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Pregătiri pentru noul an școlar
Au mai rămas puține zile pînă 

la deschiderea noului an școlar, 
în curînd, sute de mii de elevi și 
eleve vor păși cu emoție în clase, 
amfiteatre, laboratoare, în săli de 
gimnastică, pe terenurile de sport.

Pregătirile pentru deschiderea 

noului an școlar au început de 
mult. Majoritatea lor s-au și ter
minat. S-au creat condiții și mai 
bune elevilor pentru a învăța, 
pentru a participa cu drag la 
cursuri. Și o dată cu schimbarea 
aspectului sălilor de clasă, și te
renurile dc sport au căpătat o 
altă înfățișare.

Azi la „Tineretului44

Încep campionatele de înot 
ale seniorilor și senioarelor
90 de înotători și înotătoare 

de la Clubul sportiv școlar, Ra
pid, Steaua și Dinamo din Ca
pitală, S.S.E. Arad, Olimpia și 
S.S.E. Reșița. S.S.E. Timișoara, 
Știința, C.S.M. și Clubul sportiv 
școlar Cluj, Harghita Tg, Mu
reș și S.S.E. Sibiu își dispută 
de azi pînă duminică titlurile 
de campioni republicani la se
niori și senioare. Fără îndoială,

F.A.I. A OMOLOGAT CEL DE 
AL DOILEA RECORD MON
DIAL STABILIT DE STEFAN 

PURICE

Federația Aeronautică Inter
națională a omologat recordul 
mondial de înălțime stabilit de 
maestrul sportului Ștefan Pu
rice în ziua de 9 iunie a c.

Aeromodelistul romîn a reu
șit, în cadrul unei tentative 
de record, să atingă cu un eli
copter mecanic de clasa F-2-B 
înălțimea de 3008 METRI !

Performanța realizată de Ște
fan Purice reprezintă un fru
mos succes al sportului și teh
nicii noastre aviatice. Vechiul 
record mondial la această pro
bă era de 2128 m și aparținea 
din 1959 sportivului sovietic 
Boris Borisov.

Aseară la Istanbul, 
în turneul balcanic :

Beșiktaș și Rapid 
la egalitate: 0-0

(Citiți amănunte în 
pag. a IV-a).

Vizitînd cîteva școli am con
statat că pregătirile au început 
de mult. La baza sportivă a șco
lii profesionale C.F.R. din Capi
tală, de pildă, am întîlnit două 
vechi cunoștințe : profesorii de 

educație fizică Florica Coșug și 
Gheorghe ■ Donciu. Erau pe pista 
nouă de atletism a bazei sportive 
și discutau. Am intervenit :

-— Cum stați cu pregătirile 
pentru noul an școlar ?

— Foarte bine — ne-a răspuns 
prof. Donciu. Am început lucră
rile din timp și — după cum

acesta este un eveniment deose
bit de important pentru frunta
șii natației rominești, care vor 
avea prilejul să se întreacă in 
dispute pasionante, atit pen
tru cucerirea primelor locuri, 
cit și pentru stabilirea de noi 
recorduri naționale și personale.

(Continuare în pag. a 2-a)

CICLIȘTI ROMÎNI 
ÎN R. P. UNGARĂ

O seleefionată a clubului spor
tiv Voința (Constantin Ciobanu, 
Nicolae Ciumele, Francisc Gera 
și Constantin Burtea) a părăsit 
Capitala, marți seara, pentru a lua 
parte la competiția „Cupa Mecek* 
organizată de Sparlakus Pecs. 
Această competiție, care va avea 
trei etape, începe vineri. Și-au 
anunțat participarea alergători din 
R.D. Germană, R.P. Polonă, Fran
ța, Elveția etc.

LA MOSCOVA, ÎN PREAJMA CAMPIONATULUI EUROPEAN FEMININ 
DE CANOTAJ ACADEMIC

Prin tclcion dc la trimisul nostru special, Valcriu Chioșc
Pe aeroportul internațional 

Șeremetievo vîslele au predo
minat printre bagajele color 
sosiți marți, în capitala Uniunii 
Sovietice. Pe polițele unde se 
descărcau geamantanele călăto
rilor erau zeci și zeci, îm
pachetate cu grijă, purtînd pe 
ele inscripția cu majuscule 
FRAGIL. Oamenii de serviciu 
le descărcau încet, sub privi
rile atente ale celor care vor

vedeți —
— Mai

sîntem aproape gata, 
avem — a completat 

prof. Coșug — de terminat bor
dura exterioară a pistei de atle
tism, de pus cîtcva brazde verzi 
și baza sportivă a școlii e gata 
să-și primească oaspeții.

Intr-adevăr, cei doi inimoși pro
fesori de educație fizică — a- 
jutați în permanență de condu
cerea școlii — au făcut din vechea 
bază sportivă o adevărată grădină. 
Cei peste 500 dc elevi care vor 
păși în curînd pragul școlii își 
vor disputa întâietatea în sport pe 
terenuri complet rcamenajate. Ei 
au la dispoziție anul acesta trei 
terenuri <le volei, unul de handbal 
în 7 și unul de baschet, o fru
moasă pistă de atletism, o groapă 
de sărituri, pistă pentru popice 
ș.a.

D£ FOTOGRAFII SPOR TlV£

ȘT. C1OTLOȘ Aterizare pe... apă

trebui să le mînuiască peste 
citeva zile la ediția jubiliară, 
a X-a, a Campionatului euro
pean feminin de canotaj aca
demic. Atenția era, de altfel, 
cu totul justificată. Pentru un 
canotor vîsla reprezintă arcu
șul violonistului. O fisură cit 
de mică în lemnul său tare și 
elastic poate să fie ...fatală în 
cursa decisivă.

Dar dacă „arcușurile" cano

Un cuplaj atractiv, azi pe „23 August**

Echipa Sudanului la antrenamentul de ieri după amiază de pe stadionul „23 August"

Dinamo București —O. F.K. Beograd 
și Petrolul — Selecționata Sudanului

Paralel cu activitatea internă, echipele noastre de club și reprezentative se află în fața unui 
bogat program de întâlniri internaționale. Iată că n-au trecut decît două etape de cam
pionat și Rapid a și debutat în turneul balcanic, peste cîteva zile Petrolul va juca în 
competiția rezervată formațiilor deținătoare de cupe, iar 

va susține prima manșă, cu Mo- 
................................................... .... — tor Jena, în cadrul „CUPEI 
a,.............................................................CAMPIONILOR EUROPENI4,

jw ca să nu mai vorbim de res-

toarelor au călătorit în avioane, 
laolaltă cu stăpînele lor, în 
schimb „viorile" adică schitu
rile au trebuit să străbată șo
sele și autostrăzi în camioane 
sau remorci, ori montate pur 
și simplu pe capotele turis
melor.

Ambarcațiile noastre au so
sit luni la Moscova. Antrenorul

(Continuare in pag. a 2-a)

Ora 14,45: Petrolul—Selecțio
nata Sudanului 
mitrescu); ora 
Buc. — O.F.K. 
tru M. Popa).

(arbitru V. Du-
16,30: Dinamo
Beograd (albi

preliminarii ale 
olimpice. Sint

tul întâlnirilor 
reprezentativei 
întâlniri oare angajează pres-

Din viața organizației noastre

Activitate rodnică în sportul de mase
Poștașul ne-a adus noi scrisori prin care corespon

denții noștri ne vorbesc despre activitatea rodnică ce 
se desfășoară în majoritatea asociațiilor sportive, despre 
succesele înregistrate în săli și pe stadioane. Pentru 
astăzi am ales spre publicare două din aceste epistole.

SPORTUL 1N PLIN AVlNT 
LA ASOCIAȚIA „TEXTILA" 

AZUGA

Activitatea asociației spor
tive Textila Azuga (președin
te Petre Tașcă) este din ce 
în ce mai bogată. în pre
zent asociația numără 1200 
de membri ai UCFS (cu co
tizația achitată 100%) din 
cei 1235 de salariați ai între
prinderii textile pe lingă 
care ființează ! De re
marcat prezența activă în 
cadrul asociației a sute de 
sportive, datorită faptului 
că întreprinderea are un 
pronunțat profil feminin. La 
numeroasele competiții or
ganizate cu regularitate par
ticipă echipe de popice (fe
minine și masculine), o for
mație feminină de handbal 
înscrisă în campionatul re
gional, mulți atleți, fotba
liști, voleibaliști, șahiști și 
șahiste. în curînd va lua 
ființă o echipă feminină de 
volei și își va începe acti
vitatea secția de ciclism. 
Trebuie arătat de aseme
nea că 90 Ia sută din sa
lariați practică gimnastica 
în producție.

Tradiționalele competiții 
de mase, „duminicile spor
tive" au scos în evidență 
o serie de elemente talen
tate cum sint handbalistele 
Maria Coman și Domnica 
Băcan», fotbalistul Vasile 
Popa, jucătoarele de popice 
Maria Constantin și Alexan
drina Topală etc. La ultima 
ediție a Spartachiadei de 
vară a tineretului au luat 
parte 425 de concurenți. în 
centrul atenției consiliului 
asociației sportive Textila 
stă selecționarea și promo
varea de noi talente în sec

foarte curînd Dinamo București

tigiul fotbalului nostru și care 
trebuie pregătite cu grijă și 
simt de răspundere.

