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Dinamo București a plecat
Ia Jena

Echipa Dinamo București a părăsii Capitala 
luni dimineața îndr&piîndu-se, pe calea aeru
lui, spre Jena. Campionii noștri vor Juca 
miercuri în localitate returul partidei din ca
drul primului tur al C.C.E. la fotbal. în com
pania echipei Motor, campioana R. D. Ger
mane.

Au făcut deplasarea următorii jucători t 
Datcu, Uțu, Popa, Nunweiler III, Ivan, Conslan- 
tinescu. Petru Emil, Nunweiler IV, Ștefan, Pîr- 
călab, Frățilă, Ene II, Țîrcovnicu, Haidu, Un- 
guroiu.
(Citiți în pag. a V-a amănunte transmise de

Buletinul campionatelor europene de volei 

București, 22 octombrie — 2 noiembrie

trimisa! nostru special).

Vești din asociațiile sportive
PESTE DOUĂZECI de asociații din raionul Co

rabia au trimis reprezentanți la cursul de in
structori voluntari organizat de consiliul raio
nal UCFS Corabia. 24 de tineri au absolvit 
cursul. (A. OCHEA -coresp.).

s

Joi la București: tragerea la sorți 
a seriilor eliminatorii

>«s!

F
ederația
de Volei a

Internațională 
comunicat co- 

misiei de organizare a «eu
ropenelor* că la 26 septembrie va 
avea loc la București ședința în 
cursul căreia vor fi trase fa sorți 
seriile eliminatorii.

vor alcătui patru serii). Trei serii 
vor fi de cîte 3 echipe și una de 
patru. Primele două clasate în fie
care serie se vor califica pentru 
turneul final. La băieți vor fi 
3 serii a 4 echipe și una de 5.

30 octombrie: ședința consiliu
lui de administrație F.I.V.B

ta»

O SERIE DE ECHI
PE ale asociației Vo 
ința Dorohoi — care 
număra peste 200 de 
membri — au obți
nut în ultimul timp 
rezultate remarcabile. 
Astfel, echipa do 
baschet băieți a cu
cerit locul 1 la faza 
regiMcdd a Sparta-

chiadei de vară a ti
neretului. Tot în a- 
ceastă competiție, 
handbaliștii au ocu
pat tocul II. în 
„Cupa U.C.E.C.O.M." 
handbaUștii s-au cta- 
sat pe primul toc, 
pe regiune, iar vo
leibaliștii pe locul III. 
(M. CRIȘAN-coresp.).

Mcuiu el a B-og za, o talentată sportivă care 
va lupta, cu siguranță, penfira un loc frun

taș in apropiatele campionate.

republicane de călărie

I

N
UMĂRUL ț&rilor partici
pante este de 17 Ia cam
pionatul masculin și 13 Ia 

cri feminin. Numărul echipelor a-a 
mărit cu una iii urma comunicării 
federației daneze că Danemarca 
va participa lotuși (se anunțase 
retragerea ei).

In feftil acesta, numărul serii
lor feminine s-a mărit Ia patru 
(conform regulamentului, care 
spune că în cazul ciad oe înscriu 
mai mult de 12 echipe, atunci se

Î
NAINTE și în timpul cam- 
pionatelor vor avea loc Ia 
București diferite lucrări 

ale federației internaționale:
14—21 octombrie : curs de can

didați pentru arbitri internațio
nali ;

20—21 octombrie : ședința co
misiei zonale europene provizorie;

25—-26 octombrie : ședințele co
misiei internaționale de arbitri. 
Comisiei sportive și comisiei re
gulilor de joc din cadrul F.I.V.B.;

orașele 
desfășurata 

cadrul gru- 
finale: 
Cluj și Tg.

A
U fost stabilite 

unde se vor 
partidele din 

peloe și a turneelor 
București, Brașov,

Mureș pentru seriile masculine;
București (2 serii), Constanța 

și Craiova pentru seriile feminine.
Turneul final masculin pentru £—t 

locurile 1—8 se va desfășura U 04 
București, iar 
9—17 la Cluj și

Turneul final 
locurile 1—8 la
pentru locurile 9—13 la Brașov

pentru locurile 
C Imp la Turzii. 

feminin pentru 
Constanța, iar

PREȘEDINȚII consiliilor 
dintr-o serie de comune ___ ___ __ _____
Slatina s-au întrunit la sediul consiliului raional 
UCFS din Slatina la obișnuita -Zi a preșndin- 
țitor*. Consfătuirea a prilejuit un ulii schimb 
de experiență pentru ......... “ ‘ "
(C. DICU-coresp.).

IN CADRUL asocia
ției Constructorul din 
Hunedoara funcțio
nează mai multe cen
tre de inițiere iu

asociațiilor sportive 
și sate din raionul

asociațiile raionului.

sport. Mulți tineri iau 
parte și la activita
tea secțiilor de hand
bal, atletism și lupte. 
(O. GUȚU — coresp ).

LA CHEMAREA consttiulnl asociației sportive 
Chimia Govora și a comitetului U.T.M. de Ia 
Uzinele Sodice, tinerii muncitori din uzină iau 
parte în număr mare la amonajairea prin 
muncă patriotică a unui teren de fotbal. Pînă 
acum s-a executat o bună parte din lucrări, 
așa incit nu peste mult timp echipa de fotbal 
Chimia Govora din camptonatal regional se va 
putea antrena pe noul său teren. (I. ZARIOIU- 
coresp.).

După cîteva reușite demonetiațiri, rea
lizate pe stadionul „23 Augustcălăreții 
noștri fruntași, și alături de aceștia toți 
sportivii calificați în primele două etape 
ale campionatului, se întîinesc — timp 
de patru zile — în finala eeiet mai mari 
competiții interne. Finalele campionatelor 
republicane de obstacoie și dresaj reu
nesc în acest an călăreai de la cluburile 
Steaua, Dinamo, Știința București, Pe
trolul Ploiești, C.S.M. Sibiu, C.S.M.S. 
Iași și de la asociațiile sportive Progresul 
Craiova, Recolta Mangalia și Mondial 
Lugoj.

Probele se vor desfășura în zilele de 
26, 27, 28 și 29 septembrie pe baza hipică 
din oalea Plevnei, dimineața de la ora 
•—12 și după amiaza de la 15,30 — 19.

MICII ÎNOTĂTORI LA START!
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Start!R. Onodi

I
N PREZENT, în toate ora

șele stabilite ca gazde ale 
meciurilor din campiona

tele europene se fae intense pre
gătiri în vederea apropiatului eve
niment sportiv. Iubitorii de sport 
manifestă de pe acum un mare 
interes pentru această a 6-a ediție 
a campionatelor europene, găz
duită în acest an de țara noastră.

Activitatea competițională a înotătorilor se 
reia săptămîna aceasta printr-un concurs deo
sebit de important. Este vorba de întrecerile 
dotate cu „Cupa orașului București", rezervat® 
celor mai tinere elemente ale natației din Ca
pitală : copii, băieți și fete, pînă la 14 ani. 
întrecerile se vor desfășura joi, vineri, sîmbătă 
și duminică la ștrandul Tineretului, dimineața 
de La ora 10 și după-araiază de la ora 16. 
Tinerii înotători, împărțiți pe categorii de 
vîrstă, vor concura pe distanța de 50 m numai 
la un singur procedeu tehnic (la alegere).

Vor fi atribuite premii eelor mai buni con- 
curenți precum și antrenorilor cu cele mai va
loroase rezultate.

ANTRENORI ȘI PROFESORI DE EDUCAȚIE 
FIZICA ! MOBILIZAȚI UN NUMĂR CIT MAI 
MARE DE CONCURENȚI DIN RINDURILE ELE
VILOR ÎNOTĂTORI, LEGITIMAȚI sau nelegi- 
TIMAȚI. COMPETIȚIA URMĂREȘTE, ÎNDEO
SEBI, SELECȚIONAREA ELEMENTELOR DE 
PERSPECTIVA PENTRU SECȚIILE DE NATAȚIE 
ALE CLUBURILOR SPORTIVE DIN CAPITALA.
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In curind „start" în noul an universitar
Pregătiri intense in institutele și facultățile bucureștene

Cine a avut prilejul să trea
că în aceste zile prin fața unor 
institute sau facultăți s-a putut 
convinge de interesul care sa 
manifestă pentru ca pregătirila 
pentru noul an universitar să 
fie încheiate la timp. Inaugu
rate încă din vară, aceste pre
gătiri se află acum — în ma
joritatea cazurilor — în stadiul 
de finisare. Se revizuiește mo
bilierul, se reutilează labora
toarele, se dau în folosință noi 
amfiteatre, săli de curs și de 
saminarii, se înzestrează sau 
iau ființă noi biblioteci. Aceas
tă succintă enumerare de obiec
tive trebuie neapărat 
tată și cu cele care 
activitatea sportivă a 
ților. Despre acestea
punem să vă relatăm în rîndu- 
rile raidului întreprins recent

prin Centrul universitar Bucu
rești,

U
n clasament al celor mai 

buni gospodari ar situa 
în frunte pe cei de la 

Institutul Medico-Farmaoeutic. 
Concret : încă de la 1 septem-

grijii pentru asigurarea celor 
de trebuință. Am luat cunoș
tință și cu cele mai apropiate 
obiective: întreoarite din ca
drul „Concursului pentru In
signa de Polisportiv" (în care 
vor fi antrenați, în primul rind,

co-mple- 
privesc 
studen- 

ne pro-

DUPĂ CAMPIONATUL REPUBLICAN DE BOX PE ECHIPE Un frumos schimb 
pregătită din timp pentru

de ștafetă pe baza sportivă

• titeva cMdaiii asupra ramporțârii iinaiiștilor • Aprecieri ia legătura
cu compencații lotului • Dar, și unele... dcticicnțc

0 dată cu îsrtîltiwa Steaua — Dinamo Bucu
rești a luat sfîrțri-t campionatul republican de boz 
pe echipe, competi(ie care și în acest an a con
tribuit la dezvoltarea sportului cu măauș.i din 
(ara noastră.

Intîlnirea finală a adus pe ring pe cele două 
echipe fruntașe ale boxului rouiînesc: DINAMO 
BUCUREȘTI ții STEAUA. Derbiul a luat sfîrșit cu 
victoria pugilist ii or dinamovi^ti.

Formația diuatBOvistă este o merituoasă campioa
nă. Ea s-a dovedit cea mai bine pregătită pe în
treg parcursul acestei competijii, cîșțigîad toate 
cele nouă ăitiluiri pe care le-a susținut. Superiori
tatea telurică a făcut ca balanța victoriei să inciine 
de partea diiiamoviștaior, mai ales în îatîlnirea eu 
Steaua, echipă la fel de bine pregătită din punct 
de vedere fizic și cu individualități de valoare.

Steaua n-a găsit formula cea mai fericită, avînd 
repr<i:z.ep>tar?ț la categoria pană pe E. Cișmaș. Cr®-

dem că Angliei ar fi fost wa> potrivit, pentru în
lăture* cu C. Gheorghiu. Lipsa de reprezentant 
la categoria mijlocie a făcut ca Lco», „mijlociu 
uiic“ să fie U’ectit la o categorie superioară, pen
tru a aduce un punct echipei. Intflairea cu Moneu 
nu i-a fost de loc utilă, nici lui Leov, nici clubului 
Steaua și nici reprezentativei noastre naționale 
care se găsește La o săptămînă înaintea meciului 
cu Scoția. Cu atU mai puțin scuzabil este antrenorul 
l'iat, care și în ultimele minute ale reprizei a treia 
continua să4 trimită la „bătaie", pe Leov, victimă 
sigură a „conicelor" precise trimise de Mouea.

Considerăm că Steaua ar fi putut găsi o altă 
modalitate de a obține un punct la categoria mij
locie în iotîlairea finală eu Dinamo București.

MIH W TRANCA
i

(Continuare tn pag. a. 7-a)

brie, eatedra de educație fizică 
de aici — sprijinită activ de 
Rectorat și în colaborare eu 
Asociația studenților și comi
tetul U.T.M. — este gata pen
tru noul an de învățământ. A 
fost pusă la punct baza spor
tivă, mereu mai frumoasă, mai 
atrăgătoare. Ea cuprinde te
renuri de volei (4), baschet (2), 
tenis (3), fotbal (1) și handbal 
(1), o pistă olimpică pentru 
atletism, sectoare de aruncări 
și sărituri. Magazia de echi
pament și materiale de specia
litate a fost înzestrată cu tre
ninguri, teniși, mingi etc. în
tâlnești aici sortimente de tot 
felul, de la cuie pentru pantofi 
de atletism pînă la schiuri și 
bocanci de munte. Totul poar
tă amprenta, preocupării, a

a I.M.F. București, 
a-și primi oaspeții...

Foto: V. Bageac

cei aproape 600 de studenți din 
anul I) „Cupa anilor 1“ (iiu- 
țiată cu ani în urmă, de aneas-

TIBEBHJ STAMA.

(Continuare t« pag. a 3-a)

Romiflia—Austria
2-0 în campionatul

mondial feminin 
de șah pe echipe
Echipa noastră a început 

ou o victorie meciurile din 
cadrul campionatului mon
dial feminin de șah pe 
echipe. întâlnind în prun» 
rundă formația Auslvlai, 
ambele reprezentante ale 
României au ciștigat pairii - 
dele susținute. Nicolau, au 
negrele, a învins-o pe Kat- 
tinger. Adversara Margare
tei P e r e v o z u i c, Kas- 
parewski, a sacrificat inco
rect un turn și campioana 
țării noastre a obținut re
pede decizia in partidă.

Iată și celelalte rezultata 
ale rundei I: Belgia — Po
lonia 0—2. Scoția — Monaco 
1—1, S.U.A. — R. F. Ger
mană 2—9, Olanda — Bul
gari* lJ/e—V,, U.R.S.S - 
Ungaria 1—0 (G-apriadașvili 
deține avantaj decis: v în 
întrerupta cu Kanakas), Iu
goslavia — ii. D. Germană 
iVz-Vs-

Aseară echipa noastră a
întîinit formația Olandei. La 
ora cînd închidem ediția 
jocurile continuă.

Duminica, „Regata Snagov“ 
la canotaj academic

Duminică dimineața, pe lacul Snagov, se va desfășura tra
diționala competiție internațională de canotaj academic 
.Regata Snagov". Participă canotori din R. D. Germana, K.r. 
Polonă, R. S. Cehoslovacă și R. S. F. Iugoslavia, component; 
ai loturilor olimpice ale țărilor respective, precum și cele mai 
bune echipaje românești. Se dispută numai probe masculine.

Vom reveni cu amănunte asupra acestui important con
sul?.
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Cum să ne pregătim pentru probele atletice
IN CAMPIONATUL RAIONAL SAU 

REGIONAL 2

din cadrul „Concursului pentru 
de Polisportiv". Precum se știe, 
probele „Concursului", atît la 
I și II, sînt prevăzute la triat- 
probe de atletism: 100 m plat, 
în lungime și aruncarea greu-

(băiefi)

Este o 
nu tre- 
este to-

Publicăm partea a doua a articolului 
„Cum să ne pregătim pentru probele atle
tice" 
Insigna
printre 
gradele 
Ion trei 
săritura
lății. Viitorii purtători de insignă, de 
la 16 ani în sus, trebuie să participe și 
la o probă de cros pe 1000 m 
și 500 m (fete).

★
ARUNCAREA GREUTĂȚII, 

probă cu specific de forță, dar 
buie uitat că viteza de execuție
tuși botăiîtoare. Esențialul în tehnica a- 
runcării constă în aceea că greutatea 
trebuie „împinsă" nu numai cu brațul— 
așa cum sînt tentați cei mai multi înce
pători — ci prin acțiunea comună a în
tregului corp (picioare, șold, trunchi, 
braț), printr-o mișcare accelerată termi
nată ,exploziv", orientată spre înainte- 
sus. Chiar în aruncarea de pe loc 

•— de preferat este să aruncăm cu elan— 
poziția din care începe împingerea pro- 
priu zisă, trebuie să fie destul de joasă 
(piciorul dinapoi îndoit) în așa fel îneît 
drumul parcurs de greutate, pînă la în
tinderea rapidă a tuturor segmentelor, 
•1 fie eît mai lung.

Ga exerciții de bază în pregătire pu
tem folosi următoarele: exerciții pentru 
dezvoltarea forței fără greutate (picioa
re, trunchi, brațe) ; flotări, tracțiuni.

genuflexiuni cu săritură, exerciții cu par
tener etc., 4—5 exerciții repetate de 
6—8 ori; exerciții cn aparate sau mate
riale ajutătoare (diferite aruncări cu 
mingea medicinală, bolovani, butuci etc 
oau chiar ridicarea unor greutăți, în 
îuneție de posibilitățile fiecăruia) ; exer-

ciții cu greutatea (imitări sau aruncări) 
fără elan și cu elan, 10—20 ori. împin
gerea va fi mai eficace, dacă vom simți 
acțiunea picioarelor bine fixate pe sol, 
printr-o întindere energică continuată de 
împingerea rapidă a brațului (cotul de
părtat de trunchi).

