
w nms, vacanta?...

CEPE NOUL AN
ȘCOLAR

luni, elevii își vor lua 
s bun de la vacanță... 
n fiecare an. mijlocul lunii 
anbrie coincide cu deschide- 
unui nou an de învățătură. 
Urea ga țară, la orașe și sate, 
făcut, din timp pregătirile... 

" peste 3 060 000 de elevi, la
id cu cei care pășesc cu & 
« pragul primului an de școa- 
i încheind cu promoția 
—64 a candidaților la „ma- 
•ite* li s-au asigurat condiții 
•ie de învățătură. Cele 260 
noi de opt ani și medii, c? 

tschid în noul an școlar, cele 
)0 000 de manuale școlare 
ite — ca să nu dăm. decît 
- exemple — vorbesc de la 
despre aceste condiții.
h suita multiplelor pregătiri 
u noul an școlar nu lipsesc 
cele referitoare la sport, ac- 
tea nelipsită din viața fie- 
școli. Ci leva exemple bune 

e dinlr-uri raid întreprins 
r-o serie de școli din Capi- 
și din (ară confirmă intere- 
acordat pregătirilor pentru 

‘tetea sportivă a elevilor tu
le învățândnt 1963—1961.

IEGĂTIRI FĂCUTE DIN 
VREME

școala medie nr. 34 „C.A. 
ti" din Capitală, de pildă 
pregătirile pentru noul an 

>\t inaugurate încă de la in
ul verii, au fost reamena- 
terenurile de sport existente 

de baschet, cite unul de 
și handbal, pista de uler- 

și sectoarele de aruncări și 
iri). S-an amenajat în același 
terenuri noi pentru fotbal și 

bal Cum s-ar spune, la „34* 
acut o treaba bună. Condu-

școlii ajutată de colectivul

TI BERI U STAMA

ntinuare în pag. a 3-a)
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Li t MANOLllI

ȘT. MIHALI

Au început Jocurile Balcanice lu atletism
Lia Manoliu și Șt. Mihali învingători in prima

• Echipa feminină a R.P. Romine conduce in clasament
SOFIA 13 (prin telefon de la 

trimisul nostru special). Astăzi 
au început în capitală R. P. 
Bulgaria, într-un cadru festiv, 
întrecerile celei de a Vil-a edi
ții a Jocurilor balcanice la at
letism, competiție la care par
ticipă sportivi din R. P. Ro- 
mînă, R. S. F. Iugoslavia, Gre
ci-a, Turcia, R. P. Albania și 
R. P. Bulgaria.

Prima probă de astăzi, arun
carea discului femei, a adus 
echipei romîne prima victorie. 
LIA MANOLIU a obținut din 
prima încercare 53,00 m (nou 
record balcanic), a mai avut 
apoi o aru-ncare de 52,70 m, 
cîștigînd pentru a 5-a oară 
titlul de campioană balcanică, 
în urma ei s-au clasat : 2. V. 
Mihailova (R.P.B.) 52,60 m (nou 
record), 3. OH. Cataramă 
(R.P.R.) 49,70 m, 4. Malușeva 
(R.P.B.) 47,80 m, 5. Vukovici
(R.S.F.I.) 43,30 m, 6. Hudobiv- 
n-ik (R.S.F.I.) 42,20 m.

O altă victorie romînească 
ne-a fosț; adusă de ȘTEFAN 
MIHALI in proba de 800 m. 
întrecerea a fost pasionantă. 
Pînă la 500 m, toți alergătorii 
au mers compact. De aici însă, 
oei doi alergători bulgari se 
desprind și atacă puternic, irn- 
trînd în ultima linie dreaptă cu 
avantaj. în acel moment» Șt. 
Mihali, foarte inspirat, plasea
ză un sprint excepțional, își de
pășește toți adversarii, obți- 
nînd un splendid succes. Tiinpul 
său : 1:514 — oea mai bună

performanță romînească
lui. După el au urmat : ____
ghelov (R.P.B.) 1:51,7, 3. Gru- 
jici (R.S.F.I.) 1:51.8, 4. Tafaris 
(Grecia) 1:51,9, 5. Spasov (R.P.B.) 
1:52,1, 6. Koeak (Turcia) 1:53,2. 
Al doilea atlet romîn, 
sazi, s-a clasat pe locul 
1:53,6.

Foarte disputată a fost și a-

a anu-
2. An-

Berg-
8 cu

zi

de 800 m femei, 
a condus

Flo- 
pînă

lergarea 
rica Grecescu 
la 5 metri de sosire unde a 
fost depășită de iugoslava Mi
lica Rajkov. Clasament : 1.
Rajkov (R.S.F.I.) 2:11,4, 2. Gre-

ROMEO VILARA

(Continuare in /mg. a Sa)

Viitoarea ediție a Jocurilor balcanice,
la București, intre 13 și

septembrie 1961
13

SOFIA, 13 (prin telefon de ia trimisul nostru special). în 
ședința de astăzi a congresului balcanic s-a stabilit ca 
viitoarea ediție a Jocurilor balcanice de atletism să se des
fășoare anul viitor, la București, între 13 și 15 septembrie. 
De asemenea, congresul a hotărît ca la viitoarea ediție a 
Crosului balcanic, care va avea loc la 12 aprilie 1964 într-un 
oraș din R.S.F. Iugoslavia, să poată participa și junioarele.

rumoasa sărbătoare a sportului universitar
Honul Republicii din Ca- 
a avut joi după amiază 

speți reprezentanții spor- 
universitar din țara noa- 
Cei peste 600 de studenți 
jti ai campionatelor re- 
:ane universitare, au fost 
(i cu vii aplauze.

voleibaliștii. Prin fața tribune
lor trec acum sportivii centrului 
universitar din Cluj: Institutul 
medico-farmaceutic, Institutul 
agronomic și Universitatea, cu 
formațiile reprezentative, de at
letism, gimnastică, baschet, 
handbal și volei. Cu aplauze în
delungi sînt întîmpinați spor-

nalele campionatului republican 
universitar ediția 1963, urind 
participanților succes deplin in 
întrecerile care urmează. începe 
programul organizat cu ocazia 
deschiderii festive a „republica
nelor” studențești: cuplajul fot
balistic intre echipele Știința 
Craiova — Știința Buțure^ti

Meciuri interesante azi și mîine
■■

în categoria A la fotbal
Azi și mîine — 45 de meciuri 

ofioiaie în categoriile A, B și C. 
înseamnă că 90 de echipe (aproa
pe 1000 de jucători), se vor a- 
vînta în lupta sportivă pentru rea
lizarea unui fotbal de calitate. 
Zeci de mii de spectatori se vor 
îndrepta spre stadioane pentru a 
asista la aceste meciuri pe care 
— la fel ca și noi — le dorese 
cît mai spectaculoase, disputate 

I într-e atmosferă de deplină spor- 
' tivitate,. în care cei' mai buni să 

învingă.
Pentru că, dacă duminica tre

cută jocurile disputate în provin
cie au fost în general de bună 
calitate și aplaudate de public, 
cei aproape 70 000 de spectatori 
prezenți pe stadionul „23 August“ 
din Capitală au fost mai reți
nuți în aplauze. Ei au dezapro
bat arbitrajele dc slabă calitate 
dc la meciurile Progresul — Di
namo București și Rapid—Steaua, 
ca și jocul dur, .practicat de o 
serie de jucători.

încă o dată s-a putut constata 
Cu acest prilej ee mare impor
tanță o are practicarea unui ar
bitraj CORECT și AUTORITAR, 
pentru buna desfășurare a meciu
rilor și deci pentru progresul atît 
de dorit al fotbalului nostru.

sta de jucătorii de la Progresul' 
s-au bazat pe eliminarea deheirn* 
țelor constatate în meciul cu Di
namo București și. aceasta în spe
cial în ceea ce privește trasul la 
poartă. Joi, Progresul a înlîlnit 
formația Vulcan (rezultat 9—-3). 
Va fi folosită formal ia dc dumi
nica trecută.

• PETROLUL, care a jucat 
joi la Istanbul, va alinia — pro
babil — aceeași formație din me
ciul cu Fenerbahce. S-ar putea 
totuși să fie operate modificări 
în linia de atac, a cărei compor
tare ia nemulțumit pe antrenori.

u oraxia deschiderii festive a campionatelor republicane universitare, studenții de la I.C.F. 
reușită demonstrație de gimnastică acrobatică.

Foto: St. Petrică
au executat o

oana sportivilor poartă în 
stema Republicii Popu- 

Romîne și stema Parti- 
Muncitoresc Romin. Ur- 

i u« grup compact de 
i, apoi prin fața tribu- 
tree echipele reprezenta

ție centrelor universitare, 
a actuala ediție a „repu- 
elor“ au aliniat la start 
60 000 de studenți sportivi, 
nii pășesc studenții din 
v. Echipa masculină de 
a Institutului Politehnic 
v este finalistă a actualei 
a campionatului republi- 
riversitar. Urmează repre- 
ții tinărului centru uni
te Galați, Sportivii gălă- 
u constituit surpriza „pre
riilor” de la Predeal : in 
e de la București s-au ea- 
fotballștii, handbaliștii și

tivii centrului universitar Bucu
rești: Institutul Politehnic,
I.M.F., Universitatea, I.C.F. și 
Institutul pedagogic. Echipele 
reprezentative ale centrului uni
versitar din Capitală s-au califi
cat în finale la toate discipli
nele sportive. Intr-o aliniere 
perfectă Și in costume multico
lore trec reprezentanții centre
lor universitare din Timișoara 
și Iași. Coloana finaliștilor cam
pionatelor republicane univer
sitare este încheiată de studenții 
din Petroșeni - animatorii în
trecerilor de pe Valea Prahovei.

...Acum, sportivii studenți s-au 
aliniat pe gazonul verde al sta
dionului. După prezentarea ra
portului, tovarășul Constantin 
Luca — vicepreședinte al 
U.A.S.R. — declară deschise fi-

(cat. B) și Știința Cluj — Știința 
Timișoara (cat. A).

In prima pauză a întâlnirii de 
fotbal, atleții și atletele iau 
startul în finala probelor de 100 
m plat și a ștafetei 4X400 m. 
Primul titlu de campion repu
blican universitar pe anul 1963 
îl cucerește Ecaterina Cheș-a 
(12,4 pe suta de metri), urmată 
de Olga Borangic (12,7) și Geor- 
geta Palade (12,7). DOREL 
COMȘA de la centrul universi
tar Brașov cucerește cel de al 
doilea titlu de campion univer
sitar — 10,9 pe suta de metri. 
După o luptă strinsă, ștafeta

V. TOFAN

(Continuare in pag. a 3-a)

LA PLOIEȘTI ȘI LA BRASOV — 
CELE MAI IMPORTANTE 

JOCURI DIN CATEGORIA A
„Capul de afiș“ al acestei eta- 

. pe este susținut de... două par
tide : Petrolul Ploiești—Progresul 
București și Steagul roșu Brașov— 
Sapid București.

• PROGRESUL pleacă Ia Plo
iești eu speranța unei comportări 
ia tel de frumoase ca și în me
ciul cu Dinamo București. Antre
namentele făeutc săptătnîna acea-

In pagina a Vil-a,

interviul nostru

Cu artistul poporului 
GEORGE VRACA

despre sport 
și Olimpiadă

In luptă pentru tialon... 
(lază din meciul Știința Ti
mișoara—Steagul roșu Rra- 
șov J—2).

Foto: V. Crioște-anu-Timișoara

In vederea jocului cu Rapid, 
STEAGUL ROȘU și-a continuat 
pregătirile în ritmul obișnuit, i«- 
sistîndu-se asupra pregătirii fizice 
generale. Joi, Steagul roșu a 
susținut jocuri de verificare. In, 
prima repriză cu Cauciucul (din 
campionatul orășenesc) pe care a 
învins-o cu 11—0, iar în a doua

(Continuare în pag. a 5-a)

In turneul international de la București

și R. D. Germane continuă lupta pentru locul I
Pe măsură ce ne apropiem de 

sfîrșit'u! turneului, întrecerea 
lor 5 reprezentative de polo 
tigă în interes. Publicul 
prezent la i 
în număr tot 
seara însă, 
plecat în parte 
zînd. cum prin ta 
f i ouat ă pierde u ii 
la sfîrșit.ul 
R.D. Germane.
i-a ținut încordați pînă în ultima 
clipă în așteptarea golului ce ar 
fi trebuit să consemneze victoria 
formației noastre. Și cinul facem 
această ' afirmație nc 
faptul că în ultimul 
partidei, la scorul de 
calorii romîni, a fia ți 
citate numerică, aveau 
și asigurată. Acționînd însă ner
vos, exagerat dc precipitați,- 
putea spune, polișlii noștri 
comis greșeli după greșeli, tră- 
gînd la poartă parcă... legați la 
ochi, din poziții contraindicate, 
permițînd astfel adversarului să 
smulgă un rezultat de egalitate, 
la care nu mai spera.

Cum s-au petrecut lucrurile 
însă pînă atunci ? Oaspeții, mai 
rapizi, ajung primii la minge 
(ca de altfel la începutul fiecă
rei reprize). Curînd însă, jucă
torii noștri intră în posesia balo
nului și* inițiază primul atac. Fa
zele se succed de la o poartă la 
alta, dar, lipsite dc claritate în 
zonele dc finalizare, ele nu vor

ce- 
cîș- 
este 

ștrandul Tineretului 
mai mare. Joi 

spectatorii au 
dezamăgiți vă- 
noastră selec- 
punct prețios 

meciului cu formația 
A fost un joc care

ginul ini la 
minut al 
2—2, ju- 

în superio- 
victoria ca

am 
au

In repriza a 11 l-a, Firoiu și 
Fle.șcriu slut introduși în locul 
lui Crințescu și Za han. Jocul pivo
tat de echipa noastră continuă 
să fie încîlcit, nu. se înregis
trează nici o manevră tactică, 
felară, care să desfacă dispoziti
vul de apărare advers. Golul ega
lizator realizat de Kluge, ambi
ționează formația noastră care 
încearcă mai cu curaj contra
atacuri rapide. La o astfel d<r 
acțiune, Culineac fructifică avan
tajul numeric al echipei rom ine 
și ne readuce avantajul: 2—1. h» 
ultima -repriză însă, este rîndnl 
nostru să jucăm în inferioritate' 
numerică (Szabo fusese elimin.il) 
.și Vohs, egalează. Apoi, Za hart 
(reintrodus, împreună cu Grin- 
țescu) pătrunde -pre poarta lui 
Schmidt, dar acțiunea sa rămîuc 
fără rezultat. Oaspeții continuă 
să se apere organizat, nu se ha
zardează în atac, reușind ca pînă la

G. NICOLAESCU
A. VASILIU

(Continuare In pag. a 4-a)
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O valoroasă inițiativă a
** ■ ' > *-w"

consiliului regional UCFS Galati

Zilnic, concursuri pentru trecerea normelor 
„INSIGNEI DE POLISPORTIV^

uvțdiiw desjtiȘuiwe
VESTI DIN HUNEDOARA

Duminică dimineața cochetul stadion 
Dunărea din Galati a fost locul de des
fășurare a primului concurs din locali
tate, pentru trecerea probelor „Msig/iei 
de Polisportiv". Peste 100 de tineri și 
tinere din cele mai importante asocia
ții sportive gălățcrie au luat parte la 
întrecerea inaugurală. Printre ei și făt.-* 
haliști' de la „Siderurgistul44. Antrenorul 
de fotbal, fostul internațional Iustin 
Apostol, a mobilizat pentru trecerea pro
belor pe toți jucătorii echipelor de pi
tici și juniori. Cei mai mici, piticii, au 
reușit cu toții să îndeplinească haremu
rile la alergări și aruncarea greutății. 
O parte dintre ei au obținut rezultate 
mai bune dceît cele cerute de regula
mentul „Insignei44 pentru copii, adică 
10,5 secunde pe 60 ni. și 5 m. la arun
carea greutății de 4 kg. Fotbaliștii 
juniori au fost și ei la înălțime. La vi
teză chiar și fundașii au îndeplinit nor
ma (15 se<i- pe 100 m. la categoria de 
vîrstă 16—22 de ani — băieți). In 
schimb ia aruncarea greutății unii nu 
au avut forța și tehnica necesară pen
tru a arunca bila de metal dc 5 kg. 
peste linia de 8 metri. Cu aceștia, an
trenorul secției de atletism de la „Si
derurgistul44, profesorul Alexandru Din- 
că, va ține două-trei lecții după orele 
4 Ir antrenament la fotbal. Am văzut 
insă printre fotbaliștii juniori și unii 
care au dat dovadă de talent la arun
care, ca de exemplu, C. Daniclcseu 
(10.80 rri), St Sendrei (9,90 m.). Al 
Barbu (8,80 in.) etc.

Printre participant au lost și corn- 
ponenții secției de atletism a clubului 
Siderurgistul care după ce și-au trecui 
normele {i'iatlonuhu împreună cu antre
norii de atletism, A. Dincă și L. 
Glienț, au devenit sfătuitorii celorlalți 
concurenți. Fotbaliștii de la asociația 
sportivă Gloria (din campionatul regio
nal), handbalistele și canotoarele de li 
Voința au primit un ajutor consistent 
din partea alleților în trecerea probelor 
iriallouului

★
Consiliul regional UCFS Galați în 

dorința de a da -.posibilitate tuturor 
tinerilor de a obține „Insigna dc Poli 
«portiv“ a luat o serie dc inițiative» 
valoroase. In primul rînd, se vor prgaiii- 
sa zilnic întreceri ale ^Concitrsulu» 

‘pentru „Insigna de Polisportiv". Cel mcti 
nutre stadion din orașul Galați, Dună 
rea, va fi pus la dispoziția asociațiilor 
.sportive care organizează. pentru mem
brii săi concursuri pentru trecerea nor
melor „Insignei de Polisportiv". La sta
dion vor fi prezente zilnic o serie de 
cadre tehnice, antrenori, profesori de 
educație fizica, instructori voluntari, 
sportivi fruntași, care vor îndruma an- 
ironamentt le și vor avea grijă de buna 
desfășurare a concursurilor. Inițiativa, 
de a'organiza zilnic întreceri, de a pune 

‘•cel mai mare stadion din oraș la dis
poziția sportivilor care ‘ se întrec pentru 
obținerea „Insignei de Polisportiv^ a 
fost, ‘extinsă și la Brăila. Pe stadionul 
din Parcul „I Mai" concursurile s-e

Să trecem la acțiune în mod planificat
' în organizai ea unei competiții pla
nul de acțiune al consiliului asocia
ției sau clubului sportiv are un rol 
deosebit de important. El contribuie, 
in primul rînd, la mobilizarea și fo
losirea deplină a activului voluntar, 
la concentrarea forțelor organizato- 
rice ale clubului sau asociației spor
tive în anumite direcții, la utilizarea 
bazelor sportive cît mai rațional și, 
in general, ia rezolvarea tuiwc.- pro
blemelor legate de buna desfășurare 
a competiției respective.

în mod cemeret lucrul acesta este 
dovedit, spre exemplu, de felul în 
care consiliul asociației spot five „U.T.- 
Arad" a pregătit acțiunea de trecere 
a normelor „Concursului pentru In
signa de Polisportiv". In prima etapă 
onrtliul acestei asociații sportive a 
hotărît ca antrenamentele și concursu
rile pentru trecerea normelor să se 
desfășoare la nivelul secțiilor pe ra- 
niiu-ă de sport, pentru ca sportivii 
fruntași ai asociației să cunoască Wine 
normele și apoi să poată ajuta în mod 
•*** eficient marea masă a linevekudui 

fin zilnic. Intr-o singura după-amiază, 
150 de tineri brăileni mi participat la 
întrecerile 'probelor triatlomiliii.

Marile asociații sportive din Galați ca 
Ancora, Mctalosport, Textila vor orga
niza centre, speciale pentru trecerea pro
belor „Insignei44. Vor fi folosite în a- 
cest scop și campionatele asociațiilor 
sportive. Așa se va proceda, de pildă, 
la „Textila44, „Gloria44, „Voința44 unde 
tradiționala competiție a membrilor 
UCFS, campionatul asociației, este în 
curs de desfășurare.

