
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚIVÂ!

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R.P.Romîna

Concursul pentru „Insigna de Polisportiv"

Anul XIX — Nr. 4309 ★ Joi 19 septembrie 1963 * ^pagini-25 bani

ÎN INTILNIRFA (li MOTOR JENA DIN CADRUE C.CX U FOTBAL

2-0 pentru Dinamo, 
dar scorul putea fi mult mai mare
Peste «30.000 de spectatori au 

ținut să asiste ieri la prima „man
șă44 a meciului dintre Dinamo 
București și Motor Jena, în ca
drul „Cupei campionilor europeni44.

fi doriț — și s-ar fi putut — 
mai mult.

La fluierul brigăzii poloneze 
conduse de Eduard Budai, care 
a condus Line acest meci, cele

nicu, în careu, ambii în bună 
poziție de șut, se încurcă unul 
pe altul. Fotbaliștii bucureșterii 
încearcă diferite scheme pentru a 
disloca apărarea oaspeților, dar

Al doilea gol al echipei Dinamo
Foto: T. Chiorcanu

Aîțî zeci și zeci dc mii de iubi
tori ai fotbalului din Capitală 
și din provincie au urmărit acest 
pasionant meci prin intermediul 
televiziunii, iar cei mai miilți, 
bineînțeles, au palpitat în fața 
aparatelor de radio. Cu toții, de- llaidu. 
sigur, au fost satîsfăcuți de re
zultat, care a asigurat echipei 
noastre un „start44 bun. Dacă sa
tisfacția n-a fost depliriă, aceasta 
se datorează faptului că scorul 
final, 2—0 (1—0) este departe 
de a reprezenta diferența de forțe 
existentă în meciul de ieri de pe 
stadionul 
București 
inițiativa, 
a Il-a 
permanentă,

două echipe au apărut în urmă
toarele formații:

DINAMO ;
Nunweiler III, 
Emil, Nunweiler IV 
Varga, Unguroiu,

Datcu —• Popa, 
Ivan — Petru

— Pîr.călab,
Țîrcovnicu,

MOTOR JENA:
O tio, Stricksner,
Krauss, Marx — Lange, Miiller, 
Peter Ducke, Seifert, R. Ducke.

De la început, .după felul cum 
echipa oaspe s-a așezat pe teren, 
cu • 7 jucători pe fund (cu sto
perul dublat, extremele mult re
trase) s-a putut vedea, că Mo-

Fritzsche 
Woitzat

Țircovnicu și mai ales Varga 
frînează jocul, iar Unguroiu se 
împiedică în propriile sale picoa- 
re, pierzînd cu ușurință mingea.

V. GRĂDINARU

(Continuare tn pag. a 3a)

Republicii. • Dinamo
a avyt în permanență tor Jena are o singură deviză 
a exercitat în repriza 

o presiune puternică și 
la poarta lui Motor

să obțină un rezultat cît mai 
strîns, eventual nn fericit meci 
nul, așa cum și declarase înainte 

Jena și ar fi putut —- dacă ar fi de meci presei conducătorul oas- 
fructificat măcar jumătate dintre peților, Eberhardt Schindler. Și 
ocaziile avute, — printre c.are și Dinamo a trebuit să depună mul
uri 11 metri ! — să-și asigure

■practic, calificarea încă de Îs 
.București. Și ’ așa, firește, echipa 
dinamovistă are serioase, șanse în 
acest prim tur al „G.C.E.“ dar am

PENTATLONIȘTII ROMlNI
LA CAMPIONATUL MONDIAL

te eforturi pentru a străpunge a> 
ceasta apărare ’ ermetică, preocu
pată să tragă de timp, să res
pingă în orice fel balonul și să-l 
trimită cît mai departe de pro
pria poartă, eventual la Peter 
Ducke sau Seifert, singurii „su
praviețuitori" la înaintare.

Cu - toate acestea, Dinamo are 
una din marile ocazii de marcare 
din acest meci, chiar în primele 
minute, cînd Unguroiu și Țîrcov-

DIN ELVEȚIA
Tn cursul zilei de marți a pă

răsit țara, echipa noastră repre
zentativă de pentatlon modem, 
alcătuită din sportivii Nicolae 
Marinescu, Dan Ionescu ți Cristu 
I.icliiardopol. Delegația noastră 
sportivă a plecat în Elveția pentru 
a participa la campionatul mon
dial. Această întrecere interna
țională este foarte importantă și 
pentru faptul că va oferi prețioa
se indicii privind pregătirea și va
loarea multora dintre pentatloniț- 
tii care se vor prezenta la Jocu
rile Olimpice de Ia Tokio.

Actuala ediție a campionatului 
mondial se va desfășura între 22 
și 26 septembrie.

După ultimele informații primi
te din Elveția, la campionat s-au 
înscris 20 de țări, printre care 
U.R.S.S., R. P. Ungară, S.U.A., 
Suedia, Mexic, Elveția, Brazilia 
etc. 16 dintre aceste țări vor par
ticipa cu echipe complete (de 
îte trei sportivi). Se vor alcă

tui două clasamente: unul pe e- 
chipc și altul individual,

START LA BUZĂU
Alaltăieri, stadionul Me

talul din parcul Crîng a găz
duit prima întrecere a 
„CONCURSULUI PENTRU 
INSIGNA DE POLISPOR
TIV" din orașul Buzău. Cei 
aproape 100 de viitori pur
tători ai „Insignei de Poli
sportiv" _— cu toții membri 
ai asociației sportive Vo
ința — au vădit calități 
atletice. Dar aceste calități 
trebuie dezvoltate neconte
nit pentru ca performanțele 
bune să-și facă apariția.

în fotografie, aspect de 
la primul start al buzoieni- 
lor la proba de gimnastică 
(tip înviorare).

D. MARIN — coresp.

Azi, la Snagov, încep finalele 
campionatelor republicane de canotaj academic
Astăzi încep la Snagov fina

lele campionatelor republicane 
de canotaj academic. Participă 
cîteva sute de sportivi și spor
tive din orașele București, Ti
mișoara, Arad, Cluj și Satu 
Mare, calificați în urma faze
lor de zonă sau invitați de că
tre Federația de sporturi nau
tice.

Concursul se va desfășura 
timp de trei zile, deoarece la 
probele masculine sint progra
mate — în urma numeroaselor 
înscrieri — curse eliminatorii 
și de recalificare. Deosebit de 
disputate se anunță probele 
masculine de 4-f-l (11 echipaje),

4 fără cîrmaci (9 echipaje), sim
plu etc. In total, la întrecerii® 
băieților participă 57 de ambar- 
cații.

Astăzi sint programate cursele 
eliminatorii, mîine dimineață 
recalificările iar mîine după- 
amiază, de la ora 17 (din sfert 
în sfert de oră), finalele femi
nine, după cum urmează: schit 
4 + 1 rame, simplu, 4-)-l vîsle. 
dublu și, 8 + 1. Simbătă diminea
ța, de la ora 10, se va da star
tul, din jumătate în jumătate 
de oră, în cele șapte finale mas
culine: 4 + 1, 2 fără cîrmaci# 
simplu, 2 + i, 4 fără cîrmaci^ 
dublu și 8-J-l.

A TREIA REUNIUNE...
• UN NOU RECORD «CU 60,800 KM LA ORÂ • MECIUL PISTARZILOR SI FONDIȘTILOfc 

CONTINUA • SURPRIZE ÎN ÎNTRECERILE JUNIORILOR

Bună a fost inițiativa de a 
organiza în cuplaj campionatul 
Capitalei de juniori cu întîl- 
nireta dintre pistarzi și fondiști. 
Iată o scurtă trecere in revistă 
a întrecerilor de marți.

In programul meciului dintre 
pistarzi și fondiști a figurat, 
în cea de a treia reuniune, 
proba olimpică de 1000 m cu 
start de pe loc. Pistarzii au 
ocupat primele două locuri in

iuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiițiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiunuiiiniiiniiniiiiiiiiiiiniiiuiiii;

fi campioană ?
înaintea finalei campionatului de box pe echipe-

ine va

în celelalte • ediții ele nu 
s-au întîlnit. ’

întîlnirea dintre cele două 
fruntașe ale tfoxului romî-

= Sîmbătă 21 septembrie, în
ț= nocturnă, stadionul Repu- 
§ blicii. va găzdui o nouă, și 
S interesantă competiție 
— gilistică: FINALA 
= PIONATULUI PE ECHIPE
= AL R.P.R.
= Cele două echipe care-și
§ vor disputa întîietatea pen- 
= tru cucerirea titlului de
S campioană, sînt STEAUA și
= DINAMO BUCUREȘTI, a
•= căror rivalitate sportivă este
§ binecunoscută.
B Intilnirile directe dintre
§ cele două formații, în ca
st drul acestei mari competi- 
= ții, au fost cîștigate de Di- 
S namo în anul- 1955 și 1961;
^iiitiiiiiiiitiiiițiiiiîiîiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiuiiiiiiîiiiiiHiiiiniiiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir?

pu-
CAM-- nesc, care cuprind numeroși 

reprezentanți ai echipei na
ționale, se . anunță a fi o 
dispută foarte puternică, aș
teptată cu viii interes de 
publicul bucureștean.

BOXERI ROMÎNI PESTE 
HOTARE

• Ieri seara, echipa Mus
celul Cimpulung a părăsit 
Capitala îndreptindu-se spre

(Continuare în pag. a 2-a)

Victoria asupra echipei R.S. Cehoslovace a demonstrat 
posibilitățile reprezentativei noastre feminine de baschet

A doua ediție a „Cupei Mării 
Negre“, desfășurată timp de trei 
zile în Palatul sporturilor din 
Constanța, s-a încheiat cu vic
toria reprezentativei R.S. Ceho
slovace, care a totalizat același 
număr de puncte ca și echipele 
R.P. Romîne și R.P. Bulgaria, 
dar a avut un coșaveraj mai bun 
Prin acest succes, baschetbaliste
le cehoslovace s-au revanșat a- 
supra sportivelor bulgare (în
vingătoare în partida decisivă a 
turneului de la Messina) și au 
reconfirmat valoarea care le-a 
adus, de-a lungul anilor, nume
roase succese internaționale. In 
meciul de duminică seară, ceho
slovacele s-au întrecut pe ele în
sele, făcînd un joc excepțional 
și aducînd echipei bulgare cea 
mai categorică înfrîngere suferită 
în ultimii ani (61—31).

