
AUR SI ARGINT
Moto : Le campionatele mondiale de oaiac-oanoe, sporlăvii 

argint și unaromîni au obținut 6 medalii de aur, 4 de 
de bronz.

(Ziarele)

La Jajce s-adunară, pe lacul plin de spume, 
La-ntrecere, fruntașii podelelor din lume ;
Sâ cucerească zarea e singurul lor țel
Cu vrerea neclintită și brațul de oțel.
Ei sînt copiii lumii, prieteni buni cu marea
Iar lumea ii privește, ținîndu-și răsuflarea...
Sub razele de aur (feeric mărgărint) 
Reflectă valul apei trofee de argint.
O clipă de tăcere ; un pocnet de pistol... 
Ușoare ca săgeata, alunecă în stol
Și-a lacului oglindă, o spintecă, fugace. 
Rapidele canoe și suplele caiace.
Risipă face valul, de-argint strălucitor
Iar soarele-ncunună cu aur visul lor.
Mai dîrzi ca-ntotdeauna, cu inima vitează. 
Sportivii noștri-acuma puterea-și încordează t 
— „Mai repede, mai tare I E vorba de secunde. 
Din ce în ce mai iute s-alunecăm pe unde I 
Să-ncununăm cu alte victorii strălucite
Stindardul minunat al Patriei iubite!"
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Și ne-au adus băieții, în mîini biruitoare, 
Argintul de pe valuri și aurul din soare !

VICTOR HILMU

„Prima țară din lume,
in sportul caiacului și canoei"

Comentarii și declarații după „mondialele" de la Jajce —

<

Campionatele mondiale de caaac- 
Jcamioe, urmărite cu mult interes de 
un mare număr de spectatori, se află 
și acuim, la terminarea concursurilor, 
în oentrul atenției generale a specia- 
lișttillor. Toți cei prezenți, în cele trei 

■zile ale campionatelor, pe malul 
lui „BLISKO IEZERO“, la Jajce. au 
fost unanimi în a recunoaște strălu
citul succes repurtat de sportivii ro
mîni.

Președintele federației internațio
nale de caiac-canoe, d. CHARLES DE 
COQUEREAUMONT, a făcut urmă
toarea declarație : „1-a.m văzut 
sportivii romîni, cu puțin timp în 
mă, evoluînd în cadrul concursului 
tenntațiohal „Regata Snagov". 
atunci mi-am dat seama de înalta 
valoare, 
la Jajce 
depășit 
mină a

pe 
ur- 
in- 
De 
lor 
de■Desfășurarea întrecerilor 

mi-a confirmat, ba chiar mi-a 
toate așteptările. Echipa ro- 
fost, indiscutabil, cea mai 

bană, alături de formația U.K.S.S.
Intre acestea și celelalte echipe parti- 
oipamte a fost o diferență de o clasă. 
In oeea ce privește comportările in
dividuale, m-au impresionat, în mod 
deosebit, cele ale lui Aurel Vernescu 
și ale danezului Erik Hansen. îi felicit 
'xlduros pe sportivii romîni, pe an
trenorii lor și le doresc noi succese !“

Ziarul „BORBA" din Belgrad își 
începe cronica asupra campionatelor 
mondiale cu titlul „Rominii au în
registrat cel mai mare succes“. Cu
vinte elogioase la adresa sportivilor 
noștri pot fi întîlnite și în ziarul bel- 
grădean ,.POLITIKA“ : „Reprezen
tanții Rom iniei au demonstrat o for
mă excepțională, ei fiind marea reve- 
la-ție a acestor campionate mondiale".

Ziarul de specialitate SPORT" din 
capitala Iugoslaviei evidențiază în 
mod deosebit cursa de caiac dublu 
1000 m în care echipajul romin. Ni- 
coară-Ivanov a dovedit o înaltă clasă. 
„Romînii s-au remarcat printr-o ex- (Continuare in pag. a 4-a)

AUREL VERNESCU acostează la ponton după cursa cure i-a adus lillid de cam
pion mondial la caiac simplu HOC) m

Trie loto : lan jug—Agerpie»

i

copțională comportare tehnică. El au 
vâslit puternic și eficace, confirmîn- 
du-și valoarea deosebită*.

medalii de

PRIMA 
LUME IN 
CAIACULUI 
Aproape în 

scrie a-

Comentatorul agenției iugoslave de 
presă „TANJUG" subliniază că spor
tivii romînri, cîștigînd 6 
aur, 4 de argint și una de 
bronz au confirmat că 
ROMINIA ESTE, LA ORA
ACTUALA, 

TARA DIN 
SPORTUL 
ȘI CANOEI.
toate probele — 
celași comentator — ro- 
mînii au avut ultimul cu
vin t de spus. Ei. au ară
tat o excelentă pregătire 
tehnică și o putere de 
luptă pe care nu a avut-o 
nici o echipă. Toți au 
fost impresionați de com
portarea romînilor Aurel 
Vernescu, Nicoară, Iva
nov și de echipajul șta
fetei 4x500 m caiac.

Agențiile FRANCE PRE- 
SSE, U.P.I. și altele re
marcă, de asemenea, fru
mosul succes al sportivi
lor noștri, protagoniștii a- 
cestor campionate la care 
au participat 477 de con- 
curenți din 25 de țări ale 
lumii.

Clasamentul final pe 
țări: 1. R.P. ROMÎNĂ 121 p;
116 p; 3. R.D. Germană 87 p; 4. R.P. Un
gară 83 p; 5. R.F. Germană 76 p;6. Sue
dia 57 p ; 7. R. S. Cehoslovacă 31 p ; 
8. R. P. Polonă 24 p ; 9. Danemarca 
21 p; 10. Italia 20 p ; 11—12. Austria 
și Olanda 9 p ; 13. R. P. Bulgaria 4 p; 
14. R.S.F. Iugoslavia 3 p ; 15. Finlanda 
2 p.

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P. Romînă:

Marți 27 august 1963

După „mondialele" de caiac-canoe, 
cu gîndal la Jocurile Olimpice

Cu excepția marilor competiții olimpice, 
nici o întrecere sportivă de nivelul cam
pionatelor mondiale sau europene nu 
ne-a adus, vreodată, un buchet atît de 
impresionant de succese, satisfacții atît 
de mari, o afirmare atît de categorică pe 
plan internațional, ca recentele campiona
te ale lumii la caiac-canoe, desfășurate 
la Jajce, în Iugoslavia.

1 ti tr-adevăr, sase titluri de campioni 
mondiali, o „colecție" atît de bogată de 

.medalii de aur, argint și bronz și primul 
loc în clasamentul general pe națiuni con
stituie un bilanț cu care nici o delegație 
sportivă romînească nu s-a mai întors 
vreodată de la o competiție internațio
nală desfășurată peste hotare. De aceea, 
triumfalul succes repurtat de caiaciștii 
și canoiștii romîni în campionatele mon
diale de la Jajce se poate înscrie ca una 
din paginile cele mai splendide ale spor
tului nostru de performantă.

Valoarea, noastră în această discipli
nă sportivă este de mai multă vreme 
cunoscută. Ne-am afirmat pentru prima 
oară în 1956, la Melbourne, unde repre
zentanții țării noastre au cucerit 3 titluri 
olimpice. De atunci, la canoe, sportivii 
romîni au cîștigat aproape în fiecare

2. U.R.S.S. an titluri mondiale sau europene. 0 pe
rioadă, am stat mai slab la caiac dar 
în ultimii doi ani sportivii noștri au 
început să se afirme puternic și în acest 
tip de ambarcațiune. începutul a fost 
făcut acum doi ani, la Poznan, cînd 
Vernescu la simplu și Artimov cu Gonțo- 
lenco la dublu ne-au adus primele titluri 
europene. De atunci, caiacul și canoea 
noastră merg mînă-n mînă pe drumul
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• ȘTIRILE ZILEI • ȘTIRILE ZILEI • ȘTIRILE ZILEI •
TURNEUL BASCHETBALISTILOR
ROMÎNI ÎN R. D. GERMANA

HALLE, 26 (Agerpres). — Baschet- 
baliștii romîni și-au continuat turneul 
în R.D. Germană, jucînd duminică la 
Halle cu echipa Vorwărts, de care au 
dispus cu scorul de 61—56 (31—35). 
Cel mai eficace jucător a fost De
rulați, care a înscris 14 puncte. Acesta 
a fost cel de-al patrulea meci susținut 
de echipa romînă. In primele două 
partide, baschetbaliștii romîni au în
vins cu 65—54 și 72—61 pe T. S. C. Ber
lin. In cel de-al treilea joc, Chemie, 
campioana R D. Germane, a învins 
pe oaspeți cu 52—45.

ACȚIUNI TURISTICE DE MASE : 
PESTE 5 000 DE OAMENI Al MUNCII 

DIN BAIA MARE IN EXCURSII

Comisia regională de turism Maramu
reș în colaborare Cu consiliul regional 
UCFS și consiliul sindical a organizat 
tn ziua dc 21 august o scrie de act;iiu' 
turistice de mase, la care. au participat

afir mări internați onale, 
înaltă culme.'

puternicei lor 
țintind cea mai

Competițiile internaționale din acest an, 
premergătoare „mondialelor", ne-au con
firmat speranțele. La ,, Re gat a Hanovra*, 
caiaciștii și canoiștii romîni au cucerit 
opt locuri întîi, într-o companie din cele 
mai valoroase. Cîteva săptămîni mai tîr- 
ziu, „Regata Snagov“ a însemnat o nouă 
afirmare a caiaciștilor și canoiștilor ro
mîni, învingători în nouă întreceri din 
cele 15 ale programului. Am amintit 

■ aceste lucruri pentru a arăta bă victo
riile de la Jajce se încadrează într-o 
suită de performanțe ale caiaciștilor 
noștri, dacă, nu tot atît de răsunătoare, 
în orice, caz, tot atît de categorice.