Fotbaliștii din echipa „Siderurgistul44, 
cei care activează în prima categorie 
a campionatului republican, vor începe

Fotbaliștii juniori de la „Siderur
gistul" Galați s-au întrecut în pro
bele triatlonului. Im 100 m plat aii 
reușit cu toții să-și îndeplinească nor
ma prevăzută în regulamentul „Con
cursului pentru Insigna de Polispor
tiv" gradul 1, adică 15 secunde.

în fotografie, antrenorul de atle
tism al clubului arată unei „serii" 
cum se ia un start corect la aler
gările de viteză. 1 s l - 

zilele acestea . concursurile pentru tre
cerea normelor. Ei vor concura lâ 
probele triatlonului (100 m. plat, arun
carea. greutății și săritura în lungime),- 
la gimnastică, cros iar în concursuri 
speciale vor îndeplini normele probelor 
de ciclism, jir, exerciții dc tracțiune etc. 
Deoarece regulamentul „Concursului 
pentru Insigna de. Polisportiv" permite 
sportivilor fruntași, celor cu .o pregă
tire sportivă avansată, să obțină di- 

în pregătirea șS în trecerea norme
lor. Aeeastă primă etapă nu se des
fășoară însă la întâmplare. Consiliul 
asociației sportive a trecui la acțiune 
Pe baza unui plan bine întocmit în 
oare an fost cuprinse toate secțiile 
pe ramură de sport, prevăzîndu-se 
în mod precis numărul de sportivi 
care vor trece normele.

în felul acesta birourile secțiilor pe 
ramură de sport și, în mod deosebit, 
antrenorii și instructorii voluntari au 
posibilitatea, la riadul lor, să planifice 
activitatea im așa fel îneît să ajute 
pe sportivi in trecerea normelor, fără 
ca programul de instruire și activi
tatea oompetițională să aibă de su
ferit.

Este un exemplu bun, care trebuie 
urmat de toate asociațiile sportive. 
Acestea vor găsi în planai de acțiune 
al asociației sportive „U.T.A.", pe oare 
îl publicăm alăturat, un exemplu 
prețios care le va folosi in mod cert 
în activitatea ce o desfășoară pe linia 
„Concurentei pentru Insigna de Poli- 

rect „Insigna de Polisportiv"; gradul II. 
' fotbaliștii de la „Sidernrgiștâî44 vor con
cura pentru cucerirea „Insignei44 de gra
dul II.

Consiliile asociațiilor sportive gălă- 
țene și-au luat angajamentul să mun
cească în așa fel îneît să atragă un 
număr cît mai mare de oameni ai 
muncii, în special a tineretului, în 
„Concursurile Insignei de Polisportiv44 
îneît în sezonul de toamnă un număr 
de 5 000 de sportivi din orașul Galați 
să devină purtători ai Insignei.

Noi le urăm suc-ccs în îndeplinirea 
acestui angajament! •

T. RĂBȘAN

Noile întreceri au fost primite
Adesea, rolurile pe care le interpre

tăm ne cer o bună pregătire fizică și 
chiar stăpînirea unor procedee tehnice 
specifice. Desigur, pentru un actor de 
teatru, sau de film, idealul este de a fi 
„la el acasă" în orice sport. Iată de ce 
actorii nu lipsesc niciodată din com
petițiile deschise începătorilor, iată de 
ce „Concursul pentru Insigna de Boli- 
sportiv'’ a stîrnit un viu interes îh 
mijlocul slujitorilor scenei. Noi, cei din 
Giulești sîntem mai avantajați ca cțlții. 
Avem stadionul la doi pași și ar fi birțe 
ca asociația noastră sportivă să progra
meze cît mai repede „repetițiile” pentru 
obținerea acestei insigne.

SIMION NEGRILA
actor la Teatrul C.F.R. Giulești

Am citit cn mult interes, acum cîțevia 
zile, despre participarea tinerilor coope
ratori — membri ai clubului Voința — 
la „Concursul pentru Insigna de Poli-- 
sportiv". Trebuie să spun eă, chiar de la 
început aceste întreceri m-au deter
minat să mă prezint și eu pe terenul 
de sport.. De altfel/ sînt convins că par
ticiparea la „Concursul pentru Insigna 
de Polisportiv*’ îmi va ajuta foarte mult 
în activitatea pugilisticâ-pe-ea-ge o des
fășor la clubul Dinamo, deoarece,,—‘ise 
știe' — cucerirea „Insignei" necesitato 
bună pregătire In diferite sporturi.

Cum regulamentul competiției îmi este 
cunoscut, voi solicita imediat sprijinul 
antrenorilor și tehnicienilor din cadrul 
clubului nostru, în așa fel îrmît fi ir
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A doua zi după ce au apărut în pre
să normele „Concursului pentru In
signa de Polisportiv44, co-nsiliul aso
ciației sportive Siderurgistul Hunedoa
ra a și trecut la organizarea întrece- 

■ f-ilor, pentru îndeplinirea normelor 
„InsigneiLa primul concurs s-au în- 
scris zeci de tineri sportivi din Com
binatul siderurgic. 24 de tineri mun- 

^citori-au și trecut majoritatea probe
lor, urm î nd ca în curînd să obțină „In
signa” de Polisportiv" gradul I. Printre 
sportivii care au reușit la triatlon, ci- 
cHsm,-: giminastică etc. se află oțelarul 
Hgria Prodan, laminoristul loan Ma- 
coyei/î ffumalistul Romulus Moise, su
dorul Va sile Breazu etc.

Conducerea asociației sportive Si
derurgistul a întocmit un plan de ac-

CEI MAI HARNICI DE
Primii dintre sportivii asociației 

Flacăra roșie din Capitală care au luat 
startul în „Concursul pent*, ii Insigna 
de Polisportiv44 au fost fotbaliștii, în
treaga echipă, cîțiva atleți și o parte 
din echipa de handbal fete. Cei 22 de 
fotbaliști, care activează în campio
natul categoriei C, au trecut normele 
prevăzute în regulament la triatlon

peste mult timp să mâ pot prezenta la 
startul primei probe.

Voi depune toată strădania pentru a 
mă pregăti cît mai bine și a cuceri 
„Insigna de Polisportiv”. Sînt convins că 
și cpilalți boxeri din secția noastră ma
nifestă aceeași dorință.

CONSTANTIN STĂNESCU 
boxer la clubul sportiv Dinamo

„Concursul pentru Insigna de Polispor
tiv” constituie un mijloc eficace de de#.- 

■ voi tare a activității sportive de mase, 
întrecerile organizate cu acest prilej vor 
antrena’un număr sporit de oameni ai 
muncii, tot mai mu iți tineri și tinere. 
Am aflat cu deosebită bucurie faptul că 
pi’intre sporturile prevăzute în regula
ment se află și ciclismul. Ca sportivă 
fruntașă în această ramură am simțit 
imediat obligația de a pune umărul la 
pregătirea participantelor și la organiza
rea întrecerilor. In afara faptului că voi 
pregăti o serie de tinere din fabrica 
„Dezrobirea" Brașov, unde muncesc și 
eu, r voi cere organului UCFS să mă re
partizeze și în alte asociații unde tine
rele participante la „Concursul pentru 
Insigna de Polisportiv” și-au manifestat 
dorința, de a participa la proba de ci- 

De asemenea îmi voi aduce coh- 
tribuția, la organizarea și desfășurarea 
concursurilor. ’ Socotesc că toți sportivii 
fruntași au această datorie de onoare 

: de: a fi • tot timpul printre participanții 
la întreceri pentru a le da sfaturi și în- 

' drumări competente In acest fer se va 

țiune pentru desfășurarea in cele i 
bune condițiuni a concursurilor „ 
signei". Trei zile pe săptămină, s 
dionul Corvilnul va fi pus la <lisp< 
fia tinerilor pentru trecerea norme 
Consiliile celor 34 de asociații spo: 
ve din Combinat vor duce o la 
muncă de popularizare a normelor, ■ 
mobiliza marea masă a tinerilor p 
tru „Concursurile Insignei de l’< 
sportiv". Cadrele tehnice ale asoc 
ției Siderurgistul, precum și 10 sp 
tivi fruntași vor fi sfătuitorii parti 
panților Ia „Concursul pentru Unsij 
de Polisportiv".

T. COSTEA
tehnician la A.S. Siderurgistul

LA „FLACĂRA ROȘIE"
și cros. Cele mal bune rezultate le- 
obținit la aceste probe jucătorii 
Pîrău, G. Corneanu și I. Șoimu, A 
sportivi de la asociația Flacăra ro: 
care vor deveni în curînd purtat, 
ai insignei sînt Constanța Margine 
nu, Olga Șoimu din echipa de han 
bal, atleții P. Marinescu, N. Hâd 
canu etc.

Primul concurs pentru trecerea n< 
melor „Insignei de Polisportiv" a f< 
condus de cei doi antrenori ai asoci 
ției Flacăra roșie,. Ilie Șavu (fotbi 
și Napoleon Bercaru (atletism).

De la consiliul asociației Flăcăi 
roșie am aflat măsurile pe care 
le-a propus consiliul pentru a atrai 
cit mai mulți membri UCFS, întreg 
tineret din fabrică, în concursuri 
„Insignei de Polisportiv". Se v< 
populariza pe larg normele „Cor 
cursului", vor fi atrași în pregătire 
acelora care vor să obțină Insign 
toți antrenorii, Instructorii volunta: 
și sportivii fruntași,, se va prelucr 
în toate grupele sportive regulamer 
tul „Concursului", baza 1 sportivă 
asociației va fi pusă ân permanență 1 
dispoziția viitorilor purtători de in 
signă pentru antrenamente și cor 
cursuri -se va- amenaja, un portic d 
gimnastică pentru trecerea normele 
la probele de cățărat și tracțim 
din' âtîrnăt.etc. ’ ‘

început promițător •

cu entuziasm
asigura participanților o pregătire m? 
bună și se vor putea selecționa tot m; 
multe elemente talentate pentru sportt 
de performanță.

MARIA ȘTEFĂNESCU
campioană republicană de cîclisr

Oamenii muncii din uzina noastră - 
și îndeosebi tineretul — au primit c 
deosebit entuziasm vestea organizării în 
trecerilor din cadrul „Concursului pen 
tru Insigna de Polisportiv”. Consitiul a 
Sociației noastre sportive a și pornit l 
alcătuirea unui minuțios plan de munc. 
pentru organizarea întrecerilor, pregăti 
rea concurențelor, popularizarea probe 
lor și a normelor concursului etc. Sin 
convins că sub îndrumarea .organizația 
de partid și cu sprijinul larg al sindica 
tului și ai organizației U.T.M., eonsi 
Hub asociației sportive va reuși să de 
acestor întreceri caracterul ' sărbătores 
pe care-l merită, să mobilizeze la star 
tul competițiilor tot mai mulți concu 
renți și să ofere prin aceasta oafri&nilo 
muncii posibilitatea de a participa i 
mod continuu la întreceri sportive d 
mase. Conducerea administrativă • a uzi 
nei noastre va sprijini efectiv eforturil 
asociației sportive în așa fel' ca pînă h 
a XX-a aniversare a Eliberării patrie 
noastre de sub jugul fascist toți sătariați 
uzinei să devină purtători ai Insigne 
de Polisportiv.

CONSTANTIN BALTAȘESCU 
irig, șef al Uzinelor mecanice Poian. 

Cîmpina



o frumoasă sărbătoare a sportului universitar
(Urmare din pa,g. 1)

4X400 m este cîștigată de echipa re
prezentativă a centrului universitar 
Timișoara: 3,31,-2 - campioană repu
blicană universitară — urmată în or
dine de formațiile centrelor universi
tare Iași (3,32;2) și Cluj (3,35;8).

Studenții Institutului de cultură fi
zică au oferit celor prezenți un fru
mos program de gimnastică acroba
tică. Evoluția gimnaștilor de la I.C.F. 
a stîmit admirația unanimă. Au lu
crat excepțional!

De un bine meritat succes s-a bucu
rat și demonstrația de călărie execu
tată de sportivii de la clubul Știința 
București (Manuela Bogza, Eugen Io
nescu, Mircea Silea și Elena Ionescu).

Bogatul program organizat cu pri
lejul deschiderii festive a finalelor 
campionatului republican universitar 
s-a încheiat seara tîrziu, la lumina re
flectoarelor. A fost o frumoasă sărbă
toare a sportului universitar !

Ieri, pe terenurile de &port din 
Capitală au avut loc primele întreceri 
in cadrul finalelor campionatului re
publican universitar. La volei, studen
tele de la I.C.F. au cîștigat cu 3-2 
intiinirea cu echipa Universității 
București. Partida a fost viu dispu
tată și aplaudată la „scenă deschisă". 

Pe „Republicii^, la lumina reflectoarelor

Știința Cluj —Știința Timișoara 3-2 (2-1)

Cu același scor, formația 
feminină de volei a In
stitutului pedagogic Ti
misoara a dispus de 
Universitatea Iași. La 
băieți,. echipa Institutului 
politehnic Brașov a în
trecut reprezentativa vo
leibaliștilor de la Uni
versitatea Timișoara cu 
3-2, iar sportivii Institu
tului politehnic Galați 
au cîștigat cu 3-1 în fața 
studenților de la I.C.F.

Alte rezultate : baschet- 
feminin : Universitatea
Cluj — Institutul peda
gogic Timișoara 55—19 ; 
Universitatea București 
— I. C. F. 30—54. Mas
culin : Institutul agro
nomic Cluj — Institutul 
politehnic Timișoara 47- 
75; I. C. F. București — 
Universitatea București 
67—50.

Handbal-feininin : In
stitutul de cultură fizică
— Institutul pedagogic 
București 22—3; Institu
tul pedagogic Timișoara
— Universitatea Cluj 
24—7. Masculin : Institu
tul politehnic Timișoara 
—Universitatea București 
27—12; Institutul politehnic Galați — 
I. C. F. 26-25.

Fotbal : Institutul de mine Petro- 
șeni — Iști tptul politehnic Bucu
rești 1—0 (1—0); I.M.F. București — 
Institutul politehnic Galați 3—1 (3-1),

Schimb in ștafeta de 4x400 m

Duminică, la ora 10,45, pe terenul 
Institutului politehnic (fost C.A.M.) 
se va disputa finala între echipele 
Institutul de mine Petroșeni și 
I.M.F. București.

PHIMtlE REZULTATE ÎN „CUPA MARII AIECRE“ 
li BASCHET FEMININ

CONSTANȚA, 13 (prin telefon de 
la trimisul nostru). — Astăzi au în
ceput în Palatul sporturilor din lo
calitate întrecerile celei de a Il-a edi
ții a „Cupei Mării Negre" la baschet 
feminin, la care participă reprezen
tativele R. S. Cehoslovace, R. P. Bul
garia, Franței și R. P. Romîne.

Prima partidă a turneului a opus 
formațiile R. S. Cehoslovace si Fran
ței. Superioare din punct de vedere 
tehnic și tactic și ca medie de înăl
țime, baschetbalistele cehoslovace au 
cîștigat Ia o diferență clară : 53—38 
(35—15). învingătoarele au luat un 
avantaj consistent încă din prima re
priză (22—7 în min. 13 și 30—8 în 
min. 14), dar în repriza secundă — 
folosind mai mult echipa de rezervă 
— au permis sportivelor franceze să 
se apropie pînă la 35—41 (min. 33). 
Din acest moment însă, jucătoarele 
cehoslovace atacă din nou puternic, 
rsalizînd în cele din urmă o diferen
ță de 15 puncte.

Punctele au fost înscrise de : 
Richterova 4, Sourkova 4, Mehlarova 
4, Hubalkova 10, Veckova 6, Joskova 
6, Horakova 6, Stehrova 8, Jindrova 
4, Majerova 1 pentru echipa R. S. 
Cehoslovace și Stephan 7, Verot 7, 
Montagne 1, Pierre 8, Mazel 5, Prug- 
neau 2, Vignoț 4, Gauteraux 4. Au 

arbitrat corect Avachian (R.P.R) și 
Stooanov (R.P.B.).

în cel de al doilea meci s-au întâl
nit. formațiile R. P. Romine și R. P. 
Bulgaria. Baschetbalistele bulgare au 
jucat foarte bine în prima repriză, 
folosind avantajul înălțimii sub pa
nou, ceea ce le-a permis să obțină 
un avans însemnat (31—18). în această 
parte a meciului, jucătoarele noastre 
au greșit angremîndu-se în ritmul lent 
impus de formația oaspe.

După pauză, baschetbalistele noa
stre fac eforturi serioase pentru a 
reduce din handicap, atacînd înt'r-un 
ritm susținut. Ele nu pot, însă, decît 
să se apropie de echipa bulgară 
(53—56 în min. 40). Jucătoarele oaspe 
au cîștigat cu scorul de 59—53 
(31—18).

Punctele au fost marcate de : Voi
nova 18. Vasilieva 8, E. Popova 4, 
V. Popova 9, Borisova 16, Kuzova 4, 
Nestorova 2 pentru echipa bulgară și 
Niculescu 10, Ferenț 1, Racoviță 2, 
Spiridon 12, C. Gheorghe 13, D. Suli- 
man 2, Ivanovici 13.

Astăzi sînt programate meciurile 
Franța — R. P. Bulgaria și R. P. Ro- 
mînă — R. S. Cehoslovacă, iar mîine 
jocurile R. P. Romînă — Franța și 
R. S. Cehoslovacă — R. P. Bulgaria.

D. STANCULESCU
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Deschiderea festivă a finalelor cam
pionatelor republicane universitare a a- 
vut „cap de afiș" meciul de fotbal 
dintre Știința Cluj și Știința Timișoara.

Un alar ai clujenilor Dt data aceasta Urziceanu reține balonul
Foto: St. Petrică

fiu acest prilej, miile de spectatori pro
zeliți joi pe stadionul Republicii au 
avut prilejul să asiste la un joc bun, 
mai ales în prima repriză. Merite în 
reușita întilniriî „amicale" revin în 
special studenților din Cluj. Asistând ta 
evoluția clujenilor ne-aiu întrebat pe 
bună dreptate cum de au putut ei să 
piardă atît de categoric (0—4) dumi
nica trecută la Iași ? De ce «tîta in
constanță ? Antrenorii trebuie să-și în
drepte atenția spre această lacună.

Știința Cluj a desfășurat, joi, un joc 
olar in mijlocul terenului, cu pase pre
cise din viteză alternate cu deschideri 
lungi, cu treceri rapide din apărare în 
atac. Și dacă meciul s-a terminat așa 
de strîns sceasta se datorește relaxării 
clujenilor și plimbării exagerate a min
gii în ultimele 20 de minute.

Știința Timișoara nu s-a ridicat încă 
la valoarea sa. Apărarea, și mai ales 
Urziceanu a fost nesigură, iar la mij
locul terenului, deși au în Lereter și

Ultimul act al „Cupei F. R. Tir"
Pe standurile de tragere de la poli

gonul Tunari și-au dat întîlnire inline, în 
finala „Cupei F.R.T.*, cei mai buni 
trăgători cu arma sport din țară. Vor 
participa 12 reprezentative de regiuni 

Tănase doi halfi buni și muncitori, ti
mișorenii au jucat confuz. în atac, îna
intașii lor s-au complicat de fiecare dată 

în realizarea unei acțiuni și s-au invi

tat ia nesfîrșit unul pe altul să șuleze 
la poartă. De fapt cele două goluri ale 
lor (ea și primele două ale clujenilor) 
au fost marcate de apărători!

Din primele minute studenții clujeni 
atacă și în minutul ■ 2 Popescu trage 
defectuos, ratînd o bună ocazie. în 
minutul 6, cînd Știința Cluj se afla în 
partea de teren a adversarilor, Cîmpeanu 
șutează de la 30 de metri, jos la colț 
și deschide scorul: 1—0. în minutul 
12, Ciosescu are ocazia să egaleze, 
dar mingea reluată cu capul, peste Mo- 

«uf, este salvată de Maieu.
Deși inițiativa aparține etujenilor, îa 

min. 33, la un contraatac, Răceleseu se 

duce pînă în apropierea liniei de fund 
și de acolo execută un șut-centrare. 

