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Primele vești...
La asociația sportivă Vagonul Arad 350 de membri ai UCFS 

sînt angrenați în întreceri... în Capitală, pe diferite stadi
oane, au loc zilnic ședințe de pregătire și concursuri pentru 
cerea probelor... Asociațiile sportive Electroputere Craiova, 
tiereie Navale Tr. Severin și cele din orașul Tg. Jiu sînt 
mele din regiunea Craiova unde a început activitatea de 
gătire și de trecere a normelor.... în regiunea Argeș sute și
de tineri se antrenează, mulți dintre ei fiind gata să se prezinte 
la startul concursurilor... Iată numai o parte din veștile pe 
care le-am primit în aceste zile la redacție cu privire la activi
tatea care a prins a se desfășura în cadrul „Concursului pentru 
insigna de Polisportiv*.

Entuziasmul cu care masele largi de tineri au primit vestea 
introducerii acestei forme simple și atractive de practicare a 
sportului dovedește justețea acestei măsuri, care are drept prin
cipal scop să pună la îndemîna asociațiilor sportive posibilita
tea de a iniția întreceri sportive accesibile dorințelor tineretului 
nostru și în concordanță cu puterea organizatorică și condițiile 
existente în majoritatea cluburilor și asociațiilor noastre sportive. 
Nu este deci de mirare că în aceste zile activiștii sportivi din 
întreaga țară desfășoară o rodnică muncă de pregătire în vede
rea organizării antrenamentelor și a primelor concursuri. De 
pildă, în orașul Arad asociațiile sportive Vagonul și Flamura 
roșie UT A au situat la centrul preocupărilor lor organizarea 
acțiunii de trecere a normelor .,Concursului pentru Insigna de 
Polisportiv*, ceea ce a avut ca urmare angrenarea pe terenul 
de sport a unui mare număr de tineri. Demn de subliniat în 
această privință este și faptul că toate cluburile sportive din 
orașul București și-au planificat activitatea în așa fel îneît pe 
unele baze sportive din Capitală să existe în permanentă tehni
cieni la dispoziția asociațiilor pentru îndrumarea concurenților și 
pentru organizarea, concursului de trecere a normelor.

O inițiativă frumoasă, care poate constitui un exemplu demn 
de urmat, este aceea a asociației sportive Plastica din Timișoara. 
Consiliul acestei asociații sportive a confecționat prin mijloace 
simple afișe mobilizatoare în care sînt popularizate normele 
„Concursului pentru Insigna de Polisportiv*. în felul acesta 
consiliul asociației sportive Plastica a reușit să mobilizeze chiar 
din primele zile peste 300 de tineri în acțiunea de pregătire 
în vederea îndeplinirii normelor.

Toate aceste măsuri, care dovedesc interesul pe care majo
ritatea cluburilor și asociațiilor sportive îl manifestă pentru orga
nizarea în cit mai bune condițiuni i întrecerilor din cadrul 
„Concursului pentru Insigna de Polisportiv*, trebuie însă con
tinuate și, prin grija consiliilor regionale și raionale UCFS, ex
tinse în cluburile și asociațiile sportive din întreaga țară.
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Deschiderea festivă 
a finalei campionatelor 
republicane universitare
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De mâine, la Sofia

In întrecere, cei mai buni atleți 
din Balcani

recent
dintre reprezentanții atletismului nostru, care au stabilit 

noi recorduri : Petre Astafei, Afanasie Savin și Constan
tin Drăgulescu (de la stingă la dreapta).

dimineață, atleții noștri
venit

prieteni,

Ieri
au plecat ia Sofia. Au 
să-i conducă numeroși

învingând Olanda și Suedia,

Reprezentativa de polo a R. P. Romîne 
conduce în turneul internațional

antrenori, oficiali. De aceea pe 
peronul Gării de Nord a fost mul
tă animație. Ca înaintea fiecărui 
concurs se discută mult despre 
apropiatele întreceri, despre șan
sele atleților, se fac pronosticuri. 
Toți sînt de acord că ediția din 
acest an a Jocurilor Balcanice «e 
anunță foarte disputată, echipele 
bulgare și iugoslave constituind 
adversari puternici pentru forma
țiile noastre. Atleții romîni, care

s-au pregătit eu minuțiozitate 
pentru acest concurs, sînt deciși 
însă să nu-și precupețească efor
turile și să reediteze astfel 
toriile cucerite 1 
an 'a Ankara.

într-un capăt 
CONSTANTIN 
campionul nostru 
runcarea ciocanului, 
licitări. Cu prilejul 
concurs 
luni la Poiana Brașov. Dragule seu 
a aruncat ciocanul la 62,66 m 
Această performanță reprezintă un 
nou record republican, cu 20 cm 
mai mult decît vechiul record de
limit de Nicolae Rășcănescu din 
19o7. nMă așteaptă un concurs 
greu la Sofia După cite am auzii 
iugoslavul Rezjak a aruncat și 
ol, zilele trecute, peste 62 de 
metri. Noul meu record, pe care 
l-am țintit în toate concursurile 
din acest an, mă stimulează insă 
pentru a-l depăși cit mai repede, 
în afară de aceasta, titlul cucerit 
în 1962 in capitala Turciei, mă 
obligă pentru o comportare cit 
mai bună. Promit s-o am !u

vie-
în urmă cu un

a! perenului, 
DRÂGULESCU. 
balcanic la a- 

primește le- 
unu i ultim 

rle verificare, desfășura!

(Continuare în pag. a 4-a)

Deschiderea festivă a celei mai 
mari competiții studențești din 
țară — finalele campionatelor re
publicane universitare — va avea 
loc azi, la ora 17, pe stadionul 
Republicii. După defilarea celor 
peste 600 de sportivi, spectatorii 
vor putea urmări uu interesant 
cuplaj de fotbal în care evoluea
ză cele mai bune echipe studen
țești. în primul meci se întrec 
formațiile de ea t eg oria B ȘTIIN
ȚA CRAIOVA—ȘTIINȚA BUCU- 
REȘTI, iar la lumina reflectoa
relor cunoscutele echipe de cate
goria A ȘT11NTA TIMIȘOARA— 
ȘTIINȚA CLUJ.

Frumosul program al primei zile 
a „universitarelor" este întregit 
de eiteva probe atletice, cu pri
lejul cărora se vor acorda primele 
titluri de campioni universitari, 
întruna din pauzele meciurilor, 
studenții de la Institutul de Cul
tură Fizică vor oferi celor pre- 
zenți un frumos program de gim
nastică acrobatică.

în zilele care urmează, pe te
renurile și sălile de sport din 
Capitală se va da startul la în
trecerile finale de volei, baschet, 
handbal, folbal, atletism și gim
nastică. lata programul și echi
pele finaliste: VOLEI (vineri, 
sîmbătă și duminică de la ora 9 
dimineața și 15,30 după-amiază) 
pe terenurile „Universității" din 
str. Vasile Pîrvan vor participa 
la turneul final următoarele echi
pe: LC.F., Universitatea Bucu
rești, Universitatea lași și Insti
tutul Pedagogic Timișoara (fete); 
LC.F., Institutul Politehnic Bra
șov, Institutul Politehnic Galați, 
Universitatea Timișoara (băieți).

Meciurile de baschet se vor 
desfășura pe aceeași bază spor-

(Continuare în pag. a 3-a)

La slîrșidil acestei sâptamini:

încep finalele pe grupe de regiuni 
ale Spartachiadei de vară a tineretului de la sate

Ger.nica reprezentativă a R.D 
mane, sosită la București cu o 
frumoasă carte de vizită : 
egal cn renumita

Kardașov (U. R.S.S.), Van Dorp (Olanda), Mărctdescu

însă un rezult al 
extremis”, de 

romină, cum ar 
care au absen- 
zi a întrecerilor.

(R.P.R.), Măder (R.D.G.), Novac 
(R.P.R. II) și Branelius (Suedia).

Văzuți de NEAGU RĂDULESCU

Atmosferă sărbătorească, marți 
scara, în jurul bazinului de la 
Tineretului: steaguri multicolo
re reprezenlînd cele 5 țări parti
cipante la turneul internațional 
de polo, un public numeros, care 
a umplut tribuha special ame
najată.

Primul joc — prima surpriză. 
Selecționata de tineret a țârii 
noastre a „ținui în șah” puter-

„Cupa Mării Negre“ 
la baschet feminin

In prima zi: R. P. Romină — R. P. Bulgaria 
și R. S. Cehoslovacă — Franța

Vineri seară, Palatul sportu
rilor din orașul Constanta va găz
dui jocurile inaugurale ale tur
neului internațional de baschet fe
minin dotat cu „Cupa Murii Ne- 
gre“, competiție Ia care participa 
patru dintre cele mai valoroasa 
echipe din Europa: R.P. Bulga
ria, R.S. Cehoslovacă, Franța ți 
R.P. Romină.

Turneul este așteptat cu deo
sebit interes de iubitorii sportu
lui din Constanța, dornici să ur
mărească evoluția participantelor, 
dintre care R.P. Bulgaria și R.S 
Cehoslovacă au fost cu regula
ritate printre medaliatele cam
pionatelor europene. Selecționata 
țării noastre este hotărîtă să se 
comporte cit mai bine. Seriozitatea 
cu care s-au pregătit în ultima 
vreme este o dovadă a dorinței 
jucătoarelor de a atinge în acest 
turneu o valoare cît mai ridicată 
și de a obține rezultate pe măsu
ra condițiilor create. In plus, ele 
au de apărat primul loc cucerit la 
ediția de anul trecut a .Gupei

meci 
echipă a 

Uniunii Sovietice care i-a adus, anul 
trecut, locul IV la „europenele” de 
la Leipzig. Și rezultatul de egali
tate (3—3) obținut de tinerii noș
tri reprezentanți, este cu atit mai 
valoros, cu cît ei au gvut în față 
o echipă pe care antrenorii o

Murii Negre“, la care au partici
pat echipele R.S.S. Ucrainene, 
R.P. Ungare și R.S.F. Iugosla
via.