Bineînțeles că în cadrul unui singur 
antrenament nu vom folosi toate mij
loacele enumerate mai sus, ci vom alege 
pe rînd 5—6 exerciții pe care le vom re-

Orice antrenament de 
o oră și jumătate va

peta de 6—10 ori. Deobicei, se va în
cheia pregătirea pentru aruncare cu cîteva 
încercări de control, executate cu toată 
forța, 6—10 aruncări. Copiii și fetele 
vor efectua pregătirea de forță și în 
general aruncările într-ua volum mai 
re duș.

simplă, 
anumi- 
în pri- 
un pas

★
CROSUL. Alergarea de rezistență (co

piii între 12 și 15 ani nu participă la 
această probă) necesită pe lingă pregă
tirea capacității de a efectua un efort 
susținut de mai lungă durată (2—5 mi
nute) și o educare a dîrzeniei și a voin
ței de a termina cu succes alergarea. 
Deși este vorba de o alergare 
totuși trebuie să ținem seama de 
te recomandări. Important va fi, 
mul rînd, să alergăm degajat, cu
suplu, întins — fără oscilații — și în 
mod deosebit vom fi atenți la ritmul 
uniform al alergării (pași constanți ca 
lungime și frecvență pe tot parcursul a- 
lergării). începătorii greșesc deseori la 
cros prin aceea că pornesc pe prima par
te a cursei „cît îi țin picioarele" pentru 
ca la jumătatea traseului să fie atît de 
obosiți îneît să abandoneze sau să ter
mine la pas. Tot atît de atenți vom mai 
fi și la ritmul respirației, care se va 
regla (coordona) pe un număr egal de 
pași (4, 3 sau 2), în funcție de tempoul 
alergării, atît inspirația cît și expirația. 
O respirație profundă în timpul alergă
rii va asigura oxigenul necesar unui e- 
fort prelungit. Rezistența, calitatea spe- 
câfiei crosului, se cîștigă foarte ușor

prin antrenamente, 
o durată de o oră, 
dezvolta și rezistența. Dintre mijloacele 
care o dezvoltă cu maximum de efica
citate, rămîne însă tot alergarea pre
lungită, în tempouri sau intensități di
ferite. La început vom folosi alergarea 
uniformă, în ritm moderat, după pute
rile fiecăruia. In momentul în care va 
apare oboseala, se va continua 2—3 mi
nute cu mers, apoi se va relua alergarea. 
Treptat, se poate prelungi, de la un an
trenament la altul, durata alergării, apoi 
se poate întări tempoul de alergare, scur. 
tîndu-se durata pînă vom ajunge la 
tempoul dorit, corespunzător baremului 
fixat. Efecte similare au și alergările 
mai scurte, de exemplu pe 200—300 m,

Tov. V. Glasu de la S.M.T. Budești, 
raionul Oltenița, ne-a scris că în co
muna Budești sînt foarte mulți tineri 
care au îndrăgit voleiul, formînd o 

parcurse într-un ritm mai crescut decîtk echipă care s-a făcut repede remar- 
cel din cursă, însă repetate de 3—6 ori, J ~ r_l_— _1L_1
după un interval de odihnă (revenire), Ba venit cu propunerea ca secția de 
corespunzător fiecăruia.

★
Recomandăm tuturor celor care 

întrec pentru cucerirea „Insignei 
Polisportiv" să nu participe la concursuri, 
fără antrenamente. Atît la probele trîa-| 
tlonului cît și la cros antrenamentul este 
hotărîtor. Dacă vom concura antrenați, 
vom obține rezultate mai bune cu efort I 
mai mic, într-un cuvînt, vom avea o 
satisfacție mai mare. £

cată în raion. Consiliul raional UCFS

DUMITRU CONSTANTIN 
profesor de educație fizică

La școala medie nr. 20 ,,Gh. Șincai'

< X^* XX W A. V XXXXX^X X_x V* X.1A X-* X- g — X* X*
k volei de la asociația sportivă Trac- 
J torul să se afilieze la Federația ro- 
Jmînă de volei în vederea activării ei 

sekîn campionatul regional. Autorul se- 
jeTsizărli se întreabă, pe bună dreptate, 

o în ce campionat va activa echipa 
din Budești deoarece Consiliul raio
nal nu le-a dat încă un răspuns 
precis.

La cele de mai sus, Consiliul ra
ional UCFS Oltenița ne-a comunicat 
că întrucît nu există posibilități, ca 
toate raioanele să înscrie echipe de 
volei direct în campionatul regional, 
se va păstra vechea formă de orga
nizare adică se vor organiza 
na te raionale.

Deci pregătiți-vă cît mai 
4A veți ajunge, cît de curînd, 

Jpionatul regional.

campio-

bine și 
în cam-

Primii in întreceri elevii claselor a Vlll-a!
O VARIANTĂ LA PRONOSPORT:

24-14 LEI !
■ ■■

D
e la data anunțării în presă a 

„Concursului pentru Insigna de 
Polisportiv", colectivul profeso

rilor de educație fizică al școlii medii 
nr. 20 „Gh. Șincai" din Capitală este 
foarte solicitat de către elevi.

— Cînd vor începe înscrierile ?...
— Care sînt condițiile de participare?...
■— Ce ramuri sportive sînt incluse în 

regulamentul „Concursului" ?...
Sînt doar cîteva din întrebările la care 

profesorii de educație fizică din această 
școală trebuie să răspundă zilnic, de 
zeci de ori, numeroșilor iubitori ai spor
tului de la „Șincai",

I
n întîmpinarea primelor întreceri, 

catedra de educație fizică a ini
țiat cîteva acțiuni deosebit de 

importante. Mai întîi s-a făcut instruc
tajul în legătură cu probele și normele 
„Concursului". Elevii și-au notat proble
mele care-i interesează, au fost organiza
te cîteva... colocvii pe această temă. 

Totodată, cu sprijinul consiliului aso
ciației 
este 
Petre 
U. T.
struirea activului tehnic voluntar alcă
tuit din elevii care fac parte din repre
zentativele școlii. Este o acțiune bine
venită de care va depinde, într-o bună 
măsură, succesul întrecerilor.

sportive (președintele acesteia 
chiar directorul școlii, prof.

Victor) și al organizațiilor 
M. s-au luat măsuri pentru în

VEȘTI DIN TARA
PREGĂTIRI INTENSE ÎN RAIONUL 

CURTEA DE ARGEȘ
Zilele trecute am stat de vorbă cu 

Gheorghe Răvescu, un cunoscut spor
tiv din comuna Domnești, care mi-a 
vorbit despre interesul mare cu care
• fost primită, de către tineretul din 
comuna luă, vestea introducerii „Con
cursului pentru Insigna de Polispor
tiv". O serie de tineri, membri ai 
■BOdlației sportive Progresul Dom
nești, au și început antrenamentele 
pentru trecerea probelor „Concursului 
pentru Insigna de Polisportiv".

Asociațiile sportive din raionul 
nostru se pregătesc intens în vederea 
„Concursului pentru Insigna de Poli
sportiv". în multe asociații sportive au 
fost afișate normele și probele „Con
cursului", au apărut articole mobiliza
toare la gazetele de perete, se vor
bește despre „Insigna de Polisportiv" 
la stațiile de radioamplificare, pe 
Bcurt, se face o bună propagandă pen
tru atragerea unui mare număr de 
tineri în obținerea „Insignei de Poli
sportiv".

O serie de asociații au trecut la 
amenajarea locurilor de întreceri, la 
procurarea unor materiale și echipa
mente. Pe această linie se pot remarca 
asociațiile sportive Recolta G.A.S. 
Tigveni, Meseriașul Șuiei, Progresul 
Domnești, precum și Foresta, Știința 
și Avîntul din Curtea de Argeș.

EM. STERESCU — coresp.
SPORTIVII SIBIENI TREC NORMELE 
„CONCURSULUI PENTRU INSIGNA 

DE POLISPORTIV"
Consiliul C.S.M. Sibiu a întreprins

• serie de acțiuni pentru buna desfă-

jurare a „Concursului pentru Insigna 
de Polisportiv". Astfel s-a prevăzut 
organizarea unor instructaje pentru 
cunoașterea normelor și a regulamen
tului „Concursului" cu profesorii de 
educație fizică, antrenorii, sportivii 
fruntași și președinții tuturor asocia
țiilor sportive

S-a alcătuit 
cieni oare va 
dependența, 
Elastic în organizarea unor concursuri 
model pentru trecerea normelor.

Pînă acum, cele mai multe norme 
au fost îndeplinite de către sportivele 
din echipa de volei, participantă la 
campionatul republican categ. A. (gim
nastică, flotări, 100 m. plat și sări
tura în lungime). Printre ceilalți spor
tivi fruntași care vor începe în aceste 
zile 
sînt

din oraș.
un colectiv de tehni- 

sprijini asociațiile In- 
Lăbertatea, Balanța și

tentativa de trecere a normelor 
handbalistele și fotbaliștii.

ILIE I ONES CU — coresp.

CONCURS MODEL LA CARACAL

SPORTUL POPULAR
Nr. 4312 Pag. a 2-a

Consiliul raional UCFS Caracal a 
organizat zilele trecute un concurs 
model pentru trecerea normelor „Con
cursului pentru Insigna de Polispor
tiv". Această reușită manifestație 
spoirtivă s-a desfășurat pe stadionul 
Răsăritul și a avut ca competitori 
o serie de elevi ai Școlilor medii nr. 
1 și 2. La acest concurs au asistat 24 
de instructori voluntari din comunele 
raionului, care, pe lîngă că au în
vățat felul cum se organizează un ase
menea concurs, au trecut și ei o serie 
de probe pentru „Insignă".

Pentru atragerea unui mare număr 
de tineri și tinere în „Concursul pen
tru Insigna de Polisportiv", biroul 
consiliului raional UCFS în colaborare 
cu comitetul raional U.T.M. a înto-c- 
PWt un plan de muncă care pțqeyede

B Corespondentul nostru voluntar, Șt. 
... . iOboroceanu, ne-a scris eă în comuna

s ,?! rț?"lena-'aFea^Bueecea din raionul Botoșani a func- 
școlu. Este vorba 4 muU- vreme q agențle

Pronosport. Direcția regională Prono- oare eim puse ia ponor m aceste zuc.- nn se din m(>u *
Este foarte adevărat că bazele sportivek desfilințat această agenție. Corespon- 
ale școlii mai au de... vindecat unele jdemtuJ nWitru întreabă rarc e<ae 
„răni" (o fisură în instalația de apă .1 de lual „ măsurS

In centrul atenției 
bazelor sportive ale 
în special, de sectoarele pentru atletism 
oare sînt puse la punct în aceste zile.

cauza de s-a luai o asemenea măsură 
_i care obligă pe participanta la 
jLoto Pronosport să se deplaseze circa 
^20 de km. pînă la Botoșani pentru 
B.a-și completa buletine la Loto, Prono- 
tsport și Pronoexpres. O singură va- 

dispoziție^riaaxtă va costa de-acum 2 lei plus 
- - f 'I. trenul 14 lei.

i Direcția generală Loto Pronosport 
ce pri-r" ne răspunde că particiipanțiii care vor 

, aceasta ^să joace la Loto Pronosport au po-

determinat spargerea parțială a asfal-^ 
tului care acoperă baza) dar, cu con- ‘ 
cursul organelor I.A.L. din raionul N. 
Bălcescu, nădăjduim că problema își va 
găsi rezolvarea în timp util... Pentru gim
nastică, elevii școlii au la <” 
două săli de sport bine amenajate. Cro- 
siștii se vor folosi de un traseu ad-hoc, 
aflat în împrejurimile școlii. In ce pri- 
vește trecerea probei de tir, : 
se va face, probabil, cu sprijinul aso-ysibilitatea s-o facă prin intermediul 
ciației sportive Autobuzul care posedă ^oficiului P.T.T.R. și al cooperativei 
un frumos poligon sportiv. Este în curs 
de definitivare programul pentru trece
rea probelor de ciclism și turism.

Pe plan mobilizatoric, cuvîntul cel 
mai greu îl vor avea, desigur, organi
zațiile U.T.M. Și, nu încape nici o în
doială, că față de pasiunea t. 
de la „Șincai" pentru sport, ci 
participare vor fi mari, ca și în 
celorlalte acțiuni organizate în această 
școală. In sprijinul întrecerilor vor sta 
și colectivele gazetelor de perete care, 
în colaborare cu catedra de educație 
fizică, vor 
în care vor 
cursului".

pintre altele : popularizarea în toate 
asociațiile a normelor „Insignei de 
Polisportiv" ; organizarea unud centru 
de trecerea normelor pe stadionul Ră
săritul pentru acele asociații care nu 
dispun de baze sportive; acordarea 
de ajutor asociațiilor sportive sătești 
pentru a-și amenaja pe bazele lor 
sportive sectoare de aruncări și gropi 
de sărituri etc.

Printre asociațiile sportive sătești 
care au și pornit la treabă pe linia 
„Concursului pentru Insigna de Poli
sportiv" se numără Victoria Corlă- 
tești, Unirea Dioști, Unirea Stoenești, 
Unirea Comanca și altele.

...-------  X.X.X.XX. a. ..„x^xaa.x.x-

5 din comună, să-și procure abonli- 
V mente lunare Loto Central și Prono- 
L expres.
’ ★
y Federația romînă de
L răspuns, de asemenea,
2fă, ' ‘ - - - -

fotbal ne-a 
că sesizările 

utemiștilor ^făcute de G. Spîrlea — București și 
■G. Tăutan — Ocna Mureșului, în le- 
.gătură cu îmbunătățirea activității 

^fotbalistice sînt juste și conducerea 
" federației depune străduințe pentru 
.lichidarea neajunsurilor semnalate. 

J După cum se vede, majoritatea 
organelor șl organizațiilor sportive 

■ 1 L acordă atenția cuvenită scrisorilor și
„con- ^sesizărilor oamenilor muncii, luînd 

5măsuri pentru îndreptarea neajunsu
rilor semnalate. Dar, mai sînt și ca
zuri cînd unele consilii regionale 

jf sau raionale UCFS, asociații și clu- 
■buri sportive nu se preocupă de 
-j rezolvarea în termen a sesizărilor, 

preocupare, inițiative, toate convergîndLConsiliul regional UCFS Hunedoara, 
Ide pildă, nu a răspuns la sesizarea 
noastră nr. 4181 din luna mai, consd- 

|liul regional UCFS Oltenia nu ne-a 
de caracterul de mase al concursului, Fdat nici răspuns la scrisoarea wr, 
Apoi vor intra în întreceri elevii celor-^4238 
lalte dase, a IX-a, a X-a, a XI-a.

In sfîrșit, ar mai fi de amintit faptul 
— nu lipsit de semnificație — că apro
piatele întreceri rețin atenția multor pro
fesori de cultură generală, printre care] 
tovarășii Lucasciuc, Ozun, Adam, Gal - 
care s-au oferit, ca și în alte ocazii a- 
semănătoare, să-și aducă contribuția lor 
Ia această importantă acțiune 
de mase.

Urăm succes organizatorilor și partiei- 
panților la întreceri !

cifrele deF 
în cazul ■

5
amenaja un panou specia 
fi afișate rezultatele

la școala medie nr. 20 
Șincai", pregătirile în ve- 

întreccrilor „Concursului 
pentru Insigna de Polisportiv" sînt în 
plină desfășurare. Se manifestă interes, V 
preocupare, inițiative, toate convergîndL 
către succesul acțiunii. Uvertura între- p 
cerilor va fi susținută chiar săptămînaF, 
viitoare de către clasele a VlII-a al că-W, 

J 

areFj 
Tj

sP°rt‘¥ă^ acorde maâ multă atenție rezolvării 

F scrisorilor oamenilor muncii, să răsv 
’pundă ziarului arătînd măsurile luate 
F în vederea îmbunătățirii activității 
’■sportive.

din aceeași lună, consiliul raio- 
UCFS Corabia la sesizarea nr. 
din luna Iunie, consiliul regio- 

UCFS Argeș la scrisoarea nr. 
din luna iulie, consiliul regional

nal
4475

Inal

5251
iUCFS Dobrogea la scrisoarea nr. 6301 
din luna auguet. Este de datoria argat, 

inelor și organizațiilor sportive si

G. DONCIU — coresp.
S. TIBERIU

Sportivii asocia/iei „Constructorul" din Capitală concurtnd pentru obfinerea normei la cros în cadrul „Concursului 
pentru Insigna de Polisportiv"» Foto: Gheorghe Ștefănescu



In curînd „start" în non! an universitar
(Urmare din pag. 1)

ta catedră) precum și o. întrecere tra
dițională — „Cupa I.M.F."-. O- proble
mă <fe actualitate o constituie și gim
nastica de înviorare în cămine. In 
această direcție s-au luat măsuri pen
tru întocmirea programelor de exer
ciții, pentru instruirea responsabililor 
dt»' cămine. Așadar, se așteaptă doar 
primul sunet — simbolic, bineînțeles.— 
de ctopețel.....

eegem mai departe. Ne oprim la 
Universitate,, instituția care va 
adăposti anu] acesta, circa 9 000' 

de studențt Și alei., aspecte intere
sante. Terenurile de baschet (3), vo
lei (3), handbal (1) și sectoarele pen- 
ten atletism din str. V. Pîrvan sînt 
puse la punct. La fel, „sucursala" din 
Splaiul Independenței (de la Facui- 

Atletismul se bucură de o. largă, popularitate în ritului sportivilor din institute 
și facidhlll. lată o, grupă de studente de Ut Universitatea din București, tu. 

timpul' desfășurării utuii. concurs de- inițiere in. tehnica armuării greutății

ta tea de Științe Naturale) care cu
prinde un teren de volei și unul de 
baschet.' în plus, Universitatea posedă 
marea bază sportivă de la lacul Tei 
care toată vara n-a cunoscut odihna, 
asigurînd grosul activităților sportive 
din „vacanța mare" unui număr (to
pește 4 000. de studenți bucureșteni. 
La aceeași instituție de învățământ 
sînt aproape gata și sălile de sport : 
4 la , jiundiee”, cite una la „Carpați" 
și Facultatea de limbi străine. Și 
aici- au fost achiziționate, o serie de 
articole sportive — 300 de treninguri, 
100 de teniși. mingi, materiale pentru 
semnă și schi etc. Au fost definitivate 
totodată documentele de planificare 
ale fiecărui asistent, sa.u sector.