Mingea trece peste Moguț, lovește bara 
din partea opusă și... 1—1, Trec doar 
2 minute și Popescu reia din voie • 
centrare a lui Bretan și înscrie. In mi- 

formate din cîte un senior, o senioară, 
doi juniori .și o junioară.

In concurs se va trage proba de armă 
sport cu înălțător 3x30 focuri, iar cla
samentul se va întocmi individual, pe 
echipe, pe poziții .și pe trei poziții. 

tiutuj 51, Sabo înscrie din oou: 3—1. 
De la acest scor clujenii încep să facă 
mai mult demonstrație și cei care mar
chează sînt fotbaliștii de la Știința Ti
mișoara, care, în minutul 83, reduc 
scorul prin Lereter. Arbitrul P. Pădu- 
'mnu-ltuc. a condus bine formațiile:

ȘTIINȚA CLUJ: Moguț-CROMELI, 
Maieu, Cîmpeanu (AL Bîrsan)-D. Bu
san; POPEȘCU-IVANSUC, SABO, Su- 
ciu, BHUTAN, Toma (Matei).

ȘTIINȚA TIMIȘOARA: Urziceanu-
llîrșova. Timișan, RĂCELESCU-LERE- 
I ER. TĂNASE -Bîtlan, Popa, Ciosescu, 
Surdan, Mițarn.

CONSTANTIN ALEXE

STIINTA CRAIOVA — STIINTA 
BUCUREȘTI 1-0 (0—0)

Deschiderea cuplajului fotbalistic al 
„științelor" au făcit-o divizionarele B, 
Știința Buc. .și Știința Craiova. Stu
denții bucureșteni puteau obține măcar 
un meci egal dar Ene, Zăinescu și 
Bărbulescu (care a tras în bară) au 
ratat situații favorabile. Graiovenii, care 
au avut inițiativa în repriza a doua au 
marcat în min. 72 singurul gol al 
meciului, prin Anton.

AL. C,

—= ©fflm DI MASA

Cuplurile Maria Alexandru - Ella Constantinescu 
și Radu Negulescu — Adalbert Retbi învingătoare 

în campionatul republican
Ieri în sala Dinamo din Capitală au 

început întîlnirile cuntînd pentru eel de 
al doilea concurs al etapei finale » cam
pionatului republican individual de te
nis de masă. Dintre rezultatele înre
gistrate vineri dimineața, se cuvine a 
fi menționată victoria junioarelor Viori
ca Ivan și Doina Zaharia asupra cuplu
lui alcătuit din surorile Victoria și 
Mariana Jaadrescu cu 3-—2.

Alte rezultate tehnice: SIMPLU BĂR
BAȚI, turul I: Șuba—-Dumitriu 3—0, 
Bottnar—Păun 3—0, Sîndfreanu—Na- 

zarbeghian 3—0, Hidveghi—Gantner
3—2, lovan — Angelescu 3—1; SIMPLU 
FEMEI, turul I: Maria Alexandru — 
Lidia Sălăgeann 3—0, Cat rinei Folea— 
Ana Ehrenfeld 3—0, Ella Constanți- 
ncscu — Viorica Ivan 3—0; DUBLU 
BĂRBAȚI, sferturi de finală: Bodea, 

"Sentivani — Hidveghi. II Trupei 3—1, 
Giurgiucă, Cobîrzaa — Angelescu, Is- 
covici 3—0: DUBLII FEMEI, sferturi 
de finală: M. Alexandru, E Const înti- 
nescu — D. Berbecaru. V. Wcis 3—0, 
C. Folea, G. Pitică — M. Tompa, L. 
Slăvescu 3—2; DUBLU MIXT, sferturi 
de finală: M. Alexandru, Negnleseu — 
V. Jandrescu, Sîndeanu 3—0, E. Con-

începe noul an școlar
(Urmare din pagi lț

profesorilor de educație fizică (Toma 
Pușpuricp, Florin Matei, C. Georgescu) 
merită felicitări pentru activitatea neobo
sită pe care au desfășurat-o.

Și, la fel, in cazul, altei instituții de 
tnvățămînt: școala medie ur. 2 ‘„Mihail 
Eminescu" din lași. Sprijiniți activ, de 
conducerea școlii (prof. Elena Goia 

■și prof. F. Cercel), de colectivul pro
fesorilor de educație, fizică, utemiștii 
au reușit să îmbunătățească inventarul 
frumosului complex sportiv al școlii 
din Păcurari cu încă un teren pentru 
tenis de ciuip și sectoare pentru sări
turi și aruncări. De asemenea, in ma
gazia sportivă a școlii a făcut... popas 
un nou și bogat sortiment de material 
sportiv pentru activitatea atleților, gim
naștilor. a iubitorilor de rolei, baschet 
și handbal. Aparatura celor două săli 
de sport a fost și ea revizuită din timp.

Tot tn lași a fost pusă la punct 
mica baza sportivă a școlii de 8 ani 
nr. 1. Aici, spiritul inventiv al profe
sorului de educație fizică, M. Lagman- 
tel, s-a făcut simțit din: plin: împreună 
cu elevii școlii, prof. Lagmantel a reu- 

stantineseu, Giurgiucă — M. T01flpa, 
Popescu 3—0,

în toate probele se joacă sistem eli
minatoriu pînă în semifinale, apoi me; 
citirile se dispută sistem turneu.

Iată acum clasamentele și rezul
tatele obținute în turneele probelor 
de dublu femei: 1. Maria Alexandru— 
EtI* Constantinescu cu Cat rinei Fo
lea—Geta Pitică 3—0, Eleonora Mi
halca—Iudit Crejec 3—0; Viorica 
Ivan, Doina Zaharia 3—0 ; 2. Cațrinel 
Folea—Geta Pitică cu E. Mihalca — 
I. Crejec 3—0, V. Ivan — D. Zaharia 
3—0; 3. Eleonora Mihalca, I. Crejec— 
V. Ivan, D. Zaharia 3—0. Dublu băr
bați : 1. Negulescu—Rcthi cu Giur
giucă—Cobirzan 3—2, Bodea, Senti- 
vani 3—1, Ionescu, Demian 3—1 ; 2. 
Giurgiucă—Cobirzan cu Bodea—Senti- 
vani 3—0, Ionescu, Demian 3—0 ; 
3. Bodea, Sentivani—Ionescu, Demian 
3—2.

Competiția continuă azi de Ia ora 9 
și ora 17. iar mîine . de la ora 9. Întrece
rile au loc in sala Dinamo. 

șit șă folosească spațiul restrîns al 
curții, în așa fel. iacii .să împace pe 
toți iubitorii de sport. S-a amenajat 
un. teren,,des hamlhal ce poate fi folosit 
și ca teren de volei și baschet. Tot
odată, pe una din laturile terenului de 
handbal pot lucra și amatorii de atle
tism. Așadar, cînd există preocupare...

Lucruri bune am văzut și la școala 
medie „Di'cebal" din Deta. Aici au 

fost recondiționate terenurile de volei, 
handbal în 7 și baschet. Este în curs 
de amenajare pista de. atletism (para
lelă cu terenul de handbal). Pînă la 
începutul anului școlar vor mai fi ame
najate sectoarele de aruncări și sări
turi. Referindu-ne la această școală, 
nădăjduim — împreună cu elevii de 
aici — ca sala de gimnastică să nu mai 
fie folosită, în noul an, decît în acest 
scop. Pentru baluri și petreceri s-ar 
putea găsi un alt sediu mai... adecvat. 
Ce părere are conducerea acestei școli?

CÎND SE AȘTEAPTA CEASUL 
AL 12-LEA

Nu peste tot sa muncit insă bine. 
In Grupul școlar M.l. Galvani-Tel din 
Capitală, spre exemplu, aceste pregătiri 
au fost inaugurate abia după 23 Au
gust... Excepting sala de spart (a că
rei recondiționarc a început mai de
vreme), bazele sportive în aer liber - ■ 
terenurile de volei ,Și baschet, pistă pen
tru atletism — se pun la punct abia 
tn ultimele zile.

Un caz aproape asemănător — la 
școală medie „I, L. Caragiale“ tot din 
Capitală unde, cu puțin timp in urmă, 
pregătirile erau făcute doar pe... jumă
tate: s-a început cu sălile de gimnastică, 
dar au josf lisate pe plaurii al doilea 
bazele sportive tn aer liber. Sperăm că, 
cu un ultim efort, colectivn' profeso
rilor de educație fizică de aici (care 
numără mulți oameni de iirțiativi) vor 
reuși să termine la timp pregătirile.

Foarte tfrziu au inceput lucrările 
de reamenajure a bazelor sportive și m 
alte instituții de Invățămînt: Școlile de 
8 ani nr 111 și lăl, școala profesionali 
F.R.B. — toate din București, școala 
medie miilă din Miercurea Ciuc, școlile 
medii din Brașov și Craiova.

★

Sint doar clteva exemple bune și... 
mai puțin bune. Cine s-a grăbit, a ter
minat pregătirile și acum poate intîmpi- 
nu așa cum trebuie începutul noului 
an școlar. Alții însă, trebuie să lichi
deze neîntîriiat „restanțele", pentru a 
asigura activității Sportive a elevilor, o 
dată cu începerea noului an de învăță- 
mint, condiții optime de desfășurare !
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Ion Țiriac—Vasile Serester și Ecaterina Hor șa—Hermina Zuralău
S^JMANIFESTAȚIILOS! SFO8CTIV|Jg£

Semifinalele probelor de simplu 
bărbați și simplu femei desfășurate 
joi după amiază n-au oferit spectato
rilor partide prea disputate, cu ex
cepția întîlnirii Eleonora Roșianu- 
Mariana Ciogolea, prelungită pînă a- 
proape de căderea întunericului.

Campionul țării, Ion Tiriac, nu a 
avut probleme prea dificile în fața ad
versarului său, C. Năstase, deși acesta 
a început bine, câutînd să reducă po
sibilitățile de atac ale lui Țiriac prin 
mingi „tăiate** și plasate. Țiriac _n-a 
părut stinjen.it de această tactică; a 
avut constant incursiuni la fileu Și a 
decis meciul prin loviturile sale pu
ternice. Scor 6—2, 6—1, 6—3 pentru Ti
riac. Cealaltă semifinală, Mărmureanu- 
Bosch, a fost ciștigată convingător de 
primul cu 7—5, 6—4, 6—1. Și acest meci 
confirmă faptul că lui Mărmureanu ii 
convine jocul lui Bosch, prea defen
siv, pe care îl contracarează prin a- 
tacuri rapide care nu permit unui 
jucător de regularitate să-și pună in 
aplicare intențiile tactice. Lui Bosch 
nu i-au reușit trecerile la fileu, iar 
cind a încercat să dea mingi înalte, 
Mărmureanu a ripostat cu smeciuri 
irnparabile. FinaLa de azi după amiază 
reunește deci pe Țiriac Și Mărmu
reanu.

Cele două finale feminine au avut 
aspecte diferite. In timp ce Julieta 
Namian (prin acțiuni variate, atacuri 
frumoase, urmate și de stopuri reușite) 
a dispus fără dificultate de Hermina 
Zurălău, cu 6—0, 6-3, între Eleonora 
Roșianu și Mariana Ciogolea s-a dat 
o adevărată luptă de uzură. Meciul a 
avut răsturnări de scor neașteptate, 
dintre care cea mal importantă s-a 
produs cînd învinsa conducea cu 6-4 
și 3—0. Aici, Mariana Ciogolea părea 
cîștigătoare. A urmat un ghem foarte 
disputat, cu șapte reluări de la ega
litate, care a revenit în cele din urmă 
Eleonorei Roșianu. Imediat după a- 
ceasta, Mariana Ciogolea a încercat 
să atace, uneori pripit, ceea ce a per- 

Turneul internațional de la București
(Urmase (lin paf 1)

sfîrșit să păstreze rezultatul, deși, așa 
cum am mai spus, au jucat in ultimul 
minut fără Ballerstedt, eliminai de ar
bitru.

Firește, reprezentativa țării noastre 
păstrează mai departe șanse pentru pri
mul ioc. Pentru aceasta însă, în în-

TEHNICE

- SUEDIA 4—2
2—0). Au jucat : 

Popa

REZULTATE

R.P.R. (tineret) 
(0—0, 1—2, 1—0, 
R.P.R. (tineret): Ciser-Novac, 
Lenghel, T&ranu, C. Marinescu, Neac- 
șu, Alexandrescu, Mihăilescu; SUE
DIA: Johansson-Branelius, Svensson. 
Ekman, Jansson, Andersson, Svensson
T. Fjărstad, Bengtsson. Au marcat :
Popa (6,55). Svensson (8 30), T. 
Fjârstad (9,47), Popa (13,55. 17,22
și 18) A condus corect V Semtonuv
U. R.S.S.

U.R.S.S. — OLANDA 3—1 (1—0, 0—0,
1— 0, 1—1). Au jucat: Schubert-Grișin, 
Ageev, Kartașev, Romanov Miminaș- 
vili, Grigorovski, Sidlovski, Pușkarev, 
Kurenoj; OLANDA: Hermsen-Lee- 
nards Spingelen, Van Dorp, H. 
Vriend, Aalberts, Geutjes, Vurmgoor, 
Muller W. Vriend. Au înscris : 
Sidlovski (0,40) Pușcarev (13,52 din 
4 m), Sidlovski (17,35) și Van Dorp 
(18,06). A arbitrat cu greșeli W. 
Ulrich (R.D.G.).

R.P.R.-R.D.G 2—2 (0-0, 1—0, 1-1, 
0—1) Au jucat: R.P.R.: Ștefănescu- 
Zahan, Grințescu, Kroner, Mărcu- 
lescu, Culineac, Szabo, Firoiu, Fle- 
șeriu; R.D.G.: Schmidt-Hohne, Schlen- 
krich, Thiele, Ballerstadt, Schulze. 
Wittig, Vohs, Kluge. Au .marcat ; 
Grințescu (9,23) Kluge (11,03), Culi
neac (14,40) și Vohs (17,31). Corect 
și autoritar arbitrajul lui -A. Costa 
(Italia).

' R.D.G. — SUEDIA 5—4 (0—1, 3—0,
2— 2, 0—1). Au marcat : T. Fjărstad 
(4,30), Witting (5,30), Kluge (7,29), 
Ballerstedt, (9,28), L. Fjăistad (11,55), 
Schlenkrich (12,28), Bianelius (14,20 din 
4 m), Kluge (14,33) și Branelius (18,32). 
A condus bine H. Iacobini (R.P.R.).

CLASAMENT
3 2 10 
3 2 10 
2 2 0 0 

3 0 0 3 
3 0 0 3 

sînt programate 
(tineret), O- 

R.D.G., 
18, Progresul 
(campionatul 
R.P.R, (tine-

1. R.P. Romînă
2. R.D. Germană
3. U.R.S.S.
4. Olanda
5. Suedia

Astăzi, de la ora 
meciurile R.P.R. — 
landa — Suedia și 
iar mîine, • • '
București 
de calificare), Olanda — 
ret) și R.P.R. — U.R.S.S.

18.
R.P.R.
U.R.S.S.

tot de la ora
— Voința Cluj

tîinirea decisivă, cu echipa U.R.S.S., ea 
va trebui să desfășoare un joc mai calm, 
mai organizat, în care să valorifice 
eu precizie adevăratul ei potențial.

Echipa noastră de tineret continuă să 
fie ofere surprize plăcute. Joi, in me
ciul cu selecționata Suediei, jucătorii 
romini au făcut din nou dovada fru- 

mis adversarei să recupereze și apoi 
să cîștige setul in prelungiri. Setul 
decisiv a fost la discreția Eleonorei 
Roșianu care a cîștigat cu 4-6, 8-6, 
6-2.

Vineri după-amiază s-au disputat pri
mele finale: dublu bărbați și dublu fe
mei. In fața fileului s-au prezentat pe
rechile Țîriac-Serester Năstase-

Țiriac și Serester in timpul finalei 
de dublu

Foto : Șt. Petre
Mărmureanu. Primii eliminaseră în semi
finale cuplul Boaghe-Dron cu 3—6, 6—4, 
6—4, 6—1, iar secunzii s-au calificat 
relativ mai ușor întrccînd pe Burciu și 
Basarab eu 6—2, 6—4, 6—0. Trebuie 
să notăm că în sferturi, Burciu-Basarab 
au învins pe Bosch și Bardan cu 7—9, 
0-3, 6—1, 6—3.

Finala a prilejuit o luptă interesantă 
doar în primele două seturi, cînd pe 
ren a existat un echilibru de forțe. 
riac-Screster (Dinamo București) 
terminat învingători împotriva lui 
Năstase și Mărmureanu (Steaua) 
6—2, 6—4, 6—0.

te- 
Ti-
au 
G. 
cu

lor calități, obținînd victoria 
de 4—2. Meciul a fost in- 

mai ales prin evoluția sco- 
început am condus cu 1—0, 

cu 2—1, dar la încheie- 
a III-a, tabela de marcaj

moașelor 
cu scorul 
tereșant, 
rului. La 
apoi oaspeții, 
rea reprizei 
indica scor egal: 2—2. Cu resurse mai 
mari, tinerii noștri reprezentanți au 
atacat deciși în ultima parte înscriind 
încă două goluri prin Popa (autorul 
tuturor celor 4 puncte).

Un joc frumos, echilibrat ne-a oferit 
întilnirea dintre selecționatele U.R.S.S. 
și Olandei. Au învins în cele din urmă 
poliștii sovietici (3—I), dar cu prețul 
multor eforturi. într-adevăr, în acest 
joc, olandezii au luptat de la egal cu 
valoroșii lor parteneri de întrecere și 
numai forma excelentă a portarului 
Șubert i-a privat de un rezultat mai 
bun. Învingătorii au meritul de a fi 
acționat mai clar, de a fi făcut mai 
puține greșeli tactice și de a fi concreti
zat cu precizie ocaziile de gol avute.

Vineri seara s-a desfășurat doar 
partida dintoe echipele R. D. Germane 
și Suediei. Victoria a revenit, cum 
era și de așteptat, formației germane 
cu scorul de 5—4. Poliștii suedezi au 
opus însă o dîrză rezistență adversa
rilor lor, fiind chiar la un pas de 
egalare. In urma acestor rezultate, 
lupta pentru iocul I continuă să se 
dea între reprezentativele R. P. Ro
mine, U.R.S.S. și R. D. Germane.

Starj In cursa rezervată mașinilor de 350 cmc ia ediția de anul trecut a „Cupei Prieteniei'

Finala de dublu feminin a oferit 
adevărată surpriză : Ecaterina Horșa- 
Hermina Zurălău (Știința București-Stea- 
gul roșu Brașov) au întrecut pe Julieta 
Namian și Eleonora Roșianu (Progresul 
București-Steaua) cu 7—5, 6—2. De a- 
semenea, surprinzătoare a fost și evoluția 
scorului. La un moment dat, învinsele 
au condus cu 5—1, apoi cu 5—2 cînd 
au avut și trei mingi de set. In această 
situație a survenit insă o schimbare în 
aspectul general al partidei : acțiunile 
bine concepute ale Ecalerinci Horșa au 
început să fie completate mai efieace 
de intervențiile la fileu ale partenerei 
sale. De notat că Julieta Namian și E- 
leonora Roșianu au slăbit vizibil pe mă
sură ce se apropia finalul partidei, lată 
cum s-au calificat finalistele: E. Horșa, 
H. Zurălău-A. Cun, V. Rado 6—1, 6—0; 
.1. Namian, E. Roșianu-M. Ciogolea, J. 
Dibar 6—0, 6—1.

Finala de simplu femei anunțată pen
tru vineri nu s a disputat din cauza unor 
deficiențe de programare.

Astăzi de la ora 15,15 vor avea loc 
finalele de simplu bărbați, simplu femei 
și dublu mixt..