Pe linia acestor preocupări 
ale cluburilor mai sus-amintite 
— și deci și ale federației — 
se Înscriu și partidele progra
mate azi, în cuplaj, pe stadio
nul 23 August. între PETRO
LUL PLOEȘTI — SELECȚIO-

G. NICOLAESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

țiile de sport de care se ocu
pă 15 instructori voluntari

ȘTEFAN CONSTANTIN 
coresp.

SUCCESE ÎNREGISTRATE 
1N RAIONUL TG. MURES

în cadrul întrecerilor or
ganizate la diferite ramuri 
sportive în satele și comu
nele raionului Tg. Mureș un 
număr de 343 de tineri si 
tinere au obținut clasifica
rea sportivă de categoria a 
111-a : 155 la fotbal, 108 la 
volei, 40 Ia tir, 24 la atle
tism, 8 la schi, 4 la tenis de 
masă și 4 la șah.

în cele 51 de centre de 
tir din raion se desfășoară 
o bogată activitate. în ca
drul campionatului asocia
țiilor sportive au fost orga
nizate reușite concursuri de 
tir. S-au evidențiat asocia
țiile sportive din Sardul Ni- 
raj, Berghia, Ernei. Eremi
tul, Călușeri, Glodeni, Voi- 
niceni, Bezid etc. în pre
zent se organizează centre 
de inițiere la tir cu parti
ciparea a 400 de sportivi.

Motociclismul se afirmă 
și el din ce în ce mai mult. 
Au fost organizate con
cursuri . populare de viteză 
în circuit și de îndemînare 
la Miercurea Niraj, Călușeri, 
Măgheran etc.

Consiliul UCFS al raio
nului Tg. Mureș și-a propus 
printre altele ca pînă la sfîr- 
șitul anului să sporească nu
mărul membrilor UCFS cu 
încă 3000 și să organizeze 
numeroase „duminici spor
tive" cu 10.000 de partici- 
panți.

IOAN PAUȘ-coresp.
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EDIȚII
CAMPIONATELOR REPUBLICANE

DE-A LUNGUL CELOR 5
ALE

La sfirșitul acestei săptămini — 
start in campionatele republicane de 
handbal in 7, ajunse la cea de a 
Vl-a ediție. Pentru iubitorii acestui 
sport vom face astăzi o scurtă in
cursiune în cele 5 ediții precedente.

• Februarie 1959 — sala Floreasca. 
Primele turnee finale ale campiona
telor republicane. La băieți, Dinamo 
București cîștigă prima serie (de pa
tru echipe), iar Rapid București pe 
cea de a doua.

Metalul64

în finală, dinamo- 
viștii obțin victoria cu * 
La întrecerea feminină

12—10 (6—7). 
au participat

7 echipe. Cetatea Bucur a învins în 
partida decisivă pe Olimpia Bucu
rești cu 5—4 (1—2), ciștigînd primul 
titlu de campioană.

• Februarie 1960 — sala Floreasca. 
La băieți, din nou „duel" Dinamo 
București—Rapid. Și de data aceasta 
victoria revine lui Dinamo cu 11—10. 
La fete, în meciul „cheie", Știinta 
București a întrecut pe Rapid Bucu
rești cu 6—4 (4—2).

• Ediția a III-a (1960/1961) s-a des
fășurat în aer liber. Dinamo Bucu
rești a cucerit și cel de al treilea

ȘTIRI, REZULTATE • • •

PREGĂTIRI LA SIGHIȘOARA

Cele citeva zile care au mai rămas 
pînă la începerea noului campionat de 
handbal in 7— categoria A, au fost 
folosite de echipele din Sighișoara 
pentru îmbunătățirea pregătirii lor fi
zice și a jocului. Atît Faianța (fete), 
cit Și Voința (băieți) — nou promovată 
în prima categorie a campionatului — 
au susținut meciuri amicale. Faianța 
a participat recent la „Cupa Eliberării" 
organizată la Brașov, iar acum citeva 
zile a întîlnit la Sighișoara formația 
S.S.E. Petroșeni, de care a dispus cu 
15—4, în trei reprize a 20 de minute. 
Voința a disputat două partide cu Ști
ința Tg. Mureș, pe care a învins-o cu 
26—21 și 21—20. Ambele formații au 
dovedit o bună pregătire din toate 
punctele de vedere. Voința însă, a 
arătat mai multă forță de joc și pre
cizie la poartă. Știința dispune de un 
lot numeros de jucători tineri, care 
însă nu au experiența necesară. 
Turjan, coresp.).

Duminică 8 septembrie, teren Pro
gresul (in deschidere Ia cuplajul de 
categoria A), ora 8.30: Știința 
C.S.S.; teren Giulești (în deschidere 
la meciurile masculine de categoria A), 
ora 14.45 : Spartak — Titanii.

TURNEU DE JUNIORI LA PLOIEȘTI

Acum cîteva zile, la Ploiești a fost 
organizat un turneu rezervat echipe
lor de juniori. Au participat : Rafină
ria Teleajen, Petrolul Ploiești, Voința 
Ploiești și Dinamo București. ~ 
tele : Raf. Teleajen : 11—7 cu 
17—5 cu Petrolul și 24—6 cu 
Dinamo : 10—8 cu Voința și 
Petrolul ; Petrolul : 9—6 cu 
Clasamentul : 1. Raf. Teleajen 6 p. ; 
2. Dinamo 4 p.; 3. Petrolul 2 p. ; 4. 
Voința 0 p. <A. Cristea, coresp.)

Rezulta- 
Dinamo, 
Voința ; 
8—3 cu 
Voința.

CAMPIONATUL REGIUNII BRASOV

O dată cu campionatul masculin 
feminin — categoria A își încep desfă
șurarea și competițiile locale. în Bucu
rești se reiau jocurile din campiona
tul de calificare, precum și cele din 
categoria I și a II-a. Echipele de ju
niori și junioare își vor începe activi
tatea de toamnă la 22 septembrie.

In cadrul campionatului de calificare 
la 7 și 8 septembrie se vor disputa 
doar trei întîlniri și anume :

Simbătă 7 septembrie, teren Olim
pia (Bumbacul), ora 16.15 : Unirea Fa
brica de ace — Unirea Firul alb.

Reluarea întrecerii pentru titlul re
gional este așteptată cu viu interes. 
Campionatul va reîncepe duminică 8 
septembrie cu primele meciuri ale re
turului, în vederea căruia echipele 
s-au pregătit intens în ultimul timp. 
Se anunță o dispută pasionantă pentru 
primul Ioc, deținut în prezent de echi
pa Recolta Hălchiu, revelația ediției a 
V-a a „Cupei Eliberării". Această for
mație valoroasă s-a impus în fața 
cîtorva echipe de categorie A, ocupînd 
locul trei în clasamentul competiției.

Recolta Hălchiu va avea însă de 
făcut față asaltului unor alte echipe 
puternice : Chimia Făgăraș, Voința Si
ghișoara și Textila Cisnădie, clasate 
— la mici diferențe de puncte — pe 
locurile următoare ale clasamentului 
turului. (C. Gruia, coresp. reg.).

Etapa a

titlu, obținînd în turneul final 5 vic
torii (Rapid 17—6 și 18—13, Tehno- 
metal 22—9 și 20—11 și Știința Timi
șoara 24—13). Singura înfrîngere : 
11 — 13 în fața Științei. întrecerea fe
minină s-a desfășurat într-o singură 
serie și a fost cîștigată de Rapid 
București.

• In turneul final din anul urmă
tor, Dinamo București cîștigă din 
nou 5 meciuri și pierde unul singur 
(14—15 cu Tehnometal), ocupînd pri
mul loc. în campionatul feminin s-a 
jucat un singur tur (1. Rapid Buc. 
16 p ; 2. Știința Buc. 13 p), 
fiind decernat.

• Iunie 1963. Steaua 
cîștigă pentru prima dată 
campioană, întrecînd 
București la golaveraj 
fete, Rapid. București a 
învinsă, turneul final,
principala sa adversară, Știința 
mișoara, cu 12—8 (7—5) și 
(4—1).

titlul ne-

București 
titlul de 

Dinamo 
general,
cîștigat, 
întrecînd

pe
La
ie
pe

Ti- 
7—5

Marți seara, în incinta velodromu
lui Dinamo, a avut loc prima reuniune 
de box din cadrul „Cupei Metalul”.

Dintre cele 14 întîlniri care s-au dis
putat, doar citeva au fost acelea in 
care să se poată spune că s-a făcut... 
box. Este condamnabilă atitudinea 
unor antrenori, care prezintă pe ring, 
tineri ce nu au acumulat, încă, mini
mul de cunoștințe necesare susținerii 
unui meci. Boxerii Mircea Duncă (U- 
nirea), Gh. Tudor (Unirea). FI. Nico- 
lae (Olimpia) au fost urcați în ring 
înainte de vreme. Antrenorii trebuie 
să reflecteze serios asupra acestei 
probleme. Să se gîndească ce influen
ță negativă poate avea asupra for
mării personalității boxerului o în
frângere în aceste condiții, fără a 
mai vorbi de urmări mai grave care 
s-ar putea ivi.