Mîine, în prima zi a turneului, 
Franța joacă cu R.S. Cehoslovacă 
(ora 18,30), iar R.P. Romină cu 
R.P. Bulgaria (ora 19,45). De
sigur că în centrul atenției se 
află partida dintre reprezentativa 
țării noastre și cea a R.P. Bulga
ria. Dată fiind valoarea sportive
lor bulgare, baschetbalistele noas
tre trebuie să lupte cu toate for
țele. Numai astfel ele pot reedi
ta victoria realizată chiar în pri
măvara acestui an, la Tg. Mureș, 
asupra fostelor campioane ale 
Europei. Sîmbătă vor avea loc 
meciurile: R.P. Bulgaria — Fran
ța și R.P. Romină — R.S. Ceho
slovacă, iar duminică R.P. Ro- 
mînă — Franța și R.S. Ceho
slovacă — R.P. Bulgaria. Ga ar
bitri neutri vor funcționa F. Vel- 
key (R.P. Ungară) și M. Kllmay 
(R.P, Polonă), 

pregătesc pentru J.O. de la To
kio. Nu a fost 
egal, smuls „în 
tînăra formație 
putea crede cei 
tat de la prima
Fără să sc lase impresionați de 
faima adversarilor, jucătorii noș
tri au atacat curajos de la în
ceput, și-au impus punctul de 
vedere (printr-un joc de elan, 
dar bine organizat), înscriind re
pede două goluri. Și după ce 
oaspeții reduc din handicap, (din 
4 metri), Țăranu restabilește di
ferența înscriind prin surprindere. 
La 3—1, oaspeții contraatacă vi
guros, încearcă deseori poarta, 
dar Ciser, atent, „scoate” totul. 
Ba, mai mult chiar, în repriza a 
Hl-a, cînd scorul devenise 3—2, 
portarul nostru a oprit o lovitură 
de la 4 metri trasă de Ballerstedl 1

(Continuare in pag. a 2-a)

Participanți de peste hotare 
la concursuri motocicliste 

din țara noastrâ
anunțat, 

vor avea 
interna-

După cum am mai 
la 15 și 20 septembrie 
loc două concursuri 
ționale de motociclism. Pentru 
aceste concursuri au fost in
vitați o serie de sportivi de 
peste hotare.

• La concursul internațional 
de viteză pe circuit din Bucu
rești ce va avea loc duminică 
(la Arcul de Triumf), vor lua 
startul la clasele 125 și 175 cmc, 
doi valoroși alergători italieni, 
M. Garagnani și P. Zacchiroli. 
Ei vor pilota mașini speciale 
Ducati și F.B. Minarelli 
(125 cmc) și Morini (175 cmc).
• O săptămînă mai tîrziu, la 

Brașov, se va desfășura con-

Sîmbătă și duminică la Bîrlad cei mai buni sportivi din satele și comunele 
regiunilor Bacău, Iași, Mureș Autonomă-Maghiară și Suceava își vor disputa în- 
ttielatea in finala pe grupe de regiuni a Spartachiadei de vară. Printre probele 
finalei figurează și ciclismul. Fotografia noastră reprezintă pe ciclistele, regiuni
lor mai susamintite, cu eiteva secunde înaintea startului la competiția similară de 

anul trecut, care s-a desfășurat in regiunea Suceava

și comunele

cursul internațional de moto- 
cros, la care vor participa 
alergători de prestigiu pe plan 
european șl mondial ca : Iosef 
Hara, Frantișek Rohn (R.S.C.), 
Iuri Romanov, A. Iacovlev, Vi
talii Tiurin, A. Lebedev, B. 
Dinaburg, A. Dejinov (U.R.S.S.), 
Herbert Huber — triplu cam
pion național — și Hans Gun- 
dacker (Austria), Bogdan Ur- 
baniak, Eugenius Frelich, Ger
hard Hărăzim, Grzegorz Ku~ 
nezyk, Ian Kubaliski (R.P. 
Polonă), Mihai Kolev, Cristo 
Peev, Georg! Serafimov, Totio 
Petkov și Cristo Mezinov 
(R.P, Bulgaria),

cu
pefinale organizate 

regiuni.
dintre cele patru 
va organiza sîmbătă

fi-

Se apropie actul final al 
Spartachiadei de vară a tine
retului, dotată la sate cu „Cupa 
Agriculturii". După cum se 
știe, în mediul rural marea 
competiție a tineretului, Spar- 
tachiada de vară, ia sfîrșit 
întreceri 
grupe de

Prima 
nale se 
și duminică în regiunea IAȘI. 
Participă sportivii din comu
nele și satele regiunilor Su
ceava, Bacău, Mureș-Autonomă 
Maghiară și, bineînțeles, repre
zentanții regiunii organizatoare. 
Ca loc de desfășurare a fost 
ales raionul Bîrlad. Concursu
rile se vor desfășura în comu
nele Murgeni — volei, fotbal, 
gimnastică și trîntă. Dragalina 

ciclism șl oină și în orașul 

Bîrlad — atletism, 
handbal și popice.

Celelalte trei fi
nale se vor dis
puta după cum 
urmează : în re
giunea MARAMU
REȘ — locul de 
desfășurare a con
cursurilor raionul 
Cărei — 21 și 22 
septembrie cu par
ticiparea regiuni
lor Banat, Cluj, 
Crișana și Mara
mureș ; în regiu
nea PLOIEȘTI — 
raionul Mizil — 28 
și 29 septembrie 
unde participă re
giunile Brașov, 
Galați, Dobrogea și 
Ploițști; în regiu
nea HUNEDOARA 
— batonul Alba 
Iulia — 5 și 6 oc
tombrie participă 

regiunile Argeș, București, Ol
tenia și Hunedoara.

i t
★

scurt care a mai ra
ia finale trebuie fo- 
plin atît de către 

pentru a- 
cît șl de orga-

Timpul 
mas pînă 
losiț din 
sportivii calificați
ceste întreceri 
nizatorl. Participanților la fi
nale 11 se cere să fie cît mal 
bine pregătiți iar organizatori
lor să creeze condiții de con
curs dintre cele mai bune. Fi
nalele pe grupe de regiuni ale 
Spartachiadei de vară a tine
retului dotată la sate cu „Cupa 
Agriculturii" trebuie să fie 
adevărate sărbători 
tului din comunele și satele
patriei noastre,

ale spor-



Terenurile și sălile de sport 
la „startul66 noului an școlar

Vacanța se sfîrșește...
Au mai rămas doar cîteva zile și 

clopoțelul va da „startul" în mii si 
mii de școli pentru întrecerea elevi
lor la carte și sport. între timp, s-au 
ridicat noi construcții luminoase des
tinate învătămîntului și pretutindeni 
nenumărate clase, laboratoare, aule, 
au primit din mîna unor harnici 
gospodari haină sărbătorească. Fi
rește, în grija conducerilor școlilor 
a stat și pregătirea sălilor sau tere
nurilor de sport.

Un scurt raid-anchetă prin raioanele 
Capitalei confirmă acest lucru. Eloc
vent a fost „extemporalul" pe care 
l-au dat — cu succes — majoritatea 
profesorilor de educație fizică din șco
lile raionului ..30 Decembrie".

Prima întrebare a fost adresată 
colectivului de profesori de spe
cialitate de la școala profesio

nală de ucenici F.R.B. Aici ne-a în- 
tîmpinat o atmosferă caracteristică 
„premierei" anului de învătămînt : 
pilcuri de copii care comentau pri
mele rezultate ale examenului de ad
mitere sau schimbau impresii din zilele 
petrecute în tabere.

— Ne-am străduit — ne spunea pro
fesorul de educație fizică Stelian 
Popescu, secretarul organizației de 
U.T.M. a școlii — să asigurăm celor 
aproape 1 500 de copii înscriși la noi 
condiții cit mai bune de desfășurare 
a orelor de sport. Trebuie să vă spun 
că, paralel, ne-am aprovizionat cu 
cantități suficiente de echipament și 
mingi. Școala noastră și-a ciștigat un 
mic renume la handbal și volei. Vrem 
să îmbogățim în lunile viitoare pal
maresul nostru la aceste discipline

Campionatul 
feminin de calificare

Mîine încep la Cîinpulung Moldove
nesc finalele campionatului feminin de 
calificare la baschet, la care participă 
echipele Voința Cîinpulung Moldovenesc, 
Mătasea Dudești București, S.S.E. Cra
iova și A.S.A. Cluj.

și în plus să atragem cît mai mulți 
elevi și eleve în practicarea altor 
ramuri ea gimnastica, atletismul, tu
rismul. Eu și colegii mei sîntem con
vinși că vom reuși, cu atît mai mult 
cu cît primim un sprijin substanțial 
din partea tov. directoare Matilda 
Borz, po-eședinta asociației sportive.

Am părăsit pe viitoarele specialiste 
în confecții și filatură, pe viitorii 
mecanici frigotehniști, încredințați 
că vor folosi din plin condițiile create 
pentru a deveni sportivi de valoare.

In curtea școlii medii „Mihail 
Sadoveanu" l-am găsit pe pro
fesorul de educație fizică Va- 

lcriu Sturza discutînd cu mecanicul 
Dan Constantinescu de la l.R.C.R. 
Era vorba despre noile porți de hand
bal, a căror recepție se făcea cu toată 
exigența. Profesorul Sturza mai avea 
un alt oaspete, pe fostul său elev 
Vioirel Avram, acum profesor de edu
cație fizică la o școală de lingă Bă- 
neasa și responsabil tehnic în cadrul 
cercului pedagogic al raionului. In 
cîteva minute s-au găsit soluții ju
dicioase de folosire la maximum a 
spațioasei curți prin amplasarea a cît 
mai multor terenuri de sport. Alte 
noutăți: împrejmuirea bazei sportive 
cu plasă de sîrmă și parchetarea 
splendidei săli de gimnastică, unde 
aproape 1 800 de elevi deprind meș
teșugul multor ramuri sportive.

Ne-am continuat raidul împreună 
cu prof. Avram la școlile medii „I. L. 
Caragiale", „Petru Groza" și „Filimon 
Sîrbu". Aici am constatat aceleași 
preocupări febrile, același spirit gos
podăresc.

— Ce bine ar fi — ne spunea în
soțitorul nostru — dacă și la școlile 
de 8 ani nr. 2, 5 și 19 ar exista cît 
de cit inițiativă pentru transforma
rea spațiilor libere în mici baze spor
tive. Condiții sînt. Și cu un plus de 
vrednicie s-sur găsi și timp.

...Dar cazurile negative constituie 
excepții. In general am putut apre
cia hărnicia profesorilor de speciali
tate din acest raion. De aceea sîntem 
sigur: că la prima oră de educație 
fizică din noul an școlar elevii vor 
acorda la rîndul lor note din cele 
mai mari... bazelor sportive.

V. TOFAN 
N. MARDAN

Intîlnirca internaționala flc Box de miinc scară
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„Cupa Metalul"
Competiția pugilistică dotată cu 

„Cupa Metalul” a continuat duminică 
dimineața Pe velodromul Dinamo, cu 
a treia reuniune. Iată rezultatele în
registrate la juniori: cat. minimă: Gh. 
Ene (Din.) b. ab. repr. I Gh. Neacșu 
(Met.); cat. hirtie: C. Tănase (C.P.B.) 
b. p. Gh. Burcea (Unirea); cat cocoș: 
N. Coteanu (Ol.) b. p. S. Radu (Met.); 
cat. pană: V. Banu (Voința) b. ab. 
repr. a III-a A. Minea (C.P.B.); cat. 
semiușoară: I. Brihac (Met.) b. ab. 
repr. a II-a Gh. Bazică (Ol.). Seniori: 
cat. pană: C. Zisu (Unirea) b. k.o. 
repr. a II-a Gh. Bardașiu (Din.); D. 
Minea (Met.) b. p. Gh. Barbore (Din.); 
cat. semiușoară: Gh. Samoilă (Met.) 
b. ab. repr. a II-a D. Dobre (Voința); 
M. Niculescu (Din.) b. p. P. Ciuciușan 
(Ol.); D. Dumitrescu (Met.) b. p. L. 
Chiriță (Unirea); cat. ușoară: FI.
Veiiciu (Voința) b. p. I. Sintie (Ol.); 
cat. mijlocie mică: C. Marin (Vulcan) 
b. p. 1. Anton (Ol.).