C. COMARNISCHJ
RADU VOIA

Turn uno Sport flub
Turn und Sport 

turneul în țara 
surprinzătoare dar

Echipa germană 
Club, și-a început 
noastră obținînd o 
meritată victorie asupra selecționatei 
clubului Olimpia : 6—4. Boxerii din 
R. D. Germană alcătuiesc o echipă 
ro-bustă, cu cîteva individualități de 
valoare: Lehman, Trodler, Anders, 
Drassler.

Selecționata Olimpia, în componența 
căreia au intrat o seamă de pugi- 
liști tineri lipsiți de experiența me
ciurilor grele ne-a creat, la un mo
ment dat impresia că va cîștiga des
tul de ușor. într-adevăr, după înfrîn- 
gerea lui Olteanu de către experi
mentatul Babiasch, pugiliștii noștri 
au obținut 4 victorii consecutive, 
foarte clare. De la categoria semimij- 
locie în sus însă, pugiliștii germani 
n-au mai cedat inițiativa 
uneori detașat. V. Dobre s-a agitat 
inutil 9 minute fără să reușească

cîștigînd

A ll-A (DIJIE A COMPETIȚIEI INTEONATIONATE
Dl MOTOCROS ,,CUPA PRIETENIEI"

Alergători din 5 țări la startul întrecerii FINALA „CUPEI METALUL”

Brașovul va găzdui duminica vii
toare o mare competiție internațională 
de motocros: a Il-a ediție a „Cupei 
Prieteniei**. Pe traseul din Valea Râ- 
cădăuluj se vor întrece maeștri ai 
motocrosului internațional, alergători 
cunoscuți prin performanțele reali
zate in cadrul campionatelor mondiale 
și în marile întreceri . tradiționale. 
Printre aceștia se1 află cehoslovacul 
Frantișek Rohn clasat pe locul III în 
campionatele mondiale de. motocros, 
precum și o serie de alergători de 
renume din Uniunea Sovietică, R.P. 
Polonă, R.S. Cehoslovacă și R.P. Bul
garia. Din țara noastră se vor Pre
zenta la start cei mai buni moto- 
crosiști selecționați în două reprezen-

iMiiM i

TENIS. Terenurile do la Progresul, ora 
15,15: ultimele finale ale campionatului 
republican individual.

TENIS DE MASA : Sala Dinamo, de 
la ora 9 și ora 17 : cel de al doilea 
concurs al etapei finale a campiona
tului republican individual.

POLO. Ștrandul Tineretului, de la ora 
18 : R. P. Romînă — R. P. Romînă 
neret). Olanda — Suedia, U.R.S.S. 
R. D. Germană.

CICLISM. Velodromul Dinamo, de 
ora 16 : campionatele orășenești de 
niori.

BOX. Stadionul Dinamo, ora 19,30 i 
semifinala campionatului republican pe 
echipe : Progresul — Dinamo Buc.

RUGBI. Teren Gloria, ora 16,30 : Glo
ria — Unirea (camp. cat. A).

LUPTE. Teren Metalul (calea 13 Sep
tembrie, stația P. Ispirescu), ora 9 î e- 
tapa a IV-a a campionatului republi
can.

FOTBAL : Stadionul Republicii. ora 
16,30 : Dinamo București — C.S.M.S. 
Iași (cat. A).

TENIS DE MASA. Sala Dinamo, de la 
ora 9 : turneele linale la probele de 
simplu femei și simplu bârbaji (cel de 
al doilea concurs al etapei finale a 
campionatului republican individual).

POLO. Ștrandul Tineretului, ora 18 : 
Progresul Buc. — Voința Cluj (camp, 
de calificare), de la ora 19 ; R. D. Ger» 
mană — Olanda, Romînă
U.R.S.S.

(R. D. Germană) - Selecționata Olimpia 6-4
vreo aețiune concretă în timp ce ad
versarul său, Lehman, a plasat lo
vituri de o mare precizie. P. Cîm- 
peanu „s-a trezit** prea tîrziu (la mij
locul ultimei reprize) în meciul cu 
Trodler, punctînd extrem de puternic. 
Pînă atunci însă boxerul german do
minase insistent. Din formația noastră 
au lăsat o frumoasă impresie Crudu, 
Vanea și Antoniu.

REZULTATE TEHNICE: Babiasch 
b. p. M. Olteanu; C. Crudu b. p.

Campionatul pe echipe al R. P. R
Ne mai desparte o singură etapă de 

întilnirea care urmează să decidă e- 
chipa campioană a R.P.R. Pe anul 1963. 
Astă-seară, cele 4 semifinaliste — 
STEAUA, DINAMO BUCUREȘTI, DI-

tative naționale și cinci reprezenta
tive de orașe. Concurenții vor evolua 
pe mașini speciale: „K”, S.H.L.,
Greeves, C.Z., Jawa, ESO etc.

Desigur mulți dintre iubitorii spor
tului din Capitală și dintr-o serie de 
orașe din provincie doresc să urmă
rească această mare competiție moto- 
ciclistă. Consiliile cluburilor și asocia
țiile sportive pot organiza excursii pe 
motociclete sau cu autocare, pentru a 
oferi pasionaților sportului cu motor 
posibilitatea de a fi prezenți dumi
nică 22 septembrie la Brașov.

Concursul internațional de motoci- 
clism viteză programat mîine în Ca
pitală a fost amînat pentru duminică 
29 septembrie.

RUGBI. Stadionul „ ____
Progresul Buc. — Știința Petroșeni. 
10 : Dinamo — CSMS iași (camp. cat. 
A).

LUPTE. Teren Metalul (calea 13 Sep
tembrie. stația P. Ispirescu). ora 9 : e- 
tapa a IV-a a campionatului republi
can.

FOTBAL. Teren Gloria, ora 10 : Meta
lul Buc. — CFR Pașcani (cat. B), teren 
Timpuri noi (Dudești), ora 10 : Flacăra 
roșie Buc. — Dinamo Victoria Buc. (cat. 
C). stadionul Republicii, ora 16,30 
Steaua — Știința Timișoara (cat.

HANDBAL. Teren Giulești. ora 
Dinamo Buc. — CSMS Iași (m). 
11.15; Rapid Buc. — Progresul Buc.

Metzdorf ; P. Vanea b. p. Schneider; 
V. Antoniu b. p. Rieger; N. Calița 
b. dese. II Handche; Lehman b. p. 
V. Dobre; Hielscher b. p. C. Stănescu; 
Trodler b p. P. Cîmpeanu; Anders b.p. 
P. Menczel; Dressier b. p. T. Ba- 
sarab.

în meciuri amicale boxerii cubanezi 
Caminero și Betancourt au terminat 
la egalitate cu C. Rusu și, respectiv, 
M. Dumitrescu.

R. C.

NAMO CRAIOVA, PROGRESUL - iși 
vor disputa întîietatea după cum ur
mează: în Capitală DINAMO BUCU
REȘTI - PROGRESUL; iar la Brăila, 
STEAUA - DINAMO CRAIOVA.

La București, sîmbătă seara, ora 
19,30, pe stadionul Dinamo, iubitorii 
sportului cu mănuși, vor putea asista 
la următoarele meciuri: D. Davidescu- 
V. Nifoi; A. Verdeș — 1. Manea; C. 
Gheorghiu - D. Fieraru; S. Birsu - Gh, 
Stăncuț; 1. Mihalic - St. Popoacă; V. 
Mirza - C. Niculescu; I. Olteanu - C. 
Gheorghe; 1. Monea - M. Mariufan; 
D. Gheorghiu - E. Schnap; V. Mariu- 
fan - D. Filip.

practicat de C. Sta- 
(Viit.), Ene Mitică 
(Met.), iar de partea 
fără preocupare pen-

Joi seara, pe velodromul Dinamo, a 
avut loc ultima reuniune de box din 
cadrul „Cupei Metalul". Am remar
cat boxul tehnic 
nef, Gh. Bădoi 
(Din.), D. Minea 
cealaltă, „bătaia” 
tru tehnică a lui N. Ghibu (Pasteur). 
I. Porojan (Viit.), I. Pop (Met.). O 
atitudine inadmisibilă a avult boxe
rul M. Ionescu (Metalul), care 
fiind declarat învins și considerîndu-se 
nedreptățit, a părăsit ringul in mod 
ostentativ, vociferind și gesticulînd, 
fără să mai ia parte la festivitatea de 
premiere.

Iată rezultatele înregistrate la ju
niori: St. Hirșu (Ol.) b. p. V. Zilbermin 
(Viit.); cat. muscă: L. Marin (Met.) 
b. p. N. Ionescu (Gl.); cat. cocoș: C. 
Stane/ (Viit.) b. ab. a Il-a T. Jerden 
(Ol.); cat. semi-ușoară: C. Negoescu 
(Ol.) b. ab. a Il-a N. Hoanță (Ol.); 
cat. ușoară: Gh. Palangă (Voința) b. p. 
Gh. Voicu (Din.). Seniori: cat. muscă: 
C. Macovei (Din.) b. p. D. Barbu 
(Pasteur); cat. pană : M. Ene (Din.) 
b ab. a Il-a C. Zisu (Unirea); 
nea (Met.) b. ab. a IlI-a D. 
(Met.); cat. semiușoară: Gh. 
(Viit.) b. p. D. Dumitrescu 
cat. semimijlocie: Ion 
b. ab. a III-a I. Porojan (Viit.); 
G. Ilie (Din.) b. ab. a H-a M. Ionescu 
(Met.); cat. mijlocie: N. Nifă (Ol.) b. 
ab. a Il-a M. Staicu (Ol.); cat. semi
grea: . C. Petr endue (Din.) b. p. N. 
Ghibu (Pasteur).

Primilor clasați la toate categoriile, 
li s-au acordat premii, din partea în
treprinderii Loto Pronosport și C.S 
Metalul. Clasamentul: Locul 1: Meta
lul 72 pet; locul II Olimpia 62 pet 
locul HI Viitorul 25 pet.

D. Mi-
Enache 

Bădoi 
(Met.); 

Pop (Met.)

MUIA] FRANCA

stinjen.it


Meciuri interesante azi și mîine Două restanțe din categoria B
în categoria A

(Urmare din pag. 1)

i o echipă alcătuită din restul jucători- 
r de la Steagul roșu (rezultat 4—2). 
i antrenamentele din această săptă- 
înă a participat și fundașul Naghî, 
re urmează să-și reia în curînd locul 
echipă. Formația nu va fi diferită de 

a care a terminat învingătoare la Ti- 
ișoara (C. Gruia-coresp. reg.).

• In antrenamentele efectuate săptămî- 
aceasta la RAPID s-a urmărit jocul

aintării, în special acțiunile pe cupluri 
anume: înaintașul central stînga — 

trema stingă, înaintașul central dreap
— extrema dreaptă și înaintașii cen

ții între ei. Cu alte cuvinte, antrenorii 
i învățat din deficiențele semnalate In 
trtida cu Steaua. Se pare că din forma- 
■ va lipsi Georgescu.
Este interesant și jocul de la Pitești, 
ide se întîlnesc două echipe promo
te anul acesta: DINAMO PITEȘTI și 
UȘUL ORADEA. In vederea acestui 
c, Dinamo a susținut joi la Pitești 
i meci amical cu Flacăra Moreni. Ani- 
le echipe au jucat frumos. A cîștigat 
natno cu 3—1 (2—0) prin golurile 
scrise <le Lovin, Țurcan (2) pentru 
namo și Tonta pentru Flacăra. For- 
ația dinamoviștilor: Mataclie-Valcan, 
irbu, Radu-Al. Vasile, I. Stelian- Con- 
tnlinescu, Lovin, Turcan, Corneanu, 6. 
ncscu. (I. Udrescu și I. Chilibar- 
resp.).

• CRIȘUL s-a antrenat în compania 
tipei de juniori, scor: 9—0. Jocul 
«1S'V al seniorilor s-a arătat mult 
bunătățit. Antrenorul L. Silaghi n 
tzenta formația: Wcichelt-Georgcscu, 
lomon, Sacaci II-Donciu, Schiopu-Po- 
ii, Sacaci III, Bacoș, Vlad, Mănescu.

Ghișa-coreșp. reg.).

• ȘTIINȚA CLUJ și SIDERURGIS- 
IL GALAȚI s-au întâlnit ieri dimi- 
tță pe aeroportul din Capitală, ple- 
id cu același avion spre Cluj, unde 
r juca mîine. Clujenii au lăsat o 
presie frumoasă in meciul sus|inut 
, la București, cu Știința Timișoara.

despre Siderurgistul, trebuie să »- 
ăm că, după meciul internațional 
putat miercuri, gălățenii și-au con- 
uat antrenamentele în „familie”, a- 
d ca temă perfecționarea anumitor 
eedee tehnice și preciziei șuturilor 
poartă. Pentru meciul de la Cluj an- 
torit s-au oprit asupra următoarei

iru echipe din regiunea București
In R. P. Bulgaria

n îăspuns la vizitele prietenești ale u- 
echipe bulgare de fotbal făcute cu 

?jul zilei de 23 August, patru formații 
regiunea București ou susținut în zi- 
de 9, 10 și 11 septembrie cîteva me- 
amicale în R. P. Bulgaria. Toate e- 

ele au avut o comportare frumoasă, 
ițu] celor nouă întîlnirj este tavorabil 
tiviloi romîni care au cîștigat șase me- 
, au pierdut două și au realizat un 
1 egal.
lă rezultatele obținute : S. N. Oltenița 
^ervena Zvezda Dulovo (9 sept) 4—3 

S. N. Oltenița ~ Dobrovița (IC sept.) 
(5—1), S. N. Oltenița — Razgraa Ludo- 

ț (cat. B) (11 sept.) 1—2 (1—0), Unirea 
ni — Popina (â sept) 8—3 (4—1), Uni- 
Răqari — Stomana Silistra (10 sept.) 
(1—1), Victoria Lehliu — Levski Les- 

ț (cat. B) (9 sept.) 3—5 (3—1), Victoria 
u — Omurtak (11 sept.) 3—2 (0—1), 
irid Giurgiu — Gigant Belene (cat. B) 
ept.) 2—2 (0—2), Victoria Giurgiu — 
m Lovici (11 sept.) 2—1 (0—G).

STAN CRlSTEA-coresp,

De la I. E. B. S.
ntru meciurile de fotbal DINAMO-
5 IAȘI și STEAUA - ȘTIINȚA TI- 
DARA care vor avea loc pe stad. 
iblicii sîmbăta 14.IX. și respectiv

de la orele 16 30. biletele se gă- 
de vînzare la casele de bilete din 

Ion Vidu, Pronosport cal. Victoriei 
I, Agenția CCA Bd. 6 Martie, sta
nele „23 August1*.. Republicii, Dinamo 
iulești.
itru turneul internațional de polo 
a ștrandul Tineretului biletele se 
>c de vînzare la casele de bilete 
osport cal. Victoriei nr. 2, Ion Vidu 

casele ștrandului.

★
burile și asociațiile sportive pot în- 

contracte pentru rezervare de bi
la jocurile de fotbal ce se vor or- 
a în acest an pe stadioanele „23 
ist” și Republicii, adresîndu-se la 
1 întreprinderii din str. Vasile Conta
6 Serv. Manifestații Sportive, tel. 
10, interior 186 și 116,

echipe: Cîmpeanu-Tomescu, Hulea, Voi- 
cu-Dragomir, FIorescu-Militaru, R. iMa- 
tei, G. M atei, Negrea, David. (Gh. Ar- 
sene-coresp.).

® In vederea meciului cu Farul, 
U.T.A. s-a pregătit eu atenție. Miercuri, 
a jucat cu Fabrica de zahăr Arad (cam
pionatul orășenesc) și a cîștigat cu 
24—2 ! In meciul cu Farul vor juc^: 
Coman-Pecican, Kapaș, Neamțu-Comisar, 
Mețcas-Leac, Chivu, Tîrlca, Floruț, Far- 
caș. (Șt. lacob coresp.).

• FARUL a făcut săptămîna aceasta 
patru antrenamente Miercuri a întîlnit 
formația Cimentul Medgidia (rezultat 
3—3). Pentru jocul de la Arad se 
preconizează unele modificări în linia 
de atac care va arăta — probabil — 
astfel: Moroianu-Riîkbsi, Bîbere, Dinii- 
lescu, Ologu (II. Moldovan). Apăra
rea : Manciu-Costin, Tîlvescu, Gref-Stan- 
cu, Pleșa. Juniorul Dragu este indispo
nibil. (G. Rusecuiu-coresp.).

® In sfîrșit, în Capitală DINAMO 
va întîlni în C.S.M.S. IAȘI —.o echipă 
dornică să realizeze un rezultat cît mai 
bun. Dinamoviștii s-au pregătit cu a- 
tenție punînd accentul pe viteză, îndemî- 
nare și mobilitate. Din punct de vedere 
tactic s-a lucrat foarte mult în ceea ce 
privește organizarea jocului în atac și 
în apărare.

• Joi, o parte din jucătorii de la 
STEAUA (Constantin, Suciu, Koszka, 
Jenei, Creiniceanu, Raksi, Voinea) au 
luat parte la antrenamentul lotului. Res
tul au jucat cu C.S.A. (camp, regional) 
și a cîștigat cu 13—0. In linii mari, 
echipa rămîne neschimbată.

• ȘTIINȚA TIMIȘOARA se află în 
București unde a întîlnit joi pe Știința 
Cluj. Bănățenii s-au comportat nesa 
tisfăcător, în special în linia de atac, 
care a jucat confuz. Pînă duminică, an
trenorii speră să remedieze deficiențele.

JOCURI INTERESANTE ȘI LA B
Șl LA 0

In categoria secundă atenția este în
dreptată duminică spre partidele Ceah
lăul P. Neamț — Dinamo Bacău și 
Știința Galați — Tractorul Brașov (se
ria 1), Ind. Sirmei C. Turzii — Mine
rul Lupani, Jiul Petrila — Minerul Baia 
Mare și C.F.R. Timișoara — C.S.M. 
Cluj (seria a Il-a). Cunoscând posi
bilitățile jucătorilor acestor fotmații, ne 
putem aștepta la realizare» unor partide 
de bună calitate.

In categoria C, meciurile Rapid Mi- 
zii — Laminorul Brăila, Chimia Onești— 
Textila Buhuși (seria est), Portul Con
stanta — C.F.R Roșiori. Victoria 
Giurgiu — Tehnometal București, Flacă
ra roșie București — Dinamo Victoria 
București (seria sud), Pandurii Tg. 
Jiu, — Victorio Călan (scria rest) și 
Unirea Dej — Gloria Bistrița (seria 
nord) se anunță ca cele mai intere
sante.

SERIA 1

ETAPA I, 29 SEPTEMBRIE : C.S.M.S. Iași
— Foresta,. Fălticeni; Textila Buhuși — Di- 
namo Suceava; Ceahlăul P. Neamț — Uni
rea Botoșani; C.F.R. Pașcani — Moldova 
Iași.

ETAPA A II-A, e OCTOMBRIE : Textila 
Buhuși — Uniiea Botoșani; Foiesta Fălti
ceni — C.F.R. Pașcani; Moldova Iași — 
C.S.M.S. Iași; Dinamo Suceava — Ceahlăul 
P. Neamț.

ETAPA A III-A, 13 OCTOMBRIE : C.S.M.S. 
Iași — Ceahlăul P. Neamț; Unirea Botoșani
— Moldova Iași; C.F R. Pașcani — Dinamo 
Suceava; Foresta Fălticeni — Textila Bu
huși.

ETAPA A IV-A, 20 OCTOMBRIE : Moldova 
Iași — Foiesta Fălticeni; C.F.R. Pașcani — 
C.S.M.S. Iași; Ceahlăul P. Neamț — Tex
tila Buhuși; Dinamo Suceava — Uniiea Bo
toșani.

ETAPA A V-A. 27 OCTOMBRIE : Ceahlăul 
P. Neamț — C.F.R. Pașcani; Textila Buhuși
— Moldova Iași; Foresta Fălticeni — Dina
mo Suceava; Uniiea Botoșani — C.S.M.S, 
Iași.