Iată rezultatele înregistrate la ju
niori : cat. hîrtie : Gh. Cristea (Meta
lul) b.p. N. Tătăruși (Dinamo) ; cat. 
muscă: Gh. Grigore (Voința) b.p. P. 
Alexandru (C.P.B.); Gh. Constantin

încep campionatele de înot 
ale seniorilor

(Dinamo) un tînăr care la primul si 
meci a arătat reale calități, b.p. < 
Tudose (Olimpia) ; A. Balcă (Metale 
b.p. D. Vasilescu (Olimpia) ; cat. sem 
ușoară : I. Brihac (Metalul) b.ab. re 
I C. Enache (C.P.B.) ; Gh. Samuel (M 
talul), un tînăr cu multe posibilită 
b.ab. rep. I M. Dicu (Olimpia) ; G 
Dobre (Olimpia) b.p. M. Duncă (Un 
rea) ; I. Sintie (Olimpia) b.p. M. Sa 
tăr (Olimpia) ; I. Anton (Olimpia) 
ab. rep. a III-a Gh. Tudor (Unirer 
Intr-un meci viu disputat F. Velic 
(Voința) b.p. V. Ștefan (Olimpia).

Seniori, cat. pană : Ene Mitică (D 
namo) b. ab. rep. a III-a T. Crist, 
che (Pasteur); cat. semi-ușoară : 1 
cel mai frumos meci al galei Gh. Bi 
doi (Viitorul) b.p. Gh. Stan (Metalul; 
cat. semi-mijlocie : 1. Porojan (Viiti 
rul) b.ab. rep. a II-a C. Cojocai 
(Voința); cat. mijlocie mică : A. Ma 
cu (Metalul) b.ab. rep. I F. Nicolt 
(Olimpia).

Astă-seară, la ora 19,30, are loc rei 
niunea a doua din cadrul „Cupei M< 
talul". Gala următoare se va dispu 
duminică dimineața, la ora 9,30.

★
Simbătă seara, de la ora 19,30, 

velodromul Dinamo, se va disputa 
tilnirea dintre Voința și Dinamo,
cadrul sferturilor de finală ale can 
pionatului pe echipe al R.P.R.

1 
îi 
d

(Urmare din pag. 1)

Actuala ediție a finalelor campio
natelor republicane este caracterizată 
de asaltul pe care-1 vor da tinerii îno
tători asupra titlurilor deținute de 
sportivii experimentați. Dintre 
lurile" promise de rezultatele

si senioarelor »
da Grinfescu, dublă campioană anul 
trecut și Maria Klosz, vor trebui să 
lupte pentru locul secund.

Deschiderea festivă a ediției 1963 a 
campionatelor republicane se Va face 
azi la ora 18, la ștrandul Tineretului 
din Capitală, după care se vor desfă
șura următoarele probe : 400 m mixt

M. Tr.

pentru noul an școlar

și

ÎNCEPE ACTIVITATEA 
IN CAPITALA

(I.

SI>1 BA I A $1 DUMINICĂ,

Măriuca Rotaru, favorită în probele de fluture și liber
treia a campionatului republican

După încheierea
a campionatului 
clasamentului continuă să iie 
mat de Steaua și Steagul roșu Brașov cu 
același număr de puncte. Cele trei forma
ții fruntașe au cîștigat toate cele 6 întîl- 
niri susținute pînă acum. In rest, clasa
mentul a suferit modificări serioase. Ast- 
lel, Electroputere Craiova a urcat de la 
locul 13 la locul 5, Progresul București de 
la 12 la 7, iar Constructorul Galați de la 
locul 8 a coborît pe locul 14. In turul cam
pionatului au mai rămas de desfășurat trei 
etape. Simbătă și duminică, la Galați, 
București, Baia Mare și Reșița se desfă
șoară întrecerile din cadrul etapei a treia. 
In grupa I, la Galați, se întîlnesc echipele 
Vagonul Z^rad, Rulmentul Brașov, Construc
torul Galați și Dinamo București. In cea 
de a doua grupă, la București, vor evolua 
formațiile Rapid, Voința Tg. Mureș, Unio 
Satu Mare și Progresul Buc., o grupă în 
care diferență de valoare aproape că nu

celel de o 
republicați,

doua etape 
tn fruntea 

Dinamo ur-

există. In giupa a treia, la Baia Mare, dis
puta se va da între Chimistul, A. S. M. Lu
goj, Metalul București și Electroputere. 
Cele mai .tari* meciuri vor avea loc însă 
în grupa a patra de la Reșița, unde se 
vor întîlni două din fruntașele clasamen
tului, Steaua și Steagul roșu Brașov, în 
compania echipelor C.F.R. Timișoara și 
C.S.M, Reșița.

Finala campionatului 
masculin de calificare

Iată cum arată clasamentul după etapa 
a II-a :

1. Dinamo 6600 172: 14 18
2. Steaua 6 6 0 0 157 : 25 18
3. Steagul roșu 6 6 0 0 154: 32 18
4. Metalul Buc. 6 4 0 2 104: 84 14
5 . Electroputere 6321 86: 98 14

6. Voința Tg. Mureș 6312 86: 94 13
7. Progresul 6303 84:100 12
8. A.S.M. Lugoj 6303 75: 95 12
9. Rulmentul Brașov 6213 93: 85 11

10. Unio Satu Mare 6213 90: 86 11
11. Chimistul Baia Mare 6213 71:109 11
12. Rapid 6123 71:117 10
13. C.F.R. Timișoara 6114 76:106 9
14. Constructorul Galați 6114 65:116 9
15. C.S.M. Reșița 6006 49:133 6
16. Vagonul Arad 6006 28:156 3

cursurilor desfășurate în acest sezon, 
vom aminti de cel de la 100 m liber, 
unde Voicu (principal favorit), Fiilop, 
Georgescu și Horvath se anunță ca 
principali candidați la titlu. Intere
sante se prezintă și disputele în probe
le de bras intre Schmaltzer și Sopte- 
rian, care pot avea însă un concurent 
serios în Al. Popescu, dacă acesta va 
participa. La 400 m liber, Voicu, Toth 
și Cociuban vor avea de înfruntat asal
tul tinerilor Moraru si Căprărescu.

La fete, 
asaltat de 
și Vasilica 
druța Sala 
librată va
telor in proba de 100 m fluture, unde 
Măriuca Rotaru, proaspăta recordma
nă, va înfrunta pe fosta deținătoare 
a recordului, Nicoleta Ștefănescu, pe 
Codruța Sala și pe o reală speranță, 
Gabriela Tărnăuceanu. în sfirșit, nu 
putem omite cursa de 100 m spate, în 
care Ingrid Ungur și Anca Trohani se 
văd serios amenințate de talentata 
Monica Dimescu. Cît privește probele 
de bras, Zoe Reznicenco are in acest 
sezon cei mai buni timpi, așa că San-

(f), 400 m mixt (b), 100 m bras (f), 
100 m spate (f), 4 x 100 m mixt (b) - 
toate eliminatorii. Programul zilei de 
vineri este următorul : la ora 9,30: 
100 m liber (b), 100 m liber (f), 200 m 
bras (f), 200 m spate (b), 200 m flu
ture (b), 200 m bras (b), 4 x 100 m li
ber (f), 4 x 200 m liber (b) — toate e- 
liminatorii ; de la ora 19,30: 1500 m 
liber (b), 400 m mixt (f), 400 m mixt 
(b), 100 m bras (f), 100 m spate (f), 
4 x 100 m mixt (b) — toate finale.

titlul la 100 m liber este 
cinci inotătoare: Măriuca 
Rotaru, Ingrid Ungur, Co
și Cristina Balaban. Echi- 

fi și întrecerea participan-

Așa cum s-a mai anunț ît, în zilele 
de 6, 7 și 8 septembrie la Cimpia 
Turzii va avea loc turneul final al 
campionatului de calificare. Vor lua 
parte echipele clasate pe locul I în 
cele patru serii ale fazei interregio
nale, adică : Înainte Timișoara (seria 
I), Constructorul Brăila (seria a II-a), 
Industria Sirmei Cimpia Turzii (seria 
a III-a) și Electroputere 
ria a IV-a).

Așteptăm de la aceste 
întreceri spectaculoase, disputate, de 
bun nivel tehnic, cu atît mai mult 
cu cît toate sînt pretendente la un 
Ioc în categoria A. Reamintim că 
primele două clasate în acest turneu 
vor lua' parte anul viitor în campio
natul categoriei A.

Craiova (se-

patru echipe

Cea de a dona ediție a „Csipei Olimpia"
Standurile de tragere de la poligonul 

Tunari găzduiesc simbătă și duminică 
un important concurs de tir, individual 
și pe echipe, — a doua ediție a „Cupei 
Olimpia" — la care au fost invitai! tră
gătorii fruntași din București, Ploiești 
și Arad. Organizatorii oferă numeroase 
premii și o cupă trăgătorilor care vor 
realiza cele mai bune performantei

Iată programul celei de a doua edilii 
a „Cupei Olimpia" : simbătă cu începere 
de ia ora 9,30 se vor desfășura probele

de armă liberă calibru redus 3x30 focuri 
senioare, juniori și junioare, talere a- 
ruacate din șanț (100 buc.), iar de la 
ora 15 pistol liber seniori. Duminică 
de la ora 8,30 se va desfășura proba de 
armă liberă calibru redus 3x40 focuri, 
iar de la ora 9, pistol viteză și talere 
aruncate din turn (100 buc.).