Subliniind comportarea selecțio
natei R.S. Cehoslovace, ne dăm

și mai bine seama cît de pre
țioasă și semnificativă este vic
toria reprezentativei R.P. Romî
ne, obținută simbătă scară în 
fața acestei echipe. Este primul 
rezultat favorabil realizat de 
baschetbalistele romînce în fața 
celor cehoslovace! Reprezentati
va noastră feminină a făcut un 
adevărat tur de forță: a depășit 
presingul prestat din primele se
cunde de oaspete (presing în fața 
căruia avea să cedeze peste 24 
de ore experimentata echipă bul
gară) și a făcut față unui atac 
în care’ Surkova, Ilubalbova, 
Veskova, Ioskova și Ilorakova, 
în formă excelentă, au făcut totul 
pentru a înscrie cît mai multe 
puncte. Combativitatea exempla
ră, concentrarea în toate acțiunile 
dc atae și, mai ales, de apă
rare, buna pregătire, iată expli
cația acestui succes de prestigiu 
al echipei noastre feminine de

baschet, antrenată de prof Gh 
Roșu.

Desigur, buna comportare din 
întîlnirea cu R.S. Cehoslovacă nu 
ne poate face să trecem cu ve
derea unele slăbiciuni manifes
tate în partidele cu R.P. Bulga
ria și Franța. Și dacă scăderile 
ivite în meciul cu Franța sînt 
motivate în bună măsură de obo
seala resimțită în urma jocului 
din seara precedentă (cu R.S. 
Cehoslovacă), comportarea în fața 
echipei R.P. Bulgaria nu are nici 
o scuză. Din 
tre 
au 
au 
lor.
apărare, 
rante, de la semidistanță și chiar 
de sub coș, s-au datorat, după 
părerea noastră, în primul rînd

nou sportivele noas- 
pe teren cu teamă, 
și — de aceea — 
mult sub valoarea 

în 
uneori exaspe-

au intrat 
avut trac 
jucat cu
Insuficienta concentrare 

ratările.

(Continuare in pag. a 4 a)

EMIL RUSU

clasamentul probei : 1. V. Bur- 
lacu 1:14,4; 2. S. Duță 1:15,0;- 
3. C. Dumitrescu 1:15,3 ; 4—5. 
V. Voloșin (pistard) și I. Ar- 
deleanu 1:16,2 ; 6. I. Stoica
1:17,2. Scorul după trei probe i 
77,5-85,5 p. pentru pistarzi.

Spectatorii au asistat apoi la 
alte întreceri interesante. Tî- 
nărul alergător EMIL RUSU 
(C.S.M. Cluj) aflat la Bucu- 
rești, a reușit în tentativa sa

de record la urmărire indivi
duală juniori : la capătul ce
lor 2000 metri acele cronome— 
trelor indicau un nou record — 
2:39,4 (v.r. 2:39,5 aparținea din. 
1961 lui D. Paraschiv). Mulle 
aplauze au cucerit și cele patru 
cupluri de demifondiști care' 
și-au disputat întîietatea pe un 
interval de 15 minute. St. Po- 
receanu—M. Maxim (Olimpia) 
au parcurs în acest timp 
15,200 km realizînd o medie 
orară de 60,800 km, V. Oprea— 
N. Grigore (Steaua) au stră- . 
bătut 13,850 km ■ qu o vi teză de 
55,400 km, N. Voinescu—C. Du
mitrescu (Olimpia) 
(51,200 km/h) și I.
Gh. Neagoe (Steaua. 12:100 km 
(49,200 km/h).

Campionatele juniorilor au 
continuat cu proba de urmă
rire individuală. în preliminarii 
cîteva surprize: campionul de 
mare . fond, Gh. Radu a pier
dut din neatenție. C. Grigore 
a fost descalificat pentru mers 

. neregulamentar. Jn schimb Do- 
rel Radu, în virstă de 14 ani( ■ 
a' reușit să se califice în sfer
turile de finală. în semifinale 
s-au calificat D.
Mnațacarian și C. 
xiu. învingători: 
Ivan. Campionul 
azi. In program, 
figurează proba de 
echipe juniori și 
niori.

12 (100 • km 
Goclman—'

Panaitescu-I- 
Ivan—V. Ale- 
Panaitescy și 
va fi cunoscut 

ora 16, mat 
urmărire pe 
viteză se-

la

Tr. I.

mondial feminin de șah
Mîine dimineața, cu avionul", pă

răsește țara reprezentativa femini
nă de șah a R.P. Romîne (Alexan
dra Nicolau, Margareta Teodores- 
cu. Margareta Perevoznic), îndrep- 
tîndu-se spre Iugoslavia, unde va 
participa la cea de a doua ediție 
a campionatului . mondial feminin 
de șah pe echipe. După cum se 
știe, prima ediție a acestui cam
pionat a avut, loc în anul 1957, în 
Olanda, și s-a încheiat cu victo
ria U.R.S.S. Reprezentativă țării 
noastre a obținut atunci un deose
bit succes, situîndu-se pe locul 2, 
la egalitate de puncte cu echipa 
campioană.

La actuala ediție și-au anunțat 
pînă acuma participarea 15 țări î

Austria, Belgiq, Bulgaria, Iugosla
via, Luxemburg, Mongolia, Olandar 
Polonia, R.D. Germană, R.F. Ger
mană, Romînia, Scoția, U.R.S.S-, 
S.U.A. și Ungaria. După cum sa 
vede, o participare mai largă de-4 
cît la ediția anterioară, ceea ca 
va determina, desigur, o desiășura- 
ie mai pasionantă a întrecerilor

Lotul echipei noastre este 
țit de maestrul Veniamin V ț 
Primele întîlniri ale .cair 
vor -începe la 22 sep* 
orașul Split’.

. Urăm 
succes 
tare cu 
lumii 1

reprezentr 
deplin ' 
cele



NOTE ȘI COMENTARII
Și etapa a doua a campionatelor re 

publicane de handbal în 7 s-a încheiat 
cu rezultate, în general, scontate. Este 
drept că am notat în această duminică 
și patru victorii în deplasare. Dintre 
ele, însă, poate să surprindă doar suc
cesul echipei Ș.S.E. Ploiești pe terenul 
Faianței Sighișoara (învingătoare în 
prima etapă la București).

• Majoritatea întîlnirilor, după cum 
ne-au transmis corespondenții noștri din 
țară, au oferit spectacole de un nivel 
tehnic destul de bun, interesante ca 
desfășurare și schimbări pe tabela de 
marcaj. Din cele 10 partide disputate, 
doar trei s-au terminat la diferențe mai 
mari de scor (la Reșița și Tg. Mureș 
la băieți, la București la fete). In cele
lalte, echipele au realizat scoruri strînse, 
subliniind astfel un echilibra de forțe 
existent intre ele, la ora actuală.

• Comportări meritorii au avut echi
pele Steaua București, Voința Sighișoa
ra și Știința Tg. Mureș (m). Rapid 
București și C.S.M. Sibiu (f), care 
s-au impus și prin joc și prin victoriile 
consecutive obținute în primele etape. 
De altfel, totalizing maximum de puncte 
posibile, ele s-au și instalat pe primele 
locuri în clasamentele celor patru serii.
• In aceste două etape, însă, s-au pe

trecut și unele fapte, care ridică pro
blema cunoașterii regulamentelor și chiar 
a încălcării lor, precum și a dispozi
țiilor federației, de către unele din echi
pele participante. De pildă, numeroșii 
spectatori care s-au deplasat duminică 
dimineață la terenul din Ciulești, au 
rămas neplăcut surprinși de faptul eă 
una din echipele programate și anume 
CSMS Iași nu s-a prezentat la meciul 
eu Dinamo București- Ce s-a întimplat ? 
După cum sîntein informați, conducerea 
formației ieșene a anunțat ABIA sîmbătă 
dimineață federația că nu se poate de
plasa la București deoarece o parte din 
jucători au examene. Trecînd peste fap
tul că alte 
din Iași (de 
luat sîmbătă 
rin ne putem
examenelor putea fi cunoscută nu cu o 
zi-două înainte, ci cu cîteva 
sccință, conducerea

gația să anunțe din timp federației a- 
cest fapt. In plus, ni se pare cu totul 
inexplicabil că o echipă de categoria 
A nu are cadre suficiente pentru a face 
față unui joc atunci cînd se produc 
cîteva indisponibilități.

Pentru această abatere, secția de hand
bal a clubului ieșean trebuie să suporte

greșul a introdus în formație în întîl- 
nirea cu Faianța Sighișoara — fără să 
mai aștepte avizul federației — pe hand- 
balista Gabriela Munteanu, care CE
RUSE (ȘI OBȚINUSE !) TRANSFERA
REA la Flacăra roșie București !...

Cum este posibil ca aceste două echi
pe 6ă nu cunoască prevederile regula-

Au început campionatele republicane
MANGALIA 18 (prin telefon de la tri

misul nostru). Marți au început să se 
desfășoare pe mare întrecerile cam
pionatului republican de iahting. La 
concurs iau parte 70 de sportivi re- 
prezentînd cluburile bucureștene Pro
gresul și Știința și asociațiile spor
tive Dinamo și Marina Constanța. Pe 
programul competiției sînt înscrise 5 
regate a căror desfășurare se va în
cheia sîmbătă. Participă specialiști ai 
claselor finn, snaip, F.D. și star.

Regata I a avut loc pe un vînt 
puternic și pe o mare montată, fapt 
care a atras 12 abandonuri, în urma 
avarierii ambarcațiilor. La clasa finn 
regata 1 și (care s-a ținut

miercuri) a revenit aceluiași concu
rent : Mircea Dumitriu (Progresul 
Buc.). La snaip prima cursă a fost 
cîștigată de echipajul Mițchievici-Doc- 
tor Titus (Progresul Buc.) iar a doua 
de Victor Gelles-Stan Podeanu (Ști
ința Buc.). La star, pe primul loc s-a 
situat în ambele regate echipajul N. 
Calcan-N. Navasart (Marina 
stanța). în 
ma regată 
N. Iliescu 
de a doua
(Dinamo Constanța).

fine, la clasa 
au învins V. 
(Știința Buc.) 
I. Alexandru

Con- 
F.D. în pri- 
Costescu și 
iar în cea 
și N. Zamă

PAUL ROMOȘAN

REZULTATE■ ■ ■

CINE VA FI

ța Cluj—C.S.O. Timișoara 8—0, Progre
sul București—Voința Cluj 2—2, Pro
gresul București—Olimpia Baia Mare 
5—3.