ETAPA A VI-A, 3 NOIEMBRIE : C.S.M.S. 
Iași — Dinamo Suceava; Foresta Fălticeni
— Unirea - Botoșani; C.F.R. Pașcani — Tex
tila Buhuși; Moldova Iași — Ceahlăul P. 
Neamț.

ETAPA A VII-A, 10 NOIEMBRIE : Unirea 
Botoșani — C.F.R. Pașcani; Dinamo Sucea
va — Moldova Iași; Ceahlăul P. Neamț — 
Foresta Fălticeni; Textila Buhuși — C.S.M.S. 
Iași.

SERIA A II-A

ETAPA I, 29 SEPTEMBRIE : Flamura ro
șie Tecuci — Laminorul Brăila; Rapid Foc
șani — Chimia Onești; Metalosport Galați
— Siderurgistul Galați; Rulmentul Bîrlad — 
Dinamo Bacău; Moldova Moinești — Ști
ința Galați.

ETAPA A II-A, 6 OCTOMBRIE : Siderur- 
gisiul Galați — Moldova Moinești; Lami
norul Brăila — Metalosport Galați; Rul
mentul Bîxlad — Chimia Onești; Flamura 
roșie Tecuci — Știința Galați; Dinamo Ba
cău — Rapid Focșani.

ETAPA A III-A, 13 OCTOMBRIE : Metalo
sport Galați — Rulmentul Bîrlad; Dinamo 
Bacău — Moldova Moinești: Rapid Focșani
— Flamura roșie Tecuci; Chimia Onești — 
Laminorul Brăila; Știința Galați — Siderui- 
gistul Galați.

ETAPA A IV-A, 20 OCTOMBRIE : Chimia 
Onești — Dinamo Bacău; Flamura roșie

METALUL BUCUREȘTI — METALUL 
TÎRGOVIȘTE -1—0 (3—0)

Metaîurgiștiî bucureșteni s-au în
trecut pe ei înșiși în partida restanță 
(din seria I a categoriei B) disputată 
cu Metalul Tîrgoviște, pe care a de
pășit-o net, în urma unui joc variat, 
care le-a adus numeroase aplauze din 
partea spectatorilor. Linia lor de îna
intare a „zburdat" prin apărarea oaspe
ților, iar scorul ar fi putut fi și mai 
mare dacă Dumitriu I n-ar fi început 
să dribleze la infinit, uneori cu o nu
anță de desconsiderare a adversarului 
Apărarea imediată a destrămat cu

ACTUALITĂȚI
■1

STEAGUL ROȘU DEBUTEAZĂ 
IN „CUPA ORAȘELOR TÎRGURl“
Așa cum s-a anunțat, Steagul roșu 

Brașov are ca adversar în primul meci 
din „Cupa orașelor tîrguri“ formația 
bulgară Lokomotiv Plovdiv, care acti
vează în campionatul categoriei A. Pri
mul meci are loc joi 19 septembrie la 
Brașov și va fi condus de o brigadă 
de arbitri din R.P. Ungară. Returul 
partidei a fost stabilit pentru 9 octom
brie la Plovdiv,

Reamintim cu acest prilej că săptă- 
mîna viitoare Dinamo București va juca 
miercuri cu Motor Jena (R.D, Germa
nă) în cadrul primului tur al „Cupei 
campionilor europeni**. La cererea echi
pei Ț.D.N.A. Sofia, meciul Ț.D.N.A.— 
Steaua (care trebuia să aibă loc tot 
miercuri) a fost a mîna t.

MECIURI AMICALE

• BÎRLAD: Rulmentul — C.F.R. Paș
cani 2—3 (0—0). Joc de bun nivel teh
nic, o utilă verificare a ambelor echipe 
în vederea întîlnirilor oficiale de dumi
nică. Au marcat: Atanasiu, Plugaru și 
Rozorea pentru C.F.R., Schlonschi (2) 
pentru Rulmentul.

E. Solomon-coresp.

+ OfiNA MUREȘ: Soda — Voința 
Tîrnăveni 1—0 (0-~D). Cu toate că 
jocul practicat de cei 22 de fotbaliști 
a fost vioi, el nu s-a ridicat la o va
loare deosebită. Voința, echipă partici
pantă în campionatul regional al R.M.- 
A.M., a dat o replică dîrză. Unicul gol 
a fost realizat de C. Mureșan (min. 
87).

Gh. Tăutan-coresp.

• GIURGIU: Victoria — Unirea Rm. 
Vilcea 2—2 (1—1). Revanșa întâl
nirii disputată cn cîtva timp în 
urmă la Rm. Vilcea și în care victo
ria revenise în mod surprinzător giur- 
giuvenilor, a prilejuit o partidă inte
resantă la care au asistat peste 2000 
de spectatori. Au marcat: Mihăileseu 
(min. 15) și Radulescu (min. 82) pen
tru Unirea, Stan Ștefan (min. 20) ți 
Grozea (min. 68) pentrn Victoria.

Tr. Barbălală-coresp.

PROGRAM'JL CAMPIONATULUI REPUBLICAN
DE JUNIORI 1963—1064

Tecuci — Siderurgistul Galați; Rulmentul 
Bîrlad — Știința Galați; Rapid Focșani — 
Metalosport Galați; Moldova Moinești — 
Laminorul Brăila.

ETAPA A V-A, 27 OCTOMBRIE : Siderur
gistul Galați — Rapid Focșani; Laminorul 
Brăila — Rulmentul Bîrlad; Metalosport Ga
lați— Moldova Moinești; Dinamo Bacău — 
Flamura roșie Tecuci; Știința Galați — Chi
mia Onești.

ETAPA A VI-A, 3 NOIEMBRIE: Metalo
sport Galați — Știința Galați; Flamura ro
șie Tecuci — Chimia Onești; Laminoiul 
Brăila — Rapid Focșani; Rulmentul Bîrlad
— Moldova Moinești; Dinamo Bciuu — Si
derurgistul Galati.

ETAPA A VII-A. 10 NOIEMBRIE : Moldova 
Moinești — Flamura roșie Tecuci; Rapid 
Focșani — Rulmentul Bîiiad; Știința Galați
— Dinamo Bacău; Siderurgistul Galați — 
Laminorul Brăila; Chimia Onești — Metalo
sport Galați.

ETAPA A VIII-A, 17 NOIEMBRIE : Știința 
Galați — Rapid Focșani; Metalosport Ga
lați — Flamura roșie Tecuci; Rulmentul 
Bîrlad — Siderurgistul Galati; Chimia O- 
nești — Moldova Moinești; Laminorul Brăi
la —Dinamo Bacău.

ETAPA A IX-A, 24 NOIEMBRIE : Dinamo 
Bacău — Metalosport Galati; Moldova Moi
nești — Rapid Focșani; Laminorul Brăila — 
Știința Galați; Flamura roșie Tecuci — 
Rulmentul Bîrlad; Siderurgistul Galați — 
Chimia Onești.

SERIA A III-A

ETAPA I, 29 SEPTEMBRIE : Poiana Cîmpi- 
na — Rapid Mizil; Ș.S.E. nr. 2 Buc. — 
Ș.S.E. Ploiești; Flacăra Moreni — C.S.Ș. 
Brașov; Petrolul Ploiești — Metalul Tîrgo- 
viște.

ETAPA A II-A, 6 OCTOMBRIE : Ș.S.E. 
Ploiești — Metalul Tîrgoviște; C.S.Ș. Bra
șov — Poiana Cîmpina; Petrolul Ploiești — 
Rapid Mizil; Ș.S.E. nr. 2 Buc. — Flacăra 
Moreni.

ETAPA A III-A, 13 OCTOMBRIE : C.S.Ș. 
Brașov — Petrolul Ploiești; Rapid Mizil — 
Flacăra Moreni; Metalul Tîrgoviște — Ș.S.E. 
nr. 2 Buc., Ș.S.E. Ploiești — Poiana Cîm
pina. 

multă ușurință rarele atacuri ale tîr- 
goviștenilor, care au fost complet e- 
clipsați de forma bună a bucureșteni- 
lor. Punctele au fost înscrise de Buzatu 
(min. 12 și 58) și Dumitriu I (min. 22 
și 42).

Stoperul metalurgiștilor bucureșteni. Tudor, a fost printre cei mai buni ju
cători de pe teren, lată-l, oprind, printr-d săritură corectă, o ac/iune a jucăto

rilor din Tirgovișle.
Foto: V. Bageao 

întâlnirea a fost condusă excelent Oaspeții au contraatacat periculos și 
de arbitrul Mircea Rotaru (Iași). (D.C.) ,,

leurdean (mm. 73) a ratat o mare
C.S.M. SIBIU — GAZ METAN 

MEDIAȘ 1—0 (0—0)

SIBIU 13 (prin telefon). Restanta 
din etapa trecută, meciul disputat în

„Cupa Cupelor*4

Fenerbahce Istanbul—Petrolul Ploiești 4-1 (0-0)
ISTANBUL 13 (prin telefon). Sta

dionul „Mithat Pașa” a cunoscut joi 
o afluență deosebită de public. 40 000 
de spectatori au ținut să asiste la par
tida dintre Fenerbahce Istanbul și Pe
trolul Ploiești din cadrul primei etape 
a „Cupei Cupelor”.

La chemarea arbitrului Giuiaroff (Gre
cia), cele două echipa au intrat pe le- 
ren în următoarele formații:

FENERBAHCE: Nexim-Tunkai. Os- 
kan-Șeref, Ozer, Ihhan-Lefler, Medin, 
Senol, Birol, Selim.

PETROLUL: Sfetcu-Pahonfu, D. Ni- 
colae, Florea-Fronea, M. Marcel-Badea, 
D. Munleanu, Dridea, A. Munleanu, Mol- 
doveanu.

De la început Fenerbahce domină in
sistent, dar nu poate deschide scorul, 
apărarea ploieșteană făcând față cu 
succes atacurilor. De multe ori ea a

ETAPA A IV-A, 20 OCTOMBRIE : Flacăra 
Moreni — Ș.S.E. Ploiești; Ș.S.E. nr. 2 Buc. — 
C.S.Ș. Brașov; Poiana Cîmpina — Petrolul 
Ploiești; Metalul Tîrgoviște — Rapid Mizil.

ETAPA A V-A, 27 OCTOMBRIE : Rapid 
Mizil — Ș.S.E. nr. 2 Buc.; Poiana Cîmpină
— Metalul Tîrgoviște; Ș.S.E. Ploiești — 
C.S.Ș. Brașov; Petrolul Ploiești — Flacăra 
Moreni.

ETAPA A VI-A, 3 NOIEMBRIE : C.S.Ș 
Brașov — Metalul Tîrgoviște; Ș^S.E. nr. 2 
Buc. — Petrolul Ploiești; Flacăra Moreni — 
Poiana Cîmpina; Rapid Mizil — Ș.S.E. Plo
iești.

ETAPA A VII-A, 10 NOIEMBRIE : Poiana 
Cîmpina — Ș.S E nr. 2 Buc.; C.S.Ș. Brașov
— Rapid Mizil; Ș.S.E. Ploiești — Petrolul. 
Ploiești; Metalul Tîrgoviște — Flacăra Mo-, 
reni,

SERIA A IV-A

ETAPA I, 29 SEPTEMBRIE : Farul Cons
tanța — Rapid București; Electrica Cons
tanța — Portul Constanța; Dinamo Victo
ria Buc. — Flacăra roșie Buc.; Dinamc 
București — Tehnometal București.

ETAPA A II-A, 6 OCTOMBRIE : Tehnome
tal București — Flacăra roșie Buc.; Rapid 
București — Dinamo București; Portul Cons
tanța — Farul Constanta; Dinamo Victoria 
Buc. — Electrica Constanta.

ETAPA A III-A, 13 OCTOMBRIE : Elec
trica Constanța — Rapid București; Flacăra 
roșie Buc. — Portul Constanța; Dinamo 
București — Dinamo Victoria Buc.; Tehno
metal București — Farul Constanța.

ETAPA a IV-A, 20 OCTOMBRIE : Portul 
Constanța — Tehnometal București; Rapid 
București — Dinamo Victoria Buc.; Farul 
Constanța — Flacăra roșie Buc.; Dinamo 
București — Electrica Constanța.

ETAPA A V-A. 27 OCTOMBRIE : Flacăra 
roșie Buc. — Dinamo București; Electrica 
Constanța — Farul Constanța; Dinamo Vic
toria Buc. — Tehnometal București; Rapid 
București — Portul Constanța.

ETAPA A VI-A, 3 NOIEMBRIE : Portul 
Constanța — Dinamo Victoria Buc.; Fla
căra roșie Buc — Rapid București; Farul 
Constanța — Dinamo București; Tehnome
tal București — Electrica Constanța. 

fața a 6 000 de spectatori dintre care 
1 000 de turiști medieseni, a fost con
fuz, nervos. C.S.M; a dominat (raportul 
de cornere i-a fost favorabil : 9—3), 
dar înaintarea s-a arătat ineficace 

ocazie. Unicul gol a fost realizat de 
Popa (min. 78). Arbitrul V. Drug- 
București, a condus cu scăpări. (M. 
Lupuțiu-cotresp).

servit mingi utilizabile atacanților pe
troliști, care au contraatacat periculos 
in special prin frații Munleanu. Me
ciul este foarte viu și purtat cu o ar
doare specifică jocurilor de ctipă

în cea de a doua parte a jocului rit
mul este mai incet. Totuși. în această 
repriză se marchează toate golurile me
ciului Ineepulu) este făcut de Birol 
(min. 55) care înserie după ce bal«Dul 
șutat de Șeref a lovit bara transversală. 
Un minut mai tîrziu, Selim mărește a- 
vantajul echipei sale. Fenerbahce mai 
înscrie de două ori în min 68 (Senol) 
și 70 (Medin). Unicul gol al Petrolu
lui a fost realizat de Dridea în min. 
74. Fenerbahce câștigă -astfel cu 4—1 
(0-^0).

Returul partidei se va disputa la 16 
octombrie la Ploiești.

EtAPA a Vn-A, 10 NOIEMBRIE : Eleclrt- 
ca Constanța — Flacăra roșie Buc.; Dina- 
,mo. Victoria Buc. — Farul Constanța; Ra
pid București — Tehnometal București; Di- 

: narhd Victoria — Portul Constanța.

SERIA A V-A
ETAPA î, 29 SEPTEMBRIE : Știința Bucu

rești — Metalul București; Unirea Răcari — 
Progresul București; Steaua București — 
Victoria Giurgiu; C.S.Ș. București — Viito-, 
rul Electronica Buc.

ETAPA A II-A, 6 OCTOMBRIE : Victoria 
Giurgiu — Unirea Răcari; Viitorul Electro
nica Buc. — Știința București; C.S.Ș. Bucu
rești — Progresul București; Metalul Bucu
rești — Steaua București.

ETAPA a UI-A, 13 OCTOMBRIE : Progre
sul București — Metalul București; Unirea 
Răcari — C.S.Ș. București; Știința Bucu
rești — Steaua București; Victoria Giurgiu 
— Viitorul Electronica Buc.

ETAPA A IV-A, 20 OCTOMBRIE : C.S.Ș. 
București — Steaua București; Progresul 
București — Viitorul Electronica Buc.; Me
talul București — Victoria Giurgiu; Unirea 
Răcari — Știința București.

ETAPA A V-A, 27 OCTOMBRIE : Viitorul
Electronica Buc. — Metalul București; Stea
ua București — Uniiea Răcari: Știința Bucu
rești — Progresul București; Victoria Giur
giu — C.S.Ș. București.

ETAPA A VI-A, 3 NOIEMBRIE : Progresul 
București — Victoria Giurgiu; C.S.Ș Bucu
rești — Știința București; Viitorul Electro
nica Buc. — Steaua București; Metalul 
București — Uniiea Răcaii.

ETAPA A VII-A, 10 NOIEMBRIE : Metalul 
București — C.S.Ș. București; Unirea Ră
caii — Viitorul Electronica Buc.; Știința 
București Victoria Giurgiu; Steaua Bucu
rești — Progresul București.

(Programul seriilor VI—Xli îl vovt^ 
publica în numerele viitoare ale zia
rului).
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Numeroase întreceri cu prilejul comemorării a 50 de ani 
de la moartea lui Aurel Vlaicu

In întreaga țară, sportivii aviatori cinstesc memoria curajosului 
pionier al aviației pominești, AUREL, VLAICU, participînd la numeroase 
întreceri organizate cu acest prilej.

MAREA ÎNTRECERE A CONSTRUC
TORILOR DE AEROMODELE

riile planoare, motomodele și propul
soare.

Azi și mîine,. pe aerodromul din 
Buzău, cei mai buni sportivi- cons
tructori de aeromodele din țară (fi- 
naliștii eoncursțiților pe regiune), 
vor lua parte lă‘‘finalele campiona
tului republican de aeromodele —- 
zbor liber — organizate cu ’prflejup 
comemorării a 50 dș ani de la moar-

; tea lui Aurel Vlaicu. •
Cei peste 50 ae 'sportivi constrtîc-

tori de aeromodele se vor întrece în lathe. Ștefan Calotă. Elena Băeăoa- 
aceste finale ale campionatulbfciCe- nu, Mireea Fineseu și alți maeștri 
publican de aâromodele la țjfateg^^ ai sportului nostru aviatic.

pa-

PE SCENA ALBASTRĂ 
A ÎNĂLȚIMILOR...

Avînd ca „recuzită" planoare, 
rașute și avioane, sportivii aeroclu
bului central „Aurel Vlaicu" au de- 
colat de pe aerodromul Clinceni 

? pentru un lung turneu aviatic. In 
program figurau soliști ai înălțimi- 

, lor oa : Gheorghe Iancu, maestru e- 
merit al sportului, Constantin Mano-

• DERBIURI LOCALE LA BUCUREȘTI SI BRASOV • CUPLAJ INTERESANT 
ÎN GIULEȘTI • REPROGRAMARE'A JOCURILOR AMINATE

Cii tuatâ intervenția tui Fabritius (dreapta). Cliiță reușește să arunce Ia 
poartă Iuză din partida feminină Progresul București — Faianța Si

ghișoara, din prima etapă a campionatului.

„Premiera" a avut loc în orașul 
Iași și s-a bucurat de un deosebit 
succes. Pe scena albastră a înălți
milor, sportivii aviatori s-au între
cut în pilotarea avioanelor și planoa- 
relor, în mînuirea parașutelor. Apoi, 
turneul aviatic a continuat la Ga
lați, Roman, Bacău, Ploiești și Rm. 
Sărat. Peste tot, demonstrațiile spor
tive aeriene — organizate cu prile
jul cinstirii memoriei lui Aurel Vlai- 
eu — de Federația romînă de avia
ție, în colaborare cu consiliile re
gionale UCFS respective, au fost 
urmărite de zeci de mii de oameni 
ai muncii de la orașe și sate.

De un frumos succes s-au bucurat 
evoluțiile aeriene acrobatice execu
tate de piloții sportivi Constantin 
Ma.noJa.ohe, Ștefan Calotă, Die Cîrș- 
maru, Constantin Onciu, Ion Giorgi 
și Iancu Simu. „Vînătoarea de balo- 
nașe" ou avionul, executată de Georgeta 
Manolaehe a entuziasmat pur și sim
plu publicul. De asemenea, gimnas
tica aeriană executată de Ion Ne- 
groiu. O deosebită impresie a lăsat 
demonstrația planoriștilor.

Unul dintre cele mai atrăgătoare 
puncte din programul demonstrații
lor sportive aeriene a fost fără în
doială lansarea parașutiștilor,

Azi și mîine sportivii Aeroclubului 
„Aurel Vlaicu" sînt așteptați să e- 
volueze în orașele Turnu-Severin 
și Craiova, unde cu siguranță vor 
obține același succes.