Așadar, co-leeti-vul catedrei, de edu
cație fizică de La Universitate s-a pre- 
țgifctift temeinic pentru neu.1 an care, 
ii va solicita un efort deosebit. Fiind
că nu este vorba numai de concursu
rile. și competițiile: ce: se- înscriu în 
eafendaruL fiecărui institut sau fu- 
«uitate (pornind eu „Concursul pentru 
Insigna: de Polisportiv" și terminând 
cu- întrecerile -din cadrul Spartach-ia- 
d-er republicane) ci- și de serbările- eul - 
tural-sportive, de mare amploare, car.e 
vor fi organizate în primăvară cu pri
lejul Centenarului universității bu- 
enteștene.

a și în anii pseeedenți. Institu
tul de; .Construcții nc-a. .făcut 
frumoasa surpriză de a avea

gata de. .. start, atit terenurile de 
sport din bd. Tolbuhin (3 de volei, 
cîte unul de handbal și baschet) Cît 
și cele din incinta Facultății de dru
muri de pe bd. Lacul Tei (unul <to 
fotbal și sectoare de atletism). Sălile 
aferente celor două sedii sportive sînt 
și ele gata pentru „startul" noului an. 
De asemenea, catedra de educație 
fizică de aici' și-a alcătuit din timp 
planul de muncă și calendarul eom- 
petițional. O singură problemă a ră
mas în suspensie : unde își vor dles- 
făștwa orele de sport studenții de la 
„civila", găzduiți în localul Universi
tății? Logie ar fi să beneficieze de 
bazele sportive ale gazdelor. Sîntem 
siguri că colectivul catedare-i de edu
cație fizică de la Universitate va în
tinde coiegilor lor de la Construcția, 
ea și în alte ocazii o> mină priete
nească. ..

Lucruri bune am întâlnit șt la Insti
tutul de Științe Economice „V. I. Le
nta", la Instituitul die teatru ,,I. L. Caro- 
giale“-„ la Institutul Agronomic „N. 
Băleescu" și la Institutul politehnic, 
în acest din urmă loc vizitat,, am con
semnat însă o... restanță : baza din 
curtea interioară a căminului din str. 
Ștefan Furtună care avea un aspect 
părăginit, cu plasele panourilor de 
baschet deteriorate, cu zgura terenu
lui de handbal neîngrijită și un sin
gur stîlp — simbolic — la terenul de 
voiai. Cum pînă ia 1 octombrie mai 
sini 7 zile...

★
DE LA BRAȘOV, corespondentul nos

tru regional C. Gruia ne relatează că 
pregătirile in vederea noului an uni

versitar sînt în plină desfășurare atît 
la Institutul politehnic cit și la Insti
tutul pedagogic de 3 ani. O noutate : 
din această toamnă, studenții de la 
cefe două institute vor putea să-și 
desfășoare orele pentru trecerea nor
melor de educație fizică la fel Ctt Și 
activitatea sportivă din cadrul asocia
ției în sălile clubului sportiv Dinamo 
și ale Casei ofițerUon. pentru, activita
tea îh aer liber vor fi folosite — prin 
sprijinul acordat, de consiliul regional. 
UCFS - terenurile și pista die atle
tism a stadionului Tinerelului.

Responsabilii catedrelor de educația 
fizică au întocmit din vreme calen
darele sportive. Acestea cuprind î® 
afara probelor legate de campionatele 
universitare și întreceri. în cadrul. 
„Concursului pentru Insigna de Poli
sportiv" care vor angrena întrega masă

Foto: V. Bageac

<fe studenți. Un accent deosebit va fi 
pus pe organizarea cursurilor de ins
tructorii sportivi voluntari ca și p.e 
mobilizarea tuturor studenților cămi- 
niști Ta programele de gimnastică de 
înviorare.

★

LA IAȘI. ne. comunică corespon
dentul nostru Gh. Vasiliu, noul an 
universitar este așteptat cu nerăbdare 
de miile de studenți din acest puternic 
centru universitar. Pe plan sportiv, 
catedrele de educație fizică de la U- 
niversitatea „Alexandru Ion Cuza" și. 
Institutul Medieo-Farmaceutic, de Ia 
Institutul agronomic și Institutul poli
tehnic sau de Ia Institutul pedagogic 
(pe lingă care funcționează Facultatea 
de edueație- fizica) au luat din timp

Dragoste părintească...

Nu e treabă ușoară să ajungi în 
finala campionatului feminin de șah 
al țării! Avem tot mai multe'jucă
toare de șah și to* mai multe dintre 
ele au învățat să se descurce în la
birintul combinațiilor, să atace sau 
să se apere cu maximum de... vite
jie. Pașnicele armate de pe tabla de 
șah. m găsit m multe femei din țara 
noastră iscusiți „comandanți de 
oști-, capabili să le poarte spre vic
torie.

Și anul acesta, campionatul femi
nin de șah a cunoscut o participare 
numeroasă. Atit de numeroasă in
cit concurentele au trebuit să fîe 
împărțite în grupe pentru sferturile 
de finală, și asta după ce „grosul" 
șahîstelor se int recuse in numeroase 
concursuri eliminatorii. Una din 
grupe a avut „domiciliul" ta Oradea, 
iar ca... locatare S șahiste do-rnice, 
firește, să facă un pas înainte — 
poate și... doi! — califieîndu-se ast
fel pentru semifinale și... așa mai 
departe. Toate doreau acest lucru, 
dar — potrivit regulamentului —. 
pentru semifinale nu se puteau cali
fica decit două.

Treaba asta o cunoștea, desigur, 
cel mai bine, arbitrul concursului, 
Ștefan Makai. O cunoștea, dar nu 
avea, emoții, deși fiica sa era și ea 
una dintre candidate. Sutana Makai 

o serie de măsuri organizatorice. Stu
denții de la „Universitate” vor bene
ficia — în sfârșiți — șii de- sălile- de 
sport (reamenajate în această vaxă). 
aparținând C.SM.S. In. aceste săli- vor 
putea lucra gimnaști.i, voleibaliștii,, 
baschetbaliștii și studenții amatori cte 
atletică grea. La „politehnică” a fost 
revizuită aparatura sălii de gimnas
tică, situată în apropierea- pieții Uni
rii. Grijă deosebită pentru punerea Ta 
punct a sălilor de sport există de ase
menea și la Institutul- pedagogic.

Cit; timp vremea va mai fi frumoasă 
activitatea sportivă se va- desfășura fn 
aer liber. In acest sens, paralel cu 
celelalte acțiuni organizatorice, se 
duce o. serioasă acțiune de reamena- 
jare a bazelor sportive- existente, în- 
special ia Institutul pedagogic.

★
LA GALAȚI, după cum rezultă clin 

relatarea corespondentului nostru
Stere Bataragă, pregăti-rilie pentru 
apropiata redeschidere a cursu
rilor universitare au fost începute cu 
mult timp în urmă. Astfel, asociațiile 
studenților și colectivele catedrelor de 
educație fizică au manifestat o. preo
cupare deosebită pentru re amena
jarea bazelor sportive- existente 
(în special a terenului' de handbal d-in 
incinta Institutului pedagogic)' ea și 
pentru amenajarea a două terenuri 
de volei* baschet, tenis de cîmp, și 
handbal. Totodată- au fost procurate 
noi materiale și echipament sportiv. 
A fost recondiționată oea mai- mare 
parte din materialul sportiv aflat în 
magaziile Institutului politehnic- și 
Institutului pedagogic de 3 ani.

Despre perspectivele activității 
sportive studențești s-au. purtat am
ple dezbateri cu prilejul ședințelor 
de catedră care au avut loc cu puțin 
timp în urmă. Printre obiectivele im
portante care stau în fața activiști
lor Asociațiilor studenților ca și- a- 
sistenților de la catedrele de educa
ție fizică se află : extinderea gimnas
ticii de înviorare în cămine prim cu
prinderea în acest an a întrebi mase 
de studenți, continuarea cursurilor de 
instructori sportivi volun-ta-ri. pre
gătirea primelor întreceri din cadrul 
campionatelor universitare, ediția. 
1903—1904. Un capitol special, la fel 
de important îl constituie organizarea 
„Concursului pentru Insigna die 
Polisportiv", acțiune în care ambele 
institute vor angrena studenți din 
toți anii de studii ca și Spa-rtachiada 
Republicană, întrecere privită aici cu 
toată seriozitatea.

este & șabistă fruntașă, a fost fina
listă în campionatul țării și pentru 
ea, a ocupa unul din primele două 
locuri intr-un sfert de finală era, 
ca să spunem așa. floare la ureche.

Te foci însă cu șahul ? Cînd nu 
te aștepți^ atunci iți face o poznă. 
Iți confirmă acest lucru și marii 
campioni, care pierd cite o dată în 
fata unor adversari evident mai 
slabi, ca mai puțini tauri pe frunte. 
Și iată că, la Oradea — fie ci vă 
mirați, fie că nu — tocmai așa s-au 
petrecut lucrurile: Suzana, marea 

favorită a grupei, s-a clasat pe ta
cul... Ut! „Adio" deci în acest an 
semifinalelor și cu atit mai mult 
finalei...

Cel mai trist din toată povestea 
asta era Ștefan Makai. Nu-i ușor 
pentru un tată să asiste neputin
cios la eșecul copilului său. Și, de
sigur, cunoașteți din viață, din ro
mane, din filme, din piese de teatru.) 
exemple de sacrificii și de devota
ment oferite de părinți pentru feri
cirea copiilor lor. La asta s-a gîn- 
dit probabil și Ștefan Makai. Și tot 
gîndindu-se și-a adus aminte că re
gulamentul prevede că, în cazul 
cînd turneul cuprinde 12 concurente, 
se califică pentru semifinale nu

TREI jucătoare. 1st acel.

Juniorii bucureșteni 
au rămas

Iu tenis, ca> în orice. disciplină spxuî- 
tivă, progresul este asigurat în primul' 
rîhd de felul’ cum se desfășoară proce- 

; surP de i-nstruire a- tinerelor e«H&e de- jiih- 
' eMoris. Succesele vij-toa.re depind îâu modi 
. homari toi: de creș-fcereai unni număr eît 
■ mai mare de viitori tenismani de va- 
i loare.

Ultimele’ competiții disputate în Ca
pitală, campionatele republicane de- j.tu- 
niori^ ca și cele. d,e seniori,, ne-au dat 
posibilitatea să urmărim pe toți jucă
torii tineri, cei dintre care va trebui — 
peste putini ani —- să- Pic- ale'Ș-r repue~ 
zeufian^ii n»;ștri. pentru- întfiîlniinile inlier* 
naționale. Astfel, amr avui prilejnl să 
notăm cu satisfacție cîteva nume noi 
d'e tineri’ jucători pe cale d?e* afirmare, 
ia>r la a’l^ii, cunosetifi- dini competițiile 
anterioare^ aani putut consuata un progres 
evident. Din nefericire, exemplele pozi
tive nu aJinnda; Trelmi/r săi spunem: de 
lai începui! căi în listele linali^tiloir la« cele 
opt, categorii de juniori,, se r.egăs.ese, prea 
puține' d’intrc numele acelor tineri ju- 
că’torr de la care* așteptam în- acest an 
un. salt, vailocic liotiămît. Și. o» m*ică; sUa»- 
tist ic ă este e d i f ieahoaire.

Capitala țării, unde activează cel mai 
ia-are număr de- sportivi și ant-renon, 
unde există cele- mai puternice, sacrii de 
tenis, m-a- avrnt decît 4 d.w fetâatM de 

fijia:liș.ti.. Iar pe tabelul cnuipAuulojr, 
centrele din provincie au 6 rcj>re-/,entaa|j, 
ia.» Bttcueeștiwl doar 2. In generali,, ju- 
aioz'ii, bueuiKișteni, de la eare se. aștep
ta mai mult, au cedu-t pasul în> fața 
celor dan proxiueie, mai dîrai și mai bine 
pregjlliiți. 0© pildă, brașoveanul Vi'orel 
Marca, eîșt'igătar la categoria 13—1’4 
aaii, a întrecut în semifina.la. categorici 
imediat superioare pe bucureșteanul Radu 
NTcuTescu, cu doi ani mai mare, com
ponent al latului republican d© juniori. 
Și la fete, eea- mai autenriică revelație 
a constitait-0 lat. » jucătoare din pro
vincie, tînăra Agneta Cun, din Cluj, cam
pioană la categoria 13—lț ani și fina
listă la 15—M ani.

Tenisul b«!cn.'restican nu* ne-a oferit bou 
decît pe Cornel Chivaru (11 ani), Da- 
n-iiela Sifttiriu, Maria-na Oargă. In rest 
doar nume cunoscute, juniori care — 
din păcate — n-au confirmat la acest 
dil-Lcil exa-ment Fatui,. Țere-a-jau,. NTicudies- 
ctb, Caria Clare. Ba schimb^ de la cele- 

— Se- pate că tov. Makai studiază o jwoblemă de șah... 
Du. Cânți o soluție ca să-și sa-țveae... regina I 1 !

Desen do S. NOVAS

moment a exclamat: „Evrica!“. Ii 
venise ideea salvatoare. Dintr-o tră
sătură de condei a mărit numărul 
concurentelor la 12, adăugind nu
mele a patru, șahiste care nici nu 
visaseră măcar că iau parte„ grație 
lui Ștefan Makai, la. sferturile de 
finală ale campionatului republican. 
Și chiar dacă n-a mers cu gentile
țea prea departe — le-a pus la urma 
clasamentului — totuși, cu multă ga
lanterie, le-a dăruit cite un punct 
sau două, așa incit totul să pară in 
perfectă regulă.

După toate aceste operațiuni, Ște
fan Makai a răsufla ușurat: își fă
cuse datoria de... tată !

Numai că Federația Română de 
șah a dat de. urmaș acgștei ^cpmbiz

I ——*
Retrospective

9,

în urmă...
lalte. centre din ț,ară Sra prezentat o se*j 

rie întreagă d'e juniori talentați’, dintre! 
care, în afară dte cei citați mai sus,; 
notăm' pc : Cotliin Dumitrescu, Iosif. 
Clieroeliie^, Felicia- Bucur d-iu- BiașosT 
(aintrenor Ion Baeo.viț,!)., Balog Eodor^i 
P rec up, Toma Ovici din Tg. Mureai 
(antrenor libcri’u Okvici), Constantin! 
Il'ulpe-, Vera R:a*db, Neg-rw din Cluj ('an
trenorii Adailbeutj PijiSliai,. Anion fc'ănăses»- 
cii., Gh<?orgluj lUhdo), Sever Mu re șa,mi. 
Sântei din Cîmpia Turzli. (_aiUii*enox Ga* 
vriîă Vai da).

¥ă»ră* mdbifltl-ă-, putemieele secții dej 
tenis ale ckubiu’iilwe diin. Gâipllala, cum ? 
sî-nt Steaua (antrenori Mania Viaimx, i 
Constantia Cbivaru)^ Dinaano (antrenorii 
Marin B’ăd-in^. Aurel Segărceanu), Pro- i 
greșul (amrenori Cri stea* Căral-ulis, Petre 
Ursan), Știința (antrenor Tudor Budă®), / 
sau cea de la. școala sportivă nr. 2 (an-i 
trenori Gîieorghc C’obzuc, Eva Slăncescujț 
nu se pot declara» mu'I’țumit’e ntrmai- ca 
doi campioni republicani de-. juniori j 
II,ie- Măstase și Ludit. Diba-r. Există an
trenori. price puți și cu experiență^ do 
asemenea și condiții optime pentru prac
ticarea acestui sport, iar în plus, junio
rii bucitreștenii au> și priitejwl d'e a putea 
urmăud mai des: jocul celor mai bu®t 
tenismani din (ară; Așadar, sînt snfi-t 
ciente motive pentru ca tinerii tenismani i 
d‘in- Capitală să poată' înregistra progre
sele aștepta tie-.. Se cere- îh-s^ă ntai mu ltă. 
stnaduiniță^ din partea limr căt șl din pac- ■ 
tea. celor ce conduc antrenamentele

Fcl‘ul în care s-au comportat j‘unior3( 
d:in, provincie la ultimele eompetiiții poate; 
constitui un exemplu.. De^i la. capi-ț 
toiul tehnică, ei au un vizibil haa-| 
dicap. — gw excepția eelbr dio. Htoașov—• 
plusul de dîrzcnie, de seriozitate, do 
dragoste pentru sportuî preferat, toate 
acestea dublate de o preoi'upoțe mai a- 
teută a antteaorilor, a-a lost pvemtsete 
obținerii unei victorii nete. In âceastj 
privin|ă, tenisul bucurcștean nu are de
cît de învățat. Așteptăm ca la. viitoarele 
concursuri, toate secțiile noastre de te
nis să-și aducă o contribuție substanțială 
la ridicarea continuă a tinerilor jucători 
de tenis, pe măsura bunelor posibilități 
ce le stau la dispoziție.

CONSTANTIN COMARNISCHI
HAIMJ VOIA

1

nații" și a hotărit să-l retrogradezei 
pe arbitrul Ștefan Makai și să-l sus
pende pe timp de un an de la, orice 
activitate de arbitraj. Nu de alta, 
dar ca să aibă vreme să reflecteze 
asupra celor făptuite.

Să sperăm că Ștefan Makai re
gretă sincer cele făcute și că. in nici 
un caz n-a tras din aceasta conc’u- 
zia că cei de la Federație nu s.nt 
capabili să înțeleagă o dragoste de 
mamă... Adică, nu! De tata l

I 
VALERIU CHIOSE

JACK BERARII)
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Completări laDupă etapa de duminică

categoric (21-0). Rugbiștii mili- 
au lăsat o foarte bună impresie 
jocul permanent deschis pe 
l-au practicat, prin alternanța

Petro- 
cores- 
și $t. 
echipe 
domi-

cronica concursului international de motocros
e In „deschiderea" cuplajului' de 

pe stadionul Republicii, Steaua a 
dispus de Știința Timișoara, la un 
scor 
tari 
prin 
care
fazelor, prin aportul substanțial al 
perechii de mijlocași— în special al 
lui Mateescu - la jocul constructiv 
al liniei de treisferturi. Realizatorii, 
in ordine : Cojocaru (incercare), Bar

do 
lo
de

încercarea realizată de Chi- 
reluare, deși au dominat 
oaspeții n-au reușit să în-bălău (încercare transformată

Mateescu), Nica (încercare), Al. 
nescu (încercare transformată
Mateescu) și Penciu (incercare trans
formată de Chiriac). S-au remarcat î 
Penciu, Ciobănel, Mateescu* Al. Io- 
■nescu, Blăgescu și Fodor de la în
vingători, Celea de la oaspeți. Com
petent, arbitrajul lui R. Declesis.