Un nou atac la poarta Progresului—un
Bapid—Progresul

nou gel.
București

(Fază din partida feminină
21—7)

Foto: St. Petrică

ȘTIRI
a

După o săptămînă de întrerupere du
minică se reia campionatul republican 
de polo. In programul etapei figurează 
următoarele jocuri : Steaua—I. C. Arad, 
Știința București—C.S.M. Cluj, Cri șui 
Oradea—C. S. Mureșul, Industria Linii 
Timișoara — Rapid București. Meciul 
dintre echipele Știința Cluj și Dinamo 
București se va desfășura vineri 27 sep
tembrie, la Cluj,

Marți 24 septembrie se dispută în Ca
pitală două meciuri restanță ale etapei 
din 8 septembrie: Steaua—Rapid Bucu
rești și Dinamo București—Știința Bucu
rești.

CAMPIOANA?

două echipe ale clubului 
(otbal și ruțbi) au evo- 

și duminică in București, 
opri să remarcăm că data

consecințele care decurg, în asemenea 
cazuri, din regulamentele federației.

• Alte exemple de ignorare a regu
lamentelor ne-au oferit echipele S.S.E. 
Ploiești și Progresul București. Forma
ția ploieșteană a folosit în meciul cu 
Rapid București pe jucătoarea Elena 
Constantinescu, care ERA LEGITIMATA 
LA ȘTIINȚA BUCUREȘTI ! Iar Pro-

meniului
le respecte ? Și în cazul acestor aba
teri — grosolane — federația are da
toria să intervină cît mai grabnic, în 
sprijinul disciplinei care trebuie să 
existe în rîndurile secțiilor We handbal, 
mai ales fruntașe.

sau, dacă le cunosc, să nu
★

In campionatul de calificare s-au în
registrat următoarele rezultate: Olimpia 
Baia Mare—Rapid Oradea 8—4, Voin-

(Urmare din pag. 1)

este alcă- 
pugiliști:

șt, în con- 
secției avea obli-

LA ZI

P. GAȚU
AD. VAS1LIU

Numeroase concursuri in țară

Voința București
» 5

R. D. Germană. Echipa 
tuită din următorii
Gh. Simian, 1. Negru, 1. Vișinescu, 
I. Fierea, Gh. Manea, Gh. durea, 
1. Grosu, Tr. Nicolae, T. Felea și 
O. Cioloca. Echipa este însoțită de 
antrenorul C. Panaiteseu precum și de 
arbitrii P. Tonitza și Gh. Dumitrescu. 
Boxerii noștri vor susține două în- 
tilniri : duminică la Schwerin și la 
25 sept. în orașul Magdeburg.

multe 
circuit

• Astăzi sânt programate o serie 
de restanțe din primele două etape ale 
campionatelor republicane de handbal 
în 7. în Capitală se dispută jocul fe
minin dintre echipele Știința Bucu
rești și Confecția. Partida are loc pe 
stadionul Tineretului de la ora 16,45.

în țară se dispută alte 4 meciuri: 
C.S.Ș. Banatul—Știința (feminin, seria 
a Il-a) la Timișoara; la Tg. Mureș: 
Mureșul—Știința Cluj (feminin sena 
a Iî-a) ; la lași: C.S.M.S.—Știința Ga
lați (masculin, seria I) și Ia Petroșeni, 
Știința—Știința Timișoara (masculin, 
seria a Il-a).

• Marți, la Timișoara, s-a desfășu
rat partida restantă dintre echipele 
feminine Știința și Vestitorul Bucu
rești (seria a Il-a). Studentele, net 
superioare, au avut inițiativa în ma
joritatea timpului, cîștigind cu un scor 
categoric: 15-6 (8-1). Formația bucu- 
reșteană nu a rezistat decît 10 minu
te, în care timp scorul a fost 1 -1 (Al. 
Gross — eoresp. regional.)

uHimul timp s-au desfășurat mai 
concursuri motociclisie de viteză pe 
în diferite orașe ale țării.

• Alba lulîa î concursul dotat cu „Cupa 
Ardeleană", la care au participat sportivi 
din orașele Brașov, Reșița, Hunedoara și 
Alba Iulia. Cupa a revenit alergătorilor 
de la Steagul roșu Brașov. Iată cîștigătorii 
probelor individuale : N. Berloiu (Torpedo 
Brașov) — 68 cmc ; C. Pescaru (St. r. Bra
șov) — 125 și 175 cmc ; O. Ștefani (St. r. 
Brașov) — 250 și 350 cmc ; K. Șuster (St. 
r. Brașov) — I.J. ; G. Micuș (C.S.O. Re
șița) — nelimitat. (Drăgoi Adam, eoresp.)

• Băii ești : un frumos concurs de viteză 
a organizat consiliul raional UCFS. Au 
cîștigat : M. Stroie (motorete Carpați), Gh. 
Vițelaru (125 cmc), Gh. Giurgea (250 cmc) 
și Gh. Popescu (350 cmc). (Gheorghe Ghî- 
nea, eoresp.)

> Peste 2000 de spectatori au urmărit 
cu viu interes concursul de viteză desfășu 
rat la Calafat. Au fost prezenți la stait 
40 de alergători. Cei mai buni : I. Ca tonă 
(Dunărea) — 125 cmc ; C. Ghilă (Tractorul 
Cetate) — 175 cmc și N. Ciurezu (Progresul 
Oltenița) — 350 cmc. (Mihai Carauleanu, 
eoresp.)
• Lupeni : în prezența a peste 7000 de 

spectatori s-a desfășurat primul concurs de 
viteză pe circuit la care au participat ti
neri muncitori din Lupeni și orașele ve-

cine. Cîștigătoxii probelor au 
Koto (125 cmc), C. Fildan (250 cmc) și 
Mihăilă (350 cmc) toți de la A.S. Mine
rul Lupeni. (I. Ciortea, coiesp.)
• Elapa a III-a a «Cupei orașelor' la 

viteză pe circuit, desfășurată la Tr. Se
verin, a reunit la startul probelor 72 de 
concurenți. Au asistat peste 20 000 de spec
tatori. învingători au fost declarați 
Baibu (Deta) — 
șița) — 175 cmc 
— 250 cmc și G. 
și cat. nelimitat, 
nafu, eoresp.)

F. 
12S cmc : M. Wețler (Re- 
; I. Cioaiec (Hunedoara) 
Micuș (Reșița) — 350 cmc 

(Gbecrghe și Petre Ma-

DE LA I. E. B. S
Pentru meciurile de fotbal:

PROGRESUL BUC. - ȘTIINȚA CLUJ 
RAPID BUC.-PETROLUL PLOIEȘTI, 
ce vor avea loc pe stadionul „23 Au
gust* duminică 22 septembrie 1963, în- 
cepind de la orele 14,15 și respectiv 16, 
biletele se pun în vinzare incepi'nd de 
Joi 19 septembrie 1963 după-atmiază, la

casele de bilete din str. Ion Vidu, 
Pronosport Cal. Victoriei nr. 2, Agen-

6 Martie, stadioanele 
Republicii, Di na me și

ția CCA, bd. 
„23 August", 
Giulești.

★
de box dintre echipele: 

DINAMO BUC.

Beta școala sportivă „Viitorul0
ȘooaJa- sportivă experimentală 

„Viâtoffur* din cadrul Centrului de 
antrenament și cercetări științifice 
„23 A'jgust" din bd. Muncii nr 
37—39 (tramvai 23, 24 stația bd. 
Muncii), primește însă.ieri de co
pii și tineri pentru următoarele 
seotiti pe ramură de sport : atle
tism, box. fotbal, gimnastică, hal
tere și lupte.

Înscirîerile se fac zilnic la sediul 
școlii, între orole 8—12, iar in zâ- 
leie de mieronri și vineri și între 
'rele 18—20.

Pentru gala 
STEAUA BUC. 
contînd pentru finala câmp, republi
can pe echipe ce se va desfășura 
sîmbătă 21 septembrie orele 19,30 pe 
stadionul Republicii, (peluza I) bi
letele se pun in vinzare începind de 
joi 19 septembrie a.c., după-amiază 
la casele de bilete din str. Ion Vidu, 
Pronosport Cal. Victoriei nr. 2, și sta
dionul Republicii.

★

PROGRAMUL CASELOR DE BILETE
Ion. Vidu, Pronosport Cal. Victoriei nr 

2, Agenția CCA bd. 6 Martie nr. 2, sînt 
deschise între orele 9—12 și 15.30-19,30, 
iar casele de la stadioanele Dinamo, 
„23 August", Giulești și Republicii, 
sânt deschise între orele 9—12 și 
15-19.

V.

forma- 
suferit 
astfel

loe în 
pentru

cucerit „Cupa litoralului

TURIȘTI!

Deservirea promptă și ia prețuri convenabile.

Cazarea în corturi, în limita locurilor.

Timp de trei zile s-a desfășurat la 
Constanta un turneu de baschet feminin 
dotat cu „Cupa litoralului", Ia care au 
participat echipele Voința București, 
Voința Brașov și S.S.E. Constanta. Tur
neul a avut drept scop verificarea aces
tor forma[ii în vederea campionatului 
republican. Rezultate: Voința București- 
Vointa Braș-ov 49—43 ; Voința Brașov- 
S.S.E. Constanța 70—38; Voința Bucu- 
rești-S.S. E. Constanța 50—27. „Cupo 
litoralului" a fost cucerita de Voința 
București, urmata de Voința Brașov și 
S.S.E. Constanța.

Ultima etapă
Penultima etapă a turului campiona

tului republican nu a adus modificări 
esențiale clasamentului general. Un 
număr de nouă echipe și-au păstrat 
locurile din etapa precedentă, cinci au 
coborit sau au urcat cîte unul sau 
două locuri și doar Unio Satu Mare 
și C.F.R. Timișoara au făcut salturi 
serioase reușind ca de la periferia cla
samentului să ajungă la mijlocul lui. 
In cele patru etape, doar două 
ții, Dinamo și Steaua, nu au 
nici o înfrângere păstrîndu-și 
primele locuri.