★
Duminică la ora 18, iubitorii avia

ției sînt invitați in parcul de cul
tură și odihnă Herăstrău pentru a 
lua parte la un interesant simpozion 
organizat. de Consiliul pentru răspân
direa cunoștințelor cultural-științifi- 
ce — în colaborare cu Federația ro
mînă. de aviație, cu prilejul comemo
rării a 50 de. ani de la moartea lui 
Aurel Vlaicu. Despre viața și opera 
marelui pionier al aviației noastre 
vor vorbi prof ing. Constantin Siliș- 
teanu, prof. Constantin Nedelcu, pre
cum și Ion Ciulu—mecanicul lui Au
rel Vlaicu.

DINAMO-C. S. M. S. IAȘI IN FRUNTEA PROGRAMULUI
ETAPEI A XlV-a

Etapa a XlV-a debutează azi cu par
tida Gloria, — Unirea (9—0 în tur), 
în care gazdele sînt favorite. în Bucu
rești, duminică (în program cuplat) 
pe stadionul Progresul, începînd de la 
ora 9, se vor întilni Progresul cu Știința 
Petroșeni (meciul din tur care a fost 
anulat se va rejucă la 1 octombrie la 
Deva). Gazdele — în formă bună — nu 
ar trebui să întîmpine prea mari dificul
tăți pentru a se impune. în continuare, 
Dinamo va întîlni pe C.S.M.S. Iași (9—0 
în tur).

în provincie etapa programează par 
tidele Farul Constanța — Grivița Roșii 
(0—19). Rămîne de văzut dacă con 
stănțenii vor găsi tactica potrivită pen 
tru a limita proporțiile scorului. La Ti 
mișoara, Știința din localitate va întîln 
Știința Cluj (3—5 în tur). Clujenii ai 
o echipă mai bună, dar avantajul terenu 
lui ar putea fi liolăiîtor. In fine, li 
Bîrlad, Rulmentul va înfrunta pe lideru 
clasamentului, Steaua (9—20) și ni 
credem că va putea evita o nouă în 
fringere.

Etapa a patra a campionatului republican
Cea de a treia etapă a campionatu

lui republican a fost o etapă agitată, 
mai ales pentru echipele situate în 
partea de mijloc a clasamentului. Ast
fel, Voința Tg. Mureș a coborît de la 
locul șase la unsprezece, Progresul 
București a urcat de la locul șapte la 
locul patru, Rapid de la locul doispre
zece la nouă, Metalul de la patru a 
venit pe locul șapte, iar Chimistul 
Baia Mare a trecut de la locul un
sprezece pe locul opt. In schimb, frun
tașele clasamentului și-au păstrat or
dinea și după etapa a treia. Astăzi și 
mîine, la București, Timișoara, Lugoj 
și Satu Mare, au loc întrecerile din ca
drul etapei a patra. In grupa de la 
București, în organizarea. Clubului Me
talul,,. vor evolua formațiile Steaua, 
Rapid, Rulmentul Brașov și Metalul, 
întrecerile vor avea loc pe terenul 
Metalul din calea 13 Septembrie 
(tramvaiele 3, 8 și 11, stația Petre Is- 
pirescu). în grupa de la Timișoara se 
întrec echipele Vagonul Arad, C.F.R. 
Timișoara, Progresul București și E- 
lectroputere, la Lugoj evoluează Di
namo București’, Steagul roșu Brașov, 
A.S.M. Lugoj și Voința Tg. Mureș, iar 
la Șalu Mare, C.S.M. Reșița, Construc
torul Galați, Chimistul Baia Mare și 
Unio.

Iată clasamentul genera: după tre
etape :

1. Dinamo 9 9 0 0 255: 29—2
2. Steaua 9 9 0 0 226 : 40=2
3. Steagul roșa 8 7 0 1 186: 582
4. Progresul 9 8 0 3 137:133 = 2
5. A.S.M. Lugoj 9 6 0 3 120:134=2
6. Electroputere 9 3 3 3 124:144-1
7. Metalul 8 3 2 3 117:129—1
8. Chimistul B. Mare 9 3 2 4 115:149 = 1
9. Rapid 9 3 2 4 117:161=1

10. Rulmentul Br. 9 3 1 5 124:142 = 1
11. Voința Tg. Mureș 9 3 1 5 122:148=1
12. ICOR Galați 9 3 1 5 106:168=1
13. Unio S. Mare 8 2 1 5 98:133=1
14. C.F.R. Timișoara 9 1 2 6 97:173 = 1
15. C.S.M. Reșița 9 0 1 8 71:201 = 1
16. Vagonul Arad 6 0 0 6 56:128= 1

DIHlA COMPETIȚII INIERfSmt
Amatorii reuniunilor cicliste pe ve.lo 

dromul din Capitală vor avea un boga 
program. Astfel, azi de la ora 16 încei 
campionatele de pistă rezervate junio 
rilor bucureșteni, competiție care se v. 
încheia sîmbăta viitoare. Paralei cu a 
ceste întreceri, va avea loc și un con 
curs inedit: întîlnirea dintre pistarzii se 
niori și cei mai buni fondiști. Pistarzi 
Dan Popovici, P. Tache, V. Voloșin, V 
Burlacu, C. Tudose etc. se vor întrec 
cu VZ. Ziegler I Stoica. Gh Rădulescw 
I. Ardeleanu, H. Bădără, C. Dumitrescu 

I I. Cosmâ și alții.

54.692 IEI REPORT IA CONCURSUL PRONOSPORT DIN 15 II 11163
LOTO CENTRAL

La tragerea din 13 sept. 1963 au tos 
extrase din urnă următoarele nu 
mere :

11, 41, 75, 84, 35, 76, 39, 8, 19, 24

Premiul special A. 39, 11, 35.
Premiul special B 8, 19. 76.

7 Flacăra Moreni - Poiana Cîmpina
8 A.S. Cugir - CSM Sibiu
9 Lanerpssi - Inter.

10 Modena - Juventus
11 Roma - Sampdoria
12 Torino - Bologna

★
Premiile întregi șl sferturi ale tragerii 

speciale Loto-Central din 6 septembrie 
a.c. :

PREMII IN BANI
Premiul special A :
2 premii întregi a 33.528 Iei și

cu con- 
_________ ___ ..._____ ______  în regu
lamentul de joc au intervenit unele mo
dificări. care măresc considerabil a- 
tractivitatea concursurilor la Pronosport. 
Deoarece, AZI este ULTIMA ZI în care 
mai puteți juca la concursul de mîine, 
vă reamintim în ce constau aceste îm
bunătățiri aduse regulamentului:
_ plafonul maxim al premiilor care se 

atribuie pentru o variantă premiată se 
ridică de la 50 000 la 100 000 lei.

— la concursurile la care se omolo
ghează premii la o categorie numai pe 
buletine zecimale, fondul categoriei res
pective se împarte la numărul de pre 
mii obținute la acea categorie pe bu
letine zecimale considerîndu-se fiecare 
cotă de 10’/» un buletin zecimal.

Deci în cazul cînd nu se omologhează 
premii pe variante întregi, un buletin 
Zecimal poate să obțină premii pînă la 
100.000 lei.

— sumele rămase nedistribuite se re
portează la concursul următor, la a- 
ceeași categorie.

Iată acum. programul concursului 
Pronosport de săptămîna viitoare •

1 Rapid - Petrolul
2 Siderurgistul - Steaua
3 Farul - Știința Timișoara
4 Crișul - CSMS Iași
5 Jiul Petrila - Minerul Lupenl
6 Ind. Sîrmei C. Turzii-Arieșul Turda

După cum se știe, 
cursul de săptămîna

ineepînd 
trecută.

Ora 10 : Dinamo București — CSMS
Iași (m)

Ora 11.15 : Rapid București — Pro
gresul București (f).
REPROGRAMAREA UNOR JOCURI

Federația noastră de specialitate 
a reprogramat jocurile amînate, la 
următoarele date :

17 SEPTEMBRIE: Știința Timi-

Campionatele republicane de hand
bal m 
etapei 
ceasta 
naiele 
în curjs de desfășurare la București
— au determinai amînarea altor cî- 
teva partid? : Știința Galați — Dina
mo Bacău (m). Știința București — 
Confecția și Știința Cluj — Construc
torul Timișoara (ambele feminine). șOara _ Vestitorul București (f). 
La acestea trebuie adăugat meciul 
feminin Știința Timișoara — Vesti- ' 
torul București (amînat mai de mult, 
de comun acord de ambele echipe), 
precum și jocul Știința Timișoara — 
Dinamo Brașov (m), care nu se dis
pută, Dinamo fiind suspendat, Deci, 
în total, etapa de mîine numără 6 
întîlniri la băieți și 5 la fete,

PROGRAMUL DUMINICAL
Amatorilor de handbal le rămîne 

însă, suficiente puncte de atracție. 
Este cazul meciurilor masculine Ra
finăria Teleajen — Steaua Bucu
rești, Tractorul Brașov — Rapid 
Bncureșii, Știința Tg. Mureș — Tch- 
nometal Timișoara și Voința Sibiu
— Știința Petroșeni (în ultimele două 
vor debuta echipele din Timișoara și 
Petroșeni, care au ,stat“ duminica 
trecută). Echilibrată se anunță și 
partida de la Reșița, CSM — Voința 
Sighișoara, iar la București CSMS 
Iași se va strădui să reziste cît mai 
mult echipei Dinamo București.

Programul campionatului feminin 
are drept „capete de afiș" două der- 
biuri locale : Rapid București — Pro
gresul București și Rulmentul Bra
șov — Tractorul Brașov, 
jocuri : Faianța Sighișoara 
Ploiești, SSE Petroșeni — 
biu și Banatul Timișoara —

7 continuă mîine, cu jocurile 
a doua. Dar. nici de data a- 
nu sînt etape complete. Fi- 
campionateîor universitare —

19 SEPTEMBRIE: Știința Petro
șeni — Știința Timișoara (m), CSMS 
Iași — Știința Galați (m), Banatul 
Timișoara — 
Mureșul Tg. 
<f) și Știința 
București (f).

26 SEPTEMBRIE : Știința Galați 
— Dinamo Baeău (m).

1 OCTOMBRIE: Știința Cluj — 
Constructorul Timișoara (f).

Știința Timișoara (f), 
Mureș — Știința Cluj 
Bueurești — Confecția

Celelalte
— SSE 

CSM Si- 
Mureșul.

CUPLAJ ÎN BUCUREȘTI
amînarea întîlnlrii Știința Bu- 
— Confecția București !n Ca- 
au rămas de disputat
programate la ore și pe 
diferite. La propunerea

Toată grija pentru popularizarea 
concursului SPORTEXPRES

Prin 
cur ești 
pitală 
jocuri, 
renuri 
derației, echipele au acceptat să 
cupleze aceste meciuri și bine 
făcut. Fiind două jocuri 
mai ales cel feminin, 
spectatorilor — dornici să le Vadă 
va fi mai mare. Cuplajul ya pvea 
Ioc pe terenul din Giulești după ur
mătorul program : u<* __

£—i c.i n-

două 
te- 
fe- 
se 
au

atractive, 
și numărul

NOUu
PRONOSPORT!

CI/ E7ABA D/N 
BSEPTEMBWE 7963 
BMEONUL MAX/MAL UNEI 
MNMNTE BEEM/A7EM/7DE

100.000 LEI
Printre mijloacele care stau la indemina cluburilor șt asociațiilor 

sportive in acțiunea de întărire a bazei materiale se află și concursurile 
trimestriale SPORTEXPRES. Prin intehnediul lor se contribuie direct 
la sporirea fondurilor alocate construcției de baze sportive moderne 
și la sporirea bazei materiale a cluburilor și asociațiilor sportive. Parti- 
oipantii se bucură — de asemenea — de numeroase premii în bani și 
Obiecte.

Printr-o muncă temeinică, consiliile cluburilor sportive raionale din 
Capitală au reușit in acest an să difuzeze un mare număr de bilete 
ia concursul Sportexpres. Astfel, ele au primit direot din cota de în
casări, Importante sume de bani. Clubului sportiv raional Olimpia — 
de exemplu — i-a fost repartizată, direct din încasări, pentru munca 
desfășurată în difuzarea biletelor, suma de 14.900 lei, clubului sportiv 
raional Flacăra 6 967 lei, clubului sportiv raional Avîntul 5 314 lei, 
clubului sportiv raional Metalul 8 277 lei, clubului sportiv raional 
Gloria 4 200 lei etc. Consiliile UCFS, ale cluburilor și asociațiilor spor
tive au datoria să se preocupe în continuare de larga difuzare a bile
telor Sportexpres care — după cum am 
sporirea veniturilor organizației noastre.

Totodată, participanții la concursul 
obțină importante premii. Numai în acest
de premii în valoare de 4 500 000 lei. Printre acestea se află 18 auto
turisme. 51 de motociclete și scutere numeroase excursii peste hotare etc.

Populariz.ind concursul Sportexpres și premiile acordate câștigă
torilor*, consiliile UCFS și cele ale cluburilor și asociațiilor sportive din 
întreaga țară vor contribui ia dezvoltarea bazei materiale și prin 
aceasta la continua creșiere a volumului activității sportive de mase 
și de performantă din tara noastră.

văzut — conteibuie direct la

Sportexpres au prilejul să 
trimestru vor fi oferite 34 000

F

5/ Buurweiezec/MAte por obține aczst ftf aud.
1 premiu sfert în valoare de 8.382;
Premiul special B
2 premii întregi a 20.118 lei și 2 premii 

sfert a 5.029 lei.
Premiul special C.
2 premii a 11.176 și 1 de 2794 lei: 

Categoria t: 17 a 6.585 lei și 18 a 1646 
lei: Categoria a ll-a: 28 a 3.197 tei și 61 
a 799 lei; Categoria a Ill-a: 49 a 1.927 și 
91 a 481 lei: Categoria a IV-a; 129 a 727 
lei și 248 a 181 lei; Categoria a V-a: 136 
a 735 iei și 208 a 183 lei; Categoria a 
Vl-a: 219 a 470 lei și 300 a 117 lei; Cate
goria a VII-a: 216 a 458 lei și 343 a 114 
lei: Categoria a Vllt-a: 278 a 360 lei și 
424 a 90 lei.

OMOLOGAREA CONCURSULUI 
PRONOSPORT NR. 36 DIN 8.IX.1963

Categoria Il-a, 10 variante a 6563 
lei.

Categoria IlI-a, 317,9 variante a 
309 lei.

Se reportează pentru concursul nr.
37 din 15.IX a.c., la categoria I 
suma de lei 54 692 lei.

Premiul special C. 75, 41, 24.
Fond de premii 618.984 lei.
Tragerea următoare va avea loc I 

20 sept, 1963 în București.
La tragerea la sorți a premiilor d 

categoria I de la tragerea special 
Loto Central din 6 sept. 1963 autotu 
rismele au fost obținute de :

— Neculai Crîstea din Brăila sti 
Mihai Bravu nr. 238

— Szekeli Ema din Brașov sti 
Minier nr. 1.

Premiile prevăzute Ia grupa B a 
fost obținute de următorii :

— Gimdhardt Gerda din Mediai
— Motancea R. Radu din Bucureșt
Premiile prevăzute la grupa C a 

fost obținute de :
— Kiss Carol din Oradea.
— Gherasim Natalia din Bucu 

rești.

Rubrică redactata de Loto-Pronosport.



Cu artistul poporului
despre sport și

A sta de vorbă cu artistul poporului George Vraca este 
o plăcere. Transmitem cititorilor noștri răspunsurile sale 
““ se vede că George Vraca a

a! sportului. • -5
pe temă de sport, de unde 
tost și este un mare iubitor

■■■

Vraca

După 20 de ani de fotbal
După 20 de ani de acti

vitate, Octavian Zaharia, 
stoperul echipei Steagul 
roșu, și-aluat rămasbun 
de la fotbal, lăsind loc 
tinerilor. Colegii lui de 
echipă au ținut să-1 săr
bătorească cu acest prile’ 
și au făcut acest lucru 
înaintea începerii me
ciului de fotbal Steagul 
roșu-Crișul.

Apreciat pentru mun
ca rodnică pe care o de
pune in producție, ca teh
nician la uzinele „Stea
gul roșu”, Octavian Za- 
haria și-a ctștigat dra
gostea spectatorilor de 
fotbal din Brașov și pen
tru comportarea pe care 
a avut-o pe terenul de 
sport. El a luptat 
cu însuflețire, 
culorile echipei 
dragi și a trăit

satisfacții din 1951, cînd 
echipa a promovat în ca
tegoria B și mai ales din 
1956, cînd Steagul roșu a 
ajuns în „A”.

Octavian Zaharia a sus
ținut, de-a lungul anilor, 
510 jocuri și a fost selec
ționat de 3 ori în lotul 
republican de fotbal (B).

Fotografia noastră 
înfățișează pe Octavian 
Zaharia ținind în brațe 
florile și cupa, oferite de 
foștii săi coechipieri și 
de către conducerea clu
bului Steagul roșu.

îl

Text: C. GRUIA
Foto: Gh. Corcodel

mereu, 
pentru 

sale 
marile

Be preiuliedeei
Federația australiană de 

specialitate a propus or
ganizarea primului campio
nat mondial de rugbi. Com
petiția s-ar putea desfășura 
sub forma unui turneu în 
1965, in Australia. Se aș
teaptă răspunsul federației 
internaționale și, desigur, 
al federațiilor interesate în 
acest campionat mondial.

Intr-un meci de baschet 
din cadrul campionatului 
iugoslav s-au Inserts nu 
mai puțin de 233 puncte: 
Olimpia Ljubljana — Par
tizan Belgrad 129—104 

In acest meci, cunoscutul 
internațional lvo Danev a 
mureai 50 de puncte l

ZABRANI.
să fi cîștigat 
țării la fotbal.

Obligat — în urma'dniiF 
accident — la .o îndeliw-. 
gă perioadă de inactivitate, 
recordmanul .mondial la 
rtinoa rea grcui’ă jii Dalias
Long și-a făcut recent re
intrarea îp activitatea com- 
pctițională, arum’înd Tn- 
tr-up coneurș : desfășurat la 
Los Angeles.. 19,43 in (ce» 
mai bună performanță mon
dială a anului). r? .

Pesie 25.000 de - specia• 
tori (un adevărat record în 

'inatcrie) au asistai 
Slăckfâtâm la cele 45 de 
minute de demonstrație 
ale campionului mondial 
M fonte categoriile Sonny 
Lislon.

REPORTERUL (așezîn.du-se 
temeinic în fotoliu) : Maes
tre dragă, firul întrebărilor 
îl deschidem cu rugămintea 
de a...

VRACA (zîmbind)... 
vești despre trecutul 
sportiv.

REPORTERUL : Exact, 
că ați făcut mult sport.

VRACA (modest) : Nu
chiar așa, dar... In tinerețe 
am practicat sportul : înotul, 
care mă atrage și acum, 
rugbiul, ciclismul... O să vă 
surprindă, dar am luat par
te și, la o... Olimpiadă!

REPORTERUL 
neiasullate, cu 
dat lovitura").

VRACA : In 
primul război mondial, 
organizat o întîlnire la Pa
ris, care a fost intitulată 
„Olimpiada păcii". Au par
ticipat multe țări, mulți a- 
tleți. Am fost selecționat în 
reprezentativa de rugbi a 
țării. N-'am apucat însă să 
.joc decît vreo zece minute 
din repriza secundă, în în- 
tîlnirea cu francezii. In urma 
unui placaj deosebit de dur 
al unui jucător pe _____ 1
chema Strutziano (un basc 
din Pirinei) dl cărui nume 
vedeți că n-am izbutit să-l 
uit, iestul meciului l-am pe
trecut pe... tușă. A fost o 
performanță !

REPORTERUL : 
aminti și rezultatul 
mai fi încă una.

po- 
roeu

Știm

(notînd pe 
aerul „am

1919, după
s-a

caie-1

Dacă v-ați 
jocului ar

VRACA : Cum
Franța — Romînia 
neînțeles că îmi 
mai ușor, și cu mai multă 
plăcere de rezultatele din 
ultimii ani : 11—5, 3—0 pen
tru Romînia la București și 
5—5 la Bayonne.