N. TOCACEC-coresp.
★

Astă-seară, ora 19,30, tot pe velo
dromul Dinamo se va desfășura finala 
„Cupei Metalul". întreprinderea Lot«- 
Pronosport oferă mai multe premii 
participanților. •

Fază din meciul Legman (R.D.G., — 
dreapta) și Betancourt (Cuba) desfășu
rat în cadrul turneului internațional 
din Capitală. Mîine seară, probabil, 
vom revedea pe boxerul german în 
intîlnirea cu V. Dobre sau Ion Pițu.

Vineri scara, la ora 19,30, pe stadio
nul Republicii, va avea loc intîlnirea 
dintre formația clubului „TURN UND 
SPORT CLUB" din R.D. Germană și o 
selecționată a raionului T. Vladimirescu. 
Formația oaspe cuprinde boxeri de va
loare, cu nume binecunoscute, campioni 
ai R.D.G., maeștri ai sportului și vechi 
internaționali.

Din lista celor 12 boxeri care urmea
ză să sosească în țara noastră am re
ținut următorii? Schmidt, Babiasch 
(campion al R.D. Germane și maestru 
al sportului), Simpson (maestru al spor
tului), Schneider (maestru al sportului) 
și Legman (participant la turneul in
ternațional, recent desfășurat în Capi
tală).

Echipa boxerilor romini, care va par
ticipa la această întîlnire n-a fost încă 
definitivată. Ea urmează să se stabi
lească în ședința tehnică din astă-seară. 
Formația probabilă va fi: muscă: C-lin 
Buzuluc (Marian Olteana); cocoș: C-tin 
Cruda, pană: P. Vanoa;
Cornel Rusu (V. Antonio); ușoară: Jfi- 
colae Califa; semimijlocie: V. 
(1. Pila); mijlocie mică 
(Gr, Enache); mijlocie: 
semigrea: P. Menczel 
grea: T. Basarab.

Duminică, la Constanța, oaspeții vor 
susține a doua întîlnire, cu o nouă se
lecționată, care se va stabili ulterior.

semi ușoară:

Dobre 
; C. Stănescu 
P. Cîmpeanu; 
(E. lanovici);

Astăzi, semifinalele, iar mîine, primele finale in campionatul republican
Intîlnirile campionatelor republicane 

individuale de tenis au continuat marți 
și miercuri. Reuniunea de marți după 
amiază a oferit un program mai in
teresant: au avut loc sferturile de fi
nală ale probelor de simplu bărbați 
și simplu femei.

Pe terenul nr. 2 de la Progresul, 
Bosch a priînit replica proaspătului 
campion de juniori llie Năstase. Pri
mul a ciștigat in patru seturi: 6—4. 
6—4, 5—7, 6—1, după un meci presărat 
cu multe schimburi spectaculoase de 
mingi. Bosch a jucat în maniera lui 
obișnuită, cu mingi lungi și bine

DE MASĂ {]

plasate, mai 
stingă, cu unele 
llie Năstase s-a 
de atacuri lipsite 
sară, la fel 
zistent, llie 
pe măsură 
In situațiile 
nărui tenisman a fost depășit de im
portanța jocului; lucru reflectat prin 
desele ratări la mingi ușoare și prin 
reținerea cu care a acționat. Bine 
„lucrat” llie Năstase poate deveni un 
sportiv cu mari posibilități.

In dispoziție de joc, Mărmureanu a 
, -trecut fără dificultăți de D. Vizirii: 

fel și campionul 
Iuhasz: 6-1, 6-1,

ales cu lovitura din 
incursiuni la fileu, 
remarcat prin serii 
insă de tăria nece- 
serviciile Puțin re-ca și

Năstase a slăbit ritmul 
ce partida se prelungea, 
cînd scorul era strins, tî-

Constantin Năs-

Rcprcicntativa 
conduce in
(Urmare din pag. 1)

de polo a P. P. Pomînc 
turneul internațional

noastră
oas-

In ziua a doua, selecționata noastră 
de tineret a făcut un nou joc meritoriu, 
de astă dată în fața echipei U.R.S.S. 
Timp de 11 minute scorul a fost strins 
(2—2), pentru ca în final sportivii so
vietici să profite de unele momente de

REZULTATE TEHNICE :

în-

republican
Pasionații penisului de masă din Ca- 

pitală vor avea prilejul ca timp de 
trei zile . urmărească în sala Di
namo, evoluțiile celor mai buni jucă
tori și jucătoare de la noi. Intr-ade
văr, intrîqd mîine in competiție, frun
tașii acestui sport vor începe între
cerile (ce ,se. vor încheia cu cel de-al 
patrulea concurs din luna decembrie) 
pentru desemnarea campionilor indi
viduali ai țării. La cel de-al doilea 
concurs al etapei finale a campionatu
lui care va avea loc vineri, sîmbată 
și duminică, vor lua parte sportivii din 
categoriile inferioare, calificați din e- 
tapele precedente precum și maeștri 
emeriți, maeștri ai sportului și cei 
de categoria 1. Lupta se anunță foarte 
disputată chiar de la acest concurs, 
pentru că, după cum se știe, decerna
rea titlurilor republicane se face pe 
baza punctajului acumulat de fiecare 
sportiv în ultimele trei concursuri ale 
etapei finale (II, iii și IV).

întrecerile vor avea loc pe patru 
mese. Vineri, competiția va începe de 

ora 9 și de la ora 17,

la

6-1, 6-1, 6-3, La 
tării, fon Tiriac, de 
6-0.

Despre intîlnirea 
tase - Alexandru Bardan se credea că
va oferi o întrecere disputată. Condus 
cu 5—1, Bardan a recuperat pină la 
5—4, dar tn "continuare el nu a mai 
constituit un obstacol prea greu (n-i 
a luptat suficient) și Constantin Năs
tase a cucerit o victorie meritată, in 
urma unui joc în care s-a arătat mai 
sigur pe lovituri și foarte decis la 
fileu. Scor: 6-4, 6-0, 6-2 pentru
Constantin Năstase.

La simplu femei, meciul Eleonora 
Roșianu - Aneta Verone era gata, 
gata, să se termine cu o surpriză. In
tr-adevăr, Aneta Verone, recentă cîș- 
tigătoare a campionatului Capitalei, a 
fost la un pas de a o elimina pe E- 
leonora Roșianu. In setul decisiv, A- 
neta Verone a condus cu 4—2 și 40—15 
folosind lovituri puternice de pe li
nia de fund a terenului. In cele din 
urmă a ieșit învingătoare însă Eleo
nora Roșianu cu 6—0 4—6, 6-4, datorită 
unui plus de concentrare în finalul 
setului al IU-lea. Ea a jucat prea 
pasiv, uniform.

Bine orientată tactic, cu dese schim
bări de direcții, cu lovituri puternice 
și rapide, Mariana Ciogolea a avut 
succes împotriva Ecaterinei Horșa, de 
care a dispus cu 7-5, 7-5.

După un început promițător, ju
nioara Vera Rado a fost nevoită să 
cedeze la Hermina Zurălău, o jucă
toare care îi este încă superioară și 
în plus cu mult mai experimentată. 
Hermina Zurălău-Vera Rado 2-6, 6-2, 
6-1.

Campioana republicană Julieta Na- 
mian a ciștigat fără emoții la Agneta 
Cun cu 6—2, 6—3. învinsa este un e- 
lement dotat, cu perspective reale de 
a ajunge o sportivă fruntașă.

Astăzi și mîine, competiția continuă 
tot pe terenurile de la Progresul. Joi 
de la ora 15, vor începe semifinalele de 
simplu bărbați (Bosch - Mărmureanu 
și Țiriac - C. Năstase), urmate de se
mifinalele de .simplu femei (EleOhora 
Roșiand + Mariana Ciogolea și-Julieta 
Namian - Hermina Zurălău). Vineri 
dimineața /ie la ora 9, se vor desfă
șura semifinalele probei de duhliibăr
bați, iar după-amiază, de la ora 15, 
finalele de simplu femei, dublu băr
bați și dublu femei.

C. COMARNISCH1

La sfîi'șitul reprizei, cînd echipa 
se afla în inferioritate numerică, 
peții obțin egalarea.

A urmat partida dintre reprezentati
vele U.R.S.S.. și Suediei. Formația so
vietică a înotat excelent, și-a obligat 
adversarul la o apărare aproape conti
nuă, înscriind șase goluri la capătul 
unor acțiuni bine gîndite. Depășiți 1» 
toate capitolele, suedezilor nu le-a mai 
rătnas dccît să marcheze golul de onoare 
în ultimul minut al meciului.

In sfîrșit, jocul vedetă al serii,
tîlnirea care a opus primei noastre re
prezentative echipa Olandei. Puternic în
curajați de. public, jucătorii noștri atacă 
deciși poarta lui. llermsen, îți creează 
prin acțiuni dinamice, spectaculoase 
ocazii de a înscrie, pe care nisă le ra
tează din pricina unui exces de nervo
zitate. Așa, de pildă, notăm in primi 
repriză nu mai puțin de 5 bare (!), la 
șuturi expediate tlin apropiere de către 
Grin/escu, Szabo, Kroner sau "

La sfîrșitul primelor 5 minute 
tabela de marcaj indică scot alb, în 
ciuda faptului că echipa noastră acționa 
în superioritate numerică. De-abia la 
reluare, echipa romînă își fructifică a- 
vanlajul prin Grintescu, care șutează 
plasat: 1—0. Două minute mai tîrziu, 
la un contraatac splendid declanșat de 
Zahan, Szabo sprintează puternic și... 
2—0. Este o repriză frumoasă cu multe 
faze spectaculoase. Reprezentanții noștri 
atacă continuu și Mărculescu (servit, 
excelent, de Kroner) scapă singur, dar 
de la numai doi metri trage... în bra
țele lui llernise. Mingea pornită de 
la poarta olandezilor ajunge fulgerător 
în partea opusă a bazinului și se oprește 
sec (după șutul lui Muller) în plast 
porții lui Slejâncscif, lată deci — da
torită unui moment de pripeală — tn 
loc de 3—0 numai 2—1. Peptru puțin 
timp însă, căci ihairftea celei de a doua 
pauze, Grintescu șuiează din nou necru- 

lui

Zahan. 
de joc

pauze, Grintescu șuiează din nou 
(Stor, făcînd inutilă intervenția 
Hermsen: 3—1.