Revenind la „mondialele" de la Ja
jce, se cuvine să facem unele sublinieri. 
Mai întîi, vom evidenția valoarea perfor
manțelor realizate de Nicoară și Ivanov 
care au cucerit fiecare cîte trei medalii 
de aur (împreună, în probele de dublu 
500 și 1000 m și în calitate de compo
nent ai ștafetei). Dacă Nicoară se afir
mase încă de acum doi ani (medalie de 
argint la „europene"), în schimb Ivanov 
s-a impus doar în acest an, avînd o as
censiune fulminantă. Vernescu (două 

medalii de aur și două de argint !) își 
confirmă calitățile de vitezist, devenind 
campion mondial al probei de viteză 
pură (caiac simplu 500 m) și cucerind 
medalia de aur și în calitate de compo
nent al ștafetei de 4x500 m în care — 
după cum reiese din relatările primite •—

RADU URZICEANU

(Continuare în pag. a 4-a)

peste 5 000 de iubitori ai naturii din 
Raia Mare și din localitățile din jurul 
orașului.

Au avut loc excursii în locurile cele 
mai pitorești ale regiunii. Astfel, un 
mare grup de oameni ai muncii și fa
miliile lor s-au deplasat la Apa Sărată 
șl 'a Complexul turistic Borșa. Cu acest 
prilej s-au organizat în aceste stațiuni 
reușite manifestații sportive și culturale.

Spte de turiști au plecat tn această 
zi în munți. Băimărenii au petrecut ore 
plăcute la Vf. Gutin, Izvoare, Lacul 
Pinten, Mogoșa, Creasta Cocoșului etc.

V. SĂSĂRANU 
corespondent

DUMINICA SE REIA CAMPIONATUL 
DE RUGBI

Cea mai importantă competiție a rug- 
biului nostru, campionatul, se reia du
minică, prin prima etapă a returului. 
In București . sîrtt programate două 
Jocuri rare se vor disputa în cuplaj pe 
stadionul Dinamo: Steaua — Unirea

4 pagini—25 bani

Turneul international de bor 

din Capitală

ASTĂ-SEARĂ, FINALELE

Ciucă - Davidescu, Mihalic - Dinu, 
Mariuțan — Sudai, „capetele de afiș** 

ale ultimei reuniuni

Reuniunea de duminică seara a oferit 
meciuri viu disputate în care'învingătorul * 
s-a conturat abia în ultimele secunde 
ale întâlnirii sau chiar... la masa juriului. 
Un meci de o rară spectaculozitate au 
realizat boxerii de categorie ușoară fon 
Dinu (R.P.R.) și Tot1' (R.P.U.). Din 
primele secunde ale luptei ambii boxeri 
s-au angrenat în schimburi puternice de 
lovituri, superioritatea' fiind cînd de par
tea unuia, cînd de part a celuilalt. Sfîr- 
șitul meciului l-a găsit pe Dinu în ofen
sivă. Reușind să fie mai clar în cîteva 
acțiuni, el a fost declarat învingător H 
puncte. Disputa? din cadrul categoriei 
semigrea dintre Șt. Cojan (R.P.R.) și 
J. Schelgel (R.D.G.) a fost presărată cu 
neregularităti, mai ales din partea boxe
rului nostru. La sfîrșitul celor trei re
prize a fost declarat învingător la puncte 
boxerul german.

0 întâlnire care a îneîntat pe spec
tatori, prin frumusețea și nivelul tehnic 
la care s-a desfășurat, a fost cea dintre 
Z. Mihalic (R.P.R.) și 5. Ruhl (R.D C ). 
Meciul a decurs sub semnul unei sensibile 
egalități pînă în repriza a treia? cînd 
Mihalic prin serii rapide și prelungite a 
înclinat balanța de partea sa.

Un meci frumos a fost și cel dintre 
Cruda (R.P.R.) și Cserge (R.P.U.), în 
care cîteva atacuri în repriza a treia i an 
adus victoria lui Cruda. Deși învingător, 
P. Menczel fR.P.R.) a trecut prin mo
mente grele în meciul cu Gerald Romllet 
(Elveția) ale cărui directe de dreapta l-au 
pus de cîteva ori în dificultate. Luptînd 
cu multă voință în final, Menczel a reu
șit să cîștige întîlnirea. Meciul de cate
gorie grea dintre Ghiorghioni și Marin- 
fan a avut un sfîrșit neașteptat. Dup* 
ce cîștigase repriza I, Ghiorghioni a fost 
numărat în repriza a Il-a. In ultima re
priză, la un schimb de lovituri, el a re-

MIHAI TRANCĂ

(Continuare în pag. a 4-a)

București (ora 8,30) și Dinamo — Glo
ria (ora 10).

In țară se vor juca partidele: Rul
mentul Bîrlad — Grivița Roșie București, 
C.S.M.S. lași — Progresul București, 
Știința Tetroșeni — Știința Cluj și 
Știința Timișoara — Farul Constanța.

FINALA CAMPIONATULUI MAS
CULIN DE CALIFICARE LA VOLEI

Turneul final al campionatului dc ca
lificare la volei masculin se va desfășura 
în zilele dc 6—-7—8 septembrie la Cim- 
pia Turzii.

INTILNIRI ALE FOTBALIȘTILOR 
NOȘTRI

Prima echipă a noastră care inau
gurează seria competițiilor internațio
nale ale sezonului este Rapid Bucu
rești. La 4 septembrie, feroviarii vor 
juca la Istanbul, cu Besiktas în Tur
neul Balcanic. La 12 septembrie, tot 
la Istanbul, Petrolul va juca în ,.Cuna 
Cupetor“ cu Fenerbahce.



Spartachiada de vară 'a Tineretului I rXR.X!PBCeL

CAMPIONII REGIUNII BANAT Turneele finale ale campionatului republican de handbal in 11
Duminică a avut loc la Timișoara 

etapa regională a Spartachiadei de 
vară a tineretului. S-au întrecut peste 
300 de tineri, .cîșttgători si fazei inter- 
raionale. După deschiderea festivă, 
care a avut loc pe marele stadion „23 
August”, participant!! la întrecere 
s-au angajat în concursuri viu dispu
tate Iată cîștigătorii probelor :

ATLETISM : 100 m — senioare :
Viorica Filimon (Arad) 14,5 ; junioare : 
Eugenia Maieran (Oțelul roșu) 14,3; 
seniori : P. Drăguleț (Otelul roșu) 
12.2 ; juniori : I. Brecica (Caransebeș) 
12,0 ; 200 m — junioare : Maria Szabo 
(Arad) 29.8 ; 400 m — senioare : Elena 
Nemeth (Arad) 1:11,0; juniori; Gh. 
Both (Timisoara) 57,6 ; 800 m — seni
ori : N. Petica (Reșița) 2:11,3 ; 1500 m 
juniori: I. Reinhplz (Arad) 4:29,4; 
3000 m eros — seniori : I. Reinhold 
(Arad) ; lungime — senioare : Viorica 
Filirnon 3,96 m ; junioare : Valentina 
Pascu (Timișoara) 4,20 m ; seniori : R.

Waliș (Lugoj) 6^0 m : juntori : Gh. 
Rațiu '(Arad) “5,44 m ; -fnăHlme — se
nioare : Irina Negru (Lugoj) ’1,20 m ; 
junioare: Aieta .Pascu TDrmsoara) 
1,30 m; seniori: G. Cordoș (Arad) 
1,60 m ; 1juniori : Gh. Rațiu 1.65 m ; 
greutate — senioare: Margareta Balco 
(Reșița) 7,88 m ; junioare : Areta Pas
cu 8,86 m ; seniori : L. Pîrvu (Orșova) 
10,07 m ; juniori : I. Văcărescu (Ca
ransebeș) 11,47 m.

HANDBAL-fete : echipa asociației 
sportive Mașini Diesel-Eleetric Reșița, 
băieți : Stăruința Timișoara ;

VOLEI-fete : Spartac Reșița, băieți. 
Tricoul roșu Arad.

CICLISM : biciclete oraș (10 km) 
băieți — Fr. Komlodi (Lugoj), semi- 
curse (15 km) — D. Mladinescu (Or
șova).

L. MICȘAN
L. MAKAJ — cor.eșp.

La București și Suceava au început 
turneele "finale ale campionatului re
publican de handbal în 11. Cele două 
competiții- vor continua pînă joi.

TURNEUL FINAL MASCULIN 
(București)

Steaua București — C.S.M. Reșița 
14—11 (6-7). Au marcat: Nodea 4, 
Bulgaru 3, Schmidt 3, lacob 2 și To
tem 2, respectiv Jochman 6, Barabas 
3, Ferenschutz și Abest. In prima re
priză jocul a fost de un nivel mai 
scăzut. Ambele echipe au ratat nume
roase ocazii. Reșițenii au marcat o 
oarecare superioritate în atac și, mai 
ales, jîn apărare. După pauză, în min. 
34, ej conduceau cu 8—6. Steaua are 
însă o puternică revenire, egalează 
la 8—8 și ia apoi conducerea (cu 
10-8) pentru a nu o mai ceda pînă 
la sfîrșit.

Dinamo București — Dinamo Bra
șov 27—7 (13—2). Jocul a fost tot tim-

pul la discreția tiucureștenilor. Au 
marcat: Hnat 7, Moser 6, Costache I 
5, Coman 4, Costache II 3, Ristoiu și 
Popescu, respectiv Misfces 3, Jurak 
2. Pereteatcu și Allies».