REPORTERUL : 
despre ciclism ?

VRACA : Ciclismul a îă- 
mas și azi o pasiune a mea 
și urmăresc cu rigurozitate 
activitatea de la noi și de 
peste hotare.

REPORTERUL (nădăjduind 
și aici martniisiri „senzațio
nale”) ; Ați luat parte cum
va și la vreo competiție pe 
roate ?

VRACA (calm, pregătind 
surpriza cu o artă savan
tă) : Eu ? Sigur ! In 1914 și 

'•ÎS am participat la 
curse cicliste. Prima 

Cișmigiu : treizeci de 
ture a 500 m unde am luat 
locul I, iar în altă cursă. 
București — Giurgiu — 
București m-am clasat pe lo
cul III.

de nu :
37—3. Bi- 
amintesc

Amintiri

REPORTERUL-: Ați pomenit
și de înot...

VRACA : Greu de crezut/ . 
dar am învățat să înot 
vîrsta de...

REPORTERUL (lăcîad pe fe-
rihiiui) : ...trei ani 1

VRACA (zîmbind) : Nici 
chiar așa. La... patru ! Apoi 
la vîrsta de 12-15 ani fă
ceam antrenamente cu se
riozitate, pentru ca mai tir- 
ziu, în 1920—21, să mă per
fecționez, înotînd cu oare-? - 
care succes stilul craul. Am 
fost printre primii înotătorf- 
ai acestui stil la noi în țaxă^ 
Sînt din nou tentat să re-' 
comand înotătorilor noștri 
să nu se lase întrecuți me- 
reu de canotori, și stărumcl 
fără încetare, să ne adugăr, 
și ei vești bune.

REPORTERUL (piegătindu- 
se să noteze febril) î Spor
tivii noștri se pregătesc 
cum în vederea apropiate»! ; 
Jocuri Olimpice de la 
kio. Urmăriți poate pregăti-"' 
rile lor ?

VRACA (firesc) : Citesc CU| 
mult interes . presa sportivă.1! 
Deci sînt la curent. Am fost 
și eu mîndru de medaliile 
cucerite de noi, lâ trecu 
Olimpiade. Arta romîneascăf^ 
și sportul nostru, datorită 
regimului socialist, s-au im- ___ _
pus peste hotare, devenind tș. tens, ștăruitoi, 
prestigioase. Și cred ț " ‘ *’ ’ "
fi puse pe același plan vic
toria noastră artistică 
S.U.A. și din alte țări, -Ș 
purtată de călușari și . .
soliștii muzicali, âu sărituTip: 
le Iolandeiy ’sau - cu ] 
mantele rugbiștilor i 
capabili să-i - învingă 
francezi și pe englezi, i 
că la Roma,. sau la Melr? 
bourne, ca și cu alte pd< 
le juri, am dovedit; spre a- 
dînca satisfacție a întregii 
țări, că a venit vremea să se “ ' 
țină seamă de mișcarea no<jpA 
stră sportivă și de repre-, 
zentanții săi. Avem sportivi 
excepționali dotați, cu mult 
talent. Să lupte zi de zi, în 
răstimpul care le stă la 
dispoziție pînă la Olimpiadă 
și să-și ridice măiestria^ 
Nici Rembrandt n-a pi 
uGarda de noapte’ într- 
nici marele Caragiale 
învățat peste noapte să scrie 
teatru, după cum cred că 
nici... Iolanda Balaș n-a 
juns în cîteva săptămîni la 
uimitoarele sale performan
țe. Deci: un apel călduros 
la permanenta autodepăși- 
re ! Medaliile de aur nu sînt 
numai strălucitoare trofee? 
ci și îndemnuri, datorii. Deci

Olimmad
T iSVțOîtTQ J.v

StoTNVbn-țO

acum

- iîrlsno-qrnkh
,«I sfebcmojBB

»r ■kn
rului.^iEDRGE VRACA

VSfeiit de'Neâgu Radulescu

că pot. xinhecerilor . dp;
Vdin n-RE^pRTERU

(Je , spaftu
axiruijr’ / ar
perfor-■vbdstră cătx^ 
noștri/ .

■ VHÂCA. -»%ntni ’«i ort,.

* ' progres ; al
' , sportul^ ^gmînesc, . creșterea 
. : permanenta^:.’', a ..Aprestigiului 

nostru, este o ’ adevărată 
mîndrte. Prietenilor mei spor
tivi le ' recomand muncă in
tensă pieht^, ridicarea mă
iestriei lor? Aveți condiții 
nunajcle At ii’?j și

la lucru in- „„
î i'fcyM&'ctez.ea mea lai 1 Așa

pcsTR mhgbzih* poita magazin^ post» rrcozim
COMUNA 

echipă care 
campionatul 
fără să fi

la

?suferit
Sîntețî 
De Ia 
tului <

infrîngere 
pretențios 1 

înființarea campiona- 
di vizionai (in 1932) nu

Varietăți pugilistice

s-a . înregistrat niciod-ată o 
astfel de performanță. Cel 
mai bun rezultat l-a realizat 
U.T.A.. în ediția 1946—1947, 
cînd, -'din cele 26 de meciuri 
susținute de-q lungul cam
pionatului, a cîștigaf 20, pa
tru le-a terminat '■ la< egali
tate, >d.Qu^ le-a pierdut.

ION BADU, BUCURE^TL —
1) Manchester United fi-a ju
cat niciodată Ia București. —
2) Rocky Marciano, "prede
cesorul'-lui Floyd Patterson 
pe, „trpnul' greilor, a deve
nit '.gâmpion mondial în 1952, 
învingîndu-1 prin K.O. în re- 
'priza a 13-a pe Joe Walcott.
(In meci revanșă, Marciano 
a cîștigat prin K.G. *îa pri
ma repriză). El a abandonat 
ringul în 1954 (cînd n-avea 
decît 30 de ani), • lăsînd în 
urmă un palmares, c^. totul , 
ieșit din comun: 45 d£ me
ciuri — 45 de victorii.

ION STOICA, VEDEA. — 
N-a avut loc niciodată pînă 
acum un meci de ■ fotbal în
tre Anglia și .iestul lumii". 
S-au disputat 4 meciuri în
tre continent și .insul®', în- 

' ' “■ »
___  v----- —,Kh-
Restul Europe? 3^-0 , . . , „• .— -• deg,„ in, ringurile careia

_— •- • " ' -HTrz»rwri cî r-îtî-fr'rt dintreRestul. Eu.ro- 
. - . 1953 (Lon
dra) Anglia’’— Restul ~ 
pei 4—4 (2—3),
fast) : Marea,.

altfel, că de la data stabi
lirii recordului său mondial 
(10,1) au trecut 7 ani 1 Eu 
unul n-aș avea totuși nici 
•astăzi curaj să-l- provoc la 
o întrecere pe 100 de metri 1 
Dv., da ?...

TIBERIU LOPATITA, COMU
NA BOZOV1CI. — 1) Ce s-a 
întîmplat cu fosta echipă de 
categorie A Crișana-Oradea?

cu Crișul, fâi 16-

lâ. care 
suprem 
mai re- 

mon-

Bob Fitzimons : la 
de ani

Joe Walcott : la 37 
ani.

35

de

cheiqte cu următoarele 
zultale : z~1938 (Londra) : 
glia —
(2—0), 1947 (Glasgow)-.: 
rea Britanie — ” • * -
pei 6—1 (4—1),

• Iată virstele 
' au cucerit titlu! 

cîțiva dintre cei 
numiți campioni
diali de box la toate ca
tegoriile :

Floyd Patterson: la 21 
de ani

Joe Louis; Ia 23 de ani
Jack Dempsey : la 24 

de ani
Max Schmelling și Max 

Baer ; la 25 de ani
Gene Tunney, Jack 

Sharkey, Rocky Marcia
no și Sonny Liston : Ja 
28 de ani

Jammes Braddock : la 
30 de ani

• Primul meci de box 
televizat a fost cel dintre 
englezii Len Harwey și 
Jack Mac Avoy, pentru 
titlul de campion al Ma
rii Britanii la categoria 
semigrea, care a avut loc 
la Londra la 4 aprilie 
1938,

• Recordul knock-out- 
urilor il deține Young 
Stribling. Intre 1921 și 
1933 el a realizat 127 de 
victorii prin K.O.

Euio- 
1955 (Bel- 

—Britani^ .— 
Restul Europei 1—4 (1—1)!.
Ultimele rezultate L'du de* 
terminat1 pe englezi sg .'..re
nunțe Ia -aceste meciuri, înșă 
s-a decis organizarea Unui 
meci între Anglia și- Res
tul lumii cu prilejul sărbă
torii q 100 de ani de fot
bal în Anglia.

O. POPOVICI, CRAIOVA. — 
Negrul american Ira Muchi- 
son, caze a alergat și în 
țara noastră, a abandonat 
atletismul. Sprinterii „îmbă- 
trînesc" mai repede decît 
ceilalți atleți și nu uitați, de

"A fuzionat __ —
cui ei- în 'categctia B a fost 
luai de Flamura roșie-. Ora- 

r----a ac~ 
tivează și cîțiva dintre foș- 

’iii - jucători ai' Crișanei. — 
; 2) Krivocucectr n-g părăsit 
poarta lui Radnicky Bel
grad, pentru a deveni... half 
rdreapta larO.EiK. Beograd.- 

, Este, vorba dp, doi jucători 
cu același nume. Nu avem 
șl noi un Haidu portar și un 
altul aripă, stingă?

DAVID LUNGU, C1MPEKH 
DE SUS. -T 1> Pele are 23 
de ani. El joacă la Santos. 
— 2) Iată rezultatele celor
8 întîlniii disputate pînă a- 
cum între reprezentativele 
Romîniei și Tuxciei : 1923
(Istanbul): 2—2, 1925 (Bucu
rești): 1—2, 1926 (Istanbul): 
3—1, 1928 (Arad): 4—2, 1958 
(București): 3—0, 1959 (Is-

păcat, să nu fiți la înălți- 
‘ _ ’' ” ’ ’ ; j cum vă voi

urmări, țjnîndu-vă pumnii 
strînși, la Tokio, promit de 
.asemenea xx* voi 'ft-"cu-gin- 
dul la voi și în . periggda 

Mtehea- grea stăruitbare a prp-
«tivii

Se -a- . ' . . 7 -
La ușa, ; maestrul

pfiește :
— Iertați-mă,. am uitat 

ceva : spuneți-Ie fotbaliști
lor de la Rapid că am Most 
supărat pe ei! Și... .mai 
sînt încă. Aș dori să-mi a- 
rate, acum, că n-am avut 
dreptate !

gâtiiilbr.

Interviu luat de 
I. GRIN

IN FATA
la-lă-ne în preajma noii ediții a „Cupei Cam

pionilor Europeni". Campioana țării noastre Di
namo București la startul î^ această competiție 
fotbalistică de mare amploare în compania cam
pioanei R.D. Germane, Motor Jena. Cîteva date... 
biografice ale celor două formații care se vor 

stadionul 
lipsite de

:■ A:

lonbul): 0—2, 1961 (Ankara}:.' 
1—0, 1961 (București): 4—0-.
Deci 5 victorii, un meci e- 
gal și 2 înfxîngexi.

ANDREI VONEA, 
GHITA.

MAR- 
GHITA. — Tomeș, care âc-. 
tivează acum lă U.T.A., este' 
fostul înaintaș al. echipei;,. 
Steaua. înainte jucase la. 
Oradea. ,

JON POPESCU, SCHțTU 
GOLEȘTI. — Mina Ilina, 'dare’ 
a fost un timp bolnavă, se . 
află acum în convalescen
ță. Ea a și 'apărut pe i^ie- 
nurile de tenis, însă 
jucătoare, ci ca... arbitră, la , 
recentele campionate ale ju^ 1 
niorilor. In curînd, dșșigur,!(5 
își va relua și activitatea ’ 
competițională.

GH. ZAMFIRESCU, BUCU
REȘTI. — La jjpi nu s-au or- 1 
ganizat concursuri ................
pentru s’iabilirea recordului 
orei. Cea mai bună perfor
manță pe... jumătate de oră 
o -deține Ionița — 20,200 km/

întrece ■- miercuri după-amiază pe 
,,23 August" din Capitală — nu sînt 
inleces pentru cititorii noștri.

«A-:-.. 'JaNAMQ
•,,, BUCUREȘTI

pjn 1947 și pînă 
19Ș3, de 
fprhlație^ actjveșză

’ prima "categorie, a 
ținut 388 m^ejuți

în 
•această 

în 
sus-

■
Cămpionât,1-- cîștigind 193, 
țpferzînd^^M,, ^ealizind 
un gMaWlaj de J6J) ; 525.

MOTOR JENA

A fost prezentă în 7 
din cele 13 ediții ale 
primei categorii a cam
pionatului din R. D. 
Germană. (A promovat 
în prima categorie în a- 
nul 1957). In acest timp 
ea a susținut 201 
ciuri. A marcat 335 
luri, primind 278. A 
tigat o singură

■ A campionatul
•«hj<â93g) T962 «<-1963, a 

ocUpti al cloilea
ia 1951,- 1952, 1953. 1956, 

1961, și locul al 
o singură dată

; .?,Qupa. . 
.^i',a fost.

,^.w „ -.1 for
mației, case au‘)ucat in 
prima reprezentativă ’ a 
■țării sînt -. Nunweiller 
III (17), Popa (14), Pe
tru Emil (7), Pircălab 
(6), Ivan (5), Haidu, Var
ga, Datcii și Ene II (cite 
3), Nunweiller IV (2).

In C.C.E. dînămoviștii 
au jucat de două ori : 
in ediția 1956/57 au eli
minat Galatasarây, dar 
•în turul al II-lea nu au 
putut trece de Ț.D.N.A. 
Sofia. In ediția de anul 
trecut, 
intîlnit

În 1954.
’ '‘''cîștigat. 
,AEJk‘Ua.ii95J
finali,îi 1£ 

' T

20,200 km,'

Ccivu — 
rezultate 
1953.

iar pe sfert de 
10,732 km. Ambele 
au fost stabilite în

ION PO.ȘTAȘU
Desene de N. CLAUDIU

u m o r i r e
— Tăticule, o întrebare,
Dar să-mi răspunzi precis, te rog: 
Arbitrul — nu știi ?

Specialist meteorolog ?

este oare

— Dar cf-(i veni acuma fie ? 
L-a întrebat nenea Dumitru.
— Păi tot «ud diu galerie 
„TIMPUL*... tovarășe arbitru I !

TITI GHEORGHIU-Vaslui

me-

bucureș tenii
din 
dar
în prirhul tur

au
nou Galata- 
au fost eli-saray, 

minați 
(1—1 și 0—3).

Campionii Romîniei. au 
susținut 4 meciuri (toa
te în deplasare, în com
pania unor echipe 
R.D. Germană : 1957 
Dynamo Berlin 2-^2 
1—1 ; I960 cu Dynamo 
Beri in 1—0 și oii ’ Vor- 
wărts Berlin 1—2.

din
cu
Și

în 
a 
al 
Și

go- 
cîș- 
dată 

campionatul R.D.G. :
, .1963. In anul 1958 

> terminat pe locul 
2-lea, iar în anii 1957 
1962 pe locul al 4-lea.

A fost cîștigătoarea 
„Cupei R.D. Germane’4 
în 1960.

Internaționalii forma
ției, care au jucat în 
prima reprezentativă 

sînt : Rolând Ducke (20), 
Peter Ducke (14), Hel
mut Muller (13) — toti 
înaintași, : 
— portar, 
Woitzat — 
fundași, 
dată.

Participa pentru prima 
oară în „Cupa Campio
nilor Europeni**. A jucat 
în „Cupa Cupelor4*, unde 
a fost eliminată de At
letico Madrid. In ultimii 
doi ani, în timpul verii, 
ea a participat în „Cupa 
Rapan**.

Nu a jucat pînă acum 
cu nici o echipă din 
R.P. Romînă.

Fritsehe (
Hergert

- mijlocași
ambii cite

M. FREDERIC-Rupea



Au inceput Jocurile Balcanice la atletism Campionatele mondiale de haltere
(l rinare din pag. I)

cescu (R P R 1 2:11.6, 3. Farkas (R.S.F.I.) la sfirșit. 
2:12,2. 4 Gabor (R.P.R.) 2:12,7, 5. Be- “
neva (R.P B ) 2:18,2, 6. Markolai (R.P. 
Albania) 2:18 4 — nou record.

Probele de 100 m s-au încheiat cu 
o dublă victorie a atleților bulgari. 
După un start puternic, S. Keckova a 
sosii prima cu timpul de 11.9 (record 
bulgat egalat), urmată de : 2. Sicovec 
(R.S.F.I.) 12.1. 3. Kolarova (R P.B.) 
12.1, 4 Petrescu (R.P.R.) 12,2, 5. Si- 
mici (RSF.I.) 12,3, 6. M. Miliadis 
(R.P.R.) 12 6 In cursa masculină, re
prezentantul nostru Tudorașcu a ple
cat foarte bine, a condus pînă la 75 
de metri fiind întrecut însă în final. . 
Clasament : 1 Bîcivarov (R.P.B.) 10,4, 
2. Trajkov (R.P.B.) 10,4, 3. Tudorașcu 
(R.P.R.) 10.5. 4. Pavlovici (R.S.F.I.) 
10.5, 5. Karasi (RS.F.I.) 10,7, 6. Ko- 
mitudis (Grecia) 10,7. Stamatescu a 
a e. gat 10 9 în serii, fiind eliminat.

G mare surpriză s-a înregistrat in 
■ oba de săritură în înălțime băieți, 

ide reprezentanții noștri C. Porumb 
și Al. Spiridon, favoriții probei, au 
concurat sub posibilități. Pe primul 
loc s-a clasat bulgarul Iordanov cu 
2,03 m — nou record balcanic, iar 
în urma sa : 2. Todosievici (R.S.F.I.) 
2,00 m. 3. C. Porumb (R.P.R.) 
4. Sahiner (Turcia) 1,95 m, 5. 
kovici (R.S.F.I.) 1,95 m. 6.
(R.P.B.) 1,95 m. Al. Spiridon 
sal pe l«x?ul 8 cu 1,90 m. 
înălțime el a trecut din' prima încer
care, apoi la 1,95 m a renunțat, pentru 
ca la înălțimea următoare de 2,00 m 
să doboare de trei ori.

După o luptă foarte dîrză. bulgarul
Tabakov cu 52,0 sec., (nou record) 
l-a întrecut pe V. Jurcă (52,4) în fi
nala probei de 409 m garduri. în 
urma lor s-a clasat : 3. Frousios (Gre
cia) 52.9. 4. Mezaroș (R.P.R.) 53,4, 5. 
Diekov. (R.P.B.) 54,8, 6. Ozguden (Tur
cia) 55r;?.' „

Favorit indiscutabil. în alergarea de 
10 000 m. atletul iugoslav Cervan a

luat dc Ia început un avantaj con
sistent pe care și l-a menținut pină 

" '. El a terminat proba în
30:01.0. Pentru locurile următoare s-a 
dat o luptă dîrză intre Saban, Vuci- 
kov și Mustață. Atletul nostru a con
dus mult timp, dar în ultimul tur el 
a fost nevoit să 
sărilor săi. Iată 
Saban (Turcia) 
(R.P.B.) 30:09.4,
30:11,0, 5. Ivanovici (R.S.F.I.) 30:16,8. 
6. Borisov (R.P.B.) 31’16.8. Cel de al 
doilea atlet romîn, Ov. I.upu s-a cla
sat pe locul 7 cu timpul de 30:40,6. El 
a avut o criză de ficat în timpul 
cursei, terminînd cu dificultate.

• In probele de aruncări, la greutate 
și ciocan, victoria a revenit atleților 
iugoslavi Tomasovici si. respectiv, 
Bezjak, iar în cursa de 20 km, marș 
primul a sosit sportivul bulgar Stoi
kov. Iată rezultatele tehnice :

Greutate bărbați: 1. Tomasovici 
(R.S.F.I.) 17,37 m. 2. Barisici (R.S.F.I.) 
16.83 m, 
16,32 m, 4.
5. C. Crețu
zis (Grecia)

Ciocan :

cedeze în fața adver- 
ordinea sosirii: 2. 

