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De astăzi, Ia București
Jn mare turneu internațional de polo

cu participarea echipelor (I.R.S.S.,
II. 0. Germane, Olandei, Suediei

și 0. P. Roinîne

VINERI ÎNCEP JOCURILE BALCANICE 
DE ATLETISM

A Vil-a ediție a J, B. feminine

Protagonistele întrecerii: echipele

Rominiei, Bulgariei și Iugoslaviei
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^ur5?doara-De:-’

ÎJN Hhll Oll ll
• ••

Imagine de la primul concurs pentru trecerea probe/or „Insignei de Polisportiv" de pe stadionul 
Voința din Capitală. Participantele se întrec la una din probele triatlonului, săritura în lungime cu elast.

„Concursul pentru Insigna de Polisportiv-’

Jocurile Balcanice feminine, 
care încep vineri la Sofia, se 
află la cea de a VII-a ediție. 
Prima reuniune a atletelor din 
Balcani s-a desfășurat în sep
tembrie 1957 la Atena. De a- 
tunci întrecerile au avut loc cu 
regularitate și, de la o ediție 
la alta, ele s-au bucurat de un 
succes tot mai mare.

ECHIPA NOASTRĂ A 
ClȘTIGAT DE 6 ORI

Victoria, în clasamentul ge
neral pe echipe, a revenit de 
fiecare dată reprezentativei
R. P. ROMINE. Un amănunt in
teresant, Ioianda Balaș și Ana 
Sălăgean sînt singurele dintre 
atletele participante la J. B. 
care au reușit să iasă învingă
toare în toate cele 6 confrun
tări de pînă acum. Și în ediția 
anului 1963 a J. B., fetele noas
tre pornesc în întrecere cu 
prima Șansă. Anul acesta, de 
altfel, echipa R. P. Romine a 
intîlnit, în meci direct, repre
zentativele Bulgariei și Iugo
slaviei, obținînd două victorii cu 
scorul de 65—52 și, respectiv 
64-53 p. In cadrul aceleiași 
ntilniri, Bulgaria a întrecut 
iugoslavia cu 61-54 p.

Aceste trei echipe sînt, de 
fapt, formațiile angrenate direct 
n lupta pentru întîietate. Ce- 
elalte participante au o valoa- 
"e mai scăzută, totuși trebuie 
>ă evidențiem faptul că anul 
trecut la Ankara, pentru prima 
>ară, Grecia și Turcia au pre
zentat echipe feminine com-

Echipa reprezentativă de 
— cu medalii de argint 
campionatul european de la Leipzig 
punct de atracție al turneului internațional de polo 
pe apă, care începe astăzi la Ștrandul Tineretului. 
Iar dacă ținem seama că InCepînd de azi 'ți^pină 
duminică vor mai putea fi văzute la lucru — ală
turi de echipele de seniori și tineret ale țării noas
tre — formațiile puternice ale B.D. Cermane, Olan
dei și Suediei putem aprecia că acest turneu se 
înscrie printre marile competiții internaționale de 
polo ale anului.

Desigur, iubitorii acestui sport sînt nerăbdători să 
afle cît mai multe amănunte despre echipele partici
pante. Să începem cu formația U.R.S.S., care se în
scrie printre principalele pretendente la locul I. Din 
echipa sovietică, care va juca Ia București, nu vor 
lipsi Gogoladze, Cikvanaja, Kartașev, Sid'lovski, Gri- 
șin și Novikov, jucători cxcclcnți cu o îndelungată 
activitate internațională. Anul trecut, poliștii sovietici 
au învins Olanda cu 4—0, au făcut meci nul cu 
R.D.G. (2—2), iar anul acesta au jucat de două ori 
la Moscova cu reprezentativa țării noastre: 4—4 
și 2—3.

Și echipa R.D. Cermane se prezintă cu o frumoasă 
carte de vizită la București: locul 4 la ultima ediție 
a „europenelor". Antrenorii formației germane au se
lecționat pentru aceste întreceri o garnitură puternică 
cu : Schmidt, Schlenkrich, Ballerstedt, Schulze, Kluge, 
TVittig și ThUe. In sezonul acesta, echipele R.P. Ro- 
_________ ________  nune și R.D. Germane s-au în- 

tîlnit de 3 ori. De două ori ar
bitrii au consemnat rezultate ega
le (2—2 și 3—3), iar o dată, 
victoria a revenit sportivilor ger
mani cu 5—4. Toate partidele 
au avut Ioc în R.D.G.

In sfîrșit, despre formația 0- 
landei (prima sosită la Bucu
rești) am obținut o serie de in
teresante amănunte de la antre
norul Van Flegeler, un nume ce
lebru în jocul de polo mondial 
(170 de jocuri internaționale). 
,,Echipa noastră a obfinut rezul
tate mult

plete și că multe dintre atletele 
acestor țări, au dovedit frumoa
se calități atletice.

ClTEVA ATLETE DE 
VALOARE

Reprezentativa R. P. Bulgaria 
va conta, și în acest an, pe 
aportul cîtorva atlete foarte va
loroase. Snejana Kerkova a 
realizat recent, în cadrul Dina- 
moviadei, un remarcabil record 
bulgar pe 80 mg (10,9 sec.), 
Deiana Iorgova — cîștigătoarea 
ultimelor trei ediții ale J. B. — 
se prezintă cu un rezultat de 
6,09 m la lungime, Virginia 
Mihailova a realizat și ea un 
nou record de 52,22 m la disc. 
Ivanka Hristova la greutate 
(15,86 m), Veselina Kolarova la 
sprint, Snejana Dimitrova la 
înălțime (1,62) sînt alte atlete 
de bază ale echipei bulgare.

Formația iugoslavă va pre
zenta la Sofia garnitura sa cea 
mai puternică, în frunte cu 
campioanele balcanice Olga Si- 
koveț (100 m — 12,0 și 200 m - 
24,7), Nada Simici (400 m — 57,9), 
Draga Stamejcici (pentatlon 
4197 p.), Marijeta Kacici (su
liță — 50,15). O altă atletă va
loroasă este și Olga Gere, cîș
tigătoarea medaliei de argint la 
săritura în înălțime la campio
natele europene din 1962.

Disputa dintre aceste trei e- 
chipe, pe de o parte, și cea din
tre formațiile Greciei, Turciei și 
Albaniei, pe de altă parte, se 
anunță interesantă și promite re
zultate de valoare.

polo a Uniunii Sovietice 
la J.O de la Roma și

— iată marele

mai bune ca în anii
ne-a spus Van Fle- 
învins de două ori 
cite o dată Spania,

trecu ți — 
geler. Am
Belgia, și
Franța, Suedia, și R.F. Germană, 
am pierdut un singur meci tn 
fața campionilor europeni, jucă
torii maghiari, cu 1—2, iar săp- 

(Continuare în pag. a 8-a)

Ei iubesc atletismul...
Atletismul se bucură de multă 

popularitate printre tinerii mun
citori de la uzina „Vulcan" din 
Capitală. Fondiștii de la 
ciația sportivă „Vulcan" 
au participat la finalele 
pionatului republican de 
tism, desfășurate nu de mult la 
Cluj, s-au clasat pe locul trei, 
pe echipe la proba de mara
ton.

aso-
care 

cam- 
atle-

Stadionul Voința din Capitală 
a găzduit zilele acestea un con
curs puțin obișnuit.

I-a capătul pistei de viteză 
pistolul starterului pocnea la 
intervale scurte. Din grupul nu
meros de fete se desprindeau 
patru-cinci, își luau poziție de 
start pe marginea liniei mar
cate cu var și la pocnetul pis
tolului se avîntau spre firui so
sirii.

La groapa de săritură în lun
gime concurentele își luau ela
nul pe un culoar împrejmuit cu 
un „gard viu“. Spectatoarele de 
pe marginea pistei erau concu
rentele care își terminaseră să
ritura și acum comentau, mai 
in glumă, mai în serios, stilul 
fetelor care săreau, iar altele, 
nemulțumite de rezultatele pri
melor încercări, așteptau să Ie 
vină rîndul din nou.

Sub porticul de gimnastică 
vreo treizeci de tineri între 18 
și 20 de ani își încercau pute
rile brațelor, cățărîndu-se pe

la Predeal, Sinaia, Bușteni și Brașov continuă intrecerilei 
campionatelor republicane universitare

O STUDENȚII DIN GALATI S-AU CALIFICAT TN PRIMELE TREI PROBE • 
EXCURSII SI ÂCTIUNI CULTURALE TN ZILELE DE PAUZĂ ® SCURTE COMENTA
RII ASUPRA DESFĂȘURĂRII „PRELIMINARIILOR11 • UN INTERESANT CUPLAJ 

FOTBALISTIC PE STADIONUL REPUBLICII

La Predeal, Sinaia, Bușteni și 
Brașov continuă să se desfă
șoare intr-o atmosferă sărbăto
rească întrecerile preliminare 
din cadrul campionatelor re
publicane universitare. Eveni
mentul e urmărit cu deosebit 
interes de mii de oameni ai 
muncii aflați la odihnă pe Va
lea Prahovei. Evoluția strînsă 
a scorurilor, disputele dîrze și

cei mai buni atleți ai 
„Vulcan" se numără 
Marin Brahoveanu, 
Ion David, zidarul

Printre 
asociației 
frezorul 
lăcătușul 
Marin Pândele și alții.

Bineînțeles că succesele n-au 
venit de la sine. Fotografia 
noastră înfățișează un grup de 
atleți de la „Vulcan" la o șe
dință de antrenament. 

cele două prăjini lungi de peste 
cinci metri. Majoritatea lor se 
cățărau cu o agilitate de invi
diat, pînă sus, sub bara trans
versală a porticului.

Rezultatele obținute de par- 
ticipanți au fost notate cu grijă 
de organizatori. Va fi nevoie 
de ele deoarece concursul nu se 
încheie o dată cu terminarea 
probei. Unii vor termina întrece
rea poate peste o lună, două. 
Alții, acei care aleg proba de 
schi în loc de înot sau ciclism, 
vor intra desigur in iarnă.

Concursul de pe stadionul 
Voința din Capitală al tinerilor 
cooperatori de la asociația spor
tivă Voința—Igiena, pentru tre
cerea normelor „Concursului In
signei de Polisportiv” a fost un 
debut reușit. Majoritatea tineri
lor candidați pentru „Insigna de 
Polisportiv” au reușit să obțină 
un „suficient” sau chiar un 
„bine“ în trecerea normelor. 
Alții — cei mai puțini — au ră

INTR-O ATMOSFERĂ

buna pregătire a celor 1 200 de 
studenți participant, fac ca în
trecerile să fie aplaudate la 
„scenă deschisă". Se remarcă 
îndeosebi sportivii centrelor u- 
niversitare București și Timi
șoara. Surpriza „republicanelor’’ 
o constituie insă sportivii tînă- 
rului centru universitar din Ga
lați : pină in prezent ei s-nu 
calificat pentru finalele de la 
București la volei, handbal in 7 
și fotbal.

Tot la „scenă deschisă” sînt 
aplaudate Și acțiunile culturale 
organizate cu acest prilej. Cele 
două spectacole susținute de an
samblul Centrului universitar 
București s-au bucurat de mare 
succes. De asemenea, frumoasele 
excursii făcute în zilele de 
pauză la Bran, Pîrîul Rece, 
Gura Diham și în alte locuri, 
la care au participat zeci de stu
denți.

Și acum un scurt comentariu 
asupra întrecerilor care au avut 
loc la sfîrșitul săptămînii tre
cute. Probele de atletism dispu
tate pe stadionul Tineretului din 

IN ACEST NUMĂR:
Comisiile pe ramură de sport — factor important în 

asigurarea succesului „Concursului pentru Insigna de 
Polisportiv".

Sferturile de finală ale campionatului republican de 
box pe echipe.

BREVIAR OLIMPIC
Amănunte despre jocurile de duminică 

riile B și C.
Concursul internațional de motociclism
Margareta Teodorescu pe primul loc în 

de șah de la Lodz.
FOTBAL PE GLOB

mas „corigenți" la una sau chiar! 
două probe. Dar nu s-au descu
rajat. Concursuri vor fi destule, i 
Consiliul clubului a prevăzut I 
ca zilnic să se organizeze pe ! 
stadion ședințe de antrena-1 
mente și concursuri pentru' 
trecerea normelor „Concursului- 
pentru Insigna de Polispor
tiv".

Dintre cei peste 100 de spor
tivi de la Voința care au ieșit pe 
stadion printre primii pen-! 
tru trecerea normelor i-an» 
notat pe cîțiva care prin 
perseverența și ambiția cu car® 
au concurat s-au situat în frun
te, obținînd rezultate superioare ■ 
cifrelor prevăzute in regu-1 
lament. Iatâ-i: FELICIA CRĂ-1 
CIUN a trecut cu succes toata !

T. IlABȘAN

(Continuare în pag. a 2-a)
------- ---- .—

I
SĂRBĂTOREASCĂ

Brașov au fost dominate de re-' 
prezentanții studenților din Ca
pitală. In ciuda timpului ne-

Joi vor începe in Ca- ‘
pitală finalele campiona- i
telor republicane univer- ț
sitare. Iau parte primii ;
șase clasați la probele in- j
dividuale și primele pa
tru echipe la jocuri.

Amintim cititorilor , 
noștri că joi pe stadio
nul Republicii de la ora _ 
17 (apoi in nocturnă) va 
avea loc, cu ocazia des- ' 
chiderii festive a acestor 
campionate, un intere
sant cuplaj fotbalistic în 
care vor evolua cele mai 
bune echipe studențești : 
ȘTIINȚA CLUJ, ȘTIIN
ȚA TIMIȘOARA (din ca
tegoria A), ȘTIINȚA 
CRAIOVA și ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI (din catego
ria B).

favorabil, a pistei desfundate 
din cauza ploii, atleții au dat

(Continuare în pag. a 3-a)

din catego- 

din Capitală, 
turneul zona!



Comisiile pe ramură de sport - factor important
în asigurarea succesului 

„Concursului pentru Insigna de Polisportiv"
' Organizarea trecerii normelor „Con
cursului pentru Insigna de Polispor
tiv" pune în fața consiliilor asocâa- 
ț iilor sportive o serie de probleme le- 
cate atît de pregătirea concurențelor 
cit și de buna desfășurare a întreee- 
rilotr. Pe această linie un prețios aju
tor în munca consiliilor asociațiilor 
sportive îl pot da cadrele tehnice : 
antrenorii, profesorii de educație fi
zică, instructorii sportivi și sportivii 
ftruntași.

Firește că fiecare consiliu de aso
ciație sportivă își va organiza munca 

: în așa fel incit cadrele tehnice exis- 
‘ tente în asociația sportivă respectivă 
să contribuie la desfășurarea în cele 
■nai bune condițiuni a întrecerilor 
pentru trecerea normelor „Concursu
lui pentru Insigna de Polisportiv". In 
această direcție este recomandabil să 
se întocmească un plan concret de 
măsuri în către fiecărui tehnician să 
1 se stabilească sarcini precise pri
vind instruirea participanților șt or
ganizarea tehnică a concursurilor.

1 In afară de aceasta insă se pune 
i problema sprijinului care trebuie 
I acordat asociațiilor sportive unde nu
mărul de tehnicieni nu este suficient 
pentru a se putea asigura reușita în- 

J trecerilor din oadrul „Concursului 
i pentru Insigna die Polisportiv". Aceas-
I tă sarcUaă revine, in primul rind, <*• 
| misiilor regionale și raionale pe 
' ramură de sport precum și birourilor 
seețiilor din cluburile sportive. Or
gane tehnice voluntare ale federa
țiilor sportive, aceste comisii pot și 
trebuie să dea un ajutor substanțial 
In organizarea întrecerilor „Con
cursului pentru Insigna de Polispor
tiv". Coordonând bine activitatea an
trenorilor, a insiructoriloc sportivi, 
* arbitrilor și a altor cadre tehnice, 
eotmisnle pe ramură de sport vor putea 
repartiza în fiecare asociație tehni
cienii respectivi, analizând periodic 
felul în oare aceștia își duc la înde
plinire sarcinile. Pe de altă parte, co
misiile pe ramură de sport an poei-

TIMERI Șl TI»!
„CONCURSUL PENTRU IN

SIGNA DE POLISPORTIV" 
VA DA POSIBILITATEA SA 
PRACTICAȚI ÎN MOD ORGA- 
N1ZAT EXERCIȚIILE FIZICE Șl 
SPORTUL. PREGĂTIȚI-VĂ ÎN 

i ANTRENAMENTE PENTRU 

TRECEREA NORMELOR. LU- 
AȚI PARTE CU TOTII LA ÎN
TRECERILE CE SE VOR OR
GANIZA ÎN ASOCIAȚIILE 
SPORTIVE PENTRU OBȚINE
REA „INSIGNEI DE POLI
SPORTIV" !

Și
O asociație sportivă nouă 
unele rezultate promițătoare

Fină mas anul trecut, in satul 
Bășninari, dan raionul Lehliu, nu se 
putea vorbi despre o activitate spor
tivă organizată și continuă. Aici avea 
Boc cite un joc de fotbal pe izlaz, un 
concurs de alergări și... cam atît. In 
timpul liber, tinerii săteni erau, insă, 
dornici să practice și alte sporturi, 
cașa cum au văzut că fac colegii lor 
«lin comunele și satele învecinate. 
Dar, pentru aceasta era nevoie de 
cineva care să-i îndrume în buna 
desfășurare a activității sportive. Și, 
la începutul acestui an, sub îndruma
rea comitetului U. T. M. al gospodă
riei colective s-au pus bazele noii 
asociații sportive Victoria — G.A.C. 
S&punari. S-a ales consiliul de con- 
«toctire, al cărui președinte a devenit 
colectivistul Gh. Ștefan. Numai după 
ctteva zile, în caietul de evidență al 
asociației au foot treouți peste 166 
de membri înscriși în UCFS, con
siliul noii asociații sportive a inioc-

SPORTUL POPULAR
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biHtatea de a urmări mai bine acti
vitatea c^mpetițională pe plan local 
și prin aceasta de a planifica trece
rea normelor, realizând un cit mai 
mare număr de tineri angrenați in 
această activitate. O atenție deosebită 
trebuie să acorde comisiile pe ramură 
de sport îmbinării activității din ca
drul centrelor de inițiere cu acțiunea 
de trecere a nocmelor „Concursului 
pentru Insigna de Polisportiv". Al
cătuind un program stabilit în func
ție de desfășurarea activității la aces
te centre, comisiile pe ramură de 
sport poț planifica, pregătirea unui 
mare număr de concurență și să asi
gure chiar trecerea normelor cu oca

Un debut reușit...
(Urinare din pag. 1)

probele, evidențiindu-se în special la 
triatlon. Ea a obținut următoarele re
zultate: 15,9 la 100 m (norma pentru 
această probă la fete 16—22 ani este 
17,5 sec.); 3,84 m la săritura în lun
gime (norma 3 m); 6,72 m la aruncarea 
greutății de 4 kg (norma 6 m); 9 Do
tări din brațe (norma 7 ori). O altă 
sportivă cu toate normele trecute la 
primul concurs este MIHAELA 
CURTEANU (16,2 la 100 m; 4,03 ni 
la lungime; 6,47 m la greutate și 10 
flotări). Bine s-a prezentat și EMILIA 
MOLDOVEANU (16 ani). Rezultatele el 
sint următoarele: 16,9 pe 100 m; 3,80 m 
la lungime, 6,15 m la greutate și 8 
flotări. Dintre băieți i-am reținut pe 
ȘTEFAN TRODEUȘ și VICTOR 
GEORGESCU. Ambii au trecut cu suc

mit, de îndată, un plan amănunțit de 
activitate și a pornit... la lucru.

Mai intii, s-a amenajat o bază 
sportivă la marginea satului, cuprin
zând un teren de fotbal, unul de vo
lei, o pistă de alergări, sectoare pen
tru sărituri și aruncări. La această 
acțiune au fost antrenați numeroși ti
neri și tinere, care au prestat sute 
de ore de muncă voluntară. Apoi, s-a 
creat o secție de fotbal cu 30 de 
membri, care a fost înscrisă în cam
pionatul raional, o secție de volei, 
una de haltere și lupte șo o secție de 
atletism.