Incepînd cu repriza a 111-a 
pierde din spectaculozitate. Echipele 
ționează nervos și arbitrul întîlnirii este 
nevoit să intervină destul de des pentru 
a tempera zelul jucătorilor ambelor for
mații. Pină la sfîrșit, fiecare echipă 
mai înscrie cite o dată (olandezii cînd 
se aflau în superioritate numerică) și 
partida se încheie cu victoria meritată 
a selecționatei R.P. Romine la scorul 
de 4—2. .

R.P.R. (tineret) — R. D. GERMANA 
3—3 (2—1, 1—1, 0—1, 0—0). Au jucat: 
R.P.R. (tineret): Ciser — Novac, Popa 
Lenghel, Țâranu, C. Marinescu, Neac- 
șu, I. Alexandrescu; R.D.G.: H. Mâdex 
(P. Schmidt) — Hohne, Schlenkirch, Eal- 
lerstedt, Schulze. Witting, Thiele, Cuno, 
Kluge, Hassler. Au înscris: C. Marines* 
cu (2.03), Gruia Novac (3.02), K. Schul
ze (4,20) din 4 metri, V. Țăranu (S.43), 
Hâssler (9,59) șl Witting (14,20). A con
dus H. Keetelaar (Olanda).

U.R.S.S. — SUEDIA 6—1 (1—0, 3—0,
2— 0, 0—1). Au jucat: U.R.S.S.: Schu
bert — Grîșin, Ageev, Kartașev, Roma- 
nov, Miminoșvili. Grigorovski, Sidlovski, 
Pușkarev, Kurenoj; SUEDIA: Johansson 
— Branelius, Svensson, Ekman. Jans
son, T. Fjâistad, Norrman, L. Fjdrstad. 
Au marcat: Sidlovski (1,21), Kartașev 
(7.14 și 7,59), Kurenoj (9.34). Kartașev 
(10,48), Romanov (12,38) și T. Fjâistad 
(19,02). A arbitrat corect W. Ulrich 
(R.D.G.).

R. P. ROMINA — OLANDA 4—2 (0—0,
3— 1. 0—0, 1—1). Au jucat: R.P.R.: M. 
Ștefânescu — Grințescu, Zahan, Mârcu- 
lescu, Szabo, Culineac, Kroner; OLAN
DA: Hermsen — Leenards, Van Spîn- 
gelen. Van Dorp, H. Vriend, Aalberts, 
Geutses, Miiiler, W. Vriend, Wurmgoor. 
Au înscris: Grințescu (6,04), Szabo 
(8.34), Muller (9.22), Grințescu (9,54), 
Van Spingelen (16,43) și Kroner (19,14). 
A arbitrat foarte bine V. Semionov 
(U.R.S.S.).

R.P.R. ’ (tineret) — U.R.S.S. 2—6 (0-0, 
1—2, 1—2, 0—2). Au înscris : Popa (6,38), 
Kurenoj (8,05 din 4 m), Romanov (8,48), 
Marinescu (10,27), Miminașvili (11,24), 
Kurenoj (13,30), Romanov (15,12 din 4 
m) și Grigorovski (18,26). A condus cu 
scăpări S. Fritjof (Suedia).

R.P.R.—SUEDIA 9—2 (2—1, !
4— 1). Au marcat : Mărpulescu
11 29). Grințescu (3,32), .^ajîan 
Firoiu (15,38, 16,22). Kroner
respectiv, Jansson (3,50) și 
(19,04). Bun arbitrpjul iui H. 
(Olanda).

R.D.G.—OLANDA 4—3 (2—0, 1—1, 1—1,
0—1). Au înscris: Thiele (0,31, 4,20), Vohs 
5,51 din 4 m), Schlenkrich (10,53) |i, res
pectiv, Schmidt (8,13 autogol), Geutses

2—0, 1—0, 
(2,52, 6.13, 
(3, 18,27), 

(18,43) și, 
Ekman 

Keetelaar

De la F. R. Schi-Bob
F. R. Schi-Bob anunță că perioada de 

transferări pentru sezonul 1963—1964 
sc încheie la 30 septembrie a.c.

meciul
ac*

U.H.S.S.—Olanda .și B.P.R.—R.D.G, Iar 
mîine, de la ora 13, R.D.G.—Suedia (în 
deschidere, de la orc 18. joc între doua 
selecționate de copii),

(11,37) și Aalberts (19, 
talia) a condus excele

CLASAME

15). A. Costa (I-
»nt.
NT

1. R.P. Romînă 2 2 0 0 13: 4 4
2. U.R.S.S. 1100 6: 1 2
3. R.D. Germană 1100 4: 3 2-
4. Olanda 2002 5: 8 0
5. Suedia 2 0 0 2 3:15 0

Echipa R.P.R. tineret participă în a-
fără de concurs.

Astăzi, de la ora 18, sînt programate
meciurile R.P.R; t( tine ret)—Suedia,

A apărut revista „Sport“ nr. 17 I
Iubitorii sportului pot citi în acest număr materiale deosebit de 

interesante. Spicuim din cuprins :
CANOTAJ — „Marele succes al canotorilor" — fotoreportaj cu 

sportivii romini campioni mondiali la Jajce (Iugoslavia).
ATLETISM — „Perspective în septembrie" — interviu cu antre

norul federal Gheorghe Zîmbreșteanu.
CICLISM — C. Ciocan cîștigătorul „Cursei Scînteii".
FOTBAL — „Jenei" — portret.
— Prima și a doua etapă a campionatului, în imagini.
— Pele — așa cum nu-l cunoașteți.
— Momente din istoria campionatului mondial de fotbal (V).
— Kopa, acuzatorul.
— Recordmanii selecționărilor : Minelli (Elveția).
RUGBI — C.S.M.S. promite o surpriză...
MAGAZIN SPORTIV etc.
Procurați-vă chiar astăzi acest număr al revistej „Sport".

derută ale apărării noastre și să obțină 
victoria (6—2). De reținut că sportivii 
sovietici au marcat de două ori din lo« 
vituri de la 4 metri, acordate cu multă 
ușurință de arbitrul Fritjof.

Prima reprezentativă a R. P. Romine 
a obținut ieri seara cel mai mare scor 
al turneului: 9—2 în fața Suediei. Ju« 
calorii noștri s-au impusa categoric, în
scriind multe goluri spectaculoase, chiar 
și cînd s-au aflat în 
rică. In ultimul joc, 
obținut o victorie la 
fața Olandei, deși la 
conducea cu 3—0. 0 
i-a adus pe olandezi 
o lovitură de la 4 metri), la un pas de 
cgalare.

GH. NICOLAESCU
A. VASILIU

inferioritate nume, 
R. 1). Germană a 
limită (4—3) în 
un moment dat 
revenire puternică 
(care au ratat și



a 29 septembrie, start în campionatul
republican de juniori

cu

i dimineață am primit de la F.R. 
.1 următorul comunicat : 
impionatul republican de juniori 
oul 1963—1964 începe Ia 29 sep- 
rie 1963. Participă echipele clu- 
or și asociațiilor- sportive
e în categoriile A, B și C și 8 
e ale cluburilor sportive școlare 
olilor sportive de elevi, împărțite 
serii.
drept de joc în campionatul 

ilican de juniori sportivii născuți 
iii 1944, 1945 și 1946, iac cu avizul 
oului și jucători mai tineri, 
lepînd de la 15 septembrie 1963, 
ițiile de legitimare și transferare 
•u jucătorii echipelor cluburilor 
ive școlare și școlilor sportive 
levi, participante la campionatul 
Mican de juniori, se fac de ser- 
1 legitimări din F.R. Fotbal".
ă componența seriilor campiona- 

republican de juniori:
RIA I : 1. C.S.M.S. Iași, 2. Fo- 

Fălticeni, 3. C.F.R. Pașcani, 4. 
lăui P. Neamț, 5. Dinamo Su- 
a, 6. Unirea Botoșani, 7. Moldova 

8. Textila Buhuși.
RIA A Il-a ; 1. Dinamo Bacău, 
ihimia Onești, 3. Moldova Moi- 
, 4. Rulmentul Bîrlad, 5. Rapid 
ani, 6. FI. roșie Tecuci, 7. Metalo- 
. Galați, 8. Siderurgistul Galați, 
Știința Galați, 
la.
IRIA A III-A :

2. Ș.S.E. nr. 2 
Tîjrgoviște, 4.

'laeăra Moreni,
.S.E. Ploiești,
'.RIA A IV-A : 1. Farul Constanța, 
inamo București, 3. Rapid Bucu- 
, 4. Portul Constanța, 5. Electrica 
stanța, 6. Dinamo Victoria Bucu- 
, 7. Flacăra roșie București,
ehnometal București.
4RIA A V-A : 1. Steaua Bucu- 
, 2. Progresul București, 3. Știința 
irești, 4. Metalul București, 5. 
■ea Răeari, 6. Victoria Giurgiu, 
S.Ș. București, 8. Viitorul-Electro- 
București.

SRIA A VI-A : 1. Dinamo Pitești, 
nirea R. Vîlcea, 3. Electrica Fieni, 
Progresul Alexandria, 5. C.F.R. 
ori, 6. Metalul Pitești, 7. Muscelul 
pulung, 8. Tractorul Corabia. 
SRIA A VII-A : 1. Minerul Lu- 
, 2. Jiul Petrila, 3. Știința Cra- 
, 4. Victoria Călan, 5. Minerul 
a, 6. Siderurgistul Hunedoara, 
andurii Tg. Jiu, 8. Electroputere 
ova.
ÎRIA A VIII-A : 1. Știința Timi- 
a, 2. C.F.R. Timișoara, 3. C.S.M. 
ța, 4. Vagonul Arad, 5. C.F.R. 
1, 6. Metalul T. Severin, 7. Elec-

10. Laminorul
1. Petrolul Plo- 

București, 3. Me- 
Poiana Cîmpina,
6. Rapid Mizil,

8. C.S.Ș. Brașov.

Miercuri, la Galati

ecționata Sudanului
leruraistul 3-2 (3-1)

c:.

LĂȚI 11 (prin telefon). Fotbaliștii din 
ționata Sudanului și-au încheiat 
uri turneul întreprins în tara noas- 
întîlnind formația loCală Siderurgistul. 
ca nivel tehnic pd’rtida nu s-a ridi

ci înălțimea așteptată, totuși ea a plâ- 
>rin ritmul’ viu de desfășurare impri- 
in special de fotbaliștii sudanezi, caie 
îștigat cu 3—2 (3—1). Oaspeții au lă- 
> buna impresie în rîndul amatorilor 
otbal din’ Galați, atît prin Jocul lor 
u, în continua mișcare, cît și prin 
iile de atac purtate în viteză și ter- 
e de cele mai multe ori cu șuturi pe 
ă. Deși în prima repriză a jucat de 
jal cu fotbaliștii sudanezi, iar în cea 
doua a avut perioade de dominare ca- 
dădeau dreptul la o victorie. Siderurgis- 
,-a reușit s-o obțină datorită jocului 
de eficacitate al liniei de atac. Prin- 

Itele, gazdele au ratat șl un 11 m (Da
nin. 71). In plus, jocul atletic piacti- 
n apărare de sudanezi i-a incomodat 
pe fotbaliștii de la Siderurgistul. Do- 

ea gazdelor este ilustrată de iapoi- 
[e cornere care le-a fost favorabil ;

urile au fost marcate de Gagdoul
16 șl 44) și Ibrahoma (tot în min. 44) 

1 Sudan, Dragomir (min. 18), Zgardan
82 din 11 m). S-au remarcat : Aii, 

Ibrahoma, Gagdoul (Sudan), Ne- 
Tomescu ; (Siderurgistul).

