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Sportivii ieșeni au recoltat cele mai multe succese 
in prima finală a „Cupei Agriculturii" din acest an

— De la trimisul nostru —
Prima zi de școală. Totodată și prima oră de sport. Tn cadrul acestor ore, elevii își 

fortifică trupul, prind noi puteri, cunosc diferite ramuri de sport.
Regimul democrat-popular a creat condiții minunate pentru ca în școli să se poată 

desfășura o activitate sportivă susținută. Prezența elevilor la crosurile de mase, la 
campionatele republicane școlare sau la întrecerile rezervate juniorilor sînt tot atitea 
mărturii grăitoare.

Nu încape nici o îndoială că și în acest an interesul ele
vilor din patria noastră față de activitatea sportivă se va 
face simțit din plin. Pentru mulți elevi — aidoma celor din 
clasele a Vlll-a ale școlii medii nr. 13 Mihai Viteazul, sur
prinși în imaginea realizată de fotoreporterul nostru Șt. 
Petrică — începutul în sport îl vor constitui orele de edu
cație fizică. Pe cîți dintre acești debutanți în activitateg 
sportivă nu-i vom reîntîlni cît de curînd în marile com
petiții școlare sau de juniori ?

SliRi^
UN ARBITRU ROMÎN VA 
CONDUCE SEMIFINALA 

„CUPEI EUROPEI" LA 
BOX

Arbitrul romîn Petre Epurea- 
nu a fost delegat de A.I.B.A. 
să conducă la 24 septembrie, la 
Moscova, întîlnirea revanșă din
tre echipele U.R.S.S. și R. P. 
Bulgaria, din cadrul semifina
lei „Cupei Europei" la box.

FINALA CAMPIONATU
LUI R.P.R. DE BOX PE 

ECHIPE

Sîmbătă 21 septembrie, în noc
turnă, va avea loc pe stadionul 
Republicii finala campionatu
lui pe echipe al R.P.R. de box 
între formațiile Steaua și Di
namo București.

PROGRAMUL FOTBA
LISTIC DE DUMINICA

DIN CAPITALA

Teren Politehnica (fost C.A.M.), 
ora 10 : Știința București — Ști
ința Craiova (cai. B) ; stadionul 
Ciulești, ora 10 : Tebnometal — 
Unirea Răcari (cat. C); teren 
Timpuri Noi (Dudești), ora 10 : 
Flacăra roșie—Muscelul Cimpu- 
lung (cat. C) ; stadionul 23 Au
gust, ora 14,15: Progresul — 
Știința Cluj, ora 16 : Rapid — 
Petrolul.

LOKOMOTIV PLOVDIV 
ȘI-A ANUNȚAT SO

SIREA

Joi, la Brașov, Steagul roșu 
debutează în „Cupa orașelor tîr- 
guri“ întîlnind formația bulga
ră Lokomotiv Plovdiv. Oaspeții 
și-au anunțat sosirea pentru 
miercuri dimineața.

FORTUNA GELEN 
(OLANDA) JOACA CU 
LOTUL OLIMPIC R.P.R.

In vederea jocurilor interna
ționale din toamna aceasta, 
printre care returul partidei ou 
Danemarca din cadrul prelimi
nariilor J. O., lotul olimpic al 
țării noastre va întilni în meci 
de verificare echipa olandeză 
Fortuna Gelen, participantă în 
campionatul primei categorii. 
Jocul se va disputa la Ploiești, 
la 2 octombrie.

ORA DE ÎNCEPERE 
A MECIURILOR OFI

CIALE

F. R. FOTBAL A STABILIT 
CA, înoepind eu duminica a- 
oeasta, toate meciurile de cate
goria A, B și C să înceapă la 
ora 16.

---------- - Miine, pe stadionul Republicii, de la ora 16:

Dinamo București — Motor Jena 
in primul tur al C.C.E. la fotbal 

In deschidere: Lotul de tineret — Metalul Buc.
Miine după-amiază, pe stadionul Republicii din Capitală 

Dinamo București ia pentru a treia oară startul în 
„Cupa campionilor europeni" la fotbal. Adversarii echi
pei noastre campioane vor fi fotbaliștii formației Motor 
Jena din R. D. Germană. întîlnirea de miine suscită un 
interes legitim. Și aceasta pe de o parte pentru că iubi
torii fotbalului vor putea urmări, în ambele echipe, nu
meroși jucători internaționali, iar pe de alta pentru că 
jocul de miine are o miză deosebită : este vorba de cali
ficarea în turul următor al C.C.E., competiție de mare 
prestigiu.

Fără îndoială va fi un meci 
atractiv, interesant. Fotbalul 
din R D. Germană are azi o 
certă valoare, dovedită de ul
timele rezultate, iar Motor Jena, 
campioana țării este o demnă 
reprezentantă a fotbalului din 
R.D.G. Actualmente Motor 
Jena numără în rîndurlle sale 
cinci internaționali (portarul 
Fritzsche, fundașul Woitzat, 
înaintașii Miiller, Peter și Ro
land Ducke). Oaspeții privesc 
cu multă seriozitate partida cu 
Dinamo, pentru care s-au pre
gătit în mod deosebit.

Posibilitățile echipei Dinamo, 
care are un lot deosebit de 
valoros sînt bine cunoscute. In 
rîndurile formației dinamoviste 
evoluează jucători care au do
vedit în nenumărate rînduri că 
au o valoare tehnică ridicată, 
pe care știu s-o dubleze cu 
multă putere de luptă. Jucători 
ca Datcu, Popa, Nunweiller III, 
Ivan, Petru Emil, Varga, Țîr- 
eovnicu, Unguroiu și alți com
ponent! ai echipei campioane se 
bucură de frumoase aprecieri, 
pe care și le-au cîștigat pe 
bună dreptate, mulțumită com
portării lor atît în echipa de 
club cît și în diverse 
nate naționale A sau 
ret. Pe de altă parte, 
că Dinamo București 

tine- 
știe 

făcut

dinamo- 
al posi- 
convlnși 
Dinamo

selecțio- 
de 
se 
a

de multe ori jocuri excelente 
în întîlniri internaționale. De 
aceea așteptăm în meciul de 
mâine o comportare a 
viștilor la nivelul real 
bilităților lor. Sîntem 
că jucătorii de la
București se vor mobiliza pen
tru meciul cu Motor Jena, și că 

în consecință — și rezultatul 

pe care-1 vor obține 
va fi cel pe care-1 aș
teaptă masele largi de 
iubitori al fotbalului, 
care vor fi miine din 
tot sufletul alături de 
ei. De altfel, din dis
cuțiile pe care le-am 
avut cu jucătorii di- 
namoviști ne-am dat 
seama că dorința de 
victorie și de cali
ficare îi animă și 
pe ei și că sînt deciși 
să nu-și precupețeas
că eforturile pentru 
a-și atinge obiectivul: 
calificarea în turul II 
al C.C.E. Ei nu tre
buie să uite că în ast
fel de meciuri fiecare 
gol este extrem de 
prețios, iar avantajul 
terenului propriu trebuie folo
sit la maximum.

Meciul va începe Ia ora 16 
și va fi condus de arbitrul po-

1

Intense pregătiri în regiunea, Maramureș
Consiliul regional UCFS 

Maramureș se preocupă intens 
de pregătirea, organizarea și 
buna desfășurare a întrecerilor 
din cadrul „Concursului pentru 
Insigna de Polisportiv". Zilele 
trecute biroul consiliului regio
nal a discutat sarcinile care 
stau în fata activiștilor spor
tivi în această direcție. în 
prima parte a acestei luni se 
va pune accent pe studierea 
regulamentului, iar in partea 
a doua pe sarcinile care iz
vorăsc din planul de măsuri. 
Astfel, pinâ la sfîrșitul acestei 
luni se va termina dezbaterea 
planurilor de măsuri în toate 
cluburile sportive și centrele de 
raioane, urmînd ca în jurul

Orașul Birlad, comunele Mur- 
geni și Dragalina au găzduit, la 
sfîrșitul săptămînii trecute, prima 
finală de zonă a Spartachiadei de 
vară a tineretului, dotată la sate 
cu „Cupa Agriculturii". Timp de 
două zile peste 500 de concurenfi, 
reprezentanții color 425 000 de 
sportivi din regiunile Iași, Su
ceava, Bacău și Mureș-Autonomă 
Maghiară — care luaseră startul 
la începutul primăverii tn marea 
competifie — au luptai din răs
puteri să... recolteze și pe sta
dioane cit mai multe succese, să 
dea strălucire, acestei premiere 
sportive de toamnă. Și rodul stră
daniilor a fost cit se poate de
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Cei 5 titulari al reprezentativei R.D. Ger
mane, pe care ti vom vedea miine tn echipa 
Motor Jena. De la stingă la dreapta: R. 
Duclce, Woitmt, Fritzsche, P. Ducke și 

Muller.

lonez E. Budai. In deschidere, 
de la ora 14,15, lotul de tineret 
al R.P.R. susține un joc de 
verificare cu Metalul București.

datei de 20 octombrie această 
acfiune să fie încheiată și în 
asociațiile sportive.

Consiliul regional UCFS 
Maramureș acordă o mare a- 
tenție măsurilor organizatorice 

„Concursul pentru Insigna dc Polisportiv**

și propagandistice. Instruirea 
temeinică a tuturor cadrelor de 
specialitate (profesori de edu
cație fizică, antrenori, instruc
tori voluntari, consiliile aso
ciațiilor sportive), desfășurarea 
unei munci susținute în legă
tură cu amenajarea terenurilor 

bogat, umplind stadioanele. Mii 
de gospodari ai ogoarelor, puz
derie de tineri au urmărit cu pa
siune — unii pentru prima oară 
— alintate dispute ale atleților 
cu secundele și centimetrii, momen
tele de concentrare ale oinarilor

S-a dat startul într-una din probele cele mai disputate ale finalei t 
„micro fondul" cicliștilor

Foto : Gh. Mocanii

sau popicarilor, iscusința și vi
goarea luptătorilor, ardoarea ci
cliștilor și armonioasele ansam
bluri de gimnastică. Mulți dintre 
finaliști au cucerit inimile specta
torilor. Să ne amintim, spre pildă, 
de voleibaliștii de la Progresul 
Zapoloteni (asociația sportivă a
G.A.G.  Trifești) care ne-au oferit 
o victorie fără drept de apel și

Vești de la corespondenții noștri 
Lovitura de pedeapsă: Longevitate, nu glumă!

60.000 de studenți s-au întrecut în campio
natele republicane universitare.

Breviar olimpic 
O pagină de fotbal

Steaua și Dinamo în finala campionatului 
republican de box pe echipe.

(6 După turneul internațional de polo din Capitală 5) 
« Fotbal pe glob &
0 Ultimele știri de peste hotare w

unde să se poată desfășura 
pregătirea și trecerea norme
lor, organizarea unor demon
strații model în trei-patru co
mune din fiecare raion, asigu
rarea vizitei medicale pentru 

toți cei care vor să devină pur
tători ai insignei, iată doar 
cîteva probleme de bază care 
stau acum în fața activului 
consiliului regional UCFS. 
Fără îndoială însă, că la 
această acțiune sînt chemate 
să-și dea o contribuție impor

un strașnic exemplu de joc co
lectiv, variat, cu o subtilă intui
ție a plasamentului, plin de vo
ință. Ne-am încins palmele de 
aplauze. Așa am făcut-o și 
răsplătind dibăcia handbalistelor 
Recoltei Ditrâu sau „maratonul* 

voleibalistic dintre reprezentam- 
tele lașului și Sucevei.

Spațioasa sală a căminului cul
tural din Mur geni s-a dovedit 
neîiicăpăĂoare pentru cei ce do
reau să urmărească tradiționalele 
intîlniri de trintă sau evoluțiile

N. MARDAN

(Continuare în pag. a 2-a> 

tantă comisiile regionale și 
raionale pe ramură de sport, 
precum și birourile secțiilor din 
cluburile sportive. Deosebit de 
important este să se asigure 
o strînsă colaborare cu orga
nizațiile U.T.M. și sindicate in 
vederea mobilizării unui nu
măr cit mai mare de oameni 
ai muncii care să devină pur
tători ai insignei.

Din planul de acțiune al 
Consiliului regional UCFS 
Maramureș am desprins, de a- 
semenea faptul că în anumite 
perioade se va analiza stadiul

V. GORUN

(Continuare Î4I pag. t 2-ffl



ȘTIRI DIN TARA
^PRIETENI AI GIMNASTICII 

IN PRODUCȚIE

Gimnastica în producție și-a făcut 
Sloi prieteni la uzinele mecanice din 
Timișoara. După secțiile sculărie, 
administrativ și mecanic șef, gimnasti
ca în producție a fost introdusă și in 
secția mecanică. Tinerii și vîrstnicii 
din cele patru secții fac cu plăcere 
exercițiile. în curînd programul de 
gimnastică se va extinde și în cele
lalte secții ale uzinei.

C. Bodo — tehnician

CENTRE DE INIȚIERE IN SPORT

Consiliul raional UCFS Sighișoara 
a organizat centre de Inițiere la urmă
toarele discipline sportive: handbal, 
natație, fotbal și gimnastică. Im antre
namente participă cu regularitate a- 
proape 600 de fete și băieți.

Ion Turjan — coresp.

CREȘTE NUMĂRUL 
INSTRUCTORILOR SPORTIVI

• 22 de colectiviști din satele și co
munele raionului Calafat au terminat

LA RECOLTA GIURGIU...
„Concursul pentru Insigna de Poli- 

sportiv* a stîrnit un viu interes și în 
rînduiile tinerilor din orașul Giurgiu. 
Ei vin în aceste zile la sediul asocia
țiilor lor sportive pentru a se interesa 
cînd au loc primele întreceri pentru tre
cerea normelor. Acum cîteva zile, vizi- 
tînd asociația Recolta de pe lingă Cen
trul Școlar Agricol am văzut că se lu
crează intens în vederea înscrierii unui 
număr cit mai mare de fete și băieți în 
„Concursul pentru Insigna de Polispor
tiv". Consiliul asociației sportive, preșe
dinte Grigore Roman, a făcut pregătiri 
asidue în vederea organizării întrecerilor 
imediat ce Încep cursurile școlii. Astfel, 
la club, în sala de mese și sala de gim
nastica, au apărut afișe mobilizatoare 
cu normele „Insignei de Polisportiv", au 
fost revizuite echipamentul și materia
lele sportive. De asemenea s a alcătuit 
un plan de muncă pentru realizarea că
ruia răspund tovarășii Grigore Roman, 
Clteorglte lonete, Florin Marcin, Anton 
Nicolae și Dumitru Neacșu. Tinerilor c- 
levi li s-au creat condiții bune de par
ticipare la următoarele probe; gimnas
tică, triatlon, tir, ciclism, turism și 
cros.

Și acum iată și cîteva din obiectivele 
ce și Ie-a propus consiliul asociației 
•portive Recolta Giurgiu:

— în primele zile ale noului an de 
Invățamînt va avea loc o consfătuire cu 
devii școlii, unde li se va prelucra nor
mele și regulamentul „Concursului" ;

— săptămînal sc vor organiza 2—3 
eoncursuri pentru trecerea normelor;

— Toți membrii UCFS vor fi angre
nați in întrecerile pentru cucerirea in
signei ;

-— din cei 405 elevi înscriși în ac
tualul an școlar cel puțin 90 la sută 
vor fi atrași în cucerirea „Insignei de 
Polisportiv",

TR. I.

Au fost pregătiți noi instructori sportivi voluntari
Recent, 23 de tineri din asociațiile

«portive sătești ale raionului Caracal 
au terminat cursul de instructori spor
tivi voluntari organizat de consiliul 
raional UCFS. Un accent deosebit s-a 
puts în timpul cursului pe însușirea 
■porturilor practicate pe scară largă în 
comunele și satele raionului ca de 
exemplu, atletismul, handbalul, fot- G. DONCIU — coresp.

cursul de instructori sportivi de atle
tism, fotbal, handbal și volei. în pre
zent numărul instructorilor sportivi 
voluntari a crescut în raionul nostru 
la 120.

M. Carauleanu — coresp.

• De la începutul anului fi pînă 
în prezent au fost pregătiți în regiu
nea Argeș 712 instructori, dintre care 
163 își duc activitatea in mediul să
tesc, iar 406 în cadrul asociațiilor spor
tive școlărești. Cei mai mulți dintre 
aceștia au fost specializați la atletism, 
volei, fotbal și turism. Printre raioa
nele care au realizat cel mai mare 
număr de instructori voluntari se cu- - 
vin a fi amintite consiliile UCFS 
Muscel, Slatina, Găești, Rm. Vilcea, 
Drăgășani, Curtea de Argeș și Pitești.

D. Ștefănescu — coresp.

„CUPA STRĂZILOR" LA FOTBAL

Clubul sportiv orășenesc Craiova 
a inițiat o competiție de fotbal rezer
vată copiilor. La întrecerile dotate 
cu „Cupa străzilor” au participat 12 
echipe formate din jucători născuți 
între anii 1947—1950. Trofeul pus în 
joc a fost cucerit de echipa Piața 
Veche, care a dispus în finală cu 4—0 
de formația străzii Maiakovski. Cu 
prilejul acestor meciuri au arătat 
deosebite calități Marin Bărbuț, Paul 
Stăncuț, Ștefan Florea, Gheorghe 
Biltag, Ioan Bosun, Sandu Pirvu, 
Aurel Gavrilescu, Marin Goiceanu

Sportivii ieșeni au recoltat cele mai multe succese 
în prima finală a „Cupei Agriculturii4* din acest an

(Urmare din pag. 1)

de gimnastică. O „ploaie* de aplauze au 
cules gimnastele sucevene din comuna 
Broscăuți pentru exercițiul lor cu cercuri, 
presărat cu interesante elemente acro
batice. Ca să nu mai vorbim de îndrăz
nețele piramide ale băieților. Se poate 
spune că, la Murgeni„ trinta și gimnas
tica au... detronat, ca interes, fotbalul 
— care s-a disputat pe stadionul din 
Valea Elanului, din aceeași localitate. 
Și, firește, nu pot fi date uitării nici 
cursele de ciclism de pe traseul înde- 
lurat de la Dragalina, in care alergătorii 
au trecut prin multe peripeții iar clș 
tigătorii au fost cunoscuți... la foto 
grafie. Delegații federațiilor de volei, 
atletism, ciclism, lupte și oină prezenți 
aci (erau bineveniți și alții!) au apre
ciat, împreună cu ceilalți tehnicieni 
sportivi ai locurilor, că prima finală 
din acest an a dovedit pe lingă spec
taculozitate și o creștere calitativă a 
concurenților, mulți dintre ei fiind el» 
mente de perspectivă.