Avînd asigurată baza material-spor- 
tivă, tinerii colectiviști au pornit în
trecerile sportive pe brigăzi de 
muncă. După vreo două luni de zile, 
cind s-a dat startul la Spartachiada 
de vară, asociația sportivă a reușit 
să antreneze in competiție majorita
tea tinerilor din sat. Ei au participat 
cu însuflețirei la concursurile de a- 
tletism, ciclism, haltere, trântă, la 
jocurile de volei, fotbal etc. Pregă- 
tindu-ae cu perseverență, în scurt 

zia diferitelor întreceri ce se organi
zează aci.

După cum se vede, comisiile regio
nale și raionale pe ramurii de sport 
și birourile secțiilor din cluburile 
sportive pot avea o serioasă contri
buție în activitatea ce se desfășoară 
pe linia „Concursului pentru Insigna 
de Polisportiv". Activiștii sportivi au 
datoria să-și organizeze în așa fel 
munca încât să poată ajuta eficient 
asociațiile sportive in pregătirea cât 
mai temeinică a concnrenților și în 
buna organizare a concursurilor. Este 
o sarcină de cinste pentru realizarea 
căreia nu trebuie să precupețească 
nici un efort j 

ces primiri lor „examen”. Iată de alt
fel rezultatele lor: Trodeuș — 13,5 la 
100 m (norma 15 sec.), 4,80 m la lun
gime (norma 4 m), 9,12 la greutate 
de 5 kg (norma 8 m); tracțiuni din 
atirnaț 9 ori (norma 4 ori); Geor
gescu - 13,5 pe 100 m; 4,26 m la lun
gime; 8,74 la greutate și 8 tracțiuni.

La încheierea concursurilor am stat 
de vorbă cu antrenorul de atletism al 
clubului Voința, Ion Steriade, care îm
preună cu alți tehnicieni ai clubului 
au asigurat buna desfășurare a con
cursului. El ne-a declarat: „A fost un 
început promițător, tinerii sportivi din 
asociațiile clubului Voința au răspuns 
cu promptitudine la chemarea clu
bului și au venit in număr mare la 
primul concurs pentru trecerea nor
melor „Concursului pentru Insigna de 

Polisportiv". In rindurile 
oandidaților la „Insignă" 
am observat cițiva tineri 
cu calități deosebite pen
tru atletism. Am stat de 
vorbă cu ei și i-am in
vitat să participe la an
trenamentele secției de 
atletism. Printre ele se 
află tinăra Eugenia To- 
mescu, foarte bună la 
viteză și Emilia Moldo- 
veanru, evidențiată la lun
gime".

Primul concurs a fost 
reușit. Acei care nu au 
putut obține rezultatele 
prevăzute în regulament 
vor reuși la alte con
cursuri. „Secretul” este 
pregătirea în antrena
mente...

Sub porticul de gimnas
tică tinerii iși așteaptă ria
dul la... cățărat. Deși re
gulamentul prevede că pro
ba de cățărat se poale exe
cuta și cu ajutorul picioa
relor, tinărul din fotografie 
precum se vede are sufi
cientă forță de a se căță
ra pe prăjina lungă de 
peste 5 m. fără sprijinul 
picioarelor.

Foto. R. Toma

timp membrii asociației sportive au 
Teușit să obțină o serie de rezultate 
de seamă. Bunăoară, tinărul colecti
vist Dumitru Mănăilă, din brigada I 
„cimp”, după ce s-a dovedit a fi cel 
mai bun din sat la proba de 800 m, 
a ocupat primul loc la etapa pe 
grupe de comune, iar apoi a cucerit 
titlul de campion raional. Rezultate 
frumoase au obținut și alți membri 
ai asociației sportive, cum sint, de 
exemplu: C. Stelum, Șt. Gheorghe, 
V. lonescu etc., iar echipa de fotbal 
a ocupat locul 4 la faza raională.

In perioada de toamnă, conducerea 
asociației sportive și-a propus să or
ganizeze mai multe concursuri spor
tive pe plan local, dînd posibilitate 
tinerilor din sat să-și petreacă timpul 
liber în mod plăcut și să desfășoare 
o activitate sportivă organizată și 
continuă.

L. MIR.ILA, coresp.

Notații după finalele seniorilor

Monica Dime seu și Aurel Zahan
Văzuți de Neagu Rădulescu

Așteptate cu mult interes, finalele 
campionatelor republicane de înot 
pentru seniori și senioare au prile
juit întreceri echilibrate la unele 
probe în care primii clasați au fost 
departajați doar de zecimi de se
cundă. Firesc, această luptă strinsă 
la 1500 m liber, 100 m bras bărbați, 
100 m spate, 200 m bras femei ca și 
în unele ștafete, a creat spectacole 
frumoase.

Ceea ce a bucurat însă în mod 
deosebit a fost buna comportare a 
unor juniori care, ciștigind titluri 
de campioni la seniori sau doborînd 
recordurile țării in categoriile res
pective, s-au afirmat ca reale ele
mente de perspective ale natației 
noastre. Ne referim, de pildă, la ti
nărul Anghel Șoptereanu, aflat în 
primul său an de juniorat (15 ani). 
Concurînd în proba de 200 m bras, 
Șoptereanu a cucerit primul său 
titlu de campion la seniori și a sta
bilit totodată un valoros record re
publican pentru juniori de categoria 
I și a Il-a 2:44,4, apropiindu-se de 
performanțele lui Oanță, Mitrofan și 
Heitz, care dețin cei mai buni timpi 
în istoria brasului din țara noastră. 
Adăugind că Șoptereanu a doborît 
recordul de juniori al țării și la 100 
m bras, ne dăm și mai bine seama 
de perspectivele acestui talentat îno
tător care, prin seriozitate Și perse
verență în pregătire, va putea atinge 
performanțe din ce în ce mai bune. 
Promițătoare sint și recordurile rea
lizate de M. Zager la 100 m fluture 
băieți (1:10,8 — record de juniori
categoria a Il-a) și Agneta Sterner 
în aceeași probă rezervată fetelor 
(1:21,1 — record de fetițe 12—14 ani), 
precum și recordul personal al ju
nioarei Monica Dimescu în proba de 
100 spate (1:17,6) unde a și cucerit 
primul său titlu de campioană re
publicană. Intenționat l-am lăsat la 
urmă pe reșițeanul Nicolae Tat, a- 
plaudat deseori de public pentru pu
terea șa de luptă. Micuțul înotător 
a realizat în aceeași zi două recor
duri în dificila probă de 400 m mixt 
individual : dimineața a parcurs dis
tanța în 5:41,9, iar în seara aceleiași 
zile a coborit recordul la 5:38,5. In 
plus, el s-a clasat pe locul secund 
intr-o probă de asemenea foarte 
grea : 200 m fluture. Pentru frumoa
sele lui rezultate, pentru energia și 
ambiția de care a dat dovadă la 
campionatele republicane de seniori, 
ca de altfel de-a lungul întregului 
sezon, Nicolae Tat a fost premiat 
de F.R.N. Noi îl felicităm și îi urăm 
să realizeze și de acum inainte suc
cese pe măsura străduințelor depuse 
la antrenamente.

Dintre seniori, o bună comportare 
a avut neobositul Al. Popescu care, 
la 10 ani după cucerirea primului

Concursul de sărituri de la „Tineretului"
Concursul de sărituri desfășurat la 

ștrandul Tineretului, în organizarea 
Clubului sportiv școlar București, a 
prilejuit evidențierea tinerilor Gh. 
Ungureanu, Mihai Stanciu și Mihai 
Munteanu, care au realizat un 
punctaj mulțumitor. O impresie deo
sebită au făcut copiii Constantin Ne- 
delcu (10 ani) și Mariana Voinea (10 
ani) de la Clubul sportiv școlar (an
trenor Minodora Florian). Cei doi 
săritori au realizat 102,12 P Și 76,84 
p, obținînd astfel normele pentru 
categoria a H-a Și. respectiv, a IV-a.

Rezultate băieți 10—12 ani : 1. C. Ne- 
delcu (C.S.Ș.) 102.12 p; 2. Fi. Petro- 
viei (Progresul) 45,14 p ; băieți 12—14 
ani : 1. N. Mihalache (Progresul)
78,45 p ; fetițe 10-12 ani : 1. Mariana 
Voinea (C.S.Ș.) 76,84 p ; fetițe 12—14 
ani ; 1. Rădică Ghiulea (Progresul)
484)9 p; juniori 15—16 ani : 1. Mihai 

său titlu de campion, a dominat 
cursele de 400 m mixt, 100 și 200 m 
fluture, pe care le-a și cîștigat. Evi
dențieri se cuvin și lui D. Ca- 
minschi, E. Voicu, Ingrid Ungur 
(care a egalat recordul țării la 100 
m liber), Vasilica Rotaru, Nicoleta 
Ștefănescu, precum și junioarei Ma
ria Klos, campioană în cele, două 
probe de bras.

Cu totul surprinzătoare, dar... 
semnificativă a fost evoluția jucătorilor 
de polo Ia această ediție a campio
natelor de natație. Ei au cucerit 
titluri de campioni republicani la 
1500 m liber (Șt. Kroner), 4x200 m 
liber (Firoiu, Ghidali, Culineac,''- 
Szabo) și la 100 m bras (Al. Zahan) 
și au fost printre protagoniști la 
100 m liber, 400 m liber și 4x100 m 
liber. Mai mult chiar, singurul re
cord de seniori al campionatelor a 
fost doborît de un polist : Aurel 
Zahan — 1:14,5 la 100 m bras! Ce 
dovedește această remarcabilă com
portare a jucătorilor de polo, majo
ritatea din lotul republican ? In pri
mul rind excelenta pregătire fizică 
și de înot, obținută prin antrena
mente metodice, serioase. în același 
timp, însă, a reieșit insuficienta 
forță și rezistență în regim de vi
teză a înotătorilor. Insistînd asupra 
pregătirii specifice, antrenorii au lă
sat pe planul al doilea un capitol 
care, după unele rezultate de care 
am amintit, s-a dovedit a fi decisiv. 
Sîntem convinși, însă, că de aci se 
vor trage învățămintele necesare, cu 
atit mai mult cu cit parcurgind lista 
performanțelor la seniori vedem că 
a rămas, cu excepția probei de 100 
m bras, neschimbată. Criticînd de
seori slabele rezultate înregistrate 
la seniori, ni s-a răspuns de către 
antrenori (în lunile iulie Și august) 
că forma maximă a înotătorilor este 
planificată pentru „mai tîrziu". Iată/ 
insă că a venit și luna septembrie, 
s-a disputat și ultimul mare concurs 
în aer liber și fruntașii natației 
noastre nu au reușit decit să se 
apropie de recorduri, deși acestea 
sint încă departe de nivelul perfor
manțelor europene, ca să nu mai 
vorbim de cele mondiale. Aci nu ne 
referim la Al. Popescu, D. Caminschi, 
ș.a. a căror vîrstă le limitează posi
bilitățile, ci la înotătorii tineri care 
ar trebui să fie în fruntea perfor
merilor noștri. Din păcate, juniorii 
de primă valoare pot fi numărați 
pe degete. Se pare că antrenorii îi 
menajează, chipurile, pentru a le asi
gura o ascensiune progresivă. Că 
este greșit acest lucru ne-o dovedesc 
actualii performeri europeni și mon
diali, a căror virstă gravitează între 
15 și 18 ani, demonstrată ca cea 
mai propice pentru obținerea rezul
tatelor maxime la înot.

GH. NICOLAESCU 
D. STANCULESCU

Munteanu (Progresul) 115,20 p ; ju
niori 17—18 ani : 1. Gh. Ungureanu 
(Progresul) 135,23 p ; junioare 15-16 
ani : 1. Nina Veinstein (Progresul!
35,29 p; seniori: 1. Mihai Stanciu 
(Progresul) 122,55 p.

CAMPIONAIDl REPUBLICAN DE POlft
Cele trei meciuri de polo desfășvs4 

rate în cadrul etapei a Il-a a retu
rului campionatului republican s-au 
Încheiat cu următoarele rezultate; 
Mureșul Tg. Mureș—I.C. Arad 3—1 
(1-0, 0-0, 0-0, 2-1); C.S.M. Cluj- 
Industria Lânii Timișoara 4—5 (2—1, 
0—1, 2-2, 0-1); Știința Cluj—Cri șa- 
na Oradea 8-1 (2—0, 2—0, 0—0, 4—OK



'sporturi nautice

Primii linallșli ai campionatelor 
republicane de canotaj academic SFERTURILE DE FINALĂ ALE CAMPIONATULUI REPUBLICAN PE ECHIPE
întrecerile premergătoare finalelor 

campionatelor republicane de canotaj aca
demic seniori (20—22 septembrie) au 
avut loc sîmbălă și duminică în toate 
centrele ruiulice din țară. Canotorii bucu- 
reșleni și-au disputat șansele de califi
care pe două piste: la Snagov, 
reprezentanții cluburilor Dinamo și 
Steaua, iar la București — pe lacul 
Herăstrău — restul sportivilor.

Desfășurarea probelor de calificare 
ale „zonei Herăstrău" a strîns la star
turi — cu excepția cursei de schif sim
plu băieți — un număr foarte redus 
de concurenți, fapt care constituie o 
notă slabă pentru majoritatea secțiilor 
de canotaj din Capitală. Această lipsă a 
fost agravată de cele cinci neprezenlări 
constatate la începerea curselor de 
către comisia, de organizare. Situația 
trebuie să dea de gîndit. antrenorilor 
noștri, care au datoria de a promova 
cît mai multe elemente talentate printre 
fruntașii canotajului nostru.

Ca fapt pozitiv menționăm frumoasa 
surpriză oferită de secția de canotaj a- 
endemic a asociației sportive „Pompie
rul" care, ca și Voința, s-a situat de 
două ori pe locul 1. In plus, reprezen
tanții „Pompierului", de foarte scurt 
timp mînuitori ai vîslelor sau ramelor, 
s-au situat pe primul plan al întreceri
lor fi In alte cîteva probe. Merită le- 
licitări pentru acest succes inimoasa an- 
trenoare, maestro sportului Viorica 
V drescu.

lată rezultatele tehnice: Masculin,
Schif simplu: 1. Cornel Ciocoi (Olim
pia): 2. Eugen Petrache (Știin/a); 3. 
P. Mărcută (Olimpia); 4. Gh. Jovin

La Predeal, Sinaia, Bușteni și Brașov continuă întrecerile 
campionatelor republicaoe universitare

(Urmare din pag. 1)

dovadă de bună pregătire și au în
registrat în multe probe rezultate 
bune. Ne referim la cele de la 100 m 
plat băieți, 110 mg, triplu salt și 80 
m g. fete. Iată cîștigătorii: BĂIEȚI : 
100 m : S. Albrecht (Buc.) 11,0, D. 
Comșa (Brașov) 11,0; 200 m : D. Comșa 
22,2, R. Mamina (Brașov) 23,7; 400 m:
1. Marconi (Timișoara) 52,7, C. Gran
gure (Timișoara) 53,6; 800 m : M.
Luca (Iași) 1:59,8; 1500 m: F. Baban 
(Cluj) 4:13,8; 3000 m: F. Baban 9:32,2,
M. Lotca 9:32,2; 110 mg: L. Preda 
(Buc.) 15,1, L. Moscaliuc (Buc.) 16,2; 
400 mg: C. Grangure 60,5, I. Marconi 
62,3; suliță: W. Socol (Buc.) 58,51 m; 
greutate: A. Gagea (Iași) 14,54 m; 
înălțime : C. Semen (Bnc.) 1,85 m; lun
gime: H. Albrecht (Buc.) 6,93 m; cio
can: V. Radu (Buc.) 43,20 m; disc: 
M. Pleev (Timișoara) 42,14 m; prăjină:
S. Cristescu (Buc.) 3,00 m; triplusalt: 
D. Vlădescu (Buc.) 14,82 m, H. Haler 
(Brașov) 13,99 m; 4X100 m: București I 
43,5; 4X400 m: Timișoara 3:39,0. 
FETE: 100 m: O. Bo-rangic (Buc,' 
12,6; 200 m : Ec. Cheșu (Buc.) 25,8; 
400 m : Ec. Cheșu 62,7; 800 m : N. 
Stanciu (Buc.) 2:34,8; 80 mg: I. Deac 
(Buc.) 12,5; înălțime: I. Deac 1,38 m; 
disc: El Cosac (Buc.) 38,53 m; lun
gime : El Ciulina.ru (Buc.) 5,14 m; 
greutate: I. Szabo (Buc.) 10,66 m; 
suliță : S. Stoica (Buc.) 36,70 m; 
4X100 m; București I 51,4.

Ca întotdeauna, întrecerile de fotbal 
au stîrnit un viu interes. Dintre cele 
mai disputate meciuri remarcăm pe 
cele dintre Inst. politehnic Brașov— 
Inst. agr. Craiova 1—1 (0—0); I.M.F. 
Buc. — Univ. Iași 2-1 (0—1) și Inst. 
politehnic Buc.-Inst. politehnic Bra
șov 2—0 (0—0). Dar trebuie să amintim 
și victoriile Institutului de Mine Pe- 

(Metalul); 5. S. Nica (Pompierul); 6. 
R. Georgescu (Metalul) ; (aci s-au cali
ficat primele 2- echipaje, tn rest doar 
cîștigătorii). Schif 2 fără cîrmaci: 1. Pom
pierul (A. Chirlacovschi, M. Romanescu);
2. Voiri (a (T. Predescu, I. Rădulescu);
3. Olimpia (G. Engelmeier, G. Lincaru); 
Schif ^-ț-l: L Voința (St. Zisa, Gh. 
Gavrila 4- M. Pălăngeanu): 2. Pompie
rul (M. Codreanu, R. Asanache 4- A. 
Turcitu); 3. Metalul (Gh. Jovin, G. Is- 
hule -f- C. Bunceanu); 4. Știința. Schif 
2 vîsle: 1. Știință (I. Vasiu, Z. Lăn- 
crăjan), calificat din oficiu: Olimpia; 
Schif 4 f.c.: 1. Voința (I. Rădulescu.
T. Predescu. S. Zisu, V. Gavrilă); 2. 
Pompierul (M. HengheU, M. Romanescu,
I. Vîrtej, G. Kiss). Schif 44-1: 1. Pom
pierul (C. Năstase, G. Sava, A. Chir
lacovschi, H. Vintilă 4- A. Turcitu); 2. 
Știința (C. Ovidenie, B. Ferderber, S. 
Lambru, N. Zamfirescu 4- l- Măgură): 
3. Voința. Schif 8,-J-l: 1. Știința; 2. Pom
pierul; 3. Metalul. Feminin: Schif sim
plu: 1. Stana Tudor (S.S.E. I); 2. V. 
Dumitru (C.S.S.); 3. E. Vintilă (Pompie
rul); 4. I. Roșianu (C.S.S.). Schif 2 
vîsle: 1. Metalul (M. Ilublea, M. Mar
ton), calificate din oficiu: Olimpia și 
Știința. Schif 4,4-1 rame: 1. Metalul 
(E. Zamfirescu, M. Vlanger, G. Dobre, 
V. Nica 4- Drăghici); 2. Voința (G. 
Gălățeanu, C. Fodoreanu, V. Popescu, 
R. Prună 4- G. Spiță). Schif 4-f-l 
vîsle: calificate din oficiu: Metalul și 
Știința. Schif 8,-J-l: l. Știința (G. Can- 
temir, M. Rădulescu, E. Raț, G. Ște
fan, E. Trancioieanu, E. Bahneanu, O. 
Iliescu, C. Predoiescu -f* A. Tunschi), 
calificat din oficiu: Olimpia.

dirze, foarte multe goluri. Record
mană în această privință este echipa 
studenților de la I.C.F. care în me
ciul cu I.M.F. Tg. Mureș a marcat 31 
de goluri, urmată de Institutul poli
tehnic Timișoara (28—11 cu Institutul 
politehnic Iași). Celelalte rezultate: 
BĂIEȚI: Universitatea Buc.—Insti
tutul politehnic Brașov 21-18; Insti
tutul politehnic Galați—Institutul de 
Mine Petroșeni 14—12; I.C.F.—I.M.F. 
Tg. Mureș 31-12; Institutul politehnic

OLGA BORANGIO

Brașov—Institutul agronomic Craiova
27-14; Universitatea București-Institu- 
tul de Mine Petroșeni 17—15, Institutul 
politehnic Timișoara-I.M.F. Tg. Mureș 
25—2; I.C.F.—Universitatea Cluj 26—16.