Ultima etapă a turului are 
zilele de 28 și 29 septembrie, 
grupele 1, 2 și 3, iar în zilele de 5 și 
6 octombrie pentru grupa a patra. în 
această grupă, la București, se vor în- 
tîlni formațiile Steaua, Dinamo, Unio 
Satu Mare și Electroputere. în grupa 
întîi, la Arad, evoluează C.S.M. Reșița, 
Vagonul, A.S.M. Lugoj și Rapid, în 
grupa a doua la Tg. Mureș, se vor în
trece echipele Voința, C.F.R. Timișoa
ra, Metalul și Constructorul Galați, iar 
in grupa a treia la Brașov, se vor în- 
tilni Steagul roșu, Chimistul, 
tul și Progresul București.

Iată clasamentul general

Rulmen-

inaintea
ultimei etape a turului :

1. Dinamo 12 12 0 0 329: 39 36
2. Steaua 12 12 0 0 308: 52 3£
3. Steagul roșu 11 9 6 2 247: 91 29
4. Progresul Buc. 12 7 0 4 177:183 27
5. A.S.M. Lugoj 12 7 0 5 163:189 26
6. Metalul Buc. 11 5 2 4 161:175 23
7. Unio Satu Mare 1! 5 1 5 153:152 22
S. Electroputere 12 3 4 5 155:195 22
9. Chimistul B. Mare 12 4 2 6 151:191 22

10. C.FoR. Timișoara 12 4 2 6 159:201 22

a luxului
11. Rulmentul Brașov 12 4 1 7 159:201 21
12. Rapid 12 3 2 7 142:230 20
13. Constructorul Galați 12 3 2 7 138:226 20
14. Voința Tg. Mureș 12 3 1 8 138:228 19
15. C.S.M. Reșița 12 1 2 9 110:246 19
IC. Vageeul Arad 9 1 9 8 99:175 11

Noul restaurant „PIATRA CRAIULUI" construit în punc
tul Dealul Crai pe șoseaua internațională Oradea - Cluj, 
vă oferă un sortiment bogat de mâncăruri calde și reci, mi- 
nuturi, prăjituri, produse zaharoase, răcoritoare și bău
turi alese.

In zilele de sîmbătă și duminică se pot organiza ex
cursii colective pe întreprinderi, plata cazării și consumației 
putîndu-se efectua și prin virament, în limita plafonului 
alocat.

Informații, la restaurant, telefon 13 Borod, raionul 
Aleșd.

!
♦.
fI



0 pentru Dinamo, dar scorul 
putea fi mult mai mare

(Urmare din pag. 1)

de către trei-patru apărători, Pir- 
nu-și poate face jocul, iar aripa 
, Haidu, deși oarecum lăsată li
nii primește destule mingi. în 
linamoviștii n-au știut să deschidă 
11“ apărării oaspeților, prin mingi 
eate“, și ^un-doi“-uri, care ar 
ut crea situații periculoase. Abia 
niza a II-a mai binezis spre 
al ei, Dinamo a găsit „cheia fer- 
i“. Dar despre asta vom vorbi 
îrziu. Din repriza I mai trebui* 
iate cîteva „curse" ale lui Pîreălab, 

pierdută de 'țircovnicu (singur 
a porții a lovit mingea defectuos 
pul) și bineînțeles golul înscris 
i. 13 de NUNWEILER III, care 
at cu capul, în stilul său caracte- 
o lovitură liberă executată excelent 
rga.
această repriză, oaspeții au jucat 
zat în apărare și au contraatacat 
lîc prin P. Ducke și Seifert, care 
’creat poarta de la distanțe mari, 
ă în prima repriză a existat pe 
an oarecare echilibru, dacă oaspeții 
creat să facă oarecum și joc, în 

a doua a meciului,'lucrurile s-au 
>at complet. Pe teren n-a mai 
lecît o singură echipă care juca, 
ă, Motor Jena, se apăra cu dis- 
, cu ochii pe ceas, înccrcînd să 
scă avalanșa atacurilor dina mo* 
care păreau de fiecare dată că 

luce majorarea scorului. Repriza a 
a lost propriu-zis un asediu la 
lui Fritzsche, care și-a pus tot 

il în joc pentru a limita propor* 
nfringeru. Este o repriză de mare 
arc, de tensiune permanentă, o re* 
a cornerelor. a ratărilor, a unor 

palpitante. Motor Jena a abuzat 
rituri, a abandonat toate sistemele 
-ute și, în formula 1—9—1 (!) 
Sduiește să facă fată situației, 
ele emoționante se succed aproape 
;are minut. Astfel, în minutul 60, 
uicu ratează un gol ca și făcut, 
nd mingea cu capul, peste bară, 
mai tîrziu tribunele sînt din nou 
fletul la gură : Petru Emil este

faultat în careu și Pîrcălab urmează 
să execute lovitura de la 11 metri. Dar, 
vădit emoționat, acesta trage în... bară !

Să ne uităm în carnetul de notițe : 
în min. 67 Petru Emil, de la cîțiva 
metri, în poziție clară, a șutat peste 
bară. In min. 69, tot el trage în... bară... 
în min. 70, în careu, Unguroiu se îm
piedică de minge... !n min. 73, Nunwei- 
lei IV șutează din careu, razant cu 
bara... Dar iată și minutul 74, în care, 
la o învălmășeală, PETRU EMIL — 
ieri cel mai bun jucător de pe teren — 
nu mai „iartă** și șutul lui se oprește în 
plasă : 2—0 pentru Dinamo. La cîteva 
minute, se ivește o nouă ocazie pentru 
Dinamo, dar Țîrcovnicu o pierde copilă
rește. Să mai descriem și fazele care au 
urmat ? N-are rost. A fost o presiune 
extraordinară la poarta oaspeților, care 
însă n-a mai adus nici un gol, din 
păcate...

Oglinda aceste! reprize dinamice o 
arată și frecvența loviturilor la poartă : 
dinamoviștii au tras 19 șuturi, dintre 
care două „bare“ și 10 pe spațiul por* 
ții, iar oaspeții numai 4, dintre care 
doar două lovituri au mers pe poartă.

S-au remarcat de la Dinamo: Petru 
Emil, Nunweîler IV, Nunwciler III, Pîr
călab și Ilaidu atunci cînd a fost jucat. 
De la oaspeți s-au evidențiat frații 
Ducke, portarul Fritzsche și Seifert.

Dinamo are meritul că a luptat cu în
suflețire pentru a obține victoria. S-a 
văzut, în repriza a doua, că echipa s-a 
orientat bine tactic, că jucătorii — în 
general — sînt liotărîți să pună în joc 
toată puterea și capacitatea lor de luptă. 
După cum spuneam la început, acest 2—0 
este prețios și deschide în bună măsură 
porțile calificării pentru cel de-al doilea 
tur. Dar aceste porți trebuie complet 
deschise; și pentru aceasta, Dinamo 
trebuie să se pregătească în continuare 
temeinic, să lichideze o seric de lipsuri 
legate de jocul liniei de atac, pentru 
ca în cel de-al doilea meci, echipa noas
tră să joace și mai bine și să obțină 
astfel un rezultat favorabil, pe 
îl așteaptă toți iubitorii fotbalului 
țara noastră.

care
din

Cinci minute meci

Pe marginea primelor
treiS-au scurs — în mijlocul unui mare interes 

etape din campionatul categoriei C.
Cercetînd clasamentele, putem vedea că în trei din cele 

patru serii, pe locul 1 se află echipe care în sezonul 
1962—1963 activau în campionatele regionale: Laminorul 
Brăila (seria Bst), Portul Constanța (seria Sud) și Mi
nerul Deva (seria Vest). Înseamnă că echipele recent pro
movate se dovedesc a fi bine pregătite și posesoarele unor 
loturi valoroase. Doar în seria Nord situația este schim
bată : plutonul celor 12 echipe îl conduc cu același număr 
de puncte, despărțite doar prin golaveraj, Recolta Corei 
și Unirea Dej, retrogradate din categoria B.

Dar, fiindcă tot a venit vorba de echipele provenite din 
,,BU, să vedem și situația celorlalte retrogradate. Dintre 
ele, cu toate că trece printr-o perioadă grea și are un 
efectiv de jucători foarte redus, C.F.R. Roșiori, pre gât in
duse cu sirguință și dînd atenția cuvenită tuturor jocuri
lor, este acum pe un 
ca și Dinamo Victoria 
aceeași serie.

Nu aceleași lucruri le
(toate cele trei meciuri 
C le-a terminat la egalitate și ocupă locul 8) și mai ales

loc fruntaș (2—3) în
București, care ocupă

seria Sud, 
locul 4 In

Alexandria.demonstrează Progresul 
disputate pînă acum în categoria

etape ale categoriei C

★

3USCHNER (antrenorul echipei
Jena) : Fără discuție, Dinamo a 

t victoria. Fotbaliștii romîni mi-au 
) bună impresie și în
Căldura neobișnuită 

determinat să facem 
e în repriza a doua. 
e*u, penaltiul a fost ------- - .

special apă- 
pentru noi 
un joc de 

După pare- 
_ __  acordat

Publicul foarte obiectiv 
ent.

PÎRCĂLAB : Dornic să marchez 
apărat perualtiul am vrut să trag 
mai la colț Inutil sâ spun cit de 
îmi pare de această ratare La Jena 
căuta să-mi reptar greșeala, jucînd
mai bine, pentru a contribui la califi
carea noastră, în care cred. De la oas
peți mi-au plăcut frații Ducke, porta
rul și Seifert.

ne- 
cit 

rău 
voi 
cit

cu 
și.

JocSUDAI (arbitrul meciului):
2 de cupă, luptă mare pentru 
și puțin fotbal de calitate. Penal- 
fost clar și indiscutabil : Petru 

ungur în careu, a fost „cosit" de 
ărător al echipei oaspe i După 
îl jocului, Motor poate fi fericit 
scăpat” numai cu 2—0. Dinamo- 
auteau să mai înscrie cel puțin 
goluri pentru a dovedi și prin 
perioritatea evidentă de pe teren.

PETRU EMIL : încă din primele minu
te, cînd am văzut că Motor Jena se 
așează cu 6—7 apărători, care nu tre
ceau de centru chiar cînd echipa era 
în posesia mingii, mi-am dat seama că 
vom avea un meci greu. Oaspeții se 
pot felicita că au scăpat numai cu 2—0. 
în general au jucat urît : dur, preocu
pați dcpr de a trage de timp.