Pentru o cît mai bună reușita a în
trecerilor, este necesar ca toate clubu
rile bucureștene să ia măsuri în vederea 
participării cu echipe complete. i

(Urmare din pag. 1)

S-a muncit mult, cu entuziasm. R 
amenajarea bazei sportive a școlii a n 
cesitat sute de ore de muncă patri 
tică. Tone de z.gură și nisip. Mii < 
brazde verzi. în prezent, se lucrea: 
intens la împrejmuirea bazei cu gard < 
sîrmă. Echipamentul și materialul spo 
tiv nu constituie o problemă. El i 
află curat și recondiționat în magaz. 
asociației sportive. De fapt, conduceri 
școlii și-a propus să mai complete: 
materialul sportiv existent cu încă 1 
mingi de volei, 10 de handbal, 10 < 
fotbal, 2 saltele de gimnastică, doi 
plase de volei, 2 trambuline etc.

Aceleași pregătiri entuziaste le-am î: 
tîlnit și la școala medie „I. L. Car 
giale", la „Sadoveanu" și în multe al 
locuri. Ne-a surprins însă, școala med 
nr. 22 „Gh. Lazăr". Aici, în vederi 
noului an școlar nu s-a făcut aproa-] 
nimic pe linie dc sport. Și nu știm i 
ce. Școala arc o veche tradilie în spor 
Echipele ei au 
cursuri școlare 
țară. In curînd 
peste 1800 de
>uve[e, să facă sport. Și asta încă <3 
prima zi. Se impune, deci, ca în puțin 
timp cît a mai rămas pînă la deschideri 
noului an școlar, colectivul profesorii 
de educație fizică, conducerea școlii, i 
ia măsurile necesare pentru amenajari 
terenurilor de sport.

cîștigat numeroase co 
pe Capitală și chiar ] 
vor intra pe poarta școl 
elevi și eleve, dornici i

^SPORTURI NAUTICE

La Moscova, in preajma Campionatului european feminii
de canotaj academic

(Urmare din pag. 1)

emerit Giurcăneanu ne-a întîmpinat 
la aeroport relatîndu-ne că drumul 
a decurs în celle mai bune condiții.

Participainteior la Campionatul euro
pean feminin și persoanelor oficiale 
care le însoțesc le-a fost afectat un 
onare hotel turistic din Moscova, 
„IUNOSTI", plasat în noul raion de 
sud al orașului, in imediata apro
piere a stadionului Lujniki.

In jurul campionatului domnește 
un deosebit interes. La întreceri iau 
parte reprezentantele a 11 țări : 
Anglia, Belgia, Bulgaria, Cehoslovacia, 
Franța, Germania (echipă unită), O- 
landa, Polonia, România, Ungaria și 
Uniunea Sovietică. Dar, numai trei 
țări aliniază echipaje la toate cele 
cinci probe înscrise în program': 
Germania, Rominia și Uniunea Sovie
tică. tl

Locul de desfășursSre : Himki — un 
lac de acumulare de lingă M-oscova, 
care găzduiește — prin tradiție și da
torită condițiilor excelente pe care le

oferă — toate manile competiții nat 
tice din capitala U.R.S.S. Himki dif 
p-une de o pietă de 1000 m cu 6 cu 
loare, late fiecare de 15 m. Tribunei 
de granit ale bazei nautice, pent-r 
5000 de persoane, vor fi probabil plin 
duminică, în ziua finalelor.

La Moscova este o toamnă înflc 
rită. Cei virstnid spun că de mul 
vreme nu s-a mai „așezat“ pe aici u 
septembrie atît de călduros (plus 2 
grade). Institutul Meteorologic cor 
firmă, prin date scrise, amintirile.

De marți dimineață ambarcațiile a 
ieșit în larg la antrenament. Organ 
zatorii s-au străduit să asigure cor 
di ții cit mai bune de desfășurare 
campionatului și au reușit. Sportiv* 
lor li s-a pregătit, de asemenea., u 
program artistic, cultural și de vizit* 
afles cu minuțiozitate. Acum așteptă) 
starturile preliminare de jod. Vor av< 
loc serii și recalificări 
probe: simplu și schif 
Fiindcă la dublu visle, 
8-4-1 se dispută direct

doar la doc 
două ram<
4-(-l rame 
finalele.
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Dinamo București — 0. F. K. Beograd 
și Petrolul — Selecționata Sudanului

In pragul
jfarfTnpnnnriii- - - - -  =—
sezonului de toamnă

(Urmare din pag. 1)

ATA SUDANULUI și DINAMO 
UCUREȘTI — O.F.K. BEOGRAD.
Cine sînt echipele vizitatoare ? 
.F.K. Beograd, adversara formației 
Mstre campioane, a mai evoluat — 

Rbidul de sus, de la stingă: Aii, 
ue jos, de la stingă: Krivocucea,

Amin și Ibrahoma ■ (Sudan). Rindul 
Gugleta șl Cebinac (O.F.K. Beograd)

i mult timp înainte — în țara noa- 
■ră, sub numele de S. K. Beogradski. 
.F.K. Beograd păstrează frumoasele 
adiții ale lui... S. K. Beogradski. 
asită mereu cu plutonul fruntaș în 
impionatul țării vecine, O.F.K. 
eograd este o demnă reprezen- 
mtă a fotbalului iugoslav în întîlni- 
le susținute peste hotare. Anul a- 
?sta ea a ajuns în semifinalele com- 
stiției dotată cu „Cupa cupelor", 
ode a fost eliminată de Tottenham. 
Deși învinși la Londra cu 3-1 — a 
nut să ne spună antrenorul Kos 
Iile — presa engleză a apreciat jo- 
11 nostru tehnic, modern". Intr-ade- 
ăr, reputația de care se bucură i-a 
ius formației belgrădene multe in- 
itații peste hotare. Nu mai departe 
rcît în aprilie, anul acesta, O.F.K. 
eograd a jucat la Sofia cu repre- 
Mitativa R. P. Bulgaria, pe care a 
i trecut-o cu 2-1, meciul revanșă ur- 
înd să se desfășoare, luna aceasta, 

Belgrad. La 12 octombrie, O.F.K. 
eograd va juca la Torino, cu Juven- 
s, în „Cupa orașelor - tîrguri", iar 

luna decembrie va evolua în A- 
erica Centrală, în San Salvador și 
exico.
In prezent, O.F.K. Beograd ocupă 
cui 5 în campionatul iugoslav (după 
meciuri), la un punct de lider, 
namo Zagreb. Cel mai valoros ju- 
tor al echipei este aripa stingă
roblar, titular la campionatele
ondiale din Chile. Echipa operează 

doi „dispeceri" în persoana lui 
igleta și Banovic. Pentru jocul de 
i, antrenorii Kos Mile și Sava 
itici (fostul internațional) vor fo
ii următoarea formație: MILO- 
tDOVIC — MILOVANOVIC, GA- 
aic, MARIC — KR1VOKUCEA, 
JGLETA — PERISIC, CEBINAC, 
[LOJEV, BANOVIC, SKOBLAR. 
■zerve : Djordjevic, Djukic, Vari-
c.

★
Dinamoviștii s-au pregătit cu aten- 
. Marți și miercuri ei au efectuat 
iințe de antrenament pe stadionul 
1 șoseaua Ștefan cel Mare sub con

ACTUALITĂȚI

ducerea lui Tr. Ionescu și D. Nicușor. 
Campionii noștri țin foarte mult să 
adauge o victorie la frumosul lor 
palmares internațional. „ll-le“ care 
va intra pe teren va fi ales dintre : 
DATCU (UȚU) — POPA, NUNWEIL- 
LER III, IVAN — P. EMIL, NUN-

Văzuți de Neagu Rădulescu

WEILLER IV, ȘTEFAN — PlRCĂ- 
LAB, VARGA, UNGUROIU, ȚÎR- 
COVNICU, FRĂȚILĂ.

★
Selecționata Sudanului ne vizitează 

țara pentru prima oară. Este și mo
tivul pentru care ea vrea să lase o 
frumoasă impresie publicului bucu- 
reștean. „așa cum a lăsat Ia noi — 
ne-a mărturisit antrenorul oaspeților 
— selecționata dv. de tineret în cele 
trei jocuri susținute cu prilejul tur
neului întreprins la Khartum". Antre
norul reprezentativei Sudan este 
Lozan Koțev. Recent, reprezentativa 
Sudanului s-a calificat pentru turneul 
final al „Cupei Africii" împreună cu 
selecționatele Algeriei, Tunisului, Ma
rocului, Ghanei, Etiopiei și R.A.U. 
Jocurile acestei faze finale se vor 
desfășura la Accra, capitala Ghanei, 
între 20 noiembrie — 1 decembrie. 
In primele trei luni ale lui 1964, Su
danul va participa Ia jocurile elimi
natorii pentru J.O., intr-o grupă cu 
R.A.U. și Rhodezia. Sudanezii se 
așează în teren după formula 1—4—2 
—4 ; pentru meciul cu Petrolul va 
juca următoarea formație : SAB1T- 
ALI, AMIN, SAMIR — O. OMER, 
KABIK — ZUBER, E. OMER, IBRA
HOMA, DJERKSA, UNIS. Rezerve : 
Karrar, Ui za, Magid, Djafr.

★
Petrolul a efectuat marți și miercuri 

două antrenamente pe terenul Dina
mo. La primul s-a insistat asupra 
factorilor fizic și tehnic, iar la al 
doilea s-au încercat retușuri tehni- 
co-tactice. A participat tot lotul, mai 
puțin Badea, care este ușor acciden
tat din meciul cu Știința Timișoara. 
Meciul cu selecționata Sudanului, 
ne-au spus antrenorii, constituie pen
tru noi și o utilă verificare înain
tea jocurilor cu Crișul Oradea și Fe
nerbahce Istanbul, ultimul în cadrul 
„Cupei cupelor". Iată formația pro
babilă pentru meciul de azi : SFET- 
CU — PAHONȚU, D. NICULAE, 
FLOREA — D. MUNTEANU, M. MAR
CEL — MOLDOVEANU (BADEA), 
IUHAS, DRIDEA I, A. MUNTEANU, 
MOCANU.