In raionul Caracal:

balul, tirul etc. Dintre cursanții cei 
mai sîrguincioși i-am remarcat pe Eu
gen Dumitru, Marin Radulescu, Mihai 
Vlad și Constantin Fir.

In fotografie, elevii cursului de in
structori voluntari la o oră practică 
de atletism. Se învață startul în aler
gările de viteză. 

ș.a. care au intrat în vederile antre
norului Clement Iordănescu.

S. Romică — coresp. reg.

POPICARII IN ÎNTRECERE

Pe arena din Caransebeș s-au 
întilnit formațiile de popice ale aso
ciației sportive locale C.F.R. și Me
talul Oțelul Roșu. Dovedind o mai 
bună precizie in lansarea bilei, oas
peții au obținut o meritată victorie 
cu 1993—1919 p.d. S-au remarcat Aurel 
Inișca, Mihai Moise, Ventzel Tari 
(Metalul), Bruno Stuler și frații 
Rusunoi (C.F.R.)

Mihai Mutașcu — coresp.

. PRIN MUNCA PATRIOTICA

• Tinerele și tinerii din comuna 
Oprișor, raionul Vînju Mare, și-au 
amenajat în orele libere un frumos 
teren de sport. în această muncă s-au 
evidențiat Florea Coțolboiu, președin
tele asociației sportive din comună, 
Gogu Stănică, Ion Prodan șl alți 
tineri.

Valerie Bălăci — elev

• Tinerii sportivi din centrul pe
trolifer Țicleni au muncit cu entu
ziasm, pentru amenajarea unui nou 
teren de sport, care a fost inaugurat 
intr-un cadru festiv. Cu acest prilej 
s-au disputat două meciuri de fotbal 
și întreceri atletice. Tot aici, se află 
in curs de amenajare un bazin de 
înot.

Gh. Fomelescu — coresp.

Cupa Consiliului General al UCFS 
a revenit sportivilor ieșeni. lașul a cu
cerit cele mai multe victorii pe ramuri 
sportive (5) și a avut cea mai bună

CLASAMENT PE REGIUNI

1. IAȘI 245 p (locul I la handbal 
băieți, gimnastică băieți, volei bă
ieți și fete, fotbal).

2. SUCEAVA. 183 p (locul I la 
ciclism băieți, trîntă, gimnastică 
fete).

3. BACAU 175 p (locul I Ia atle
tism, ciclism fete, oină).

4. MUREȘ" AUTONOMA MA
GHIARA 162 p (locul I la handbal 
fete, popice)

mobilizare. Iar la capitolul organizare, 
consiliul regional UCFS Iași — care a 
fost temeinic sprijinit de organele locale 
— merită una dintre cele mai mari note. 
Întrecerile au fost larg popularizate pe 
meleagurile bîrlădene, traseele de legă 
tură între cele trei centre ca și bazele 
sportive folosite s-au bucurat de o 
pavoazare atrăgătoare și îmbelșugată, 
mii de oameni ai muncii de la sate 
au fost invitafi să participe la dumini
cile cultural-sportive organizate simul
tan în numeroase comune din raionul 
Birlad. Mecanismul conducerii compe
tiției a funcțional aproape fără defect, 
transformind concursurile într-o auten
tică sărbătoare sportivă. Acum, viitoa 
rele gazde ale finalelor Spartachiadei 
sportivilor de la sate — regiunile Ma
ramureș, Ploiești și Hunedoara — au, 
la rindul lor, ctivînlul ..

Intense pregătiri in
(Urmare din pag. 1)

îndeplinirii lui, adoptându-se măsuri 
concrete acolo unde au fost semna
late neajunsuri. Cu sprijinul Cămine
lor culturale, Caselor raionale de cul
tură, prin afișe și panouri, stații de 
raidioficare etc. se va face o largă 
popularizare a „Concursului pentru 
Insigna de Polisportiv" atît la orașe, 
cît și la sate.

Considerăm că tovarășii de la con
siliul regional UCFS Maramureș 
au făcut un plan de acțiune cuprin
zător. Dar, ca o lipsă a lui, semna
lăm faptul că prevede termene prea 
îndepărtate pentru concursurile pro- 
priu-zise. în multe regiuni și raioa-

Longevitate,
Ați citit, desigur, știrea apărută re

cent în ziare că în Iran un om a atins 
vîrsta de 196 de ani. Ați citit și... parcă 
nu v-a venit să credeți. 196 de ani! 
Nouă însă, vă spunem sincer, știrea ni 
sa părut cît se poate de banală. Și, pe 
bună dreptate. De ce trebuie să mergem 
pînă în Iran ca să găsim un om de 
196 de ani, cînd s-au ivit la noi cazuri 
de longevitate de 10 ori mai mare. Și 
nu unul răzleț, căutat cu luminarea prin 
cine știe ce coclauri, ci 22 (citiți bine: 
douăzeci și două) ! Cel mai „ttnăr" 
dintre acești oameni are... 1941 de ani, 
și 4 luni, iar vîrsta totală a celor 22 
de fenomene însumează... 42.711 de ani 
bătuți pe muchie.

Unde pot fi găsiți acești oameni ? Vă 
dăm adresa exactă : 11 dintre ei locuiesc 
în comuna Ișalnița, iar ceilalți 11 tră

— Cezar; împărat din Roma!
— Piilrașcu; din.

iesc în comuna Bratovoești, pe melea 
gurile Olteniei. Și să vă mai dăm un 
amănunt: la etatea asta joacă fotbal I 
Și încă cu ce foc ! Nu ne credeți ? 
N-aveți decît să vă interesați la Consi
liul regional UCFS Oltenia și veți afla 
că nu mai departe decît acum două săp- 
tâmîni faimoșii longevini au susținut 
un meci de fotbal, cu ocazia fazei inter- 
raionale a „Cupei Agriculturii*, la care 
au participat raioanele Balș, Olteț, 
Craiova, Filiași și oraș Craiova. In fața 
spectatorilor au apărut pe teren, chiar 
în primul meci, fotbaliștii despre care 
v-am vorbit: cei de la G.A.C. Ișalnița 
și cei de la G.A.C. Bratovoești.

S-au marcat multe goluri, dar s-au în
scris și de o parte și de alta, astfel că 
la fluierul final al arbitrului echipele se 
aflau la egalitate: 3 goluri înscriseseră 
cei din Ișalnița și tot 3 marcaseră șl 
fotbaliștii din Bratovoești. Conform re
gulamentului, urma să se califice pentru 
următoarea etapă echipa cu media de 
vîrstă mai mică. Au fost puse pe masă 
buletinele de identitate și... a început 
socoteala. Treaba era un pic dificilă. 
Trebuia întîi să aduni, apoi să faci ope
rații de împărțire, să transformi lunile 
în zile și zilele în luni și... cite și mai 
cite. Dar, cum unul dintre arbitrii de 
tușă, tov. Ileclier, era contabil de me
serie, privirile tuturor s-au luminat. In 
5 minute calculul trebuia să fie gata. 
Și a și fost. Tov. Hecher a prezentat 
conducătorilor celor două echipe hirtia 
pe care făcuse socotelile:

G.A.G. Ișalnița : 21356 de ani, cu o 
medie de vîrstă de 1941,4 ani.

regiunea Maramureș
ne din țară sute de tineri au și în
ceput trecerea normelor și nu este 
exclus ca și în regiunea Maramureș 
asociațiile sportive să o ia înaintea 
planurilor întocmite și să treacă la 
organizarea concursurilor. Este ne
cesară deci o revizuire a termene
lor propuse în acest plan, treeîndu- 
se cît mai urind la o muncă de 
îndrumare concretă a asociațiilor 
sportive. Dacă pînă la 20 octom
brie se va termina doar instruirea 
cadrelor, atunci concursurile aînd 

vor începe ? La iarnă ? Deoarece în 
regiunea Maramureș iarna se aș
terne mai devreme ca in alte re
giuni, sînt necesare măsuri cît mai 
urgente pentru remedierea deficien
țelor semnalate.

nu glumă!
G.A.G. Bratovoești : 21355 de ani cu 

o medie de vîrstă de 1.941,3 ani
Ce se întîmplase ? Arbitrul însărcinat 

cu socoteala nu adunase vlrstele jucă
torilor, ci... anii în care s-au născut! 
Și, în baza acestui nou sistem de calcu
lat, fotbaliștii din Bratovoești, care a- 
veau media de vîrstă de 1941,3 ani au 
fost declarați învingători, în dauna celor 
din Ișalnița, a căror medie de vîrstă 
era de 1941,4 ani.

„învinșii* au protestat. Tov. Ionel 
Tănasie a spus că socotelile se fac alt
fel, că se adună etatea fiecărui jucător 
și apoi se face media. In care caz s-ar 
fi ajuns la următorul rezultat :

IȘALNIȚA : cu o medie de vîrstă de 
21.6 ani.

BRATOVOEȘTI : cu o medie de 
vîrstă de 22,4 ani.

Ișalnița !!

Desen de S. Novac

Dar n-a fost chip să-i convingă pe 
arbitrii. Tov. Miu care condusese la 
centru, s-a și supărat:

— Asta-i bună ! Am în spate atîția 
ani de arbitraj, am făcut numai țin 
minte cîte medii de vîrstă șî acuma vii 
dumneata să faci pe deșteptul !

Tov. Tănasie nu s-a dat bătut, sus- 
ținind că numai adunarea vîrstei reale 
a jucătorilor poate să dea o medie a- 
devorată.

— Vezi că nu te pricepi ? Din moment 
ce anii adunați ai celor de la Bratovo
ești sînt mai puțini însemnează că a- 
ceștia sînt mai tineri. Și dumneata o 
ții una și bună că trebuie să se cali
fice Ișalnița. Lasăne, nene, în pace 1

Și astfel prin acest calcul cu totul 
„original*, grație tov. Miu și Ileclier, 
avem 22 de oameni care mai au puțin și 
serbează fiecare 2000 de ani! Frumoasă 
vîrstă. Cite n-au văzut oamenii ăștia ! 
L-au cunoscut pe Alexandru Macedon, ' 
au dat mîna, poate, cu Socrate, s-au în- 
tîlnit cu Decebal și au văzut în realitate 
„Cartagina în flăcări*, nu ca noi pe e- 
cran panoramic, la cinematograf...

JACK BERARIU 
VASILE GODESCU

„Concursul pentru Insigna de Polisportiv**

Pregătiri la Buzău
Sportivii buzoieni au primit și ei cu 

multă bucurie vestea organizării „Con
cursului pentru Insigna de Polisportiv*. 
Organul raional UCFS și consiliile aso
ciațiilor sportive vor elabora zilele aces
tea un plan de acțiune pentru organi- 
zarea în toate asociațiile a întrecerilor 
pentru îndeplinirea normelor.

Cu ocazia „zilei președinților" consiliul 
raional UCFS, va prelucra regulamentul 
„Concursului pentru Insigna de Polispor
tiv" eu membrii consiliilor asociațiilor 
sportive, cu antrenorii, profesorii de e- 
dueație fizică, instructorii voluntari și 
sportivii fruntași.

Cele mai mari asociații sportive din 
Buzău, Progresul și Voința au început 
pregătirile pentru organizarea unor în- 
treceri model, pentru îndeplinirea norme
lor „Insignei". La aceste concursuri au 
fost invitați activiștii tuturor'asociațiilor 
din oraș precum și o serie dc cadre 
tehnice și sportivi care activează în com
petiții oficiale.

C. NICULESCU- 
corespondent



0 000 de sfudenți s-au. alinia/ în 
st an la startul întrecerilor din cadrul 
ipionatelor republicane universitare ! 
ră record, care vorbește de ta sine 
pre amploarea acestei frumoase cam- 
'ții rezervată tineretului studios din 
i noastră.
ucă de la primele întreceri — pe 
pe, ani de studii și facultăți — 
piona/ele republicane universitare s-au 
cat la un nivel superior edițiilor 
:edente obținîndu-se performanțe vo
tase.
h urmă cu două săptă- 
ii, la Predeal, Sinaia, 
fțeni și Brașov s-au In
ii cîștigâtorii fazelor 
centrele universitare.

lă zece zile de întreceri 
disputate, cel mai buni 

tre ei (aproape 700)
1 calificat pentru finale
le la București. Aici, în 
’le și pe terenurile de
rt, finali știi s-au stră- 
t să aibă o comportare 
moașă, să obțină rezul- 
> bune. Cei mai mulți 
tre ei au reușit acest
ru. Ne referim la stu- 
ții din centrele uni ver
ve București, Iași și 
ii ș oara
Reprezentanții centrului 
verși tar din Capitală au 
inul în această compe-
2 cele mai multe titluri 
campioni. Din rlndurile
o frumoasă impresie 
lăsat alleții Ecaterina 

?șn (care a cucerit 4 
uri de campioană uni ver
vă), Ion Marconi (cam- 
i universitar la proba 
400 mg). Elena Ciu- 
ru, gimnaștii Gheor- 

Condovîcî și Elena 
ă (campioni la indici- 
tl compus), voleibaliste- 
de la ICF și Universi- 
; etc. r
par tivii ieșeni și timișoreni au reușit
i comportarea lor bună să stimuleze 
~ecerlle de atletism, volei, gimnastică 
baschet. Mitlți dintre ei au îmbrăcat 
ourile de campioni universitari. 0 
ă bună se cuvine și fotbaliștilor de la 
ti tu tul de Mine din Petroșeni, clasați 
primul toc. Buna lor pregătire și dîr- 
ia cu care au jucat le-a adus mult
ii tul titlu.
‘ără îndoială că spectatorii se aștep- 

la mai mult din partea reprezentan- 
r Centrului universitar Cluj, erau 
a să~i vadă printre primii. Acest lucru 
s-a îutîmplat însă, deși la Cluj există 
puternic centru universitar, cu tra- 

e în sport, care dispune de o bună 
ă materială. Spre surprinderea tutu- 
. sportivii clujeni s-au prezentat sub 
sptări, nereușitul anul acesta să cu- 
?.aseă nici un. titlu de campion. Ne 
?ptam de asemenea la rezultate mai 
ie din partea Centrului universitar

din Brașov. Sportivii brașoveni aveau 
toate condițiile sâ fie prezenți în finale 
la mai multe probe, insă slaba partici
pare la fazele pe institute și centrul uni
versitar a făcut ca ei sâ evolueze doar 
la cîteva discipline. Este adevărat că 
voleibaliștii și atletul Dorel Comșa s-au 
clasat pe primele locuri, dar aceasta 
este prea puțin.

Campionatele republicane universitare

Terenurile I.M.F. Handbalul a atras mulți spectatori 
care au asistat la meciuri de un bun nivel. In foto
grafie: studenții de la Institutul Politehnic Timi

șoara înscriu un nou gol

organizate de C C. al U.T.M., U.A.S.R., 
Ministerul Invățămîntului și UCFS s-au 
bucurat de condiții optime de desfășura
re. Incepînd cu cazarea și transportul 
participanțîlor la întreceri și sfîrșind cu 
arbitrajele, totul a fost la înălțime. 
Ediția 1963 a „republicanelor* univer
sitare a constituit o adevărată sărbă
toare a sportului studențesc, un minunat 
prilej de atragere a studenților în acti
vitatea sportiva și de afirmare a celor 
mai talenlați dintre ei. In noul an uni
versitar, activitatea sportivă din institute 
și facultăți va trebui să cunoască o 
preocupare și mal susținută pentru însu
șirea măiestriei sportive, pentru îmbu
nătățirea continuă a performanțelor.

Lozinca „Primii ,1a învățătură, primii 
în sport*, trebuie să mobilizeze pe fle
car e student pentru a obține note cit 
mai bune la carte și performanțe bune 
în sport.

Bilanțul întrecerilor...
ATLETISM

Int-r-ecerile de pe stadionul Tine
retului s-au caracterizat printr-o lup
tă pasionantă, încheiate la unele probe 
cu rezultate promițătoare. Iată cam
pionii republicani universitari : mas
culin, 100 m : D. Comșa (Brașov) 10,9;

40,67

41,11
m; 4

m ; disc — Elena Cosac (Buc.)
; greutate — Ildio Sabo 10,37
100 — București I 50,1.

m
x

Timp
tutului

Stadionul Tineretului a găzduit 
tism. Iată un aspect din timpul 

de 3 000 m.

HANDBAL
de trei zile terenurile Insti- 
Medico-farmaceutic au găz

duit întrecerile de hand
bal. Sutele de spectatori 
au urmărit meciuri de o 
bună valoare. D ntre e- 
chipe s-a impus repre
zentativa Institutului Po
litehnic Timișoara în rîn- 
dul căreia au evoluat 
studenți cu „state, de 
serviciu" în prima cate
gorie a țării.

MASCULIN : 
tutui Politehnic 
ra — campioană 
tară ; 2. I.C.F.; 
tutui Politehnic 
4. Universitatea 
rești.

FEMININ : 
tul Pedagogic 
— campioană 
ră ; 2. I.C.F.; 
tul Pedagogic
4. Universitatea C'uj.

întrecerile de atle- 
desfășurării probei

Foto :

Panoul fruntașilor

Mihai Pă&culescn
1. Insti-
Timișoa- 
universi- 
3. Irasti-

Galați ; 
Bucu-

Institu-
Timiișoara 

uni vers: ta- 
3. Institu- 
București;

i.

GIMNASTICĂ
MASCULIN : clasa

mentul pe echipe) — 
categ. I : 1. București I —
490.30 p ; 2. București II
480.31 p. Categoria a Il-a:

București I 435,15 p ;
București II 415.15 p; 
Cluj 382,65 p. Indivi- 

catego-

Sanda Clondescu
3.
dual compus
ria maeștri : 1. Gh. Con- 
dovici (Buc.)
2.

Niculae lonescu

106,60 p ;
Miclăuș 

(Buc.) 102,30 p; 3. A. Gruiu (Timișoara) 
95,95 p. Categ. I: 1. G. Levente (Buc.) 
107,40 p ; 2. K. Norbert (Buc.) 106,25 
p ; 3. A. Bogdan (Buc.) 105,90 p.