GH. ARSENE și 
GH. TEODORESCU—coresp.

★
la Lescoveț (R.P. Bulgaria) : Levschi— 

fia Lehliu 5—3.

DE LA
*entru cuplajul de fotbal Știința Cra- 
— Știința București și Știința Cluj — 
a Timișoara de joi 12.1X.1963 biletele 
ăsesc de vînzare la casele obișnuite 
tr. Ion Vidu, Pronosport cal. Victoriei 
, stadioanele : Republicii și Dinamo.

Dinamo 
ești — CSMS Iași care va avea loc 
itd 14.IX. pe stadionul Republicii de 
ele 16,30 și Steaua — Știința Timișoa- 
re va avea Ioc duminică 15.IX. pe sta- 
1 Republicii de la orele 16,30 biletele 
pus în vînzare Ia toate casele obiș-

Pentru meciurile de fotbal

8. C.S.Ș. Timi-tromotor Timișoara, 
șoara.

SERIA A IX-A :
Crișul Oradea, 3. FI. roșie Oradea, 4. 
A.S.M.D. Satu Mare, 5. Recolta Cărei, 
6. Steaua roșie Salonta, 7. Dinamo 
Or. Dr. Petru Groza, 8. Deva Arad.

SERIA A X-A : 1. Știința Cluj, 
Minerul Baia Mare, 3. C.S.M. Cluj,
Unirea Dej, 5. Gloria Bistrița, 

Metalurgistul Baia Mare, 7. Mine-

2.
4.
6.
rul Baia Sprie, 8. C.S.Ș. Cluj.

SERIA A XI-A : 1. Ind. Sîrmei C. 
Turzii, 2. Arieșul Turda, 3. Mureșul 
Tg. Mureș. 4. Rapid Tg. Mureș, 5. 
Chimica Tîrnăveni, 6. Soda Ocna- 
Mureș, 7. Faianța Sighișoara, 8. C.S.Ș, 
Tg. Mureș.

SERIA A XII-A : 1. Steagul roșu 
Brașov, 2. C.S.M.
Făgăraș, 4, Gaz 
Tractorul Brașov, 6. A.S. Cugir, 7. 
Metrom Brașov, 8. Textila Sf. Gheor- 
ghe.

Sibiu, 3. Chimia 
Metan Mediaș, 5.

Sâptâmina aceasta in Capitala
Incepînd de azi și pină duminica 

în Capitală va avea loc un bogat pro
gram fotbalistic. Iată-1 :

• JOI 12 SEPTEMBRIE: teren Glo
ria, ora 16,30: Metalul București - Me
talul Tirgoviște meci amînat din etapa 
de duminică a campionatului catego
riei B, seria I; stadionul Republicii, 
ora 17,15: Știința București - Știința 
Craiova; ora 10 ; Știința Cluj - Știința 
Timișoara (meciuri amicale).

• SÎMBĂTĂ 14 SEPTEMBRIE: 
stadionul Republicii, ora 16,30: Dinamo 
București - C.S.M.S. Iași (categ. A).

• DUMINICĂ 15 SEPTEMBRIE: 
stadionul Republicii, ora 16,30 : Steaua- 
Știința Timișoara (categ. A);
Gloria (la uzinele Repubiica), ora 10: 
Metalul . București - C.F.R. Pașcani 
(categ. B); teren Timpuri Noi-Dudeștii 
ora 10: Flacăra roșie București - Di
namo Victoria București (categ. C).

teren

Turneul internațional de juniori 
de la Sofia

Din bogatul program internațional 
pe care îl au în această toamnă echi
pele romînești de fotbal, notăm ur
mătoarele partide:

• 12 septembrie, la Istanbul: Fener
bahce - Petrolul Ploiești, în cadrul 
„Cupei Cupelor”. Returul partidei se 
va disputa la 16 octombrie la Ploiești 
Și va fi condus de trei arbitri greci.

• 18 septembrie: în Capitală, Di
namo București și Motor Jena (R.D. 
Germană) se vor întilni în primul joc 
din cadrul „Cupei campionilor euro
peni". Meciul va fi condus de Eduard 
Budai (la centru), W. Majdan și W. 
Lozowski (la tușă), toți din R. P. Po
lonă. Returul meciului va avea loc o 
săptămină mai tîrziu la Jena. în 
aceeași zi, la Sofia, meciul amical 
Ț.D.N.A. — Steaua București. Revan
șa întilnirii : 10 noiembrie la Bucu
rești.

• 25 septembrie : 
stadionul U.T.A., va 
internațională R.P. Romînă (tineret)- 
R.P. Polonă (tineret). Ea va fi con
dusă de arbitrul iugoslav Streky.

• Luni 7 octombrie : o nouă întîl- 
nire a juniorilor noștri, de data aceas
ta cu R. D. Germană, în deplasare.

• 9 octombrie: la Ankara se va dis
puta întîlnirea Turcia A — R. P. Ro- 
mînă A. In aceeași zi la Galați vor 
juca selecționatele de tineret ale R.P. 
Romîne și Turciei.

• 23 octombrie: la București va 
avea loc returul partidei Rapid-Besik- 
tas Istanbul, sub conducerea unei bri
găzi de arbitri din R.S.F. Iugoslavia.

• 3 noiembrie: returul partidei 
R.P. Romînă - Danemarca din cadrul 
preliminariilor olimpice (București).

la Arad, pe 
avea loc partida

SOFIA 11 (prin telefon). Marți 
încheiat turneul internațional de 
bal, 
ganizat cu prilejul zilei 
brie..

Partida pentru locurile 
fășurat în orașul Slanke 
tre selecționata București 
cundă a R.P. Bulgaria, 
reșteni au cîștigat cu 
Superiori din punct de 
și tactic, fotbaliștii ro’inîni au dominat 
mai mult, chiar în repriza l, cînd au 
jucat contra vîntului. Atacul însA, deși 
a construit acțiuni frumoase, a dovedit 
lipsuri în finalizare.

s-a 
fot-
or-rezervat echipelor de juniori,

de 9 Septem-

3—4 s-a des- 
Dimitrov, In
și echipa se- 

Juniorii bucu- 
2—1 (0—1). 
vedere tehnic

Gazdele au deschis 
prin Smilenov, la un 
luare, romînii joacă mai hotărîți în fa
zele de finalizare și egalează în min. 70 
prin Ohlemenco, care a reluat o centrare 
a lui Brelan. Iar în min. 72, Nunweiller 
VI a transformat un 11 m, acordat la 
un hends comis de fundașul Abramovt 
2—1. Pînă la sfîrșit Cuperman a mai 
ratat o ocazie de la 5 m., iar portarul 
Gaboraș a avut două intervenții bune.

La Sofia, pentru locurile 1—2: R.P. 
Bulgaria ■— R.S.F. Iugoslavia 2—1 
(2-0).

scorul în min. 40, 
contraatac. La re

TOMA HRISTOV

DESCHIDEREA FESTIVA A FINALEI 
CAMPIONATELOR REPUBLICANE UNIVERSITARE

(Urmare din pag. 1)

Datcu și Oaidă au sărit tn același timp la balon. Ivan șl Mateianu așteaptă re
zultatul acestui „duel*. (Fază din meciul Progresul—Dinamo București)

tivă. Se întrec formațiile : Institutul Pe
dagogic Timișoara, Universitatea Bucu
rești, I.G.F., Universitatea Cluj (fete); 
Institutul Agronomic Cluj, Universita
tea București, Institutul Politehnic Ti
mișoara, I.G.F. (băieți). In aceleași zile 
pe terenurile de sport „I.M.F." va avea 
loc turneul final de handbal în 7 ai 
căror protagoniști sînt: I.G.F., Institu
tul Pedagogic Timișoara, Institutul Pe
dagogic București, Universitatea Cluj 
(fete); Institutul Politehnic Timișoara, 
I.G.F., Institutul Politehnic Galați, Uni
versitatea București

Fără îndoială că, 
va stîrni turneul de 
calificat Institutul 
Institutul de Mine 
București și Institutul Politehnic Bucu
rești. Meciurile se vor desfășura astfel: 
vineri — semifinalele (de la ora 15), 
iar duminică finala. In deschidere va

(băieți).
un interes deosebit 
fotbal, în care s-au 

Politehnic Galați, 
Petroșeni, LM.F.

avea loc meciul pentru desemnarea 
locurilor 3 și 4. Toate întîlnirile sînt 
programate pe stadionul Institutului Po
litehnic (fost C.A.M.).

Stadionul Tineretului va găzdui (sîtn- 
bătă după-amiază și duminică diminea- , 
ta) întrecerile de atletism. La ele ian 
parte primii șase ctasați în „prelimi
nariile" de la Brașov. In sfîrșit. iubi
torii de gimnastică vor putea urmări 
(sîmbătă după-amiază și duminică di- ■ 
mineața) în sala Recolta, evoluția ce- j 
lor mai buni

La această 
bine pregătite 
parte sportivi 
loturilor noastre republicane, 
convinși că fiecare dintre ei se va stră
dui să obțină cele 
care să răsplătească 
create de partid și 
noștri, de a învăța

studenți șî gîmnaști. 
ediție participa echipe | 
din rîndul cărora fae 
fruntași, component» af' 

Sin tem |

mai hune rezultate, 
condițiile minunate 
guvern studenții» 

și face sport.

Cînd arbitrul iși exercită misiunea și in pauză
Duminică, pe stadionul Dunărea 

din Galați, în deschidere la meciul 
Siderurgistul — U.T.A. din categoria 
A, au jucat două echipe din „C": 
Metalosport Galați și Chimia Onești. 
Pînă în minutul 40 al întiTnirii jocul 
s-a desfășurat normal, ambele for
mații dind dovadă de sportivitate. 
Cu cîteva minute înainte de pauză, 
cind oaspeții dominau și erau cîț pe 
aci să egaleze, cel mai bun jucător 
al lor, Marin Tănase, a fost făcut 
pur și simplu... „sandviș" de doi apă
rători de la Metalosport în momen
tul cînd, interceptînd o pasă de la 
un adversar, era gata să șuteze. Bine
înțeles, arbitrul meciului a sancțio
nat jocul periculos al celor doi fot
baliști gălățeni. Pină la pauză însă 
s-au mai comis, de o parte și de alta, 
cîteva faulturi, ceea ce arăta că jocul 
începe să degenereze.