întîlnirea din Capitală, dintre for
mațiile cluburilor VOINȚA și DI
NAMO a luat sfîrșit cu scorul de 
27—13 în favoarea dinamoviștilor. Așa 
cum reflectă și scorul, dinamoviștii 
au fost net superiori, cîștigînd majo
ritatea întîlnirilor.

Iată cum s-au desfășurat întîlnirile: 

Dumitru Gheorghiu (stingă) clin nou tn formă TI 
tn întîlnirea cu E. Selinap (Progresul), in cadrul 

pe echipe

cat. muscă : D-tru Davidescu (D) a 
cîștigat lejer întîlnirea cu Ion Tufaru 
(V). Cat. cocoș : C-tin Crudu (D) a tre
buit să facă apel la toate resursele 
pentru a putea ieși învingător. în pri
mele două reprize, adversarul său 

FETE: institutul politehnic Galați—In
stitutul pedagogic Constanța 12-0; 
I.C.F.-Institutul pedagogic Craiova 
18-1; Universitatea Cluj-InstitutuJ pe
dagogic Iași 22-5.

La baschet întrecerile au fost strînse. 
Aproape toate echipele au cunoscut în- 
fringerea. Un pronostic asupra forma
țiilor care se vor califica pentru fi
nalele de la București este foarte di
ficil de dat. Rezultate: BĂIEȚI: Univ. 
Buc.—Inst. agr. Craiova 79—46; Inst. 
politehnic Timișoara—I.C.F. 65—59; Inst. 
agr. Cluj-I.M.F. Tg. Mureș 75-51; Inst. 
agr. Cluj—Inst. agr. Craiova 71—36; 
Univ Buc.-Inst. pedag. Iași 61—45,, 
Inst. politeh. Timișoara-Inst. politeh. 
Galați 58—45. FETE : Univ. Buc.—Univ. 
Cluj 17-11; Inst. pedag. Iași-Inst. po
litehnic Galați 19-17; I.C.F.—Inst. pe
dagogic Timișoara 75-15.

„Preliminariile" voleibaliștilor s-au 
soldat în ultimele zile cu scoruri ca
tegorice: învingătorii — in marea lor 
majoritate — au obținut victorii la 
zero. Rezultate tehnice: BĂIEȚI: Inst. 
politeh. Brașov—Inst. agr. Craiova 
3-0; Inst. pedag. Galați—Inst pedag. 
Pitești 3—0; Univ. Timișoara—Inst. de 
Mine Petroșeni 3—0; Inst. pedag. Ti- 
mișoara-Inst. pedag. Tg. Mureș 3—0; 
Inst. pedag. Baia Mare — Inst. pedag. 
Pitești 3—0; Inst. pedag Baia Mare— 
Inst. pedag. Tg. Mureș 3—1; Inst. po
litehnic Galați—Inst. de Mine Petroșeni 
3—2. FETE: Univ. Buc.-Inst. politeh. 
Galați 3—1; I.C.F. — Inst. pedag. Tg. 
Mureș 3-0.

D-tru Miron (V) i-a dat o replică 
dîrză, însă în ultima parte a meciu
lui, el a cedat pasul, pierzînd la punc
te. Cat. pană : C-tin Gheorghiu (D) 
mulț superior, a cîștigat la puncte 
întîlnirea cu Nic. Aliuță (V).

O desfășurare dramatică a avut me
ciul din cadrul cat. semiușoare, din- 

vom vedea stmbătă seara 
semifinalelor campionatului

al R.P.R.

tre Stan Bîrsu (D) și Ion Militam 
(V). A lipsit puțin ca meciul să se 
termine în prima repriză, cu victoria 
înainte de limită, a lui Militaru. Re- 
cepționînd cîteva croșeuri de stingă 
la bărbie, Bîrsu a fost trimis la po
dea și pus, încă de cîteva ori, în difi
cultate, așa incit, gongul a fost sal
vator. In repriza a Il-a, Bîrsu și-a 
revenit și a refăcut terenul pierdut, 
dar nu în măsură să i se poată acor
da decizia de învingător la puncte. 
Aceasta îl nedreptățește pe Militaru.

Meciul din cadrul categ. ușoare 
dintre C-tin Ghiță (V) și M. Dumi
trescu (D) s-a terminat cu victoria la 
puncte, acordată lui Ghiță. In pri
mele două reprize Ghiță a fost supe
rior, a atacat tot timpul și l-a „găsit" 
deseori pe Dumitrescu. în rundul trei 
Dumitrescu a renunțat 'a lupta de
fensivă și a pornit la schimburi de 
lovituri în „serie" în care a punctat 
mai mult. La unul dintre aceste schim
buri, Ghiță a recepționat două cro
șeuri consecutive în bărbie și a că
zut la podea. Arbitrul din ring (Nic. 
Niță) a numărat k.d.-ul dar a și dat 
avertisment lui Dumitrescu, conside- 
rînd că a lovit cu. .. palma, fapt care 
nu era real. Această eroare săvîrșită 
de arbitru a contribuit, în mare mă
sură, la acordarea deciziei. Cat. semi- 
mijlocie : Ion Pițu (D) b.p. D-tru Io- 
nescu (V). Cat. mijlocie mică : C-tin 
Stănescu (D) și Ion Pițigoi (V) au 
terminat la egalitate. Cat. mijlocie : 
I. Monea (D) b.ab.repr. a Il-a F. Mus
tață (V). Cat. semigrea : D. Gheorghiu 
(D) b.ab.repr. a Il-a A. Duculescu 
(V). Cat. grea V. Mariuțan, fără să 
evolueze la valoarea sa, b.p. Nic. Mo
toc (V).

MIHAI TRANCĂ

LA TG. MUREȘ : DINAMO CRAIOVA
— C.S.M, CLUJ 24—15

întîlnirea, desfășurată sîmbătă sea
ra la Tg. Mureș, a luat sfîrșit cu vic
toria craiovenilor la un scor conclu
dent. La categoriile mici și mijlocii 
au avut loc dispute spectaculoase și 
de un bun nivel tehnic, evidențiin- 
du-se, în mod special, boxerii : C. 
Buzuluc, FI. Pătrașcu, Cornel Mihai 
de la Dinamo și A. Murg, P. Vancea, 
I. Otwiis (C.S.M).

Iată rezultatele tehnice : cat. mus
că : C. Buzuluc (D) b.p. I. Utwos. Cat. 

cocoș : P. Vancea (C.S.M.) b ab. re- 
pr. a IlI-a C. Văgîi (D). Cat. pană: 
M. Goanță (D) m.n. A. Murg (C.S.M.). 
Cat. semiușoară : FI. Pătrașcu (D) b.p. 
P. Bunea (C.S.M). Cat. ușoară: C. 
Mihai (D) b.p. I. Stoica (C.S.M.). Cat. 
semimijlocie : I. Marin (D) m.n. I. Ba
ciu (C.S.M.). Cat. mijlocie mică : N. 
Moț (D) b.p Al. Bora (C.S.M.). Cat. 
mijlocie : Al. Șandru (C.S.M.) b.p.
C. Bilă (D). Cat. semigrea : Șt. Pan
durii (D) cîștigă fără adversar. Cat. 
grea : V. Netea (D) b.desc. repr. a Il-a 
Șt. Szentanai (C.S.M.). ION PĂUȘ — 
coresp.) ,

LA TIMIȘOARA : STEAUA BUCU
REȘTI — METALUL, BOCȘA RO- 

MÎNĂ 29—11

Sîmbătă seara, Sala sporturilor din 
Timișoara, a găzduit întîlnirea dintre 
formațiile STEAUA BUCUREȘTI ȘI 
METALUL BOCȘA ROMÎNĂ. întîl
nirea a luat sfîrșit cu victoria milita
rilor la un scor sever : 29—11. Din 
cele 30 de puncte posibile Steaua n-a 
cedat decît... unul, în întîlnirea V. 
Badea — I. Gheorghe, care s-a termi
nat la egalitate.

Iată celelalte rezultate înregistrate : 
cat. muscă : C. Ciucă (S) b.p. Gru- 
iesou (M). Cat. cocoș : N. Mîndrea- 
nu (S) b.ab.repr. a Il-a A. Conian 
(M). Cat. pană : Gh. Anghel (S) b.p.
M. Surdu (M). Cat. semiușoară : E. 
Cișmaș (S) b.p. S. Popa (M). Cat. 
ușoară : I. Dinu (S) b.ab.repr. a Il-a
N. Cimpeanu (M). Cat. semimijlocie: 
Șt. Vituș (S) b.ab.repr. a Il-a Gh. 
Enculescu (M). Cat. mijlocie mică : 
H. Lov (S) b.ab.repr. I N. Ghercea 
(M). Cat. semigrea M. Nicolau (S) b.p. 
P. Kurunczi (M). Cat. grea : I. Ivan 
(S) b.ab.repr. I V. Chiriao (M). (AL. 
GROS-coresp. reg.)

LA BRAȘOV : PROGRESUL BUC. — 
MUSCELUL C. LUNG MUSCEL 23—15

în ciuda scorului, evoluția boxerilor 
din Cîmpulung Muscel a fost la înălțime 
și dacă la categoriile muscă și grea 
ar fi avut reprezentanți, situația ar 
fi fost cu totul alta. Meciurile au fost 
viu disputate, unele foarte echilibrate 
și de un bun nivel tehnic. Cele mai 
frumoase întîlniri au fost : N. Puiu 
(P) — I. Negru (M) cîștigat la puncte 
de N. Puiu ; C. Niculescu (P) — Gh. 
Ciurea (M) învingător la puncte Ni
culescu ; Șt. Popoacă (P) — Gh. Ma
nea (M) au realizat cel mai specta
culos meci al galei. La începutul re
prizei a IlI-a, însă, Manea s-a acci
dentat și a fost oprit de medic să mal 
boxeze, consemnînd victoria prin 
abandon a lui Popoacă.

Iată celelalte rezultate : cat. muscă; 
AI. Bariciu (P) cîștigă fără adversar. 
Cat. pană : Gh. Dumitrescu (M) b.p.
D. Fieraru (P). Cat. semiușoară : L. 
Flocea (M) b.p. Gh. Stănouț (P). Cat. 
mijlocie mică : C-tin Gheorghe (P) 
m.n. A. Pițigoi (M). Cat. mijlocie : 
M. Mariuțan (P) b.p. I. Manolache 
(M). Cat. semigrea : Tr. Nicolae (M) 
b.p. E. Schnapp (P). Cat. grea D. Fi
lip (P) cîștigă fără adversar. (V. PO- 
POVICI — coresp.).

troșeni (6—0 cu Institutul pedagogic 
Cluj), Institutului politehnic Galați 
(4—2 cu Institutul pedagogic Timișoara 
și 3-1 cu I.M.F. Tg. Mureș).

Partidele de handbal în 7 au oferit 
sutelor de suporteri pe lingă dispute

rTEI%IIS 0EMASĂ

ÎNTRECERILE fruntașilor pentru titlurile republicane
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Vreți să jucați 
la Dinamo?

Clubul sportiv Dinamo organizează 
concursuri de selecție la fotbal, bas
chet, handbal, atletism, box, gimnas
tică, lupte, înot, rugbi, tenis, tir și 
volei.

Pot participa tineri și tinere între 
8 și 17 ani. Concursurile au loc în fie
care luni, ora 9—11 și 16—18, pe tere
nurile din Parcul sportiv Dinamo, 
șoseaua Ștefan cel Mare.

și Constructorul Brăila au promovat în categoria A
CÎMPIA TURZII 9 (prin telefon). 

în zilele de 6, 7 și 8 septembrie, în 
sala de sport din localitate s-a dis
putat faza finală a campionatului 
de calificare la volei masculin. In 
general, jocurile prestate de echi
pele Industria Sîrmei Cîmpia Turzii, 
Constructorul Brăila, Electroputere 
Craiova și înainte Timișoara, au fost 
de bună calitate.

Competiția s-a încheiat cu promo
varea echipelor Industria Sîrmei 
Cîmpia Turzii și Constructorul Brăi
la în categoria A. Iată rezultatele; 

Ind. Sirmei cu Electroputere 3—2, 
cu înainte 3-0, cu Constructorul 
3—1 ; Constructorul cu înainte 3—2, 
cu Electroputere 3-1. Din meciul 
Electroputere—înainte nu s-a disputat 
decît un set întrucît s-a constatat 
că ambele echipe au folosit volei
baliști fără drept de joc.

Clasamentul final : 1. Ind. Sirmei ;
2. Constructorul; 3. Electroputere ;
4. înainte.

P. ȚONEA, coresp.

La capătul unei perioade cu puți
ne întreceri, activitatea competițio- 
nală oficială la tenis de masă debu
tează la începutul acestei toamne cu 
cel de al doilea concurs al etapei 
finale a campionatelor republicane 
individuale. Este vorba de întrece
rile care vor avea loc la sfîrșitul 
acestei săptămîni (vineri, sîmbătă și 
duminică) în sala Dinamo din Capi
tală.

Vor lua parte cei mai buni jucă
tori, seniori și juniori. Astfel vor fi 
prezenți la start, maestrele emerite 
ale sportului Maria Alexandru, Ela 
Constantinescu și Geta Pitică, cam
pionul țării Radu Negulescu, Dorin 

Giurgică, Adalbert Rethi, Virgil Sin- 
deanu, Gheorghe Cobirzan, Catrinel 
Folea, Matei Gantner, Sentivanif 
Hidveghi, Bodea, Marta Tompa, Eleo
nora Mihalca, Iudit Crejec, surorii»- 
Mariana Și Victoria Jandrescu, Io- 
nescu Soare, Luchian, Demian, Gelu 
Păun etc. întrecerile sînt așteptate 
cu mult interes.

întilnirile vor avea loc la probele 
de simplu bărbați, simplu femei» 
dublu bărbați, dublu femei și dublu 
mixt.
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PETRE FOOȘANEANU 
secretar general al F.R.S.B.

de iarnă, de la Cortina d’Ampezzo, 
din 1956. Comitetul Olimpic Romîn 
a hotărît ca la viitoarea Olimpiadă 
de iarnă, sportivii noștri să parti-

și a 
principala lui sarcină 
de „a învinge lipsa de 
și greutățile acestor 
se deprinde cu cerin-

Davidov, B. Maiorov, I. 
Starșinov, Alexandrov,

1703 sportivi

membri
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la Lnais- 
l înaintea 
Jocurilor.

capitala
cele opt
a căror

Patinoarul acoperit de la Innsbruck care va găzdui o parte din întrecerile turneului olimpic de hochei pe gheafă 
Foto : Richard Fraschauf—Innsbruck

înscriși pmă acum

Din lista înscrierilor 
Innsbruck rezultă că

romînă I olanda Bl- 
uiondială la sări-

blocuri din satul olimpie, 
cal.xstrucție este pe terminate.

Aceste 2 000 de persoane, împre
ună cu cei aproape 3 000 de diverși 
funcționari, tehnicieni și 
ai C.I.O. — așteptați în 
Tirolului — vor locui în

invitați atlcți din
Brumei, Igor Ter

Ovanesian, L. Ivanov, Elvira Ozoli- 
oa, Tatiana Scelkanova; Franța —
Michel Jazzy, Robert Bogey; Anglia

rSportivii noștri se pregătesc pentru Jocurile Olimpice de iarnă

Potrivit Unei știri oficiale, dată 
de Comitetul de Organizare a 
Jocurilor Olimpice de Iarnă de la 
Innsbruck (29 ianuarie — 9 februa
rie 1964) la această ediție și-au 
anunțat — oficial — participarea, 
1 703 de sportivi din 30 de țări.

sosite la 
reprezentativa 
de sportivi, 
numărului de

S.U.A. cuprinde 146 
Urmează, în ordinea 
sportivi înscriși : Austria și Ger
mania (echipa ui? Hă) cu cite 140, 
U.R.S.S. cu 130, Suedia cu 114. El
veția cu 105 și Italia cu 101.

Cum termenul de înscriere pen
tru țări expiră la 1 decembrie, iar 
cel pentru înscrierile nominale 
10 ianuarie 1964, se prevede 
numărul total de sportivi se va 
dica la 1 800, la care se vor adăuga 
cei 200 de oficiali.

„Săptămina sportivă
Capitala Japoniei va găzdui între 

11 și 16 octombrie 1963, „Săptă- 
nwna sportivă internațională*. Pune 
tul dc atracție al acestei competiții 
va fi concursul de atletism. Printre 
cei 46 de atleți și atlete din 16 țări 
invitați de Comitetul olimpic japonez 
se află și atleta 
laș, recordmană 
tura în înălțime.

Au mai fost
U.R.S.S. — V.

Turneul olimpic de hochei pe gheață
întrecerile olimpice de 

brack vor începe cu o zi 
deschiderii oficiale a . 
După cum am mai anunțat, cere
monia de deschidere este progra
mată în ziua de 29 ianuarie, fes
tivitatea urrnb'-i să aibă loc la 
trambulina de sărituri de la Ber- 
giesel. Marți, 28 ianuarie, vor avea 
loc meciurile de calificare pentru 
turneul de hochei. In urma tra
gerii la sorți efectuată de Liga in
ternațională de hochei pe gheață 
au fost stabilite următoarele întîl- 
niri preliminare: U.R.SJS, — Un
garia, S.U.A. — ROMINIA, Suedia 
— Italia, Ohosllovacea — Japonia 
sau Australia, Canada — Iugosla
via, Finlanda — Austria, Germa
nia — Polonia, Norvegia — Elveția.

înaintea acestor meciuri de ca
lificare vor mai avea loc două în
tâlniri. Una intre echipele Japoniei 
și Australiei și a doua între for
mațiile R. D. Germane și R. F. 
Germane (învingătoarea urmînd să 
reprezinte Germania la J.O.).

Cele 8 echipe care vor ciștaga 
meciurile din calificări vor evolua 
în grupa A a turneului olimpic, 
iar învinsele vor alcătui grupa B.

• Secția unională de hochei pe 
gheață a stabilit lotul U.R.S.S. pen
tru întrecerile apropiatului sezon 
competițional care culminează cu 
Jocurile Olimpice. După cum se 
știe, competiția olimpică de la 
InnsbTuck contează in același 
timp, ampianat mondial și euro
pean. Din lotul sovietic fac parte 
următorii jucători : Konov alenko, 
Zaițev. Kuzmin, Makarov (Spartak

Cea de a IX-a ediție a J.O. de 
la Innsbruck constituie, firește, 
cel mai mare eveniment interna
țional al sporturilor de iarnă.

Cei mai buni sportivi ai patriei 
noastre așteaptă cu nerăbdare 
„Olimpiada albă", pentru a dovedi 
progresul pe care l-au realizat de 
la ultima lor participare la J.O.

In așteptarea zăpezii, Comei Tăbăraș alunecă
pe.. apă

Foto : T. Ghioreanu

internațională** de la Tokio
— Brian Kilby, Bruce Tulloh, Do
rothy Hyman; Noua Zeelandă — 
Peter Snell; R.P. Polonă — Josef 
Schmidt; R.P. Ungară — Gyula Zsi- 
votzky; Finlanda -— Pauli Nevoia; 
S.U.A. —- Hayes, Carr, John Pennel, 
Jim Dupree; Etiopia — Bikila Ab- 
bebe: Belgia — Gaston Roelants; 
Suedia — Bengt Persson; R.F. Ger
mană — Peter Hamper.

In afară de atletism se vor mai 
desfășura întreceri la scrimă, ciclism, 
gimnastică, judo, haltere, tir, călă
rie, hochei pe iarbă și alte discipli
ne cuprinse în programul Olimpiadei.

Moscova), 
Maiorov,
Almetov, Loktev. Volkov, Iurzinov, 
Petuhov, Kozin (Lokomotiv Mos
cova), Firsov, Drozdov, Moiseev, 
Ragulin, V. Kuzmin (TSKA). Din 
echipa care a cucerit, în acest an, 
titlul de campioană mondială nu 
mai fac parte Iakușev, Sologubov 
și Ivanov.

• Zilele trecute și-a început 
pregătirea, sub îndrumarea antre
norului David Bauer. echipa de 
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cipe la următoarele discipline : 
bîatlon, bob, schi, probe alpine șl 
fond fete, hochei pe gheață.