FEMININ : (clasament P® echipe) 
— categ. I : 1. I.C.F. București 308,40 
p ; 2. Universitatea Cluj 282,1a p; 3. 
Universitatea Timișoara 237,15 p. Ca
teg. a Il-a : 1. București I 330,80 p ; 
2. Inst. pedag. Iași 308,15 p; 3. Bucu
rești II 294,75 p. Individual compas — 
categoria maestre : 1. Elen-a 
(I.C.F.) 64,35 p ; 2. Ghizela
(I.C.F.) 64,05, 3. Despina

V. Bageae Petre

1:57,4 ; 1 500 m —
3 000 m — Fl. Luca

110 mg — Liviu
15,3 ; 400 mg —

200 m — D. Comșa 23,0 ; 400 m — I. 
Marconi (Timișoara) 51,9 ; 800 m — 
Mihai Luca (Iași) 
Mihai Luca 4:07,0 ; 
(Timișoara) 9:14,0 ;
Preda (București)
I. Marconi (Buc.) 56,3 ; lungime — R. 
Radoslav (Buc.) 7,11 m ; înălțime — C. 
Semen (Buc.) 1,90 m ; triplu salt — 
D. Vlădescu (Buc.) 14,82 m ; prăjină
— L. Cristescu (Buc.) 14,01 m ; disc — 
M. Pleev (Timiș.) 43,11 m ; greutate
— A. Gagea (Iași) 14,60 m ; suliță — 
V. Socol (Buc.) 66,10 m ; ciocan — I. 
Chiran (Buc.) 39,80 m ; 4x100 — Bucu
rești I 43,2 ; 4x400

FEMININ : 100
Cheșu (Buc.) 12,4; 
Cheșu 25,9; 400 m
800 m — Rodica Stanciu 
80 m.g. — Jana Deac

Niță 
Adam 
Gruev 

(I.C.F.) 61,60 p. Categ. I: 1. Coca Ba- 
beș (I.C.F.) 71,50 p; 2. Elena Fleisz 
(I.C.F.) 67,15 p; 3. Agneta Farago 
(I.C.F.) 66,30. Categ. a Il-a : 1. Olimpia 
Tofan (Inst. Pedag. Iași) 68,10 p; 2. 
Elena Popa (Univ. Buc.) 67,30 p; 3. 
Anelise lost (I.M.F. Buc.) 67,25 p.m —

200 m
— Ec. BASCHET

— Timișoara 3,31:2.
Ecaterina

— Ecaterina 
Cheșu 58,7 ; 

(Buc.) 2:36,2;
(Buc.) 12,6;

înălțime — Olga Borangic (Buc.) 1,41 
m ; lungime — Elena Ciulinaru (Buc.) 
5,41 m; suliță — Rodica Bucea (Buc.)

-..  = KȘETl J Ml LIII...... ......  ... . E----

MASCULIN : 1. Inst. Politehnic Ti
mișoara — campioană universitară ; 
2. I.C.F.; 3. Universitatea București; 
4. Inst. Agronomic Cluj. FEMININ : 
1 I.C.F. București — campioană uni
versitară; 2. Universitatea Cluj; 3. 
Universitatea București; 4. Inst. Pe
dagogic Timișoara.

ci mai iscusiți cățărători: dlnamoviștii din Brașov
VOLEI

începutul lunii septembrie a auut 
etapa finală a Alpiniadei R.P.R. 

anul 1963. Concursul la care au par- 
pat 7 echipe s-a desfășurat in ma
ul Suhard (Lacul Roșu).
''itlul. de campioană a R.P.R. pe a- 

1963 a revenit echipei DINAMO 
\AȘOV, conducător Nicolae Jita- 
cu timpul de 79:30,01. Pe locul 2 

u clasat alpiniștii clubului sportiv 
ința București, conducător Mircea 
gdan (82:19,05), iar locul 3 a reve- 
formației Casa Ofițerilor Brașov, 

aducător Emilian Cristea (85:00,06) 
e a obținut cel mai bun timp de 
arare, dar din cauza unor greșeli 
nise de concurenți pe traseu a fost 
lalizată. Urmează în clasament: 
.erurgistul Hunedoara, conducător 
a Pichiu (93:02,08), Voința Brașov 
iducător Norbert Himesch (104:55,08), 
’.R. Petroșeni, conducător Gheor- 
? Avram (108:08,00) și I.T.B. Direc- 
Bucureșli, conducător Petre Bogoiu 

1:04,02).

GHEORGHE POP.
Echipa Dinamo Brașov, campioană republicană la alpinism pe 1963. De Ia stingă 
la dreapta; Mircea Opriș, Nicolae Jitaru, Gheorghe Negustorii și loan Goleșiu^

Succesul voleibaliștilor de la Insti
tutul Politehnic Brașov poate fi con
siderat surpriză. Ei au reușit să se 
claseze înaintea Universității Timi
șoara în care evoluau voleibaliști 
cunoscuți din formația Științei Timi
șoara — din prima categorie a țarii.

Masculin : 1. Inst. Politehnic Brașov
— campioană universitară ; 2. Univer
sitatea Timișoara ; 3. I.C.F. ; 4. Inst. 
Politehnic Galați. Feminin: 1. I.C.F.,
— campioană universitară ; 2. Univer
sitatea București ; 3. Inst. Pedagogic 
Timișoara ; 4. Universitatea Iași.

FOTBAL
1. Institutul de Mine Petroșeni —

campioană 
București; 
București, 
Galați.

universitară ; 2. I.M.F.
3. Institutul Politehnic
4. Institutul Politehnic

Materiale 
STANTIN

redactate de CON-
ALF.XE și VASILE 
TOFAN

Ecaterina Cheșu

Ștefan Sava

Văzu{i de Neagu Radulescu
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TOKYO1364

Luptă strînsă între pista! 
și... fondiști

| BAZELE OLIMPICE DE LA TOKIO i
PRIMII CAMPIONI LA JUNIOR 

Al CAPITALEI

Antrenorul Petre Cișmigiu, care a vizitat Japonia în primăvara 
acestui an, continuă în articolul de mai jos prezentarea bazelor 
olimpice de la Tokio.

Fără îndoială că pentru antrenori și tehnicieni, pentru sportivii 
noștri care vor lua parte la marea întrecere din capitala Japoniei, 
caracteristicile locurilor pe care vor avea loc concursurile din cadrul 
Jocurilor Olimpice prezintă O mare însemnătate. De buna lor cu
noaștere, de adaptarea la condițiile de concurs depinde în mare 
măsură succesul în întrecere.

PARCUL SPORTIV KOMA- 
ZAWA („KOMAZAWA SPORTS 
PARK"), situat la cea 10 km vest 
de satul olimpic, este în curs de 
construcție și va fi terminat în 
iunie 1964.

BAZELE OLIMPICE DIN PERIME
TRUL ORAȘULUI TOKIO

PARCUL EQUESTRU („BAJI 
KOEN“) este situat în apropierea 
complexului sportiv Komazawa, la

pic și a fost amenajat în 1940 în 
vederea ediției a 14-a a Jocurilor 
care urma să aibă loc la Tokio și 
care a fost contramandată din cau
za războiului.

Lacul artificial va găzdui probele 
olimpice de canotaj academic. El 
are o lățime de 70 m și o lungime 
de 2 400 m.

în prezent se desfășoară lucră
rile de lărgire a lacului, pînă la 
90 m, și de amenajare a tribunelor 
pentru 3 000 de spectatori.

Apa are o adîncime de 3 m.
PE POLIGONUL DE TIR ASA- 

KA („ASAKA SHOOTING RAN-

CHICHI8UKAUUCAWA
QOHIYA

ASAKA
NATIONAL STADIUMTOKOROZAWA

■satul olimpic
1BATINUL METROPOLITAN

KINUTA

KOHAKUCNWAS! DA MIMORIAL MIL)

HACMI03I

SAGAMIKO K0FIA7AWA

HLTROPOUTAN 
\GYMNAsm

MITSUZAW I

cuprinde o 
principale : 

(„Gimna- 
probele de

Parcul se întinde pe o suprafață 
de cea 413 000 m! și 
serie de baze olimpice

Sala de gimnastică 
sium“) va adăposti 
lupte libere și clasice.

Construcția a ajuns la roșu. Ea 
este interesantă din punct de ve
dere arhitectonic. S-a realizat o 
îmbinare între stilul modern și sti
lul vechilor pagode japoneze. Aco
perișul este susținut de 4 stîlpl ex
teriori și constituie o realizare in
genioasă inginerească. Sala va fi 
dotată cu tribune fixe pentru 4 000 
de spectatori și tribune mobile pen
tru încă 1 000 de spectatori. O 
deosebită atenție se acordă insta
lației de iluminare a. sălii (2 500 
lucși), deoarece întrecerile vor fi 
transmise prin televiziune.

Stadionul de atletism („Athletic 
stadium**) va fi folosit pentru an
trenamentul atleților și pentru tur
neu) jocurilor de fotbal. Pista de 
atletism va avea aceleași caracte
ristici ca și pista de la stadionul 
olimpic. Tribunele vor putea cu
prinde 20 080 de spectatori. Sub tri
bune 
mere 
bufet 
virea

se vor amenaja vestiare, ca
de odihnă, dușuri și băi, un 
și un restaurant pentru ser- 
mesei de prînz.

Sala de 
Court") va fi 
Ea va avea 
de spectatori.

în afară de
complexul mai cuprinde 2 terenuri 
de hochei pe iarbă și 2 stadioane 
mici pentru 
liștilor.

volei 
gata în 
tribune

(„Volley-ball 
martie 1964. 
pentru 4 000

aceste baze sportive,

antrenamentul fotba-

cca 10 km de satul olimpic. în acest 
parc se vor desfășura probele olim
pice de dresaj, pentru care s-au 
amenajat terenuri speciale, prevă
zute cu tribune cu o capacitate de 
5 000 de spectatori.

Parcul cuprinde și o serie de te
renuri de antrenament, un manej 
pentru 160 de cai, prevăzut cu in
stalații moderne pentru adăpatul și 
hrana cailor, locuințe pentru îngri
jitori, iar alături de parc se află 
în curs de amenajare un centru 
pentru asistență medicală.

SALA WASEDA („WASEDA ME
MORIAL HALL") se află în cadrul 
universității Waseda, la circa 6 km 
de satul olimpic. Ea a fost con
struită în 1957 în cinstea aniver
sării a 75 de ani de la fundarea 
universității. Suprafața arenei 
sportive permite instalarea a 10— 
20 piste de scrimă de 2 x 18 m. Sala 
este prevăzută cu tribune pentru 
3 000 de spectatori și poate fi fo
losită și în alte scopuri : pc-ntru 
concerte sau adunări festive.

SALA KORAKUEN („KORA- 
KUEN ICE PALACA") este folo
sită în prezent ca patinoar și va 
găzdui în timpul jocurilor galele 
de box. Această sală este situată 
în complexul distractiv „Kora- 
kuen“, situat la 8 km de satul 
olimpic, compus dintr-un stadion 
de besbol, o sală specială de box, 
unde se desfășoară în prezent galele 
profesioniste, și care va fi folo
sită în timpul Jocurilor ca sală de 
antrenamente.

TRASEUL DE CANOTAJ TODA 
(„TODA ROWING COURSE") este 
situat la cca 26 km de satul olim-

GE“), situat la cca 23 km nord- 
vest de satul olimpic, se vor des
fășura probele de tir la armele li
bere și la pistoale, inclusiv proba 
de tir din cadrul pentatlonului. 
Lucrările se află în curs de exe
cuție, fiind planificate ca să fie 
terminate în martie 1964. Pentru 
concursurile preolimpice din oc
tombrie 1963 vor fi terminate 
doar instalațiile de pistol viteză 
și o parte din standurile de armă.

Standurile prezintă o serie de 
caracteristici speciale de care va 
trebui să se țină seamă în pregă
tire. întoarcerea siluetelor la pis
tol viteză se va face invers fată de 
instalațiile obișnuite ( de la stingă 
spre dreapta) și foarte rapid — în 
0,17 sec.

POLIGONUL DE TALERE TO- 
KORAZOWA („TOKORAZOWA 
SHOOTING RANGE") este situat la

cca 27 km de satul olimpic, la cca 
7 km de poligonul Asaka și va fi 
amenajat în cursul anului 1964. în 
prezent pe locul viitoarei baze 
sportive este un teren agricol.

Se vor construi 2 standuri olim
pice, utilate cu 15 mașini de tip 
„Laporte". Trebuie să menționez 
că la Jocurile de la Roma s-a fo
losit un singur stand, lucru care 
a determinat pe organizatori să 
facă concursuri preliminarii elimi
natorii. La Tokio capacitatea stan
durilor va permite participarea la 
întrecere a tuturor concurenților 
însoriși.

Terenul este plat și va fi gazo- 
nat, iar talerele se vor profila pe 
cîmp deschis, singura lizieră de 
pădure de înălțime mică fiind la 
cca 700 m de linia de tragere. Ta
lerele sînt foarte casante și vor 
fi vopsite în alb — la fel cu cele 
folosite la noi.

BAZELE OLIMPICE CARE SlNT 
SITUATE ÎN ALTE LOCALITĂȚI

LACUL SAGAMI („LAKE SA- 
GAMI“), pe care vor avea loc pro
bele de caiac-canoe, se află la cca 
60 km de satul olimpic. Este un 
lac natural cu apa dulce, într-o 
depresiune de teren accidentat. La
cul se află într-o regiune muntoasă 
pitorească la o altitudine de 167 
m destinată a fi folosită ca parc 
național, foarte apreciat de.. . pes
carii amatori. Lîngă lac se află 
orășelul turistic Sagamiko, legat 
de Tokio prlntr-o oale ferată elec
trică. Lățimea lacului este de cca 
600 m iar lungimea de 2400 m. 
Pentru sportivi există o casă de 
odihnă destul de spațioasă, iar nu 
departe de lac se află hotelul Sa- 
miko.

VELODROMUL ȘI TRASEUL 
DE CICLISM HACHIOGI. Probele 
de ciclism se vor desfășura în oră
șelul Hachiogi situat la 40 km vest 
de satul olimpic. Lucrările de con
strucție a velodromului vor începe 
anul acesta și se vor termina în 
1964. Pista lungă de 400 m și lată 
de 7,5 m va fi din beton. Se vor 
amenaja tribune pentru 3 000 de 
spectatori, un restaurant, vestiare 
și camere de odihnă pentru ci
cliști.

Probele de fond se vor disputa 
în jurul orașului Hachiogi. Tra
seul probei pe echipe este de 42 
km (în 2 sau 3 ture). Proba indi
viduală va avea loc pe un traseu 
le 23 km în 8 ture. Se va alerga 
pe o șosea asfaltată, cu lățimea 
minimă de 6 m. Deplasarea ci
cliștilor de la satul olimpic la Ha
chiogi se va face cu trenul sau 
autobuzele, deplasarea pe bici
cletă fiind aproape imposibilă din 
cauza circulației extrem de aglo
merate pe această arteră.

ING. P. CIȘMIGIU

Campionatele de pistă ale junior 
bueureșteni au început sîmbătă dup; 
miază. Paralel cu întrecerile tinerilor 
cliști se desfășoară și un concurs îr 
pistarzii seniori și o „reprezentativă** 
fondiștilor. Programul interesant de 
ovalul de beton din parcul sportiv 
nanto a atras numeroși spectatori, c 
au fost pe deplin satisfăeuți.

In campionatele Capitalei își disp 
întîietatea juniori de categoria I și 
11-a. Prima probă din program, vite 
a revenit, după cum era și de aștept 
dinamovistului Mircea Popescu ca 
în semifinală l-a eliminat pe cel i 
periculos adversar, Dragoș Panaites 
realizînd un timp bun: 12,8 sec. In 
nală s a întîlnit cu campionul de... m 
fond la juniori, Gh. Radu, înregistr 
din nou 12,8 sec. Clasament: 1. 
Popescu (Dinamo), 2. Gh. Radu (Ol 
pia), 3. D. Panaitescu (Steaua), 4. 
Stan (Steaua). La juniorii de catcgo 
a 11-a a învins Paul Soare (Steal 
urmat în clasament de D. Radu (Steau 
D. Dumitrescu (S.S.E. nr. 1) și N. 1 
cop (Steaua).

I DE PRETUTINDENI
• 30 de țări cu un efectiv de peste 1 700 de sportivi (schiori, pati

natori, hocheiști, boberi) și-au anunțat participarea la Jocurile 
Olimpice de iarnă care vor începe la sfîrșitul lunii ianuarie 1964 în 
orașul austriac Innsbruck. Delegația S.U.A. va cuprinde 146 de 
sportivi și sportive, Austria și Germania (echipă unită) au inserts 
cite 140 de concurenți, U.R.S.S. — 130, Suedia — 114, Elveția — 105, 
Italia — 101, R. P. Romină va participa la întrecerile de hochei pe 
gheață, schi și bob.
• La întrecerile atletic® din cadrai săptămînii internaționale olim

pice de la Tokio (8—15 octombrie) Anglia va fi reprezentată de 
Brace Tultoh, Brian Kilby, Dorothy Hyman și Mari Bignal-Rand.
• La 25 august în Nigeria au început oficial pregătirile în vederea 

Jocurilor Olimpice de vară de la Tokio. La antrenamentele atlcților 
participă 150 de sportivi în rîndurile cărora, potrivit declarațiilor an
trenorului Davis Youngblade, există „cîțiva atleți care sint probabil 
cei mai buni din întreaga Africă-1 Pistele olimpice de slalom de la Innsbruck

^iiiiiiuuiiuuiiiuuiiiuiuuiiuuiiuuiuiiiiiiiiiiiiiiuilliiiuiuiiiiiuuuiinuuuiuuiâiuiumiuiuiiuihuuiiiiiiiiiiiiiiiuiuinuiuuiiimiuuiiuuii  iiiiiiiiiHiiiiiniiiiiiiiiiuiniiuiiiimiiiiiiiiiiiuiimiiuinniiuiuiiiiiiiiiic

Aspect din cursa de senii fond

Cu viu interes au fost așteptate ce 
fruntările dintre cei mai buni pista; 
și fondiști. La start; s-au aliniat urir 
loarele formații: PISTARZI : C. Tui 
se, D. Penescu, V. Burlacii, V. Voioși 
Gh. Vasilcseu, S. Duță și P. Simit 
FONDIȘTI : C. Dumitrescu, Gh. Răii 
lescu, N. Niculeșcu, I. Stoica, S. it 
hălțeanu, N. Grigore și G. Moicean 
Așteptările au fost satisfăcute pc dcpli 
disputele fiind extrem de atractive. Fc 
diștii au cîștigat cursa de elimjna 
prin C. Dumitrescu, secondat de V. B; 
lacu. La semifond (51 ture, cu spri 
după fiecare 3 turc), a ieșit învingăt 
G. Moiceanu cu 39 p urmat de V. Voi 

. șin, I. Stoica, V. Burlacii, S. Duță el 
Totuși, în clasamentul general după p 
ma zi, pistarzii au condus cu un ava 
de 4 puncte, deoarece N. Niculeșcu 
abandonat în cursa cu adi|iune 
puncte.