Dinamo București — Chimia Făgă
raș 14—9 (8—6). Joc echilibrat în care 
dinamoviștii s-au impus abia în re
priza secundă. Au înscris : Hnat 5, 
Moser 3, lonescu 3, Costache I și Cos- 
tache II, Ristoiu (Dinamo), Martini 3,

și Zâne, respectiv Scripcaru 3 și Adam 
2. Joc de bun nivel tehnic. Progresul, 
cu un joc bine coordonat de V. Duă 
mitrescu, a obținut o victorie meri
tată asupra unei echipe care a jucat 
în... 9 oameni (!), deoarece a deplasat 
un lot incomplet.

Știința București — Mureșul Tgl 
Mureș 12—4 (6—1). Au înscris : Leonte: 
5, Jianu 3, Szdk6 2, Clrligeanu Și 
Constantinescu, respectiv Preda 2j

UN ÎNCEPUT PROMIȚĂTOR
In patru orașe din tară (București, 

«Gatoți, Lu^oj și Mukc$) au început
sîmbălă și duminică întrecerile din ca* 
«Irul campionatului republican de lupte 
clasica și libere. Pe saltelele instalate 
în &ă,li și pe stadioane au evoluat în a- 
cesle zile 32 de echipe care s-au stră
duit să o£er.e publicului spectator în- 
tîlniri spectaculoase, de un bun nivel 
tehnic. Apreciem ca pozitiv faptul Că 
deși au avut o „vacanță* lungă, luptăto
rii noștri s-au pregătit temeinic, reușind 
să acumuleze noi procedee tehnice. Au 
dat satisfacție îndeosebi luptătorii de la 
„libere**. care au evoluat la București, 
Galați și Tg. Mureș. Merită remarcate 
echipele Dinamo, Steaua și Steagul roșu.

iată rezultatele: grupa a 3-a Bucu
rești : Dinamo București* cu Metalul Buc. 
28—4 (16—0 la clasice și 12—4 la li-

.bere), cu Progresul Buc. 26—4 (14—0 
Ia clasice și 12—4 Ia libere), cu C.S.O. 
Reșița 32—0 (16—0 la clasice și 16—(1 
la libere) ; Metalul Buc. cu Progresul 
Buc. 20—12 (10—6 și 10—6). cil
C.S.O. Reșița 22—10 (11—2 și 8—8); 
Progresul Buc.—-C.S.O. Reșița 26—8 
(12—4 și 14—4).

TG. Ml'liEȘ (prin telefon), lutilnirile 
din aegastă grupă au (ost urmărite în 
fiecare zi de peste 1200 spectatori. Spor
tivii de la Steaua an cîștigal detașat. 
Bun arbitrajul lui Carasiniu (Deva).

Rezultate: Steaua cu Voința Tg. Mu
reș 21—-9 (11—3 și 10—6), eu Chimis
tul Baia Mare 26-2 (10—2 și 16-0) 
și cu Vagonul Arad 28—2 (12—2 și 
16—0) ; Voința Tg. Mureș cu Chimistul 
Baia Mare 15—15 (6—8 și O — 7) și cu 
Vagonul Arad 16—11 (6—.8 și 10— 6);

Progresul București—campioana 
republicană la polo juniori

în bazinul „1 Mai“ din Tg. Mureș s-au 
desfășurat meciurile din cadrul turneu
lui final al campionatului republican de 
po»lo, rezervat echipelor de juniori. 

Dintre cele șapte formații participante 
s-au detașat echipele bucureștene Pro- 
greșul (antrenor Th. Angelescu) și 
Școala s.portivă de elevi nr. 2 (antre
nor Gh. Dumitru), care au totalizat, la 
sfîrșit, 11 puncte. Avînd un golaveraj 
superior, Progresul București s-a cla
sat pe primul loc cucerind astfel, pentru 
a 5-a oară în ultimii șapte ani, titlul 
de campioană republicană. Iată rezulta
tele:

Progresul cu Crișana Oradea 7—0, 
cu Școala sportivă de elevi nr. 2 5—5,

Echipa București I
a cucerit campionatul republican 

al selecționatelor de regiuni
Și în a treia etapă a campionatului 

republican al echipelor selecționate 
de regiuni, întrecerile au fost domi
nate de înotătorii bucureșteni, în
vingători în 11 din cele 13 probe 
desfășurate, celelalte două revenind 
sportivilor Clujeni, care au găzduit 
concursul. In urma rezultatelor înre
gistrate în această ultimă etapă, pe 
primul loc s-a clasat selecționata de 
seniori a orașului București cu 28.705 

. p, urmată de Banat cu 24.435 p, Cluj 
ț 23.195 p, București-juniori 21.830 p, 
: Mureș-Autonomă Maghiară 9.800 p ți 
Crișana 8.365 p.

lată și cîștigătorii probelor con
cursului de la Cluj: 100 m liber: E. 
Voicu (Buc. I) 59,4; 200 m fluture: 
Al. Popescu (Buc. 1) 2:29,4; 200m spate: 
D. Caminschi (Buc. I) 2:30,2; 200 m 
bras: A. Șopterian (Buc. I) 2:51,3; 400 
m mixt; St. lonescu (Cluj) 5:53,6; 400 

'rn'5îber: A. Cița (Cluj) 5:19,6; 4x100 
m mixt: București I 4:39,2; 4x100 m 
liber: București I 4:10,9; 1.500 m liber: 
JV. Toth (București 1) 19:48,8; 100 m 
spate: D. Caminschi (Buc. 1) 1:08,7; 
100 m bras: A. Șopterian 1:18,0; 100 
m fluture: Al. Popescu 1:06,4; 4x200 m 
liber: București 1 9:47,2. (P. RAD-
VANI șj N. TODORAN - .coresp;.

cu Știința Cluj 6—0, cu \<>iii|a Cluj 
4—0, cu Clubul sportiv școla-r Buc. 4—1, 
CU Industria Linii Timișoara 14 — 0 (gol
averaj : 40—6) ; Școala sportivă de elevi 
nr. 2 cu Clubul sportiv școlar 7 — 3, cu 
Industria Linii 15—2, cu Crișana 9—-0. 
cu Știința Cluj 1—0, cu Voința -Cluj 
9—1; Știința Cluj cil Voința Cluj 4—2, 
cu Clubul spotilfv școlar 3—2. cu In
dustria Lînii 12—2. Tni Crișana 9—4; 
Clubul sportiv școlar Buc. cu Voința 
Cluj 5—5, cu Ind Linii 10—1, cu 
Crișana 6—1; Crișana Onuieit cu Ind. 
Lînii 7—2, cu Voinla Cluj 3—2; l’oința 
Cluj cu Inii. Lînii 10—4.

Clasament: 1. Progresul Bue. 11 p 
(40—6), 2. S.S.E. 2 11 p (46—11), 3. 
Știința Cluj 8 p. 4. CI. Sp. Șc. Buc. 5 p, 
5. Crișana Oradea I p, 6. Voința Cluj 
3 p, 7. Ind. Linii Timișoara O ,p. (luau 
Piiuș-coresp. rig ).

Surpriză in campionatul 
de calificare la polo
Singura surpriză înregistrată în 

prima etapă a returului campiona
tului de calificare ța polo a lost con
semnată la Lugoj, unde echipa locală 
Constructorul a realizat un 'nesperat 

‘rezultat de egalitate în fața fruntașei 
clasamentului, Voința Cluj. Meciul a 
avut o desfășurare -deosebit de inte
resantă. La 1-0, clujenii au ratat o 
lovitură de la 4 m, iar în repriza a 
doua, cind Constructorul conducea cu 
2—1, Voința a egalat fiind în supe
rioritate numerică. Rezultat final : 
2—2. In celelalte partide desfășurate 
duminică dimineață, Olimpia Baia 
Mare a obținut prima sa victorie in 
acest campionat, dispunind de C.S.O. 
Timișoara cu 4—2, iar Progresul Bucu
rești a învins pe Rapid Oradea eu 
6—1.
Clasament la zi :
1. Voința Cluj 6 5 1 0 44:12 11
2. Progresul Buc. 6 4 0 2 32: 7 8
3. Rapid Oiadea 6 4 0 2 25:19 8
4. Construct. Lugoj -6 1 -2 3 13:27 4
5. C.S.O. Timișoara 6 1 1 4 18:42 3
6. Olimpia Baia Mare 6 1 0 5 13:38 2

Etapa viitoare se va disputa dumi
nică 1 septembrie și va cuprinde 
jocurile C.SAJ. Timișoai a—Con sLu.‘to
rul Lugoj, Progresul București-Olim
pia fiaia Mase și Rapid Oradea—Voin
ța Gluj.

Fază din meciul de ieri. Dinamo București—Chimia Făgăraș. Costache I 
(Dinamo) pătrunde la semicerc și trage la poartă, înscriind f încă un gol

Chimistul—Vagonul Arad 21—11 (11—5 
și 10—•(>).

I. PĂUȘ 
corsep. reg.

GALAȚI (prin telefon). In cele două 
zile de concurs au asistat pest-c 2 000 
de spectatori. Surpriza reuniunii a furni
zat-o N. Sava (Constructorul Galați) 
care a cîștigat la puncte în fața lui 1. 
Baciu (Rapid Buc.).

Rezultate : Steagul roșu Brașov cu 
Constructorul Galați 22—6 (6—6 și 
16—-0), cu Rapid Buc. 26—6 (12—I si 
11—2) Și cu Elcctroputere 28—2 (12—2 
și 16—6); ‘Constructorul Galați cu Ra
pid 19—13 (12—4 și 7—-9) și cu Elec- 
troputere 15—15 (10—6 și 5—9) ; Ra
pid— Elect roputere 16—16 (8-—8 și 
8—8).