BIATLON. Rezultatele promiță
toare obținute în sezonul trecut 
de către biatloniștii noștri a de
terminat formarea latului olimpic 
la această disciplină care se prac
tică în țara noastră numai de doi 

ani. Biatlonul modern de 
iarnă constă dintr-o pro
bă de fond (20 km) pe 
parcursul căreia se efec
tuează 4 trageri cu ar
ma de calibru mare. Pro
ba este foarte dificilă și 
cere o bună pregătire 
fizică, tehnică și de vo
ință. Componenții lotu
lui nostru olimpic (Nic. 
Bărbășescu, Gh. Cimpoia, 
Gh. Vilmoș, Const. Ca- 
rabela, Dumitru Zangor, 
Stelian Drăguș, Gh. Bă- 
descu și Nicolae Țeposu) 
se pregătesc sub condu
cerea antrenorilor Mar
cel Stuparu (schi) și Au
gustin Mișca (tir). Ei și- 
au început pregătirile 
incă din luna mai, în 
cadrul cluburilor, la scurt 
interval, după termina
rea sezonului. Aceasta, 
pentru ca antrenamentele 
să pornească de la un 
nivel de pregătire fizică 
road ridicat. în plus, în 
această vară s-a pus un 
accent deosebit pe trage
rea cu arma, care este de
terminantă în obținerea

umui rezultat bun. De asemenea, 
în pregătirea sportivilor s-au fo
losit numeroase mijloace de pre
gătire fizică ca : jocuri, ciclism, 
alergări pe schiuri cu role, cro
suri, gimnastică, probe atletice etc.

Normele de control efectuate în 
mod periodic indică o creștere 
substanțială a potențialului fizic 
față de anii trecuți. Pregătirile 
biatloniștii or vor continua cu toa
tă seriozitatea, astfel ca ieșirea pe 
zăpadă și primele concursuri de 
verificare să-i găsească în forma 
cea mai bună, iar la J.O. repre
zentanții noștri să poată obține un 
rezultat de valoare.

BOB. Comportarea boberilor ro- 
mini la campionatele mondiale de 
Ia Igls (Austria) a dovedit realele 
posibilități ale tineretului nostru 
de a se afirma, în viitor, în aceas- 

hochei pe gheață a 
Din lot fac pairte 36 
jucători (media de vîrstă 
22 de ani), reprezentînd 8 
cele 10 provincii ale Canadei, 
trenorul Bauer a declarat că 
ceasta este prima echipă cu adevă
rat reprezentativă a Canadei' 
adăugat că 
va fi aceea 
experiență 
băieți de a 
țele regulamentului internațional!". 

Canadei, 
de 

este 
din 
An- 
„a-

tă temerară pnobă. Cîștigarea de 
către echipajul PANȚURU-MAF- 
TEI a „Cupei Mondiale a Tinere
tului" confirmă această apreciere. 

Lotul nostru olimpic de bob este 
caracterizat prin tinerețe. Cei 8 
sportivi care constituie lotul de 
bază sînt : Ion Paațuru, Gh. Maf
iei, Alex. Oaneea, Maraton Pașov- 
schi, Romeo Nedelou, Radu Oan
eea, Constantin Coțacu și Petre 
Zeiț. Sub îndrumarea antrenorului 
Tita Rădulescu și a prof. Ion Ma
tei, acești sportivi și-au început 
pregătirile în cadrul secțiilor res
pective încă din luna iunie. Accen
tul a fost pus pe asigurarea unei 
pregătiri fizice superioare, insis- 
tîndu-se pe dezvoltarea forței, vi
tezei, coordonării. în curînd el 
vor începe antrenamentele speci
fice, care să le dezvolte curajul, 
coordonarea, acomodarea cu vite
za. Pentru aceasta vor folosi mo
tocicletele, carturile etc.

SCHI-PROBE ALPINE. Rezulta
tele obținute de schiorii noștri în 
marile concursuri intemaționaJe 
ale sezonului trecut nu au fost de 
o valoare prea ridicată. Totuși, ța- 
nîndu-se seamă de progresul evi
dent marcat de ei, în ultimii ani, 
s-a hotărît ca un Iot de schiori să 
ia parte la probele alpine de la 
J.O. Cei trei components ai lotu
lui — Cornel Tăbăraș, Curt Gohn. 
Gheorghe Bălan — sub îndrumarea 
antrenorului Gh. Roșculeț — și-au 
continuat pregătirile pe zăpadă 
pînă la sfîrșitui lunii iulie, pe Va
lea Albă din Bucegi. In cadrul sec
țiilor ei au făcut apoi antrenamente 
de pregătire fizică generală, cu o 
intensitate din ce în ce mai mare. 
Cele două luni care au mai rămas 
pînă la „ieșirea" pe zăpadă vor fi 
folosite pentru dezvoltarea pregă
tirii fizice specifice, cu ajutorul 
gimnasticii, schiului pe apă, probe
lor atletice ș.a.

SCHI-FOND FETE. Un lot tînăr 
se pregătește cu multă conștiincio
zitate și perseverență, parcurgînd 
pînă în prezent moi de km, ridi- 
cînd mii de kilograme de ! Utere, 
în dorința de a obține în apropua- 
tul sezon rezultate care să le per
mită ca în proba de ștafetă 3x5 
km la care vor participa, să poată 
avea o comportare frumoasă. Cele 
5 componente — Elena Tom, Mar
cela Bratu, Doina Boboc, Rodica 
Munteanu și Juliana Bogosi, — sub 
îndrumarea antrenorului Dumitra 
Frățilă, marchează, de la un con
trol la altul, rezultate din ce în 
ce mai bune.

Antrenorii noștri, cu sprijinul 
tov. VwgM Teodoreacu, șeful ca
tedrei de schi a I.C.F., se stră
duiesc să aplice în procesul de an
trenament cele mai bune metode, 
cele mai noi și mai eficace mij
loace, care să contribuie la o pre
gătire de un nivel cît mai ridicat.

Este de datoria tuturor antreno
rilor, a cluburilor și asociațiilor să 
asigure condițiunl cît mai bune de 
pregătire componenților loturilor 
olimpice, pentru ca la Jocurile 
Olimpice de iarnă de la Innsbruck 
sportivii noștri să obțină rezultate 
care să facă cinste culorilor pa
triei noastre.

ÎNTiLNIRI ATRACTIVE 
ÎN CAMPIONATELE 

REPUBLICANE 
INDIVIDUALE

întrecerile campionatelor republi
cane individuale de tenis se află în 
plină desfășurare. Alături de frun
tași participă și o serie de juniori 
invitați de forul nostru de speciali
tate in urma comportării frumoase 
avute eu prilejul unor competiții 
anterioare. Dintre rezultatele înre
gistrate pînă acum, merită a fi su
bliniate cele ale juniorilor Florica 
Butoi (a eliminat-o pe Livia Avram 
cu 7—5, 6—3), Ilie Năstase (4—6,
7—5, 6—3 cu T. Bădin), Iosif Chere- 
cheș (6—3, 6—1 cu Rakosi).

Alte rezultate : SIMPLU FEMEI, 
turul I: Vera Rado—Ioana Rădu- 
leecu 6—1, 6—0, Mariana Oargă—
Mariana Rădulescu 4—6, 6—3, 8—6, 
Iudit Dibar—Sanda Ciogolea 6—2, 
6—2; turul al II-lea: Ecaterina 
Horșa—Mihaeda Colceag 6—2, 6—3,
Mariana Ciogolea—Ecaterina Pusztai
6— 3, 6—2, Vera Rado—Florica Butoi
7— 5, 7—5, Hermina Zurălău (Bren
ner)—Mariana Oargă 6—1, 6—1, Ag
neta Cun—Iudit Dibar 6—2, 6—0.
Victoria Agnetei Cun constituie, de
sigur, o surpriză, dar așa cum a 
decurs meciul, succesul tinerei jucă
toare clujene — în vîrsta de numai 
14 ani — este pe deplin meritat. 
Deși a întîlnit o adversară cu aproa
pe 4 ani mai mare, Agneta Cun a 
acționat curajos, impunîndu-și o su
perioritate vădită. învinsa a fost 
inegală, a ratat supărător de mult, 
a jucat fără convingere și a exterio
rizat o stare nervoasă inadmisibilă. 
Antrenorii Marin Bădin și Aurel Se- 
gărceanu trebuie să manifeste mai 
multă grijă în conducerea procesu
lui de instruire în întregul său 
complex, cu accent deosebit pe mun
ca educativă. Iudit Dibar este un 
element tînăr și dotat, dar al cărui 
progres se realizează prea lent. Ea 
ar trebui să-și aducă un aport mai 
mare în timpul pregătirilor, să dea 
ascultarea cuvenită îndrumărilor pri* 
mite de la antrenori.

SIMPLU BĂRBAȚI, turul al II- 
lea : Dimache—Burcescu 6—1, 6—3,
Mărmureanu-Serester 3-6, 6-3, 6-4. 
Prin atacuri numeroase la fileu, 
Mărmureanu a reușit, în ciuda efor
turilor lui Serester, să-și țină mai 
mult adversarul pe linia de fund a 
terenului, să dețină inițiativa. C. 
Popov ici—Balog 7—5, 6—1, D. Viziru 
—C. Dumitrescu 6—2, 6—0, Burciu— 
Sopa 6—3, 6—1, Dron—Negru 6—1, 
2—6, 6—1, Iuhasz—MaTcu 6—1, 6—1,
Tiriac—Țereanu 6—2, 6—3 ; turul al 
III-lea: B<»ch—Dancea 6—3, 6-2, 
6—3, Ilie Năstase—Dimache 7—5, 6—1, 
6—3, Mărmureanu—Boaghe 6—2, 8-6,
6— 0. De unde ne așteptam ca Boa
ghe să dea o replică viguroasă și să 
încerce totul pentru a ieși câștigă
tor, pe teren lucrurile nu s-au pe
trecut astfel. Cu excepția setului 
secund unde lupta a fost echilibrată, 
in rest, Boaghe a acționat la întâm
plare, fără ardoare, în timp ce Miir- 
mureanu a folosit loviturile tari la 
plasă. D. Vizirii—C. Popovici 7—5, 
2—6, 6—1, 6—1, Bardan—Burciu 8—6,
7— 5, 0—6, 6-4, C. Năstase—Dron
6-3, 7—9, 6-2, 13—11. în ultimul set, 
C. Năstase a avut 6 meciboluri. în 
general partida a fost disputată cu 
dîrzenie, tînărul Dron opunînd multă 
rezistență experimentatului său ad
versar. Iuhasz—Faur 6—1, 6—4, 6—3, 
Țiriac—Cherecheș 6-0, 6-1, 6—1.

Competiția continuă azi de la ora 
15,15 (cu sferturile de finală la sim
plu bărbați și simplu femei) și 
miine de la ora 8,15 și 15,15 cu pro
bele de dublu.

C. COMARNISCHl

Aurul Brad și Voința 
Tg. Mureș vor juca 

in categoria A
BRAD (prin telefon). Turneul fi

nal al campionatului masculin de cali- 
ficaire la baschet a fost cîștigat de 
echipe Aurul Brad, urmată de Voința 
Tg. Mureș, Voința Satu Mare și Con
structorul Iași. Aurul Brad și Voința 
Tg. Mureș vor juca din această toam
nă în categoria A. Iată și rezultatele 
înregistrate : Voința Tg. Mureș — Vo
ința Satu Mare 55—42, Voința Tg. 
Mureș — Constructorul 56—31, Voința 
Satu Mare — Constructorul 61—39, 
Aurul — Constructorul 40—27, Aurul — 
Voința Satu Mare 61—55, Aurul — 
Voința Tg. Mureș 56—50. (MilHAI 
SUSAN-coresp)



rrROLUL PLOIEȘTI A PLECAT AZI LA ISTANBUL Actualitățid Duminică în categoria C
Xipă Rapid, care a jucat săptămîna 
sută cu Beșiktaș, o altă echipă 
tiînească evoluează la Istanbul în- 
j competiție oficială. Este vorba 
Petrolul Ploiești, care va întîlni 
formația turcă Fenerbahce în ca

ii „Cupei Cupelor".
'otbaliștii ploieșteni plecă azi di- 
îeață, pe calea aerului. Fac de- 
sarea următorii jucători; Sfetcu, 
îanțu, Dumitru Nieolae, Florea, 
mea, Marin Mareei, Badea, Iu-

Dridea I, A. Munteanu, Moldo-

buletinul categoriei B
Seria I

1INAMO BACĂU — ȘTIINȚA GA- 
ȚI (3—9). Jocul nu a reușit să-i 
Jțusnească decît în parte pe spec- 
wi. S-a practicat un fotbal fără 
zont, fără faze spectaculoase. în 
da victoriei realizată prin golurile 
reale de Lazăr (min. 33 și 87) și 
bile (min. 80), Dinamo a jucat slab, 
condus cu scăpări N. Cursaru —

.reții. (Die Iancu-coresp. reg).

ntAOTORUL BRAȘOV — CHIMIA 
.GARAȘ (4—1). Meciul a plăcut și, 
alocuri, a avut un nivel tehnic bun. 
cîmip forțele au fost egale, însă 
care au ajuns de mai multe ori și 

,u descurcat mai bine în iața porții 
fost jucătorii echipei locale. Ei au 

ista^ mai mult și au știut să pro- 
î de greșelile apărării oaspeților,
rpmnzător de slab s-a comportat

de atac a Chimiei. Au marcat: 
un (min. 25), Binder (min. 55 și 
, Budai (min. 89) pentru Tractorul, 
imit.ru (min. 74), pentru Chimia. A 
îrdus bine Gh. Olteanu — Bucu- 
iti. (C. Gruia — coresp. reg)
FLACARA MORENI — ȘTIINȚA 
JCURE.ȘTI (2—0). Echipa locală a 
tal multe ocazii în special în prima 
ariză. Flacăra nu și-a asigurat vic- 
,-ia decît în ultimele 10 minute cînd 

marcat Bocin (min. 81) și Cruțiu 
in. 84). Studenții s-au apărat cu 
rzenie, evidențoindu-se în special 
rtarul Ghenov. Ei au ratat un pe- 
Jti (min. 60) prin Tuz. A condus 
greșeli V. Paladescu — Galați. (Gh. 

nea și R. Săvulescu — coreep.)

Seria a ll-a
A. S. CUGIR — C.F.R. TIMIȘOARA 
-1). In prima parte a jocului, avînd 
antajul vîntului, oaspeții domină și 
ușesc să deschidă scorul prin Mure- 
n (min. 30). Golul egalizator este 
aiizat 10 minute mai tîrziu de Bur- 
1. Tn repriza a doua feroviarii cau- 
să mențină rezultatul înscris pe ta
le de marcaj și fac mai mult un 
: de apărare. (M. Vîloeanu — co- 
sp.)
A.S.M.D. SATU MARE — C.S.M. 
ÎȘIȚA (2—2). 7 000 de spectatori au 
sstat la acest joc în care A.S.M.D. 
i comportat mai bine decît în etapa 
■cută. Fotbaliștii din echipa locală 

inițiat acțiuni în viteză dar s-au 
vedit deficitari în ceea Pe privește

OI SPORTIVI NE VORBESC DESPRE ASOCIAȚIILE LOR
La întrecerile finale pe regiunea București a Spartachiadei de vară, desfă- 

rate nu de mult pe stadionul Dinamo, am făcut cunoștință cn doi sportivi, 
rticipanți la competiție, care ne-au spus lucruri foarte interesante despre aso- 
țiile sportive din care fac partet Este vorba de tînăra atletă Maria Jangu din 
îciația sportivă Unirea-Răcari (participantă Ia finala Spartachiadei la probele 
săritură în înălțime și 800 m) și de Nieolae Fundățeanu din asociația Drum 

nt din comuna Rada Negru, raionul Călărași (component al echipei de oină a 
onului — locul II în finală și campion la trîrrtă la categ. 68 kg).

Dam cuvintul celor doi sportivi:

LR1A JANGU — UNIREA RĂCARI

Asociația noastră sportivă are o acti
nie destul de frumoasă. Consiliul aso- 
fiei (președinte Nieolae Tancu) se 
ipu îndeaproape de atragerea tinere- 
ui din comună în practicarea sportu- 

La Răcori se organizează de 4—5 
pe an diferite competiții de mase, la 

e participă un număr însemnat de 
eri. La întrecerile Spartachiadei de 
o, de exemplu, s-au înscris la con- 
suri peste 300 de băieți și fete.
Asociația noastră are secții de hand- 
, atletism, volei, tenis de masă, trîn- 
și fotbal.
7 să spun cîteva cuvinte despre secția 
atletism din care fac parte și eu. 
comună există toate condițiile să 

cticăm acest sport. Avem echipament 
materiale de atletism. Avem acces și 
terenul de sport, dar bineînțeles a- 

ci cînd fotbaliștii nu fac antrena- 
U... Secția de atletism are peste 20 
membri activi, care practică tot timpul 
ilui acest sport, iar la probele de 
itism din cadrul competițiilor de 
să participă jur de S0 de tineri 

veanu, Ionescu, D. Munteanu, Mo- 
canu, Iordache. Lotul este însoțit de 
antrenorii I. Oană și C. Cernăianu.

METALUL TTRGOVIȘTE-
DUROSTOR (R.P.B.) 2-0 (1-0)
Jucind ieri la Silistra, cu echipa 

locală Durostor, formația Metalul din 
Tîrgoviște a obținut victoria cu 2-0 
(1-0), prin punctele marcate de Con
stantin (min. 20) și Mureșan (man. 
75).

precizia în șuturile trase la poartă. 
De exemplu, Tiron (în min. 26 și 77) 
și Ștefănescu (în min. 52) s-au aflat 
numai cu portarul în față dar au ra
tat. C.S.M. a luptat cu elan pentru 
un rezultat ciț mai valoros și jucînd 
organizat în apărare și atac. Au mar
cat : Silaghi (min. 3), Tiron (min. 44) 
pentru A.S.M.D. și Sfîrlogea (min. 
41 și 73) pentru C.S.M. A condus co
rect arbitrul Gh. Popovici — Bucu
rești. (A. Verba — coresp.)

C.S.M. CLUJ — IND. S1RMEI C. 
TURZII (2—0). Un joc de slab nivel 
tehnic în care gazdele a.u dominat 
tot timpul. C.S.M. a învins pe menit 
prin golurile înscrise de Stanciu (min. 
57) și Mureșan (min. 80). Oaspeții au 
atacat rareori și atunci fără forță și 
deziînat. S-au remarcat: Chimer,
Stăncel (C.S.M.), Rab și Chețan (Ind. 
Sîrmei). A condus satisfăcător: R. 
Mărgărit — București. (V. Cacovea- 
nn -coresp.) 

MINERUL LUPENI — FLAMURA 
ROȘIE ORADEA (2—8). Buna pre
gătire a ambelor echipe a contribuit 
la realizarea unui frumos spectacol 
fotbalistic. Gazdele au obținut victoria 
întrucît au arătat o orientare mai 
bună în jocul din cîmp. Cele două 
goluri au fost realizate de Nicolau 
(mân. 4) și Băluțiu (min. 77 din 11 m). 
Flamura roșie s-a apărat organizat și 
a atacat periculos. Cel mai bun de 
pe teren portarul orădean Silaghi. La 
buna calitate a jocului a contribuit 
și arbitrajul excelent prestat de Șt. 
Mataizer-Craiova. (I. Ciortea și I. 
Ootescu — coresp.)

ARIEȘUL TURDA — JIUL PE
TRII. A (4—0). Meci cu două aspecte 
total diferite : în prima repriză — 
anost, în cea de a doua Arieșul in
sistă mai mult și creează faze spec
taculoase. Au marcat : Onacă (min. 
45), Mărgineenu (min. 66), Nicoaxă 
(min. 68, autogol), Bona (min. 76). 
(I. Palachi și P. Lazăr — coresp.)

MUREȘUL TG. MUREȘ — MINE
RUL BAIA MARE (1—2). Echipa lo
cală a jucat fără convingere lăsîndu- 
se depășită în majoritatea fazelor. în
vingătorii au prestat un joc precis 
și au înscris două goluri de toată fru
musețea prin Drăgan (min. 4) și Vaida 
(min. 74). Pentru Mureșul a marcat 
Fodor (mân. 14). A condu» bine Aurel 
Berutu — București. (Vasile Radar f. j 
coresp.).

și tinere. La crosuri și mai mulți. Ca 
instructor voluntar pentru atletism îl 
avem pe profesorul Teodor Burlacu.