întrecerile au continuat luni dup. 
amiază. Record de participare la pr< 
ba de 500 m cu start de pe lex 
35 de juniori. Surpriză ! Pornit 
14-lea în cursă, Paul Soare (Steau 
care practică ciclismul numai de doi 
luni, e cronometrat cu 38,8 sec. El 
condus pînă cînd au evoluat ultim 
trei concurenți care au reușit să 
depășească. Victoria finală a reven 
lui M. Popescu, care își înscrie pei 
tra a doua oară numele pe tabloi 
campionilor Capitalei. CLASAMENT 
1. M. Popescu (Dinamo) 27,6; 2. G 
Jiadu (Olimpia) 38,0 ; 3. D. Panaitesi 
(Steaua) 38.2 ; 4. Paul Soare 38,3 ; 
C. Grigore (Voința) 39,3.

Din concursul pistarzilor și fondii 
tilor s-a mai consumat proba de u 
mărire individuală (4 000 m). La capi: 
tul unor întreceri viu disputate pr 
mul loc a revenit pistardului I 
Volcșin, care a realizat cel mai bu 
timp al zilei : 5:13,5. îl urmează > 
clasament fondistul I. Ardeleanu cai 
împreună cu C. Dumitrescu, G1 
Bădără și C. Ciocan a avut o con 
portare mai bună în această prol: 
reducind la două puncte avansul pil 
tarzilor în clasamentul general dur 
două zile de concurs. Deci lupta r; 
mine deschisă !

Azi de la ora 16 sînt programa: 
următoarele probe: urmărire indiv 
du ala juniori și 1000 m cu start c 
pe loc rezervată pistarzilor seniori 
fondiștilor.

TR. IOANIJESCU
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DUPĂ 5 ETAPE ÎN CATEGORIA B
Seria I

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — DI
NAMO BACĂU (2—2). Echipele și-au 
împărțit perioadele de dominare, ofe
rind celor peste 7 000 de spectatori un 
joc viu disputat. în prima repriză, 
printr-un joc cu pase precise și în 
plină viteză, Dinamo reușește să des
trame apărarea Ceahlăului punîndu-1 
la grea încercare pe portarul Radu 
care, în min. 4 și 28 nu reușește să 
rețină șuturile puternice expediate 
de Public.

La realizarea acestor două goluri, 
ale băcăoanilor au mai contribuit 
Harșani și Rădulescu. După pauză, 
jucătorii de la Ceahlăul intră hotă- 
rîți să refacă diferența și majoritatea 
timpului sînt în jumătatea de teren 
a dinamoviștilor. Cele 11 eornere ale 
Ceahlăului vorbesc de la sine des
pre raportul de forțe din această 
parte a jocului. Două lovituri de colț 
sînt fructificate : Mangalagiu (min.
58) reia în gol mingea venită de la 
Mungiu, iar Meder (min. 75) înscrie 
în urma loviturii executate de Mi- 
halache. (C. Nemțeanu-coresp.)

ȘTIINȚA CRAIOVA — CHIMIA 
FĂGĂRAȘ (4—1). După ce ratează 
numeroase ocazii, studenții deschid 
scorni în min. 35 prin Onea. După 
pauză Știința domină autoritar și con
duce în min. 73 cu 4—0 prin golurile 
înscrise de Onea (min. 61), Biscă (min. 
67) și Anton (min. 73). Oaspeții reduc 
scorul în min. 78 prin Dumitriu. (Șt. 
Gurgui-coresp.).

METALUL TÎRGOVIȘTE — FLA
CĂRA MORENI (2—1). Metalurgiștii 
puteau obține o victorie mai clară. 
Au înscris: Bălăceanu (min. 35) și 
Constantin (min. 85) pentru Metalul, 
Dragam (min. 63) pentru Flacăra. (M. 
Avanu-coresp.)

POIANA CÎMPINA — ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI (1—0). Unicul gol al în- 
tîlnirii a fost înscris de Marcul eseu 
(min. 20). (Șt. Constantinescu-coresp.).

Un aspect caracteristic tn fotbal: portarul e la pumlnt, mingea e în plasă șl 
firește cel care a marcat (în cazul de față Moldoveana) ridică miinile tn sus de 

bucurie. Fază din meciul Petrolul—Progresul

PROGRAMUL CAMPIONATULUI REPUBLICAN DE JUNIOR11963-1964
SERIA A VI-A

ETAPA I, 29 SEPTEMBRIE : Metalul Pi
tești — Electrica Fieni; Unirea Rm. Vîlcea
— C.F.R. Roșiori; Dinamo Pitești — Mus
celul Cîmpulung; Progresul Alexandria — 
Tractorul Corabia.

ETAPA A II-A, 6 OCTOMBRIE : C.F.R. Ro
șiori — Progresul Alexandria; Tractorul Co
rabia — Dinamo Pitești; Electrica Fieni — 
Unirea Rm. Vîlcea; Muscelul Cîmpulung — 
Metalul Pitești.

ETAPA A III-A, 13 OCTOMBRIE : Electrica 
Fieni — Muscelul Cîmpulung; Unirea Rm. 
Vîlcea — Progresul Alexandria; Dinamo 
Pitești — Metalul Pitești; Tractorul Corabia
— C.F.R. Roșiori.

ETAPA A IV-A, 20 OCTOMBRIE : Metalul 
Pitești — Tractorul Corabia; C.F.R. Ro
șiori — Electrica Fieni; Unirea Rm. Vîlcea
— Muscelul Cîmpulung; Progresul Alexan
dria — Dinamo Pitești.

ETAPA A V-A, 27 OCTOMBRIE : Muscelul 
Cîmpulung — Progresul Alexandria; Trac
torul Corabia — Unirea Rm. Vîlcea; Dina
mo Pitești — Electrica Fieni; C.F.R. Roșiori
— Metalul Pitești.

ETAPA A VI-A, 3 NOIEMBRIE : Unirea 
Rm. Vîlcea — Dinamo Pitești; Muscelul Cîm
pulung — C.F.R. Roșiori; Metalul Pitești — 
Progresul Alexandria; Electrica Fieni — 
Tractorul Corabia'.

ETAPA A VII-A, 10 NOIEMBRIE : Tracto
rul Corabia — Muscelul Cîmpulung; Pro
gresul Alexandria — Electrica Fieni; Di
namo Pitești —- C.F.R. Roșiori; Metalul Pi
tești — Unirea Rm. Vîlcea.

Desfășurarea primelor trei etape în campionatul categoriei B pri
lejuiește o serie de constatări în legătură cu nivelul fotbalului practicat 
în acest mare rezervor de cadre al primei categorii. Măsura luată de 
federație de a concentra cele mai bune echipe în două serii, a dus 
în mod firesc la un anumit echilibru valoric care se reflectă în clasa
mentele respective. De altfel, cele mai multe din relatările coresponden
ților noștri, pr«*zenți la jocuri, subliniază acest fapt.

Un alt aspect al etapelor disputate pînă acum e acela că, în general, 
calitatea fotbalului practicat în categoria secundă a crescut sensibil 
față de anii precedenți. Spectatorii din Cîmpia Turzii, Baia Mare, Cra
iova, Cîmpina sau Fălticeni etc au aplaudat numeroase faze dinamice, 
spectaculoase care au dovedit buna pregătire a echipelor.

Cu interes a fost urmărită evoluția formațiilor Dinamo Bacău și 
Minerul Lupeni care au activat ani de zile în „A". După trei etape, 
băcăoanii ocupă locul 8 în clasament iar Minerul locul îl, cu două 
jocuri pierdute. Cam slab pentru două echipe cu pretenții de a reveni 
în categoria A și decepționant pentru suporterii lor.

Sperăm că și etapele viitoare se vor disputa în mijlocul aceluiași 
mare interes din partea miilor de spectatori, că vor prilejui jocuri de 
calitate și afirmarea tot mai multor elemente tinere și talentate.

lată acum relatări asupra jocurilor de duminică.

FORESTA FĂLTICENI — UNIREA 
R. VÎLCEA (1—1). Deși a dominat cu 
autoritate, echipa locală n-a reușit să 
concretizeze superioritatea teritorială 
datorită jocului fără orizont al liniei 
de atac și apărării supranumerice a 
oaspeților. Au înscris: Pavel (min. 
48) pentru Foresta și Rădulescu (min. 
55) pentru Unirea. (Negru Lazăr-co- 
resp.)

ȘTIINȚA GALAȚI — TRACTORUL 
BRAȘOV (1—2). Partidă de bun ni
vel tehnic, în oare inițiativa a apar
ținut, pe rînd, ambelor formații. Go
lurile au fost înscrise de Binder 
(min. 64) și Iacob (min. 68) pentru 
Tractorul și de portarul Manta de la 
Știința din 11 m (min. 37). (Gh. Arse
nic și A. Sohenkman-coresp.)

METALUL BUCUREȘTI — C.F.R. 
PAȘCANI (1—0). Deși au învins, me
talurgiștii bucureșteni nu au mai 
realizat aceeași bună comportare din 
meciul cu Metalul Tîrgoviște. Linia 
de atac a fost neinspirată, înghesuind 
aproape tot timpul jocul pe centru, 
fapt care a ușurat mult sarcina apă
rării adverse. Olaspeții s-au apărat 
bine și numai o greșeală a făcut ca

Foto : Mircea Popescu-Ploiești

SERIA A VII-A

ETAPA I, 29 SEPTEMBRIE : Siderurgistul 
Hunedoara — Minerul Deva; Electroputere 
Craiova — Pandurii Tg. Jiu; Jiul Petrila — 
Victoria Câlan; Minerul Lupeni — Știința 
Craiova.

ETAPA A II-A, 6 OCTOMBRIE : Victoria 
Câlan — Electroputere Craiova; Minerul 
Deva — Minerul Lupeni; Știința Craiova — 
Siderurgistul Hunedoara; Pandurii Tg. _ Jiu
— Jiul Petrila.

ETAPA A III-A, 13 OCTOMBRIE : Minerul 
Deva — Jiul Petrila; Siderurgistul Hunedoa
ra — Pandurii Tg. Jiu; Electroputere Cra
iova — Minerul Lupeni; Știința Craiova — 
Victoria Câlan.

ETAPA A IV-A, 20 OCTOMBRIE : Victoria 
Câlan — Siderurgistul Hunedoara; Electro
putere Craiova — Minerul Deva; Jiul Pe- 
trila — Știința Craiova; Minerul Lupeni — 
Pandurii Tg. Jiu.

ETAPA A V-A, 27 OCTOMBRIE : Știința 
Craiova — Electroputere Craiova; Victoria 
Câlan — Minerul Lupeni; Pandurii Tg. Jiu
— Minerul Deva; Siderurgistul Hunedoara
— Jiul Petrila.

ETAPA A VI-A, 3 NOIEMBRIE : Minerul 
Lupeni — Siderurgistul Hunedoara; Pandurii 
Tg. Jiu — Știința Craiova; Jiul Petrila — 
Electroputere Craiova; Minerul Deva — 
Victoria Câlan.

ETAPA A VII-A, 10 NOIEMBRIE : Victoria 
Câlan — Pandurii Tg. Jiu; Electroputere 
Craiova — Siderurgistul Hunedoara; Mine
rul Deva — Știința Craiova; Minerul Lu
peni — Jiul Peirila. 

ei să părăsească terenul învinși. îna
intarea lor a greșit însă de multe ori, 
mai ales tactic, lăsîndu-se mereu sur
prinsă în ofsaid. Unicul punct al 
partidei a fost înscris de mijlocașul 
Paul Popescu în min. 18. A condus 
cu multe ezitări și insuficient de ener
gic V. Paladescu (Galați). Trebuie 
să consemnăm atitudinea reprobabilă 
a antrenorului echipei oaspe, M. Țăn- 
dărescu, care a proferat injurii la 
adresa jucătorilor și a publicului, 
pentru care trebuie aspru sancționat. 
(D.C.)

Seria a ll-a
IND. SÎRMEI C. TURZII — MI

NERUL LUPENI (5—1). Peste 4 000 
de spectatori au asistat la această 
partidă în care echipa locală a învins 
la scor o formație care, în ciuda celor 
cinci goluri primite, a jucat bine iar 
în urmă cu cîteva luni activa în pri
ma categorie a campionatului. Jocul a 
fost de un bun nivel tehnic, în spe
cial în prima repriză cînd ambele 
formații au prestat un fotbal specta
culos, cu faze dinamice și cu multe 
acțiuni ofensive purtate de la o poartă 
la alta. Echipa din Cîmpia Turzii 
a meritat victoria, chiar la această 
mare diferență de goluri, deoarece a 
jucat mai legat tot timpul meciului 
și în repriza a doua a atacat conti
nuu, reușind să-și finalizeze acțiunile 
ofensive aproape de fiecare dată. 
Minerul, deși a pierdut la scor, nu 
a lăsat o impresie proastă. Atacul 
oaspeților a funcționat bine în repri
za întîi și mulțumitor în cea de a 
doua. Nu a putut marca mai multe 
goluri din cauza jocului bun prestat 
de întreaga apărare a gazdelor și în
deosebi a portarului Duca, care a 
„prins" o zi foarte bună.

Golurile au fost marcate în ordine 
de următorii : Chețan (min. 17), Dră- 
ghici (48), Daraban (57), Mureșan (61 
și 84) și Băluțiu — pentru Minerul — 
(87).

S-au remarcat : de la învingători 
întreaga echipă, mai ales portarul 
Duca, iar de la oaspeți Băluțiu, Ion 
C. Ion și Stand. (P. Țonea-coresp.)

C.F.R. TIMIȘOARA — C.S.M. CLUJ 
(3—1). Gazdele au dominat întreaga 
repriză primă, dar nu au putut des
chide scorul decît în min. 44 prin 
Șețu. Imediat după reluare, oaspeții

SERIA A VIII-A
ETAPA I, 29 SEPTEMBRIE : Metalul T. Se

verin — C.F.R. Arad; Vagonul Arad — 
C.S.M. Reșița; Electromotor Timișoara — 
Știința Timișoara; C.F.R. Timișoara — 
C.S.Ș. Timișoara.

ETAPA A II-A, 6 OCTOMBRIE : C.S.Ș. Ti
mișoara — Electromotor Timișoara; Metalul 
T. Severin — C.F.R. Timișoara; C.F.R. Arad 
— C.S.M. Reșița; Știința Timișoara — Va
gonul Arad.

ETAPA A III-A, 13 OCTOMBRIE : C.S.M. 
Reșița — Știința Timișoara; C.S.Ș. Timi
șoara — Vagonul Arad; Electromotor Ti
mișoara — Metalul T. Severin; C.F.R. Ti
mișoara — C.F.R. Arad.

ETAPA A IV-A, 20 OCTOMBRIE : Vagonul 
Arad —- Metalul T. Severin; Electromotor 
Timișoara — C.F.R. Arad; Știința Timișoa
ra — C.F.R. Timișoara; C.S.M. Reșița — 
C.S.Ș. Timișoara.

ETAPA A V-A, 27 OCTOMBRIE : C.S.Ș. 
Timișoara — Știința Timișoara; Metalul T. 
Severin — C.S.M. Reșița; C.F.R. Arad — 
Vagonul Arad; C.F.R. Timișoara — Electro
motor Timișoara.

ETAPA A VI-A, 3 NOIEMBRIE : C.F.R. Ti
mișoara — C.S.M. Reșița; Electromotor Ti
mișoara — Vagonul Arad; Metalul T. Se
verin — C.S.Ș. Timișoara; Știința Timișoa
ra — C.F.R. Arad.

ETAPA A VII-A, 10 NOIEMBRIE : C.F.R. 
Arad — C.S.Ș. Timișoara; Știința Timișoc- 
ra — Metalul T. Severin; Vagonul Arad — 
C.F.R. Timișoara; C.S.M. Reșița — Electro
motor Timișoara.

(Programul seriilor IX—XII îl voin 
publica într-unul din numerele viitoare 
ale ziar uluiJ 

egalează prin Nicoruț. După egalare 
jocul devine mai pasionant și cei care 
reușesc să înscrie sînt ceferiștii 
(Samson în min. 56). Ultimul gol al 
partidei este marcat de Ghergheli, 
după ce a driblat toată apărarea, in
clusiv portarul oaspeților. (A. Gros- 
coresp.)

C.S.M. REȘIȚA — MUREȘUL TG. 
MUREȘ (2—0). Deși tabela de marcaj 
arăta 0—0 la pauză, totuși inițiativa 
a aparținut reșițenilor și în repriza I. 
Ataoanții de la C.S.M. au ratat ocazii 
clare de gol în prima repriză prin 
Scînteie și Varga. Partida se putea 
încheia la un scor și mai mare, dacă 
portarul mureșenilor. Șoiom, nu ar 
fi fost în formă mare. Cele două go
luri au fost realizate de Varga în mi
nutele 75 și 87 (din lovitură de la 
11 m, acordată pentru fault asupra 
lui Pătrașcu). (I. Plăvițiu-coresp.)

A.S.M.D. SATU MARE — ARIEȘUL 
TURDA (1—0). Unicul gol al partidei 
a fost înscris de către Kuki (min. 75) 
din lovitură de pedeapsă. S-a remar
cat în mod deosebit portarul Ștefan 
de la Arieșul. De semnalat atitudinea

Pregătirile lotului de tineret
Miercuri, pe stadionul Republicii, 

lotul de tineret al R.P.R. va întîlni 
formația bucureșteană Metalul. Echipa 
va fi alcătuită din următorii jucători : 
Suciu, Andrei — portari, Hălmăgeanu, 
Petescu, D. Niculae, Răcelescu, Sur- 
dan — fundași, Pescaru, Jamaischi, 
Pleșa — mijlocași, Matei (C.S.M.S.), 
Dumitriu II, Pavlovici, Adam, Năftă- 
năilă, D. Popescu, Moldoveanu (Petro
lul), Năsturescu, S. Avram. Din lot 
mai face parte și portarul Adamache 
(Steagul roșu) care nu va lua parte 
Ia joc întrucît echipa sa va disputa 
joi un meci internațional.