9 Iată cîteva amănunte și de Ia 
meciurile desfășurate în țară.

„Rezultatul jocului de la Birlad 
(n.n. 0—0) — ne-a relatat corespon
dentul nostru din localitate, S. 
ade — nedreptățește < 
care a dominat net, 
doua mai ales. Drept

i presiunii exercitată de 
la Rulmentul, aceștia

' înscrie de două ori prin Călin: 
picior 
încer-

Formația oaspe s-a evidențiat doar 
in jocul pe grămadă".

In legătură cu meciul de la 
șeni (Știință — Gloria 3—0), 
pondenții noștri I. Zamora 
Băloi precizează că cele două 
și-au împărțit perioadele de
nare: în repriza I, gazdele au fost 
acelea care au stăpînit mai mult 
terenul și au înscris punctele victo
riei prin 
riac ; Ia 
.insistent, 
scrie...

„La Cluj, Știința n-a avut, în gene
ral, probleme în meciul cu Farul 
Constanța, ne-a comunicat corespon
dentul nostru regional Victor Mo- 
rea. Scorul de 20—9, cu care s-a în
cheiat partida, reflectă îndeajuns 
superioritatea echipei clujene care 
a practicat un joc frumos."

. Eli- 
gazdă 

a 
a 

de 
să

echipa
, în repriza 

consecință 
rugbiștii 

au reușit
in

' min. 72 dintr-o lovitură de
căzută și in min. 80 printr-o 
care. Arbitrul întîlnirii,

l a văzut altfel, neacordînd, Progresul 
| a practicat un joc obstructionist.

M. Vișan

© La explicația fotografiei de la 
meciul Grivița Roșie — Dinamo din 
ziarul nostru de ieri a apărut, din
tr-o greșeală de corectură, numele 
jucătorului Stănescu în loc de Stoe- 

rectificarenescu. Facem cuvenita

1. Steaua
2. Dinamo
3. Grivila Roșie

4. Progresul
5. Știința Cluj
6. Gloria
7. C.S.M.S. Iași
8. Știința Petroșeni
3. Bulmenlul Btriad

10. Unirea
11. Știința Timișoara
12. Farul Constanța

15
15
25
14
15
15
15
14
15
15
15
15

40 44
62
46
62
96
69
95

236: 
191: 
213: 
114:
96:
75:
43:
62:171
63:132
48:109 
43:157
48:193

39
38
33
31
31
26
23
24
23
22
20

Cei prezenți duminică 
dimineața în Valea Răcă- 
dăului au constatat îiț 
primul rînd că- organiza
torii și juriul tehnic atf 
ales un traseu foarte 
greu, poate cel mai greu 
din traseele pe care s-au 
desfășurat pînă acum ÎS 
țara noastră astfel de în
treceri. ■ Acest amănunt 
nu este neesențial. El a- 
testă dorința federației 
de specialitate de a su
pune pe concurenți la 
un sever examen și de 
a da posibilitate celor 
mai buni să se impună. 

. Urcușurile foarte grele 
și sinuoase, coborîrile în 
derapaj, trambulinele 
naturale pe care le-a cu
prins acest traseu au fă
cut ca întrecerile să fie 
deosebit de spectaculoa
se, dar — în același timp 
— au triat fără drept de 
apel valorile. Din această 
cauză numai lotul repu
blican (și nici acesta în 
întregime) a făcut față 
durităților traseului. Sîn- 
tem întrutotul de acord 
cu poziția federației în 
această chestiune. Credem 1 
însă că este necesar ca 
de acum încolo și celelalte trasee 
pe care se desfășoară concursurile in
terne de motocrois să se ridice la 
gradul de dificultate al acelui realizat 
duminică în Valea Răcădăului. Aceas
ta pentru a se marca creșterea 
tativă a motocrosului și pentru 
oferi premisele necesare unui 
progres.

Mihai Dănescu — unul dintre cei mai valoroși aler
gători ai concursului ■— evoluind in proba rezervată 

motocicletelor de 230 cmc.

cal-i- 
a se 
nou

★
Așa cum aminteam în cronâ-ca 

cursului, motocrosiștii sovietici au fost 
deosebit de puternici, mai ales la

con-

Modificări la cci doi poli ai clasamentului
după etapa a lll-a a returului

Aii fa ștrandul Tineretului

cuplaj interbucureștean

In campionatul republican de polo 
8-a desfășurat duminică etapa a 
IlI-a a returului ; o etapă incom
pletă, deoarece jocul (cel mai impor
tant) Știința Cluj - Dinamo 
fost aminat, urmind să se 
vineri.

Privind clasamentul se observă 
modificări la ambele poluri: Steaua 
(cu un meci mai mult) a trecut în 
frunte, unde nu va putea rămîne 
decit în cazul unui eșec (puțin pro
babil) al dinamoviștilor în par
tida cu Știința Cluj.

Singura surpriză a etapei desfă
șurate duminică a fost înregistrată 
la Timișoara. Prin punctul prețios 

..smuls, în final, Industriei Lînii, for- 
' maț ia feroviarilor bucureșteni a ce
dat, deocamdată, ultimul loc echipei 
I. C. Arad. Oricum, lupta pentru 
evitarea retrogradării se anunță in
teresantă și va angrena echipele 
Rapid, I. C. Arad și C.S.M. Cluj 
programate să se intîlnească între 
ele în etapele a Vl-a (C.S.M. Cluj 
— Rapid), a 
C.S.M. Cluj) 
I. C. Arad).

VH-a (I. C. 
și a VIII-a

Astăzi sint 
dul Tineretului 
Rapid—Steaua 
Știința Buc. (ora 19). 
bucureștean promite 
tive, în care Steaua 
nese favorite.

Vineri se dispută
Cluj—Dinamo Buc., 

etapa a 
toanele 
Știința 
Știința 
Oradea, 
București 
Linii Timișoara.

înaintea meciurilor 
azi, 
publican

clasele mici (125 cmc și 175 cmc). In
teresant este faptul că au reușit să 
„scoată". din „K“~uri mai mult decît 
se putea crede. Motocicletele, bine 
pregătite, au făcut față cu brio greu
lui traseu, dovedindmse Ia fel de 
bune, dacă nu chiar superioare, ma
șinilor cehoslovace. Este drept însă 
că și sportivii care le-au pilotat au 
fost deosebit de bine pregătiți. Ale
xei Iaeovlev, Boris Dlnăburg și Vi
tali Tiurin s-au dovedit a fi adevărați 
maeștrii ai motocrosului. Ceea ce im
presionează la 
ranța cu care 
nile cele mai 
sovietici fac o
și participă de-a lungul sezonului la 
foarte multe competiții, punînd de fie-

ei este forța și sigu- 
se descurcă pe poițiu- 
dificile. Motocrosiștii 
intensă pregătire fizică

care dată toată atenția în parcurge
rea traseului. Singurul alergător bul
gar care s-a evidențiat a fost M. Ko
lev (la 125 cmc).

La 250 cmc și 350 cmc situația s-a 
schimbat în favoarea reprezentanților 
noștri. în formă sportivă de „zile 
mari" Mihai Dănescu, Gheorghe Ion, 
O-istian Doviț și Mihai Pop (numai 
în manșa â II-a la 250 cmc) au domi
nat net întrecerea și au cucerit pe 
merit aplauzele spectatorilor și apre
cierile specialiștilor. Se cuvine sub
liniat în mod deosebit faptul că Mi
hai Dănescu a avut 0 comportare ex
celentă (cu cîteva zile înainte trecuse 
cu brio un alt examen dificil — acela 
de admitere în Institutul de Cultură 
Fizică).

Trebuie însă să spunem cîte ceva 
și despre minusurile în pregătire pe 
care le-au dovedit concurenții noștri, 
în primul rînd mai au mult de învă
țat în ceea ce privește tactica de 
concurs. în multe situații s-ar fi pu
tut obține mai mult dacă ei ar fi știut 
să găsească soluții tactice mai bune. 
De asemenea trebuie să spunem că 
duminică ei n-au dovedit calmul pe 
care trebuie să-1 aibă în momentele 
dificile sportivii bine pregătiți din 
toate punctele de vedere.

★
Deși organizatorii s-au străduit și 

au reușit să se achite admirabil de 
sarcinile pe care le-au avut, dumi
nică s-au întîmplat — exclusiv din 
vina unor spectatori indisciplinați — 
lucruri neplăcute. Astfel, concursul a 
fost intrerUpt o jumătate de oră pen
tru a fi evacuați o serie de spectatori 
care invadaseră traseul și se expuneau 
pericolelor de accidentare, iar de ne
numărate ori oamenii din serviciul de 
ordine au fost obligați să intervină 
pentru a descongestiona o serie de 
puncte semnalizate ca interzise pen
tru spectatori. Socotim că pe viitor 
în programele 
concursuri vor 
spații destinate 
spectatorilor.

ce se distribuie la 
trebui rezervate și 
sfaturilor necesare

HRISTACHE NAUM
ION DUMITRESCU

Buc. a 
dispute

Portarul n-a mai ajuns mingea, care nimerește, totuși, în bară

întreceri frumoase pe velodrom
Sîmbătă după-amiază, pe velodromul 

Dinamo din Capitală și-au dat întîl- 
nire numeroși cicliști. Au avut loc 
multe întreceri: campionatul orașului 
București la semifond pentru juniorii 
de categoria I și a Il-a, viteză în 
cadrul meciului piștarzi-fondiști, curse 
de semifond desfășurate pe un inter
val de 15 minute etc.

La startul probei eliminatorii s-au 
prezentat 29 de concurenți. Primul 10c 
i-a revenit lui Constantin Dumitrescu 
(Olimpia) urmat de N. Grigore 
(Steaua) și I. Constantinescu (Voința). 
La proba de semifond din cadrul cam
pionatului orașului București rezervat 
pentru juniorii de categoria a II-a s-au 
parcurs 21 de ture cu sprint la 3 ture. 
A învins George Negoescu (C.P.B.) cu 
24 de puncte urmat de C. Grigore 
(Voința) 17 p. și Paul Soare 
15 p-

Cei mai mulți participanți 
s-au prezentat la cursa cu 
de puncte (30 de ture de
sprint la 3 ture) rezervată juniorilor 
de cat. I. Iată primii clasați: 1. Gheor-

(Steaua)

— 26 — 
adițiune 

pistă cu

Despre liniștea orașelor și securitatea circulației
Arad 

(Rapid

★
programate
două jocuri restanță: 

(ora 18) și Dinamo— 
Cuplajul jnter- 
întîlniri atrac- 

și Dinamo por-

la ștran-

meciul Știința 
iar duminică 

IV-a a returului, cu urmă- 
jocuri : C.
Cluj, Rapid

București,
C.S.M.

și I. C.

S. Mureșul — 
București — 

Steaua—Crișul 
Cluj — Dinamo 

Arad—Indus tria

După cum se știe de la 1 octombrie 
1963, in baza deciziei nr, 2565 din 17 
august a.c. a Comitetului executiv al 
Sfatului Popular al Capitalei, in ora
șul București va fi interzisă folosirea ... ____ _ _ __  ___
semnalizatoarelor sonore de către șo- timp obligația de a privi cu răspun- 
feri, motoeicliști și vatmani, atit ziua dere măsura interzicerii claxonării și 
cit și noaptea. Sint exceptate de la de a contribui, din plin, atit Ia asigu- - 
această prevedere autovehiculele a- rarea liniștii cit și la prevenirea cau- 
parținind pompierilor și Salvării, cînd zelor care pot duce la accidente, 
se află in misiuni de intervenție. Obligații importante revin în acest

In multe orașe, din țară, printre sens și motocicliștilor, al căror număr 
care Timișoara, Cluj, Brașov, Constan
ța, Tg. Mureș, Pitești, Sinaia ete. a- 
ceastă măsură a și fost

sibilitate certă, în privința prevenirii 
pericolului de accidente — prudența, 
prudența maximă în oriee împrejura
re.

Avem tot interesul și in aeelași

programate 
clasamentul campionatului re- 

se prezintă astfel:
1.
2.
3.
4.
5.
S.
7.
3.
9.

M

Steaua 11 9 2 0 78:14 20
Dinamo 10 9 1 0 80:17 19
Știința Buc. ii 6 2 3 49:35 14
Crișul 11 5 3 3 28:25 13
Știința Cluj ii 5 2 4 45:32 12
Ind. Lînii 12 4 3 5 48:70 11
C. S. Mureșul 11 3 2 6 19:50 8
C.S.M. Cluj 12 2 1 9 28:59 4
Rapid 10 1 2 7 22:55 4
!• C» Arad 11 1 2 8 21:59 4

a crescut considerabil in ultimul timp. 
Avi nd o pondere însemnată in circu* 

tradusă in lația pe străzi, deplasindu-se fie spre 
practică, iar în altele urmează să iie locurile de muncă, de antrenament sau 
aplicată. concursuri sportive, fie în excursii,

Ne aflăm, așadar, în fața unei situa- motocicliștii sint datori să cunoască și 
ții noi privind regimul circulației pe să respecte cu strictețe regulile impu- 
străzi. In calitate de conducători de se de interzicerea claxonatului, 
vehicule, nu vom mai putea recurge Dată fiind lipsa posibilității de a a- 
la semnale acustice pentru avertizare vertiza prin claxon pietonii pe care ii 
în viraje, depășiri, treceri prin inter
secții etc, iar ca pietoni nu 
putem permite să traversăm 
fără o prealabilă asigurare, 
ne pe faptul că în caz de 
au grijă cei de Ia volan să 
atenți.

Ne rămine insă tuturor — 
tori de vehicule sau pietoni — o po-

Dată fiind lipsa posibilității de a a-

(Olimpia) 29 p, 2. Dragoș 
(Steaua) 23 p, 3. Ștefan 

Valentin 
Șoagher

ghe Radu 
Panaitescu 
Simion (Olimpia) 12 p, 4. 
Alexiu (C.P.B.) 8 p, 5- Al. 
(S.S.E.) 7 p.

In meciul piștarzi-fondiști, 
de viteză, s-au întrecut C. Burlacu 
(Steaua), C. Voicu (Steaua), Dan Măr
gărit (Olimpia) și Gh. Bădără (Dinay 
mo), C. Dumitrescu (Olimpia) și N. 
Grigore (Steaua). Primul loc a re
venit pistardului C. Voicu, urmat de 
V. Burlacu, Dan Mărgărit, Nicolae 
Grigore. Pe echipe au cîștigat pis- 
tarzii cu 84,5 p, fondiștii obținînd 
102,5 p.

Interesante au fost și întrecerile de 
semifond, la care s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate: 1. Cuplul St. Po- 
receanu - M. Maxim 14 800 m (medie 
orară 59,200 km/h) urmat de I. Go- 
ciman - N- Grigore la 650 m. V. 
Oprea - M. Gurgui la 1.600 m și N. 
Voinescu - I. Constantinescu la 3 200 
m. Primilor clasați în campionatul Ca
pitalei li s-au oferit diplome.

N. TOCACEK - coresp.

la proba

ne mai 
strada 

bazîndu- 
pericol... 
ne facă

conducă-

țJnii motoeicliști au răul obicei de 
a nu acorda atenție cuvenită reguli
lor care sint menite să asigure secu
ritatea circulației pe străzi și de cele 
mai multe ori imprudența, nesocotin
ța sau ușurința se soldează cu con
secințe grave.

In ziua de 25 august 1963, orele 22,45, 
motociclistul Louvinkievici Mircea din 
București str. Carpați nr. 51 circula 
cu motocicleta pe str. Mărăști, îm
preună cu soția. Nimic altceva decit 
neatenția motcciclistului a făcut ca 
roata din față a motocicletei să se lo
vească de bordura unui ioc de refugiu 
pentru pietoni. Prin răsturnarea moto
cicletei a rezultat rănirea 
lor doi soți.

înainte cu eiteva zile, 
Stelian din București str.
ceanu nr. 18, conducînd o motocicle
tă pe str. Făgăraș nu a redus viteza 
cind a intenționat să schimbe direcția 
de mers pe str. Ștefan Furtună și nu

gra vă a ce-

Panaitescu 
Dr. Rîmni-

Nicovalei, circulînd cu motocicleta în 
timp ce se afla sub influența alcoolu
lui, a surprins pe șoseaua lancului pe 
cetățeanul Carmen Ion, pe care l-a 
accidentat. Și mai grav este faptul că 
motociclistul respectiv a părăsit lo
cul accidentului.

Am relatat aceste abateri pentru a 
atrage atenția asupra pericolului pe 
care-I prezintă nerespeetarea regulilor 
de circulație, cu atit mai mult după 
ce se va interzice claxonarea.

Pentru evitarea unor astfel de con
secințe, este necesară crearea unei o- 
pinii .de masă împotriva tuturor ace
lora care nesocotesc măsurile de asigu
rare a securității circulației.

Un rol important în educarea moto- 
cicliștilor în spiritul respectării stric
te a regulilor de circulație, impuse de 
interzicerea claxonării, îl au cluburile 
și asociațiile sportive din întreprinderi 
și instituții, care cuprind un mare nu
măr de motoeicliști. Popularizarea re
gulilor de circulație, prelucrarea în 
colectiv a cazurilor de abateri de la 
aceste reguli, explicarea cauzelor ac
cidentelor de circulație trebuie să con
stituie preocupări permanente ale an
trenorilor și motocicliștilor fruntași.

întîlnesc pe străzi, 
tenția de depășire, 
rile prin intersecții sau viraje, moto- a putut lua virajul pe partea dreaptă 
cicliștii 
cu cea 
proape 
dreaptă 
pentru a fi in orice clipă in măsură 
să evite pericolul.

de a semnala iu
de pornire, trece-

circule tot timpultrebuie să
mai mare atenție, cit mai a- 
de marginea de pe partea 
a străzii și de a reduce viteza

a străzii. Din această cauză, motoci
cleta a fost lovită de un troleibuz, 
împrejurare în care soția motociclis- 
tului a fost grav accidentată.