N. CRITICA
coresp.

LUGOJ (prin telefon). — In această 
grupă pe primul loc sa clasat echipa 
locală. Rezultate : A.S.M. Lugoj .cu C.F.R. 
Timișoara 14—18 (8—8 și 6—10), cu 
Unio Satu Marc 16—8 (8—4 și 8—-4) 
și eu Rulmentul Brașov 15—11 (10—2
și 5—9) ; Unio Satu Mare cu Rulmentul 
Brașov 15—15 (10—4 și 5—11) și cu 
C.F.R. Timișoara 17—13 (9—5 și 
8—8); C.F.R. Timișoara—Rulmentul 
Brașov 14—16 (8—6 și 6—10).

Greff 3, Schneider 2, C. Șelaru (Chi
mia).

Steaua — Dinamo Brașov 22—10 
(11—4). Echipa bucureșteană a cîștigat 
comod. Au marcat: Totan 5, Jacob 6, 
Telman 3, Nodea 3, Oțelea 2, Schmidt 
2, Cîrciu (Steaua), Hovimeanu 3, Mis- 
kes 3, Oană 2, Radu și Alliess (Di
namo).

TURNEUL FINAL FEMININ
(Suceava)

Progresul București — Constructorul 
Timișoara 9—5 (6—1). Au înscris : 
Bogan 4, V. Dumitrescu 3, M.unteanu

Molnar și Szocs. Aspectul jocului a 
fost mult mai ■ echilibrat decît -arată 
scorul •.

Știința—Constructorul 21—0 (11—0)2 
Victorie fără emoții. Au marcat':’? 
Leonte 7, Cirligeanu 6. Szoko 5, Jianu/- 
Constantinescu, Ștefănescu.

Rapid — Mureșul 13—3 (5—2). Suc
ces conturat după pauză. Au maoesrt': 
Oțelea 5, Hedeșiu 4, Constantinescu 
3, Roth (R), Preda, Szdlosi, Szocs (M).

Turneele continuă azi. La București 
jocurile au loc pe terenul II din par
cul „23 August", de la ora 16,90.

Programul turului campionatului masculin categoria A
SERJA I SERIA A U-A

Etqpa 1 — 8 septembrie

Astăzi și milne pe poligol Tunari

PRIMA mmiARE
WNTffi IRĂGĂmil ROMÎAI 

Șl JAPOIIZI
Astăzi, cu începere de la ora 0, 

poligonul Tunari primește pentru 
prima dată pe standurile de tragere, 
de la armă liberă calibru redus și 

i .pistol viteză, oaspeți din îndepărtata 
Japonie. Concurenții niponi care au 
sosit în Capitală in ziua de 26 august 
au făcut o vizită prin București și un 
antrenament de acomodare pe poligon. 
Ei speră șă obțină rezultate cit mai 
bune. Oaspeții vin în țara noastră 
dintr-un turneu pe «are l-au Făcut în 
Europa, participind în afară ’de con
curs șj Ja campionatele europene din 
Suedia.

Lotul japonez cuprinde următorii 
trăgători: Todamoso Yamamoto și 
Takeo Kamachi (pistol viteză), Y-oshi- 
hisa Yoshikawța și Tadqo Matsui 
(pistol liber), Takao Ishii, Shigemi 
Saito, Yukio lnokuma și Takeshi 
Aburamoto la armă liberă 3x40 focuri 
și 60 focuri .culcat. Așa cum am mai 
arătat, concurentul Yoshikawa s-a 
clasat pe locul trei la J.O. de la 
Roma, în proba de pistol liber și pe 
locul doi la campionatele mondiale 
de anul trecut de la Cairo, înregis- 
trînd 5S7 puncte.

Trăgătorii noștri trebuie șă .priveas
că ,cu toată seriozitatea această .con
fruntare, să nu mai comită greșeli 
de genul celor din întilnirea cu R.P. 
Ungară cind din cauza subaprecierii 
adversarului au pierdut copilărește. 
In acest, .concurs și jn ceje ce vor 
.urma, ei trebuie șă dovedească a- 
devărata lor valoare

CSMS Iași — Știința Galați 
Dinamo Bacău — Dinamo Buc. 
'Rapid Buc. — Rafinăria Teleajem 
Steaua Buc. — Tractorul Brașov

Etapa a Ii-a

Dinamo București — CSMS Iași 
Știința Galați — Dinamo Bacău 
Rafinăria Teleațen — Steaua Buc. 
Tractorul Brașov — Rapid Buc.

Etapa a IlI-a

CSMS Iași — Tractorul Brașov 
Dinamo Bacău — Rafinăria Teleajen 
Steaua Buc. — Știința Galați 
Rapid Buc. — Dinamo Buc.

Etapa a IV-<

Steaua București — CSMS Iași 
Rapid București — Dinamo Bacău 
’Știința Galați — Raf. Teleajen 
Tractorul Brașov — Dinamo Buc.

Dinamo Brașov — Tehnometal Tim.
Voința Sighișoara — Voința Sibiu 

Reșița — Știința Tg. Mureș 
Știința Petroșeni — Știința Tim.

— 15 septembrie

Știința Tim. — Dinamo Brașov 
CSM Reșița — Voința Sighișoara 
Voința Sibiu — Știința Petroșeni 
Știința Tg. Mureș — Tehnometal Tim.

— 22 septembrie

Dinamo Brașov — Voința Sibiu 
Voința Sighișoara — Șt. Tg. Mureș 
Știința P.etroșeni — CSM Reșița 
Tehnometal Tim. — Știința Tim.

— 29 septembiie

CSM Reșița — Dinamo Brașov 
Voința Sighișoara — Știința Petroșeni 
Voința Sibiu — Tehnometal Tim. 
Știința Tim. — Știința Tg. Mureș

Etapa a

CSMS Iași — Dinamo Bacău 
Dinamo Buc. — Știința Galați 
•Ral. Teleajen — Tractorul Brașov 
Steaua Buc. — Rapid Buc.

Etapa a

Rapid București — CSMS Iași 
Dinamo Bacău — Steaua București 
Știința Galați — Tractorul Brașov 
Raf. Teleajen — Dinamo Buc.

Etapa a

CSMS Iași — Rafinăria Teleajen 
Tractorul Brașov — Dinamo Bacău 
Știința Galați — Rapid București 
Dinamo Buc. — Steaua Buc.

V-a — 6 octombrie

Dinamo Brașov — Voința Sighișoara 
ȘUința Tim. — Voința Sibiu
Știința Tg. Mureș — Știința P.etroșeni 
Tehnometal Tim. — CSM Reșița

VI- a — 13 octombrie

Știința Petroșeni — Dinamo Brașov 
Vatoța Sigh. — Tehnometal Tim. 
Voința Sibiu — Știința Tg. Mureș 
CSM Reșița — Știința Tim.

VII- a — 20 octombrie

Știința Tg. Mureș — Dinamo Brașov 
Știința Tim. — Voința Sighișoara 
Voipța Sibiu — -CSM Reșița 
Tehnometal Tim. — Știința Petroșeni

Julieta Namian și Ion
au cîștigat „Cupa Eliberării^

Concursul de tenis dotat cu „Cupa 
Eliberării" care a avut loc săptămina 
trecută in Capitală s-a bucurat de un 
frumos succes și s-a încheiat cu vic
toriile Julietei Namian și Ion Țiriac. 
Merită a ii remarcată și comportarea 
juniorilor clujeni Vera Rado și Ne
gru. Prima a eliminat din competi
ție pe Sanda Ciogolea și Cristina Do- 
boșiu, iar Negru pe Basarab. Rezul
tate tehnice mai importante: simplu 
femei, semifinale: Julieta Namian— 
Vera Rado 6—2, 6—3, Mariana Cipgolea- 
Aneta Verone 6—2. 6—4, finala :
Julieta Namian-Mariana Ciogolea 
6~4, 6—1; Simplu bărbați, semifinale: 
Sereetcr-Burciu 6—3, 6-2, 6—2, Ti

riac—Năstase 8-6, 6-2, 2-6, 6—2, fi-- 
nala : Țiriac-Serester 6—3, 6—3, 6—2.'

★
In cinstea zilei de 23 August, aso

ciația sportivă Rapid din Cluj a .or
ganizat un concurs cu participarea 
unui număr de 60 de juniori și copii 
de la Rapid și Știința Cluj și școala 
sportivă de elevi nr. 2 din București.'’ 
Iată ciștigătorii pe grupe de vîrstă'f: 
SIMPLU FETE, gr. 10-12 ani: Li
liana Cobzuc. gr. 13—14 ani: Andrea 
llasnaș, gr. 15—16 ani: Gabriela Voi- 
nescu; SIMPLU BĂIEȚI, gr. 10—42 
ani: Constantin Hulpe, gr. 12—44 
ani: Anatoi Navrotki, gr. 15—16 ani: 
Liviu Rozenzwofg, gr. 17—18 ani: -Șer- 
ban Tipăroscu.



Observatorii federali despre prima etapă a campionatului categoriei A INTILNIRI
^ȘTEFAN COVACI, antrenor federal, 
bservator la meciul 
lapid București:
„A fost un joc de 

Mdestă și aceasta 
ită comportării inexplicabil de slabe 
i Rapidului. Duminica trecută am 
•ăzut meciul amical Rapid—Steaua în 
are giuleștenii au jucat de o manieră 
are le-a adus laude. De data asta, 
‘ovedind o scădere de formă de la 
’ săptămână la alta cum nu-mi amin- 
esc să mai fi văzut vreodată, fero- 
iarii au jucat dezlinat, fără nici un 
ir conducător, cu o linie de fund 
tenetrabilă. Singura
Ireavu care a luptat tot timpul cu 
enacitate și, în plus, a adus echipei 
'olul egalizator.
.Consider că actuala concepție de 

oc a Rapidului (pătrunderi indivi- 
luale, prin dribling, executate de I- 
onescu, Dumitriu II și Jamaischi) 
sie .total greșită. Jocul nu mai are 
dai ,un caracter colectiv. Foarte slab 
'■u juqat și cele două extreme.