Reamintim că echipa de tineret a 
R. P. Romîne va întîlni la 25 septem
brie formația R. P. Polone la Arad, 
iar la 9 octombrie echipa Turciei la 
Iași (în loc de Galați, așa cum s-a 
anunțat anterior).

Concurs special Pronosport
45 000 IEI REPORT LA CONCURSUL 38 PRONOEXPRES

Se oferâ participanților șanse deosebite 
de a obține unul sau mai multe din nume
roasele și valoroasele premii în bani și 
obiecte.

In afara premiilor obișnuite în bani 
pentru Categoria I (12 rezultate exacte) ; 
Categoria a II-a (11 rezultate exacte); Ca
tegoria a IlI-a (10 rezultate exacte), se 
acordâ GRATUIT din fond special și ur- 
mâtoarele premii suplimentare în obiecte:

1 AUTOTURISM ,,SKODA—OCTAVIA"

1 complex muzical „Tesla-Viola" (magne
tofon mobil, radio și pickup) ; 2 motoci
clete „C.Z.' 175 cmc ; 1 televizor ,,Rubin' 
102 ; 1 Magnetofon „Tesla' ; 2 frigidere
„Fram' ; 2 mașini cusut „Ileana' ; 1 apa
rat radio „Darclee' cu pickup ; 1 aparat 
radio „Oberon' ; 1 aparat radio „Simfo
nia', 1 ceasornic de mînâ „Tellus* ; 2
mașini aragaz „Someș' ; 2 magnetofoane 
„Start' cu tranzistori ; 3 aparate radio 
„București 500' ; 10 biciclete „Elegant' ;
10 biciclete „Carpați' 7/8 ; 1 ceasornic de 
mînâ „Tebana" ; 1 ceasornic de mînâ „So
lida' ; 1 ceasornic de mînâ „Le joux' ;
1 ceasornic de mînâ „Hiltex' ; 1 ceasornic 
de mînâ „Cimer' 10 aparate foto „Orizont"; 
5 ceasornice de mînâ „Polet" cu calendo- 
graf ; 5 ceasornice de mînâ „Rodina' ; 
10 ceasornice deșteptâtoare „UMF'

Toți cîștigâtorii premiilor suplimentare 
în obiecte vor primi, GRATUIT, în afara o- 
biecrelor respective, cîte un abonament la 
PROGRAMUL LOTO—PRONOSPORT pe pe
rioada 1 ianuarie—30 iunie 1964, un disc 
microsion, un volum din cartea „Fotbalul 
nostru", un portvizit și cîte un pachet de 
țigări „Loto—Pronosport".

Cu aceeași variantă pot fi obținute la 
.acest concurs, unul sau mai multe premii 
în bani și obiecte. 

DE LA 20 SEPTEMBRIENOU t .** lotocentral
2 EXTRAGERI -13 NUMERE 

100.000 LEI
PLAFONUL MAXIM AL UNUI PREMIU

Șl CU BILETELE SFERT SE POATE OBȚINE ACEST PREMIU.'

nesportivă a jucătorului Ștefănescu 
(A.S.M.D.) față de arbitrul meciului; 
el a fost eliminat de pe teren în min. 
71. (A. Verba-coresp.)

FLAMURA ROȘIE ORADEA — 
C.S.M SIBIU (2—0). Joc de nivel 
tehnic bun, în care gazdele au avut 
rolul de vioara întii. Oaspeții au ac
ționat bine în cîmp, dar în fața porții 
au prestat un joc steril. Cele două 
goluri le-au înscris: Satmari (min. 
20) și Benik (89). S-au remarcat Vig, 
Silaghi și Lenart de la gazde, respec
tiv Cherciu, Mureșan și Văcaru (I. 
Ghișa-coresp. reg.).

GAZ METAN MEDIAȘ — A. S. 
CUGIR (4—0). Jocul a plăcut dato
rită fazelor spectaculoase create de 
jucătorii din Mediaș. Realizatorii go
lurilor : Zanca (min. 22), Olteana (72) 
și Dănăilă (40 și 88). (D. Vintilă-co- 
resp.)

JIUL PETRILA — MINERUL BAIA 
MARE (1—0). Prima repriză a fost 
dominată de Jiul, care a și marcat 
prin Cazan (min. 9), iar cea de a 
doua de oaspeți, care însă nj au pu
tut egala. De semnalat șutul lui Sasu 
(Baia Mare) din min. 78 care a nimerit 
bara. (I. Zamora și Șt. Băloi-coresp.).

De la I. E. B. S.
Pentru meciurile de fotbal :
LOT TINERET R.P.R.—METALUL 

BUCUREȘTI și DINAMO BUCUREȘTI 
— MOTOR JENA R.D.G. contînd pen
tru „Cupa campionilor europeni", ce va 
avea loc pe Stadionul Republicii 
miercuri 19 septembrie 1963, de ia o- 
rele 14,15 și respectiv 16, biletele s-au 
pus în vînzare la casele de bilete din 
str. Ion Vidu, Pronosport Cal. Victo
riei nr. 2, Agenția C.C.A. bd. 6 Martie, 
stadioanele 23 August, Republicii, Giu- 
lești și Dinamo.

IN ACEASTĂ SĂPTĂNiNĂ

Participînd cu cît mai multe variante, vâ 
măriți șansele pentru obținerea de premii 
în bani și obiecte.

Nou la LOTO—CENTRAL 1

Și participanților la Loto-central li s-a 
rezervat o frumoasă surpriză. Incepînd cu 
tragerea din această sâptâmînâ se înlo
cuiesc premiile speciale A, B și C cu pre
miile suplimentare I și II. Astfel, tragerea 
la Loto—central constă din :

— O extragere de 18 numere din SO pen** 
tru premiile de categoria I la VIII-cr.

— Apoi se reintroduc cele 10 numere în 
urnă și se face o extragere suplimentară 
de 3 numere din 90, pe baza căreia se a- 
tribuie : premiul suplimentar 1 (varianteloi 
care conțin cele 3 numere extrase supli
mentar, în ordinea de extragere) și pre
miul suplimentar II (variantelor care con
țin cele 3 numere, indiferent ordinea de 
extragere).

Dar, noutatea nu se oprește aici. TOT 
ÎNCEPIND CU ACEASTA TRAGERE, PLA
FONUL SUMEI CARE POATE FI OBȚINUTĂ 
DE UN PREMIU SE MĂREȘTE DE LA 50.000 
LEI LA 100.000 LEI. De asemenea, sumele 
râmase nedistribuite la vreuna din cate
gorii se reportează la tragerea următoa
re, pentru aceeași categorie.

PREMIILE CONCURSULUI PRONOEXPRES 
Nr. 37 DIN 11 SEPT. 1963.

Categoria a II-a : 3 variante a 16.466 lei
Categoria a IlI-a : 34 variante a 1.564 lei
Categoria a IV-a : 127 variante a 538 lei
Categoria a V-a : 777 variante a 88 lei
Categoria Vl-a : 2.595 variante a 36 lei.

Se reportează pentru concursul nr. 38 
din 18.IX.1963 la categoria I suma de lei 
45.600.

Rubrică redactată de Loto—Pronosport



____ — —-------

Âeromodeliștii din Cluj — campioni pe acest an 
în categoriile de zbor liber

Timp de două zile aerodromul din 
Buzău a cunoscut un neobișnuit aflux 
de vizitatori. Erau amatorii sporturi
lor aviatice, spectatori la întrecerile 
campionatului republican de aeromo- 
dcle de zbor liber, campionat, care s-a 
bucurat de o organizare ireproșabilă, 

întrecerile au cuprins toate cele trei 
categorii de aeromodele de zbor liber : 
planoare A-2, motomodele și propul
soare, oferind, în ciuda vintului, un 
spectacol atractiv, cu luptă dirză, din 
care nu au lipsit emoțiile prilejuite de 
aeromodelele care s-au „prăbușit” a- 
variate. în categoria planoare, care 
a cuprins cel mai mare număr de 
participanți, pe primele 5 locuri s-au 
clasat : 1. A. Naghi (Crișana) 720
puncte — campion al R.P.R. pe anul 
1963 ; 2. A. Varodi (Crișana) 694
puncte ; 3. Dumitru Cronici (Iași) 676 
puncte; 4. L. Ciomoș (Mureș-
Autonomă Maghiară) 625 puncte; 5. 
Valeriu Constantinescu (Ploiești) 537 
puncte.

Titlul de campion al R.P.R. în cate
goria propulsoare a fost ciștigat de 
tînărul aeromodelist clujan A. 
Balint, cu 629 puncte, urmat în ordi
ne de Eugen Toroc (Crișana) 545 p.; 
Bucur Buta (Brașov) 474 p ; Alexandru

Steaua și Dinamo București,
finaliste ale campionatului pe echipe al B.P.B.

/. Mihalic (dreapta) trimite un upercut de dreapta lui Șt. Popoacă. Fără din 
tnttlnirea pe echipe Dinamo Buc.-Progresul

Foto: Stan Petrică

STEAUA-DINAMO CRAIOVA 22-17
De cîțiva ani, între pugiliștii de la 

Steaua și cei de la Dinamo Craiova 
există o mare rivalitate sportivă. Anul 
trecut, după cum se știe, cele două 
fruntașe ale boxului nostru s-au în- 
tîlnit într-o finală pasionantă, câști
gată cu multe emoții (21—19) de mili
tari. Sîmbătă seara, la Brăila, bucu- 
reștenii au obținut o victorie mai cla
ră, cu 22-17, dar pînă să... răsufle ușu
rați. elevii lui Flat și Spacov au trecut 
prin clipe extrem de grele. „După 
victoria lui Marin Ion asupra lui Vi- 
tuș — ne spunea după meci antrenorul 
Spacov — eram ca și plrrduți. Antre
norul Ciobotaru și conducerea clubului 
Dinamo Craiova trebuie felicitată pen
tru modul exemplar in care au pre
zentat echipa”.

Intr-adevăr, craiovenii s-au prezentat 
bine la Brăila, Și, dacă se are iii ve
dere faptul că la categoria muscă ei 
nu au- avut reprezentant, pornind deci 
handicapați chiar de la început, și că 
decizia de „nul” dintre Dinu și M. 
Cornel — îl nedreptățește (oricît ar 
surprinde) pe... boxerul craiovean, 
reiese că DINAMO CRAIOVA ar fi 
putut obține un rezultat mai bun.

STEAUA, ca de obicei, ne-a lăsat o 
frumoasă impresie. Este o formație 
robustă, omogenă, mai tehnică deeit 
cea craioveană, și care știe, trecind 
prin momente grele, să răstoarne re
zultatul în favoarea sa. Așa s-a in- 
tîmplat și sîmbătă. După două victo
rii (Costescu cîștigase prin neprezen- 
tarea lui Buzuliuc, iar Mindreanu îl

DINAMO BUCUREȘTI- PROGRESUL 26-13
DINAMO BUCUREȘTI prezentînd 

o echipă mai omogenă și mai bine 
pregătită, a reușit să întreacă PRO
GRESUL la un scor concludent (26-13) 
și să se califice astfel în finala cam
pionatului pe echipe al R.P.R.

Iată cum s-au desfășurat întilnirile: 

Vințe (Crișana) 465 p; Daniel Pop 
(Banat) 316 p.

în categoria modelelor echipate cu 
motorașe mecanice de 2,5 cmc — mo
tomodele — locul I în clasament și 
titlul de campion a fost cîștigat de 
C. Silex de la Palatul Pionierilor 
din Mediaș cu 668 puncte. Pe următoa
rele 4 locuri s-au clasat : Radu Mircea 
(Iași) 553 puncte, Stefan Purice (oraș 
București) 536 puncte, Crîngu Popa 
(Argeș) 513 puncte și Gh. Barbu (Cluj) 
508 puncte. Cupa oferită de federația 
romînă de aviație echipei campioane 
a fost cîștigată de âeromodeliștii regiu
nii Cluj cu 1.596 p. Au urmat în ordi
ne : Crișana 1.588 p ; Iași 1.364 p ; Bra
șov 1.239 p ; București oraș 1.211 p; 
Mureș-Autonomă Maghiară 1.039 p ; 
Argeș 683 p ; Ploiești 668 p ; Galați 
437 p ; Suceava 397 p ; București re
giune 356 p.

Cu privire la pregătirea concuren- 
ților este necesar să subliniem că deși 
aceștia au prezentat modele bine lu
crate, la un înalt nivel tehnic, s-a 
vădit la majoritatea o lipsă de antre
nament care a dus la numeroase star
turi notate cu zero puncte.

V. TONCEANU

întrecuse pe Vagii) boxerii militari 
s-au văzut la un moment dat nu nu
mai egalați, dar și conduși ! Goanfă 
l-a depășit pe Cișmaș iar Pătrașcu, 
intr-o formă de zile mari, a ciștigat cu 
brio în fața lui Ovidiu Baciu. Aproa
pe toți cei prezenți la reuniune erau 
însă de părere că meciul următor, cel 
dintre Dinu și Mihai Cornel, va fi o 
simplă formalitate pentru campion. 
Un singur om nu era de acord cu a- 
ceste păreri : boxerul craiovean. Așa 
se face. că am asistat, pînă la înce
putul reprizei secunde, la o luptă echi
librată, iar apoi la o dominare uneori 
evidentă, a lui M. Cornel. De la jumă
tatea meciului, spre surprinderea una
nimă, acesta a găsit resurse ca să 
atace decis și să plaseze lovituri foar
te puternice la față, pe care Dinu a- 
proape că nu le-a putut evita. Domi
narea lui M. Cornel s-a întețit în ulti
ma repriză, campionul trecind prin 
multe momente dificile. Arbitrii au 
dictat o decizie de egalitate care nu 
reflectă realitatea. De la „mijlocie 
mică” în sus, pugiliștii de la Steaua 
s-au comportat din ce în ce mai bine, 
reușind în cele din urmă să realizeze 
o victorie prețioasă, meritată, care le 
dă dreptul să se prezinte în finala 
campionatului. IATĂ CELELALTE 
REZULTATE. V. Badea b.p. N. Moț ;
H. Lecu egal cu P. Deca ; M. Nicolau 
(într-o formă deosebită) l-a întrecut 
clar pe Șt. Panduru; I. Ivan b.p. V. 
Netea.

R. CAlARAȘANU

cat. muscă : D. Davidescu (D.), în con
tinuă mișcare, a surprins de fiecare 
dată cu „serii rapide" pe V. Niloi 
(P.) ciștigînd astfel la puncte. Cat. 
cocoș: meciul dintre A. Verdeș (D.) 
și I. Manea (P.) 6-a terminat înainte 
de limită. După un început timid, în

LU
Campionatul republican

0 etapă a
In cea de a patra etapă a campiona

tului republican de lupte, la Bucu
rești au evoluat echipele Steaua, Meta
lul, Rapid și Rulmentul Brașov. între
cerile nu au corespuns în întregime aș
teptărilor, eu toate că în această grupă 
au fost prezenți și sportivii de la Steaua 
care ocupă locul II în clasamentul ge
neral. Steaua a prezentat de data aceasta 
însă o echipă improvizată. Și cu toate 
acestea, luptătorii militari și-au depășit 
categoric toți adversarii, ceea ce re
flectă slaba pregătire tehnică și fizică 
a sportivilor de la Rapid, Metalul și 
Rulmentul. Sub posibilități s-au prezen
tat în această etapă mai ales echipele 
Rapid și Rulmentul Brașov, cu toate 
că în ultima formație au evoluat la 
,,libere* multe elemente tinere, talenta
te, care au și înregistrat de altfel două 
victorii meritate la Metalul și Rapid.

După cum ne-au relatat corespondenții 
noștri, surprizele nu au lipsit nici în 
celelalte grupe. In grupa de Ia Lugoj,

care Manea i-a permis lui Verdeș să 
conducă lupta, către sfirșitul reprizei 
a doua, Manea a pornit la ofensivă și 
directele sale de dreapta l-au „găsit" 
deseori pe Verdeș. în ultima repriză, 
Manea s-a angajat în schimburi pu
ternice de lovituri și un croșeu de 
stingă l-a adus in situația de groggi. 
El a fost numărat. în continuare, 
Verdeș atacă dezlănțuit și îl ob'ligă pe 
Manea să abandoneze. în cadrul cate
goriei pană, D. Fierarii (P.) s-a com
portat bine două reprize, în meciul cu 
C. Gheorghiu (D.). în ultima repriză 
însă, el a fost depășit net de dinamo- 
vist pierzind astfel la puncte. Cat. se- 
miușoară : Gh. Stăncuț (P.) a început 
„tare” meciul cu S. Blrsu (D.) și pă
rea că va câștiga. Repriza secundă 
însă, Birsu a punctat mai mult și a 
echilibrat situația. Ultima repriză a 
fost confuză, meciul terminîndu-se la 
egalitate. Cat. ușoară : I. Mihalic (D.) 
b.p. Șt. Popoacă (P.). în primele re
prize, Popoacă a răspuns uneori cu
rajos lui Mihalic. In ultima repriză,
Mihalic a atacat insistent, obligindu-1 
pe Popoacă să se apere cu toate mij
loacele.

O surpriză neplăcută au oferit spec
tatorilor cei doi „semimijlocii” V. 
Mirza (D.) și M. Anghel (P.)_ Ține
rile, împingerile și alte neregularități 
au abundat în acest meci, în special 
în ultima repriză, cînd cei doi bo
xeri au și primit cite un avertisment... 
(destul de puțin). Meciul s-a terminat 
la egalitate. Cat. mijlocie mică: Gh. 
Constantin (P.) b.ab. a IlI-a I. Oltea- 
nu (D.). Olteanu a fost oprit de medic 
să boxeze, deoarece în urma unui 
„clinei” i s-a deschis arcada. Cat. mij
locie : I. Manea (D.) b.p. M. Mariufan 
(P.). Cat. semigrea : D. Gheorghiu (D.) 
cîștigă fără adversar. Cat. grea: V. 
Mariufan (D.) b.p. D. Filip (P.).

MIHAI TRANCA

FARUL-TURN UND SPORT 
CLUB BERLIN 5-4

Așteptată cu viu interes la Constan
ța reuniunea de box dintre formație) 
locală și TURN UND SPORT CLUB 
BERLIN, a dat satisfacție iubitorilor 
sportului cu mănuși din localitate, e- 
chipa locală invingind cu scorul de 
5—4. Merită subliniate victoriile obți
nute de: A. Nuri asupra internaționa
lului Babiasch, A. Iliescu asupra lui 
Metzdorf; precum și comportarea lui
O. Cioloca (care l-a trimis de două ori 
la podea pe Dressier), deși în final, 
nu știm de ce, arbitrul german Gunter 
a descalificat pe Cioloca.