în pauza întilnirii, arbitrul Gh. Li- 
mona-București i-a invitat în cabina 
arbitrilor pe antrenorii și căpitanii 
respectivelor formații. Conducătorul 
jocului le-a cerut să revie la un joc 
sportiv, pentru a nu fi obligat sâ eli
mine de pe teren pe jucătorii nedis
ciplinați.

Antrenorii Și căpitanii echipelor 
Metalosport și Chimia și-au însușit 
critica arbitrului și, cu toate că oas
peții au egalat, jocul a decurs într-o 
notă de perfectă sportivitate.

a
T. R.

I. E. B. S.
— Pentru turneul international de polo de 

la Ștrandul Tineretului 11—15.IX.. biletele 
se găsesc de vînzare la casele de bilete 
Pronosport cal. Victoriei nr. 2 și I. Vidu, 
tar in ziua competiției la casele ștrandu
lui.

— Pentru întîlnirea internațională de box 
Turn und Sportclub Berlin (ROG) cu selec
ționata clubului Olimpia, ce va avea loc 
pe stadionul Republicii în ziua de 13.IX. 
începind de la orele 19,30, biletele se gă
sesc de vinzare la Agenția Pronosport cal. 
Victoriei nr. 2, Ion Vidu și stadionul Re
publicii.

EXCURSIONIȘTI !
O băutură răcoritoare și o gustare reconfortantă găsiți 

unitățile de alimentație publică ale cooperației de consum 
litățile balneo-climaterice și de pe traseele turistice din 
Ploiești.

VIZITAT!:

ia toate 
din loca- 
regiunea

TELEGA, 
BREAZA, SLĂNIC, CHEIA, MiNECIU, VĂLENII DE MUNTE, VULCANA- 
BÂI, MORENI, SĂRATA MONTEORU, SIRIU-BAi, MIZIL. VALEA 
CĂLUGĂREASCĂ. i ,3

La magazinele specializate și universale se găsesc de vînzare ' 
articole de sport și artizanat, cărți poștaie ilustrate etc. ‘

Restaurantele și bufetele din localitățile : COMARNIC,

1X2X1X21 PRONOEXPRES
MARILA PRONOSPORT, ȘANSE 

PENTRU BULETINELE ZECIMALE

In urma modificărilor aduse regula
mentului concursului Pronosport, un 
buletin zecimal cu cota de 10% jioate 
obține chiar premiul maxim de 100.000 
lei. Să exemplificăm: presupunînd 
la un 
premii 
nu se 
cu 12 
mește 
lei. In situația arătată mai sus, cota 
care se atribuie cat. 1 este de ,25% 
(110.000 lei). Premiul maxim se acor
dă buletinului zecimal cu cota de 10% 
(suma de 100.000 lei) iar restul de 
10.000 lei se repartizează la concursul 
următor la aceeași categorie, 
fiind vorba de un buletin 

el are și o suită de variante | 
la cat. a Il-a și cat. a 11 l-a «i ;
în afară de premiul maxim de 100.000 
lei și suita de premii respectivă.

că 
d«concurs Pronosport fondul 

este 440.000 lei și la cat. I 
înregistrează decît 0,10 variante 
rezultate, buletinul respectiv pri- 
pentru această variantă 100.000

Fi rește 
zecimal 
premiale 
prițnește

I’ot să se ivească asemenea situații ? 
Ilotărît că da și mai ales la concursu
rile la care apar multe surprize. In con
secință, pentru participant, este mai 
avantajos să obțină 10% dintr-un pre
miu de cat. I decît un premiu întreg 
de cat. a 
să constituie 
ticipanti de a juca pe buletine zecimale. 
In acest sens 
care poate fi folosit la buletinele zeci
male este 1—5—6 (96 variante = I— 
lei). Cota minimă care poale fi jucată 
este 10%=19,20 lei. Pentru 20% = 38,40 
lei, ș.a.m.d.

După cum se 
atunci cînd se 
a prinde aceste 
se întocmească 
mai mari. De exemplu: Ia 
cu program „tare" 
special se pot alcătui 
ticipanti care să depună buletine chiar 
cu indicii 5—5—2 (10% = 1555.20' lei) 
sau 7-2-3 (10% = 1749,60 lei).

IlI-a. Acest lucru trebuie 
un stimulent pentru par-

amintim că indicele minim

192

știe premiile mari apar 
produc surprize. Pentru 
surprize este indicat să 
buletine cu scheme cît 

un concurs 
sau la un concurs 

colective de par-

La concursurile obișnuite chiar buleti
nele de indicii mai mici 0—7—5; 
0—8—4; 1—6—5; 2-4-6; 3—2—7 
etc. pot aduce premii mari. Să vedem 
ce va aduce concursurile din acest sezon.
Nu uitați concursul SPOIITEXPRES 

trim. Ill!

Mai sînt numai 2 săptămîni pînă la 
închiderea vînzării la concursul special 
SPORTEXPRES — trimeslr.il 111.1963. 
Este cel mai atractiv concurs SPORT
EXPRES de pînă acum, bucurîadu-sn 
de excepționale premii.

PRONOEXPRES
La tragerea Pronoexpres din ziua 

de 11 septembrie 1963 au fost extrase 
din urnă următoarele numere :

9 6 45 1 37 38
Numere de rezervă : 15 13
Fond de premii : 379.971 lei
Tragerea următoare va avea loc la 

București.
Rubrică redactată de Loto-Pronosport.

trimeslr.il


în întrecere, cei mai buni atleți din Balcani
{Urmare din pag. 1)

Ca fa orice 'deplasare, săritorii___ , en 
prăjina au cele mai multe probleme, 
căci eu e de loc ușor să te descurci în 
aglomerație ”u prăjinile. După ce le-au 
găsit un loc bun pe culoarul vagonu
lui, cei doi prieteni, Petre Astafei și 
Afanasie Savin, au coborît pe peron, pe 
deplin mulțumiți. Cu acești doi atleti 
e o poveste interesantă. Au început îm
preună atletismul, prin 1957, și de a- 
tunci au fost mereu nedespărtiti. In 
echipa de juniori a tării și acum te 
urmă, în prima reprezentativă a țării. 
La campionatele republicane de la Cluj, 
amîndoi au trecut aceeași înălțime 
(4,33 m) iar sîmbătă, la Poiana Bra
șov, amîndoi au devenit recordmani na
ționali sărind 4,46 m. Să vedem ee 
vor face ța J.B.

Megatoanele anunță plecarea trenului, 
îmbrățișări, apoi fluturări de batiste...

★
In Întrecerile balcanice care încep vineri 

pe stadionul .Vasil Levski*, țaia noastră 
va fi reprezentată de următorii atleți : 
BAKBAȚI i 100 m: AL Tudorașcu (10,5). A- 
Stamatescu (10,6); 200 n: Gh. Zamfnescu
(21.5) , V. furcă (21,5); 400 m: I. Ferentz
(48.6) , S. Todea (49.2); 800 m: St. Beregs-
zaszi (1:51,6), St. Mihaly (1:52,2); 1500 m:
Z. Vamoș (3:42,9), A. Barabaș (3:44,6); 5000 
mr A. Barabaș (14:02,4), Z. Vamoș (14:17,0); 
10 000 m: Ov. Lupu (29:48,8); N. Mustață 
(30:02,0); maraton: D. Tîlmaciu (2.35:26,0), 
T. Voi cu (2.42:24,0); 20 km marș: L Popa 
(1.34:04,4), D. Roateș (1.39:44,0) ; 110 mg: V. 
Jurca (14,7), N. Macovei (14,5) sau V. Geor
gescu (15,3); 400 mg: V. Jurca (52,5), V. 
Georgescu (53,9) sau I. Mesaioș (53,1); 3000 
m obst.: I. Dăndărău (8:52,8), V. Carami- 
hal (8^3,4); 4x100 m: Zamfirescu, Stamates
cu, Jurcă, Tudorașcu (41,0); 4x400 m: To- 
dea, Fereniz, Zamfirescu, Beregszaszi; 
lungime: M. Calnicov (7,61), N. Popovschi 
(7,56); triplu: S. Ciochină (16,13), O. Vis- 
copoleanu (15,51); înălțime: C. Porumb

(2,11), Al. Spiridon (2,08); prăjină: P. Asta- 
lei (4,46), A. Savin (4,46); greufaie: A. Rai- 
ca (16,72), C. Cietu (16,72); disc: V. Sâlă- 
gean (51 64), C. Dragulescu (45,29): suliță: 
Al. BIzim (81,21), Gh. Popescu (77,83); cio
can: C. Dragulescu (62,66), N. Rășcănescu 
(59,62); decatlon: C. Socol (6809 p), I. Me- 
saroș (—); FEMEI: l»0 m: I. Petrescu 
(11,9), Cr. MesăTOȘ (12,2); 200 m: L Petres
cu (24,7). Cr. Mesaroe (25,2); 400 m: Fl 
Stancu (56,7), Fl. Grecescu (57,2); 800 m:
Fl. Grecescu (2:09,5), V. Gabor (2:11,1); 
80 mg: M. Budan (11.3). V. Bufanu (11,5); 
lungime: V. Vlscopoleanu (6,11), M. Milla- 
dis (5,88); înălțime: I. Balaș (1,88), R. Vo- 
roneanu (1,64); greutate: A. Sălagean 
(15,99), A. Gurău (18,02); disc: L. Manoliu 
(53,87), Ol. Cataramă (51,25); suliță: M. 
Diaconesau (83,30), El. Neacșu (44,72): 
4X100 m: Budan, Mllladiș, Mesaroț, Petres
cu; pentatlon: M. Budan (4151 p), M. Pan
dele (3906 p).

In paranteze stnt notate cele mal bune 
rezultate înregistrate în acest an de atle- 
țli noștri.

★

• Anul acesta la întrecerile Balcania
dei participă echipele reprezentative ale 
Albaniei, Bulgariei, Greciei, iugoslaviei, 
Rominiel și Turciei. Fiecare din aceste e- 
chipe sînt luate in patronaj de cluburi 
sportive din Soiia. Formațiile noastre sînt 
patronate de clubul ȚDNA.

0 Aparatul romînesc de înregistrat sosi
rile _ Telesid — a fost solicitat federație! 
noastre de către organizatorii bulgari. Ca 
și anul trecut, la J.B. de la Ankara, .Te- 
lesidul" va ajuta pe arbitrii de la sosire 
în stabilirea clasamentelor diferitelor curse.
. Astăzi au loc lucrările Congresului or

dinar al Jocurilor Balcanice.
. La J. B. se alcătuiesc clasamente ge

nerale separat, pentru echipele masculine 
și pentru cele feminine. Punctajul se face 
pentru primele șase locuri (6—5—4—3—2—1; 
la ștafete: 12—10—8... 2).
ț După ce la precedentele două ediții 

cursa de 20 km marș a figurat in program 
doar ca probă individuală, începînd din 
acest an rezultatele sale sini luate în con
siderare la alcătuirea clasamentului pe e- 
chipe.