JOCURI DE SELECȚIE PENTRU 
COPII

Secția de fotbal a clubului Rapid 
organizează pentru copiii născuți în 
anii 1948, 1949, 1950 și 1951 jocuri de 
selecție în zilele de 5—14 septembrie 
între orele 8,30—10,30

Copiii se vor prezenta la stadionul 
Giulești avînd la ei pantofi de tenis 
și chiloți de sport.

De la I. E. B. S.
Biletele pentru cuplajul de fotbal din 

8.1'X.a.c. dintre Rapid—Steaua și Di
namo — Progresul se pun în vînzare în 
ziua de 6.IX. la casele de bilete obiș
nuite.

Casele din Ion Vidu, Pronosport, cal. 
Victoriei și stadionul Republicii în zilele 
de 6 și 7.IX sînt deschise în perma
nent de la orele 9—20,

Apropierea sezonului baschetbalistic 
de toamnă s-a făcut simțită în ulti
ma vreme prin activitatea din ce în 
ce mai febrilă depusă de jucători și 
jucătoare la antrenamente, pentru ca 
jocurile interne și internaționale să-i 
găsească cit mai bine pregătiți.

Pe plan intern, competiția care des
chide seria disputelor începe chiar 
miine, la Brad. Este vorba de turneul 
final al campionatului masculin de 
calificare, la care participă cîștigâ- 
toarele fazelor de zonă, adică Voința 
Tg. Mureș, Voința Satu Mare, Con
structorul Iași și Aurul Brad. Primele

A DOUA ETAPĂ A RETURULUI ÎNEEPE F1IINE
începînd de mîine se vor disputa 

partidele etapei a XIII-a (a II-a a re
turului). Mîine, începînd de Ia ora 
16,30, pe stadionul clubului Steaua 
(din cartierul Ghencea) se vor întîlni 
într-o interesantă partidă Steaua cu 
Știința Petroșeni (în tur militarii au 
învins cu 6—0). In continuare, simbătă 
se vor întîlni, începînd de la ora 17, 
pe stadionul Unirea, echipele Unirea 
și Progresul (0—6), iar duminică dimi
neață de la ora 9, pe terenul din Par
cul Copilului, Grivița Roșie va juca 
cu Știința Timișoara (26—3).

In țară, duminică se vor disputa 
partidele: Știința Cluj — Rulmentul 
Birlad (6—3) ; Farul Constanța — Di
namo Buc. (0—11) și C.S.M.S. Iași — 
Gloria Buc. (0—3).

Iată clasamentul înaintea etapei a 
XIII-a.

1. Steaua 12 11 1 0 172 : 37 35
2. Dinamo 12 9 2 1 130 : 53 32

I N R
Campionatul republican pe anul 1963

încep întrecerile zonale
Campionatul republican de oină, 

care a ajuns la cea de a XlI-a edi
ție, se apropie de faza finală. La ac
tualele întreceri au luat startul peste 
300 echipe din întreaga țară, iar for
mațiile învingătoare s-au calificat 
pentru etapa interregională, împăr
țită în patru zone. Această etapă în
cepe simbătă. In zilele de 7 și 8 
septembrie se vor întîlni, pe terenul 
din Zărnești (regiunea Brașov), echi
pele campioane ale regiunilor Hu
nedoara, Oltenia și Brașov, precum 
și a orașului București, iar pe baza 
sportivă din comuna Radu Negru 
(raionul Călărași) se vor întrece re
prezentantele regiunilor Argeș, Plo
iești, Dobrogea și București.

Pentru zilele de 28 și 29 septem
brie sini programate la Baia Mare 
întîlnirile dintre campioanele regiu
nilor Banat, Cluj, Crișana, Mureș- 
Autonomă Maghiară și Maramureș, 
iar in orașul Iași, la aceeași dată, iși 
vor disputa întiietatea cele ale re
giunilor Suceava, Bacău, Galați și 
Iași.

Jocurile se desfășoară sistem tur
neu, tur-retur, urmînd ca echipele 
clasate pe primele două locuri in fie
care zonă să participe apoi la tur
neul final care va avea loc între 14 
Si 17 octombrie.

PRONOSPORT • PRONOEXPRES* PRONOSPORT
ULTIMA ZI LA TRAGEREA SPECIALA 

LOTO-CENTRAL

Azi este ultima zi cind mai puteți să vâ 
procurați bilete pentru tragerea specială 
Loto-Cential din 6 septembiie.

Participanților la această tragere spe
cială li se oferă mari șanse de cîștig. 

SPEQALA LOTO CENTRAL

dcuă clasate în acest turneu vor avea 
cinstea să se întreacă din luna noiem
brie cu celelalte formații din campio
natul republican.

O săptămînă mai tîrziu. mai precis 
între 13 și 15 septembrie, va veni 
rîndul echipelor feminine să-și desem
neze cele două formații care se vor 
califica în categoria A. De remarcat 
că atît cele două calificate, cit și ce
lelalte echipe participante la campio
natul categoriei A, vor trebui să-și 
intensifice activitatea de pregătire, 
deoarece campionatul republican nu 
va începe in luna noiembrie, cum se

• Campionatul de calificare se va 
relua la 22 septembrie cu seria a III-a, 
iar la 29 septembrie cu celelalte două 
serii.

3. Grivița Roși. 12 732 190: 46 29
4. Progresul 11 623 96: 59 25
5. Gloria 12 453 69: 66 25
6. Știința Cin) 12 444 57: 71 24
7. Știința Petroșeni 11 4 1 6 56:130 20
8. C.S.M.S. Iași 12 327 33: 60 20
9. Rulmentul Bîxiad 12 327 58:108 20

10. Unirea 12 327 42: 83 20
11. Știința Timișoara 12 2 1 9 32:122 17
12. Farul Constanța 12 2 1 9 33:133 17

★

Azi și miine, finalele campionatelor republicane de juniori
In mijlocul unei animații deosebite, 

specifică viratei tinerilor concurenți, 
întrecerile campionatelor republicane 
de tenis pentru copii și juniori au con
tinuat marți și miercuri pe cele 18 te
renuri situate la centrul de antrena
ment nr.2, Politehnica și Știința (lin
gă ștrandul Izvor).

Iată rezultatele mai importante 
obținute și cîteva comentarii asupra 
unora dintre partide:

SIMPLU FETE, cat. 11-12 ani, sfer
turi de finală : Cristina Popescu — 
Elena Cotuna 2-0, Felicia Bucur-Ioa- 
na Bădin 2-0, Elena Micu—Maria Lo- 
vasz 2-0, Elena Takacs—Liliana Cob- 
zuc 2-0 ; cat. 13—14 ani, sferturi de 
finală : Lucia Tănăsescu—Felicia Bucur 
2-0, Mariana Oargă—Mariana Varga 
2-0, Andreea Hasnaș-Elena Precup 2-1, 
Agneta Kuhn—Elena Takacs 2-0 ; se
mifinale : Agneta Kuhn-Andreea Has- 
naș 6-1, 6-2 ; cat. 15—16 ani, sferturi 
de finală : Vera Rado—Gabi Voi n eseu 
2-0. Florica Butoi—Mariana Rădulescu 
2-0, Agneta Kuhn—Ileana Finichi 2-0 ; 
cat. 17—18 ani, sferturi de finală : Ve
ra Rado—Doina Ioanid 2-0, Letiția 
Man—Florica Butoi 2-0, Daniela So
tiriu—Caria Klahre 2-1. A fost un meci 
interesant, viu disputat, în care Da
niela Sotiriu a cucerit o victorie meri
tată asupra unei adversare conside
rată pînă acum mai bună. Iudit Dibar 
—Marta Sarkadi 2-0 ; semif inale ; Iu
dit Dibar—Daniela Sotiriu 6-0, 4-6, 7-5. 
Cîștigătoarea a fost nevoită să lupte 
din răsputeri pentru a trece de Da
niela Sotiriu. In setul a] doilea, Iu
dit Dibar a condus cu 4-1 dar a pier
dut cu 4-6 din cauza emoției care a 
cuprins-o ca și datorită calmului și 
regularității cu care a acționat ad

Se vor efectua 11 extrageri cu un total 
de 53 numere pentru atribuirea premiilor 
obișnuite în bani și a celor suplimentare în 
obiecte.

Autoturisme „Moskvici' atribuite în nu
măr nelimitat, două Ia un milion lei fond 
de premii, motociclete, televizoare, frigi
dere, aparate de radio etc., etc., precum și 

anunțase inițial, ci la 13 octombrie. 
Echipele vor susține partidele prime
lor trei etape la 13, 20 și 27 octombrie, 
după care va urma o întrerupere im
pusă de participarea reprezentativei la 
Jocurile Balcanice. Campionatul va fi 
reluat la 1 decembrie. Turul campio
natului masculin se va desfășura con
form programării inițiale, adică între 
17 noiembrie si 29 decembrie

ACTIVITATE INTERNAȚIONALĂ

Cel maj apropiat eveniment inter
național îl constituie turneul dotat 
cu „Cupa Mării Negre* 1* care se va des
fășura la Constanța, in Palatul spor
turilor (13—15 septembrie). Reprezen
tativele R.P. Bulgaria, R.S. Cehoslova
ce, Franței și R.P. Romine vor furni
za, fără îndoială, dispute deosebit de 
interesante. Pentru selecționatele 
R.P. Bulgaria și R.P. Romîne meciurile 
vor constitui și un bun prilej de veri
ficare in vederea primei ediții a Jocu
rilor Balcanice la baschet feminin, 
care se vor desfășura între 15 și 17 
noiembrie la Belgrad cu participarea 
echipelor R.P. Bulgaria, R.S.F. Iugo
slavia, R.P. Romîne și Italiei (ultima 
a cerut și a obținut aprobarea comi
siei de organizare pentru a lua parte 
la întreceri).