Iată rezultatele tehnice : muscă : A. 
Nuri b.ab. a II-a Babiasch; cocoș : 
A. Iliescu b.p. Metzdorf; pană ; Șt. 
Văcaru p.p. Schneider; semiușoară : 
Gh. Anton b.ab. a IlI-a Rieger; ușoa
ră : P. Șipa—Handche — descalificați ; 
semimijlocie : N. Stoenescu p.p. Leh
man ; mijlocie mică : Gr. Enache p.p. 
Hielscher; mijlocie: V. Bogoi b.p. 
Trailer; semigrea : Șt. Cojan b.ab. a 
II-a Anders ; grea : O. Cioloca p. dese, 
a IlI-a Dressier (?),.

E. PETRE — coresp.

ZEOBji T~~~ -

surprizelor
localnieîi au învins Ia „clasice* reduta
bila forma fia Steagul roșu Brașov, con
firming comportarea bună din etapa a 
treia, iar Voința Tg. Mureș s-a prezentat 
și de data aceasta în formă slabă, pier- 
zînd toate meciurile.

La Timișoara, de asemenea, surprizele 
s-au ținut lanț. Ultima clasată. Vago
nul Arad, a dispus de Progresul Bucu
rești la „clasice* și de Electroputere 
Ia „libere*, iar C.F.R. Timișoara a în
trecut la „libere* cu scoruri concluden
te pe Progresul București, Electroputere 
și Vagonul Arad. O comportare merito
rie a avut în această etapă și Unio Satu 
Mare câștigătoarea tuturor întîlnirilor cu 
excepția meciului de „clasice* sus
ținut cu Constructorul Galați.

Iată rezultatele : BUCUREȘTI :
Steaua cu Rulmentul Brașov 28—4 (14—2 

și 14—2), cu Rapid 30—2 (14—2 și 16—0) 
și cu Metalul Buc. 24—6 (12—4 și 12—2). 
Metalul cu Rulmentul 18—12 (12—2 și 6—10) 
și cu Rapid 20—10 (10—4 și 10—6). Rul
mentul—Rapid 19—13 (7—9 și 12-4).

★
TIMIȘOARA 15 (prin telefon). La întreceri 

au asistat foarte mulți spectatori. Nivelul 
tehnic al întîlnirilor a fost satisfăcător, cu 
toate că au existat foarte multe eliminări 
pentru luptă pasivă. Rezultate : C.F.R. Ti
mișoara cu Progresul 22—8 (12—2 și 10—6), 
cu Electroputere 22—6 (10—2 și 12—4) și cu 
Vagonul Arad 18—14 (8—8 și 10—6). Vago
nul Arad cu Progresul 14—18 (10—6 și 4—12) 
și cu Electroputere 15—11 (6—4 și 9—7). 
Progresul—Electroputere 14—14 (8—6 și 6—8).

L. MACAI, coresp.

SATU MARE 15 (prin telefon). Concuren- 
ții din această grupă au dat dovadă de 
o bună pregătire tehnică. Revelația între
cerilor au constituit-o luptătorii localnici. 
Rezultate : Unio Satu Mare cu C.S.M. Re
șița 20—8 (10—6 și 10—2), cu Chimistul 
Baia Mare 18—4 (8—2 și 10—2) și cu Con
structorul Galați 21—7 (5—7 și 16—0). Chi
mistul Baia Mare cu C.S.M. Reșița 10—16 
(4—10 și 6—6) și cu Constructorul Galați 
22—8 (6—8 și 16—0). C.S.M. Reșița—Con
structorul Galați 15—15 (6- 10 și 9—5).

A. V ERBA, coresp.

LUGOJ 15 (prin telefon). Toate echipele 
din. această grupă și-au disputat întîieta- 
tea cu multă dîrzenie. întrecerile au fost 
de un bun nivel tehnic, iar arbitrajele 
corecte și autoritare. S-au remarcat C. 
Turturea, V. Micula, D. Mezinca, frații 
Tampa și Gh. Crișan. Rezultate : Dinamo 
București cu A.S.M. Lugoj 25—1 (12—0 și 
13—1), cu Steagul roșu Brașov 21—11 
(14—2 și 7—9) și cu Voința Tg. Mureș 
28—4 (16—0 și 12—4). Steagul roșu cu A.S.M. 
Lugoj 20—10 (6—10 și 14—0) și cu Voința 
Tg. Mureș 30—2 (16—0 și 14—2). A.S.M. 
Lugoj—Voința Tg. Mureș 22—10 (14—2 și 
8—8).

C. OLARU și I. LEȘ coresp.

EXCURSIONIȘTI !
O băutură răcoritoare și o gustare reconfortantă găsiți la toate 

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

VIZITAȚI:
Restaurantele și bufetele din localitățile : COMARNIC, TELEGA, 

BREAZA, SLANIC, CHEIA, MÎNECIU, VĂLENII DE MUNTE, VULCANA- 
BĂI, MORENI, SÂRATA MONTEORU, SIRIU-BAI, MIZIL, VALEA 
CĂLUGĂREASCA.

La magazinele specializate și universale se găsesc de vînzare 
articole de sport și artizanat, cărți poștale ilustrate etc.
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Schifîștiî de la Steaua și Dinamo
și-au desemnat reprezentanții 

pentru finalele de canotaj academic 

de la Snagov
în același timp cu întrecerile din 

Capitală s-au desfășurat, la Snagov, 
probele fazei de zonă a campionatelor 
republicane de canotaj academic pen
tru canotorii cluburilor bucureștene 
Steaua și Dinamo. Iată rezultatele în
registrate în aceste calificări pentru 
finalele care se vor desfășura la sfîr- 
șitul săptămînii viitoare, tot la Snagov: 
Schit simplu : 1. A. Ferenți (S.) 8:14,5;
2. I. Zemba (S.) 8:20,0 ; A. Aposteenu 
(D.), făeînd parte din lotul republican 
a fost calificat direct în finală, ca și 
cei pe care îi vom menționa mai jos. 
Schif 2 vîsle : 1. Steaua (Orselegher, 
A. Mihoc) 7:51,0 ; 2. Dinamo (D.) Mo
rel, G. Colbu) 8:06,2; A. Aposteanu 
și Pavelescu (D.) — calificați direct. 
Schif 2 fără eîrmaci: 1. Steaua (P. 
Bogdaniuc, E. Megheri) 8:06,8 ; G. 
Tudose, E. Stratan (D.) — calificați 
direct ; Schif 2-f-l '■ 1. Steaua (I. Bo- 
drogeanu, G. Pufu + C. Pomachian) 
8:45,4 ; P. Chichi, M. Ditcov -ț- S. 
Lupu (S.) și I. Petrov, G. Rifelt G. 
Gheorghiu (D.) — calificați direct. 
Schif 4 fără cîrmaci : 1. Steaua (N. 
Tarara, M. Ditcov, E. Jiva, C. Vereș) 
6:57,7; 2. Dinamo (E. Tușa, P. Cia- 
puna, R. Batschi, A. Lincaru) 7:00,7 ;
3. Dinamo (P. Golgoțiu, T. Caștan,
M. Tănase, F. Zaeț) 7:18,9 ; 4. Steaua 
7:27,8 ; S. Pongraț, I. Somovschi, I. 
Husarenco, N. Radu (D.) — calificați 
direct. Schif 4-ț-l: 1- Dinamo (S. 
Pongraț, I. Somovschi, I. Husarenco,
N. Radu + O. Păunescu) 7:35,8 ; 2. 
Dinamo (E Tușa, P. Ciapuna, R. 
Batschi, A. Lincaru -j- G. Gheorghiu) 
7:40,0 ; 3. Steaua 7:49,5 ; N. Tarara,
L. Covaci, E. Jiva, C. Vereș -f- S. 
Lupu (S.) și A. Spiridon, M. Moroșan, 
G. Dridea, T. Mihailov -f- G. Guist 
(D.) — calificați direct. Schif 8-ț-l:
1. Dinamo (I. Petrov, T. Mihailov, 
G. Tudose, M. Moroșan, A. Spiridon, 
T. Zuda, G. Dridea, E. Stratan + O. 
Păunescu) 6:24,2 ; 2. Steaua (I. Varga,
P. MiAincovici, S. Cureșca, C. Chis,
M. Vasile, F. Vinandi, Z. Bondar, 
I. Chirș -f- S. Lupu) 6:41,0 ; 3. Steaua 
6:43,8.



După turneul international de la București Puncte de vedere asupra ultimelor
NU ATÎT LOCUL NEMULȚUMEȘTE, CIT COMPORTAREA ECHIPEI...

7 9 7

După 6 zile de disputate întreceri, la 
curești a luat sfîrșit turneul interna- 
nal de polo pe apă. A fost o compe- 
ie care a atras atenția specialiștilor 

pretutindeni, întrucît la startul ei 
prezentat o serie de reprezentative 

te cotate în ierarhia mondială : selec- 
natele Uniunii Sovietice, Ii. P. Ro
ne, R. D. Germane și Olandei, care 

și terminat în clasament în ordinea 
mai sus.

Ca și în alte dăți, jucătorii sovietici 
alcătuit o echipă omogenă, dovedind 

lități remarcabile la toate capitolele: 
sic, tehnic, tactic și moral-volitiv. 
ortivii oaspeți înoată rapid avînd o 
ziție ridicată deasupra apei, ceea ce 

permite să „vadă" în permanență 
npul de joc și deci să construiască 

ușurință acțiuni tactice simple și 
icace. In plus, cu o voință demnă de 
tdă, poliștii sovietici fac față deseori 

situațiilor mai dificile de joc, con- 
ntrîndu-se la fiecare acțiune, fără a 
tTa în derută. Să ne amintim doar de 
talul partidei cu Olanda sau de pri- 
'le două reprize din meciul cu R.D. 
irmană, cînd echipa U.R.S.S. (aflată 

inferioritate numerică) a făcut față 
succes atacurilor adverse.

Reprezentativa romînă a ratat ocuparea 
cului întîi, dar nu acesta ne nennil- 
mește mai mult, ci comportarea de 
samblu a jucătorilor noștri. Ținînd 
nt de frumoasele rezultate obținute 

poliștii noștri la Moscova, de faptul 
echipa a avut la dispoziție condiții 

arte bune de pregătire, era de așteptat 
ea să atingă o formă maximă la 

est turneu. De altfel, iubitorii acestui 
ort, prezenți In număr mare la între- 
ri, așteptau din partea reprezentativei 
astre rezultate din cele mai valoroase 
ai ales că ea evolua pe „teren" pre- 
iu. Sportivii noștri însă au fost infe- 
>ri principalilor adversari în ceea ce 
ivește pregătirea fizică, ccdînd pasul 
cît se apropiau de sfîrșitul turneului, 

iminică seara, de exemplu, în partida
U.R.S.S., echipa noastră nu a mai 

st capabilă să desfășoare un joc mo-

jprezentativa de polo a
CLUJ 16 (prin telefon). — Peete 
00 de spectatori, cifră record pen- 
t bazinul Babetj-Bolyai, au asistat 
‘ăzi după-amiază la întâlnirea ami- 
ă de polo dintre selecționata ora
lul Cluj și reprezentativa U.R.S.S. 
Oaspeții au reușit să câștige partida

5-0 (1-0, 2—0, 1-0, 1-0) la ca
tul unui joc spectaculos și dinamic, 
netele echipei învingătoare au fost 
teriee de Grigorovski (2), Pușkarev 
și Sidlovski.

i completarea cronicilor etapei...
Stapa a IlI-a a returului a confir- 
t faptul că cea mai în formă echi- 
a sezonului de toamnă rămîne Di

no. Scorul foarte mare realizat în 
tna ieșenilor (32—0) este cît se poa- 
de edificator. Steaua—liderul — a 
tigat relativ greu la Bîrlad, menți- 
idu-și astfel avansul de trei puncte 
clasament ; iar Grivița Roșie — cea 
a treia formație fruntașă din Bucu- 
ti — s-a impus mai dificil decît 

de așteptat la Constanța. Oricum, 
icluzii mai consistente vom putea 
ge abia după etapa de duminică, 
d cu meciul GRIVIȚA ROȘIE—DI- 
■MO, începe seria confruntărilor ma- 
e.
ată, în rîndurile de mai jos, cîteva 
anunțe asupra partidelor din pro- 
cie :
IULMENTUL BlRLAD—STEAUA 
10 (0—0). Rezultatul a stat sub sem- 

incertitudinii timp de 60 minute, 
ia în min. 62, Cojocaru a finalizat 
Erumoasă acțiune a liniei de trei- 
rturi militare, înscriind o încercare 
care Penciu a transformat-o. Pa- 
minute mai tîrziu Mateescu a cu- 
un balon, pe care a ezitat să-l prin- 
Alexandru, și a înscris la centru, 

iriac a transformat și .scorul a de- 
lit 10—0, Rezultatul este just și o- 
adește superioritatea tehnică a 
iureștenilor, care au plimbat balo- 

cu repeziciune, de o parte și de 
t a terenului. (Eliade Solomon—co- 
P-)

Mingea expediată de Sabo (caschetă de culoare închisă) este apărată de por
tarul oaspeților. Fază din meciul R.P. Romînă — U.R.S.S., încheiat cu un 

rezultat de egalitate (4—4)

bil, să declanșeze contraatacuri peri
culoase, așa cum ne obișnuise în primele 
meciuri. Explicația tehnicienilor și chiar 
a jucătorilor (majoritatea au fost obosiți 
din cauză că participaseră cu o săptă- 
mină tnainte la campionatele de înot) 
poate fi într-un fel plauzibilă. înain
tea unei competiții însă de asemenea 
anvergură se impunea mai multă pru
dență și trebuia luate toate măsurile 
pentru ca forma jucătorilor să nu fie 
afectată cu nimic.

Lipsurile de ordin fizic au generat, se 
înțelege, și o serie de greșeli tehnico- 
tactice: numeroase pase fără adresă, 
șuturi imprecise la poartă, imposibilita
tea de a duce la bun sfîrșit un atae 
în superioritate numerică. Avînd • re
zistență fizică și de înot insuficiente, 
jucătorii noștri nu s-au mai demarcat

U.R.S.S. a evoluat la Cluj
Acționând cu timiditate formația 

gazdă n-a reușit să înscrie nici un 
gol deși în repriza a treia și a pa
tra ea a fost în superioritate nume
rică cu 1 și respectiv 2 jucători.

Arbitrul sovietic E. Simionov a con
dus corect și autoritar formațiile:

U.R.S.S.: Schubert, Grișin, Ageev, 
Kartașev, Romanov, Miminoșvili, Gri
gorovski, Pușkarev, Sidlovski.

SEL. ORAȘ CLUJ : Mureșan, Ur- 
can, Cari, Kacso, Zete, Daroți, Ma
ghiari, Ghiorghi.

ȘT. TĂMAȘ - coresp.

FARUL—GRIVIȚA ROȘIE 6—11 
(0—0). Constănțenii s-au apărat bine 
timp de peste 60 de minute. Campio
nii au cîștigat mai greu decît arată 
scorul, pentru că linia lor de treisfer- 
turi nu a arătat nimic deosebit. Con
stănțenii nu au putut împiedica însă 
în cele din urmă înscrierea de puncte 
deoarece, deși combativi, au fost lip
siți de coeziune între compartimente. 
Au marcat: Balcan (o încercare, o 
lovitură de picior căzută și o transfor
mare) și Moraru (încercare). (C. Popa- 
coresp).

ȘTIINȚA TIMIȘOARA—ȘTIINȚA 
CLUJ 11—5 (0—5). A fost un meci 
disputat care a mulțumit pe spectatori 
atît prin rezultat cît și prin calitatea 
sa. Meritul revine ambelor echipe. Au 
înscris: Celea (două lovituri de pe
deapsă), Dragoș (încercare) și Naca 
(o transformare) pentru gazde, în timp 
ce Simion a realizat o încercare, pe 
care Terboczi a transformat-o pentru 
clujeni. (N. Mihăilescu—coresp.)

CLASAMENT

1. Steaua 14 13 1 0 215: 40 41
2. Dinamo 14 11 2 1 191: 59 38
3. Grivița Roșie 14 9 3 2 210: 46 35
4. Progresul 13 8 2 3 114: 62 31
5» Gloria 14 5 8 3 75: 66 30
6. Știința Cluj 14 5 4 5 76: 87 28
7. C.S.M.S. Iași 14 3 3 8 33: 92 23
8. Știința Petroșeni 13 4 :l 8 59:171 22
9. Rulmentul Bîrlad 14 3 2 9 63:132 22

10. Unirea 14 3 2 9 45: 99 22
11. Știința Timișoara 14 3 1 10 43:136 21
12. Faxul Constanța 14 2 1 11 39:173 11

cu ușurință cînd se aflau în posesia ba
lonului și n-au mai putut păstra iniția
tiva. Acest lucru s-a observat mai preg
nant în partida decisivă cu U.R.S.S.

Toate aceste lipsuri stau la baza ex
cesivei nervozități manifestate de către 
unii jucători în partidele mai dificile, 
cum au fost acelea cu R. D. Germană 
și U.R.S.S. și chiar cu Olanda. Ncavînd 
resurse suficiente pentru a-și realiza o- 
bicctivul propus, unii dintre jucători (Za- 
haz, Sabo, Kroner) au „apelat" uneori 
la faulturi (în „timp mort") pentru a-și

CLASAMENTUL GOLGETERILOR

1—3. Grințascu (R.P.R.), Șidlov- 
scki (U.R.S.S.) și Popa (R.P.R.—ti
neret) 7 goluri ; 4. Mărculescu
(R.P.R.) 6 goluri ; 5—7. Kartașev 
(U.R.S.S.), Geutjes (Olanda) și 
C. Marinescu (R.P.R.—tineret) 5 
goluri; 8—11. T. Fjărstad (Suedia), 
Miiller (Olanda), Romanov 
(U.R.S.S.) și Ballerstedt (R.D.G.) 
cite 4 goluri.

depăși adversarul, din care cauză au 
fost eliminați în situații dificile pentru 
echipa noastră. Mai mult chiar, uitînd 
de calitatea sa de căpitan de echipă, 
Zahan a avut un gest cu totul nesportiv 
lovindu-și un adversar în timp ce jocul 
era oprit.

