței, înscriind singurul gol 
și Ț.D.N.A. § în meciul cu echipa R.F. Germane.

Joi, echipa Steaua întâlnește T S.K.A. § “
Moscova, iar Ț.D.N.A. pe Honved g seniori, pentru întâlnirea cu Ungaria 
Budapesta. Vineri este zi liberă. x fiind cel mai bun jucător al echipei 

w franceze. De altfel el a înscris ceie 
două goluri ale echipei sale. El este de 
profesie zidar.TOMA HRISTOV

PE SCURT
• La 12 noiembrie a piecat in Cana

da selecționata de hochei pe gheată a 
U.R.S.S. care cuprinde 18 jucători. Prin
tre ei se află cunoscuții internaționali 
frații Evgheni și Boris Maiorov, tânărul 
portar Boris Zaitev, fundașii Ragulin și 
Ivanov, înaintașii Almetov, Loktev, Pe
tuhov. Primul joc al turneului are loc 
la 18 noiembrie în compania echipei 
„Kitchener Waterloo Dutchmen", 
două ori campioană mondială.

de

• Echipele de tenis de masă ale R. P. 
Chineze și-au continuat turneul în Ja
ponia, jucînd la Osaka cu două selec-

ționate japoneze. Jucătorii chinezi au 
repurtat victoria cu scorul de 5—2.
Campionul lumii Ciuan Ce-tun a cîștigat 
toate cele 
a dispus cu 2—
Konaka și Fukushima. La feminin au 
cîștigat gazdele cu 3-—2. In ultimele 
meciuri ale turneului jucătorii chineci 
vor evolua la Yokohama.

• Primul meci din cadrul „Cupei cam
pionilor europeni" la handbal feminin 
s-a disputat la Praga între formația lo
cală C.K.D. și campioana Austriei Da- 
nubia-Viena. Au învins jucătoarele ce
hoslovace cu 9—3 (5—0).

trei întâlniri susținute. El 
■1 de Miki și cu 2—0 de
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