Tot in luna august, motociclistul 
Lascu Constantin din București str. CPT, GROZAVU MIHAI



—== =----------
IN CATEGORIA B, 0 ETAPĂ A GAZDELOR

Categoria B nu se dezminte nici anul acesta. Meciurile 
ru de cele mai multe, ori jocuri spectaculoase și rezultate 
nevăzute — ceea ce face ca interesul cu care este privită 
recerea echipelor din categoria secundă să crească de la 
ităminâ la săptămtnă.
>ă facem o scurtă recapitulare a „etenimentelor" de du- 
lira aceasta: Știința București, ultima clasată în prima 
ie, învinge pe Știința Craiova, ocupanta locului 1 ; ala- 
iții de la Mureșul Tg. Mureș, care pînă acum dovediseră 
ineficacitate exasperantă, au reușit ca duminică să stră- 
tgă de 5 ori poarta formației A.S.M.D. ; Flamura roșie 
idea, una dintre echipele care se remarcase în jocurile 
pînă acum, pierde cu 5—0 la Timișoara ; în plus, Știința 

liova și C.S.M.S. Reșița, formații care pînă duminică 
u pe primul loc, au pierdui cu același scor de 1_ 0. Deci

(iciente motive pentru a menține trează atenția pentru 
urile din categoria B.
9 ,,microstatistică“ a etapei a patra scoate în evidență 
itul că arbitrii au acordat cinci lovituri de la 11 m, 
’te transformate. Să nu uităm să amintim că toate au fost 
reiate în favoarea echipelor gazdă!... De asemenea, au 
d eliminați o serie de jucători printre care Pai el și 
ghel de la Foresta Fălticeni, în timp ce Opanschi, Banu

și Cruceru de la .Poiana Cîmpiua l-au bruscat pe arbitru. Iată 
aspecte negative care dovedesc că în focul luptei sportive 
unii jucători se abat de la disciplină, comit fapte reproba
bile. Desigur însă că forul de specialitate va continua să aibă 
o atitudine fermă, pentru ca asemenea lucruri să nu se mai 
repete.

Să urmărim puțin comportarea echipelor retrogradate din 
categoria .4.. Dinamo Bacău, învingătoare duminică cu 2—0, 
ocupă locul al treilea, dar se comportă cu mult sub valoarea 
sa reală. Corespondenții noștri din Bacău consideră că 
antrenorul V. Mărdărescu trebuie să continue cu curaj pro
movarea elementelor tinere în această echipă, înlocuind pe 
acei jucători ce par obosiți și joacă parcă fără interes . 
Minerul Lupeni „navighează11 în a doua jumătate a clasamen 
tului seriei a doua, făcînd o figură modestă, la fel ca și 
b lamura roșie Oradea, deși ecliipa are o serie de jucători 
care în sezonul trecut activau în categoria A, la Crișana. 
Iată dar că cele trei formații care au căzut din categoria A, 
cu toate că prezintă aproxiin'ativ aceleași loturi de jucători, 
nu se ridică la înălțimea pretențiilor pe care le au de a 
reveni în primul campionat al țării. Mai multe veleități ma- 
nijeslă o serie de formații tinere cum sînt Metalul Tîrgovi.ște, 
Știința Craiova, C.F.R. Timișoara, Ind. Sîrm&i C. Turzii etc.

SERIA I
Știința București —
Știința Craiova 1-0

n al 360-lea minut de joc din actualul 
inpicnat, Știința București a reușit să 
icrie — în sfîrșit — primul gol și cu 
?asta să cîștige prima victorie 1 „Gheața" 
fost spartă printr-o lovitură de la 11 m 
^rdată în ultimul minut de joc de arbi- 
1 V. Popa — Iași, în urma unui henț co- 
j de Tetea în suprafața de pedeapsă și 
nsformat de Șașcă. Studenții bucureș- 
1 se pot felicita pentru performanța de 
învinge pe liderul seriei (pînă dumi- 
ă Știința Craiova se afla pe primul loc), 
: nu, și pentru calitatea fotbalului prac- 
it. Ei au dovedit aceleași lipsuri ca și 
ă ăCum, vizibile în special la -linia de 
:c. Dornici să cîștige cu orice preț, fot- 
iștii de la Știința București au muncit 
rte mult dar, în același timp, au jucat 
foarte multe neregularități și de multe 
dur (Resciuc și V. Anton au „excelat* din 

tst punct de vedere). In schimb, craio- 
lii au oferit un joc de bună factură teh- 
ă, spectaculos, cu schimbări derutante 
direcție de pe o parte pe alta a tere- 

ui. Și aci o problemă de rezolvat : ine- 
icitatea atacului.
^rbitrul V. Popa — Iași a fost lipsit de 
oritate (în special în prima repriză cînd 
al degenerase) conducînd cu multe 
pari, următoarele formații :
TIINȚA BUCUREȘTI : Ghenov — V. An- 
, Urseanu, Țițeica — Cicu, Tusz — C. 
nitrescu, L. Ene, Resciuc (min. 60 Băr- 
escu), Șașcă, Zăinescu.
TIINȚA CRAIOVA : Vasilescu — Florescu, 
gan, D. Dumitrescu — Tetea, Geleriu — 
rga. I. Anton, Stănescu, Onea, Mihăescu 
n. 62 Petca).

— m. t. — 
1F.R. PAȘCANI — ȘTIINȚA GA- 
ȚI (0—0). Un meci de slabă factură 
nică, cu faze confuze și... multe 
:e la adversar. După ocaziile de gol 
ite, printre care și o bară în min. 
C.F.R. putea obține victoria. Stu- 

iții au venit hotăriți să realizeze un 
ict și, în consecință, s-au apărat or- 
lizat. (C. ENEA — coresp.).
JNIREA RM. VILCEA — METALUL 
CUREȘTI (1—0). Jucînd foarte bine 
repriza a doua, Unirea a cîștigat 
i clar decit arată rezultatul final, 
cenii au atacat în 6—7 oameni și 
ă scorul nu a luat proporții, aceasta 
datorește apărării ferme a oaspe- 
r, în care au excelat P. Popescu și 
tarul Niculescu. Unicul gol a fost 
:ris de Marin (min. 65). (I. PREDI- 
II — coresp.).
IINAMO BACAU — TRACTORUL 
AȘOV (2—0). O victorie realizată 
itr-un gol marcat de Gram (min. 
și prin transformarea unei lovituri 
la 11 m de către Vătafu (min. 89), 
onsiderată de spectatorii băcăoani 
lipsită de concludență. Așa și este, 
arece atacul, în care doar Public 
îspunde pe deplin, nu reușește decit 

în cîmp, dominare și... cornere. 
a puțin pentru o echipă cu vechi 
'ii în categoria A. (GII. DALBAN 
coresp.).
HIMIA FĂGĂRAȘ — CEAHLĂUL 
NEAMȚ 3—1. Timp de 30 de mi- 
“, jucătorii Chimiei nu se între
mează în mod serios și permit 
oeților să atace mai mult și să 
:rie un gol prin Mangalagiu (min. 
De-abia după ce rămîne în 10 oa- 

11 (prin eliminarea în min. 30 a 
ierului), Chimia acționează mai 
■, construiește atacuri toț mai 
iculoase și înscrie două goluri prin 
nitru (min. 33) și Maxim (min. 
Repriza a doua aparține Chimiei, 

j mai înscrie o dată prin Dumitru 
. 65). (B. STOIdU și TR. LAN- 
t-coresp.).
LACĂRA MOR.ENI — POIANA 
[PINA (2—0). Echipa locală a do- 
at în majoritatea timpului și a 
ris prin Bontaș (min. 7) și Toma 
1. 63). De semnalat atitudinea ne- 
■tivă a jucătorilor Opanschi, Banu 
Iruceru de Ia Poiana care l-au 
scat pe arbitru la al doilea gol. I 
itrul I. Pișcarac — București a i 
ius cu autoritate un joc în care 
■ările au fost foarte dure. (GH. j 
«CA și I. SAVU — coresp.).
ETALUL TIRGOVIȘTE — FO- I 
TA FĂLTICENI (4—0). Cu excep- I 
cîtorva contraatacuri sporadice ale i 
leților, Metalul a dominat în ma- ! 
alea timpului Jocul de apărare I 

practicat de Foresta a diminuat din 
spectaculozitatea meciului. Jucătorii 
Pavel și Anghel de la Foresta au fost 
eliminați în min. 77 de arbitrul Z. Chi- 
for — Brașov, pentru incurii aduse 
arbitrilor. Golurile au fost înscrise de 
Mihăilescu (min. 20 și min. 70, ambele 
din 11 m), Mureșan (min. 28), Constan
tin (min. 88). (M. AVANU — coresp.).

SERIA A H-A 
Jiul Petrila — 

Minerul Lupeni 1-1 (0-1)
Derbiul din Valea Jiului — Jiul Petrila 

— Minerul Lupeni — desfășurat duminică 
pe stadionul din Petroșeni a stîrnit, cum 
era și de așteptat, un interes deosebit. Cu 
mult înainte de începerea jocului tribunele 
erau ocupate pînă Ia ultimul loc.

De la început trebuie spus că întîlnirea 
nu a corespuns pe deplin. Rivalitatea iău 
înțeleasă dintre aceste două formații și 
preocuparea pentru obținerea cu orice preț 
a celor două puncte a caracterizat întreaga 
partidă, dăunînd calității. Latura tehnică, 
preocuparea pentru realizarea unui fotbal 
de calitate au fost lăsate pe planul doi. 
Multe minute ale partidei s-au irosit dato
rită faulturilor (39, dintre care 24 comise 
de jucătorii din Lupeni) și numeroaselor 
vociferări la deciziile arbitrului. Rezultatul 
de egalitate nedreptățește echipa din Pe
trila. Jiul a avut în cea mai mare parte 
inițiativa. A dominat uneori categoric, a 
tras de 26 de ori la poartă față de cele 
7 șuturi ale oaspeților dar n-a reușit să 
înscrie decît în min. 61 din 11 m : Cazan 
a transformat lovitura acordată la un henț 
comis de Cărare. Jucătorii Jiului au în
ghesuit prea mult jocul pe centru, au jucat 
pe sus, ceea ce convenea apărătorilor da 
Ia Minerul, mult mai înalți. Minerul a jucal 
în prima repriză calm și sigur în apărare, 
cu contraatacuri foarte periculoase. La o 
asemenea acțiune, în min. 9, Nicolau îl 
lansează pe Drăgoi care șutează de la 
18 m, marcînd în colț. In repriza a doua, 
în loc să joace deschis, Minerul s-a retras 
cu 8 oameni în apărare. Cu această tac
tică de joc nu se poate cîștiga și numai 
forma excelentă a lui Mihalache, cel mai 
bun de pe teren, i-a salvat pe oaspeți de 
la înfrîngere. Cîteva evidențieri : pentru 
jocul bun — Mihalache, Dan și Staud (Mi
nerul), Ciutac și Oltean (Jiul) iar pentru... 
durități și vociferări — Ion C. Ion și Stan- 
ciu (Minerul), Penzeș și Casandra (Jiul).

Arbitrul C. Dragu — Ploiești a condus 
bine formațiile : JIUL : Zamfir, — Nicoară, 
Ciutac, Penzeș — Fianc, Cazan — Marti- 
novici, Peronescu, Vlad, Staicu (Oltean), 
Casandra. MINERUL : Mihalache — Stan- 
ciu. Dan, Sima — Staud, Mihali — Nicolau, 
Drăgoi, Băluțiu (Szdke), Cărare, Ion C. Ion.

C. ALEXE
INDUSTRIA SIRMEI CIMPIA TUR

ZII — ARIEȘUL TURDA (4-2). La 
acest derbi a asistat un număr record 
de spectatori — peste 7 000. Partida a 
avut o desfășurare interesantă în re
priza I și anostă în cea de a Il-a. Go
lurile învingătorilor le-au înscris : Ma- 
teescu (min. 7), Mureșan (15), Dara
ban (34) și Constantin (44) iar ale oas
peților Mărgineanu (13) și Husar (39). I 
A arbitrat bine T. Cruccanu (Arad).
(P. ȚONEA — coresp.).

MINERUL BAIA MARE — C.S.M.
REȘIȚA (1—0). Deși gazdele au cîști- ;

DINAMO LA JENA
JENA, 23 (prin telefon d<* Ia trimi

sul nostru special).
Aștept legătura telefonică cu Bucu

re.știut. Este ora 19. Im noi, ora 20...
Dinamoviștii mai sînt incă în ves

tiarele stadionului „Ernst Abbe“, 
unde se va disputa jocul de miercuri 
și pentru oare au fost vindute toate 
cele 25 000 de bilete. Antrenamentul 
de acomodare a durat o oră și s-a 
încheiat, spre regretul spectatorilor, 
cu ... handbal.

Jucătorii dmamoviști au intrat pe 
teren direct din autobuzul de Leipzig, 
care ne-a așteptat la colorîrea din 
avion In avion dispoziție excelentă 
(4 ore și jumătate, fără escală). Cel 
mai expansiv: Pircălab. Cel mai 
grav; Ștefan. Cel mai bun șiuter la 

gat, spectatorii au plecat nemulțumiți 
de la meci din cauza jocului slab 
practicat de ambele formații. Au 
fost mu'te ratări. Băimărenii în
deosebi au pierdut multe ocazii 
clare de a marca. Unicul gol a fost 
înscris de Vaida în min. 63, la o În
vălmășeală în fața porții.

MUREȘUL TG. MUREȘ — A.S.M.D. 
SATU-MARE (5—0). Susținătorii echi
pei Mureșul au avut prima satisfacție 
în noul campionat : echipa lor a ob
ținut victoria și încă Ia un scor con
cludent. Localnicii au practicat un 
joc frumos și eficace, mai ales în 
partea a doua a întîinirii. Sătmărenii 
nu au putut rezista „presingului" decit
45 de minute. Cele cinci goluri au fost 
realizate de numai doi înaintași Ba- 
lint I (min. 2, 69 și 77) și Derji (min.
46 și 55). (V. KADAR — coresp.).

C.S.M. CLUJ — GAZ METAN ME
DIAȘ (2—0). Partida a prilejuit un joc 
disputat și de un bun nivel tehnic. In 
general, clujenii au fost mai tehnici 
și au atacat mai mult, în special, în 
repriza secundă. Au marcat: Stanciu 
(min. 12) și Mureșan (min. 90). O notă 
bună arbitrului dr. Gr. Bîrsan (Galați) 
pentru felul cum a condus jocul. 
(V. MOREA — coresp. reg.).

C.F.R. TIMIȘOARA — FLAMURA 
ROȘIE ORADEA (5—0). Feroviarii au 
prestat un joc excelent și au cîștigat 
pe merit, chiar la acest scor. Ei au 
avut inițiativa tot timpul și au fruc
tificat majoritatea ocaziilor de gol. 
Punctele au fost înscrise de Sețu (min. 
10), Gherghel (min. 18 și 79) și Mure
șan (min. 23 și 61). (P. VELȚAN — 
coresp.).

A.S. CUGIR - C.S.M. SIBIU (2—0). 
Jucătorii din Cugir au dominat cate
goric pînă la ultimul fluier al arbi
trului. Scorul nu a luat proporții din 
cauza numeroaselor ratări din partea 
înaintașilor' și a intervențiilor bine in
spirate ale. apărării oaspe. Au mar
cat : Nițu (20) și Kiss (85). (M. VÎL- 
CEANU — coresp.).

Doi observatori

O serie de amănunte despre jocul 
Farul Constanța - Știința Timișoara 
ne-a furnizat antrenorul GH. STĂN
CULESCU, observator federal la 
acest meci:

„Avind in vedere frumoasa compor
tare pe care au avut-o fotbaliștii de la 
Știința Timișoara in urmă cu o săp- 
tămină la București, in meciul cu 
Steaua, ne așteptam ca Ș> i-a Cons
tanța studenții să se comporte la va
loarea arătată ptunci. Or, de data asta.

fotbal-nasturi pe măsuța din avion: 
Frățilă.

j..In holul hotelului „Ursul negru* 
s-au adunat copii pentru autografe. 
Hotelul se află peste drum de vestita 
Universitate din Jena. Pentru că veni 
vorba de Universitate, pentru mline 
dimineață e proiectată o vizită la 
Weimar, orașul lui Goethe. Sint doar 
20 de km pînă acolo,

...Sosesc jucătorii de la antrena
ment. Pircălab stă in cameră cu 
Frățilă, interul său. Varga, accidentat 
in primul joc cu Motor, a rămas la 
București.

Pentru miercuri se preconizează 
formația : Datcu — Popa, Nunweiler 
III, Ivan — Petru, Nunweiler IV —

Faza din meciul de cat. B Știința București — Știința Craiova
Foto ; V. Bagcac

Joi Io Arad

Al 5-lEA MICI INTRE [CHIPIU Dl IIMT
Alt «. P. ROMÎNI Șl II. P. POIONI

Reprezentativa noastră de tineret își 
inaugurează sezonul internațional de 
toamnă joi, la Arad, prin întîlnirea cu 
echipa de tineret a R. P. Polone. Acest 
meci este al 23-lea pe care-1 dispută se
lecționata noastră de tineret (din 1955) 
și ai 5-lea joc cu tinerii fotbaliști polo
nezi. Bilanțul întîlnirilor de tineret ro- 
mîno — poloneze este favorabil echipei 
noastre, care a cîștigat două (cu 2—1 și 
1—0) și a terminat la egalitate celelalte 
două (cu același scor : 1—1), marcînd 5 
goluri și primind 3.