In ceea ce privește sprijinul pe care-1 
acordă consiliul asociației unui sport 
sau altul, pot spune că locul unu îl 
ocupă fotbalul, mai ales acum cînd 
Unirea Răcori activează în campionatul 
categoriei C. Deoarece frații mei joacă 
fotbal la Unirea Răcari, cunosc mai în
deaproape activitatea secției și sprijinul 
pe care îl primește din partea conducerii 
asociației. Voi aminti doar că echipa are 
zece rînduri de echipament și aproape 
50 de mingi. Au și hand boli știi și volei
baliștii echipament; cite un rînd și cite 
5—6 mingi vechi... Sperăm deci că con
siliul asociației, cu toate că are... pro
bleme cu echipa de fotbal, va acorda 
mai multă atenție și altor ramuri spor
tive. Că așa este bine...
N1COLAE FUNDĂȚEANU — DRUM 

NOU, RADU NEGRU
Numărul membrilor UCFS înscriși în 

asociația noastră este de peste 700, toți 
cu cotizația sportivă achitată la zi. Pre
ședintele asociației, învățătorul Iulian

STEAGUL ROȘU BRAȘOV 1N „CUPA 
ORAȘELOR TlRGURI"

Federația de specialitate a desem
nat formația brașoverană Steagul 
roșu ca reprezentantă a fotbalului 
nostru în „Cupa orașelor tîrgwri". în 
primul joc Steagul roșu va avea ca 
adversar echipa Lokomotiv Plovdiv 
(R. P. Bulgaria).

SELECȚIONATA SUDANULUI 
JOACA MÎ1NE LA GALAȚI

Numeroși gălățeni iubitori ai fot
balului vot avea prilejul să vadă mîi- 
ne la lucru selecționata Sudanului, 
care, în încheierea turneului între
prins în țara noastră, va juca eu Si
derurgistul.

JOS, DOUA meciuri de 
CATEGORIA B

Așa cum s-a mai anunțat, meciurile 
Metalul București — Metalul Tîrgo
viște și C.S.M. Sibiu — Gaz Metan 
Mediaș nu s-au disputat duminică 
pentru că Metalul Tîrgoviște și C.S.M. 
Sibiu au susținut partide internațio
nale. Aceste jocuri vor avea loc joi 
12 septembrie. 1. l aminorul Brăila 2 2 0 0 8:3 4

Z. Chimia Onești 2 1 1 0 3:2 3
3. Moldova Molnești 2 1 0 1 5:3 2

Balonul expediat de înaintașul Maraton de la Minerul Deva s-a oprit tn plasă, 
spre dezamăgirea portarului echipei Steaua roșie Salonta

Deculescu, este un activist sportiv foarte 
harnic. Pe lingă funcția de președinte 
al asociației mai are una foarte impor
tantă pentru noi și anume aceea de an
trenor al primei noastre echipe de oină. 
Trebuie să știți că în comuna noastră 
oină este la concurență cu fotbalul. A- 
sociația are în evidența sa aproape 100 
de jucători și 5 echipe. După oină ur
mează trînta, sport cu multă priză în 
rîndurile tinerilor dar cam neglijat în 
ultimul timp de consiliul asociației. (A- 
sociația Drum nou a avut doi repre
zentanți în echipa de trîntă a raionului 
Călărași la finala pe regiune). Avem o 
bază sportivă destul de bine utilată care 
cuprinde un teren de fotbal, o pistă de 
atletism, un portic de gimnastică și tere
nuri de joc pentru oină, handbal și volei.

Activitatea sportivă se organizează pe 
brigăzile de muncă în cadrul gospodăriei 
colective ceea ce face ca la competițiile 
de mase să avem numeroși participanți. 
O pur te dintre ei sînt foarte bine pregă
tiți, deoarece participă la întreceri orga
nizate în cadrul brigăzilor. La organi
zarea „duminicilor sportive* sportivii 
din brigăzi au o contribuție însemnată. 
De exemplu, sportivii brigăzii a lV-a 
„cîmp* (brigadier D. Pîrvu, un mare 
amator de sport) sînt prezenți la toate 
întîlnirile pe care le organizează asocia
ția. Brigada cuprinde cîțiva sportivi 
foarte buni ca L. Clinici, I. Pigui și Al. 
Fundățeanu la oină și atletism. Brigada 
a IV~a „cîmp** ore și o echipă „proprie* 
de fotbal care a cîștigat multe meciuri 
chiar și cu formațiile altor comune.

SERIA EST
RAPID FOCȘANI — RAPID MIZIL (2—0). 

Localnicii au cîștigat datorita unui plus de 
energie și precizie în fazele de poarta. 
(I. Samoliâ — coresp.).

FLAMURA ROȘIE TECUCI — UNIREA BO
TOȘANI (3—2). A lost un joc de lactuiâ 
slaba. Victoria localnicilor e pe deplin 
meritată. Au înscris: Șteianiu (min. 38), Ro
man (min. 40), Ciornei (autogol în min. 60) 
și, respectiv, Spiridon (min. 11) și Vișan 
(min. 65). (C. Filițâ — coresp.).

DINAMO SUCEAVA — LAMINORUL BRĂ
ILA (2—3). Un meci de mare luptă în care 
sucevenii ar ii meritat un punct. Au mar
cat Barta (min. 48) și Sercâu (min. 60) pen
tru Dinamo. Tudor (min. 56 și 70) și Ciubo- 
taru (min. 67) pentru oaspeți. (B. Muntea
nu .—■ coresp.).

TEXTILA BUHUȘI — MOLDOVA MO1NEȘTI 
(2—1). Lupta pentru obținerea celor două 
puncte a fost aprig disputată. Autorii go
lurilor: Raic (min. 61), Popa (min. 90) de 
la învingători și Caidaș (min. 78) de la în
vinși. (I. Vieru — coresp.).

METALOSPOHT GALAȚI — CHIMIA O- 
NEȘTI (1—1). Echipa locală nu a Batistă- 
cut, angrenîndu-se într-un joc de uzură, 
lipsit de eficacitate. Au marcat : Lungu 
(min. 18) pentru gazde și Antal (min. 59) 
pentru oaspeți. (N. CtieJcâ — coresp.).

MOLDOVA IAȘI — RULMENTUL BiBLAD 
(2—1). Gazdele au dominat mai mult și 
au cîștigat pe merit. Au înscris : Alexan- 
drescu (min. 35) și Chirilă (min. 82) pen- 
Iru Moldova, respectiv Luchian (min. 40). 
jucătorii Rusu (Moldova) și Nichilor (Rul
mentul) au lost eliminați pentru lovirea 
intenționată a adversarului (E. Ursu— 
coresp.).

CLASAMENT

Un sport care se practică doar de 
Cîțiva ani, dar are mare succes, este 
ciclismul. Deoarece numeroși tineri din 
comună au biciclete se organizează nu
meroase concursuri. Deseori, spre înserat, 
cînd tinerii colectiviști se întorc de la 
muncă, poți asista pe ulițele comunei 
la concursuri cicliste ad-hoc. Vara aceasta 
la întrecerile cicliste organizate de aso
ciația Drum nou au participat de regulă 
35—40 de tineri, printre care multe 
fete. Brigada „legumicolă* are cele mai 
bune cicliste. Tinerele colectiviste ce. 
Aurica Deac (prezentă și la finala 
regiune a Spartachiadei), Maria Că
prar u și Păpușa Ntțu sînt mereu pre
zente la întrecerile cicliste.

Trebuie să amintesc și de frumoasele 
întreceri pe care obișnuim să le sus
ținem cu sportivii comunelor învecinate. 
Nu de mult, ne-am întrecut la oină, 
fotbal și atletism cu sportivii din co
munele Modelu și Călărașii Vechi. Cîș- 
tigătorii, la toate probele, au fost spor
tivii din Radu Negru.

Baza materială a asociației noastre este 
asigurată în primul rînd din cotizațiile 
UCFS și din contribuția G.A.C. Numai 
anul acesta conducerea gospodăriei (pre
ședinte Ion Achim) a alocat pentru echi
pament și materiale sportive suma de 
4000 de lei. Acum, în magazia asocia
ției există trei rînduri de echipament 
pentru jucătorii de oină, două pentru 
fotbaliști, 25 de mingi de oină, mingi 
de volei și handbal, tricouri pentru at- 
lefi și cicliști etc.

Nu greșesc cu nimic dacă afirm că a- 
sociația noastră este printre fruntașe 
în raionul Călărași.

X. R.

4. Rapid Mirii 2 1 0 1 J:2 2
5—8. Dinam© Suceava 2 1 0 1 3:3 2
5—8. Rulmentul Bxrlad 2 1 0 1 3:3 2
5—8. Textila Buhuși 2 1 8 1 3:3 2
5-—8. Flamura roșie Tecuci 2 1 0 1 4:4 2
9. Rapid Focșani 2 1 0 1 3:4 2

10. Moldova lași 2 1 0 1 3:6 2
11. Metaîospori Galați 2 0 1 1 1:4 1
22. Unirea Botoșani 2 0 0 2 2:4 0

SERIA SUD

electrica fieni — tehnometal bucu
rești (0—2). Jucînd în 10 oameni din mi
nutul 60 (Ciâciun, accidentat, a ieșit de p© 
teren). Electrica a pierdut, în cele din 
urmă, prin golurile marcate de Moțoc 
(min. 71) și Bogdan (min. 89) pentru Teh
nometal. (G. Avram. — coresp.).

METALUL PITEȘTI — PROGRESUL ALE
XANDRIA (1—1). Meci de lactuiâ tehnică 
scăzută în care ambele echipe cu jucat 
confuz, cu multe greșeli. Metalul a domi
nai mai mult în repriza întîi, dar nu a în
scris decît după pauză, în min. 48, prin 
Matea. Progresul a egalat în min. 65 prin 
Lalu. (I. Udrescu — coresp.).

DINAMO VICTORIA BUC. — PORTUL 
CONSTANȚA (2—0). Punctele au lost dis
putate cn dîrzenie de două echipe tinere. 
Bucureștenii au obținut victoria — pe de
plin meritată — după un joc disputat în 
limitele sportivității. Golurile au fost mar
cate de Daniel Ene (min. 29 și 82). (N. To- 
kacek — coresp).

ELECTRICA CONSTANȚA — FLACARA 
ROȘIE BUCUREȘTI (1—2). Intîlnireu a lost 
de slabă factură tehDică. Au marcat: Mi
hai (min. 2) pentru Electrica, Iliescu (min. 
15) și Floreseu (min. 56) pentru Flacăra 
roșie. (E. Petire — coresp).

CLASAMENT
I. C.F.R. Roșiori 2 2 0 0 2:0 4
2. Tehnometal București 2 2 0 0 4:1 4
3. Dinamo Victoria Buc. 2 1 1 0 3:1 3
4. Portul Constanța 2 1 0 1 4:2 2
5. Victoria Giurgiu 2 1 0 1 4:3 2

6—8. Progresul Alexandria 2 0 2 0 2:2 2
6—fi. Flacăra roșie București 2 1 0 1 2:2 2
6—8. Metalul Pitești 2 0 2 0 3:3 2
9. Muscelul Cîmpulung 2 1 0 1 5:4 2

10. Unirea Răcari 2 0 1 1 2:5 1
11. Electrica Constanța 2 0 0 2 2:4 0
12. Electrica Fieni 2 0 0 2 0:6 0

SERIA VEST
ELECTROPUTERE CRAIOVA — TEBA A- 

RAD (2—2). Peste 2000 de spectatori ou ur
mărit un meci dinamic, spectaculos. După 
ce au fost condus© cu 2—0, gazdele au în
ceput să practice un joc „taie’ în care 
Stere, Fîță și Teodorescu au fost dezapro
bați de public. Au marcat : Matei (min. 67 
din 11 m) și Marin (min. 83) pentru craio- 
veni și respectiv Morar (min. 40 și 60). 
(T. Ștelânescn — coresp.).

SIDERURGISTUL HUNEDOARA — C.F.R. 
ARAD (2—2). Joc de slabă factură tehnică. 
Au înscris: Vasiu (min. 1 din 11 m) și Tă- 
taru (min. 20) pentru gazde, Seneș (min. 10 
din 11 m) și Pantea (min. 16) pentru C.F.R. 
(Albu Voiau — coresp).

METALUL TR. SEVERIN — PANDURII TG. 
JIU (1—0). Joc echilibrat în care ambele e- 
chipe au ratat numeroase ocazii de gol. 
Unicul punct al partidei a fost marcat de 
Ghinca (min. 33). (Gh. și Petre Manaiu — 
coresp.).

VICTORIA CALAN — TRACTORUL CORA
BIA (1—0). Gazdele au dominat mai mult,- 
în special în repriza a II-a cină au des
chis scorul prin Culenco (min. 47). (A. Tuzu 
— coresp.).

MINERUL DEVA — STEAUA ROȘIE SA
LONTA (2—0). Victorie meritată la capătul 
unei partide dinamice, spectaculoase. Au
torii golurilor : Maraton (min. 20) și Buciu- 
ceanu (min. 62). 3. Simian și Gh. Cioranu 
—• coresp.).

VAGONUL ARAD — ELECTROMOTOR TI
MIȘOARA (5—0). Arădenii au practicat un 
joc frumos, eficace. Au marcat în ordin©:! 
Schveillingei, Toma (2) și Macovei (2).| 
(ȘL lacob — coresp ).

CLASAMENT

Foto: Virgil Onoiu—Deva

1. Victoria Călan 2 1 1 0 1:0 3
2. Minerul Deva 2 1 1 0 4:2 3
3. C.F.R. Arad 2 1 1 0 3:2 3

4—5. Tractorul Corabia 2 1 0 1 6:1 2
4—5. Pandurii Tg. Jiu 2 1 0 1 6:1 2

6. Vagonul Arad 2 1 t> 1 7:3 2*
7. Teba Arad 2 0 2 0 2:2 2
8 Steaua roșie Salonta 2 1 0 1 3:4 2
9. Metalul Tr. Severin 2 1 0 1 1:6 2

10. Electroputeie Craiova 2 0 I 1 2:3 1
11. Electromotor Timișoara 2 0 1 1 2:7 11
12. Siderurgistul Hunedoara 2 0 1 1 2:8 1

SERIA NORD
DINAMO ORAȘUL DR. P. GROZA — MI

NERUL BAIA SPRIE (1—0). Meci al ocazi
ilor ratate. A impresionat în mod plăcut 
apărarea oaspeților. Unicul gol a fost în
scris de Petxică în min. 42 din 11 m. (M. 
Domițian — coresp.).

CHIMICA TIRNAVENI — SODA OCNA 
MUREȘ (0—2). Victoria oaspeților este me
ritată. Ei au depășit net, Ia toate capito
lele, echipa locală. Au înscris: Cutași (min. 
3) și Mureșan (min. 20). A condus foarte 
bine Comei Popa — București. (1. Hasașlu 
— coresp.).

METROM BRAȘOV — GLORIA BISTRIȚA 
(3—2). Localnicii au obținut o victorie mun
cită, la capătul unui meci disputat, în spe
cial, în prima repriză. Au marcat: Radu 
(min. 11), Mileșan (min. 31 și 76) pentru 
Metrom, Botescu (min. 27 și 28) pentru 
Gloria. (P. Dumitrescu — coresp.).

METALURGISTUL B. MARE — TEXTILA SF. 
GHEORGHE (3—1) In prima repriză, oaspe
ții au jucat mai bine și au condus cu 1—0 
prin golul înscris în min. 8 de Pol. In cea 
de a doua, gazdele și-au impus jocul și 
au cîștigat prin punctele marcate de Noisli 
I (min. 65), Șerban (min. 73), Ignat (min. 
88 din 11 m).

UNIREA DEJ — RAPID TG MUREȘ (5—1). 
Partida a fost la discreția localnicilor care 
au marcat prin Bujor (min. 24 din 11 m, 
min. 78 și 89) și Goran (min 76 șl 79). Oas
peții au deschis scorul în min. 14 prin Ta- 
maș care a transformat un penalti. (A. Con
trai — coresp.). __

RECOLTA CĂREI — FAIANȚA SIGHIȘOA
RA (2—0). Meci de slabă calitate. Cele 
două qoluri au lost înscrise de Hauler 
(min. 18) și Koch (min. 89). (Tr. Silaghi — 
cor-esp.).

CLASAMENT
1. Recolta Cărei
2. Unirea Dej

3—4. Soda Ocna Mureș
3—4. Metalurgistul B. Mare
5—8. Dinamo Or. Dr. P. Groza
5—8. Minerul Baia Sprie
5—8. Gloria Bistrița
5—8. Metrom Brașov
9—10. Chimice Tîxnăveni
9—10. Textila SL Gheorghe
11. Rapid Tg. Mureș
12. Faianța Sighișoara

2 2 0 0 4:1 4
2 2 0 0 7:2 4
2 1 0 1 3:2 2
2 1 0 1 3:2 2
2 I 0 1 1:1 2
2 1 0 1 1:1 2
2 1 0 1 3:3 2
2 1 0 1 3:3 2
2 1 0 1 2:3 2
2 1 0 1 2:3 2
2 0 0 2 2:7 0
2 0 • 2 1:4 0

imit.ru


„Cupa Olimpia" întrecerile echipelo

M. Dumitriu și I. Nițu și-uu îndeplinit 
norma olimpică pe unul 1963

Timp de două zile, pe poligonul Tu- 
■ari, s-au desfășurat întrecerile dotate 
eu „Cupa Olimpia*, concurs care a con
stituit un bun prilej de verificare pen
tru trăgătorii fruntași înaintea campio
natelor republicane. Pe standurile do 
tragere au luat loc sportivi din toate 
cluburile bucureștene, de la Petrolul 
Ploiești și U.T. Arad, Rezultatele au 
fost în general modeste — unele chiar 
slabe — ieșind în evidență doar per
formanțele înregistrate de Mihai Dumi-

(Olimpia) 550 p; 2. N. Flamaropol 
(Olimpia) 544 p; 3. T. Jeglinschi (Di
namo) 544 p. Pe echipe: 1. Olimpia 
2169 p; 2. Dinamo 2148 p; 3. Steaua 
2046 p. Armă liberă calibru redus 3x30 
Jocuri senioare, poziția culcat: 1. Eda 
Baia (Știința) 288 p; 2. Teodora Nae 
(Dinamo) 287 p; 3. Ana Goreti (Olim
pia) 287 p. Pe echipe: 1. Știința 853 
p; 2. Metalul 815 p; 3. Steaua 836 p; 
poziția in genunchi: 1. Eda Baia 280 p; 
2. Ana Capela (Olimpia) 273 p; 3. Ioana

O ETAPĂ CU SURPRIZE
sala Giulești din Capitală s-aIn

desfășurat, sîmbătă și duminică, cea de 
a treia etapă a campionatului republi
can de lupte pe echipe, în care s-au 
întrecut formațiile ce alcătuiesc grupa 
a doua. In revenire de formă, sportivii 
de la Progresul București au reușit 
să-și depășească adversarii și să acu
muleze cele mai multe puncte în grupa 
respectivă. Intîlnirile au fost dina
mice, au plăcut publicului spectator. 
Față de etapa precedentă, s-a obser
vat că majoritatea concurenților nu 
au mai dat semne de oboseală. Intr-un 
cuvint, pregătirea fizică a fost satis
făcătoare. Dintre luptătorii care au e- 
voluat, au plăcut îndeosebi I. Cuc 
(Unio Satu Mare) la categoria grea, 
N. Blejan (Rapid) și L. Buha (Pro
gresul).

In celelalte grupe rezultatele au 
fost cele scontate. Steaua s-a impus 
cu autoritate în meciurile de la Re
șița, Dinamo a dispus „la scor" de 
partenerii din grupa de la Galați, iar 
Chimistul o adevărată revelație, și-a 
depășit adversarii care au evoluat la 
Baia Mare. De nerecunoscut a fost 
însă Metalul București care a cedat la 
A.S.M. Lugoj și Chimistul Baia Mare 
și cu greu a reușit un rezultat de ega
litate cu Electroputere Craiova. De 
asemenea. C.S.M. Reșița s-a prezen
tat și de data aceasta destul de slab și 
numai faptul că Vagonul Arad a ab
sentat de la o etapă, formația reși- 
țeană își păstrează același loc în cla
sament: 15. Este timpul ca antrenorii 
să se gindească serios la felul cum a 
evoluat echipa în acestei trei etape și 
să adopte măsurile corespunzătoare.