Echipele de volei ale R. P. R. întâlnesc, 
la Budapesta, reprezentativele R. PM Ungare

Echipele de volei ale tării noastre se 
află în fa)a unor noi tntîlniri interna
ționale. Dopă meciurile eu R.D.O. ți 
turneele de la București și Constanta, 
voleibaliștii noștri pleacă azi la Buda
pesta, unde urmează să întî’nească in 
zilele de 14 ți 16 septembrie, reprezen
tativele R.P. Ungare. Partidele cu vo
leibaliștii maghiari vor constitui nn nou 
prilej de verificare a stadiului de pre
gătire în vederea campionatelor europene 
de la București.

în ultima perioadă, cele două Ioturi 
, (antrenate de N. Sotir și St. Roman — 
la băieți, N. Murafa și N. Tărchilă — 

: la fete), și-au intensificat pregătirile. 
Etapa pregătitoare s-a încheiat cu me
ciuri de verificare. Fetele au întîlnit 
luni, marți 
nătatea, trei 
pionatul de 
jucat luni 
după-amiază 
lec(ionata orașului.

Printre voleibaliștii care vor face de
plasarea la Budapesta se află Nicolau, 
Drăgan, Derzsei, Fieraru, Coste, Doina 
Ivănescu, Ana Mocanu, Ileana Encu- 
lescu, Ada Iona; și Sonia Colceriu.

și miercuri, pe terenul Să- 
echipe masculine din cam- 

calificare. Lotul masculin a 
„In familie”, iar miercuri 
a întîlnit la Ploiești se-

Au început jocurile balcanice 
la baschet masculin

ATENA 11 (prin telefon). — Aseară 
au Început în capitala Greciei Jocu
rile balcanice la baschet masculin, la 
care participă reprezentativele R. P. 
Bulgaria, R. S. F. Iugoslavia; Tur
cia, Grecia și R. P. Romînă B. Echi
pa romînă este prezentă cu echipa B, 
deoarece unii jucători din lot (Nicu- 
lescu, î’aleriu, Cîmpeanu; Viciu etc.) 
dau examene și nu au putut face de
plasarea.

în jocul inaugural, selecționata Gre
ciei a produs o mare surpriză, în- 
vingînd Turcia cu 73—62 (28—33). Bas- 
chetbaliștii greci au obținut victoria 
datorită eficacității contraatacurilor 
întreprinse în repriza secundă.

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI: R.P. 
Bulgaria—R.P. Romînă B 74—54 
(39-34).

DE PE PISTELE
CUNOSCUTUL atlet belgian Gaston 

Roelants a stabilit un nou record al 
țării sale în proba de 5000 m plat în 
cadrul concursului international des
fășurat Pe pista stadionului din ora
șul Torhout (Belgia). El a parcurs 
această distanță în 13:45,6, eorectînd cu 
8,2 secunde recordul anterior deținut 
tot de el. Roelants a fost urmat de 
francezul Michel Bernard — 13:50,1, H. 
Cierck (Belgia) — 14:15,8, Sokolov 
(U.R.S.S.) — 14:19,4, Hettep (Tunisia) 
— 14:30,6.

• In cadrul campionatului femi
nin de pentatlon din Austria două 
atlete au obținut un rezultat valoros

ÎNTlLNIRI INTERNATIONALE

„CUPA CAMPIONILOR EUROPENI": 
F. C. Lyn Oslo — Borussia Dortmund 
2—4 (2—1).

Galatasaray — Ferencvaros Buda
pesta 4—0 (1—0) 1
„CUPA CUPELOR": Hapoel Nicosia 

(Cipru) — F. C. Gjovik (Norvegia) 
6—0 (1—0)
„CUPA ORAȘELOR TlRGURI": F.C. 

Kdln — La Gantoise (Belgia) 3—1 
(1—0); F. C. Liege (Belgia) — Aris 
Luxemburg 2—0 (1—0); Ujpest Buda
pesta — S. K. Leipzig 3—2 (2—1). 
Ujpest s-a calificat pentru turul ur
mător, în care va întîlni pe învingă
torul din dubla întîlnire St, roșu Bra
șov — Spartak Sofia.

AMICALE, interțări. Ieri, la Byd
goszcz: R. P. Polonă A — R. S. Ceho
slovacă (olimpică) 2—0 (2—#). Au 
marcat : Musialek (min. 2) și Luban- 
ski (min. 21). Gazdele au aliniat for
mația : Kornek — Monica, Bejzla, 
Bazan — Stiski, Blaut (Nieroba) — 
Galeczka, Lubanski, Szoltysik, Mu
sialek, Faber. La Starachowice s-au 
întîlnit juniorii: R. P. Polonă — R.S 
Cehoslovacă 1-1 (1-1).

FINALA CUPEI IN R. P. BUL
GARIA. Marți seară a avut loc la 
Sofia finala Cupei, între echipele 
Slavia Sofia și Botev Plovdiv. Prima 
echipă a învins eu 2—0 (1—0), prin 
punctele marcate de Mișev, după 
două greșeli elementare ale portarului 
Naidenov II, care a jucat recent în 
echipa reprezentativă cu R.D.G.

Primul meci din cadrul „Cupei cu-

DE ATLETISM
la înălțime : Flegel și Syroka au sărit 
1,70 m. performanță care constitute 
un nou record al Austriei.
• Recordmanul european Penti 

Nikula (5,01 m la prăjină — în aer li
ber) este ușor accidentat la umăr și nu 
va mat concura pînă anul viitor. 
Nikula a declarat că intenționează să 
se pregătească cu cea mai mare aten
ție pentru J. O. de la Tokio.
• Campionatul Angliei la maraton 

a fost cîștigat pentru a patra oară de 
Kilby în 2 h 16:45.0.
• Două recorduri naționale la 

pentatlon (femei): Piatkovska 4571 p 
(record polonez) și Cederstnom 4503 
p (record suedez).

Campionatele mondiale de haltere
La Stockholm au continuat campio

natele mondiale de haltere cu desfă
șurarea întrecerilor de la categoriile 
ușoară și semimijlocie. La categoria 
ușoară o comportare remarcabilă au 
avut-o halterofilii polonezi, care s-au 
clasat pe primele două locuri; iar la 
categoria semimijlocie victoria a reve
nit sportivului sovietic Kurinov, care 
a fost mai ușor la cîntar decît halte
rofilul maghiar Huszka, cu care a ter
minat la egalitate. De remarcat că la 
această categorie, halterofilul ameri
can Kono a ieșit din concurs în urma 
celor trei ratări de la proba „smuls" 
(125 kg). Iată rezultatele:

CATEGORIA UȘOARĂ! 
linski (Polonia) 417,5 kg (135 
kg, 160 kg); 2. Bazanovski
410 kg (125 kg, 125 kg, 160 kg); 3. 
Kaplunov (U.R.S.S.) 410 kg (132,5 kg,
122.5 kg, 155 kg); 4. Garcp (S.U.A.)
397.5 kg; 5. Otaha-l (Cehoslovacia) 382,5 
kg.

CATEGORIA SEMIMIJLOCIE: 1. 
Kurinov (U.R.S.S.) 437,5 kg (140 kg, 
130 kg, 167,5 kg); 2. Huszka (Ungaria)
437.5 kg (145 kg, 127,5 kg, 165 kg); 3. 
Zdrajila (Cehoslovacia) 422,5 kg (125 
kg, 132,5 kg, 165 kg).

CONGRESUL FEDERAȚIEI 
INTERNAȚIONALE

EDIȚIA 1966 a Jocurilor Balcanice de 
tism se va desfășura în Iugoslavia. I 
ds specialitate iugoslav a și stabilit i 
de disputare a acestei importante coi 
tiții, alegînd — din mai multe candid 
— pe aceea a orașului Sarajevo.

Cu prilejul campionatelor mondiale 
avut loc Congresul Federației inter-

I. Ze- 
kg, 122,5 
(Polonia)

a
naționale de haltere. Printre hotărîrile 
luate de Congres se numără afilierea 
unor noi federații naționale, alegerea 
noului vicepreședinte al federației In
ternaționale în persoana lui Jean 
Damme, precum și stabilirea viitoare
lor ediții ale campionatelor europene 
și mondiale. In principiu s-a fixat ca 
ediția 1964 a „europenelor” să aibă loc 
în Franța. In cazul cînd Franța nu va 
putea asigura vizele de intrare pentru 
toți participants — și acest răspuns 
trebuie să-l dea pînă in octombrie 
a.c. — atunci campionatele europene 
din 1964 vor avea loc in Finlanda. S-a 
stabilit, de asemenea, ca anul viitor 
la Tokio, primilor trei clasați la fiecare 
categorie să li se atribuie în afară 
de medaliile olimpice respective și 
medaliile campionatelor mondiale, în- 
trucît în 1964 nu vor avea loc „mon
dialele”. Congresul a hotărît ca orașul 
Teheran (Iran) să găzduiască campio
natele lumii din 1965.

înotătoarele noastre an concurat 
în Olanda și în R. D. Gemonă

Zoe Reznl- 
Cristina Ba-

înotătoarele romînce 
cenco, Măriuca Rotaru Si 
laban au participat săptămîna trecută 
la două importante concursuri desfă
șurate în Olanda și în R.D. Germană. 
La înapoierea în țară, antrenorul fe
deral, prof. Aurel Vrmuzescu, ne-a 
furnizat cîteva amănunte asupra aces
tor întreceri.

— Cele trei înotătoare au concurat 
Intli în Olanda, in localitatea Soest 
(situată in apropiere de Utrecht), a- 
lături de sportive din Franța, Suedia; 
R.F. Germană, R.P. Ungară, Belgia si 
Olanda. Înotătoarele noastre nu s-au 
comportat la valoarea lor, arătind ea

pelor", dintre Slavia și M.T.K. Buda
pesta se va disputa la 18 septembrie. 
(Toma Hristov, corespondent).

MECIURILE DISPUTATE în cea 
de-a 26-a etapă a campionatului unio
nal de fotbal s-au încheiat cu ur
mătoarele rezultate: Dinamo Tbilisi— 
Aripile Sovietelor 0—0; Lokomotiv 
Moscova — Ț.S.K.A. 2—2 ; Moldova 
Chișinău — Torpedo Moscova 1—1 ; 
Zenit Leningrad — Sahtior Donețk 
0—2; Avangard — Dinamo Kiev 1—0 ; 
Pahtakor — Kairat 1—1 ; Ararat Ere
van — Nefteanik Baku 1—2. In clasa
ment conduce Dinamo Tbilisi cu 34 
puncte.

LA 18 SEPTEMBRIE va avea loc 
la Malmoe întîlnirea internațională 
de fotbal dintre echipele Suediei și 
Iugoslaviei. In vederea acestui joc 
federația suedeză a selecționat 22 de 
jucători, printre care Backman, Carle
son, Ahlberg, Johansson, Martinsson, 
Gustavsson, Parsson și alții.