Jn schimb, Crișul, a jucat des
ul de bine și a trecut pe lingă 
nctorie ratind 3—4 ocazii clare de 
lOl. Orădenii aplică bine sis- 
einul cu patru fundași, . avînd o linie 
veorgescu-Solomon-Șchiopu-Szakacs II 
le care se trece cu greutate; în fața 
acesteia operează cu succes tinărul 
tun leu ti. înaintarea dă insă mai pu- 
in randament cu toate că face o ade
vărată risipă de 
oți atacanții sint 
teci dezavantajați 
târâtorii echipelor

Da calitatea mediocră a jocului 
'ontribuit și arbitrajul prestat de 
Oenghel—Ploiești.

ION ALEXANDRESCU, secretar ge
neral adjunct al F.R.F., observator la 
tocul Dinamo Pitești-Știința Cluj.

„In general, un joc bun, care a 
plăcut miilor de spectatori prezenți 
'.n tribunele stadionului piteștean. 
Studenții clujeni au jucat foarte bine 
in ,cîmp, daminind terenul. Ei s-au 
zprotpiat însă mai greu de poar
tă și, cînd au făcut-o, au ratat. 
De fpildă, Adam în min. 88, singur in 
(ața (porții goale, a tras pe lingă bară.

Crișul Oradea—

factură tehnică 
în special data

excepție este

energie, in plus, 
mici de statură 
in duelurile cu 
adverse.

și 
a-

a
C.

Dinamo Pitești, reve
nind in categoria A, a 
demonstrat la primul joc 
că n-a irosit timpul in 
categoria B ci a muncit 
cu sirguință pentru a eli
mina lipsurile care au 
dus-o la retrogradare in 
ultimul campionat. în 
jocul cu Știința Cluj, 
atu-ul principal al dina- 
moviștilor a fost dorința 
de a învinge. Ei au ob
ținut ciștig de cauză prin 
jocul desfășurat în fața 
porții adversarilor. Aci 
au fost mai hotărițl. Cred 
că în acest campionat, 
jocurile la Pitești vor 
fi dificile pentru Orice 
formație vizitatoare. Echi
pa locală 
„cheag", 
mult mai 
în trecut 
matură.

Ambele 
cat cu patru fundași, a- 
plicind destul de corect 
acest sistem de joc. De 
altfel, buna pregătire fizi
că, tehnică și tactică a 
tuturor jucătorilor pre
zența a înlesnit acest lu
cru”.

BAZIL MARIAN, an
trenor federal observa
tor la partida Siderurgis- 
tul Galați — C.S.M.S. 
Iași.

„Ca nivel jocul a fost destul de 
slab. Siderurgistul merită rezultatul 
deoarece și-a creat mai multe ocazii 
de gol și a fost mai insistentă.

Ca pregătire fizică echipele nu sint 
bine puse la punct. S-a văzut că aceste 
formații nu au folosit judicios pe
rioada de tranziție. Ritmul nu a fost 
susținut. Nu au existat în timpul par
tiției schimbări de ritm, accelerări 
de ritm etc. Ambele echipe au ac
ționat doar pe perioade scurte.

Nici din punct de vedere tehnic nu 
s-au înregistrat rezultate mulțumi
toare. S-.au executat numeroase pase

are, acum, 
este omogenă, 
tehnică decit 
și mult mai

echipe au ju-

ritac dinamul ist la poarla Farului. Portarul Ghibăriescii 
reține balonul, sub privirile lui Gref, Ungitroiu, 

Rukossi și Varga
Foto : T. Chioreanu

patru fundași. Este surprinzătoare 
insă lipsa de formă a lui Varga, ju
cător de bază in echipa dinamo- 
vistă și in reprezentativa noastră, 
ceea ce a necesitat înlocuirea lui cu 
Frățilă. Încă o chestiune referitoare 
la Dinamo: Petru Emil acționează 
prea înainte uneori și de aceea ajun
ge in raza de acțiune a lui Varga, 
cu care uneori se încurcă. Ar fi nece
sar ca antrenorul să delimiteze mai 
precis sarcinile mijlocașului dinamo- 
vist”.

I. BALANESCU, antrenor federal, 
observator la meciul Steaua — Steagul 
roșu Brașov :

„Echipa brașoveană a manifestat o 
lipsă oarecum generală la echipele 
noastre și anume; comportarea sla
bă a stoperului. Steagul roșu a fost 
egal in cimp cu Steaua dar a avut 
slăbiciuni în aceste două posturi : 
stoperul lenei n-a putut face fată 
atacurilor purtate pe mijlocul tere
nului de militari și nici Szigeti, care 
trebuia să-l ajute, n-a putut acoperi 
„găurile" prin care Constantin a pă
truns și a marcat cele două goluri ale 
sale. Deși au avut un bun control 
al balonului, atacanții Steagului roșu 
n-au avut forță de pătrundere. De 
altfel, brașoveni, și-au făcut o spe
cialitate în a rata enorm, lucru ne- 
permis pentru o echipă cu pretenții 
in categoria A. Socotesc că a fost ino
portună înlocuirea lui 'Necula.

Cu toate că a manifestat unele 
lipsuri in apărare (ambii fundași au 
fost de multe ori ajutați de Petescu), 
Steaua e pe punctul de a-și reveni la 
jocul ei organizat, cu o bună acope
rire a terenului”.

AMICALE
CîS.M. SIBIU - CHIMIA FĂGĂ

RAȘ 3^0 (2—0). Ambele formații s-au 
prezentat slab pregătite din punct 
de vedere tehnic. Punctele învingăto
rilor au fost înscrise de 
37), Bălcăceanu min. 45 
Dombrovschi (min 89).

ILIE IONESCU

Reeer (min.'
— autogol^

— cores p.

DINAMO BACĂU - FORESTA 
FĂLTICENI 6—0 (5—0). Dinamoviștii 
au avut permanent inițiativa în prima 
parte a jocului cînd au și înscris 5 
goluri prin Nedelcu (min. 16, 27 și 37) 
și Gram (min. 25 și 44). După reluare 
localnicii nu mai insistă decit spre 
sfîrșit cînd reușesc să mai înscrie uri 
gol prin Vătafu (min. 89). Foresta s-a 
prezentat foarte slab atît în atac cît și 
în apărare.

ILIE IANCU-coresp. reg.

C.S.M. REȘIȚA - C.F.R. TIMI
ȘOARA 2—0 (1—0) Joc slab. Au marcat 
Rednic: (min. 10) și Varga (min. 58).

I. PLĂVIȚU-coreșp.’
GAZ METAN MEDIAȘ—MUREȘUL. 

TG. MUREȘ 3—0 ,(1—0). Dovedind o 
bună pregătire tehnică, formația 
gazdă a reușit sâ învingă pe mure
șeni cu 3—0 prin punctele înscrise de 
Feurdean (min. 64), Dănăilă (min.' 
88) și Pascal (min. 89).

D. RIȘNOVEANU — coresp.
Alte rezultate: „Cu.pa Eliberării" la 

Baia Mare: Minerul Baia Mare-Recolta ' 
Cărei 4—1 (1—1). Aceste două echipe 
finaliste au fost desemnate în urma 
jocurilor eliminatorii desfășurate la: 
Sighet și Cărei. (V. SĂSĂRANU - 
coreșp. regional).

e- 
n-au folosit destul căile cla- 
străpungere ale apărărilor — 
presupune că aceste procedee 
exersate îndeajuns la antre- Campioanele lumii

greșite, acțiuni concepute inițial in 
mod. defectuos, imprecizie în trasul 
la poartă.

Tactic, ambele echipe au folosit 
sistemul ou patru fundași, Siderurgistul 
jucind insă mai rigid — cu doi fun
dași centrali care n-au ieșit de loc 
din zonă ~ în timp ce C.S.M.S. l-a 
aplicat mai elastic. De asemenea, 
chipele 
sice de 
ceea ce 
nu sint
namente.

Concluzia ; echipele trebuie să mun
cească mai stăruitor la antrenamente 
pentru ca să facă față corespunzător 
cerințelor categoriei A".

GH. STĂNCULESCU, secretar al 
colegiului central de antrenori, obser
vator la întilnirea Dinamo București 
— Farul Constanța :

„O partidă disproporționată, în care 
Dinamo a ciștigat cu 7—0 dar totuși 
neconcludent pentru că Farul s-a pre
zentat nepregătită. Este 
muncă asiduă in secția 
clubului constănțean în 
dresării echipei. în plus,
ca o anomalie și ca o desconsiderare 
a juniorilor Farului, de două ori con
secutiv ciștigători ai titlului de cam
pioni ai țării, faptul că nici unul din
tre aceștia nu a fost promovat în 
prima garnitură.

Dinamo s-a prezentat în general 
bine, a aplicat cu succes așezarea cu

au jucat duminică la București

bulgarirommi si
necesară o 

de fotbal a 
vederea re- 
eu socotesc

STAN ORISTEA
corcsp.

Intilniri amicale intre fotbaliștii

In diferițe localități din regiunea Bucu
rești s-,au desfășurat cu prilejul zilei de 
23 August o serie de întîlniri internațio
nale amicale, între echipe bulgare și ro- 
mînești. De remarcat faptul că printre 
adversarele formațiilor noastre au fost 
și echipe (Gigant Belene și Akademik 

. -v) care activează în campionatul ca- 
—poliei B din R. P. Bulgaria. Iată re
zultatele : Unirea Răcari—Stpmana Silis- 
tra 4—2 (2—J0), Avîntul Slobozia—Sto- 
mana Silistra 3—2 (2—0), S. N. Olteni
ța—Stuinana Silistra 5—2 (2—0), Vic
toria Giurgiu—Akademik Șiștov 5—2

(3—1), Victoria Lehliu—Levski Lescoveț 
1—1 (0—0), Voința Urziceni—.Levski
Lescoveț 2—4 (1—2), Spicul Cacaleți— 
lantra Tîrnovo 3—2 (2—1), Progresul 
Alexandria—Gigant Belene 2—3 (1—2), 
Dunărea -Zimnieea—lantra Tîrnovo 
6—0 (3—0).