După cum ne-au relatat și co 
pondenții noștri, arbitrajele au 
de data aceasta bune.

Iată rezultatele : Rapid cu 1 
greșul 13—15 (7—7 și 6—8), cu l 
Satu Mare 17—15 (6—10 șl 11—5) și 
Voinfa Tg. Mureș 16—14 (10—4 și 6- 
Progresui cu Unio Satu Mare lt 
(6—8 și 10—4) și cu Voința Tg. Mi 
22—8 (14—0 Și 8-8). Unio Satu Mo 
Voin(a Tg. Mureș 16—14 (12—2 și 4-

V. GODESC

CAMPIONATUL REPUBLICAN

Primele echipe calificate in finala pe țară
Torpedo 14 p.„ 3. Drum Nou 10 p., 
4. Recolta 6 p.

REȘIȚA, 8 (prin telefon). — Cele 
frumoase întilniri le-au oferit s; 
tivii de la Steaua și Steagul roșu, 
zultate: Steaua cu Steagul roșu Ii 
(8-6 și 9—5), cu C.S.M. Reșița 1 
(12—0 și 14—2), cu C.F.R. Timiș: 
26—2 (10-2 și 16—0). Steagul roșu 1 
șov cu C.S.M. Reșița 27—5 ((11—l 
16—0) și cu C.F.R. Timișoara < 
(12—2 și 14-2). C.S.M. Reșița - C. 
Timișoara 19—11 (9—5 și 6—10).

I. PLĂVIȚU, cores

„libere” 
din cauza

Baia Mare

i. iv/țu

triu (Steaua) la pistol viteză și Ilie 
Mițu (Olimpia) la pistol precizie. Ambii 
trăgători și-au realizat cu acest prilej 
norma olimpică pentru cea de a doua 
parte a anului 1963. (M. Dumitriu a 
roconfirmat-c). Este îmbucurător faptul 
c» 1. Nițu t reușit, în fine, să ajungă 
la adevărata lui valoare, totalizînd 550 
puncte. Cu un piu» de concentrare, M. 
Dumitriu putea să atingă performanța 
anterioară : 591 p.

La probele de armă în schimb, rezul
tatele sînt sub orice critică, atît la se
niori șl senioare cît și la juniori. 
Trebuie menționat și faptul că o par
te din trăgătorii de la pistol viteză au 
scăpat siluete (G. Maghiar de pildă, 
o scăpat șase) !ț

Organizatorii, (Clubrl Olimpia) sau 
străduit să asigure cele mai bune con
diții pentru desfășurarea întrecerilor ți 
au reușit. Concursul a fost dotat cu nu
meroase premii pentru cele mai bune 
rezultate.

Iată rezultatele: pistol viteză: 1. M. 
DUMITRIU (Steaua) 589 p; 2. Șt- 
Petrescu (Dinamo) 582 p; 3. M. Roșea 
(Dinamo) 580 p. Pe echipe: 1. Dinamo 
2252 p; 2. Steaua 2195 p; 3. Olimpia 
2097 p. Pistol sport: 1. N. Moisescu 
(Știința) 556 p; 2. Gh. Oproiu (Olim
pia) 555 p; 3. C. Feciorescu (Steaua) 
552 p. Pe echipe: 1. OLIMPIA 2179 p. 
nou record al R.P.R. (vechiul record 
2138 p). Pistol precizie: 1. I. NIȚU

Soare (Știința) 272 p. Pe echipe: 
Știința 822 p. Poziția In picioare: 
Ioana £___
p; 3. Eda Baia 250 p. Pe echipe: 1. 
Știința 757 p. Pe trei poziții: 1. Eda 
Baia 818 p; 2. Ioana Soare 816 p; 3. 
Ana Goreti 798 p. Pe echipe: 1. Știința 
2432 p; 2. Olimpia 2378 p; 3. Metalul 
2315 p; juniori: poziția culcat: 1. 8. 
Niculescu (Petrolul Ploiești), iar pe 
echipe Petrolul Ploiești 844 p; poziția 
in genunchi: 1, A. Dumitrescu (Olimpia) 
273 p, iar pe echipe Olimpia 786 p. 
Poziția în picioare: 1. O. Ciselschi
(Steaua) 251 p, iar pe echipe Steaua cu 
736 p. Pe trei poziții: 1. A. Dumitrescu 
795 p, iar pe echipe Steaua 2329 p. 
Armă liberă calibru redus 3x40 focuri, 
poziția culcat: 1. M. Antal (Știința) 
389 p; 2. 6. Stoian (Știința) 386 p;
3. 0. Toth (U.T. Arad) 385 p; pe echipe: 
Steaua 1527 p. Poziția in genunchi: 
1. 0. Antonescu (Olimpia) 374 p; 2 
G. Vasilescu (Olimpia) 369 p; 3. R 
Pontbriant (Olimpia) 369 p; pe echipe: 
Olimpia 1469 p. Pozifia In picioare:
1. M. Antal 357 p; 2. N. Rotaru (Steaua) 
354 p; 3. 6. Antonescu 353 p; pe echipe: 
Steaua 1392 p. Pe trei poziții: 1. M. 
Antal 1113 p; 2. G. Antonescu 1105 p;
3. G. Vasilescu 1097 p; pe echipe: 
4350 p.

Clasament general: 1. Olimpia
2. Steaua 13 p; 3. Dinamo 22 
Știința 23 p; 5. Metalul 26 p.

V. GORUN

1. 
1.

Soare 259 p; 2. Mariz Otz. 251

Au început întrecerile penultimei 
etape a campionatului republican pe 
anul 1963. Sîmbătă și duminică s-au 
desfășurat jocurile fazei interregio
nale, în două din cele patru zone. Iată 
citeva amănunte.

Pe trei poziții: 1. Eda
LA BRAȘOV...

Steaua

11 
p;

p;
4.

Pe terenul Dinamo din Brașov s-au 
întîlnit echipele C.P.B., Torpedo Zăr- 
nești, Drum Nou Boureni (reg. Olte
nia) și Recolta Apoldul de Sus (reg. 
Hunedoara). întrecerile au avut loc 
sistem turneu, tur-retur. După cum 
era de așteptat, echipa C.P. Bucu
rești, actuala deținătoare a titlului, 
și-a întrecut toate adversarele, ju- 
cînd la fel de bine atît la „bătaie”, cit și 
la „prindere". In mod deosebit ne-au 
plăcut maeștrii sportului Al. Ciobanu 
și V. Ghișa, care au adus echipei lor 
multe puncte la „prindere". Dintre 
celelalte formații, doar Torpedo Zăr- 
nești și Drum Nou Boureni au opus 
o rezistență mai mare campionilor; 
iar confruntările dintre aceste două 
echipe din urmă au fost cele mai echi
librate. Cu un plus de superioritate 
în jocul la „prindere”, Torpedo a reu
șit să învingă in ambele meciuri și, 
astfel, a obținut, alături de C.P.B., ca
lificarea în finala Pe țară.

Clasamentul: 1, C.P.B. 18 p.; 2.

...ȘI RADU NEGRU
Frumoasa bază sportivă a colecti

viștilor din comuna Radu Negru (ra
ionul Călărași) a găzduit jocurile din
tre echipele Dinamo Ploiești, Drum 
Nou Radu Negru (reg. București), A. 
S. Marea Neagră Constanța, Pacea Ti- 
țești (reg. Argeș) și Avîntul Curcani, 
cîștigătoare a „Cupei campionilor re
gionali”. In cele două zile, am avut 
prilejul să urmărim meciuri viu dis
putate și de un bun nivel tehnic. Pri
mul loc a revenit formației Dinamo, 
care a folosit — cu succes — o serie 
de scheme tactice și tehnice, cîștigînd 
toate jocurile susținute. S-au remar
cat, cu acest prilej, jucătorii: I. Vă
duva, M. Marin, Al. Anghel, I. Barbu. 
O frumoasă comportare a avut și e- 
chipa colectiviștilor din Radu Negru, 
care, clasîndu-se pe locul II, s-a ca
lificat, pentru 
campionatului.

BAIA MARE, 8 (prin telefon). - 
„clasice" meciurile au fost de un 
vel tehnic ridicat. La 
au fost multe eliminări 
tei obstrucționiste.

Rezultate: Chimistul
A.S.M. Lugoj 16-14 (8—8 și 8-6), 
Metalul Buc. 16—12 (8—6 și 8—6) ș 
Electroputere 18—8 (14—2 și 4
A.S.M. Lugoj cu Metalul Buc. 11 
(8—6 și 7-7) și cu Electroputere 1‘ 
(11—5 și 3—7). Metalul Buc. — Elec 
putere 16-16 (12-4 și 4-12).

GALAȚI, 8 (prin telefon). —r.î: 
ceasta grupă au evoluat foarte m 
elemente tinere care au reușit să 
nizeze spectatorilor 
nante.

Rezultate: Dinamo 
Constructorul Galați 
12—4), cu Rulmentul

întîlnirl pa

București
27-5 (15-;
Brașov l 

(14—2 și 12—0) și cu Vagonul / 
30-2 (16—0 și 14—2). Constructorul 
lăți cu Rulmentul Brașov 17—13 (j 
și 6—10) și cu 
(8—6 și 10—6). 
gonul Arad 
S-au remarcat
nescu, M. Cristea, Al. Radu, I. Ga 
N. Tobă și H. Polihronidis.

GH. ARSENE și S. AVRA1
corespondenți

Vagonul Arad li 
Rulmentul Brașov- 

16-14 (8—8 și 8
I. Cernea, N. Ml

prima oară în finala

• In zilele 
se vor desfășura 
lalte două zone.

de

★
28 și 29 septembrie 
întrecerile din cele-

PRON OSPORT • PRONOEXPRES • PRONOSPORT
Programul concursului Pronosport 

din această săptămînă conține parti
dele cele mai echilibrate din cate
goriile A șl B ale campionatului nos- 
stru și patru interesante confruntări 
din campionatul italian.

iată o scurtă trecere în revistă a 
celor 12 meciuri care alcătuiesc pro
gramul acestui interesant concurs :

pri- 
ne- 
me- 
este

PREMIILE CONCURSULUI PRONOEXPRES 
NR. 36 

din 4 septembrie 1383

I
a
a
a
a
a Vl-a 3967 variante a
de categoria I

E PIEI

NOU LA PRONOEXPRES !
Incepînd cu concursul Pronoex- 

pres a cărui tragere va avea loc 
mîine, plafonul premiului care se 
atribuie pentru o variantă se mă
rește la 100 000 lei.

— Formula tehnică de atribuire 
a premiilor, folosită pină acum, se 
menține.

— Nu uitați ! Incepînd cu con
cursul de mîine puteți obține pre
mii în valoare de 100 000 lei.

Azi ultima zi in care mai pu
teți juca .'

V.

1. Steagul roșu — Rapid. Incontes
tabil, prima șansă aparține gazdelor 
care joacă foarte bine pe teren pro
priu. Rapid, echipa marilor surprize, 
poate obține totuși un punct.

2. Steaua — Știința Timișoara. 
Rare sînt buletinele Pronosport care 
să nu conțină semnul „1“ ] 
meci. Dar Știința Timișoara 
bine la București, așa că e 
și un ,,x“.
3. U.T.A. — Farul. U.T.A. are

la acest 
joacă 

■ posibil

o for-

mație care poate să dispună de Farul, 
mai ales la Arad.

4. Ceahlăul — Dinamo Bacău „2“-ul 
îl indicăm pentru că este vorba de 
Dinamo Bacău, retrogradată din 
ma categorie. Nu se poate, însă, 
glija semnul ,.1“ mai ales că în 
ciurile din B avantajul terenului 
uneori hotărîtor.

5. Metalul Tîrg. — Flacăra Moreni. 
Un derbi local, în care, pare-se, echi
pa din Tîrgoviște va ieși învingătoare.

6. Jiul — Minerul Baia Mare. Băi- 
mărenii se. află în fruntea clasamen
tului seriei. Pronostic „x, 2“.

7. C.S.M. Reșița — Mureșul. Este 
greu de cîștigat la Reșița, mai ales cu 
„forma" în care se află echipa din 
Tg. Mureș.

8. Industria Sirmei — Minerul Lu- 
peni. Industria Sirmei nu numai că 
știe să cîștige pe teren propriu, dar 
realizează și scoruri mari. Surprizele 
sînt posibile, desigur, la orice meci, 
ca atare și aici.

9. Lazio
care 
dica, 
2, 1.

10.
x, 2.

11.
Lanerossi, cel mai indicat pronostic 
este „x“. Cînd meciul se dispută la 
Vicenza, însă, trebuie să acorzi și „1“.

12. Bari — Roma. Bari joacă dîrz 
pe teren propriu, dar nici Roma nu 
este echipa care să se lase ușor in
timidată, chiar în deplasare. Indicăm 
pronosticurile : x, 2, 1.

Fiorentina. Un meci în 
toate cele trei semne se pot in- 
dar în ordinea următoare : x,

Manto va Milan. Pronostic

Lanerossi — Torino. Cînd joacă

1 variantă
II- a 4 variante
III- a 46 variante 

IV-a 266 variante

a 
a 
a 
a

V-a 1064 variante a

a fost cîștl- 
V. loan <

17.
____ _ va avea

miercuri 11 septembrie a.c. în Cluj.

Categoria
Categoria
Categoria
Categoria
Categoria
Categoria

Premiul
gat de tov. Monastîrschi 
Iași, șos. Dr. Parhon nr.

Tragerea următoare

De la I. E. B. S.
Pentru 

iova — 
— Știința Timișoara de joi ' 12.IX.1963’, 
de pe stadionul Republicii, biletele se 
găsesc de vînzare la casele obișnuite 
din str. Ion Vidu, Pronosport cal. Vic
toriei nr. 2, stadioanele „Republicii" și 
Dinamo.

Pentru turneul internațional de polo 
de la ștrandul Tineretului care începe 
marți 10.IX pînâ la 15.IX, biletele se 
găsesc de vînzare incepînd de marți 
10.IX la casele de bilete Pronosport cal. 
Victoriei nr. 2 și Ion Vidu.

Pentru întîlnirea internațională de 
box între Turn und Sportclub Berlin 
(R.D.G.) și Selecționata clubului Olim
pia, ce va avea loc pe stadionul Re
publicii in ziua de 13.IX incepînd de la 
orele 19,30, biletele se găsesc de vîn
zare la Agenția Pronosport cal. Victo
riei nr. 2, Ion Vidu și stadionul Repu
blicii.

Cluburile și asociațiile sportive pot 
încheia contracte pentru rezervare de 
bilete la jocurile de toloal ce se vor 
organiza în acest an ț.e stadioanele 
„23 August" șî Republicii , adresîndu-se 
la sediul întreprinderii str. V. Conta 
nr. 16 serv, manifestații sportive, tele
fon 11.79.70, interior 18S și 116.

cuplajul de lotbal Știința Cra- 
Șiiința București și Știința Cluj

Oficiul Național de Turism 
„Carpați" Agenția București 
organizează excursii cu oca
zia meciurilor de fotbal de 
duminică 15 sept. 1963, de la 
Ploiești, PETROLUL - PRO
GRESUL (transport cu trenul) 
și de la Brașov, STEAGUL 
ROȘU - RAPID (transport cu 
autocarul), Se asigură bilet 
la tribuna a li-a.

Informații și înscrieri la 
sediul din Calea Victoriei 100, 
telefon 15-74-11

42.711
11.567

Se organizează tabere pentru e‘ 
studenți și salariați. informații 
I.G.O. Reșița, str. Fîntînilor nr. 1. 
16 și la I.G.R. Caransebeș, str. Vi 
Roaită nr. 11, tel. 278.

loc



* I CICLISM

De la start și pînă la sosire
Impresii din cea de a XVI-a ediție a ,,Cursei Scinteii

^onstituind una dintre cele mai im- 
rtante întreceri de fond, „Cursa 
înteii” a avut darul să contribuie 
-a lungul anilor la dezvoltarea ci- 
smului în țara noastră. Ajunsă la 
i de-a XVI-a. ediție, ea s-a bucurat 
în acest an de un frumos succes 

janizatoric și tehnic. In dorința de 
populariza sportul cu pedale în în- 
aga țară, inițiatorii competiției au 
limbat mereu traseul. Astfel, parti- 
>anții ]a recenta ediție au parcurs, 

data aceasta, șoselele care leagă 
pitala de Dunăre și mare, oferind 
fel oamenilor muncii aflați la 
ihnă în stațiunile de pe litoral 
amatorilor de sport de pe meleagu- 
e dobrogene posibilitatea de a-i 
dea „la lucru”. Alături de consacrațl 
au disputat întâietatea și mulți oi
ști tineri, care s-au remarcat în ui
ta vreme. Pentru ei actualele în- 
sceri au constituit un bun prilej 
afirmare.

ETAPE IN PREMIERA

CEL MAI TiNAR ÎNVINGĂTOR

ediții, 
Cons- 
IX-a, 

de un

Pe tabloul de onoare al învingăto- 
or, în dreptul celei de-a 16-a 
a înscris numele ploieșteanul 
ațin Ciocan. De la ediția a 
id competiția a fost ciștigată
butant, Gh. Calcișcă, iată că din 
u victoria îi revine unui ciclist mai 
țin cunoscut. C. Ciocan este de alt- 

și cel mai tînăr învingător. Să 
-em cunoștință cu el. 
Primii kilometri pe o bicicletă 
rse i-a făcut în anul 1959 sub
umarea antrenorului Sima Zosim. 
'Șcătuș Ja rafinăria nr. 1 Ploiești,

vă

de 
în-

Anul acesta, caravana „Cursei Scin
teii” a trecut pentru prima oară Du
nărea. Etapele în,premieră au ridicat 
unele probleme concurenților, prin 
lungimea lor și prin varietatea traseu
lui. Cicliștii au avut de parcurs patru 
semietape și o cursă „maraton” de 
212 km. De la Hîrșova la Constanța 
ei au mers aproape în permanență, din 
pantă în pantă, iar în etapa Constan
ța—Tulcea au depus eforturi și mai 
mari. în aceste etape destul de difi
cile, cicliștii fruntași, dintre care s-au 
remarcat doar N. Niculescu și W. Zieg
ler, nu s-au prea... văzut. întrecerile 
au fost dominate de reprezentanții ti
nerei generații. în afară de C. Ciocan 
s-au mai impus Gh. Moldoveanu, P. 
Neacșu și N. Clumete, A. Satmari și 
alți tineri care prin dîrzenia și com
bativitatea lor au fost pe primul plan 
al cursei. Și pentru că veni vorba de 
dîrzenie, nu putem să nu amintim de 
Gh. Tudor (Viitorul C-Lung Muscel), cu orice chip. 
C. Ungureanu și D. Lețea din Constan
ța, care au luptat din toate puterile 
pentru a ajunge în Capitală, nu ca 
unii cicliști din București și Brașov, 
care au abandonat cu ușurință. Dacă 
antrenorii ar fi desfășurat o muncă 
mai temeinică de pregătire, elevii lor 
ar fi fost mai activi 
s-ar fi realizat medii 
cate.

ACEASTA NU E

și cu siguranță 
orare mai ridi-

„TACTICĂ"
Desigur că pe numeroși dintre ci

titorii noștri i-a mirat scoaterea din

urmărit ca o umbră pe C. 
care, exasperat, a rămas 
și amindoi au sosit după 
timpului de control, eli- 
astfel singuri din concurs!

nici un caz nu le-a 
că întrecerea a fost

M. Golpognanî care va participa duminică la București evolulnd,
pe o mașină Ducati de 125 cmc la un concurs desfășurat în Italia

tuai un coechipier să cîștige întrece
rea. El l-a 
Dumitrescu 
din pluton 
închiderea 
minîndu-se
Totală lipsă de respect față de spec
tatorii care i-au așteptat ore întregi 
la Constanța. C. Dumitrescu nu tre
buia să răspundă la sîcîielile lui 
I. Cosma tot printr-o comportare ne
sportivă, care i-a dezamăgit profund 
pe nenumărații lui simpatizanți. Și 
unul și altul s-au compromis pentru 
că nu și-au apărat prestigiul de aler
gători fruntași.