și in alte ocazii că nu știu să se a- 
dapteze la condiții de concurs diferite 
de cele din țară. Temperatura scăzută 
a apei și faptul că nu au putut face 
încălzirea decit pe uscat, precum Și 
emoția exagerată le-au influențat e- 
vident comportarea. La Leipzig, in 
schimb Reznicenco, Balaban și Rotaru 
au „mers" mai bine, apropiindu-se de 
performanțele lor maxime. Sutliniez 
in mod deosebit locul 111 ocupat de 
Zoe Reznicenco in probele de 100 m 
și 200 m bras, ceea ce constituie un 
rezultat bun, mai ales dacă ținem 
seama de faptul că înotătoarele ger
mane sînt fruntașe pe plan mondial 
in probele de bras.

Iată rezultatele sportivelor noastre. 
In Olanda: Zoe Reznicenco 3:04,3 
(locul VI) și 1:24,0 (locul IV) la 200 și 
respectiv 160 m bras: Măriuca Ro
taru 1:09,9 (locul 
Cristina Balaban 
400 m mixt. In
Reznicenco 1:22,7 (locul III) și 2:58,5 
(locul III) la 100 și respectiv 200 m 
bras; Măriuca Rotaru 1:14,0 (locul III) 
la 100 m fluture; Cristina Balaban 
1:09,5 (locul VII) și 5:22,3 (locul IV) 
la 100 și 400 m liber.

vn la 100 m liber; 
6:09,2 (locul VI) la 

R.D. Germană: Zoe

INCET-INCET se cunosc tot mai mult 
mănunte în legătură cu disputarea tui 
lui final al campionatului mondial 
handbal în 7 din 1964. Ziarul fra 
„L’Equîpe** — inserînd o știre din Basc 
scrie că cele 16 echipe vor fi împărțit 
patru grupe. In cadrul acestora, fie 
echipă va juca cu toate celelalte trei 
mai tur, în zilele de 6, 7 și 8 martie 
cesta este turul preliminar). Primele ( 
clasate in grupe vor forma apoi alte « 
serii de cite patru, în care — de as< 
nea — se va Juca „fiecare cu flecare' 
precizare însă : rezultatele din turul p 
mînar vor fi luate in considerare, asU< 
fiecare echipă va susține, de fapt, 
cite două meciuri (la îl și 13 martie) 
finale, echipele clasate pe locurile 3 
în cele două serii se vor întîlni între 
(3 cu 3, 4 cu 4) Ia 14 martie, iaz cele 
pe locurile 1 și 2 la 15 martie.

PENTRU PRIMA OARA de la constrv 
Canalului de Suez, pe această cale z 
timă, care leagă Marea Mediterană de 
rea Roșie, va ii organizată, cu începere 
acest an, o cursă de maraton nautic 
vînd o lungime de 40 Iun. întrecerea se 
desfășura în luna octombrie. Fiecare 
va putea înscrie cel mult trei înotători 
mare fond.

IN CURSUL une! tentative care a 
loc pe velodromul olimpic din Roma, 
clistul amator Uruguayan Ricardo V-as' 
a stabilit un nou record pe oră al An 
cil, parcurgînd 45,387 km. Vechiul re 
era de 43,256 km și aparținea — din 
1948 — argentinianului Molina. Rezul 
iul Vasquez reprezintă cea de a 8-a 
formanțâ din toate timpurile la ace 
probă.

AUTOMOBILISTUL sovietic Ilia Tihorr 
a atins viteza de 311,400 km pe oră la 
lanul unui automobil experimental cu o 
pacitate cilindrică de 500 cc.

ECHIPA italiană de fotbal Fiorentina 
ține un „record" In telul ei : este pose 
rea celei mai .universale" tini: de atac 
întreaga Italie. Ea se compune 
dezul Hamrin, argentinienii Lojacono 
Maschio, peruvîanul Semînario șî tv 
Bar tu.

PRIMARUL orașului Buenos Aires, 
bisch, a confirmat oficial că a preze 
candidatura acestui oraș pentru orgai 
rea Jocurilor Olimpice din anul 1968. 
pitala Argentinei dispune de patru st 
oane mari, care pot găzdui aproxim 
200 000 spectatori, precum și de toate c 
lalte instalații și baze necesare organi: 
Olimpiadei.

URMIND exemplul Iul Gyula Gro« 
alțl doi cunoscuți portari de fo 
îșl scriu în prezent memoriile. Este v< 
de portarul echipei engleze Manche 
City, Bert Trautman, și de Giorgio Gh 
de la A. C. Milan.

REVISTA lrancezâ .Nous les Jeunes' 
pune o modificare în stabilirea clasau 
tului campionatelor de fotbal. După p 
tea specialiștilor revistei, o victorie c 
nută la mai mult de două puncte dife 
țâ ai trebui să-l dea dreptul echipei 
tigătoare la 5 puncte în loc de 2 ca I 
acum.

Korcinoi conduce
în turneul de șan 

de la Havana

FEDERAȚIA italiană de ciclism a ho 
să numească pe Guido Costa în tun 
de comisar tehnic al pistarzilor selet 
nați în vederea Jocurilor Olimpice de 
Tokio. Este interesant faptul că Costa 
sese concediat în urmă cu trei ani dl* 
cest post și a trebuit să-și exercite pi 
sia în Venezuela și Danemarca.

Dupâ 11 runde, în turneul internațional de 
șah de la Havana conduce Korcinoi 
(URSS) cu 9 puncte, urmat de Pachman 
(R.S. Cehoslovacă), Gheiler (U.R.S.S.) —
8,5 puncte, Tal (U.R.S.S.), Ivkov (Iugo
slavia), Uhlmann (R.D. Germană) — 7,5
puncte, O’Kelly (Belgia) — 7 puncte. In 
runda a 11-a Korcinoi a cîștigat cu ne
grele la Trifunovici, Tal l-a învins pe 
Wade, Uhlmann pe Gbroderman, Pachman 
pe Calero. S-au tejrminat remiză partide
le Barcza-Gheller, Cobo— O'Kelly, Darga- 
Boboțov, Perez—Ivkov.

PE SCURT
• Echipa de hochei pe gheață Spartak Moscova a sosit In R.S. Cehoslovacă 

pentru a sus fine o serie de meciuri de verificare și a se antrena împreună cu hocheiștil
. cehoslovaci. In primul meci, Spartak a evoluat în orașul Kladno, in compania 
echipei locale SONP, pe care a învins-o cu 8—5 (5—0; 1—5; 2—0). Punctele 
echipei sovietice au fost înscrise de Starșinov (3), B. Maiorov (2), Fomenkov 
(2), Jaroslavțev.
• Turneul internațional de șah de la mătoare s-au clasat Donner (Olanda), 

Amsterdam a fost cîștigat de marele Czerniak (lzrael) — 5,5 puncte, Parma’ 
maestru maghiar Lajos Portisch, cu Milici, Udovcic (toii trei din Iugoslavia), 
6 puncte din 9 posibile. Pe locurile ur- cu cîte 5 puncte fiecare.

In 1 alatul Sporturilor din Budapesta s-a disputat meciul dintre selecțio
natele feminine de baschet ale R.P. Ungare și R.S. Cehoslovace. Au învins spor
tivele cehoslovace cu 80—64 (42—27). Echipa R.S. Cehoslovace, despre care 
comentatorul agenției M.T.l. scrie că a jucat excelent, va participa, după cum se 
știef la turneul internațional „Cupa Mării Negre" de la Constanța.
• Concursul internațional de înot de (R.S.G.) 57,4; 100 m spate bărbați: Fe

la Bratislava a reunit la start sportivi ... l /t>an\ î.ni o / j .din R.P. Bulgaria, R.P. Polonă și R.S. , L°4’2 (t“U rec°Ld ceh°-
Cehoslovacă. lată cele mai bune rezul- slovac)i -00 m spate femei: Tobisova 
tate: 100 m libeir bărbați: Wagner (R.S.G.) 2:42,5 (nou record cehoslovac).

* Campionatul mondial de pentatlon modern se va desfășura anul acesta
intre 22 și 26 septembrie in orașele elvețiene Berna și Macolin. Deschiderea fes
tivă va avea loc la 21 septembrie la Berna Prima probă a campionatului __
scrima se va disputa la Macolin, întrecerile de tir, natație șl călărie vor avea 
loc la Berna, iar crosul la Macolin.
• Au început turneele finale ale cam

pionatelor unionale la handbal in 7. lată 
primele rezultate: MASCULIN — Di
namo Baku — Burevestuik Tașkent 
21—14; Trad Leningrad — Burevestnik 
Tbilisi 17—19; Atletas Kaunas — Za-

RECORDMANUL Franței la aruncarea 
lițeî Michel Macquet (83,36 m), unul 
marii specialiști ai lumii la această pr< 
care a absentat o vreme bună din cu 
întrecerilor internaționale, își va face 
intrarea cu prilejul meciului dintre c 
pele Franței și R.S.F.S. Ruse. Meciul 
programat pe stadionul Colombes din 
ris în zilele de 21 și 22 septembrie.

DUPĂ CUM anunță agențiile de pi 
străine, în concursul de la Miami, und 
stabilit noul său record mondial la £ 
tura cu prăjina (5,20 m), John Penne! a 
losit o nouă prăjină din fibre elastice, c 
plet curățată de corpuri străine nefo! 
toare. In momentul de față, Pennel < 
singurul deținător din lume al unei ai 
de prăjini, întrucît Brian Sternberg, c 
s-a folosit de una asemănătoare Ia st 
llrea fostului record mondial (5,079)« au 
concurează, fiind paralizat.

NICI cel de al doilea eșec categoric 
fața lui Sonny Liston nu l-a descurajat 
Floyd Patterson, care și-a reluat antic 
mentele cu multă ambiție. De altfel la ț 
șitul acestui an, fostul deținător al ce: 
rli de campion la toate categoriile va e 
lua în Suedia, la Stockholm, în compc 
unui adversar care va fi ales între ito 
nil Giulio Rinaldi și Sânte Amonti.

SPRINTERUL Bouchaib este marea s 
ranță a Marocului pentru J.O. de la Toi 
El măsoară numai 1,69 m șî are 67 de 
In acest an, cele mal bune periorme 
ale Iul Bouchaib sînt 9,5 la 100 yarzi 
proxima tiv 10,3 pe 100 m) și 2Q,7 pe 201

porojaltiminștrol 17—22; FEMININ: 
Jalgiris Kaunas — Tekstil Tașkent 
18—2; Jalgiriș Vilnius — Bure.estnik 
Minsk 9—l; Trud Moscova — Bureveșl- 
nik Krasnoiarsk 16—6.

IN LIPSA unei alte ocupații mal bt 
Joe Louis, fostul campion mondial la ct 
goria grea a devenit — la 49 ani și av 
106 kg — dansator la un bar de noapte 
orașul Las Vegas.
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