Cil prilejul zilei .de 9 Septembrie, ziua 
eliberării -poporului bulgar, o serie de 
echipe din regiunea București vor înt ur
ce vizita vecinilor noștri susțintad cîteva 
întîlniri amicale în R. P. Bulgaria.

1X2X1X21
Noul concurs Sportexpres, care va 

wea loc la 29 septembrie 1963, suscită 
ni .-ipt-ețes tot mai pronunțat In rîndu- 
îiJc ,particj.pan|i!or.

Avînd y.eap de afiș“ 18 autoturisme 
Woskvici, Skoda-Octavia și Wartburg, și 
'iind dotat cu peste 34.000 premii în 
ralQjMje de 4.5004100 lei, acest concurs 
>feră numeroase șanse.

Proiurați-vă din timp biletele ! Nu 
iita|i ! Mai multe bilete, nr»ai multe 
ianse.

‘Reamintim participanților la Pro- 
MJ.spoit că programul concursului Pronos- 

«r- 35 etapa din 1 SQpțCAnbrie 1963 
sie țipătorul:

.1. Șdmța Cluj—Din. ,Buc. (pion, pauză). 
II. Știința Cluj—Din. Bucuiești (pion, final) 

HI. Steagul roșu—Ciișul
♦IV. «Petrolul — Știința Timi^oaia
.y. Pxogxespl — -Dinwno Pitești
V$. CJ5.M.S. Iași—Steapa

V.p. Faxul—Siderurgistul
H1I. C.F/B. Pașcani—Dinanao «Bac. .(Gat. \B) 
,iX. (Cgghldpl P- l&eg.ntf—Țțaqt. Bv. (Cgt.țB)
X. C.S.M. Reșița—Minerul .Lupeui .(Qdt. ;B)

XI. Minerul Baia Mare—CSM Cluj (Cat. B) 
MH; .-Gaz Met. fMed.—Axiețșul Tu-rda .(Cat. B)

• Se aduce la cunoștința participan
ților ,că meciul I al concursului Pro
nosport nr, 35 din I IX este Știința 
Cluj — Dina mo Ruc. (pronostic la pau- 
^ă.) -și nu Rapid — U.T.A. cum a apă
rut în fiul urașii de etapă. De asemenea, 
meciul VIII este C.F.R. Pașcani — 
Dinamo Bacău și nu C.F.R. Focșani — 
Dinamo Bacău.

• Asigurați-vă din timp buletinele 
abonament Loto-central și PronoeXrprcs 
pentru luna septembrie.

Ele vă oferă marele avantaj că asi
gură prezența automată la tragerile sau 
concursurile acestei luni, jar premiile 
obținute șc trimit din oficiu la domi
ciliu jpțin mandat poștal.

La copcurșul Pronoextpres din 21 au
gust a.c. participantul Movileanu Ion 
din comuna Romîni — raion Buhuși, reg- 
Bacău a obținut pe un buletin abona
ment PronoeXjpres premiul de catego
ria J.

Procurîndu-vă buletinele abonament și 
dv. îi .puteți urma exemplul.

• Tțagcrea concursului Pronoexpres 
va avea loc mîine miercuri 28 august 
1963 orele 19 în grădina de vară Loto- 
l’ronosppit, calea Victoriei 117, fiind ur
mată de un film artistic.
PREMIILE CONCURSULUI PRONO
EXPRES Nr. 34 DIN 21 AUGUST 1963

Categoria I : 2 variante a 24.157 lei, 
categoria a 11-a : 12 variante a 4.361 
lei, categoria a 111-a : 51 variante a 1.105 
lei, categoria a IV-a : 258 variante a 
280 lei, categoria a V-a : 920 variante 
a 78 Ici și categoria a VI-,a : 4.311 va
riante .a 23 Jei. Cîșțigători la .categoria 
I sînt : Burlan Ion din Curtea de Argeș 
str. Poștei nr. 12 și Movileanu Ion din 
Siliștea comuna Romîni raion Buhuși, 
care a .obținut premiul .pe un buletin 
abopaipent.

Rubrică redacțață de Loto-PronoAitort.

Pentru a treia oara în ultimii ani, ama
torii de volei din Capitală au avut du
minică în mijlocul lor echipa feminină a 
Japoniei. De data asta jucătoarele nipone 
au venit aureolate de titlul de campioane 
ale lumii .și evoluția lor în compania re
prezentativei R.P. Romine a fost de mul
te ori subliniată cu ropote de aplauze. Me
ciul de antrenament de duminică, disputat 
în sala Floieasca și încheiat cu scorul de 
5—0 (7, 3, 4, 3, 3) în favoarea echipei oaspe 
a constituit încheierea unei utile perioade 
de pregătire făcută în comun (după tur
neul de la Constanța) de (voleibalistele ja
poneze <și romrnoe.

Fotografia alăturată înfățișează repre
zentativa Japoniei (de fapt .echipa Riahi- 
bo, constituită ,pe lingă o întreprindere tex
tilă din Osaka). De la .stînga la dreapta, 
sus : antrenorul Hirofumi Daimatsu, Teruko 
Yamada, Setsuko Sasaki, Isobe Sala, Ru- 
miko Ygarașhî, Norik o Honda, -Yoko Shino- 
zaki : jos : Eaisumi .Matsumura, luriko Hon
da, Emiko Miyamoto, Kasae Masai, Kinukc 
Tanida, Iashiko Matsumura.

Azi ultima zi la PRONOEXPRES

De la I. E. B. S.
•Pentru finala Turneului internațional de 

box .de astă-seară de pe stadionul Repu
blicii, biletele .se -găsesc de v.înzare la ca
sele din str. Ion Vidu și Pronosport, calea 
Victoriei nr. 2. ‘După-amiază biletele --se vor 
.găsi Ia casele stadionului.

*

Cluburile și asociațiile sportive pot în- 
,Ghaia contracte pentru rez.ei^area ,de bilete 
4a «jocurile de fotbal ce se vor organiza în 
acest an pe stadioanele ,,23 August* și 
,)Repț>blicfi“ s/adresindiwse la sediul între
prinderii, str. V. -Conta nr 16, -serv. ,mani- 
festoții sportive, telefon 11.79 70 interior 116 
sau .166.

Din echipa noastră au -făcut parte : Ilea« 
na Enculescu, Doina Ivănescu, Doina Po
pescu, Lia Vanea, Elisabeta Goloșie, Ar- 
lexandrina Chezan — Sonia Colceriu, Ileak 
na Florescu, Ada Hubalek, Viorica Mirion.

Echipele feminine Penicilina lași 
și Progresul Tirgoviște 

au promovat in categoria A
IAȘI (prin telefon). Finala campio

natului republican feminin de califi
care disputată aici între 23—25 au
gust s-a încheiat cu victoria echipei 
Penicilina Iași. Alături de ea a mai 
promovat în categoria A formația 
Progresul Tîrgoviste.

Spectatorii au asistat Ia jocuri di
namice, de un nivel satisfăcător. Echi
librul de valoare a fost foarte bine 
pus in lumină de faptul că la sfîrșitul I 
turneului trei echipe au terminat la. 
-egalitate, departajarea în clasament 
făcîndu-se după sețaveraj și punct- 
aveiraj.

Rezultate tehnice : Progresul Tîr- 
govrște — Cor vinul Deva 3—1, Peni
ciline Iași — Confecția București 3—10, 
C&Kvmul — Confecția 3—1, Fonici-; 
lina - Progresul 3—1, Progresul — 
Confecția 3—1, C&rvinul — Penioi-4 
lina 3—1. Clasamentul :

GH. VA SI DU și E. JJ.RSU — cores.p.

1. BenieAlima 3 2 1 7:4 (142:111) 5
2. RwgresHl 3 2 1 7:5 (143:130) 5
3. Corvinu 3 2 1 7:5 (144:131) 5
.4 .CoBiecția 3 4) 3 2:9 (10' 157.) 3



TURNEUL INTERNATIONAL DE BOX DIN CAPITALA
(Urmare din pag. 1)

, eepționat un croșeu în bărbie care l-a 
•dus in situație de k. o.

O notă bună pentru Puiu Nicolae, care 
, a arătat duminică seara, în meciul cu 
țTeotokatos (Grecia)'că știe să și... boxe- 
I ze. El a impresionat prin claritatea boxu- 
•lm practicat. Acest lueru însă îl obligă...

★

Reuniunea finală care va avea loc astă 
j seară începînd de la ora 19,30 pe stadio. 
Inul IlepubTicii programează o serie de 
| intîlniri foarte interesante, așteptate de 
I multă vreme de publicul bucureștean. 1 
j Ciucă—Davidescu ; Puiu—Crudu ; Mi- 
haiic—Dinu, precum și meciuri între boxe
rii noștri și cei străini neînvinși pînă a- 

jcum în acest turneu. O sarcină deosebit 
’(k dificilă îi revine boxerului nostru de 
categorie semigrea, P. Menczel, care 
«cum va încrucișa mănușile cu boxerul 
[german J. Schelgel (învingătorul lui 
’’Cojan).
, La categoria semimijlocie Niculescu 
sn încerca să-l învingă pe Legman 

1'țR.D.G.). La categoria grea, Mariuțan are 
î datoria să dovedească în întîlnirea cu 
Budai (R.P.U:) că victoria prin k. o. asu
pra lui Gliiorghioni nu este o... simplă 
tntîmplarc. In celelalte meciuri se în- 
lîlnesc : Olteanu—Moldovan ; Pătrașcu— 
'Baciu ; Low—Moț, Monea—M. Mariuțan.,.f^======

Constantin Citică (stingă) expediind o directă de dreapta In meciul ou Garvalov 
(R. P. Bulgaria). Astă seară îl vom revedea evolutnd In întîlnirea 

cu Dumitru Davidescu

A XVI-a ediție a
ULTIMELE

„Cursei Scînteii"
PREGĂTIRI

Scurlc știri externe
60-A SESIUNE A CONGRESULUI

C.I.O., LA BADEN-BADEN
i
( Comisia executivă a 
Internațional Olimpic, 
Lausanne în prezența președintelui 
£.1.0., Avery Brundage,
B 60-a sesiune a Congresului C.I.O. 
Bă aibă loc la Baden-Baden (R.F.G.) 
între 14 și 20 octombrie și nu la Nai
robi (Kenya) cum fusese stabilit ini
țial. La viitorul congres al C.I.O. vor 
fi discutate numeroase probleme le
gate de mișcarea olimpică, printre 
care și atribuirea organizării Jocu
rilor olimpice de iarnă și de vară 
din 1968.