DUMINICĂ, In capitală

?rimiul cuplaj interbucureștean, 
Igraroaț duminică 8 septembrie, va 
>a loc pe stadionul „23 August" 
pă următorul program : ora 14,45 : 
>gresul — Dinamo București ; ora 
10 : Rapid — Steaua.

9 SEPTEMBRIE, ALTE MECIURI 
INTERNAȚIONALE

>upă cum se știe, la 23 August au 
it loc mai multe întîlniri amicale 
ne formații din țara noastră și din
P. Bulgaria. Revanșa acestor 

uri va avea loc la 9 septembrie în 
P. Bulgaria, după următorul pro- 
m : Dobrudja Tolbiihin — Unirea
i. Vîleea, Durostor Silistra — Ști- 
» Craiova, Akademik Șiștov — 
talul Tîrgoviște, Lokomotiv Riisse 
Poiana Cîmpina^ Pamaiot Hitov Ta- 
san — Victoria Giurgiu, Stomana 
istra Unirea Răcani.

Echipa reprezentativă masculină are 
ca obiective participarea la Jocurile 
Balcanice (Atena, 11—15 septembrie) ți 
la campionatul european (Wroclaw, 
4—13 octombrie).

versara sa. Mai mult chiar, in setul 
decisiv, Daniela Sotiriu, jucînd cura
jos, a avut 3-1, 3-2 (40-15) și 5-4, Iu
dit Dibar fiind in dificultate vădită.

SIMPLU BĂIEȚI, cat. 11-12 ani, 
sferturi de finală : Hulpe-Roșianu 2-1, 
Hărădău—Mirea 2-0, Chioara—Popescu 
2-0 ; semifinale : Chioaru—Hărădău 6-3, 
6-3. Deși are doar 11 ani, pe care 
abia i-a împlinit, Chioaru execută 
destul de bine o serie de lovituri și 
are înclinații spre acțiunile ofensive. 
Cat. 13—14 ani, sferturi de finală : 
Marcu—Gabrea 2-0, Ovici—Giurgiu 2-0, 
Dumitrescu—Gros 2-0 ; semifinale : 
Marcu—Ovici 6-5, 6-2 ; cat. 15—16 ani, 
sferturi de finală ; Niculescu- Mure- 
șan 6-1, 8-6, Sântei—Burcea 6-4, 6-4. 
Mai sigur în lovituri și cu un joc mai 
variat, Sântei a înregistrat un succes 
meritat în fața unui adversar care a 
acționat prea în forță, cu o preocu
pare tactică insuficientă. Balogh—Du
mitrescu 2-6, 6-3, 6-0. Echilibrată în 
primele două seturi, partida s-a ter
minat în favoarea lui Balogh, mai 
rezistent și cu o frecvență mai bună 
în executarea loviturilor. Cat. 17—18 
ani, optimi de finală : Albert—Ro- 
zenzveig 2-0, Kerekeș—Fătu 2-0, Con
stantin—Covaci 2-1, Fodor—Negru 2-1, 
Balogh—Irimescu 2-0, Dimache—Kor- 
mijezi 2-1, Niculescu—Țereanu 2-1, I. 
Năstase—Mureșan 2-0.

Astăzi și miine, cind vor avea loc 
ultimele meciuri printre care și fina
lele, programul începe de la ora 8 și 
de la ora 15,30. Partidele au loc pe 
terenurile centrului de antrenament 
nr. 2.

C. COMARNISCHI

excursii în R. P. Polonă și R. P. Ungară, 
vă așteaptă.

Nu uitați 1 Numai azi vă mai puteți 
procura bilete.

NOU LA PRONOEXPBES
100.000 lei plafonul unei variante premiate, 
începînd cu concursul Pronoexpres nr. 37 

din 11 septembrie 1963 — concursul acestei 
săptămîni —, plafonul premiului care se 
atribuie pentru o variantă premiată se 
ridică la 100.000 lei 1

PRONOEXPRES
La tragerea Pronoexpres din seara zilei 

de 4 septembrie 1963, au fost extrase din 
urnă următoarele numere :

17 19 . 29 10 45 8
Numere de rezervă : 13 7
Fond de
Tragerea 

septembrie

premii : 355.913 
următoare va 
1963 la Cluj.

lei. 
avea loc la 11

PREMIILE ÎNTREGI ȘI SFERTURI ALE 
TRAGERII LOTO CENTRAL DIN 

30 AUGUST 1963
Categoria I : 6 a 9.686 lei și 3 a 2.421 lei; 

categoria a II-a : 13 a 4.151 lei și 11 a 
1.037 lei ; categoria a III-a : 25 a 2.527 lei 
și 16 a 631 lei ; categoria a IV-a : 28 a 
2.238 lei și 19 a 559 lei ; categoria a V-a : 
43 a 1.402 lei și 37 a 350 lei ; categoria a 
Vl-a • 84 a 733 lei și 64 a 183 lei ; catego
ria Vil-a : 97 a 616 lei și 88 a 154 lei ; ca
tegoria a VIII-a : 120 a 513 lei și 91 a 128 
lei. Special 0 : 2 a 11.887 lei.



Victor Ciocîltca ne telefonează dc la turneul zonal:

O nouă partidă cîștigată 
de Margareta Teodorescu

LODZ 4 (prin telefon). - După opt 
runde, turneul zonal feminin conti
nuă să aibă ca fruntașă în clasament 
pe șahista romîncă MARGARETA 
TEODORESCU. Adversara ei de 
miercuri a fost jucătoarea poloneză 
Kristina Holuj, maestră internați*)- 
nailă. S-a jucat o deschidere vieneză, 
în care Margareta Teodorescu (cu ne
grele) a trebuit să combată o va
riantă rar uzitată. Reprezentanta 
noastră a făcut dovadă de o bună 
pregătire teoretică, ieșind cu bine din 
faza deschiderii. Apoi, în momentul 
cînd se părea că Holuj întreprinde 
o combinație avantajoasă, tot jucă
toarea noastră a fost aceea care a 
profitat de complicațiile tactice de pe 
tablă. Poloneza a trebuit să sacri
fice calitatea pentru a opri avansa
rea unui pion periculos, după care 
partida s-a întrerupt cu avantaj pen

tru Teodorescu. Acesta a fost va
lorificat cu precizie a doua zi, după 
o analiză minuțioasă, astfel că la 
mutarea 56 arbitrii au consemnat o 
nouă victoriei pentru șahista ro
mîncă.

Celelalte reprezentante ale țării 
noastre au făcut remize, în partide 
de luptă. Alexandra Nicolau cu ma
ghiara Eva Karakas, iar Margareta 
Perevoznic cu poloneza Henrietta 
Konarkowska. Iată celelalte rezultate 
ale rundei a 8-a : Haahr — Vuoren- 
păa 1—0. Litmanowicz — Kraatz 
1/jr—*/2, Eretova t Vesela 1—0.

Clasamentul înaintea rundei a 9-a 
(pe puncte cîștigate și puncte pier
dute): Teodorescu Eretova
6—2, Karakas 5-3, Nicolau și Nowara 
4*/^2‘/2, Konarkowska 4—3, Kraatz 
4-4, Holuj 3l/.jr3l/2, Perevoznic 3-4, 
Litmanowicz 2’/2—4’/^, Haahr 2—5, 
Vuorenpiia U/^â1/,, Vesela 1—6.

Aseară, la Istanbul

Noutăți în legătură eu campionatul european
dc baschet

Beșiktaș — Rapid București 0-0

Printre evenimentele 
sportive importante înscri
se pe agenda sezonului de 
toamnă se numără și cam
pionatul european de bas
chet masculin. După cum 
se știe, această întrecere 
a celor mai bune reprezen
tative europene se va des
fășura între 4 și 13 oc
tombrie. în orașul Wroclaw 
din R.P. Polonă.

Ce noutăți sînt în le
gătură cu acest campionat?

• în urma 
minatorii se 
țări calificate 
neul final de 
Acestea- sînt : 
urma victoriei 
„Turneul polar“), Olanda 
(după, victoria sa cu 97—35 
asupra Angliei, calificată 
ca urmare a succesului în
registrat în Turneul bri
tanic) și Italia (care a 
cîștigat finala cu Elveția : 
90—71).

G Comitetul de organizare 
natului, prin comisia sa sportivă și de 
programare, a dat formă definitivă pro
gramului competiției: 3 octombrie — 
ședința tehnică; 4 octombrie — des
chiderea oficială a campionatului; 5—7 
octombrie — eliminatoriile ; 8 octombrie

jocurilor eli- 
cunosc trei 
pentru tur

la Wroclaw. 
Finlanda (în 

sale în

„Hala Ludouxi11, unde vor avea loc jocurile celei 
de a XlII-a ediții a campionatului Europei de 

baschet masculin.

a campio- —zi dc odihnă, rezervată unei excursii;
9—11 octombrie — eliminatoriile; 12

octombrie — semifinalele; 13 octomb 
— finalele și festivitatea de închid 
a campionatului.