SERIA EST
RAPID M1Z1L—LAMINORUL BRĂ

ILA (1—4). Peste 2000 de spectatori 
au asistat la evoluția nesatisfăcătoare 
a echipei gazdă, care a cedat la scor. 
Punctele au fost realizate de T. Vasile 
(min. 1, 68, 85 și 87) pentru oaspeți și 
Ringheanu (min. 44) pentru Rapid. 
(M. Pisosca, coresp.).

CHIMIA ONEȘTI—MOLDOVA MOI- 
NEȘTl (2—0). După o repriză încheiată 
cu un scor alb, în partea a doua a me
ciului Chimia a dominat insistent și a 
înscris două goluri. Autorii lor: Andrieș 
(min. 59) și Tănase (min. 67). (Gh. 
Griinzu, coresp.).

MOLDOVA IAȘI—FLAMURA ROȘIE 
TECUCI (5—1). Localnicii, cu toate că 
au comis multe greșeli tehnice și tactice 
în prima repriză, au înscris totuși două 
goluri. După pauză ei și-au mărit avan
tajul. Au marcat: Teodosiu (min. 15), 
Iepan (min. 41) și Lovin (min. 49, 59 
și 65) pentru Moldova, respectiv, Lăhă- 
tuș (min. 88). (1. Baciu, coresp.).

UNIREA BOTOȘANI — RAPID FOC
ȘANI (2—0). Oaspeții au pus accentul 
pe apărare și au reușit să mențină sco
rul alb pînă în min. 60. Ambele goluri 
au fost înscrise de Spiridon, min. 60 
și 80), (Teodor Ungureanu, coresp.).

TEXTILA BUHUȘI—DINAMO SU
CEAVA (1—1). Înaintașii echipei Tex
tila au reușit să depășească apărarea 
oaspeților numai o singură dală, în min. 
56, prin Nemeș. Dinamo a egalat prin 
Barta, în min. 80. (Ion Tieru, coresp.).

RULMENTUL BlRLAD — METALO- 
SPORT GALAȚI (2—2). In primele 20 
de minute s-a jucat frumos, apoi meciul 
a fost confuz. Rezultatul de egalitate 
este just. Au înscris : Cărare (min. 14 
și 88) pentru Rulmentul, Apostol (min. 
70) și Călin (min. 72 din 11 m.) pentru 
Metalosport. (Eliade Solomon, coresp ).

SERIA SUD
PORTUL CONSTANȚA — C.F.R. ROȘIORI 

(1—0). ConstSnțenii au ctștigat mai clar 
decît arată scorul, liind mal rapizi și a- 
vînd o mai bună organizare a jocului. A 
marcat Chivu (min. 8). (L. Bruckner, coresp.) 

VICTORIA GIURGIU—TEHNOMETAL BUCU
REȘTI (8—3). Peste 5000 de spectatori au 
asistat la un joc spectaculos, în care îna-

UCHSPIESS (redactor lia revista 
cialitate „Die Neue Fussball 
-Berlin) : Superioritate evidentă 
tea gazdelor. Motor poate fi fert- 
un 6—2. Petru Emil — jucător 

•e clasă. El cu Nunweiller III — 
i buni de pe teren.

'.BERHARD (crainicul radtodifu- 
din R D. Germană) : Repriza 

pe care am transmis-o Ia radio 
la discreția echipei Dinamo. Sco- 
ea fi mai mare.
•norul ANGELO NICULESCU : 
un meci de mare luptă, în care 

oiștii au avut inițiativa în imensa 
ate a timpului de joc. Echipa noas- 
prezentat mai bine decît în uiți- 
artide, a dominat net mai ales 
iza a doua și — fața de ocaziile 
- merita să cîștige la o diferență 
ai mare, dare i-ar fi asigurat o 
•e fără emoții. Scorul de 2—0 nu 

nici pe jumătate superioritatea 
Dinamo. Dintre jucătorii noștri 

parcat pe Petru EmU, Nunweiller 
II, Pîrcălab, Haidu și — pentru 
m a luptat — Țircovnicu. Motor 
a dovedit o echipă de luptă care 

să se 'apere foarte bine. Are 
individualități de valoare, prin- 
e frații Ducke Nu ne putem 
idee exactă despre jocui onspe- 
eoarece ei n-au fost preocupați 
i apărare în 7—8 oameni, de tri- 
mingii în aut și de,., faulturi.

7E1LLER III căpitanul echipei 
: Sînt și bucuros și supărat.
pentru că am învins (și 2—0 nu 
avantaj de neluat în seamă), 

și pentru că echipa noastră a 
un progres fjață de ultimele evo- 
îpărat pentru că după domina- 
stră și marile ocazii avute me- 
in scor mult mai mare. Motor 
făcut un joc închis, obstrucțio- 
;e adevărat că adversarul nostru 
at permanent în 7—8 oameni, dar 
• așa fiind — atacanții noștri 
; prea mult. Rezultatul real era 
itru noi, socotind penaltiul și 
transformarea uneia din marile 
zute. Mi-a plăcut jocul celor doi 
i ai noștri. Arbitrajul bun.

Flamura roșie Tecuci, Rapid Focșani și Metalul T. Se
verin, toate trei codașe în seriile respective. Înseamnă că 
aceste echipe au neglijat pregătirile, increzlndu-se prea 
mult în posibilitățile loturilor respective și a faptului că... 
provin din categoria B1

Revenind la etapa de duminică, din care publicăm ală
turat o serie de amănunte, se cuvine să arătăm că multe 
meciuri au fost de bun nivel tehnic, disputate în limitele 
sportivității. Printre acestea: Portul Constanța—C.F.R. 
Roșiorif FI. roșie București — Dinamo Victoria București, 
Metalurgistul Baia Mare—Soda Ocna Mureș, Faianța Si
ghișoara—Chimica Tîrnăveni etc. In același timp Insă, au 
fost cazuri în care arbitrii au trebuit să intervină cu auto
ritate pentru a liniști spiritele, pentru a 
să continue în cele mai bune condiții.

Duminică au fost și citi va jucători 
aceștia Boca (Victoria Colan), Covalschi (Tractorul Cora
bia), Măceanu (Teba Arad).

lată dar că intr-o serie de asociații sportive nu se 
acordă toată atenția bunei organizări a meciurilor și muncii 
de educație cu sportivii, probleme care 
timpul în atenția secțiilor de fotbal.
pele 
tale

viitoare să consemnăm jocuri de 
și comportări tot mai sportive.

foarte eficace.intarea echipei gazdă a fost _
Au înscris : Petrișor (min. 5), Grozea (min. 
30, 31, 48), Crăciun (min. 35, 70, 74), Con
stantin (min. 87), pentru Victoria, respectiv. 
Coconea (min. 23, 56) și Bogdan (min. 65). 
(Traian Barbălată, coresp.)

MUSCELUL CIMPULUNG — METALUL PI
TEȘTI (2—1). Joc frumos, cu multe faze 
spectaculoase la ambele porți. Punctele 
au fost realizate de Bordea (min. 67) și 
Apostol (min. 75) pentru gazde, Sava (min. 
75) pentru Metalul. (N. Isciu și V. Popescu, 
coresp.)

ELECTRICA FIENI—ELECTRICA CONSTAN
ȚA (3—1), Victorie meritată. Au marcat : 
Chiva (min. 19), Manta (min. 47), Necșoiu 
(min. 73) pentru Electrica Fieni, Rădulescu 
(min. 75) pentru oaspeți. (Gh. Avram, co
resp.)

FLACARA ROȘIE BUCUREȘTI—DINAMO 
VICTORIA BUCUREȘTI (2—2). Jocul a plăcut 
datorită faptului că ambele echipe au con
struit multe faze dinamice și spectaculoa
se. Punctele au fost înscrise de Feodot 
(min. 2), Corneanu (min. 55, autogol) pen
tru Dinamo, Florescu (min. 25) și Vasile 
Gheorghe (min. 66) pentru Flacăra roșie. 
(N. Tokacek, coresp.)

UNIREA RACARI—PROGRESUL ALEXAN
DRIA (1—1). Joc dinamic, cu multe ocazii 
de gol ratate, mai ales de gazde. In min. 
69 Semenescu (Unirea) a ratat o lovitură 
de la 11 m. Au marcat : Șoagher (min. 23) 
pentru Progresul, lonescu (min. 40) pen
tru Unirea. (Dumitru Dancu, coresp.)

SERIA VEST
C.F.R. ARAD—VAGONUL ARAD 

(0—0). Derbiul orașului a oferit un joc 
de uzură, în care ambele echipe au ratat 
numeroase ocazii favorabile. (Șt. lacob— 
coresp.).

PANDURII
CALAN (4—0). Cei peste 4 000

TG. JIU—VICTORIA 
“ ; de

spectatori au fost mulțumiți de scorul 
meciului dar nu și de calitatea jocului. 
Gazdele s-au impus în special în repriza 
a doua cînd au jucat mai aproape de 
nivelul lor. Au înscris : Băloi (min. 21), 
Melinte (min. 40 din 11 m, și min 61) 
și Dorobanțu (min. 65). In minutul 
75, Popa (Victoria) a fost eliminat de 
pe teren pentru atitudine nesportivă față 
de arbitru. (Gh. Fometescu—coresp). 

TRACTORUL CORABIA—ELECTRO- 
PUTERE CRAIOVA (2—0). Localnicii 
au obținut o victorie meritată fiind su
periori în execuțiile tehnice. Au marcat 
Agapie (min. 36) și Ene (min. 65). 
(Ochea Avacum — coresp.).

ELECTROMOTOR TIMIȘOARA—TE
BA ARAD (4—1). Gazdele s-au remar-

PRONOSPORT® PRONOEXPRES «PRONOSPORT
NUMAI TREI ZILE PÎNĂ LA ÎNCHI

DEREA CONCURSULUI PRONO
SPORT !

După cum știți, în această săptămînă, 
participanții la Pronosport beneficiază de 
un concurs SPECIAL la care se acorda nu
meroase PREMII SUPLIMENTARE în obiecte.

Capul de afiș îl constituie desigur AU
TOTURISMUL „Skoda-Oclavia*. alături de 
motocicletele, frigiderele, televizoarele și 
celelalte numeroase și importante premii 
oferite GRATUIT, din fond special.