30:07,0, 3. Cucikov
4. Mustață (R.P.R.)

2,00 m, 
Andjel- 
Seizov 

s-a cla-
La această

3. Ivanov (R. P. B.), 
A. Raica (R.P.R.) 16,24 m. 
(R.P.R.) 15,87 m, 6. Abad- 
15,65 m.

1. Bezjak (R.S.F.I.) 62 73
m, 2. Drăgulescu (R.P.R.) 61,75 m. 
Rășcăneseu (R.P.R.) 60,34 m, 
tis (Grecia) 59,78 
(R.P.B.) 59,20 m, 
59,00 m.

20 km. marș: 1.
lh.38:10,0, 2. I. Popa (R.P.R.)

111.43:04,0,

m, 5.
6. Racici

Stoikov

3.
Poli4.

Krumuv
(R.S.F.I.»

(R.P.B.) 
lh.39:28,6, 

3. Hagilaios (Grecia) lh.43:04,0, 4.
Bantikulis (Grecia) lh.44:33.0, 5. Masa- 
gakov (R.P.B.) lh.46:10,4. 6. Tabako- 
viei (R.S.F.I.) lh.50,04,2. Cel de al doi
lea reprezentant al țării noastre D. 
Roateș s-a clasat pe locul 8 cu tim
pul de lh.51:13,2.

După cinci probe, la decatlon con
duce bulgarul Slavkov cu 4570 puncte, 
urmat de Kolnik (R.S.F.I.) cu 4287 
puncte. 3. Socol (R.P.R.) cu 3974 
puncte și 4. Kuzinanov (R.P.B.) cu 
3829 puncte.

BALCANIADA DE BASCHET
Jocurile balcanice la baschet masculii) 

au continuat joi .seară la Atena cu par
tidele R.P. Ruriiină. B — Grecia și 
R.S F. Iugoslavia — Turcia. în primul 
joc — după cum ne-a transmis aseară 
telefonic antrenorul federal Aurel Pre- 
descu. echipa noastră a evoluat destul 
de bine, a condus.timp de 38 de minute, 
uneori chiar și la 14 puncte diferență 
(miu. 14:29—15); dar a fost nevoită 
să cedeze la lintiță în final. Echipa Gre
ciei a reușit să echilibreze situația cînd 
mai erau două minute de joc (min. 
38:52—52) și să cîștige pînă la sfirșit 
cu 58—57 (.27—32).

Echipa noastră a acționat bine atît timp 
cit basehetbaliștii greci s-au apărat „om 
la om“. De la sfîrșitul primei reprize 
Insă, cîntl formația Greciei a trecut la 
apărare in „zonă", jucătorii romini au

slăbiciuni; mai ales in aruncă- 
Ia semidistanță. Cei mai buni 

ai echipei noastre au fost Albii

In clasamentul pe echipe al între
cerilor masculine, după prima zi con
duce formația R.P. Bulgaria cu 52 de 
puncte urmată de R.P. Rcmînă cu 
44 puncte, R.S.F. Iugoslavia 43 puncte, 
Grecia 19 puncte, Turcia 10 puncte 
și R.P. Albania 0 puncte.

La fete, pe primul loc după ziua 
do astăzi se află echipa R.P. ROMI
NE CU 22 PUNCTE, ea fiind urmată 
de R.P. Bulgaria și R.S.F. Iugoslavia 
cu cîte 20 de puncte, R.P. Albania 
cu 1 punct și Grecia cu 0 puncte.

întrecerile vor continua simbătă și 
duminică pe stadionul „Vasil Lewski". 
Printre atleții noștri cu ce,le mai mari 
șanse, care vor concura în aceste zile 
sint Zeltan Vamoș, Andrei Barâbaș, 
Mihai Calnicov, Alexandru Bizim, Io- 
landa Balaș, Ana Sălăgean, Viorica 
Viscopoleanu, Maria Diaconescu ș. a.

I

doyedit 
rile _ de 
oameni , ,..........
(14), Spiridon (6). Giurgiu (16) și De- 
miatt (9). Foarte slab arbitrajul prestat 
de l’ataeioni (Italia) și Giiiiduz (fur. 
cia).

în cel de al doilea meci de joi, R.S.F 
Jugoslavia a întrecut Turcia cu scorul 
de 91-54 (57—29).

Vineri seara, echipa secundă a țării 
noastre a înregistrat prima victorie «fin 
turneu, înviugind Turcia cu 90—62 
(49 —30), iar R.S.F. Iugoslavia a între
cut R. P. Rulgaria.cn scorul de 91—90 
(49—3]). Astăzi sint programate me
ciurile R.S.F. Iugoslavia — R.P. Ro
mînă B și R.P. Bulgaria — Grecia, iar 
miine, R.P. Bulgaria — Turcia și R.S.F. 
Iugoslavia — Grecia.

Cluburi profesioniste
Sportul profesionist în general și 

fotbalul profesionist în special este 
frămintat azi mai mult ca oricînd de 
probleme de ordin financiar. Criza 
în care se zbat numeroase cluburi.

cluburi din-așa numitul campionat al 
Berlinului occidental, care au introdus 
recent profesionismul, se află într-o 
criză financiară deosebit de grea. In 
primele două etape de campionat, 
cele 10 meciuri au fost urmărite doar 
de cite 1 600 de spectatori

Aspecte asemănătoare se semna
lează și în alte țări, ca Elveția, 
Franța, și - mai ales — Austria. In

se acentuează pe zi ce trece. Tot mai 
dese sint semnalele de alarmă trase 
de presa de specialitate. Cumpărările 
de jucători mai frecvente, reducerea 
numărului de spectatori, mărirea chi
riilor pentru terenuri, impozitele către 
slat — care grevează tot mai mult 
bugetele — etc., toate acestea împing 
spre un impas inevitabil cluburile 
profesioniste.

O situație foarte critică o au clu
burile de fotbal din Berlinul occi
dental. Însorind o. știre primită din 
Berlinul occidental, ziarul DEUT
SCHES SPORT-ECHO" scrie in aceas
tă privință următoarele : „Cele 10

ceasta țara se petrec lucruri care dau 
mult de furcă nu numai cluburilor, 
ci chiar și federației.

Ziarul austriac „NEUES OSTER- 
REICH" din Viena, comentînd situația 
financiară critică a unor cluburi aus
triece, se ocupă mai pe larg de cazul 
vechiului club Wacker, care acum este 
pe pragul desființării. Iată citeva 
fragmente din acest articol : „Waeker. 
înființat in 1908 .de cițiva pasionați 
sportivi, a jucat — timp de citeva de
cenii — un rol de seamă în școala 
vieneză de fotbal. Waeker, Austria 
Viena și Admira au format celebrul 
cvartet al renumitului fotbal austriac 
dinainte de război. Dar iată că in 
ultima vreme, ca urmare a fotbalului 
de slabă calitate practicat de această

Campionatele mondiale de haltere de 
la Stockholm se apropie de sfirșit. In 
ultimele zile s-au desfășurat între
cerile la categoria mijlocie și semigrea. 
Rezultatele primilor clasați au fost 
de-a dreptul excepționale.

La „mijlocie” sportivul maghiar 
Vereș a cucerit titlul de campion al 
lumii, realizînd totodată două recor
duri mondiale: 477,5 kg la „total” și 
185 kg la „aruncat". La semigrea, en
glezul Martin s-a clasat pe primul loc 
cu un total de 480 kg, performanță 
care reprezintă, de asemenea, un re
cord ai lumii. La această categorie a 
participat și reprezentantul țării noastre 
Lazăr Baroga, clasat pe locul 8 din 21 de 
concurenți. Baroga a totalizat 440 
kg (record al R.P.R.) și a smuls 132,5 
kg - rezultat care constituie de ase
menea un record al țării noastre.

Iată rezultatele: CAT. MIJLOCIE; 
1. Vereș (R.P.U.) 477.5 kg. (155, 137,5, 
185); 2. Plukfelder (U.R.S.S.) 467,5,
kg (152, 142,5. 172.5): 3. Toth (R.P.U.) 
450 kg (140. 135, 175): 4. Kaczowszki
(R.P. Polonă) 447,5 kg; 5. Cleveland 
(S.U.A.) 442,5 kg; 6. Estakh (Iran) 
442,5 kg. CAT. SEMIGREA: 1. Martin 
(Anglia) 480 kg (150, 145, 185). 2) Palinski 
(R.P. Pol.) 475 kg (150. 140. 185); 3. 
Brovko (U.R.S.S.) 470 kg (150. 137,5, 
182.5) ; 4. March (S.U.A.) 470 kg :
5. Nemesanyi (R.P.U.) 452.5 kg; 6. 
Ka-lajervi (Finlanda) 450 kg ; 7. Tacev 
(R.P.B.) 450 kg; 8. Lazăr Baroga

9.
Ash (Sue-

(R.P.R.) 440 kg (140, 132,5, 167,5); 
Gbhring (R.D.G.) 430 kg; 10. 
dia) 417,5 kg.

întrecerile vor lua sfirșit 
tele de la categoria grea la 
cipalii favoriți sint Vlasov,
(U.R.S.S.) și Sbemanski (S.U.A.).

cu dispu- 
care prin- 
Jabotinski

llllllllllillllill

MOTOR JENA SOSESTE MÎINE 
IN CAPITALĂ

BERLIN. 13 (prin telefon). Echipa 
Motor Jena, campioana R. D. Ger
mane, și-a încheiat pregătirile în ve
derea primului meci cu Dinamo Bu
curești, din cadrai „Cupei campioni
lor europeni" (18 septembrie, la Bucu
rești). De la 4 septembrie, cînd au 
fost invinși pe teren propriu de ech- 
pa bulgară Beroe (scor : 2—1), jucă
torii din Jena nu au mai susținut 
nici o partidă amicală sau de cam
pionat ; 
mente, 
locul 6, 
nule și

Lotul 
rești în cursul zilei de duminică 15 
septembrie. . Formația probabilă : 
Fritzsche-Ahnert, Stricksner, Woitzat- 
Krauss, Marx-Rock, Milller, P. Ducke, 
Seifert, R. Ducke. Rezerve: Bliiher 
(portar), Hergert (fundaș),' Eglrneper 
(mijlocaș). Lange și Kirsch (înaintași). 
Antrenor: G. Buschner.

W. HEMPEL

ei au făcut simple antrena- 
In campionat, Motor ocupa 
cu o victorie, două meciuri 

o înfringere (golaveraj : 6-4). 
de jucători, va sosi. la Bucu-

SURPRIZĂ LA AMSTERDAM

Sezonul international de fotbal se 
anunță pe cit de bogat,; pe. atît

Europei". Noroc că re- 
disputa — potrivit unui 
federațiile respective — 

Acum, 
regrete

lor „Cupei 
turul se va 
acord între 
tot în Olanda, la Rotterdam, 
luxemburghezii au de ce să 
că au încheiat acest acord...

CUPELE" LA ORDINEA ZILEI...

Noua ediție a „Cupei campionilor 
europeni" a început cu cîteva rezul
tate care promit o pasionantă desfă
șurare ulterioară a competiției. Pri
ma surpriză se cunoaște : victoria 
netă, cu 4—0, obținută de campioana 
Turciei, Galatasaray, asupra lui Fe- 
rencvaros, campioana R.P. Ungare, 
care ■— la acest scor — are foarte 
puține șanse la calificare.

Alte rezultate din „C.C.E.": D C. 
Dundalk Dublin — F.C. Zurich 0—3 
(1), Partizan Belgrad — Anorthosjs 
Famagusta (Cipru) 3—0, Partizan Ti
rana — Spartak Plovdiv 1—0.

In „Cupa orașelor tîrguri" : 
pid Viena — Racing Club Paris 
(în primul joc).

Santos va întîlni pe Milan în „Cupa 
Mondială".

In prima repriză au dominat argen
tinienii, dar n-au reușit să înscrie. 
In schimb, in primul minut al repri
zei secunde gazdele deschid scorul 
prin centrul atacant Sanfilippo, care 
a reluat in plasă mingea boxată de 
Gilmar la un șut al lui Grillo. In mi
nutul 49 Santos egalează : Pele și 
Cutinho, printr-un rapid schimb de 
pase, străpung apărarea adversă, iar 
ultimul înscrie plasat de la 7 m. Ar
gentinienii contraatacă puternic, însă 
apărarea lui Santos este în formă. 
Apoi, în minutul 81 Pele driblează 
patru adversari, intră în careu și în
scrie peste portarul Errea, care ieșise 
să blocheze balonul.

Ra-
1—0

SANTOS, CAMPIOANĂ 
A AMERICII DE SUD

F.C. Santos, echipa lui Pele.

• Echipa 
ris un, meci .
Fotbaliștii francezi au cîștigat cu 3—2 
(2—1). Acest joc a constituit un crite
riu de verificare a echipei franceze, 

' care va întîlni la 29 septembrie la So
fia echipa R.P. Bulgaria In cadrul 
„Cupei Europei".

Franței a susținut la Pa- 
amical cu Standard Liege.

r___ _ a
cîștigat „Cupa campionilor Americii

1 — și in meci re- 
tur lâ Buenos Aires — pe Bbca Ju- 

surprize. In fruntea lor se află me- ni6rg cu 2_r AstXei că ln toamnâ, 
ciul nul, 1—1 (1-r-l), smuls, de națio
nala Luxemburgului la Amsterdam, 
reprezentativei Olandei, care pocnea 
mare favorită, mai ales că fotbalul 
din ducatul luxemburghez ocupă un 
loc în subsolul ierarhiei europene. 
Rezultatul de egalitate constituie un 
duș rece pentru olandezi, care — în 
retur — vor trebui să lupte pentru 
calificare, pentru că — subliniem — 
partida a avut loc în cadrul optimi-

de pasionant S-au și produs citeva de Sud . invingînd

in impas...
echipă, au dispărut și posibilitățile 
materiale ale clubului. Intr-o bună zi, 
conducerea clubului Wacker s-a trezit 
cu o datorie de 180.000 de șilingi. Dc 
unde bani ? Fină la urmă, soluția a 
fost găsită printr-un compromis prin 
vinzarea jucătorilor! O dată cu această 
vînzare cheltuielile au fost acoperite 
dar echipa Wacker a pierdut meci 
după meci și a retrogradat in catego
ria B. Lucrurile nu s-au oprit insă aci. 
Dezamăgiți de comportarea echipei 
lor. cei 65 de membri susținători ai 
clubului, care cotizau anual o sumă 
importantă (65.090 șilingi), au dat bir 
cu fugiții. Acum subvențiile clubului 
sint așteptate numai din partea celor

Trăgătorii dinamoviști
au plecat în R.P. Polonă

Ieri dimineață reprezentativa «le tir 
a clubului Dinamo a părăsit Capitala 
pleeînd, pe calea aerului, la Varșovia 
pentru a participa la un mare concurs 
international din capitala R.P. Polone. 
Concurși;l reupCșțe pe toți trăgătorii din 
cluburile Dinamo și similare din lărilc 
socialiste. întrecerile au loc cu începere 
d6 mîine și pînă vineri inclusiv. Se va 
concura la probele «le armă liberă 3x10 
focuri calibru inie și calibru mare, armă 
calibru redus 60 focuri culcat, armă 
militară 3x20 focuri, pislol viteză, pistol 
calibru mare și pislol liber.

Au făcut deplasarea : St. Petrescu, I. 
Tripșa, V. Atanasiu. G. Maghiar, N 
Brațu, T .leglinsehi, F. Drăgan, M. Fe- 
rccatn. N. I'olaru, C. Anlonescu, M. 
Străoanu, I*. Sandor, Iudilli Moseu. 
Ja«|ueline Zvoneyschi. Teodora Nae. Ro- 
dica llnăt și Anca Giurcheseu.. Antrenor 
V. Panfiiru.

„mărunți", care plătesc 
de 20 șilingi pe lună".

eîțiva membri 
modesta sumă

Iată cum un club cu renume este 
acum pe cale de dispariție.

• In campionatul unional de fot
bal, Dinamo Moscova a terrninaț la 
egalitate (0—0) cu Moldova Chișinău. 
Cel mai but) jucător de pe teren a 
fost portarul moscovit Iașin. In clasa
ment conduce Spartak Moscova cu 35 
de puncte, urmată de Dinamo, Tbilisi 
cu același număr de puncte.

Cu prilejui unui concurs de atletism des
fășurat la New York, Dallas Long a arun
cat greutatea la 19,43 m (cea mai bună 
performanță mondială a sezonului). Alte 
rezultate înregistrate : disc Humphreys

. 57,02 m„- sulifa Covelli 75,33 m; 5.000 m Sar
gent 14:13,04.

MAGDEBURG, 
nou record,

ZORICH.
10,4 la 100 m; 
Wartburg 76,23 m la 
1:49,8 la 800 m; Portmann 
ținte.

JULISCE : L. Danek 57,70
KIEV. Zaharov 29:21,4 șl ...........   __

10.000 m; G. Popova 11,6 la 100 m și 23,6 
la 2.00 m; Kuznețov 81,74 m la suliță (al 
6-lea rezultat mondial); Kuznețova 54,60 m 
și Ponomareva 53,40 m la disc.

TARTU. Virve Polsdam 56,47 m la suliță 
(a 3-a performantă mondială a anului).

BERLIN. Kubicki 29:22,8 la 10.000 m; Cuje 
9:02,2 la 3.000 ni obstacole — nou record 
olandez; Thun 66,23 m la ciocan.

HAGEN. Haas 47,5 la 400 m; Gerhards 
53,41 m la suliță.

TORINO. Lievore 78,22 m la suliță.

Rudolf Langer 18,52 m — 
la greutate.

Campionatele Elveției. Honger 
Bruder 47.5 la 400 în: Von. 

76,23 m la suliță; Bachmann 
2,00 m la înăl- •

m la disc.
Dutov 29:22,6 la

PE SCURT
• Peste 10.000 de spectatori 

la Praga primul meci 
de hochei pe 
S-au întîlnit 
o selecționată 

jucat cițiva

urmărit 
național 
zonului. 
cova 
care 
(Gut,

au 
inter- 

gheață al se- 
Spartak Mos- 
pragheză în 
internaționali

Și 
au 
Tikal, Bukacz, Havel). Au în- 

hocheiștii sovietici cu 4—0 (1—0, 
2—0) prin golurile marcate de 

Maiorov, Prokofiev, Fomenkov și
Kitaev.

• După trei etape, în turul ciclist 
al Suediei tricoul galben este pur
tat de belgianul Andre Swerts, urmat 
de Gustav Schur (R.D. Germană) Ia 
5 secunde, Lumme (Finlanda) la -33 
de secunde. Ampler (R.D.G.) se află 
pe locul 8 la aproape 3 minute, 
tapa a treia, disputată pe o 
de 175 km. a fost cîștigată 
gianul Plankaerts în 4h22:38.

• In cadrul unui concurs

E- 
di stanță 
de bel-

de tir

desfășurat la Moscova, sportiva Ele
na Donskaia, medic de profesie, in 
virștă de 44 ani, a obținut o perfor
manță excelentă la armă liberă ca
libru redus, totalizînd 599 puncte din 
600 posibile. Recordul mondial al pro
bei este de 594 puncte și aparține 
sportivelor Zelenkova (U.R.S.S.) și 
Vereș (R.P. Ungară). Performanța E- 
lenei Donskaia nu va putea fi o- 
mologată ca nou record al lumii, . 
deoarece nu a fost obținută cu pri
lejul J.O., campionatelor mondiale 
sau europene.
• Continuîndu-și turneul în Europa, 

echipa selecționată de hochei pe iar
bă a Japoniei a întîlnit la Hamburg 
reprezentativa orașului pe care a în
trecut-o cu scorul de 4—1 (1—0). Echi
pa japoneză a sosit in R. F. Germană 
venind din Danemarca unde a cîștigat 
toate cele trei jocuri susținute.
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