Cui folosește această tactică ? Di- 
namoviștilor în 
folosit, pentru
ciștigată de un petrolist. Această „tac
tică” a scăzut din spectaculozitatea 
competiției, a creat disensiuni între 
alergători. Cea mai mare vină o au 
autorii ei, precum și antrenorii ci
cliștilor respectivi, care caută succese

Au fost cu atît mai regretabile a- 
ceste aspecte, cu cit, de la start și 
pînă la sosire, actuala ediție a „Cursei 
Scinteii” a constituit, ca și în anii tre- 
cuți, o adevărată sărbătoare ciclistă. 
Prin satele și orașele pe unde au tre
cut, alergătorii au fost întâmpinați de 
mii și mii de cetățeni, care-i strigau 
pe nume, iar în localitățile capăt de 
etapă cicliștii au fost primiți cu pan
carte pe care scria „Bine ați sosit in 
orașul nostru", cu jerbe de flori, fan
fare și coloane de motocicliști. Surpri
za plăcută oferită iubitorilor ciclismu
lui din țara noastră de lăcătușul Con
stantin Ciocan, ca și acțiunile cura
joase întreprinse de-a lungul celor 
peste 700 km de rutierii cu reale pers
pective, au făcut din cea de-a XVI-a 
ediție a „Cursei Scinteii”, o cursă a 
tinereții.

Amănunte cu privire la concursul internațional
de motociclism viteză

Aotivitatea motociclistă internaționala 
în Capitală se reia duminică dimineață, 
cînd va avea loc, în organizarea clu
bului sportiv Dinamo, concursul inter
național de viteză pe circuit de la Ar
cul de Triumf. Miile de pasionați ai 
sportului cu motor vor avea ocazia să-i 
vadă la lucru pe cei mai buni motoci-

o

Jawa, BMW,

cliști din țara noastră 
scrie de valoroși alergători

Iată cîteva amănunte cu 
organizarea concursului:

• La startul întrecerilor 
zente mașini speciale și de serie ca: ESO, 
F.B. Minarelli, I.F.A., Ducati, M.Z.,

vor fi pre-

TR. IOANTȚESCU

precum și 
italieni, 
privire h

un lider autoritarSteaua
BUC.

? ■« g i xz

utonul rulind compact Intre
ției a

Urziceni Și Slobozia. Fază din prima etapă a edi- 
XVl-a a ".Cursei Scinteii"

Foto: T. Chiorcanu

de ani.de curind a împlinit 20 
nd sirguincios la antrenamente a 
>gresat vizibil, ajungind anul acesta 
lotul olimpic de tineret al țării, 

ceesul obținut il obligă să continue 
aceeași conștiinciozitate antrena

ntele. Tovarășii lui de muncă și 
de de spectatori care l-au aplaudat 
Constanța, Tulcea, Brăila și pe sta
nul „23 August" din 
ptă de la C. Ciocan 
nțe de valoare.

Capitală, aș- 
noi perfoir-

rpriză în „Cupa Dinamo"
la pistă

lupă o întrerupere de câteva săptă- 
li, amatorii reuniunilor eicliste pe 
odrom au asistat, simbătă după 
iază, la întrecerile unei interesante 
npetiții. Este vorba de „Cupa Di
no” care a reunit pe cei mai buni 
arzi din cadrul cluburilor bucu- 
tene.
) surpriză plăcută a oferit-o aler- 
orui Victor Voloșin (Steaua) care 
eșit victorios în cele două probe 

programul concursului. Astfel, el 
eușit să depășească în turneul de 
:ză pe toți specialiștii probei. 
lament; 1. Victor Voloșin 5 v; 2, 
î Popovici (Dinamo); 3. V. Burlacu 
șaua); 4. P. Tache (Dinamo) cite 
; 5. M. Popescu (Dinamo) 1 v; 6. 
Voicu (Steaua) 0 v. In cursa cu a ii
le de puncte (60 ture cu sprint 
>ă fiecare trei ture) victoria a re- 
jt din nou lui V. Voloșin cu 31 p, 
lat, în clasament, de I. Stoica 
■aua) 30 p, V. lordache (Dinamo) 
>, M. Voinescu (Dinamo) 27 p și Gh. 
ilescu (Steaua) 24 p.
u program au mai figurat și cîteva 
be de completare cîștigate de M. 
nescu (eliminare), D. Radu (Steaua) 
semifond juniori, Cristea Stan 
•aua) la 500 m juniori și echipa de 
lărire juniori a clubului Steaua, 
rofeul, „Cupa Dinamo” a revenit 
rtivilor de la Steaua cu 18 p fiind 
»ați în clasament de pistarzii de la 
amo cu 24 p.

concurs a cicliștilor C. Dumitrescu (O- 
limpia) și I. Cosma (Dinamo). De ase
menea, mulți s-au întrebat de ce G. 
Moiceanu, A. Șelaru, I. Stoica, Gh. 
Radulescu și alți alergători, care s-au 
pregătit în cadrul lotului republican 
și au beneficiat de participarea la mari 
concursuri internaționale, nu s-au 
„văzut” printre pretendenții la primul 
loc. Explicația e mai veche : privind 
desfășurarea cursei numai prin prisma 
intereselor de club, ei au aplicat in 
această competiție individuală, tactica 
care se folosește de obicei în con
cursurile cu clasament pe echipe. Adi
că, avind colegi în grupul fugarilor, ei 
s-au mulțumit cu aceasta. Ba mai 
mult, I. Cosma s-a „sacrificat” anihl- 
lindu-1 pe C. Dumitrescu, unul din 
principalii favoriți, pentru ca even-

Steaua a inaugurat vineri etapa a 
doua a returului prin meciul eău cu 
Știința Petroșeni, pe care a intrecut-o 
la scor: 33—3, menținindu-se în pos
tura de lider autoritar (e drept că
studenții au prezentat o formație cu 
multe rezerve). Cine ar putea-o de
trona? Deocamdată, doar Dinamo, 
care se menține Intr-o formă constant 
bună (29—6 cu Farul, la Constanța). 
Iată mai jos câteva amănunte de la 
etapa de duminică, furnizate de cores
pondenții noștri din țară:

FARUL—DINAMO BUCUREȘTI
6—29 (3-20). Mult superiori in pri
vința concepției de joc, cu acțiuni 
bine purtate pe treisferturi, dinamo- 
viștii au întrecut ușor formația cons- 
tănțeană. Ei s-au impus încă în prima 
repriză, cînd au înscris patru încer
cări, toate transformate. Farul a jucat 
crispat. Punctele au fost realizate de: 
Nica (două încercări și trei transfor
mări), Dragomir, Dăiciulescu, Stoica, 
Zlătoianu Și Tuțuianu cite o încercare 
și Giugiuc o transformare pentru Di
namo, respectiv Giuglea (lovitură de 
pedeapsă) și Revei (încercare). (Cornel 
Popa — coresp.)

C.S.M.S. IAȘI - GLORIA 
9-0. Ieșenii, deși au jucat mai bine 
ca in partida precedentă cu Progresul, 
nu au reușit să întreacă Gloria, deși 
dominarea lor a fost uneori netă. Oas
peții s-au apărat insă corect. S-au re
marcat: Vizitiu și Florescu de la 
C.S.M.S., Marinescu și Craioveanu de 
la Gloria. (Gh. Vasiliu — coresp.)

ȘTIINȚA CLUJ - RULMENTUL 
BÎRLAD 14—5 (3—0). Studenții au cîș- 
tigat la capătul unui joc de slab nivel 
tehnic. Realizatori : Gherasim (2 lo
vituri de pedeapsă și o transformare), 
Cordoș (o lovitură de picior căzută) și 
Terboczi (încercare). Pentru bîrlădeni, 
Sabău a marcat o încercare, pe care 
Crișan a tnansformat-o. (V. Cacoveanu- 
coresp.)

Iată clasamentul la zi :
1. Steaua 13 12 1 0 205: 40 38
2. Dinamo Buc. 13 10 2 1 159: 59 35
3. Grivlța Roșie 13 0 3 2 199: 46 32
4. Progresul 12 7 2 3 106: 62 28
5. Știința Cluj 13 S 4 4 71: 76 27
6. Gloria 13 4 6 3 69: 66 27
7. C.S.M.S. laș! 13 3 3 7 33: 60 22
8. Știința Petroșeni 12 4 1 7 59:163 21
9. Rulmentul B triad 13 3 2 8 63:122 21

10. Unirea 13 3 2 8 45: 93 21
11. Știința Timișoara 13 2 1 10 32:131 18
12. Farul Constanța 13 2 1 10 39:162 11

Marini, C.Z., Triumph, 
U.S.A. ș.a.

• Au fost invitați la 
motocicliști din Capitală 
vincie, maeștri ai sportului și sportivi 
fruntași printre care: Mihai Dânescu, 
Gheorghe Ion, Gheorghe Voicnleseu, 
Alexandru Șuier (Steaua), Ștefan lanco- 
t’ici, Tudor Popa, Cristian Dovids (Me
talul), Ion Lăzărescu, Marin Voicu, 
Alexandru Ionescu (Voinfa București), 
Ovidiu Puiu, Olto Stephani, Peter From 
(Steagul roșu Brașov), Werner Hirsch- 
vogel, Gunther Seuchenstein (C.S.M, 
Reșița), Grigore Bereni (Timișoara), 
De asemenea vor participa o serie do 
tineri care s-au afirmat în ultimul timp, 
printre care: 1. Sasz, Al. Datcu, P. 
Paxino (Steaua), D. Vasilescu (Mo- 
talul), S. Ionescu (Voinfa Buc.), E. 
Calic (C.S.M. Reșifa) și alții. Din par
tea clubului Dinamo București, organi
zatorul concursului, 
trii sportului: 
Fosile ’ ' . __ ________ .
dovic Szabo. Alături de ei vor concura 
tinerii 
și N.

acest concurs
și din pro-

vor participa maeș- 
Mihai Pop, losif Popa, 

Szabo, Mircea Cernescu și Lu-

dinamoviști 1. Pasat, V. Solomon 
Negulei.

Concursul se va desfășura la cla- 
125 cmc și 175 cmc (cite 
cmc (15 ture), 350 cmc 
cmc (20 ture).
Trase. ’ de concurs va

sele
250 
500

•
Șos. Kiseleff și str. Mănăstirea Cașin (de 
la Arcul de Triumf pînă la intersecția 
cu bd. Mieiurîn) în ambele sensuri. 
Concurent ii vor avea de efectuat cita 
trei viraje Ia stingă și trei la dreapta, 
dintre care două foarte scurte, în loc, 
denumite și „ac de păr”, in liecare 
tur. .,

• Vineri dimineață la ora 9 va «tea 
loc antrenamentul oficial pe traseul de 
concurs la care vor lua parte tofi mo- 
tocidiștii înscriși.

• Organizatorii au fixat următoarele 
puncte de acces pentru spectatori: Aleea 
Trandafirilor, str. Pictor Irimescu (Kise
leff), str. Mănăstirea Cașin, Aleea 
Ștrandului și șos. Kiseleff. Biletele se 
pun in vînzare Ia casele stadionului Di
namo începând de vineri. In ziua con
cursului, casele de bilete vor funcționa 
in punctele de acces arătate mai sus.

12 ture), 
(III ture).

cuprinde

Prima etapă a campionatelor repu
blicane de handbal în 7 a reușit să co
respundă în bună măsură așteptărilor 
iubitorilor acestui sport. Cele 11 par
tide masculine și feminine au oferit, 
în general, spectacole atractive, dacă 
nu întotdeauna printr-un joc mai bun, 
(ca în întîlnirile Dinamo Bacău — Di
namo București sau Confecția — Rul
mentul Brașov), cel puțin prin dina
mismul lor, prin evoluția scorului.

Desigur că după primele jocuri nu 
se pot trage concluzii definitive în pri
vința comportării echipelor. Totuși, e- 
tapa de duminică a subliniat cîteva 
lucruri care merită să fie reținute. A- 
șadar, ce au arătat primele jocuri ?

1. Mai întii un fapt foarte îmbucu
rător: multe echipe și-au întinerit lo
turile, folosind elemente susceptibile 
de progres. Știința Tg. Mureș, Rapid 
București, Dinamo Bacău — la băieți 
—, C.S.M. Sibiu, Tractorul Brașov — 
Ia fete — de pildă — au aruncat în 
luptă efective mult reîmprospătate și 
se poate spune că tinerii jucători au 
corespuns în mare măsură. Desigur 
că nu sînt încă la nivelul titularilor, 
dar cu o pregătire atentă și perseve
rentă pot ajunge în scurt timp oameni 
de bază. Este o acțiune lăudabilă care 
trebuie continuată.

2. Procentul loviturilor de la 7 m 
transformate este cu mult mai bun 
decit In campionatul trecut. La Bucu-

< — TOnTJi.ru:i»=-
Ce a arătat prima etapă?..
rești, de pildă, au fost acordate 10 lo
vituri, toate transformate. Jucătorii și 
jucătoarele au dovedit mai multă pu
tere de concentrare și precizie. Tre
buie mers pe linia perfecționării aces
tor execuții.

DUMINICA IN BUCUREȘTI

Terenul Giulești, ora 10 : Ști.Țuța 
— Confecția București, ora 11.05 : 
Rapid — Progresul București (f).

Terenul Dinamo, ora 17 : Dina
mo — CSMS Iași (m).

3. Arbitrajele nu au ridicat prea 
multe probleme, deși s-a pus in prac
tică pentru prima dată sistemul cu un 
singur arbitru.

4. La unele echipe (Voința Sighișoa
ra — băieți, Vestitorul București, Fa
ianța Sighișoara, Progresul București 
— toate la fete) s-a remarcat o insu
ficientă pregătire fizică, din care cau
ză ele au slăbit ritmul spre sfîrșitul 
partidelor. De asemenea, execuțiile

tehnice au lăsat de dorit. în meciurile 
feminine de la București și în jocul 
Rapid — Rafinăria Teleajen, de pil
dă, s-au greșit prea multe pase, hand- 
baiiștii au pierdut prea ușor mingea în 
plină acțiune, dînd posibilitatea unor 
contraatacuri adverse. Adăugind și fap
tul că unele echipe feminine — mai 
ales — se bizuie pe acțiuni construite 
spontan, negîndit, și pe aportul uneia 
sau a două jucătoare (care pot fi foar
te ușor marcate om la om) subliniem 
un aspect general care trebuie să a- 
tragă atenția în primul rînd antreno
rilor: îmbunătățirea pregătirii jucăto
rilor și jucătoarelor sub toate aspec
tele.

P. GATU

încercarea Rapidului
In partida cu Rafinăria Teleajen, for

mația masculină a Rapidului a aliniat 3 
tineri jucători, care au evoluat pînă acum 
în campionatul orășenesc : Dan Roș eseu —

un element foarte bine dotat, cu mari po
sibilități de progres. Dumitru Maree! fi 
Valentin Popovici (ambii de la S.S.E. ni, 
2).

A introduce dintr-o dată 3 elemente noi 
Intr-un meci dificil este, după părerea 
noastră, destul de temerar. De altfel, după 
cum se știe, feroviarii nu au obținu» la 
sfîrșitul celor 60 de minute de joc decît 
unul din cele două puncte puse în joc. Doi 
a explica acest lucru prin încercarea an- 
txenoiului este total greșit Din contră, 
după părerea noastră, curajul antrenorului 
repidist este lăudabil și poate seivi ca un 
bun exemplu. Și spunînd acest lucru ținem 
să subliniem că cei trei jucători noi ai 
echipei giuleștene (emoționați, firește, ca 
la orice debut) s-au comportat totuși mul
țumitor. Iar dacă coechipierii lor ar ii a- 
vut mai multă încredere în ei, dîndu-le 
posibilitatea să-și valorifice cunoștințele 
pe care le au, randamentul lor ar fi fost 
mult mai mare. Dar nu s-a întîmplat așa 
pentru că, în primul rînd, Tănâsescu (nu 
înțelegem de ce antrenorul său l-a ținut a- 
tît de mult pe teren) a luat pe cont pro
priu majoritatea acțiunilor ofensive și a 
greșit cît pentru 5 meciuri, iar L. Constan- 
tinescu, dintr-o poftă prea inaie de a mar
ca, și-a neglijat uneori partenerii aflați 
în poziție mai bună de șut.

In concluzie, deci, principalul obiectiv 
care se ailă în fața antrenorului F. Spîe» 
constă în temperarea excesului de zel ol 
unora dintre „consacrați" și angrenarea 
cît mai grabnică a tinerilor promovați în 
mecanismul de joc al echipei.

AD. VASILIU



Echipele B. P. Romine și Franței 
pentru „Cupa Mării Negre" la baschet

Turneul internațional de baschet 
feminin, dotat cu „Cupa Mării Ne
gre11 este așteptat cu mult interes 
de iubitorii acestui sport. Ne referim 
în special la constănțeni și la oamenii 
muncii și excursioniștii aflați pe li
toral, care vor avea prilejul să ur
mărească în zilele de 13, 14 și 15 sep
tembrie evoluția reprezentativelor 
R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovace, 
Franței și R. P. Romîne, cotate prin
tre fruntașele baschetului european. 
Organizatorii, F. R. Baschet în cola
borare cu comisia de specialitate a 
orașului Constanța, au luaț măsuri 
pentru a asigura turneului cele mai 
bune condiții de desfășurare.

CAMPIONATELE MONDIALE 
DE HALTERE

In ziua a doua a campionatelor 
mondiale de haltere de la Stockholm 
au intrat în concurs sportivii de la 
categoria pană. Rezultatele primilor 
clasați sînt excelente. Lupta pentru 
titlul de campion al lumii a fost deo
sebit de interesantă. Ea s-a dat între 
japonezul Myafcc, americanul Berger 
și maghiarul Fdldi. Fără îndoială că 
specialiștii se așteptau ca alături de 
acești trei sportivi în lupta pentru 
primul loc să participe și reprezen
tantul țării noastre Balaș Fiți, precum 
și campionul mondial de anul trecut, 
halterofilul sovietic Minaev. Acesta din 
urmă fiind suferind s-a retras din 
concurs mai înainte de a lua star
tul.

In ceea ce-1 privește pe Balaș Fiți, 
știrea care ne-a parvenit de la Stock
holm precizează că el a ratat, la proba 
împins (prima din concurs), de trei ori 
consecutiv la HO kg, ieșind astfel din 
întrecere. Comportarea sa, sub valoa
rea obișnuită, ne surprinde, cu atît mai 
mult cu cit — în concursurile din 
țară - el a ridicat frecvent 110 kg 
(recordul R.P.R. îi aparține cu 112,5 
kg) iar la triatlon a totalizat de mai 
multe ori rezultate de 360—365 kg.

Și acum iată rezultatele categoriei 
pană: I. Myake (Japonia) 375 kg. 
(110. 117,5, 147,5); 2. Berger (S.U.A.) 
367,5 kg. (107,5, 115. 145). 3. Fdldi
(R.P.U.) 365 kg (120, 105, 140); 4. Mani- 
roni (Italia) 347.5 kg; 5. Koslovski 
(R.P. Polonă) 342,5 kg; 6. Mensik (R. 
S. Cehoslovacă) 320 kg.

MOTOR JENA SE PREGĂTEȘTE 
PENTRU MECIUL DE LA BUCUREȘTI

Meciurile din „Cupa campionilor 
europeni" dintre Dinamo București și 
Motor Jena sînt așteptate cu un deo
sebit interes de amatorii fotbalului din 
R.D. Germană. Antrenorul echipei și 
jucătorii ne-au declarat, recent, că 
sînt hotărîți să facă o figură frumoa
să în primul meci, cel de la Bucu
rești.

Suporterii echipei din Jena sînt 
nemulțumiți însă de rezultatele obți
nute de campioni în actualul cam
pionat. Motor Jena a luat startul — 
eum se zice — cu stîngul, fiind în coa
da clasamentului — după primele eta
pe. De altfel, și în timpul verii, în 
cadrul „Cupei Rappan”, echipa Motor 
nu a strălucit. Acest lucru a fost do
vedit de rezultatele pe care le-a ob
ținut : o victorie cu 2-0 în fața forma
ției poloneze Stal Sosnowiec și apoi... 
cinci înfrîngeri consecutive, în fața 
lui Velej Mostar și Slovnaft Bratisla
va (cîte două) și Sosnowiec. Și mai 
trist este faptul că în patru întîlniri 
atacanții campionilor în frunte cu in
ternaționalii P. și R. Ducke și Miiller, 
nu au marcat nici un gol. Echipa care 
în urmă cu 6—7 luni, in timpul cam
pionatului a dovedit o formă excelen
tă, fiind lăudată în presă și iubită 
de spectatori, a început acum să-și 
piardă creditul.