Tinerii noștri fotbaliști au avut o com
portare bună anul acesta : 2—1 cu Sue
dia, 1—1 cu R.D.G. și 1—0 cu Anglia. 
Sperăm că ei vor completa acest bilanț 
cu un nou rezultat bun în jocul de 
joi eu R. P. Polonă, în vederea căruia 
s-au pregătit cu multă atenție sub con
ducerea antrenorilor Bazil Marian și 
Victor Stănculescu. La Arad, va juca

despre meciurile
doar R. Lazăr și Igna au jucat mai 
bine. Constănțenii au realizat o vic
torie absolut meritată, chiar la acest 
scor, meritele antrenorului Petre 
Steinbach fiind vizibile in acest sens. 
Dintre jucători, Pleșa s-a comportat 
bine, fiind pe o linie ascendentă, Tu- 
fan, un junior talentat, a avut unele 
sclipiri care dovedesc că are talent, 
iar Dinulescu a marcat două goluri 
splendide- Victoria aceasta trebuie să 
însemne pentru jucătorii de la Farul 
un stimulent către o muncă temeinică.

Pircălab, Frățilă, Ene II, Țîrcovnicu, 
Haidu.

Jocul de miercuri va începe la ora 
16,15 (ora locală). Va conduce o bri
gadă de arbitri polonezi, compusă 
din Kozner, Storoniak, Marciukowski.

In rindurile echipei noastre dom
nește optimismul. Toți jucătorii se 
află in plenitudinea forțelor. Popa nu 
mai are nimic la umăr. De la Datcu 
la Haidu, toți speră că miercuri seara 
Dinamo București se va număra prin
tre cele 16 echipe care vor continua 
lupta in „Cupa Campionilor Euro
peni"'. In orice caz, nu va fi prea 
ușor. Dar asta v-o spun numai... 
dumneavoastră.

1OAN CHIR1LĂ 

probabil formația : Suciu — Hălmăgea- 
nu, Petescu, Rdcelescu — Pescazu, Ja- 
maischi — Matei, Dumitriu II, Pavlovici, 
D. Popescu și Moldoveanu.

Jucătorii polonezi sînt așteptați sâ 
sosească în cursul zilei de azi. Oaspeții, 
s-au antrenat intens pentru această re
vanșă, susținînd cîteva jocuri de pre
gătire. La Arad se va deplasa un lot 
de 16 jucători din care va fi alcătuită 
echipa : H. Kostka (Gornik Zabrze) și 
H Pietrek (Ruch) — portari, P. Slomia- 
ny (Gornik), J. Janduda (Ruch), P. 
Hajnisz (Szombierki), A. Rewilak (Cra
covia) și W. Lucyszyn (Odra Opole) — 
fundași, J. Pielok (Zaglebie), A. Nowak 
(Dab), E. Anczok (Polonia Bytom) — 
mijlocași, K. Hausner (Cracovia) A, 
Jarosik (Zaglebie), J. Wilim (Szom
bierki), P. Spiewok (Slask Wroclaw), 
J. Stachula (Gornik Thorez) și M. Kielec 
(Pogon Szczecin).

din provincie
Aș vrea să spun cîteva cuvinte și 

despre un meci de categoria C jucat 
in deschiderea partidei Farul - Știința. 
Este vorba de partida Electrica Cons
tanța - Victoria Giurgiu care a oferit 
spectatorilor un joc de foarte bună 
calitate și pentru care ambele for
mații merită felicitări’’.

Am discutat în continuare cu tov. 
ȘTEFAN SOCACIU, președintele comi
siei de competiții, observator federal 
la jocul Steagul roșu Brașov - U. T. 
Arad:

„Cele două echipe au furnizat un 
joc de valoare tehnică medie. Dacă 
la acest capitol ele au rămas oare
cum datoare publicului in schimb au 
practicat un joc curat, fără durități, 
ceea ce a ușurat în bună măsură sar
cina arbitrului A. Pirvu — București. 
Steagul roșu (și in special linia de 
atac) trece printr-o criză de formă pe 
care antrenorii Ploeșteanu și Proca 
trebuie să o remedieze cit de curind- 
In cîmp, echipa joacă bine, creează 
multe faze la poartă, dar înaintașii sînt 
complet lipsiți de eficacitate. Este 
drept, Coman a apărat bine în acest 
meci, dar dacă brașovenii ar fi tras 
mai precis la poartă poate că rezul
tatul se schimba. Această criză de 
formă a echipei favorite i-a făcut pe 
mulți brașoveni se prefere duminică 
transmisia de la radio sau de la tele
viziune, meciului din orașul lor.U.T.A. 
a fost o surpriză plăcută. Față de se
zonul trecut, cînd lupta pentru evita
rea retrogradări, echipa se prezintă 
Pe un drum ascendent și jucătorii fae 
dovada unei pregătiri temeinice".



hrvobblI

Floretistul Al. Istrate (S.P.C.) 
și spadasinul A. Gavrilescu 

(Progresul) învingători
în campionatul Capitalei

Simbătă după amiază și duminică 
dimineața, sala de scrimă de sub 
tribunele Stadionului Republicii a 
găzduit returul campionatului repu
blican individual, faza pe Capitală, 
cu participarea floretiștilor și spa
dasinilor de categoria a IlI-a.

Cete două concursuri s-au 
terizat prin buna pregătire a 
ritățșii trăgătorilor.

In proba de floretă, lupta 
primele locuri a angajat pe 
zentanții asociației sportive
și pe cei ai Universității București, 

de finali- 
tușelor floretistul Alexandru 
(S.P.C.) a reușit să ocupe io
t-a urmat în clasamentul 
trăgătorul Gheorghe Tudor

CLARIFICĂRI ■

Situația in clasamentele campionatelor

NOTE, COMENTĂRII
ECHIPE RÂMASE DATOARE ambele echipe au jucat slab, comiții 

ne permis, dc multe greșeli pentru valo 
rea unor formații din prima categori 
Ca să iiiu mai vorbim de „performa-nL 
Rulmentului din Brașov, unică în istor 
campionatelor, de a primi 19 goluri fă 
ca să marcheze vreunul ! După victor 
bcașovencelor de la București as up 
Confecției și după meciul echilibrat < 
Tractorul, comportarea lor în acea*s 
etapă este inadmisibilă, mai ales 
echipa brașo'veană nu este lipsită 
posibilități.

în. toate acesfee cazuri se impun măsi 
de urgență din. partea secțiilor respectiv 
pentru că astfel dej evoluții slabe sf 
inadmisibile 
republican...

Pentru prima lor apariție din acest 
campionat în Capitală echipa feminină 
S.S.E. Petroșeni și cca masculină Știința 
Galați au dezamăgit publicul bucureș- 
tean. Handbalistele din Petroșeni s.-au 
prezentat cu mari lipsuri (la toate ca
pitolele}, naulțumindu-se— în partida 
cu Vestitorul — să facă pur și simplu 
act de prezență. Unele din jucătoare nu 
air încă formate deprinderile elementare 
în mînuirea mingii, nu au forță și re
zistență suficientă. De altfel, lotul de

Doua echipe își dispută primul loc 
și în prima serie a întrecerii feminine. 
Mai este nevoie să vă spunem că ele 
sînt Știința și Rapid ?.w

Etapa a treia a campionatelor re
publicane de handbal în 7 a adus unele 
clarificări, în. sensul că au început să 
se contureze echipele, în lupta pentru 
diferitele sectoare ale clasamentelor.

Cum era și normal, în seria I a 
campionatului masculin, formațiile 
care și-au înscris candidatura la pri
mul loc sînt Steaua și Dinamo Bucu
rești, care au acumulat maximum de 
puncte din trei jocuri, fiind despărțite 
de golaveraj (prin scădere) :

1. Știința Duc.
2. Rapid
3. Tractorul Bv.
4. S.S.E. Ploiești
5. Faianța Sighiș
6. Rulmentul Bv.
7. Progresul Buc.
8. Confecția Bug.

0 0 41: 5 8
0 0 48419 6 

21:25 4
3
2
2

I șide categoria

13:27
19437

38:23

nestiiiglierit. Fază din

Foto : A, Vas-ilii»

destul de modest (ca

1X2X1X21

car ac
iua jo-

pentru 
repre- 
S.P.C.

Mai calm în momentele 
zare a 
L&trate 
cui I. 
probei, 
(Universitate) și colegul său de aso
ciație,, Laurențiu Mihăileanu.

La spadă, întrecerea a dat ciștîg 
de cauza trăgătorului Adrian Gavri- 
leseu de la Progresul, care s-a do
vedit a fi într-o, puternică revenire. 
După el s-a clasat Florian Rusu 
(Progresul) și Gh. I one seu (Univer
sitate)

De menționat 
sus amintiți s-au calificat, 
zultateie 
mâtoare a competiției rezervată scri- 
merilor 
maeștri

că trăgătorii mai 
prin re- 

abținute, pentru etapa ur-

1. Steaua
2.
3.
4.
5.
B.

disputat o

Dinamo Buc. 
Tractorul Bv. 
Dinamo Bacău 
C.S.M.S. Iași 
Rapid

7. Haf. Teleajen
8. Știința Galați

In această serie este de 
restanță : Știința Galați — Dinamo Ba
cău» programată la 26 septembrie.

In seria a II-a, lupta este ceva mai 
strînsă. O echipa a scăpat singură în 
frunte (Voința Sighișoara, neînvinsă 
încă) urmată de un pluton de 3 for
mații cu cîte 4 puncte și de alte 2 
cu cîte 3. Dar iată clasamentul :

1. Voința Sighiș. 3300 60:40
2. Știința Pelr. 3 2 0 1 65:46
3. Voința Sibiu 3201 34:24
4. Știința Tg. Mureș 3201 58:50
5—6. Știința Tîn». 3111 34:34
5—6. Tehnometat Tim. 3111 28:29
7. C.S.M. Reșița 3003 39:78
8. Din ama Bv. 3003 0:18

Gruia (Steaua) și-a depășit toți adversarii și va marca 
meciul Steaua. — Știința Gaiați

într-o. competiție eu. caraet

NOU 7 METRI 1...

Problema 
din nou în 
la C.S.M.S.

loviturilor de la 7 metri hri 
discuție. La Iași, Cerbu 
a ratat o astfel de aru 

care, în ultimele secunde, la scorul
10—11 ; la Ploiești» S.S.E. a ra-fc&t 
asemenea două aruncări de pedeapsă 
partida cu Progresul. Lista poate 
completată cu jucătoarele Pușcașu, K 
ner (S.S.E. Petroșeni) și Ongert (Vt 
titoral) cu MTrea, Martini și Mold’ov 
de Ia Dinamo. Bacău. Chiar și Voi® 
Sighișoara, îxiviwgătoare duminică, 
greșit 4 lovituri de pedeapsă în prii 
repriză, ciad a fost condusă de Știic 
Tg. Mureș. Iată uh ah aspect pe ea 
trebuie să-l rețină antrenorii și să cat 
să-l înlăture pe viitor.

^■Concursul special Pronosport de săp- 
tămîna trecută a oferit particip-anților, 
după cum se știe, numeroase premii su- 
p lime atare în. obiecte. Tragerea acestor 
premii a avut lac duminică secera: în- Bucu
rești. Icriă lista cupoanelor câștigăttoctre :

Un autoturism .Skoda-Octavia' seria nr. 
0.319.952 ; Udl complex muzical „Te«la-Viala'
— nr. 0365193 ; O motocicletă WC. Z.' de 
175 crac. — nr. 0915208 ; O motocicletă 
.C.Z.' de 175 cmc. — nr. 1918470 ; Un tele
vizor .Rubin 102' — ni. 1158644 ; Un magne
tofon .T&sla’ — nr. 1081688 ; Uel frigider 
.Fhh»” — ar. 0265679 ; Ua frigider „Fram”
— nr. 1391775 ; O: mașină de; cusut .Ileana'
— nr. 165.1538 ; Q mașină de cusut .Ileana’
— nr. 0570283 ; Un aparat de radio .Dar- 
clee' cu picup — ni. 0765344 ; Un aparat 
de radio .Oberon’ — nr.
rart de radio. »Simfonia' 
eea-s. de mină .TeUus' 
mașină aragea .Saaseș* 
mașină aragaa .Someș* 
magnetolan .Stait” au 
0066963; Un magnetofon 
tari- — na. Q253L05 ; Un. 
.București 50Q' — i— - 1 
de radia “ 
Un aparaț 
0421616 ; 
□001700 ; 
0384319 r 
1691404 ;
0185349 ; _ ________ _
O bicicletă „Elegant" — nr. 1519841 ; O bi
cicletă „Elegant" 
cletă „Elegant' - 
„Elegant” 
gant" — 
7/8 •— nr. 0129343 
r.Z hr. 1396300 , _ _____ , - . ,
7/8 — nr. 0905025 ; O bicicletă „Carpați' 
7/8'— nr. 1582162 ; Q bicicletă .Carpați 7Z8

Q ~
O

CPTEVA AMĂNUNTE PENTRU PO
SESORII CUPOANELOR

TOARE;
ClȘTIGĂ-

7/8 -

nr.

— nr..
— rir.
— nr.
— nr. 
—• ar.
— nr.
— nr.
— nr.

• Depunerea buletinelor 
pentru premiile obișnuite în

câștigătoare 
s_____  ______ ... , bani se va
face pină joi 26 septembrie 1963 ora 13,00 
la agențiile autorizate din localitățile reșe
dințe de regiune și pînă miercuri 25 sep
tembrie 1963 ora 13,00 la agențiile autori
zate din celelalte localități.

1217999 ; Un 
1164002 , O 
1528794 • O

1216515 ; Un

— - nr.
— ni.
— nr.
— Bl.
tranzistori. —- nr.
«Start* cu tranzis- 

, aparat de radio
nr., Q58.7229 ; Un, aparat 

, Bucur ești 520" — nr. 0230347 ; 
de r-adio .Bucureș.ii 5J0' — nr.

O bicicleta „Elegant* — ni. 1150108.;

O bicicletă „.Elegant"’ — ni.
O bicicletă .Elegant’ — ni.
Q bicicletă .Elegant' — ni.
O bicicletă .ETegant" — ar.

_ nr. 1550972 ; O bici- 
nr. 0256960 ; O bicicletă

— nr. 0437438 ; O bicicletă .Ele- 
ar 1129407 ; O bicicletă .Carpați" 

.Ccapați" 
Carpați"

O bicicletă
O bicicletă

bicicleta 
bicicletă

0783.1.90 ; 
nr. 0120313 , v»

0125259: Q bicicletă
L3977&1

. 1599725
1464282 ;
1698458 ;

1845115 ,
1394336 ;
1386837 ;
1478917

bicicleta 
bicicletă

7.8
7/8
7/8 
7/8 
7/8

„Carpați* 
„Cdrpcrți"' 
.Carp«ți* 
„Carpați." 
«Carpați* 
*" “ ,Teba»a' 

„Solida'

: Q
; O______
Un ceas da mtoa ,
Un ceas de m-înă _

Uu ceas de mină „Le jaux"
Un ceas de mînă ,.Hi!tex"
Un ceas de mină „Cimer* 

; Un aparat tota „Orizont"
— n>. 0455758 ; Ua aparat fata „Orizont*
nr. □O992S7- : Un aparat foto »Orizenf
nr. 0692237 ; Un aparat fota „Orizont'
nr. 1328886 ; Un aparat foto „Orizont*
nr. 1252789 ; Un aparat foto „Orizont"
B*„ 0077564 ; Ua aparat foto .Orizont'
nr. 0061296; Un aparat foto „Qxizoet'
nr. •1030044 ; Un aparat fata „Orizont"
nr. 1058428 ; Un aparat foto «Orizont*
nr. 0062729 ; Ua ceas de mină „Polei"
calendograf ■— nr . 0651409-; Un ceas

0, Depunerea cupoanelox ciștigătoare 
pentru pi&miile. suplim.en.tai© tn obiecte se 
v-a face piuă s.îmbătă 28 septembrie 1963 
ora 13,QQ La age-uiiile autorizate din loca
litățile reședințe,, de regiune și pînă vineri 
27 ’soptemhrie 1963 ora 13,00 Ia agențiile 

celelalte localități, pentru 
adeverinței aeparat de cele 

obișnuite:.

27 septembrie 
autorizata din 
care vor primi 
de la premiile

cu cupoanele câștigătoare 
și talonul IE al buletinului

fț împreună
se va depune _____
Pronosport, respectiv, precum și o decla
rație care să cuprindă datele personale : 
numele și prenumele, strada și 
localitatea, raionul, regiunea și 
destinație (bu halta).

PREMII SUPLIMENTARE 
PRONOEXPRES !

numărul, 
gara de

LA

Azi este ultima zi în care mai -puteți juca 
lcc concursul Pronoexpres de inline.

De iaținut că,, biletele Spoit expres care 
participă Ict acesta premii suplimentare 
acordate la concursul Pronoexpres, își păs
trează valabilitatea pentru tragerea tri
mestrială din 6 octombrie.

Reamintim totodată că VINZAREA BILE
TELOR SPORTEXPRES S-A PRELUNGIT PJNA 
LA 2 OCTOMBRIE a.c.

PRONOEXPRES

3S

I 2 variante a 46.646 lei
II- a 3 varianta a 17J22
III- a 41 variante a 1.357
IV- a 286 variante a 250
V- a 787 variante a 90 Lei
VI- a 4410 variante a 22 tei

a
lei 
lei 
lei

cu 
da 

mînă .Polei' c» calendagraf — nr. 185^458; 
Un ceas de mină „Polet' ca caiendograi — 
ni. 0054323 ’r Un. ceas de mînă .Polet' cu
calendograf — nr. 1890397 Un ceas de
mină „Polet' cu calendograf — nr. 0729919 ;
Un ceas de mină „Rodina" — nr. 0927219 ;
Un ceas de mînă „Radina’ — nr. 0771995 ;
Un ceas de mină „Radina" —• nr. 0116928 ;
Un ceas de mină „.Rodina' — nr. 0310133 ;
Un ceas de mină „Radina* — nr. 1211316 ;
Un ceas deșteptător „UM*F* — nr. 1284398 ;
Un ceas deșteptător „UMF* — nr. 1681058 ; '
Un ceas deșteptător ,UMF' — nr. 1746379;
Un ceas deșteptător „UMF* — nr. 0647397 ; '
Un ceas deșteptător „UMF" — nr. 1109143 ; 1
Un ceas deșteptător „UMF* — nr. 0855157 ;
Un ceas deșteptător „UMF" 4— nr. 0120333 ;
Un ceas deșteptător „UMF* — nr. 0390035 ;
Un ceas deșteptător „UMF” — nr. 1572390 ;
Un ceas deșteptător .UMF' ni. 0782716-

SPORTUL POPULAR 
Pag. a 6-a

In fine, în seria a II-a se anunță han<H*aliste este
posibilități) pentru o echipă de cate
goria Ă. NeeorespiMizătoare a fost și 
evoluția studenților gălățeni în meciul 
cu; Stea ua. Fără a diminua cu nimic din 
meritele’ echipei campioanje, 
festă multă dispoziție de 
să subliniem că Știința 
arătat prea, puțin pentru o 
prima eategorie. jueătoFii 
pregătire fizică și nu acționează cu cou<- 
vingetre în atac, iar atunci cîndi au în 
față un adversar mai bine pregătit.... 
cedează cu ușuriuță. Jucătorii și autre- 
norul lor erau parcă mai mult preo 
etipaț-t să nu piardă... trenul de 
toarcere (!).