Comitetului 
întrunită la

a hotărît ca

Mai silit două zile pînă la startul 
celei de a XVI-a ediții a „Cursei 
Scînteii". In aceste zile cei peste 50 
de cicliști care și-au anunțat parti
ciparea își revizuiesc bicicletele pen
tru drum, antrenorii își pun la punct 
mașinile însoțitoare cu micile ateliere 
mecanice iar în orașele capăt 
etapă se fac ultimele pregătiri în 
derea primirii oaspeților.

PĂRERI AUTORIZATE

JAPONIA — S.U.A. LA NATAȚIE

Cei mai buni înotători din echipele 
Japoniei și S.U.A. participă la uin 
concurs care se desfășoară în orașul 
Nagoya. Iată rezultatele înregistrate 
în prima zi : 200 m liber : Don Scho- 
lander (SUA) 2:00,3; 200 m 
Fukushima (Japonia) 2:13,9 ; 
fluture : Robie (SUA) 2:13,3 ; 
Siber : Saari (SUA) 9:05,4; 
|4 x 100 m mixt : SUA 4:04,6

spate : 
200 m 
800 m 
ștafeta 

.. ... ... ....A. . „un i.vi.u , Japo
nia 4:08,4. în ziua a doua Don Scho- 
^ander a stabilit un nou record mon
dial în proba de 200 m liber cu timpul 
fie 1:58,4. Echipa masculină de șta
fetă a S.U.A. a corectat recordul 
mondial în proba de 4 X100 m mixt 

timpul de 4:00,1. Fukushima (Ja- 
ponia) a cîștigat proba de 200 m 
șpate fiind cronometrat în 2:13,1.
JCURUL CICLIST AL IUGOSLAVIEI

Turul ciclist al Iugoslaviei a conti
nuat cu desfășurarea etapei a 8-a: 
Nova Gorica — Vrșic (109 km). A 
pîștigat iugoslavul Roner, cronometrat 
jcu timpul de 3h 23:50,0. El a fost ur
mat de coechipierii săi Boltezar — 
3h 24:05,0 și Valcic — 3h 24:28,0. E- 
Itapa a 9-a desfășurată între Kranjska 
teora și Ljubliana (90 km) a revenit 
iugoslavului Skerlj cu 2h 19:52,0. Tri- 
Jcoul galben continuă să fie purtat 
de iugoslavul Boltezar. Pe echipe 
conduce Iugoslavia.

(Agerpres)

A apărut nr. 16 
al revistei ilustrate 
SPORT

Citiți in acest număr:

9 Din activitatea celor peste 
3 250 000 de membri UCFS.

• Lia Manoliu și Iosif Sîrbu 
pregătesc a patra olimpiadă a lor.

® FOTBAL : Portretul nostru — 
Badea (Petrolul); Momente din is
toria campionatelor mondiale (IV); 
Magazin fotbalistic internațional ; 
Ion Ionescu — golgeterul etc. etc.

• Vasile Nicoară — un poliat- 
nist al caiacului.

• Două pagini de atletism.
• De la corespondenți; noștri.
• Magazin sportiv, etc. etc.

de 
ve-

mănătoare cu cele pe care au fost a- 
lese etapele competiției. Iată rutierii pe 
care cei dpi antrenori l-a înscris în 
concurs: TORPEDO BRAȘOV — W. 
Egied, A. Ocoș, St. Grancea, Gh. Su- 
ciu: VOINȚA PLOIEȘTI - C. Bur
tea, C. Ciobanu, Gh. Moldoveanu, M. 
Rîndașu și M. Dumitrescu.

TR. IOANITESCU

Al patrulea meci al echipelor de atletism 
ale Norvegiei și R. P. Romine

Pe stadionul Bislet din Oslo se des
fășoară astăzi și mîine cea de a patra 
ediție a întîlnirii internaționale de 
atletism dintre echipele masculine ale 
R.P. Romîne și Norvegiei. Celelalte 
trei intîlniri au avut loc în 1955 la 
Oslo (106,5—105,5 p pentru norvegieni), 
în 1956 la București (111—99 p pentru 
formația noastră) și 1958 la Oslo 
(109—103 p pentru gazde).

In întrecerile de astăzi și mîine vor 
participa cei mai buni atleți din cele 
două țări, printre care: Bunaes, 
Strandli, Pedersen, Rasmusen, Bergh 
și, respectiv, Tudiorașcu, Zamfi/rescu, 
Jurcă, Vamoș, Barabaș, Bloțiu, Lupu, 
Dăndărău, Calnicov, Popovschi, Cio
chină, Spiridon, Porumb, Astafei etc.

Ținînd seamă de rezultatele înre
gistrate în acest sezon de atleții par
ticipant! la întîlnire, meciul de la

Oslo se anunță foarte disputat. Duj 
cit se pare „soarta" partidei va fi d 
cisă de alergători, norvegienii fim 
du-ne superiori La aruncări, iar n 
la sărituri.

Campionatul mondial de șt

pentru juniori

FLORIN GHEORGHIU
l-A ÎMS PE BOJKOVIE

LA BASCHET-JUNIORI
Mîine înoepe în localitatea Lom 

din R. P. Bulgaria prima ediție a 
Jocurilor balcanice pentru baschet- 
baliștii juniori, la care vor participa 
reprezentativele R.P. Bulgaria, R.P. 
Romînă, R.S.F. Iugoslavia, Gre.cia 
și Turcia. întrecerile vor. dura pînă 
duminică și se vor desfășura în sala 
care va fi inaugurată cu acest 
lej. ■ . . * s'-. c

Tara noastră va ■ fi reprezentată 
de următorii juniori : Gh. Novac, A. 
Purcăreanu, 
Sutler, 
Csmor, 
Kun Și
Stela Rusu și Val. Dăscălescu; ar
bitru : Gh. Fiillop.

In runda a 4-a a campionatului mondl 
de șah pentru juniori, FLORIN GHEO 
GHIU l-a întîluit cu albele pe iugoslav 
Bojkovici. Intr-o variantă modernă a gai 
bitului damei, campionul romîn a luat ii 
țiativa, plasîndu-și piesele în bune pa 
ții de atac. La mutarea a 19-a albul s 
crifică în mod surprinzător calitatea și 
pion inițiind însă o combinație frumoa 
și departe calculată, soldată cu atac de- 
siv la rege. Cu toate că Bojkovici a iăc 
cele mai bune mutări de apărare, pozij 
sa s-a prăbușit în numai 10—12 mutări. In 
intea controlului timpului, la mutarea 33 
iugoslavul s-a recunoscut învins în ta 
unei amenințări imparabile de mat sau 
pierdere a damei.

pri-

S. Molin, Fr. Dicai, St. 
Al. Pop, FI. 
D. Haneș, D.

Dan Ivanov.

Niculescu, P.
Scripcaru, I. 

Antrenori :

Celelalte rezultate : Lee-Janata □—1, Zwei 
Vesterinen 1—0, Zaharov-Adamski Ve—1 
Tan-Kurajica V2—’/t.

Iată clasamentul după patru runde : 
Janata 3V2 p, 2. GHEORGHIU 3 p, 3—4. 
damski, Kurajica 2l/s p, 5—6. Tan, Zweiq 
p, 7—8 Bojkovici, Zaharov 1V« 'p.; 9.; Ve 
terinen 1 p ; 10. -Lee .Vj p. . ,

Tragerea la sorți a turneului final a f< 
următoarea : 1.
3. Adamski, 
rinen, 6. Janata,

GHEORGHIU,
4. Bojkovici,

7. Kurajica,

2. ZahdK
5. Ves 

_____ , _______ .. ____ t . 8. Loe.
Zweig, 10. Tan. Aseară, la închiderea e< 
ției, Gheorghiu susținea partida sa cu Vt 
terinen. Astăzi are loc derbiul turneului 
nai al campionatului mondial de șah pe 
tru juniori între Gheorghiu și Janata. Rep» 
zentantul nostru joacă cu albele.

Despre actuala cursă organizată de 
ziairul „Scînteia" ne-au vorbit doi din
tre cei care și-au înscris numele pe 
tabloul de onoare al învingătorilor 
din edițiile trecute. LUDOVIC ZA- 
NONI (Dinamo) cîștigătorul competi
țiilor din 
„Traseul 
formă de 
cere din 
rezistență 
etape lungi. In plus, vom avea și un 
adversar de neînduplecat.' căldura 
specifică Bărăganului”.