Se consideră însă, că actuala for
mă slabă este numai o chestiune de 
moment. Se pare că efortul depus în 
timpul campionatului trecut a adus 
după sine o oboseală a jucătorilor și 
o ieșire din formă. „îmi aduc amin
te — spunea Busehner, antreno
rul echipei campioane - că înaintea 
unor meciuri mari echipa Motor din 
Jena nu a strălucit in jocurile de cam
pionat și, totuși, in compania unor 
formații valoroase ea a avut o com
portare onorabilă: 5-1 cu Swansea 
Town și 0—1 cu Atletico Madrid, care 
avea să ciștige mai tîrziu „Cupa cu
pelor”. Așa că așteptăm cu încredere 
meciurile din C.C.E.*.

Echipa țării noastre, aflată de 
cîteva zile la Constanța, este ho- 
tărîtă să-și păstreze primul loc cu
cerit la ediția desfășurată anul trecut.

Lotul romîn, antrenat de prof. Gh. 
Roșu, este alcătuit din; Viorica Ni- 
culescu, Eva Ferencz, Elena Ivanovici, 
Hanelore Spiridon, Ana Haralambie, 
Anca Racoviță, Cornelia Gheorghe, 
Dorina Marian, Ecaterina Cherciov, 
Filofteia Uzbiceanu, Ecaterina Vogel, 
Sanda Dumitrescu.

Zilele trecute ne-a parvenit și lista 
jucătoarelor care vor reprezenta 
Franța. Din echipă fac parte : Jacque
line Câtor, Maryvonne Garzino, Mar
tine Gautereaux, Ginette Mazel, Ni- 
colle Pierre, Annie Prugneau, Yanick 
Stephan, Pierrette Vignot, Jeannine 
Martine. Majoritatea acestor baschet
baliste au făcut parte din echipa Fran
ței cu care selecționata țării noastre 
s-a întîlnit în 1962 la Mulhouse (cam
pionatul european) șl în 1963 la Mont- 
ceaux les Mines. Baschetbalistele 
franceze părăsesc Parisul azi, îndrep- 
tîndu-se spre București.

Reprezentativele R. P. Bulgaria șl 
R. S. Cehoslovace nu și-au anunțat 
încă loturile.

SURPRIZE In campionatul 
BULGAR

A patra etapă a campionatului primei 
categorii s-a soldat cu cîteva rezultate 
surprinzătoare. Astfel, Ț.D.N.A. a pier
dut pe teren propriu cu 3—2 în fata 
echipei Marek Stanke Dimitrovo, după ce 
fusese condusă cu 3—0. Botev Plov
div, a doua clasată în campionatul tre- 

-cut, a fost întrecută, la Goma Oreaho- 
vița, de Lokomotiv cu 5—2 (2—1) ! 
Campioana, Spartak Plovdiv, a reușit 
duminică prima sa victorie în actualul 
campionat: 1—0 cu Bcroe la Stara 
Zagora. Celelalte rezultate: Cerno More 
Varna — Slavia Sofia 0—1, Levski So
fia — Spartak Sofia 2—I, Dunav Rus- 
se — Spartak Varna 1—0, Lokomotiv 
Plovdiv — „General Zaimov1* Sliven 
0—0. In clasament conduce, neînvinsă, 
Slavia Sofia cu 8 puncte, urmată de 
Dunav cu 7 p., Levschi 6 p., Lokomotiv 
Plovdiv 5 p., Lokomotiv Sofia, Spartak 
Varna și Spartak Pleven cu cite 4 
puncte. (Toma Hristov).

a

In linii mari, lotul echipei a rămas 
același, prezentat nu de mult. La 
înaintare și-a găsit loc talentatul Sei
fert, iar ca mijlocaș este folosit acum 
tînărul Kraus. Aceștia sînt, de altfel, 
cei mai în formă jucători la ora ac
tuală. în cazul cind frații Ducke și in
terul Miiller vor reveni la forma lor 
obișnuită, publicul bucureștean va pu
tea vedea la lucru o echipă valoroasă. 
In orice caz, Motor Jena a dovedit in 
repetate rînduri că Știe să joace atunci 
cînd „miza" meciului este importan
tă.

Partenerul nostru de joc, Dinamo 
București, păstrează fără îndoială pri
ma șansă în meciul de la București și 
sîntem convinși că și la Jena, campio
nii Rominiei vor-desfășura un joc care 
va fi apreciat de publicul din locali
tate.

WOLFGANG HEMPEL 
redactor al ziarului 

„Deutsches Sport-Echo“Un mare turneu internațional de polo
(Urmare din pag. 1)

tămîna trecuta am făcut 1—1 cu 
Iugoslavia. Reprezentativa noas
tră nu se deosebește prea mult 
de cea care a pierdut anul tre
cut în fața Romîniei cu 3—4. 
Căpitanul echipei este Fred van 
Dorp (21 de ani), care în jocul 
de mărfi își va serba jubileul ce
lui de al 75-lea meci international.

Formația Suediei a sosit și ea 
ieri în Capitală avînd în lot cî- 
țiva jucători tineri și rapizi prin 
tre care: Johansson, Svensson, 
Andersson, Sandberg, Ekman și 
Sjoegren. în ultimele noastre me
ciuri cu Suedia am cîștigat cu 
4—0 și 4—1.

De pe pistele de atletism
MINSK: Tamara Burdinskaia 11,4, 

Barablna 11,6 la 100 m ; Burdinskaia 
11,1 la 80 m garduri ; Barabina 24,4 
la 200 m ; Klim 67,91 m, Boltovski 
67,20 m la ciocan ; Zirko 7,43 m la 
lungime; Sevțov 10,4 și 47,4 la 100 m 
și 400 m.

BELGRAD : Campionatele Iugo
slaviei. Pavlovici 10,8 și 21,6 la 100 
m și 200 m; Stanovnik 48,2 la 400 m; 
Rubezici 1:53,3 la 800 m; Vazici 
3:45,8 la 1500 m; Zuntar (junior) 
14:34,2 la 5000 m; Petrusici 14,4 la 110 
m garduri ; Matici 53,2 la 400 m 
garduri; Span 8:45,0 la 3 000 m obsta
cole; And jelko viei 2,03 m la înălțime; 
Leșek 4,70 m la prăjină; Barisici 16,94 m 
la greutate ; Mlletici 73,34 m la su
liță; Bezjak 60,39 m la ciocan.

CAIRO : Taimurlenk 7,68 m la lun
gime.

MUNCHEN : Enderlein 10,6 la 100 
m; Morimoto 1:49,7, Klaban 1:50,0 la 
800 m; Reinhardt 4,60 m la prăjină ; 
Thun 65,96 m la ciocan.

DOLE : Delecour 10,5, Piquemal 
10,6 la 100 m ; Duriez 14,0, Chardel 
14,1, Dohen 14,4 la 110 m garduri ; 
Houvion 4,65 m la prăjină; Husson 
64,46 m la ciocan ; Battista 15,61 m la 
triplusalt.

UJPESTI DOSZA ÎNVINSĂ

Dintre meciurile disputate duminica în 
campionatul maghiar, cea mai mare sur
priză a furnizat-o formația Komlo, care 
a învins cu 1—0 pe fruntașa clasamen
tului Ujpesti Dozsa. Alte rezultate: Hon- 
ved — Pecs 3—1, DiosgySr — Szcged 
2—0, Dorog — Vasas 1—0. O forma 
remarcabilă arată echipa Gyor (antre
nor Ilidegkuti — reîntors recent din 
Italia), care a dispus cu 4—0 de De
brețin. In clasament: 1. Ujpesti Dozsa 
9 p; 2. Komlo 9 p; 3. Gyori Vasas 8 p.

O.F.K. BEOGRAD A DISPUS 
DE DINAMO ZAGREB

In campionatul iugoslav, O.F.K. Beo
grad — care a pierdut recent întîlnirea 
amicală cu Dinamo București — a sus
ținut duminică un meci dificil cu Di
namo Zagreb, Ia Belgrad. O.F.K. a ob
ținut victoria cu 3—1 (2—0) și ocupă 
acum locul 3 în clasament. Alte rezul
tate: Voivodina — Vardar 2—1, Ilaj- 
duk Split — Sarajevo 1—0, Ejeka — 
Partizan 2—4, Jelezniciar —Velej 3—1, 
Treșnevka Zagreb — Novisad 2—0. în 
clasament, după cinci etape, conduce 
Steaua roșie cu 7 p. urmată de Voivo
dina ți Beograd cu cîte 6 p. etc.

GAZDELE ÎNVINGĂTOARE PE TOA
TA LINIA IN CAMPIONATUL 

FRANȚEI

In etapa a doua a campionatului Fran
ței s-au înregistrat rezultatele: Lens— 
Angers 2—1, Racing Club Paris — 
Nantes 3—0, Sedan — Strasbourg 2—1, 
Valenciennes — Rennes 0—0, Toulouse— 
St. Etienne 4—0, Monaco — Nice 0—0, 
Rouen — Lyon 1—0, Nimes — St. Fran- 
țais 3—0 și Bordeaux — Reims 4—2

PRELIMINARIILE TURNEULUI 
OLIMPIC

REYKJAVIK, 9 (Agerpres). — In- 
tr-un meci contînd pentru prelimina
riile turneului olimpic de fotbal, 
echipa Angliei a învins la Reykjavik 
cu 6-0 (4-0) echipa Islandei. Returul 
va avea loc sîmbătă la Londra. Echipa 
învingătoare va întîlni în faza urmă
toare reprezentativa olimpică a Gre
ciei.

în această companie, selecțio
natele R.P. Romîne, care s-au 
pregătit cu multă atenție în ul
tima vreme, au posibilitatea ob
ținerii unor rezultate de valoare. 
Pentru aceasta însă, reprezen
tanții noștri trebuie să facă apel 
la întregul lor bagaj de cunoș
tințe tehnice și tactice și să 
lupte cu toată dîrzenia pentru 
victorie.

★
Astăzi, de la 18, vor avea loc 

meciurile R.D.G.—R.P.R. tineret, 
U.R.S.S.—Suedia și R.P.R.— 
Olanda, iar mîine, de la ora 18, 
U.R.S.S.—R.P.R. tineret, R.P.R. 
—Suedia și R.D.G.—Olanda.

Margareta Teodorescu pe primul loc 
in turneul zonal de șah de la Lodz

LODZ, 9 (prin telefon). — Turneul 
zonal de la Lodz. primul din noua e- 
diție a campionatului mondial feminin 
de șah, a luat sfîrșit ieri cu victoria 
clară a reprezentantei R. P Romîne, 
MARGARETA TEODORESCU. Este

MARGARETA TEODORESCU

„CUPA ITALIEI"

In prima etapă a „Cupei Italiei", în 
care au intrat și echipele din prima ca
tegorie, s-au înregistrat, în general, re
zultate normale. Iată cîteva: Torino — 
Lecco 3—1, Genoa — Brescia 3—2, 
Padova — Modena 2—1, Spăl —Tries- 
tina 2—0, Bologna — Udinese 2—0, Ve
rona — Mantova 2—1, lloma — Po- 
tenz.a 2—0. Fiorentina — Palermo 3—0, 
Ostia — Catania 2—1.

SĂPTĂMlNĂ FOTBALISTICĂ 
PE CONTINENT

în săptămîna 9—15 septembrie sînt 
programate o serie de întîlniri interna
ționale. Astfel, la 11 septembrie se va 
disputa primul meci dintre Olanda și 
Luxemburg, din cadrul optimilor de 
finală ale „Cupei Europei". Interesant 
de arătat că ambele jocuri dintre aceste 
țări — după cum scrie ziarul „Sport" 
din Zflrich — se vor juca în Olanda. 
Duminică la Oslo: Norvegia — Dane
marca, în cadrul „Cupei Nordice".

Alte jocuri internaționale vor avea 
loc în competițiile:

„Cupa camiponilor europeni": Ever
ton — Intemazionale și F. K. Lyn 
Oslo — Borussia Dortmund la 10 sep
tembrie, D.G. Dundalk Dublin — F.O. 
Ziirich Ia 11 septembrie, Dukla Praga— 
VSC La Valetta Malta la 15 septembrie.

„Cupa Cupelor": Fenerbahce Istanbul 
— Petrolul Ploiești la 12 septembrie, 
Slema Wanderers Malta — Borough 
United Țara Galilor la 15 septembrie.

„Cupa orașelor -ttrguri": Ujpest Bu
dapesta — S.K. Leipzig (retur) și Ra
pid Viena — Placing Club Paris la 11 
septembrie.

Actualități internaționale
• Duminică au luat sfîrșit în R. P. 

Ungară întrecerile din cadrul „Cupei 
Mccek", care a reunit 12 echipe de ci
cliști din R. D. Germană, R. P. Po
lonă, R. P. Romînă, R. P. Ungară ți 
alte țări. Competi|ia organizată de Spar- 
takus Pecs a măsurat circa 380 kilo
metri, împărți|i în trei etape. In clasa
mentul general individual primul loc a 
fost ocupat de alergătorul maghiar Ba- 
laszko cu 10 h 05:55, urmat de eompa- 
trioții săi Megerdy la 3:44 și Tamuț 
Ia 4:09. Victoria în clasamentul general 
pe echipe a fost obținută dc cicliștii de 
la Spartakus Pccs urmați de alergătorii 
de la Dynamo Berlin, Dozsa Ujpesti, 
Start Varșovia, selecționata Voința din 
R. P. Romînă etc.

• LEIPZIG 9 (Agerpres).
Cu prilejul unui concurs de natație 

desfășurat la Leipzig echipa feminină a 
Ii. D. Germane a stabilit un nou record 
mondial în proba de 4x110 yarzi mixt 
cu timpul de 4’44”7/10 (v.r. aparținea e- 
chipei Australiei și era de 4’45”9/10).

• NEW YORK 9 (Agerpres).
A luat sfîrșit turneul internațional de 

tenis de la Forest Hills. Proba de simplu 
masculin a revenit mexicanului Rafael 
Osuna, care în finală La învins în 3 
seturi: 7—5; 6—4; 6—2 pc Frank 

un succes pe deplin meritat al jucă
toarei noastre, rezultat al unei pregă
tiri temeinice și al voinței ferme de 
a obține victoria într-una din cele 
mai dificile competiții internaționale. 
Instalată la conducerea clasamentului 
încă după primele runde, Margareta 
Teodorescu a condus cu autoritate 
pînă la sfîrșit, încheind concursul cu 
un punct avans înaintea următoarei 
clasate. Cu aceasta, pe lîngă asigura
rea calificării la viitorul turneu al 
candidatelor, ea are și satisfacția în
deplinirii normei de maestru interna
țional de șah.

La ora cînd scriem aceste rînduri, 
nu se cunoaște decît cea de a doua 
calificată la turneul candidatelor, ju- 
cătoarea poloneză Henrietta Konar- 
kowska, deoarece două din partidele 
„cheie" ale ultimei runde, Eretova- 
Haahr și Karakaș—Perevoznic nu au 
luat încă sfîrșit. Tn timp ce Eretova 
are șanse mari de remiză, Ka
rakaș se pare că nu va mai putea 
salva finalul în care s-a angajat și 
atunci se va califica jucătoarea ceho
slovacă.

Victorioasă în ultima rundă. Ale
xandra Nicolau s-a apropiat de plu
tonul fruntașelor, însă numai atît. In 
aceeași situație se găsește și cealaltă 
reprezentantă a țării noastre, Marga
reta Perevoznic, care a jucat mai a- 
proape de adevărata sa valoare la 
sfîrșitul concursului.

Iată acum configurația clasamen
tului final : MARGARETA TEODO
RESCU 9, Henrietta Konarkowska 8, 
Kveta Eretova (1), Eva Karakaș (1), 
Alexandra Nicolau, Kristhina Holuj 
7, Waltraud Nowara 61/,, . Margareta 
Perevoznic (1), Eveline Kraatz 5‘/2, 
Miroslava Litmanowicz 4, Merete 
Haahr (1), Inna Vesela 3‘/2, Liisa 
Vuorenpăa 2%.

Jocurile mondiale universitare 
au luat sfirsit

RIO DE JANEIRO 9 (Agerpres). Jocurile 
mondiale universitare de la Porto Alegre 
s-au încheiat o data cu disputarea ulti
melor probe atletice și a meciurilor de 
baschet.

In concursul atletic feminin cea mai mare 
surpriză a fost înregistrată la aruncarea 
suliței, probă în care recordmana mondia
lă Elvira Ozolina a aruncat doar 47 m și 
s-a clasat pe locul doi, în urma atletei 
Brommel (R.F.G.), a cărei aruncare a mă
surat 49,61 m. Un rezultat neașteptat s-a 
înregistrat și la aruncarea ciocanului : 
recordmanul european Gyula Zsivotsky 
(R. P. Ungară) a fost întrecut cu 4 cm 
de sovieticul Kondrașev care a aruncat 
65,76 m. Valeri Brumei a sărit la înălțime 
2,15 m, fiind urmat de italianul Bogleatto 
cu 2,09 m.

Alte rezultate : masculin : 200 m : Ozo- 
lin (U.R.S.S.) 21”3/10 ; 400 m garduri ; Fri- 
nolli (Italia) 50’'5/10 ; 800 m: Morimoto (Ja
ponia) l’48”l/10 ; 1 500 m : Whetton (Ațiglj-g) 
3’49'’5/10 ; triplu salt : Shimo (Japonia) 15,99 
m ; greutate : Nagy (R.P. Ungară) 18,44 m; 
prăjină : Bliznețov (U.R.S.S.) 4,60 m ; șta
feta 4x100 m 1. — R P. Ungară 40”9/10 ; 2.
Cuba 41'’8/10 ; ștafeta 4x400 m : Anglia 
3’11”9/1O.

Feminin : 200 m : Heine (R.F.G.) 24”6/10 ; 
800 m : Kazi (R.P. Ungară) 2’05”9/10 ; înăl
țime : Cencik (U.R.S.S.) 1,72 m ; ștafeta
4x100 m : U.R.S.S. 46”6/10.

Clasamentul final pe medalii : 1. R.P.
Ungară 18 medalii de aur, 13 de argint, 
4 de bronz ; 2. U.R.S.S. 18 de aur, 12 de 
argint, 3 bronz ; 3. R.F. Germană 10 de 
aur, 11 argint, 12 bronz ; 4. Japonia 9 aur, 
4 argint, 6 bronz ; 5. Anglia 4 aur, 6 ar
gint, 4 bronz ; 6. Italia 3 aur, 5 argint 
10 bronz.

Frechling (S.U.A.). Jucătoarea braziliană 
Maria Buneo a cîștigat proba feminină 
întrecînd cu 7—5 ; 6—4 pc Margaret 
Smith (Australia).

• PARIS 9 (Agerpres).
In cadrul unui concurs internațional da 

natație, desfășurat în bazinul ,,Georges 
Vallery" din Paris, înotătoarea franceză 
Christine Caron a stabilit un nou record 
european în proba de 200 m spate cu 
timpul de 2’32”l/10. Vechiul record era 
de 2’32”3/10 și aparținea olandezei 
Corrie Wirkel : Caron a fost cronome
trată la 100 m în l’13”5/10. Recordul 
mondial este de 2’28”2,/10 și este de
ținut de japoneza Tanaka.

O HELSINKI 9 (Agerpres)
Meciul atletic dintre echipele masculina 

ale Finlandei și R. P. Polone, desfășu
rat pe stadionul olimpic din Helsinki, a 
luat sfîrșit cu rezultatul de 131—81 
puncte în favoarea sportivilor polonezi.

Probele disputate în ziua a doua au 
fost cîștigate de următorii atleți: 100 
m: Juskowiak (R.P.P.) 10”5/10; 400 
m: Kowalski (R.P.P.) 48”2/10; 1500 
m: Baran (R.P.P.) 3’4 8”7/10 ; 10 000 
m: Budolok (R.P.P.) 30’12”2/10; tri
plu salt : Schmidt (R.P.P.) 16,36 m ț 
prăjină: Ankio (Finlanda) 4,70 m ; suli
ță: Sidlo (R.P.P.) 80,82 m; disc f 
Piatkowski (R.P.P.) 57,12 m; ștafeta 
4x400 m: R. P. Polonă 3T2”8/10.
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