Noutăți la Loto-central 1
<» Astăzi este ultima zi în care mai puteți 

>uca la tragerea Loto-Central de mîine. 
Reamintim că, începînd cu această trage
re, se introduc unele NOUTĂȚI care con
stituie serioase avantaje pentru paxticipanți.

Astfel, premiile speciale A,B,C, se în
locuiesc cu premiile suplimentare I și II. 
In acest scop, se vor extrage, în primul 
rînd, 10 numere pentru premiile de catego
ria I—VIII-a. Apoi cele 10 numere se rein
troduc în urnă și se face o extragere su
plimentară de 3 numere din 90, pe baza 
căreia se atribuie premiile suplimeniare 
I și II.

De asemenea, tot începînd cu tragerea 
de mîine, se mărește plafonul sumei care 
poate fi obținută de un premiu, de ia 
50.000 lei la 100.000 lei.

Deci, nici un participant în aofaxa tragerii 
Lofo-cenhal de

Nu 
care

Categoria I : 3 variante a 17.020 lei și 
4 variante a 4.255 lei ; Categoria a Il-a : 
16 variante a 3.281 lei și 19 variante a 820 
lei ; Categoria a IH-a : 27 variante a 2.326 
lei și ‘ ‘ ~
IV-a : 
a 333 
a 805

a

25 variante a 581 lei ; Categoria a
48 variante a 1.333 lei și 40 variante 
lei; .. ...........................................

lei și 
Vi a :

Categoria a V-a : 84 variante 
48 variante a 201 lei ; Catego- 
69 variante a «79 iei și 76 va-

liante a 219 lei ; Categoria a Vil-a : 170 
variante a 355 lei și 190 variante a 88 lei ; 
Categoria a VIII-a : 207 variante a 305 lei 
și 185 variante a 76 lei ; Premiul special 
B : 1 variantă sfert a 6.189 lei ; ~
special C : 1 variantă a 
riantă a 2.475 lei.

Premiul
9.902 lei și 1 va-

face ca meciurile

eliminați. Printre

trebuie să stea tot 
Rămîne ca în eta
lat mai bună cali-

★

cat în repriza secundă cînd au practicat 
un joc de bună factură tehnică. Auto
rii golurilor: Sîntimbreanu 11 (min.
61), Cîța (min. 76), luhas (min. 80 au
togol), I’opuță (min. 8-1) pentru Elec
tromotor și Mățean (min. 10) de la 
Teba. (P. Velțan — coresp.).

S1DERURGISTUL HUNEDOARA— 
STEAUA ROȘIE SALONTA (3—2). 
Cele două echipe și-au împărțit egal pe
rioadele de dominare. Au marcat : Co
vaci (min. 7), Popa (min. 15), și Va- 
siu (min. 21 din 11 m) pentru învingă
tori, Sălăjan (min. 9) și Toth (min. 
67) pentru învinși. (Voîcu Albu — co
respondent).

MINERUL DEVA—METALUL T. SE
VERIN (5—1). Au înscris: Marton (min. 
19 și 63), Bcndeanu (min. 38) și lor- 
dăchescu (min. 56 și 86) pentru Mine
rul, iar de la Metalul a marcat Jimbo- 
reanu (min. 58). fSf. Konicska și I. 
Simion—corespondent i).

SERIA NORD
RAPID TG. MUREȘ—RECOLTA CĂREI 

(2—4). Gazdele au luptat cu mult elan, dar 
au manifestat multe lipsuri de oidin teh
nic și tactic. învingătorii s-au dovedit a 
fi o formație cu multă experiență, practi- 
cînd un joc legat și eficace. Au marcat 
Fiilop (min. 7) și Mico (81) pentru Rapid 
și Curtifan autogol (10), Bakoni (15) și 
Hauler (30 și 65). pentru Recolta. (V. Ra
dar — coresp.)

FAIANȚA SIGHIȘOARA —CHIMICA TIR- 
NAVEN1 (0—0). Gazdele nu au putut contra
cara tactica jocului defensiv al oaspeți
lor. Chimica s-a apărat de regulă cu 7—8 
jucători. Semnificativ pentru jocul ei de 
apărare este faptul că în repriza secun
dă nu a tras nici un șut la poarta „Fa
ianței". înaintașii sighișoieni au ratat 
multe ocazii favorabile de gol. (C. Moldo
van — coresp.)

MINERUL BAIA SPRIE—TEXTILA SF. 
GHEORGHE (3—1). Scorul a fost deschis în 
min. 43 de Maroși (Textila). Minerii revin 
în partea a doua a întîlnirii și înscriu de 
trei ori prin Șuiuc (min. 49), Breban (59) 
și Tompa (89). (A. Domuță-coresp.)

METALURGISTUL BAIA MARE—SODA 
OCNA MUREȘ (1—2). Oaspeții au meritat 
victoria deoarece au atacat mai mult. Go
lurile lor au fost înscrise de Kutaș și Me- 
țea, ambele în min. 60. înaintașii de la 
Soda au ratat o serie de ocazii bune de 
a marca (au tras de două ori în bară). 
Gazdele au jucat slab și nu au reușit să-și 
fructifice situațiile bune de a marca. A 
redus din scor Neuschli I. (min. 74).

DINAMO OR. Dr. P. GROZA —METROM 
BRAȘOV (1—1). Gazdele, cu excepția ul- 
timeloz minute, au jucat slab. Metrom a 
practicat un fotbal bun, cu pătrunderi pe
riculoase la poartă. Realizatorii celor două 
goluri : Mileșan pentru Metrom (min. 17) și 
Nemeț (min. 82). Ambele goluri au „căzut" 
din lovituri libere de la circa 20 de metri. 
(M. Dorakțian — coresp.)

UNIREA DEJ—GLORIA BISTRIȚA (3—2). 
Ambele echipe au practicat un joc presă
rat cu durități. Au înscris : Bujor — din 
11 m. (min. 40), Goran (68) și Bandi — 
tot din 11 m. (87) respectiv Stan (38) fi 
Schaffer (89). (A. Kontrai—coresp,)

______ dine 1
uitați însă : AZI este ULTIMA ZI în 

mai puteți juca.
PRONOEXPRES

tragerea concursului Pronoexpres ni. 38 
" fost extrase din

La ______ ________ _
din 18 septembrie 1961 au 
urnă următoarele numere :

44 21 48 40
Numere de rezervă : 2
Fond de premii : 443.053
Tragerea următoare va avea loc miercuri 

25 septembrie 1963 în București.

LOTO-CENTRAL
Premiile întregi și sferturi de la tragerea 

Loto-central din 13 septembrie 1963.
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ACTUALITĂȚI
MECIUL DE LA PITEȘTI ARE LOC 

SIMBATA
In cadrul etapei a V-a a categoriei 

A, la Pitești este programat meciul 
Dinamo Pitești — Dinamo București. 
Intrucît Dmamo București susține la 
25 septembrie partida retur cu Mo
tor Jena, meciul cu Dinamo Pitești 
se va disputa sîmbătă.
AZI, MECI AMICAL IN GIULEȘTI

Azi, cu începere de la ora 16, Rapid 
întâlnește Flacăra roșie București pe 
stadionul Giulești. In deschidere, de 
la ora 14,15 Rapid (juniori) va întîlni 
Semănătoarea.

ANTRENAMENTUL LOTULUI
DE TINERT

Ieri după-amiază, în deschidere la me
ciul Dinamo București — Motor Jena, lotul 
de tineret al R. P. Romîne care se pregă
tește în vederea viitoarelor îniîlniri inter
naționale, a întîlnit formația Metalul Bucu
rești. Lotul a cîștigat cu 6—0 (4—0) prin 
punctele înscrise de : D. Popescu (min. 11), 
Pavlovicî (min. 22 și 38), Matei (min. 45 
din 11 m și min. 69), Moldoveana (min. 62). 
Lotul a prezentat formația : Suciu — D. 
Niculae, Petescu. Hălmăgeanu — JamaiscM, 
Pleșa — Matei, Dumilriu II, Pavlovîci, D. 
Popescu, Moldoveanu. Au mai jucat : An
drei, Năstuiescu, S. Avram.



Speranțele poloului nostru confirmă
Se obișnuiește Ia marile turnee in

ternaționale ca țara gazdă să înscrie in 
competiție două reprezentative : una 
de seniori și alta de tineret. Uneori, 
măsura e luată din necesități organi
zatorice (cînd numărul echipelor este 
impar), alteori, pentru că așa s-a sta
bilit și comunicat din timp. In ambele 
cazuri folosul este substanțial.

S-a putut verifica încă o dată aceas
ta, săptămina trecută, cu prilejul des
fășurării turneului internațional, la 
care a luat parte și reprezentativa 
noastră de' tineret. Participînd prima 
oară într-o competiție de amploare, 
tinerii, noștri jucători au produs o 
frumoasă surpriză, demonstrînd reale 
posibilități.

Desigur, cel mai valoros rezultat 
realizat de tinerii noștri jucători a 
fost meciul egal (3—3) cu selecționata 
R.D. Germane. Fără să se intimideze 
de cartea de vizită a oaspeților (locul 
4. la ultima ediție a campionatelor 
europene), tinerii noștri reprezentanți 
au abordat partida cu mult curaj, a- 
vînd inițiativa o bună parte din timp.

Apoi, in următoarele zile, „speran
țele" polo-ului nostru au confirmat 
valoarea rezultatului realizat în com
pania echipei R.D. Germane ; au cîști- 
găt (cu 4-2) întîlnlrea cu reprezentati
va Suediei, au fost, de asemenea, la 
un pas de o mare victorie în meciul 
cu selecționata Olandei. Numai gre
șeala, de neiertat, comisă de jucătorul 
Bogdan Mihăilescu (eliminat pentru 
atitudine nesportivă pină la sfirșitul 
meciului) i-a împiedicat pe jucătorii 
noștri să obțină victoria.

Oricum, concluzia care se desprinde 
la sfirșitul celor 5 întilniri este îm
bucurătoare : avem o serie de jucă
tori tineri capabili să promoveze cit 
de curînd în prima reprezentativă a 
țării, care — s-a văzut în acest tur
neu — simte nevoia unei primeniri.

5 Iată rezultatele realizate de reprezen- 
3 tativa de tineret a R. P. Romine in 
S timpul turneului :
5 R.P. Romînă—R.D. Germană 3—3
5 R.P. Romînă—Suedia 4—2
S R.P. Romînă—U.R.S.S. 2—6
î R.P. Romînă—R.P. Romînă
S (seniori) 3—5
a R.P. Romînă—Olanda 2—4.