ȘTEFAN PORECEANU, 
secund la clubul Olimpia, 
în ediția din 1957, ne-a 
-„Specialiștii de plat au cel mai greu 
cuvint de spus. Cred că se vor rea
liza medii arare ridicate".

anii 1959 Și 1960 ne-a spus: 
celei de a XVI-a ediții, în 
circuit, pe șosele plate va 
partea concurenților multă 

pentru că au de parcurs

antrenor 
învingător 
declarat :

PREGĂTIRILE CICLIȘTILOR DIN 
PROVINCIE

Alergătorii din provincie s-au an
trenat intens în vederea întrecerii 
care va începe joi. Cunoscuții antre
nori Martie Ștefănescu din Brașov și 
Ion Dolete din Ploiești au lucrat în 
ultima vreme de cite patru ori pe 
săptămînă cu elevii lor, pe șosele ase-

U.R.S.S.;

După „mondialele” de caiac-canoe
(Urmare din pag.

a fost factorul determinant 
realizînd un substanțial avantaj pentru 
echipa R. P. Romîne. Deosebit de îmbu
curător este faptul că Vernescu dovedeș
te mari progrese și la 1000 metri (probă 
olimpică), unde a cucerit duminică, pe 
lacul Blisko, o medalie de argint, fiind 
întrecut la diferența de numai... 2 sutimi 
de secundă de danezul Hansen, campion 
olimpic la Roma ! Cu antrenamente 
speciale pentru această distanță, el poate 
realiza timpuri și mai bune. Toate laudele 
i se cuvin și Iul Simion Ismailciuc. Acest 
excelent sportiv are o longevitate spor
tivă la cel mai înalt nivel neegalată încă 
de nici un sportiv romîn. Campion olimpic 
în 1956, el cucerește acum, după opt ani, 
titlul de campion mondial. In acest inter
val, a urcat de mai multe ori pe podiu
mul învingătorilor la diverse campionate 
mondiale sau europene. In fine, lacovici 
și Sidorov, campionii lumii la canoe 
1000 m, și-au confirmat titlul european 
cucerit acum doi ani la Poznan. Cel de-al 
șaptelea campion mondial al nostru. 
Anton Ivănescu, este un caiacist tinăr, 
component al ștafetei, care s-a găsit la 
Jajce la primul său concurs internațional 
peste hotare!

In legătură cu aceste splendide suc
cese, trebuie să menționăm meritele celor 
doi antrenori ai lotului, RADU HUȚAN 
și NICOLAE NAI7 AS ART, precum și pe

1)
al victoriei.

cele ale colaboratorilor lor, antrenorii iacul de 4, în care de asemenea am oc 
CORNEL BÎRSÂNESCU și MARIA NA- pat locul secund, diferența care ne-a s 
VAS AHT. parat de

Să privim acum rezultatele de la Jajce U.R.S.S., 
șl prin prisma celui mai important obiec
tiv care șade fn fața sportivilor noștri, 
Jocurile Olimpice de la Tokio. Dintre 
cele șase probe cîștigate la mondiale, 
trei figurează și în programul J. O. : 
ambele probe de canoe și caiacul dublu 
1000 m. La celelalte două probe olim
pice, caiac simplu 1000 metri și caiac 
4 pe aceeași distantă, comportarea 
sportivilor noștri a fost foarte bună. 
La caiac simplu, Vernescu a terminat la 
numai două sutimi (!) de secundă de 
învingător (iar la această probă îl mal 
avem și pe Nicoară!) în timp

echipajul învingător, cel 
a fost de numai 2 zecimi i

ce la ca-

secundă.
Aceste 

temeinică 
lui olimpic de caiac-canoe, ti obligă 
mai mult pe sportivii și antrenorii noșh 
Aceștia nu trebuie să se culce pe luai 
victoriilor cucerite la Jajce, ci să mu. 
ceașcă cu șt mai multă perseverență 
hotărirc pentru noi și noi succese. /*r 
gătirea sportivilor noștri, performanțe 
lor, trebuie continuu îmbunătățite penii 
ca anul viitor, la Tokio, să le pute 
aplauda rezultatele și comportarea < 
aceeași căldură ca și acum.

rezultate, care confirmă miuv 
dusă pini acum In cadrul lot

A ÎNCEPUT returul

„Prima
in sportul

tară din lume,d '

caiacului și canoeii£
(Urmare din pag. 1)

La încheierea întrecerilor echipei 
R. P. Romîne i-a fost înmînată CUPA 
oferită de vicepreședintele R.S.F. Iu
goslavia, A. Rankovioi, și cupele puse 
în joc de orașul GÂND din Belgia

și de Federația de specialitate di 
R. P. UNGARA.

Excepționala comportare a caiaciștib 
și canoiștilor romîni ia campionatele moi 
diale dc la Jajce a stîrnit un larg ece 
în presa sportivă din întreaga lum 
La rubricile de specialitate ale mărit 
cotidiene sportive rezultatele excelcm 
obținute de delegația tării noastre sil 
viu comentate, iar aprecierile asupi 
sportivilor romîni sînt din cele mai m 
gulitoare. Iată de pildă ce scrie ziari 
„SPORT ECHO" din Berlin:

„Dintre țările socialiste, care au dom 
nat net aceste întreceri, ROMINIA s- 
impus în mod deosebit. Sportivii r< 
mîni s-au prezentat excelent pregătiț 
au dovedit o ambiție și o putere de lupt 
remarcabilă, fapt care le-a permis s 
cucerească victoria în nu mai 
6 probe".

In continuare, același ziar 
faptul că : „LOCUL I cucerit
în clasamentul general pe națiuni 
pe deplin meritat. Romînii au 
zenți în aproape toate finalele, 
du-se categoric în fața unor 
de valoare din Uniunea Soviet! 
Umori. R. S. Cehoslovaci. :

Legia
1-2;

Pairti- 
finala 
Casa- 

echipa 
semifinale,

Gornik — L.K.S. Lodz 2—1 ; 
Varșovia — Gwardia Varșovia 
Polonia Bytom — Pogon Szczecin
2— 1; Stal Rjeszow — Odra Opole
3— 2; Wisla Cracovia — Zaglebie 
1—2 ; Szombierki Bytom — Unia 5—2.

Conduce neînvinsă în clasament 
noua promovată Szombierki cu 6 punc
te, urmată de Zaglebie și Gornik cu 
cîte 5 puncte.

ECHIPA iugoslavă de fotbal 
zan Belgrad s-a calificat în 
turneului internațional de la 
blanca, urmînd să întîlnească 
spaniolă Saragossa. în 
fotbaliștii iugoslavi au terminat la 
egalitate (4—4) cu A. S. Monaco. Fot
baliștii iugoslavi au obținut califica
rea datorită unui număr mai mare 
lovituri de la 11 m transformate 
sfîrșitul jocului (5—4).

LA 
fotbal 
Berna 
„Cupa 
un rezultat de egalitate : 2—2 (2—1).

ÎNTR-UN meel 
fotbal 
locală 
scorul 
rael).

disputate în prima etapă 
campionatului unional de 
soldat cu următoarele re- 

Ărarat

Meciurile 
returului 

fotbal s-âu 
zuHtate : Dinamo Moscova 
Erevan 3—0 ; Pahtakor Tașkent •— 
Avangard Harkov 0—0 ; Spartak Mos- 
oova — Zenit 
tianik Baku — 
2—1 ; Dinamo 
Donețk 2—1; 
Ț.S.K.A. 
Dinamo 
cova — 
Dinamo 
2—1 ; Dinamo Leningrad 
Chișinău 0—0.

în clasament, după 20 de etape con
tinuă să conducă Dinamo Moscova 
cu 29 puncte, urmată de Dinamo 
Tbilisi 28 puncte, Zenit Leningrad 
27 puncte, Dinamo Minsk 26 puncte, 
Spartak Moscova și Ț.S.K.A. cîte 25 
puncte
R. P. POLONĂ : NOUA PROMOVATĂ 

ÎN FRUNTE
în cea de-a 3-a etapă a campiona

tului polonez de fotbal s-au înregis
trat următoarele rezultate : Arkonia 
Szczecin — Ruch Chorzow 1—1;

a

Leningrad 0—0 ; Nef- 
S.K.A. Rostov pe Don 

Tbilisi — Șahtior 
Torpedo Kutaisi — 

Kairat Alma Ata — 
0—1 ; Torpedo Mos- 

2-1 ;

0—0 ;
Minsk
Lokomotiv Moscova
Kiev — Aripile Sovietelor

Moldova

ANGLIA : SURPRIZĂ ÎN PRIMA 
ETAPĂ

Campionatul Angliei a început cu 
o surpriză : echipa Stocke City, re
cent promovată în prima ligă, în care 
activează veteranul Stanley Mathews, 
a învins cu 2-1 pe Tottenham Hots
pur. Alte rezultate înregistrate : Wol
verhampton Wanderers — Arsenal 
3—1 ; Birmingham City — Bolton 
Wanderers 2—1 ; Liverpool — Black
burn Rovers 2—-1 ; Blackpool — 
Sheffield United 2—2 ; Chelsea — 
West Ham United 0—0 ; Everton — 
Fulham 3—0 ; Ipswich Town — Burn
ley 3—1 ; Aston Villa — Nottingham 
Forest 1—0 ; Sheffield Wednesday — 
Manchester United 3—3 ; West Brom- 
vich Albion — Leicester City 1—1.

de 
la

deBERNA s-a disputat meciul 
dintre echipele Young Boys- 
și La Gantoise contînd pentru 
Rappan“. Jocul s-a încheiat cu

internațional de 
desfășurat la Anvers, echipa 
F. C. Antwerpen a învins cu 
de 4—2 (3—0) pe Hapoel (Iz-

CONTINUAT meciurile de fot-AU 
bal pentru j,Cupa ligii", în Franța 
Iată principalele rezultate înregis
trate : Valenciennes — Lille 3—2
Lens — Boulogne 5—1 ; Sedan — For. 
bach 3—0 ; Reims — Metz 3—0 ; Saiac 
Etienne — Besanțon 1—1 ; Monaco — 
Toulon 3—0 ; Nice — Cannes 4—4.
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