Sînt lipsuri destul de serioase, mani
festate într-o competiție importantă. 
Spre toate acestea ar trebui îndreptată 
atenția tehnicienilor noștri. Numai atunci 
cînd aceste deficiențe vor fi eliminate, 
reprezentativa noastră va reuși să se im 
pună cu adevărat printre cele mai bune 
formații din lume.

G. NICOLAESCU 
A. VASILIU

O finală reușită
Poligonul Tunari a găzduit dumini

că finala „Cupei F.R. Tir", competiție 
care a angrenat sute și sute de tineri 
și tinere, desemnînd pe ced mai buni 
dintre ei pentru ultimul act al între
cerilor de la București. Numeroșii 
trăgători care au reprezentat 13 re
giuni ale țării s-au străduit să reali
zeze performanțe cît mai bune și 
mulți dintre ei au reușit. Merită a fi 
scoase în evidență mai ales rezultatele 
obținute de juniori și junioare, care 
aproape la fiecare poziție de tragere 
au corectat recordurile republicane, 
înregistrind rezultate superioare celor 
obținute de seniori. Privind prin pris
ma cifrelor, sîntem îndreptățiți să cre
dem că în timpul cel mai scurt multe 
din aceste elemente talentate, urmări
te îndeaproape, pot trece la probele 
de armă liberă. Ne referim la juniorii 
și junioarele Gh. Ștefanide (Ploiești), 
Genoveva Astilian (Cluj), A. Chiș (Ba
nat), Rodica Gorgoi (oraș București), 
C. Niculeseu (Ploiești), I. Sapanoș 
(Banat) și alții.

Considerăm că acest concurs și-a 
atins pe deplin scopul. Sînt edifica
toare în acest sens cele 8 noi recor
duri republicane. Este îmbucurător și 
faptul că au fost depistate multe ele
mente cu perspectivă spre care tre
buie să-și îndrepte toată atenția clu
burile și federația de specialitate.

campionate
Dacă în tenis ar exista, ca la atle

tism sau înot, un sistem de apreciere 
absolută a performanțelor, calculate în 
metri și secunde, fără îndoială că ac
tuala ediție a campionatelor republicane 
individuale ar marca o ușoară creștere 
valorică față de cea precedentă. Spunem 
aceasta nu numai datorită spectaculo
zității unora din întîlniri, ci și pentru 
că o serie de concurenți s-au dovedit în 
real progres la capitolul tehnică.

E drept, pe prima treaptă a ierarhiei 
nu s-a produs vreo mișcare importantă. 
Continuă să domine cu autoritate Ion 
Țiriac și Julieta Namian, cele mai bune 
„rachete" ale noastre de cîțiva ani. Fie
care dintre ei a cucerit cîte două titluri 
republicane, adăugînd probei de simplu 
și unul de dublu, în care și-au adus pe 
rînd contribuția principală la obținerea 
victoriei. Astfel, Țiriac a fost cel mai 
bun om al finalei de dublu bărbați, așa 
cum Julieta Namian a excelat în ulti
mul meci al probei de dublu mixt.

Victoria celor doi campioni era aștep
tată. Edificator este însă faptul că în 
urma acestora s-au consemnat schimbări, 
care vin să modifice o anumită ordine 
devenită tradițională. De pildă, în ulti
mul meci de simplu masculin a lipsit 
Bosch, întrecut fără drept de apel de 
Mărmureanu, acesta calificîndu-se pen
tru prima oară în finală. Petre Mărmu
reanu se menține pe o linie ascendentă, 
loviturile Iui capătă din ce în ce mai 
multă precizie. Ii lipsește încă o mai 
bună orientare tactică și, desigur, ma
joritatea execuțiilor sale tehnice mai tre
buie cizelate. Oricum, actualmente, Măr
mureanu reprezintă un obstacol dificil 
pentru orice jucător din țară. Alături de 
el, un alt tînăr, definitiv consacrat de 
aceste campionate este Gheorghe Boa- 
ghe. Remarcabile sînt la el forța lovi
turilor, ardoarea deosebită cu care luptă 
pentru fiecare minge, precum și înclina
ția specială pentru jocul de dublu, unde 
se acomodează foarte bine. Boaghe este 
la primul său titlu republican și trebuie 
să privească acest succes ca un punct 
de plecare în activitatea lui viitoare.

Alte elemente noi pe tabelele acestei 
competiții : Sever Dron, semifinalist îm
preună cu Boaghe la dublu bărbați ți 
învins la mare luptă de G. Năstase la

Reîncep întrecerile pe echipe
Astăzi se reia campionatul republican pe 

echipe. In Capitală, jocurile vor continua 
în această săptămînă și în cursul celei 
viitoare. Iată programul complet al ulti
melor întîlniri : 17—18—19 septembrie, după 
amiaza de la ora 15, Dinamo — Progresul 
(terenul Dinamo), Știința — Steaua (tere
nurile Știința, lîngă ștrandul Isvor); 21—22 
septembrie, ora 15 și ora 8,30: Steaua — 
Progresul (terenurile Steaua — bd. Ghen- 
cea). Știința — Dinamo (terenurile Știința); 
24—25—26 septembrie, ora 15: Progresul — 
Știința (terenurile Progresul), Dinamo — 
Steaua (terenurile Dinamo).

Iată rezultatele : armă sport 3 x 30 
focuri seniori poziția culcat : 1. AUREL 
LEONTE (Suceava) 271 p. (nou record 
R.P.R. (v.r. 270 p.); 2. Gh. Predescu 
(Ploiești) 261 p ; 3. T. Capela (oraș 
București) 260 p ; poziția în genunchi: 
1. I. Pîrcălab (oraș București) 244 p ; 
2 T. Coldea (oraș București) 243 p ; 3. 
V. Tătaru (oraș București) 243 p ; po
ziția în picioare : 1. S. Galamboș (Banat) 
277 p ; 2. C. Daia (reg. București) 215 p: 
3. C. Berceanu (Oltenia) 214 p ; pe trei 
poziții: 1. s. Galamboș 713 p; 2. A. 
Leonte 712 p ; 3. T. Capela 702 p ; SE
NIOARE, poziția culcat : 1. Mioara Pre
descu (Ploiești) 257 p ; 2. Doina Petcu 
(Oltenia) 243 p ; 3. Xenia Tuca (Banat) 
246 p ; poziția în genunchi: 1. Marla 
Zamușteanu (Bacău) 232 p ; 2. Maria 
Vaciu (Argeș) 229 p ; 3. Mioara Predes
cu 219 p ; poziția în picioare : 1. Doina 
Petcu 189 p ; 2. Fănica Ene (reg. Bucu
rești) 187 p ; 3. Maria Vaciu 184 p ; pe 
trei poziții : 1. Mioara Predescu 653 p ; 
2 Marla Zamușteanu 631 p ; 3. Doina 
Petcu 628 p ; JUNIORI : poziția culcat: 
1. A. CHIS (Banat) 265 p., nou record 
al R.P.R. (v.r. 253 p.) ; 2. L. Satmari 
(Banat) 260 p ; 3. I. Olteanu (oraș Bucu
rești) 256 p ; poziția în genunchi : 1. A. 
CHIS 249 p. nou record al R.P.R. (v.r. 
233 p.) ; 2. L. Satmari 238 p ; 3. C. Nicu- 
lescu (Ploiești) 235 p ; poziția in picioa
re ; 1. GH. ȘTEFANIDE (Ploiești) 226 p. 
nou record al R.P.R. (v.r. 213 p.) ; 2. C. 
NiculeScu 223 p ; 3. A. Chiș 218 p ; pe 
trei poziții ; 1. A. CHIS 732 p. nou re- 
cor al R.P.R. (v.r. 665 p.) ; 2. C. Nicu-

republicane
simplu ; Iile Năstase, învingător asupra 
lui Tudor Bădin și D. Dimache și cali
ficat în sferturi de finală; Iosif Chere- 
cheș din Brașov, care l-a eliminat pe 
Racoși. Și o altă observație importantă.' 
s-a jucat mai bine la dublu, ceea co 
denotă că a existat o preocupare în a; 
cest sens. De data aceasta, au avut 
cîștig de cauză cuplurile bine sudate 
(Julieta Namian-Boaghe) și care au con
lucrat armonios în tot cursul jocului (E- 
caterina Horșa-IIermina Zurălău). Din 
păcate am asistat și la o „demonstrație" 
de felul cum NU trebuie jucată o parti
dă de dublu chiar din partea multiplu
lui nostru campion, Ion Țiriac. In fi
nala probei de dublu mixt, el a cre
zut că poate cîștiga de unul singur, 
fără ajutorul partenerei sale, Mariana 
Ciogolea, pe care a transformat-o în
tr-o simplă spectatoare într-un colț lîngă 
fileu. Rezultatul se cunoaște... Pentru 
completarea argumentării, trebuie să 
subliniem că în acest campionat, Mariana 
Ciogolea s-a prezentat cu o forță sporită 
de joc, cu smeciuri și volcuri puternice, 
eu o bună lovitură de dreapta, cu su
ficientă viteză, atuuri esențiale pentru 
probele de dublu.

Evident, poate mai mult ca oricînd, 
succesele au fost repurtate numai de 
acei care s-au distins prin muncă, pri» 
activitate susținută. Exemplul Julieteî 
Namian este concludent în această pri
vință. Ea s-a arătat superioară adversa
relor prin varietatea procedeelor tehnice 
pe care le posedă, ceea ce îi permite să 
aleagă întotdeauna „arma" cea mai a- 
decvată pentru fiecare meci. Indiscuta
bil că și tinerii care s-au făcut remar
cați la aceste campionate își datorează 
performanțele unei pregătiri mai intense. 
Ei culeg acum roadele. Dar, atît Mărmu- 
reanu, Boaghe cît și Uie Năstase sau 
alți tineri cu perspective nu trebuie să 
considere nivelul lor actual ca un bua 
definitiv cîștigat. Valoarea unui sportiv 
se menține și se îmbunătățește printr-o 
continuă exersare și șlefuire a mijloa
celor, prin muncă asiduă și perseverent», 
prin modestie.

C. COMARNISCHI 
R. VOIA

In țară au Ioc următoarele meciuri : 
21—22 septembrie : sel. Cluj — sel. Banat 
șl sel. Oradea — sel. Brașov; 24—25—26 
septembrie: Banat — Brașov; 28—29 sep
tembrie: Cluj — Oradea, Banat — Progre
sul București; 5—6 octombrie: Tg. Mureș — 
Banat; 12—13 octombrie: Banat — Oradea.

Genoveva Astilian (Cluj) câștigătoarea 
probei de armă sport și deținătoarea 

noului record republican
lescu 710 p ; 3. L. Satmari 694 p ; JU
NIOARE : poziția culcat : 1. RODICA
GORGOI (oraș București) 266 p. nou re
cord al R.P.R. (v.r. 265 p.); 2 Genoveva 
Astilian (Cluj) 259 p ; 3. Iuliana Sapanoș 
(Banat) 257 p ; poziția în genunchi ; 1. 
Iuliana Sapanoș 242 p ; 2. Rodica Gorgoi 
234 p ; 3. Emilia Popa (Banat) 229 p ; 
poziția în picioare : 1. MARIA HLO- 
PETCHI (Hunedoara) 225 p. nou record 
al R.P.R. (v.r. 191 p.) ; 2. Genoveva As
tilian 224 p ; 3. Elena Nistor (oraș Bucu
rești) 211 p ; pe trei poziții : 1. GENO
VEVA ASTILIAN 705 p. nou record al 
R.P.R. (v.r. 696 p.) ; 2. Iuliana Sapanoș 
701 p ; 3. Rodica Gorgoi 693 p ; PE E- 
CHIPE : poziția culcat : 1. Banat 1.233 p; 
2. Oraș București 1.265 p; 3. Cluj 1.222 p; 
poziția in genunchi: 1. Banat 1.175 p ; 
2. Oraș București 1.134 p ; 3. Oltenia 
1.053 p ; poziția în picioare : 1. Banat 
995 p ; 2. Oraș București 973 p ; 3. Cluj 
951 p ; pe trei poziții : 1. Banat 3.453 p ; 
eîștigătoare a „Cupei F.R. Tir”, 2. Oraș 
București 3.372 p ; 3. Cluj 3.221 p.
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BRNO 16 iprin telefon). Un mare 
număr de trăgători de talere și skeet, 
reprezentând 10 țări, și-au dat întîl- 
nire în R. S. Cehoslovacă pentru a 
participa la concursul dotat cu „Ma
rele premiu al orașului Brno". între
cerile au fost viu disputate în ambele 
probe. Dintre trăgătorii romîni au a- 
vut o comportare bună Gh. Enache, 
clasat pe locul 2 la talere aruncate 
din șanț, I. Albescu și B. Marinescu, 
care au ocupat locurile 3 și respectiv 
4 la skeet.

Iată rezultatele : talere aruncate din 
șanț : 200 buc. : 1. Smelczinsky (R. P. 
Polonă) 191 t; 2. Gh. Enache 187 t; 3. 
Asmuth (R.D.G.) 181 t. Talere aruncate 
din turn (skeet) : 1. Wiernier (R.F.G.) 
194 t; 2. Tașkov (R.P.B.) 184 t; 3. I. 
Albescu 181 t; 4. B. Marinescu 176 t! 
...8. D. Danciu 171 t. GH. ENACHE

Preus- 
Matu- 

m ob- 
8:42,0 ;

ir

„DINAMOVIADA" DE TIR
VARȘOVIA 16 (prin telefon). Astăzi 

au continuat întrecerile din cadrul 
„Dinamoviadei" cu seria a doua la 
armă liberă calibru redus 60 focuri 
culcat, seniori și senioare, armă liberă 
calibru mic 3x40 focuri, prima serie 
și pistol precizie, prima serie. La armă 
60 focuri, clasamentul definitiv 
următoarea înfățișare: 
Stanislav 
(Spartak 
(Gvardia) 
mo Buc.)
577 p ; ... 27. N. Rotam 575 p ; ... 31. 
V. Panțuru 557 p. Pe echipe: 1. Dozsa 
2351 p ; 2. Gvardia 2348 p ; 3. Spartak 
2341 p 
nioare
591 p ; 2. Boșko (Dinamo 
691 p ; 3. Donskaia (Dinamo Moscova) 
589 p... 15. Moscu 581 p... 17. Zvonev- 
schi 580 p... 22. Hnat 575 p... 25. Giur- 
chescu 572 p... 28. Nae 570 p. Pe echi
pe : 1. Dinamo Moscova 1768 p; 2, 
Spartak 1756 p ; 3. Gvardia 1750 p... 
6. Dinamo Buc. 1731 p. Tot astăzi, tn 
prima serie la armă liberă 3x40 focuri 
s-au înregistrat următoarele rezultate ; 
poziția culcat: Maritcha (Gvardia)

are 
seniori : 1. 

(Gvardia) 592 p ; 2. Velișko 
Sofia) 592 p ; 3. Holmuș 
591 p... 16 P. Sandor (Dina- 
583 p ; ... 24. M. Ferecatu

... 7. Dinamo Buc. 2292 p. Se-
1. Avilova (Dinamo Moscova) 

Moscova)

398 p ; C. Antonescu 393 p ; P. San
dor (Dinamo Buc.) 387 p. Poziția în 
genunchi : Koniachin (Dinamo Mosco
va) 389 p; Nagy (Dozsa) 389 p ; P. 
Sandor (Dinamo Buc.) 374 p ; C. Anto
nescu 371 p. Poziția în picioare: Bo
risov (Dinamo Moscova) 382 p — nou 
record al U.R.S.S. ; Koniachin 368 p; 
P. Sandor (Dinamo Buc.) 354 p; C. An
tonescu 347 p. Pe trei poziții : Borisov 
1152 p ; Novicki (Gvardia) 1150 p ; P. 
Sandor (Dinamo Buc.) 1115 p; C. Anto
nescu 1111 p. Pistol liber: Kozlovski 
(Spartak) 554 p; Misukin 
Moscova) 554 p. ; G. Maghiar 
Buc.) 548 p ; Ene Drăgan
Buc.) 535 p.

întrecerile continuă mîine
a Il-a la armă calibru redus
precizie, prima serie de pistol viteză 
și armă calibru mare.

(Dinamo 
(Dinamo 
(Dinamo

cu seria 
și pistol

• Duminică pe stadionul Dinamo 
din Moscova a luat sfințit meciul 
triunghiular de atletism dintre echi
pele selecționate ale R. P. Polone, 
R. D. Germane și R.S.F.S. Ruse. în 
clasamentul general (bărbați și femei) 
primul loc a fost ocupat de R.S.F.S. 
Rusă cu 229,5 puncte. R. P. Polonă 
a totalizat 222,5 puncte, iar R. D. 
Germană 208 puncte. La masculin 
pe primul loc au terminat atleții po
lonezi 174,5 puncte, iar la feminin 
gazdele cu 99 puncte. Rezultate mai 
importante din ultima zi : masculin : 
5 000 m Tiurin (R.S.F.S.R.) 13:50,8;
ciocan Cieply (R.P.P.) 85,09 m ; 400 m 
garduri Guraievski (R.P.P.) 51,2; 200 m 
Badenski (R.P.P.) 21,1 ; prăjină 
sger (R.D.G.) 4,50 m ; 800 m 
sewski (R.D.G.) 1:49,6; 3 000 
stacole Sokolov (R.S.F.S.R.)
lungime: Kluge (R.D.G.) 7,45 m ; disc: 
Nilze (R.D.G.) 56,14 m ; feminin :
înălțime: Pukariova (R.S.F.S.R.) 1,75 
m ; greutate: Garisch (R.D.G.) 17,22 
m ; 200 m : Popova (R.S.F.S.R.) 24,4 ; 
400 m Schmidt (R.D.G.) 55.2. Alte re
zultate din prima zi: masculin : 100 
m plat Juskoviak (R.P.P.) 10,4; 110 m 
garduri Mihailov (R.S.F.S.R.) 14,1 ;
triplu salt Schmidt (R.P.P.) 16,88 m; 
1500 m: Valentin (R.D.G.) 3:43,9; 400 m 
Badenski (R.P.P.) 49,3 ; greutate : Sos- 
gornik (R.P.P.) 18.88 m ; feminin : 
100 m plat: Popova (R.S.F.S.R.) 11.4 ; 
lungime: Scelkanova (R.S.F.S.R.)
6,33 m. (Agerpres)

• Cu prilejul unui concurs de atle
tism desfășurat la Londra, atleta bri
tanică Joy Grievesson a parcurs dis
tanța de 400 m plat în 53,2. Această 
performanță egalează recordul mon
dial deținut de Maria Itkina (U.R.S.S.).