Și eele două echipe masculine 
Știința Tehnometal,

an nou „duel" Sibiu-Timișoara. Priviți 
clasamentul »
1. C.S.M. Sibiu 3 3 0 1 »:46 8
2.
3.
4.
B.
6.
T.
OL

Etapa viitoare—29 septembrie

Știința Tim. 
Banatul Tim. 
Construct. Tim. 
Mureșul Tg. M. 
Vestitorul Buc.
Știința Cluj 
S.S.E. Pete.

1 29:23 4
1
1
2
2
3»

2
2
3
2
3

Restanțe : Mareșal — Știința Tfon. Ia 
2d septembrie și Știința Cluj — Con
structorul Tint. Ia 1 octombrie

18:14 2 
13:18 2 
14:31 2
1-7:26 Q 
£1:23 0

care mani- 
jee, trebuie 
Galați nc-a 

echipă din 
au o slabă

De la I.E.B.S.
Peat iu. campionatele europene de. volei 

care vor avea loc în perioada 24 octombrie 
— 2 noiembrie 1:9S3-, se pun în vmzaxe bi
lete și abonamente începînd de joi 26 
septembrie a.c., pentru cluburile și aso
ciațiile sportive din întreprinderi și insti
tuții.

Deoarece cererile de bilete sînt maxi, 
cluburi!® și asociațiile sportiva s.s var 
adresa pen-tru bilete și abonaruetrie- piuă 
la data de 5 octombrie 1963 a.c. la LE.B.S., 
serviciul manifestații sportive, telefon 
11.60.52.

Pină la aceeași dată se vor preaenfca și 
asociațiile spoxtive oare au contracte, cu 
I.E.B’.S. pentru a-și ridica cotele de biteie.

La campionatele europene de volei, 
misele UCFS de toate categoriile nu 
valabile.

p»es- 
sî®t.

★
internaționala de
R. P. ROMINA—SCOȚIA 
pe stadionul Republicii 

28 septembrie 1963 orele

boxPentru întîlnirea 
dintre echipele : 
care va avea loc 
(peluza I) sfmhătă . (
18,30; biletele se pun în vînzare începînd. 
de marți 24 septembrie a.c. după-amiază 
la casele de bilete din str. Ion Vidu, Pro
nosport caisa Victoriei nr. 2 și stadionul 
Republicii. ;•

Pentru campionatul R.P.R/ de călărie' ■—•; 
obstacole șt dresaj,-Un ale./-— ce se. va des-/ 
fășura la Baza Hipică din Calea PtevUei, 
pe perioada 26—29 septembrie a.c. orele 
9 dimineața și respectiv 15 după-amiază 
biletele se pun în vînzare îneep-înd de 
marți 24 septembrie a.c. după-amiază la 
casele de bilete din str. Ion Vidu, ~ 
no-spart caiea Victoriei 
Republicii.

»I. 2 și
Pro- 

atodtoiMil

în-

din
. r . ’ - aU

nemulțumit duminică prin comportarea 
lor pub ticul local. După cahu ne^a 

transmis corespondentul nostru, I. Ioana,

Țiiaișoaia

MASCUIJN — Seria 1: Steaua 
C.S.M.S. Iași, Rapid — Dinamo Baci 
Știința Galați — Raf. Teîeajen, Tra 
torul Brașov — Dinamo Buc. Set 
a II-a : Voința Sighișoara — Știir 
Petroșeni, Voința Sibiu — Tehn 
metal Timișoara și Știința Timișoara 
Știința Tg. Mureș.

FEMININ — Seria I: S..S.E. PI 
iești — Tractorul Brașov, Rulment 
Brașov — Faianța Sighișoara. Cp 
fecția Buc. — Rapid, Progresul 
Știința Buc. Seria, a II-a : Bana 
Timișoara — C.S.M. Sibiu., Mureș»! 
Constructorul Tim., Știința Cluj 
Vestitorul Buc., S.S.E. Petroșeni 
Știința Timișoara.

IKTREPRINDEBEA INttlISIRIAU EBCAIĂ

produce și livrează :

- fire de masă plastică pentru tapițerie și tnarochiiiăre, 
precum și tuhuri (moale) diferite piese injectate pînă la 18® 
gr. buc. dia polietilenă sau P.V.C.

- coșuri autoservire și hîrtie din sîrmă de oțel împletite 
cu fir P.V.C., plasă pentru bicicletă.

Comenzi și informații - Tg. Mureș, Piața Bolyaiak nr. 20, 
telefon 3211 - 3077

★
Pentru meaturile de

BUCUREȘTI — CRIȘUL ___ _____
MO BUCUREȘTI — SIDERURGISTUL GALAȚI 
care vor avea 10c pe stadionul Republi
cii duminică 20 septembrie a.c. de> Ia ore
le 14, hă și respectiv 16, biletele se pun în 
vînzare începînd de joi 26 septembrie a.c. 
la casele de bilete din .str. Ion Vidu, Pro
nosport calea Victoriei nr. 2, ageh|id>1'U-C.A:. 
bd. 6 Martie, stadioanele „23 August'; 
,,Republicii', Dinamo șl Giuleștt j

fotbal: 
ORADEA

STEAUA 
și DINA-

25
I

a 
a

Ti-

Marinată 3? crap

Marinată leplăticâ;; DULAPUR^/^ÂN^TUDI^EȘt

Categoria
Categoria
Categoria
Categoria
Categoria
Categoria
Premiile de categoria I au fost obținute 

de Enache Ștefan din București, șas. Ște
fan cel Mare nr. 2 și Zarici Nîcolae din 
mișoara, bd. Eroilor nr. 75.

Tragerea următoare va avea loc Ia 
sept. în București.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.

in orice ocazie 
o masă

CONSERVELE



e pe standurile de tragere
ultimele două zile, pe poligoanele 

iri și Petrolul Ploiești s-au desfă- 
; două concursuri de tir care au 
it pe standurile de trageTe trăgă- 
’runtași din Capitală și din re- 
ile Ploiești și Brașov. In Bucu- 

pe poligonul Tunari, s-a desfă- 
; cea de a doua etapă și ultima a 
donatului Capitalei, iar Ia Ploiești 
cerile pentru cîștigarea Cupei re- 
1 organizatoare. întrecerile de la 
irești ne-au dezamăgit. In toate 
ele desfășurate pînă luni după- 
ză, rezultatele au fost slabe, atît 
niori cît și la senioare. In ambele 
arsuri au Ieșit în evidență doar 
Itatele înregistrate de Iulian Geor- 
1 (Petrolul Ploiești) la armă liberă 
focuri, T. Jeglinschi în concursul 

i București la pistol precizie 545 p 
na Goreti în concursul de la Plo-
827 p la armă 3x30 focuri senioa- 

Jivelul la care se prezintă trăgă- 
noștri fruntași înaintea campio- 

or republicane este îngrijorător, 
rmă liberă calibru redus 60 focuri 
Ti, de pildă, doar doi concurenți 
îușit să-și ia normele de categoria 
doua (!!).
ă rezultatele în concursul de la 
rești : armă liberă calibru redus 
Xiuri, culcat, senioare s 1. Elena 
eanu (Olimpia) 565 p I 2. Eda Baia 
ița) 565 p ; 3. Ioana Soare (Ști- 
565 p (după două etape pe primul 

i campioană a Capitalei este Con- 
a Radu, Steaua, cu o medie de 
) p.). Armă liberă calibru redus 
focuri, senioare, poziția culcat : 

ia Capela (Olimpia) 284 p ; 2. Ana 
ti (Olimpia) 284 p ; 3. Maria Otz 
ipia) 283 p. După două etape pe 
ul loc s-a clasat Eda Baia (Ști- 
cu 287,5 p campioană a Capitalei; 
ia în genunchi : 1. Eda Baia 279 p; 
na Capela 277 p ; 3. Maria Otz 
i. După două etape primul loc în 
nentul general al campionatului 
alei îl ocupă Eda Baia cu 282,5 p. 
ia în picioare : 1. Margareta Ena- 
[Steaua) 262 p; 2. Ioana Soare
; 3. Ana Goreti 250 p. Primul loc

la această poziție și campioană a Ca
pitalei a fost declarată Ioana Soare cu 
256 p. Pe trei poziții: 1. Eda Baia 
810 p ; 2. Ioana Soare 810 p ; 3. Ana 
Goreti 808 p. Campioană a Capitalei 
este Eda Baia cu 824 p. Pistol preci
zie : titlul de campion al Capitalei a 
revenit lui T. Jeglinschi (Dinamo) 
care a totalizat după două etape 549 p. 
Rezultate din etapa a doua : 1. T. Je
glinschi 545 p ; 2. I. Pieptea (Olimpia) 
538 p ; 3. N. Flamaropol (Olimpia) 
536 p.

...Și de la Ploiești. Armă liberă cali
bru redus 3x30 focuri, SENIOARE, 
poziția culcat: 1. Ana Goreti 291 p; 2. 
Matilda Condra (Steagul roșu Brașov) 
290 p; 3. Marieta Balaș (Steagul roșu 
Brașov) 289 p. Poziția în genunchi : 1. 
Ana Goreti 285 p; 2. Maria Otz 279 p; 
3. Ana Capela 277 p. Poziția în picioa
re : 1. Ana Capela 254 p; 2. Maria Otz 
252 p; 3. Ana Goreti 251 p.Pe trei po
ziții : 1. Ana Goreti 827 p; 2. Maria 
Otz 820 p; 3. Ana Capela 814 p; JU
NIORI, poziția culcat : 1. C. Nicoles- 
cu (Petrolul Ploiești) 288 p; 2. Gh. Ste- 
fanide (Petrolul Ploiești) 285 p; 3. Gh. 
Bălan (Steagul roșu) 281 p. Poziția în 
genunchi : 1. A. Băjenaru (Steagul
roșu) 279 p; 2. A. Dumitrescu (Olim
pia Buc.) 268 p; 3. Gh. Stefanide 266 
p. Poziția în picioare: 1. A. Dumitres
cu 257 pi 2. Gh. Bălan 249 p; 3. A. 
Băjenaru 245 p. Pe trei poziții: 1. A. 
Băjenaru 803 p; 2. A. Dumitrescu 801 
p; 3. Gh. Bălan 790 p. Armă liberă ca
libra redus 3x40 focuri seniori, pozi
ția culcat: 1. I. Georgescu (Petrolul 
Ploiești) 395 p; 2. Gh. Sicorschi (Stea
gul roșu) 392 
roșu) 389 p. 
I. Georgescu 
373 p; 3. V.
iești) 370 p. Poziția în picioare: 1. I. 
Georgescu 356 p; 2. M. Cristea (Stea
gul roșu) 343 p; 3. L. Cutcutache (O- 
limpia Buc.) 340 p. Pe trei poziții : 1. 
I. Georgescu 1132 p; 2. Gh. Sicorschi 
1104 p; 3. M. Cristea 1095 p.

p; 3. M. Labeș (Steagul 
Poziția in genunchi: 1.
381 p; 2. Gh. Sicorschi 
Bivolaru (Petrolul Plo-

Campionii anului 1963
un vînt mai slab, dar pe o mare 
agitată au continuat la Mangalia 

le 3 și 4 care s-au caracterizat 
întreceri dîrze, învingătorii fiind 
:uți doar pe ultima parte a tra-

i rezultatele: regala a 3-a. Glasa 
1. M. Dumitriu; 2. P. Purcea; 

Bndișteanu (toți de la Progresai). 
snaip: 1. V. Gelles — D. Podeanu 
;a) ; 2. O. Mițchievici — T. Doc- 
’rogresul) ; 3. b. Predescu — L. 
iou (Pr.). Glasa F.D.: 1. V. Cos-
— N. Iliescu (St.); 2. I. Alcxan-
- N. Zama (Dlnamo) ; 3. D. Po-

— L. Pătrușescu (Pr.). Glasa 
1. N. Calcan — N. Navasart (Ma-

2. M. Băiceanu — I. Giuglan 
no) ț *

gatc): 1. K. Calcan — N. Navasart 
(Marina); 2. M. Băiceanu — I. Giug- 
lan (Dinamo) ; 3. P. Mânu — M. Ior- 
dache (Pr.). Pe echipe: 1. Progresul 
București 41 pot; 2. Știința București 
20 pot i 3, Dinamo Constanta 14 pct.

3. P. Mânu — M. Iordache

4-a. Clasa finn: 1. M. Du- 
P. Purcea ; 3. G. Petrescu 
Progresul). Clasa snaip: 1.

ata a 
; 2. 
de la _ 
lies — D. Podeanu (St.) ; 2. O. 
cvici — T. Doctor (Pr.). Clasa 
: 1. I. Alexandru — N. Zarm
2. V. Costescu — N. Iliescu
3. D. Popovici — L. Pătrușescu 
Glasa star: 1. M. Băiceanu —

glan (D) ; 2. N. Calcan — N. 
irt (M) ; 3. P. ” " ’
(Pr.).
ita a 5-a, cea 
iu disputată pe un vînt foarte 
ic, tot la Mangalia. La terminarea 
fost cunoscuți campionii rcpubli- 
e 1963 la clasele finn, F.D. și
La clasa finn din 8 concurenți 
doi au terminat regata, G. Petres- 
M. Dumitriu (de la Progresul). 

mitriu a îmbrăcat tricoul de cam- 
ind urinat de colegii săi de club 
rcea și G. Petrescu. Clasa snaip 

cîștigată de L. Predescu — 
cu (Pr.), iar la clasa F. D. 
:u — N. Iliescu ocupă locul 
ent general: dasa F. D.: 1. 
u — N. Iliescu (Știința) ;

M. Zama (D) ;
L. Pătrușescu (Pr.).

Mânu — M. Ior-

mai dramatică, a

■xandru
povici
naip : 1. V. Gelles — D. Podeanu
i) ; 2. 0. Mițchievici — T. Doctor

3. L. Predescu — L. Predescu
Clasa star; (a avut numai 4 re-

Mai multă preocupare pentru probele feminine
Finalele 

cane de 
rate pe 
prezentat 
Pe cîf 
fost starturile în probele de băieții 
pe atît de sărace au fost listele de 
concurs în finalele feminine. Așa 
îneît, și ediția din acest an ne obli
gă să revenim asupra unei probleme 
de multă vreme în discuție 5 slaba

campionatelor republi- 
canotaj academic, desfășu- 

apele Snagovului, au 
două aspecte diferite, 

de bine populate au

ființarea unor secții de canotaj aca
demie feminin în București. Ne 
gîndim, în primul rînd, la cea a 
clubului Rapid, care are condiții fa
vorabile de activitate. Mai multă 
preocupare din partea cluburilor, 
mai multă muncă și pasiune pentru 
meserie din partea antrenorilor, e- 
ventual un plan special de acțiune 
pentru ridicarea canotajului feminin, 
alcătuit și urmărit de federație îm-

Incontestabil, întrecerile mascu
line au dat o notă bună campiona
telor, în ansamblul lor, sub aspectul 
participării. Aici, starturile au fost 
mai populate, iar reprezentarea pe 
centre nautice mai largă. Este drept 
însă că lupta pentru supremație s-a 
dat aproape exclusiv între schlfiștii 
de la Dinamo și Steaua, că aceștia 
n-au simțit niciodată vreo amenin
țare serioasă din partea altor con-

Echipajul clubului Steaua, învingător în proba de 4 f.c.

bază de masă a canotajului acade
mic feminin.

Faptul pare curios pentru că—după 
cum se știe-schifistele noastre s-au 
situat la fiecare ediție a campiona
telor europene pe locuri fruntașe, 
au câștigat un titlu la Berlin și au figu
rat de multe ori, pe tocul secund 
după sportivele sovietice, în clasa
mentul tradiționalei cupe „Moara de 
vînt", pentru' punctajul pe națiuni. 
Adevărul este că succesele cu care 
ne-am mîndrit pînă acum s-au da
torat unei generații de canotoare 
valoroase care au început să pără
sească treptat arena și nu mai au 
cui preda ștafeta succeselor. Și dacă 
noua generație de vîslașe nu se 
apropie de nivelul valoric al pre- 
cursoarelor, aceasta se explică în 
primul rînd prin lipsa unor pepi
niere în care să se formeze cadre 
noi. Orașe ca Aradul și Timișoara, 
de unde se recrutau în anii trecuți 
majoritatea componentelor lotului 
republican feminin, hibernează și... 
vara, mulțumindu-se eu prezențe 
pur formale la competițiile mai im
portante. Același lucru se poate 
spune și despre cluburile bucureș
tene, dintre care doar Olimpia și 
Știința sînt mai active. Dar și aici, 
în special la Olimpia, osatura echi
pajelor e formată din „vechi glorii". 
Ar fi cazul ca federația de speciali
tate să ia serios în discuție reîn-

preună cu colegiul de antrenori, ar 
putea asigura baza de masă strict 
necesară depistării elementelor cu 
autentice perspective, care să conti
nue tradițiile gchifului feminin.