G în conformitate cu regulamcn 
federației internaționale, cele 16 ecli 
participante la turneul final vor fi 
părțite, în primă fază, în două gri 
a opt pentru a disputa eliminatoriile 
cestca vor dura 7 zile). în total, ir 
zile vor avea loc 72 meciuri.

G Jocurile campionatului se vor d 
fășura la „Hala Ludowa”, special ai 
najată. Această sală arc un planșeu 
lemn și panouri din plexiglas, fiind 
zestrală cu aparate dc cronometraj e 
trice. Mingile 
con fecționate

G Comisia 
dc organizare 
bitri și conferințe de arbitraj.

© Cu prilejul campionatului europ 
va fi deschisă o expoziție „Istoria l 
chefului în Polonia* (se împlinesc 50 
ani de 
poziția

G 0
menea, 
balistic

cu care se va juca s 
din material plastic.
de arbitraj a comiteti 
pregătește un curs de

la apariția acestui sport), 
va funcționa la „Hala Ludov 
marcă poștală va marca, de i 
importantul eveniment basc 
de la Wroclaw.

Jocurile mondiale universitar
ISTANBUL 4 (prin telefon de la 

corespondentul nostru). — Și totuși 
meciul Beșiktaș — Rapid București 
din cadrul turneului balcanic s-a dis
putat miercuri în orașul nostru, așa 
cum se prevăzuse inițial. O singură 
deosebire : partida a avut loc în noc
turnă. pe stadionul „Mithat Pașa“. In
teresul pentru această întîlnire a fost 
deosebit de mare, dovadă cei 20 000 
de spectatori prezenți.

Ei au asistat la o partidă intere
santă în care jocul excepțional pres
tat de cei doi portari, Todor și Necmi, 
a împiedicat înaintările celor două 
formații să Înscrie vreun gol. Și ast
fel, întîlnirea s-a încheiat cu un scor 
alb : 0—0.

La chemarea arbitrului V. Rumen- 
eev — R. P. Bulgaria, echipele au 
intrat pe teren în următoarea alcă
tuire :

BEȘIKTAȘ : Necmi — Erkan,
Yaut — Yuksel, Sabahatin, Kaia — 
Soskiin, Suat, Giiven, Ahmet, Husein, 

RAPID : Todor — C. Dan, Motroc, 
Greavu — Jamaischi, Langa — Năs- 
turescu, Dumitriu, Ionescu, Georgescu, 
Kraus.

Din primele minute jocul este pur
tat într-o alură foarte vie. Formația 
turcă are inițiativa, atacă, dar Todor 
nu lasă să treacă nici o minge. El 
reține șuturile lui Kaia Ahmet (aflat 
la 2 m. de poartă !) și Guven. Din 
atacul Rapidului se remarcă tînărul 
Dumitriu care, la mijlocul terenului, 
construiește cu multă fantezie nume
roase atacuri.

în a doua parte a meciului, au loc 
unele schimburi în formații : Codrea-

nu ia locul lui Kraus (min. 75), 
Ahmet este înlocuit cu Sânii (min. 53) 
și Husein cu Mustafa (min. 80). Rit
mul de joc a mai slăbit dar tribunele 
au din nou ocazia să freamăte și să 
aplaude intervențiile celor doi por
tari. Rapid contraatacă periculos în 
cîteva rînduri și un șut al lui Codrea- 
nu în min. 87 șterge bara transver
sală, 
canții 
teren

In
special portarul bucureștean a lăsat 
o puternică impresie), s-au mai evi
dențiat pentru jocul de calitate pres
tat Dumitriu, Langa, Suat, Guven, 
Soskiin.

în cîteva rinduri

Fluierul final găsește pe ata- 
bucureșteni în jumătatea de 

a gazdelor.
afara lui Todor și Necmi (in

SAMIN VARR

ACTIVITATEA EXTERNA
ÎN TURNEUL internațional de șah 

de Ia Havana, după cinci runde, pe 
primele locuri se află marii maeștri 
Tal (U.R.S.S.) și Ivkov (Iugoslavia) 
cu.cîte 4 puncte fiecare, urmați de Kor
cinoi (U.R.S.S.) și Pachmann (R. S. 
Cehoslovacă) 3,5 puncte. In runda a 
5-a Pachmann l-a învins în 41 de mu
tări, cu piesele albe, pe marde maestru 

Tal a cîștigat la Pe- 
Ivkov la Ortega, Barcza la De 

S-au terminat
Uhlmann—O’Kelly,

sovietic Korcinoi.
rez,
Greif, Darga la Wade. 
remiză partidele: 
Jimenez — Trifunovici.

SPORTIVUL maghiar Andras Bal- 
ezo a cucerit titlul de campion inter
național de pentatlon 
Suediei. în concursul 
Uppsala, Balczo a 
puncte, fiind urmat în clasament de 
Makeev (U.R.S.S.) - 5 015 puncte și 
Minaiev (U.R.S.S.) — 4 959 puncte. Pe 
echipe victoria a revenit selecționa
tei U.R.S.S. cu 14 682 puncte.

TURNEUL internațional de baschet 
desfășurat la Pe-pinster a fost cîștigat 
de echipa poloneză L.K.S. Lodz, care a 
învins în meciul final cu 67-53 echi
pa Standard

modern al 
desfășurat la 
totalizat 5153

LA ȘAH Șl M0T0CICL1SM

RIO DE JANEIRO 3 (Agerpres). — 
Concurenții maghiari domină întrecerile 
de înot din cadrul Jocurilor mondiale 
universitare de la Porto Alegre. Ei au 
cîștigat trei medalii de aur în cea de-a 
doua zi a întrecerilor: Csilla Madarasz 
a terminat învingătoare în proba de 100 
m liber cu timpul de 1:04,4, Maria Balia 
a cîștigat la 100 ni spate — 1:12,7, iar 
Joseph Esikani a sosit primul în proba 
de 200 in spate, cronometrat cu timpul 
de 2:19,9. Proba de 400 m liber a reve
nit japonezului llaruo Yosliimata în 
4:26,6. Tot un concurent japonez, Susuki 
Kaneto, a cîștigat proba de sărituri de 
la trambulină. La polo pe apă U.R.S.S. 
a învins Africa de Sud cu 12—2.

Deosebit de echilibrate și spectaculoase 
au fost întrecerile de gimnastică care 
au prilejuit și cîteva surprize. La femei 
tripla campioană Larisa Latînina 
(U.R.S.S.) a trebuit să împartă primul

loc cil tînăra gimnastă maghiara Ka 
lin Makray. Amîndoiiă au acumulat 
39,20 puncte, l'e echipe locul . ptî 
fost atribuit reprezentativei maglii 
Concursul masculin a fost, după 
transmit agen|iile de presă, un re 
al gimnaștilor japonezi. La individ 
pe locul întîi s-a clasat Maratake.l 
sumoto cu 58,60 puncte, urmat de 
chipierul său Taka.șhi Kato cu 5 
puncte. Pe echipe Japonia ă ocupat 
mul loc.

în 
retă 
R P. 
două
și U.R.S.S.—Chile 3—0.

Publicul așteaptă cu mare interes 
cepcrea competițiilor atletice la care 
lua parte cîțiva rșnumi(i campioni, 
tre care Valeri Brumei, Livio Beiul

competiția de scrimă, proba de 
bărbați a revenit reprezenta 
Polone. La volei s-au disputat 
întîlniri: Brazilia—Argentina <

CEA DE-A 38-A ediție a competiției 
motocicliste „Cursa de 6 zile“ a în
ceput la Spindleruv Mlin (R.S. Ceho
slovaca) cu participarea a 280 de con- 
curenji din 16 târî.

După prima etapă în competiția pen
tru Cupa de argint conduce Finlanda — 
471.750 puncte, urmată de R.D. 
mană — 461,660 puncte și R.S. 
slovacă — 461,773 puncte.

în cursa pentru marele premiu 
national primul loc este ocupat 
echipa R.D. Germane — 692,786 punc
te, urmată de R.S. Cehoslovacă—680,555 
puncte și Italia — 671,357 puncte.

Ger- 
Ceho-

inter- 
de

ȘjfCîdlIlllllllilllIlllllllI llllllllllllllllll

NUMEROASE MECIURI INTERNA
ȚIONALE

S. R. Leipzig — Ujpesti

FOSTUL atlet cehoslovac, de mai multe 
ori cîștigător al titlului olimpic în probele 
de fond, Emil Zatopek, va pleca anul vi
itor în Indonezia pentru a pregăti timp de 
un an pe atleții indonezieni.

zllia) — 362.5 kg ,* Ley Baoz (Vnnei 
— 417,5 kg.

fond. ÎNOTĂTORUL canadian de mare 
Louis Lourmais a realizat o performanță cu 
totul remarcabilă, străbătînd — în plină 
mare — distanța de 30 km, intre Saint-Bre- 
vin-les Pins și le Croisic (Franța), in timpul 
de 26 de ore. Lourmais a dat dovadă de o 
voință extraordinară, luptind cu curentul 
potrivnic al apei, cu valuri de 5 m Înălți
me și chiar cu răul de mare. 
Lourmais a fost întîmpinat de 
persoane.