• Austriacul Thun a realizat du
minică cea de a treia performanță 
mondială la aruncarea ciocanului: 
69,77 m 1 (rec. mondial Conolly 70,67 
m.; rec. european Zsivotzky 70,42 m).

• Meci internațional la Oslo: R. F. 
Germană-Norvegia 126—86 (masculin).

• BERGAMO: Ny (Finlanda) 100 
m in 10,5; 110 m. g. Mazza (Italia) 
14,2; înălțime : Bogliatto (Italia) 2,07

m ; 5000 m Stuwiartz (R.P.P.) 14:23.2 ; 
suliță Zametzer (R.F.G.) 75,66 m; femi
nin : Acvarone (Italia) 800 m în 2:13,3; 
înălțime Cortun (R.F.G.) 1,61 m.

KIEV. Tuiakov 21,2 la 200 m ; Kon- 
tarev 14,2 la 110 m garduri ; Kara- 
șev 18,09 m la greutate; Nikulin 
67,20 m la ciocan ; Kardaș 4737 puncte 
la pentatlon (a 3-a performanță mon
dială a anului) ; I. Kutenko 7628 
puncte la decatlon.

LOS ANGELES. O' Brien 19,11 m 
la greutate (al 4-lea rezultat mondial 
al anului); Carr, Murchison și Tyller 
10.3 pe 100 m.

KARLSTAD. Michel Jazy 4:00,8, S. O. 
Larsson 4:02,4, J. Wadoux 4:04,2 la 
1 milă ; Arntzen 77,34 m la suliță.

PIATIGORSK. Trușenev 55,65 m 
la disc; Sastitkova 51,27 m la suliță; 
Misurkina 2:08,7 la 800 m.

HANOVRA. Zametzer 80,46 m la 
suliță; Roderfeld 21,0 la 200 m ; Spiel- 
vogel 2,03 m la înălțime; Willy Hol- 
dorf 8085 p la decatlon (nou record) 
— al 2-lea rezultat mondial al anului.

BAKU. Stanislav Nenașev 64,40 m 
la ciocan.

PRAGA. Ludwik Danek 60,98 m la 
disc (nou record) — cel mai bun re
zultat european ’al anului și a 4-a 
performanță mondială din acest se
zon.

STOCKHOLM. Kjell Ake Nilsson 
2,12 m la înălțime — a 4-a perfor
manță europeană a sezonului.

internaționale de popice
Jucătoarele și jucătorii de popice 

află in pragul unor noi întîlniri int: 
naționale. Astfel, peste cîteva zile 
vor începe turneul în țara noastră 
chipele — masculină și feminină 
S. C.-Motor Jena, iar cei mai buni sp> 
tivi romîni vor participa Ia un mare t< 
neu internațional care va avea Ioc 
R. D. Germană. Iată cîteva amăuui 
referitoare la aceste evenimente:

® Popicarii germani sosesc în ți 
în cursul zilei de vineri. Ei vor evol 
la Ploiești, unde sîmbătă și dumin 
vor Intilni echipa masculină Petrol 
campioana țării, și formația femini 
Voința. Apoi, echipele Motor Jena 
vor continua turneul la Brașov. A 
în zilele 
avea ca 
sportive 
susține 
între 27—29 septembrie.

Cunoscînd valoarea echipelor oas 
jucătoarele și jucătorii noștri s-au j 
gătit intens în vederea acestor în 
niri.

• Arena cu zece piste din Băut: 
(R.D.G.) va găzdui la sfîrșitul li 
viitoare un interesant turneu internai 
nai, la care au fost invitați și cî| 
sportivi din țara noastră. Se va juca 
probele clasice de 100 bile mixte Iei 
și 200 bile mixte bărbați.

de 25 și 26 septembrie, ele ' 
partenere formațiile asocia' 

Flacăra. Sportivii germani 1 
.ultimele jocuri la Bucure:

Mare interes tn jurul concursulu
internațional de motocros de la Brașc
Așa cum am anunțat din timp, du

minică se va desfășura la Brașov a 
II ediție a concursului internațional de 
motocros dotat cu „Cupa Prieteniei". 
La startul întrecerilor vor fi prezenți 
alergători din 5 țâri. Organizatorii au 
ales traseul din Valea Răcădăului care 
s-a dovedit a fi adecvat unor întreceri 
de mare amploare.

FOTBAL PE GLOB
CAMPIONATELE ÎN EUROPA

Turneul de șah de la Havana
HAVANA 16 (Agerpres). - în tur

neul internațional de șah de la Ha
vana, Calero (Cuba) a obținut o sur
prinzătoare victorie asupra fostului 
campion mondial Mihail Tal. Barcza 
l-a invins pe Uhlman, Darga pe Or
tega și Garcia pe Himenez. Au luat 
efîrșit cu un rezultat de remiză par
tidele ; Korcinoi — Ivkov, Pachman— 
Boboțev, O’ Kelly — Robatsch, Wade 
— Trifunovici și Cobo — Broderman. 
Tal a cîștigat partida întreruptă la 
Gheller. în clasament conduce după 
14 runde Korcinoi (U.R.S.S.) care to
talizează 11 puncte.

Sîmbătă și duminică campionatul a 
continuat în diferite țări de pe conti
nentul nostru. Iată rezultatele cîtorva 
din competițiile naționale.

U.R.S.S.: Spartak Moscova—Dinamo 
Kiev 3—1, Pahtakor Tașkent—Lokomo
tiv Moscova 5—2, Avangard Harkov— 
Torpedo Kutaisi 1—1, Zenit Leningrad 
—Torpedo Moscova 0—0, Sahtior Do- 
nețk—Neftianik Baku 0—1, Ț.S.K.A.— 
Dinamo Tbilisi 3—0, Dinamo Moscova 
— Aripile Sovietelor Kuibișev 1—0, 
Dinamo Minsk — Moidova Chișinău 
2—0, Dinamo Leningrad — SKA Ros
tov pe Don 2—1. Clasament : Spartak 
Moscova 37 p., Dinamo Moscova 36 p., 
Dinamo Tbilisi 35 p.

BULGARIA (etapa a V-a) : Slavia 
Sofia — Dunav Ruse 0—1, Levski — 
Lokomotiv Plovdiv 5—2, Spartak Plov-

Din activitatea organizației sportive 
muncitorești SATUS—Elveția

• Organizația sportivă „SATUS" 
(Federația sportivă muncitorească de 
gimnastică și sport din Elveția) are 
o veche tradiție. Ea este continuatoa
rea primei organizații sportive mun
citorești din Elveția, „Grutli“ (fondată 
în anul 1874 la Geneva), care paralel 
cu activitatea politică a înjghebat pri
mele cluburi spor
tive muncitorești, 
cu secții de gim
nastică, lupte etc.
• Numărul sportivilor care activează 

astăzi in această federație se ridică 
la 40 000. „SATUS" a devenit o or
ganizație polisportivă care s-a făcut 
cunoscuta" și peste hotarele Elveției. 
In ultimul an, sportivii din „SATUS" 
au participat nu numai la concursurile 
internaționale ale organizațiilor spor
tive muncitorești din alte țări (TUL 
Finlanda, F.S.G.T.-Franța etc.), ci Și 
la numeroase campionate mondiale. Re
cent, sportivii elvețieni din „SATUS" 
au fost prezenți la campionatele mon
diale de slalom nautic și lupte clasice. 
La slalom nautic doi sportivi ai a- 
cestei organizații muncitorești (Mar
cel Roth și Hanni Ruch) au obținut 
medalii de argint.

Echipa de fotbal a întreprins un 
turneu in U.R.S.S.

• „SATUS" își desfășoară activita
tea sportivă la 26 de discipline, in 
toate aceste sporturi au loc cu regu
laritate campionate cu o largă parti

AZI VA INFORMĂM:

cipare de mase și cu rezultate bune. 
In acest an, Frauchiger a alergat 100 
m în 10,8, Dietlker a realizat 1:57,0 pe 
800 m etc. Un rezultat valoros l-a în
registrat campionul la decatlon Frau
chiger, care a totalizat 6378 p., per
formanță care constituie un nou re
cord elvețian.

• în programul 
internațional ai or
ganizației „SATUS" 
figurează în acest

an — printre altele — întîlnirea inter
națională de atletism de ia Paris cu 
F.S.G.T. (Franța).

• Federația sportivă muncitorească 
din Elveția poartă o deosebită grijă 
promovării elementelor tinere. In a- 
tenția conducerii federației stă per
manenta instruire a tinerelor cadre. In 
acest scop se organizează aproape în 
toate orașele mai mari centre gratuite 
de antrenament (în țările capitaliste 
cluburile obișnuite percep o taxă a- 
preciabilă tinerilor care vor să se ini
țieze într-o disciplină sportivă). A- 
ceste cursuri gratuite se bucură de o 
mare participare din partea tinerilor.

Printre sporturile cele mai îndrăgite 
este boxul.

® Datorită succeselor repurtate, or
ganizația „SATUS” este din ce în ce 
mai apreciată și iubită de masele de 
muncitori din Elveția și iși cîștigă un 
prestigiu tot mai mare.

div — Cemo More 0—0, Spartak Ple
ven — TDNA 1—0, „Gen. Zaimov" — 
Lokomotiv Sofia 0-1, Spartak Var
na — Lokomotiv Goma Orehovița 
1—1, Botev Plovdiv — Spartak Sofia 
5—1, Marek — Beroe 0—1. în clasa
ment : Dunav 9 p. (neînvins), Levski, 
Lokomotiv Sofia și Slavia 8 p., Spar
tak Pleven 6. TDNA se află — la ega
litate de puncte cu Beroe — pe locu
rile 12-13.

UNGARIA (etapa a VI-a) ; Gyor— 
Ferencvaros 2—4, Debreczen—Dorog 
1—1, Vasas—Komlo 0—0, Diosgyor— 
Honved 1—1, Pecs—M.T.K. 2—3, Tata- 
banya—Csepel 1—0. In clasament: 1. 
Ferencvaros 10 p (din 6 jocuri), Kom
lo 10 p., Gyor 8 p. etc.

ITALIA (prima etapă) : Bari—Roma 
1—3, Bologna—Genoa 1—1, Intemazio- 
nale—Modena 2—1, Juventus—Spai
3— 1, Lanerossi—Torino 1—1, Lazio— 
Fiorentina 1—1, Mantova—Milan 1—4, 
Sampdoria—Mesina 3—1, Atalanta— 
Catania 3—0.

FRANȚA. Sîmbătă : Strasbourg—R. 
C. Paris 2—1, St. Etienne—Monaco
4— 1, Rouen—Angers 0—0, Nantes- 
Valenciennes 3—1, Lyon—Nice 2—1 ; 
duminică : Rennes—Toulouse 4—2. 
Bordeaux—Sedan 4—2, Reims—St. 
Francais 2—0, Lens—Nimes 4-2. Clasa
ment : Toulouse, Rennes, Strasbourg, 
Lens, Lyon și Bordeaux cite 4 puncte, 
R.C. Paris 3. Monaco, echipa campioa
nă, este pe locul 14.

ANGLIA (etapa a șaptea) : Aston 
Villa—Chelsea 2—0, Bolton—Leicester 
0—0, Burnley—Birmingham 2—1, Ar
senal—Fulham 4—1, Ipswich—Everton 
0—0, West Ham—Liverpool 2—1, Man
chester United-West Bromwich 1—0, 
Sheffield United—Sheffield Wednes
day 1—1, Nottingham—Stoke City 1—0, 
Tottenham—Blackpool 6—1, Blackburn- 
Wolverhampton 5—1. Clasament :

Manchester United 12 p., West Brom
wich, Blackburn, Leicester cite 9.

R.F. GERMANA: Hamburger S.V.— 
Eintracht Frankfurt 3—0, F.C. Koln— 
Schalke 04 2—2, Meidericher S. V. — 
Hertha 1—3, Borussia Dortmund—Saar- 
brucken 2—1, Eintracht Braunsweig— 
Karlsruhe S.C. 2—0, Stuttgart—Miin- 
chen 1860 1—1, F.C. Niirnberg—Preussen 
Munster 2—2, Kaiserslautern—Werder 
Bremen 3—0. Clasament : Hamburger

S-auS. V. 7 p., Schalke 04 7 p. 
jucat pînă acum patru etape.
• în „Cupa cupelor": Sliema Wan

derers (La Valetta) — Borough Uni
ted (Țara Galilor) 2-2.

• Amical: Spartak Trnava — Dja- 
van Teheran 6—0 (3—0).
DE LA 17 LA 22 SEPTEMBRIE, IN 

EUROPA...
Săptămîna aceasta sînt programate 

noi întîlniri internaționale, interțări 
și intercluburi, amicale sau oficiale :

Marți 17 septembrie: F.C. Basel— 
Celtic (Scoția), primul meci în Elve
ția, în cadrul „Cupei campionilor euro
peni".

Miercuri 18 septembrie: Suedia— 
Iugoslavia la Malmb, în „Cupa Euro
pei" (retur ; în primul meci : 0—0). In 
„Cupa campionilor europeni" : Gornik 
Zabrze (R.P. Polonă) — F.C. Austria 
(Viena) tur ; Monaco (Franța) — A.E.K. 
(Grecia) tur ; Everton (Anglia) — In
ternaționale (Italia) tur. în „Cupa 
orașelor tirguri": Shamrock Rovers 
(Irlanda) — Valencia (Spania) tur. Fi
nala turneului balcanic 1962—63 : Lev- 
ski Sofia — Olimpiakos Pireu, la 
Istanbul (al treilea meci). Amicale: 
R P. Bulgaria (ol.) — Sudan, la 
Sofia.

Duminică 22 septembrie : R.F.G, — 
R.D.G. (echipe olimpice) la Hanovra — 
joc de selecție. U.R.S.S.—R.P. Unga
ră la Moscova, meci amical. R.P. Po
lonă—Turcia la Varșovia, meci amical.

Prin intermediul antrenorilor loti 
republican — Gh. Ioniță, Gh. Zdt 
ca și N. Sădeanu — am aflat cît 
amănunte cu privire la pregătirea 
prezentanților noștri. Sportul cu i 
tor din țara noastră va fi reprezei 
de două echipe naționale și de c 
reprezentative de orașe. In lotul R.I 
se află Ovidiu Puiu, Tr. Macarie, 
Ion, Cr. Doviț, Șt. lancovici, M. 
nesou, V. Sabo și M. Pop. Motoc 
siștii romîni au încheiat perioada 
pregătire a mașinilor și acum efe 
ează antrenamente de pregătire 
teren variat și ședințe de pregă 
fizică. Atît antrenorii cît și alergăt 
sînt optimiști. Ei sînt hotărîți să i 
lizeze performanțe de valoare în 
drul acestui mare concurs tntei 
țional.

Și în rindul spectatorilor domn 
o atmosferă febrilă. în țară s-au 
țiat excursii spre Brașov, în Capi 
s-au anunțat — pînă în momentul 
față — trei excursii cu trenul, iai 
Brașov amatorii sportului cu tn 
asaltează casele de bilete. Va fi 
îndoială o adevărată avalanșă 
spectatori la acest concurs internați 
care promite dispute palpitante.

PESCUR1
• Echipa sovietică de hochei 

gheață T.S.K.A. Moscova a juca 
Pardubice cu Tesla. Hocheiștii sc 
tici au terminat învingători cu sc 
de 10-1 (5-0; 2-1; 3-0). Almeto 
Lokteev au fost cei mai buni juct 
de la T.S.K.A. La Praga H. Z. 
vinov a dispus cu 5—3 (4—0; 
1—3) de Sper ta k Moscova. La Kla. 
Ț.S.K.A. Moscova — S.O.N.P. 
(3—0, 6—0, 1—0). Kuzin și Alexant 
au fost cei mai buni jucători 
eahipa sovietică.

• Echipa de tenis a S.U.A. ■ 
duce cu 2—0 in intîlnirea cu re 
zentativa Venezuelei din cadrul i 
lei zonei americane a „Cupei Da 
Riessen l-a invin6 
pe Pimental, iar 
cu 6—2; 6—1; 6—2 
monte.

• Tradiționala
clism „Marele Premiu al Națiuni 
desfășurată duminică la Paris pe 
tanța de 100 km contracronometi 
individual, a revenit francezului 
mond Poulidour care a realizat fii 
de 2 h 21’48” 4/10 (medie orară 4 
km). Recordul probei este de 4 
km și aparține francezului Anqi

cu 8-6; 6-4; 
Ralston a 
în fața lui

cîș 
Bt

competiție de

• Cu prilejul unui concurs inter
național de natație, desfășurat la 
Blackpool, Robert Mac Gregor (An
glia) a stabilit un nou record mondial 
în proba de 110 yarzi liber cu timpul 
de 54,0 (vechiul record era de 54,1) 
și aparținea tot lui Gregor.

• Competiția de natație dotată cu 
cupa „Celor 6 națiuni" a fost ciști- 
gată de echipa Angliei cu 92 puncte 
urmată de Suedia și R. F. Germană 
cu cite 90 puncte. în ultima zi de 
concurs, Stela Mitchell (Anglia) a 
parcurs 220 yarzi bras in 2:51,4 (nou 
record mondial). Vechiul record era 
de 2:51,7 și aparținea Anitei Lons-

bnough (Anglia). Proba de 220 yarzi 
fluture (masculin) a revenit lui Frefi- 
tag în 2:13,9.

BERLIN. Svensson 2:03,6 la 200 
m liber; Freitag 61,3 la 100 m flu-

Dia bazinele de înot
ture; UrseHmann 1:20,0 la 100 m 
bras.

SOSTDUIN. Elisabeth Ljunggren 
(Suedia) 4:48,9 la 400 m liber — cel 
mai bun timp european al anului ; 
Terpstra (Olanda) 1:04,0 la 100 m li

ber ; Jacobsen (R.F.G.) 56,1 la 1( 
liber; Mensonide» (Olanda) 1 
la 100 m bras.

BLACKPOOL. McGregor 2:04, 
220 yarzi liber; Jenkins 2:17,1 
220 yarzi fluture ; Wilkinson 1:03 
110 yarzi liber ; Long 4:52,4 (nou 
cord) și A. Lonsbrough 4:55,6 la 
yarzi liber ; S. Mitchell 2:52,( 
220 yarzi bras; L. Ludgrove 1:11 
110 yarzi spate; M. Stewart 1:68 
G. Phillips 1:10,0 (nou record) Îs 
yarzi fluture.

LEIPZIG. Ingrid Schmidt 2:32 
200 m spate (nou record) - al 
rezultat european al anului.
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