Ne-a plăcut îndeosebi evoluția por
tarului Ciser ; dînd dovadă de calm în 
situațiile dificile, avînd un bun plasa
ment, portarul mureșan a fost omul

de bază al echipei, dînd încredere și 
celorlalți coechipieri. Un bun randa
ment l-au dat și jucătorii Ion Popa, 
Gruia Novac și Valeriu Țăranu. 
în cursul jocurilor ei au con
lucrat atît între ei, cît și cu ceilalți

cu elementele cele mai dotate' de la 
juniori), va trebui continuată după un 
plan minuțios întocmit, pentru ca ti
nerii noștri jucători să 'confirme și în 
viitor așteptările.

G. NICOLAESCU

Al omeni critic la poarta lui Șubert. Fază din meciul R.P.R. (tinerel )—U.R.S.S. 
Foto : V. Bageac

După cum am mai anunțat, jucă
toarele și jucătorii de la Motor Jena 
își încep sâmbătă turneul in țara 
noastră. Iată cîteva amănunte referi
toare la întîlnirile cu sportivii ger
mani.

• Oaspeții vor susține trei duble 
întilniri. Ieri a fost stabilit progra
mul complet al turneului. 21—22 sep
tembrie : Petrolul Ploiești—Motor Jena 
(m) ; Voința Ploiești—Motor Jena (f) ; 
25—26 septembrie : Flacăra Brașov— 
Motor Jena (m) ; Flacăra Brașov— 
Motor Jena (f) ; 28—29 septembrie:

M. M.C.M. București—Motor Jenr 
C.F.R. București—Motor Jena (i

• Cele trei meciuri vor fi c< 
de următorii arbitri: Ploiești 
Brebeanu și P. Tudoran, Bras 
C. Popescu și I. Beke, Bucuri
N. Ivanovici și D. Stoica. ■
• Echipele Motor Jena act 

în prima categorie a campior 
R.D. Germane. Printre popicari 
mani, care evoluează în țara ni 
se află Gross, Brautingam și a 
catari valoroși, care au făcut 
de mai multe ori din reprezer 
R.D.G.

SCURTE ȘTIRI EXTERNE
9 Cu prilejul unui concurs de para

șutism sportiv desfășurat in apro
piere de Moscova au fost stabilite 
două noi recorduri mondiale la saltul 
de noapte cu aterizare la punct fix. 
Sărind de la o altitudine de 2 000 m, 
cu o cădere liberă de 11 secunde, 
Boris Artemov a aterizat la 3,75 m 
de centrul cercului. (v.r. era deținut 
de cehoslovacul Klrckez). Al doilea 
record mondial a fost stabilit de 
Vladimir Savinov, care s-a lansat de 
la 1500 m, aterizlnd la 1.56 m de 
centrul cercului.

• In orașul Kiev s-a disputat dubla 
intilnire internațională de atletism

coechipieri, închegînd faze clare, sim
ple și eficace. Și dacă Valeriu Țăranu 
a fost mai util în jocul de cîmp, fă- 
cînd bine legătura între linia de apă
rare și cea de atac, colegul lui, Ion 
Popa, s-a dovedit un bun realizator. 
E) s-a numărat de altfel la sfirșitul 
turneului, printre cei trei golgheteri. 
Foarte util a fost Și aportul pe care 
l-au adus echipei jucătorii C. Mari
nescu, Neacșu, I. Alexandrescu și 
Lenghel.

Firește, sarcina antrenorului Dumi-

In clasamentul neoliclal echipa noas
tră de tineret 
urmează :
1. U.R.S.S.
2. R.P R. I
3. R.D.G.
4. Olanda
5. R.P.R. (tineret)
6. Suedia

ocupă locui 5 după cum

5
I
5
5
5
S

4
3
2
2
1
0

0 
o
1
3
3
5

25:11 
24:13 
17:18
15:17
15:21
12:28

9
8
6
4
3
0

țru Gheorghe, pe care-1 felicităm pen
tru felul cum a condus echipa, nu se 
oprește aici. Munca de pregătire a lo
tului nostru de tineret (întărit eventual

Victoria asupra echipei R. S. Cehoslovace 
a demonstrat posibilitățile reprezentativei 

noastre feminine de baschet
(Urmare din pag. 1)

emoției exagerate. Iată un aspect ne
gativ din comportarea reprezentativei 

noastre, care, după cum a dovedit chiar 
a doua zi, are. posibilități cu mult înai
ntări. Sperăm, însă, că victoria asupra 
R.S. Cehoslovace va constitui tiu numai 
un prilej de satisfacție, ci și un izvor 
de încredere pentru' jucătoarele noastre' 
care, prin muncă temeinică și perseve
rentă, prin dorința de a învinge chiar 
și echipe cu renume, își pot •îmbogăți 
simțitor palmaresul. La Constanta, ele 
au arătat că pot realiza mult mai mult 
decît pină acum.

Pe locul al treilea al clasamentului 
este reprezentativa R.P. Bulgaria, cîști- 
gătoarea turneului internațional dispu
tat de curînd la Messina. După jocu
rile bune făcute în compania echipei 
țării noastre și a Franței, a urmat — 
în partida cu R.S. Cehoslovacă — o 
cădere surprinzătoare dacă (inem seama 
de valoarea și experiența baschetbaliste
lor bulgare. Se pare însă că s-a făcut 
simțită oboseala acumulată după în
trecerile la care au participat în acest 
an majoritatea jucătoarelor (turneul de

la Messina, .Cupa campionilor europeni* 
etc.).

Pe locul patru s-a-clasat echipa Fran
ței, 'care a excelat prin voința sa da 
luptă și, uneori, prin tactica aplicată, 
dar a avut, scăderi din cauza pregătirii 
fizice insuficiente.

In sfîrșit, despre organizare, capitol 
care — din păcate — a lăsat de do
rit. Forurile sportive constănțene, în 
grija cărora cădea organizarea și popu
larizarea acestei importante competiții 
internaționale, s-au manifestat ca niște 
gazde plictisite de oaspeți, astfel că 
ultimilor musafiri nu le-au mai acordat 
atenția cuvenită. Popularizarea a constat 
din... cîteva afișe (ceva mai mari decît 
dimensiunile unui caiet) scrise de mînă; 
sală n a fost de loc pavoazată, iar la 
festivitățile de deschidere și închidere 
a lipsit obișnuitul marș sportiv. Iată 
doar cîteva amănunte, neplăcute și sur
prinzătoare, pentru că la Constanța am 
avut pină acum prilejul să consemnăm 
organizări bune, fără astfel de lipsuri. 
Sperăm, însă, că nu le vom mai întîlni 
pe viitor.

D. STĂNCULESCU

FOTBAL
IUGOSLAVIA ELIMINATA 

DIN „CUPA EUROPEI"
Ieri la Malmo. în optimile „Cupei 

Europei" : Suedia — Iugoslavia 3-2 
(0-1). Evoluția scorului : 0-1, 1-1,2-1, 
2-2 și 3-2. Cum primul meci, disputat 
la Belgrad s-a terminat la egalitate, 
(9—0). Suedia s-a calificat pentru 
sferturile de finală. De remarcat că 
Iugoslavia a fost finalistă în prima 
ediție a acestei competiții.
LEVSKI A CÎȘTIGAT TURNEUL 

BALCANIC 1962—1963
A treia finală a turneului Balcanic 

ediția 1962—63 s-a disputat ieri la 
Istanbul. Levski Sofia a dispus de 
Olimpiakos Pireu cu 1—0 (1—0), cuce
rind astfel trofeul pus în joc.
PREGĂTIRILE FOTBALIȘTILOR 

BULGARI
SOFIA, 18 (prin telefon). — Astăzi 

s-au disputat două meciuri internațio
nale, în cadrul pregătirilor, loturilor 
reprezentative:

R. P. Bulgaria A — Vardar Skoplje 
4—0 (2—0). Au marcat: Kolev, Diev și 
Asparuhov (2).

R. P. Bulgaria (olimpic) — Sudan 
1-1 (1-1). Joc în general echilibrat. 
Gazdele au avut un atac fără efica
citate. Unicul gol l-a marcat Kotkov. 
Formația : Ivanov (Cerneșev) — An- 
ghelov, P. Dimitrov, Apostolov — 
Stoinov, Hșralambiev — Rankov,' Va
silev II (Vasilev I), Kotkov, Peșev, 
Todorov;

TOMA HRISTOV
ÎN „CUPA CAMPIONILOR EURO

PENI"
La Zabrze, Gornik — campioana 

R. P. Polone — a dispus ieri, în pri
mul meci, de F. C. Austria — Viena, 
cu 1—0 (0—0), prin golul marcat de 
Lentner (mm. 62).

• Rezultate din „Cupa orașelor tir- 
■ guri* : Iraklis Salonic—Saragossa (Spa-

FE GLOB
nia) 0—3, Clentoran Belfast—Patrick 
Thistle Glasgow 1—4. Cu aceste victorii 
obținute în primul meci, in deplasare, 
echipele Saragossa și Patrick Thistle se 
pot considera calificate pentru turul 
următor.

• In „Cupa cupelor*: F. C. Basel 
(Elveția)—Celtic (Scolia) 1—5. Primul 
meci. Celtic este virtual calificată.

• La 18 octombrie, comitetul executiv 
și comisiile tehnice U.E.F.A. se vor în
truni in localitatea Taragena din Sp»-_ 
nia. Cu acest prilej va avea loc trage
rea la sorți a jocurilor din sferturile de 
finală ale „Cupei Europei", optimile de 
finală ale „Cupei campionilor europeni" 
și „Cupei cupelor*.

• în meci retur, în cadrul preli
minariilor olimpice, Anglia a dispus și 
la Londra de Islanda, cu 4—0, și s-a 
calificat pentru a doua întîlnire preli
minară, cu Grecia.

• Sîmbătă și duminică se vor dispu
ta patru jocuri între fotbaliștii sovietici 
și cei maghiari: U.R.S.S. A—R.P. Ungară 
A și U.R.S.Ș. (tin.) — R.P. Ungară 
(tin.) la Moscova, R. P. Ungară B— 
U.R.S.S. B Ia Debreczen și R. P. Un 
gară (jun.)—U.R.S.S. (jun.) la Tata- 
banya.