La sosire.
20 000 de

ținută re-

IN MECIUL de fotbal dintre Stoke C 
Tottenham, din prima etapă a câmpie 
lui englez, în minutul 13 a intrat pe 
Stanley Matthews. Conduși cu 1—0, ji 
rii de la Stoke au fost parcă electrize 
prezența veteranului fotbalului britai 
au terminat învingători cu 2—1. Este 
resant de remarcat faptul că Matthew 
a intrat de la început în joc deoan 
vrut să se menajeze. Nu din cauza ■ 
sale (49 ani), ci pentru că a fost v 
unei întinderi musculare în cursul 
partide de... tenis.

IERI LA SOFIA : R. P. Bulgaria - 
R. D. Germană (echipe olimpice) 1—0 
(0—0). A marcat Petrov (min. 57). 
Spectatori : 25000. Joc de factură me
diocră. Gazdele au dominat mai mult 
și au meritat victoria. Au jucat for
mațiile : R. P. BULGARIA : Ivanov— 
Anghelov, Gaganelov, Apostolov — Pe- 
șev, Stoilev — Rankov, Vasilev II (Va
silev I), Kolkov, Haralambiev, Popov. 
R. D. GERMANĂ : Weiss — Sackritz, 
A. Muller, Hofmann — Kupferschmidt, 
Neumann — Kliengbiel, Walter, 
Walter II, Henschel, Grossheim. a 
arbitrat cehoslovacul Fentzel.

TOMA HRISTOV
LA MAGDEBURG : R. D. Germană 

A — R. P. Bulgaria A 1—1 (1—1).

LEIPZIG:
Dozsa Budapesta 0—0. Primul med 
din Cupa oratșelor târguri.

NOILE PROMOVATE ÎN CAMPIO
NATUL CEHOSLOVAC

LA SZCZECIN: R. P. Polonă - 
Norvegia 9-0 (3—0)! Au marcat Sol- 
tesik, Bazan, Faber cite două, Lu- 
banik, Blaut și Wilim.

JENA :
a echipei
C.C.E.) — 
garia)7—2
pentru oaspeți, respectiv Muller.

Motor (viitoarea adversară 
Dinamo București în 

Stara Zagora (R. P. Bul- 
(1—1). Au marcat Petrov

RIO DE JANEIRO : Santos — Bo tu
fo go 4-0 (3—0). Pele a înscris 4 go
luri. Meciul a contat drept revanșă în 
semifinala ,,Cupei campionilor Ameri
cii de Sud”. în finală s-a calificat 
Santos.

PRAGA (Corespondență specială) — 
Campionatul cehoslovac se află acum 
la a 3-a etapă și spectatorii care și-ail 
pus mari speranțe în comportarea noi
lor promovate — VVS Kosice, Trinec 
și Spartak Motorleț — au numai de
cepții... Aceste echipe se comportă 
slab, fiind deocamdată în coada cla
samentului. Pe primul loc se află din 
nou cunoscuta echipă Dukla Praga, 
care a învins duminică pe VVS Ko
sice cu 1-0. Iată, de altfel, și celelalte 
rezultate ale etapei : Slovan Bratislava 
—Spartak Sokolovo 5—1, Banik Ostra
va—SONP Kladno 5—3, Spartak Brno 
—Trinec 4—0, Spartak Motorleț—Slov- 
naft Bratislava 1—1, Jednota Trencin 
—Spartak Hradec Kralove 5—2, Ta- 
tran Preșov—C.K.D. Praga 2—0.

Revenind la noile promovate trebuie 
să remarcăm un lucru interesant. Da
că două din cele trei proaspăt pro
movate în prima categorie s-au cali
ficat fără emoții (VVS Kosice și Spar
tak Motorleț), în schimb, cea de a 
treia a avut destule emoții. De fapt, 
în grupa a Il-a a categoriei B pe 
primul loc s-a clasat echipa secundă 
a lui Spartak Brno. Cum însă, în „A” 
activează prima echipă Spartak Brno, 
echipa a doua nu putea să promoveze.

Pe locurile II-III se găseau la ega
litate de puncte echipele Vitkovice 
ZGK' și Trinec (34 p.), prima avind 
un golaveraj mai bun. în regulamen
tul campionatului cehoslovac golave
rajul nu joacă, însă, nici un rol atunci 
cînd este vorba de promovare sau de 
retrogradare, ci se iau în considerare 
meciurile directe din campionat. Tri
nec ciȘtigase primul joc 
Vitkovice și al doilea l-a 
egalitate (0—0) și astfel 
asigurat un loc printre
echipe ale țării. Este pentru prima oa
ră în istoria campionatului cehoslovac 
cînd o echipă clasată pe locul III în 
categoria B se califică în prima cate
gorie...

IN CURSUL adunării generale
cent la Paris, U.N.F.P. (Uniunea națională a 
fotbaliștilor profesioniști din Franța) a ier 
ales pe Just Fontaine în funcția de preșe
dinte și pe Raymond Kopa ca prim vice
președinte. Adunarea generală și-a expri
mat hotărîrea de a continua lupta pentru 
reforma fotbalului profesionist francez și 
pentru îmbunătățirea condițiilor de viață 
ale jucătorilor. La această adunare 
asistat reprezentanți ai 
liștilor profesioniști din 
și Belgia

EGIPTEANUL Abdel Latif Abu Heit 
tigat competiția nautică de mare 
„Traversarea lacului Michingan", s 
tind 96 km în 34h 45’. Din cei 16 cone 
care au luat startul, numai doi au te 
cursa.

> au
asociațiilor fotba- 
Anglia, Olanda

cu 1—0 CU 
terminat la 
Trinec și-a 
primele 14

JAN SOKOL

IN ORAȘUL columbian 
sfîrșit campionatele de haltere ale 
de Sud, la care primul loc pe echipe a 
revenit Columbiei, urmată de Brazilia 
și Venezuela. Majoritatea probelor s-au 
soldat cu noi recorduri ale Americii de 
Sud. Iată campionii Ia totalul celor trei sti
luri, în ordinea categoriilor : Diaz Martins 
(Guyana britanică) — 307,5 kg ; Francisco 
Pacheco (Venezuela) — 307 kg ; Americo 
Ayala (Brazilia) — 347,5 kg ; Ney Lopez 
(Columbia) — 395 kg ; Jaime Rojas (Co
lumbia) — 397,5 kg ; Aristides Soares (Bra-

PE SCURT
• Federația iugoslavă a definitivat

echipa care va participa la Jocurile 
balcanice ce vor avea loc între 13 și 
15 septembrie la Sofia. Din echipă 
fac parte printre alții cunoscuții at- 
leți Cervan (10 000 m), Petrusici
(110 m garduri), Bezjak (ciocan), Rado- 
sevici (disc), Grujici (400 m), Mus- 
tapici (maraton), Brodnik (decatlon).

• Concursul ciclist internațional 
desfășurat pe velodromul din Ber
lin a fost cîștigat de echipa R. S. 
Cehoslovace, urmată de R. D. Ger-

Pereira au luat 
Americii

VICEPREȘEDINTELE F.I.F.A., Harry I 
a anunțat că celebrul atacant br< 
Garrincha nu va putea face pari 
„echipa F.I.F.A." pentru meciul de 
octombrie cu reprezentativa de lot 
Angliei, Garrincha a explicat absex 
prin faptul că a fost accidentat 
nu va putea juca timp de mai 
tămîni.

astie 
multe

depiUN DEPUTAT argentinian va 
curînd un proiect de lege vizînd int 
rea boxului profesionist pe teritoriul 
tinei. De asemenea, el va cere de 
rea tuturor profesiunilor ținînd de 
sport (manager, organizator, antrenor

RAYMOND KOPA a jucat nu de n 
Belgia cu prilejul meciului pe care 
l-a susținut cu Standard Liege. P 
de acest prilej, conducătorii fotbalul 
gian au încercat să negocieze trans: 
lui Kopa, propunîndu-i un contract 1 
ani. Ceea ce, la 31 de ani, nu 
de loc...

mană, Austria și R. P. Ungară. Iată 
cîteva rezultate : tandem Pravecek — 
Stanek (R. S. Cehoslovacă); urmărire 
individuală 4000 m : Daler (R. S.
Cehoslovacă) 5:04,2; semifond ; Bar- 
leben (R. D. Germană).

• Selecționata masculină de volei 
a Japoniei și-a continuat turneul în 
R. P. Ungar», jucînd în orașul 
Dunaujvaroș cu echipa maghiară se
cundă. Au cîștigat voleibaliștii japo
nezi cu 3-0 (15-3, 15-12, 15-6).

FOTBALUL va prinde rădăcini în £ 
Se întreabă France-Football. La 

a avut 
urmă

turneu internațional care 
New York s-au înregistrat 
cifre ; 158 036 spectatori în 19 mec 
New York ; 102 139 în 9 meciuri la C! 
17 386 în 2 meciuri la Detroit și 11 
în două partide, la Chiopee. La cel 
finale Westham — Dukla Praga au 
15 231 de spectatori. Firește, pentrv 
peni cifrele acestea sînt neînsemna 
marchează totuși începutul unei 
larități pe care fotbalul o capătă 
S.U.A.

ABIA a fost încropită „echipa lumi 
va juca cu formația Angliei și i 
specialiștilor s-au și dezlănțuit. Astfe 
Viani, directorul tehnic al lui Milan, 
„Dar Francois Bernard ? el merita 
sută să fie reținut în formația lumi".
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