• Duminica trecută fotbalul danez a 
fost angajat în patru jocuri cu ce] nor
vegian. După'cum am anun|ât, prima re
prezentativă â Danemarcei a cîștigat cu 
4—0. Succese au repurtat, însă, și ce
lelalte trei echipe naționale: cu 2—0 la 
B, 5—2 la tineret și 3—2 la juniori.

• După trei etape în campionatul pri
mei ligi din Olanda, pe primul loc se 
află — la egalitate de puncte, dar; des
părțite de golaveraj.— MLȚ Maastrich 
și Furtuna Geleen (viitorul a'dversar al 
lotului nostru olimpic, la 2 octombrie). 
Ambele'echipe an cîte 6 puncte din 3 
jocuri disputate. In ultimul meci, For
tuna a dispus de Volendam cu 2—0.

dintre echipele R.S.S. Ucrainit 
R.S. Cehoslovace. Gazdele au < 
victoria in ambele întilniri; la 
culin scorul a fost de 108—105 t 
iar la feminin de 61—56 punct 

Iată cîteva din cele mai 
tante rezultate înregistrate: i 
lin: disc: Danek (R.S.C.) 60,1 
triplu : Alabiev (R.S.S. Ucra: 
15,87 m ; ciocan : Mătușele ( 
65,49 m; greutate : Skobla ( 
18,21 m ; înălțime: Saviciuc 
Ucrainiană) 2,11 m: feminin; 
Nemcova (C.S.R.) 53,63 m.

• In cea de-a 15-a rundă a tui 
internațional de șah de la l 
Jimenez l-a învins pe Boboțov 
de mutări, Darga a cîștigat U 
Herman, Barcza la Garda și 
la Calero. Restul partidelor s- 
trerupt. Tal are avantaj deci 
partida cu Uhlmann, iar K 
șanse de victorie la Wadc,

Liderul turneului continuă 
Korcinoi (U.R.S.S.) 11 puncte (1) 
de Pachmann și G heller — 10‘/2 
te și cite o partidă intrerupt

• Echipa de hochei pe 
Ț.S.K.A. Moscova, campiona U 
a susținut o nouă întîlnire 
drul turneului pe care-1 intr< 
în R. S. Cehoslovacă. Hocheiș 
vietici au învins cu 12—2 (2—£ 
3—1) echipa Spartak Praga So 
O altă echipă sovietică de hoc 
gheață, Spartak Moscova, a înt 
Chomutov pe VTJ, de care a 
cu scorul de 7—0 (2—0; 2—0; 3

• La Tel Aviv reprezentativ 
culină de baschet a Iugoslaviei 
ținut viețoria cu scorul de 
(35—36) în fața echipei Izraelu

Scrimerii de la Steau

participă la Campionat!

Armatelor Prietene
Azi dimineață au plecat la L< 

în vederea participării, la Catnj 
de scrimă ale Armatelor Prieteni 
29 septembrie), trăgătorii frur 
clubului sportiv Steaua Bucureș

Au făcut deplasarea scritner 
Poenaru, Tunase Mureșanu; 
Constantin, Ruzvan Dobrescu, P 
milrescu, Qc'tav Vintilă, Duniitr 
țață, Ol ga Sabo, Elena Bejan, ( 
chelarie etc. Lotul este însoțit d 
norii Mircea l ilcea și Constan 
cirlie.

Azi, la Brașov, Steagul roșu - Lokomotiv Plovdiv
BRAȘOV 18 (prin telefon). Lokomo

tiv Plovdiv a sosit marii seara în orașul 
nostru cu un lot de 16 jucători în ve
derea jocului cu Steagul roșu din cadrul 
„Cupei orașelor tirguri*. In rîndul oas
peților se află fotbaliști din Iotul olim
pic (Mifin) și de tineret (Bacikov, P. 
Kolev) al R. P. Bulgaria. Echipa joacă 
din 1917 în campionatul categoriei A al 
R. P. Bulgaria și în ediția trecută s-a 
clasat pc locul Vil iar acum, după cinci 
etape, ocupă locul V în clasament.

Antrenorul II. Bacivarou va alcătui

formația din următorul lot: Lukov, 
Boncev — portari, Beghearov, Kancev, 
Mladenov, Dragneu — fundași, Bacikov, 
Andunov, Djoglev — mijlocași, Mitin, 
Manolov, Boiadjiev, lliev, Șevikov, Cio- 
.banov, P. Kolev — înaintași.

Steagul roșu a făcut antrenamente în 
fiecare zi. Aceasta cu atît mai mult cu 
cit echipa â rămas datoare publicului 
brașovean în urma meciului cu Rapid 
București.

C. GRUIA - coresp. reg.

CU PRILEJUL Tîrgului de mostre de la 
Leipzig, Editura berlineză pentru spoit a 
expus o serie de cărți recent ‘apărute. 
Printre cele mai noi titluri se alia și ,,Sport 
trei', în care sînt povestite întîmplări din 
viața sportivilor fruntași din R.D.G., pre
cum și o istorie completă a probei de să
rituri de pe trambulină cu schiurile. • ,

REPREZENTATIVA de fotbal a Uniunii 
Sovietice va disputa cîteva meciuri în Al
geria : Ia 3 decembrie Ia Bonne, Ia 5 
decembrie la Alger și la 8 decembrie la 
Oran.

„SPERANȚELE S-AU SPULBERAT' — sub 
acest titlu a comentat presa sportivă din 
Japonia recenta înfrîngere a echipei da 
natație a Japoniei în întîlnirea cu înotă
torii americani. „In decursul celor 30 de 
ani de întilniri Internationale înotătorii Ja
ponezi n-au pierdut niciodată Ia un scor 
atît de catastrofal. Aceastcf înseamnă — cu 
un an înainte de J.O. — că toate speranțele 
noastre s-au spulberat", încheie ziarul 
.Mainichi',

IN VEDEREA campionatului mondial, care 
va avea loc in 198S în Anglia, Federația 
argentinianâ de fotbal a hotăiît să alcă
tuiască o echipă din tinere speranțe, de 
col mult 23 de ani

IN BELGIA, ciclismul este mult mai 
popular decît fotbalul. Federația de spe
cialitate cuprinde un număr de peste 
500 000 de cicliști înregistrați. In fiecare 
sîmbătă și duminică au loc cca. 100 d» 
concursuri cicliste în toată țara.

ANTRENORUL federal al echipei austrie
ce de fotbal, Karl Deker, s-a adresat săp- 
tămîna trecută, prin televiziune, iubitori

lor de fotbal din Austria, invltîndu-1 să 
participe la tin „referendum" pentru de
semnarea celor 11 jucători din echipa Aus
triei care va întîlni la 25 septembrie la 
Viena, reprezentativa Irlandei. Deker «» 
propus o listă de 22 jucători, cet care vor 
obține cele mai multe voturi pe posturile 
respective urmînd să alcătuiască echipa 
națională. Presa austriacă considera aceas
tă manieră de alegere a echipei naționale 
drept „senzațională".

UN DEZNODAM1NT neobișnuit a avut 
săptămina trecută sosirea în cursa ci- 
clistă ’ «Marele Premiu ai orașului Lyon'. 
Cicliștii Forestier și Ricon, care se aflau 
în frunte, s-au răsturnat cu 10 metri îna
intea liniei sosirii. Biuicleteîe !or fiind inu
tilizabile, cel doi s-au angajat într-un 
sprint... pe jos, care s-a terminat cu vic
toria lui Forestier 1...

UN SPECTATOR a fost ucis șl alțl 15 
răniți de trăsnetul care a căzut pe tribu
nele stadionului din Belgrad, în timpul unei 
furtuni puternice. Această tragică întîm- 
plare s-a produs la cîteva minute după 
terminarea primei reprize a meciului de 
campionat OFK Beograd—Dynamo Zagreb, 
la care au asistat 10 000 de spectatori

O... BUNICA s-a calificat pînă în finala 
turneului internațional de tenis desfășura
tă nu de mult în orașul austriac Salzburg. 
Este vorba de jucătoarea franceză Mariel- 
le Gaignon, în vîrstă de 56 de ani, care 
a fost întrecută, abia în finală, de Tova 
Eppstein. Marielle Gaignon, mamă a șase 
copii, are acum și mai mulți nepoți...

AUTOMOBILISTUL sovietic Eduard Lorenî 
a stabilit un nou record mondial de vi
teză pe kilometru lansat la clasa UH" 
(501—750 cmc) pe fundul acoperit cu sar» 
al unui lac secat din apropiere de As
trahan. Concurînd pe un automobil d» 
construcție proprie, el a obținut 286,1 km. 
Vechiul record era de 256 km și aparți
nea, din anul 1946, englezului A. T. Ga/'- 
dnet.

CUNOSCUTA ECHIPA de fotbal 
tos — cîștigătoarea „Cupei câmpie 
mericii de Sud* — urmează să ja 
cîștigătoarea ultimei ediții a „Cuț 
pionilor europeni’, FC Milano. Sc 
propus ca întîlnirile să aibă loc 
octombrie la Milano și la 13 noie 
Sao Paulo.

SE ANUNȚA apropiata Înapoiere 
a cunoscutului antrenor de fotbal 
do Riera, care va relua pregătirec 
Universidad din Santiago de Ch 
reprezentativei chiliene. Succesor 
pină acum al lui Riera, Lucho Ah 
a reușit să se facă apreciat. D 
minarea campionatului mondial d 
unde echipa antrenată de Riera i 
locul trei, fotbaliștii chilieni au 
patru meciuri cu reprezentativele U 
lui și Argentinei, obținînd numai c 
ciur! egale la Santiago.

NU ESTE un secret faptul să s] 
balonul rotund a cucerit lumea 
pătiunzînd pînă în insulele Soloi 
Noile Hebride din Oceanul Pacific 
la Suwa (Fiji) s-a disputat un m 
reprezentativele celor două insule, 
pa Insulelor Solomon, numai pori 
încălțat cu ghete de fotbal, ceila 
nași jucînd desculți, în timp ce 
din Noile Hebride, s-au prezentat 
te noi în picioare. Și totuși, a< 
nu i-a împiedicat să fie învinși c 
culți cu 1—0...

DUPĂ PAREREA cunoscutului 
de folbal Beja Gutman, cei mai 
jucători de fotbal din lume la orc 
sînt î Pele, Eusebio și Rivera.
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