Am insistat asupra acestui aspect 
din competiția de curind consumată, 
în urma „semnalului de alarmă" pe 
care l-au dat cîteva probe ale con
cursului. Cum e posibil, de pildă, 
ca la startul campionatului republi
can La 4-|-l vîsle să se prezinte 
doar... două echipe ? Sau la 4-j-l 
rame (oarecum o specialitate romî- 
nească) și la 8-j-l titlul de campioană 
să și-1 dispute numai 3 echipe, unele 
improvizate sau de un nivel foarte 
scăzut, fapt care a dus la diferențe 
de cite 30—50 de secunde între echi
paje. Dacă acesta este nivelul gene
ral al finalelor ne închipuim care a 
fost cel al întrecerilor zonă...

Foto: G. Șirianu

curenți. in general, componenții lo
tului republican și olimpic s-au pre
zentat bine. Ei au arătat, în special, 
o mare putere de luptă, în condițiile 
nefavorabile create de valurile mari 
și de vîntul puternic din față. Fi
nalele campionatului republican mas
culin au constituit un bun prilej de 
verificare pentru echipajele 
care vor trebui să concureze 
șitul acestei săptămîni în 
„Regatei Snagov", unde se 
trece cu puternice formații de peste 
hotare. Așteptăm din partea cano
torilor noștri rezultate care să ștear
gă, cel puțin în parte, impresia com
portării modeste pe care au lăsat-o 
la „europenele1* de la Copenhaga.

noastre, 
la știr

ea drul 
vor to-

RADU URZICEANU 
NEAGOE MARDAN

După campionatul republican
pe echipe

(Urmare din pag. 1)

r~~—----------
î Echipajul campion la dasa F.D., V. 

Costescu și M. Iliescu (Știința Bucu
rești) tn apropierea unui punct de 

trecere
Fote: P. Romoșan

PAUL ROMOȘAN

Alături de echipele bucureștene, DINA
MO, STEAUA, PROGRESUL, VOINȚA, 
care s au calificat pentru turneul final, 
merită amintite și formațiile DINAMO 
CRAIOVA, MUSCELUL CIMPULUNO 
MUSCEL, fl.S.M. CLUJ și METALUL 
BOCȘA R0MÎNÂ, care au reușit să 
se califice în turneul final al acestei 
competiții.

O comportare deosebită a avut echipa 
Dinamo Craiova (antrenor Dumitru Cio- 
botaru) care s-a prezentat foarte bine 
pregătită pe parcursul acestei competiții. 
In calificări, boxerii craioveni au obți
nut victoria asupra formației Steaua, 
în semifinală, deși handicapați cu 3—0 
la categoria muscă, unde n-au avut repre
zentant, ei au servit la Brăila o replică 
dîrză formației militare, pierzînd însă 
la limită. Merită, de asemenea apreciată 
tînărla formație MusaeM Cămpulung 

Muscel (antrenor Cristian Panaitescu) 
care a prezentat o serie de tineri talen 
tați și foarte bine pregătiți în toata 
întîlnirile susținute. I. Negru, I. Florea, 
P. Vișinescu, Traian Nicolae sînt nu
mai cîțiva dintre boxerii musceleni de 
la care avem convingerea că vom vedea 
lucruri frumoase.

Urmărind comportarea boxerilor com- 
ponenți ai lotului R.P.R., pe parcursul 
acestei îndelungate competiții, putem 
afirma că ei s au comportat în general 
bine.

Astfel, Ciucă, în special în întîlnirea 
cu Davidescu, ne-a arătat că deține o 
formă foarte bună. El a boxat în viteză, 
precis în acțiuni și în plus, are resurse 
suficiente pentru ultima repriză, dove
dind astfel că a lichidat o deficiență 
pe care a manifestat-o în cadrul tur
neului internațional.

Puiu, se pare, s-a decis să renunțe 
la stitlul bătăios, să practice mai mult 
box.

Crudu
boxînd mai tehnic a reușit să primească 
mai puține lovituri. In întîlnirea cu 
Mîndreanu el a arătat o formă bună și 
directele sale — în special cele de stîn- 
ga — au funcționat ca un piston. _

și-a corectat mult stilul și

Reprezentanții noștri la categoria pană 
n-au evoluat în cadrul turneului final al 
campionatului pe echipe.

Nic. Moldoveana, pe ©are l-am văzut 
în întîlnirea cu Stopel de la Sport Klub 
Karl Marx Stadt, a arătat o deosebită 
dispoziție de luptă și o formă bună.

FI. Pătrașcu, la Brăila, într-o formă 
de zile mari, a învins categoric pe O. 
Baciu.

Despre boxerii din cadrul categoriei 
ușoară, I. Mihalic și I. Dinii, este de 
prisos să mai vorbim. Mihalic define • 
formă foarte bună. Seriile sale bine
cunoscute, claritatea boxului practicat, 
i-au adus victoria în meciul eu Dinu, 
revanșa și credem, și... selecționarea 
pentru întîlnirea cu Scoția.

C. Niculescu, deși nu a evoluat în a- 
cest turneu final, credem că este la va
loarea sa. M. Anghel, în întîlnirea cu 
Mirza, s-a comportat destul de slab.

II. Leov, boxînd în cadrul categoriei 
mijlocie dezavantajat de statură și greu
tate, nu a putut evolua la nivelul posi
bilităților sale, mai cu setmă în meciul 
cu Monea, în care inegalitatea era evi
dentă.

Dintre toți componenții lotului, sîm- 
bătă seara, cea mai bună formă a ară
tat-o Monea. El a boxat fără greșeală în 
meciul cu Leov. Monea s-a dovedit foarte 
bine pregătit și l-a întrecut pe Leov și 
în lupta de la distanță și în lupta 
„corp la corp". Fiecare lovitură expe
diată de el a fost precisă și eficace. 
La categoria semigrea nu există 
păcate — un reprezentant 
ridice deasupra celorlalți ca 
pregătire.

Mariufan s-a dovedit a 
mai bun greu din țară. Am 
el în întîlnirea c Ivan că știe să folo
sească... și loviturile directe.

Din cele relatate mai sus, reiese că 
majoritatea boxerilor noștri din lot de
țin o formă bună în momentul de față, 
fapt care ne face să privim cu optimism 
întîlnirea interna ționa dă de sîmbătă 
seara, în compania reprezentativei Sco
ției.

din 
care să se 
valoare sau

fi încă cel 
remarcat la
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A
v/w
Wi Oil
\y Pariicipanji de seamă : MATUSCHEWSKI 

(R. D. G.)
cei 

care 
vor participa la campio
natele noastre internațio
nale. Matuschewski va 
lua startul in cursa de 
300 m, probă în care s-a 
impus printre alergătorii 
de frunte ai lumii. In 
1960, la J. O. de la Roma, 
el a ocupat locul 6 cu 
1. Î.O iar anul 
Ia Belgrad, a 
campion al 
(1:50,5).

Matuschewsld 
cut la 2.11.1939, 
cm înălțime ț 
Practică atletismul de 7 
ani. Este de profesiune 
strungar. Iată evoluția re
zultatelor

1957:
1958 :
1959 : 
1560 ; 
1961 : 
1962: 
1963 :

lată-l
(nr. 37) alături de Peter 
Snell, recordmanul mon
dial al probei.

Este unul dintre 
mai valoroși aticți

trecut, 
devenit 
Europei

sate :
1:57,3
1:52,7
1:48.9
1:46,9
1:48,4
1:48,2
1:46,4

iu fotografie

Florin Gheorghiu a primit titlul 
de maestru international
- Alte liotărîri ale Congresului f.I.D.E.

Acum cîteva zile s-au 
Based (Elveția) lucrările 
Federației internaționale

Comisia de clasificări 
lista șahiștilor cărora îe-au fost acor
date titlurile de mare maestru și maes
tru internațional. Congresul 
ca noi mari maeștri pe 
Bruno Parma și șahistul 
Peev-Tringov. 14 jucători 
titlul de maestru internațional, în rln- 
dul acestora figurind și campionul 
țării noastre, maestrul sportului Flo
rin Gheorghiu.

Discuții interesante s-au purtat în

încheiat la 
congresului 

de șah.
a prezentat

a ratificat 
iugoslavul 
bulgar G. 
au primit

jurul propunerilor de a se modifica 
regulamentul de desfășurare a tur
neelor de șah. S-a stabilit ca la viito
rul turneu interzonal partidele să 
se dispute după o nouă formulă, tim
pul de joc fiind mărit la 7 ore (cu o 
pauză după primele 5 ore). Hotărirea 
aceasta este în spiritul tendinței de a 
se asigura continuitatea partidei, li- 
mitîndu-se rolul analizei la întreru
pere. In schimb, congresul a respins 
propunerea de a se scurta timpul de 
gîndire, prin accelerarea ritmului mu
tărilor, ceea ce s-a considerat a fi în 
detrimentul calității jocului.

Campionatul mondial 
de pentatlon moden

MACOLIN 23 (p’pn telefon). Cam 
pionatul mondial de pentatlon moder 
a continuat luni cu proba de tir, car 
s-a desfășurat în orașul Bienne. Re 
zultatele acestei întreceri, urmărite c 
viu interes, au făcut extrem de pas ic 
nant acest campionat, în care pentr 
primul loc s-a angajat un „duel“ în 
tre sportivii maghiari și cei sovietic 
Proba de tir, însă, a fost cîștigată d 
Hunke (R.F.G.) cu 196 puncte (1020 p. 
la egalitate cu Makejev (U.R.S.S.). C 
un punctaj egal (195 p. — 1000 p 
au terminat maghiarii Balczo și Ti 
rok. după care au urmat pe locuri! 
5—6, americanul Miller și australian: 
Page, de asemenea la egalitate d 
puncte : 194 (980).

Sportivii romîni s-au clasat pe loci 
3
I

Cu întrecerile oare vor începe peste 
cîteva zile în „Hala Ludowa* din orașul 
polonez Wroclaw, campionatul european 
de baschet masculin va ajunge la cea de 
a XIII-a ediție. Primul titlu a fost 
decernat acum 28 de ani la Geneva, iar 
ultimul în 1961 la Belgrad. Cel mai 
mare succes l-au repurtat pînă în pre
zent baschetbaliștii sovietici, care s-au 
clasat de șase ori pe primul loc (1947, 
1951, 1953, 1957, 1959 și 1961).

Reprezentativa țării noastre a fost

din cele 12 
bun Ioc (5)

ediții, ocu- 
la Sofia în 
de la Bel- 

deși au

DIN TOATE SPORTURILE
• Echipa de box Muscelul—Câmpu

lung Musoei și-a început turneul în R.D. 
Cermaiaă, mlîlnind la Schwerin echipa 
looall Traktor. Gazdele au obținut vic
toria cu scorul de 12—8.

Rafinăria Teleajen—Motor Jena

2591-2574 ia popice
Pe arena Rafinăriei Teleajen, echi

pa masculină 
luni al doilea 
ca adversari 
Teleajen.

La capătul 
viu disputate, 
tna lor victorie 
2591—2574 p.d.

S-au remarcat :
M. Silvestru (443
(440 p.d.). Sportivul german Brantigam 
a obținut cu 466 p.d., cel mai bun re
zultat al întîlnirii.

Motor Jena va evolua, miercuri și 
joi, la Brașov.

Motor Jena a susținut 
meci la Ploiești, avînd 
pe sportivii Rafinăriei

unei partide (100 bile) 
gazdele au obținut pri- 

internațională cu

I. Dinescu (458 p.d.),
p.d.), C. Vinătoru

TR. lOANffHSCU

Campionatele de scrimă
ale Armatelor Prietene

• Ciclistul iugoslav Frank Skerl con
duce în Turul R.P. Bulgaria, după 
etapa a 4-a, care a cuprins și o probă 
individuală 
este urmat 
52”, L. Koțcv (R.P.B.) 1» 58' 
(Iugoslavia) la 3’58”, 
(R.P.B.) Ia 4*. Etapa a 4-a Stara 
gora—Burgas, împărțită în două, a 
cîștigată de Wideman. Alergătorul ger
man a obținut cel mai bun timp 
proba oontracronometrului, parcurgîtid 
28,5 km în 44’32”.

• CU PRILEJUL meciului de na- 
tație dintre echipele R.F. Germane 
și U.R.S.S., care se desfășoară la 
Munehen, înotătorul sovietic Viktor 
Masanov a stabilit un nou record eu
ropean în proba de 100 m spate, cu 
timpul de 1:01,5. Recordul anterior 
era de 1:01,9 și aparținea italianului 
Rora.

• Peste 25 000 de spectatori au a- 
sistat pe stadionul din Neapole la 
deschiderea festivă a celei de-a 4-a 
ediții a Jocurilor Mediteraneene.

Prima medalie de aur din cadrul 
Jocurilor Mediteraneene a fost cuce
rită de echipa Italiei in proba ci- 
clietă contracroraometrului. Formația 
alcătuită din Maino, Zandegu, Fabbri 
și Grassi a realizat pe 97,5000 km 
timpul de 21)0-4:11,0 (medie orară 
47,103 km). Pe locurile următoare 
s-au clasat echipele Franței (Bidatilt, 
Motte, Chappe, Jourden) — 2hO5:26,0 
și Spaniei — 2607:02,9.

Competiția individuală masculină 
de gimnastică a fost cîștigată de cu
noscutul campion iugoslav Miroslav 
Cerar, care a totalizat 58,20 puncte. 
El a fost urmat în clasament de ita-

eontracronometrului. El 
de Wideman (R.D.G.) la 

Ukmar 
Neacio Ilriștov 

Za- 
foșt

în

lienii Carminucci — 57,90 puncte și 
Menichelli — 57,65 puncte. Pe echipe, 
primul loc a revenit Italiei.

în turneul de box, iugoslavul Pe- 
triei, finalist al „europenelor" la cat. 
cocoș, a dispus prin k.o. de Perez 
(Spania). Zurlo (Italia) l-a învins la 
puncte pe Tc-otokatos (Grecia). La 
cat. mij locie-mică Golfarini a cîștigat 
la puncte meciul cu francezul Gon
zales.

La polo pe apă echipa Iugoslaviei 
a surclasat cu 10—0 echipa Maltei, iar 
la baschet Iugoslavia a învins cu 
94—48 echipa Libanului. Rezultate 
din turneul de hochei pe iarbă : Ita
lia — 
Maroc

în 
fotbal, 
învins 
iar Turcia (echipa secundă) a între
cut cu 4—0 (2—0) echipa Libanului.

prezentă la 7 
pînd cel mai 
1957. La ultima întrecere, 
grad (1961), sportivii romîni, 
cîștigat 6 meciuri (cu Olanda, Franța, 
R.S. Cehoslovacă, Turcia, Izrael și Bel
gia) și au pierdut două (cu R.P. Bul
garia și R.P. Ungară) au ocupat locul 
7, după echipele Franfei și R.S. Ceho
slovace, pe care le învinsese.

Anul acesta, întrecerea de la Wroclaw 
se anunță a fi cea mai disputată din în
treg istoricul acestei competiții. Pentru 
prima oară, toate marile echipe ale con
tinentului, fără nici o excepție, vor fi 
prezente in lupta pentru titlul de cam
pioană a continentului (la Belgrad a 
lipsit echipa Italiei, clasată pe locul 4 
la J.O. de la Roma). Fără îndoială, 
iubitorii acestui sport așteaptă cu un 
mare interes „duelul* dintre formațiile 
U.R.S.S. și R.S.F. Iugoslavia, care s-au 
comportat 
mondial, 
campioană

In ceea 
tre, lotul 
dus și M. Nedef). Formați» compusă 
din Demian, Giurgiu, Spiridon, Nicu- 
lescu, Albu, Nosievld, Kiss, Eisner. 
Ctmpwnu, Valcriu, Sauu, Cr. Popeseu și 
Nedef se pregătește zilnic sub conduce
rea antrenorului V. Popeseu (a. v,).

ultimul campionat 
formația S.U.A.,

«xcelent la 
învingînd 
olimpică, 
ce privește 
a fost completat (este intro-

echipa țârii noas

Iugoslavia 2—0 ; Spania —
6-0.
preliminariile turneului de 
echipa de tineret a Italiei a 
cu 2—0 (1—0) echipa Tunisiei,

• După 19 runde, in turneul in
ternațional de șah de la Havana, con
duce marele maestru sovietic Viktor 
Korcinoi cu 15 puncte, urmat de 
Pachmann (R.S. Cehoslovacă) 14,5 
puncte, Ivkov (Iugoslavia) 13,5 punc
te. Pînă la încheierea 
sînt de disputat două

turneului mai 
runde.

• Fiind accidentat, 
ropean de box la cat.
Io Papp (R.P. Ungară) nu și-a pu
tut apăra la 12 septembrie la Ma
drid titlul în fața șalangerului său 

a

campionul eu- 
mijlocie Lasz-

oficial, spanionul Foltedo. Meciul 
fost amânat pentru 1 noiembrie.

rile : 28. Dan Ionescu 186 p. (820); 
Cr. Lichiardopol 184 p. (780) și 40. 
Marinescu 180 p. (700).

Pe echipe, clasamentul probei de 
este următorul : 1. U.R.S.S. 2900 
2. Ungaria 2860 p. 
p.; 4. R.F.G. 2780 p.
6. Elveția 2580 p... 11. Romînia 2300

Clasamentul 
după cele două 
Torok (Ungaria) 
(Ungaria) 1875

t
P

3. Australia 28(
5. S.U.A. 2640 p

general individut 
probe disputate : 

1950 p.; 2. Bales 
3. Makej: 

(U.R.S.S.) 1845 p.ț 4. Miller (S.UA 
1780 p.; 5. Novikov (U.R.S.S.) 1770 f
6. Mineev (U.R.S.S.) 1710 p... 8. Dl 
Ionescu 1695 p.; ...23. Marinescu 15 
p.; ...38. Lichiardopol 1330 p.

Clasamentul general pe echipe: 
Ungaria 5468 p.; 2. U.R.S.S. 5340 I 
3. S.U.A. 5024 p.: 4. Australia 4708 I 
5. Austria 4592 p.; 6. Romînia 4572 ț
7. R.D.G. 4440 p.; 8. R.F.G. 4436 p.; 
Finlanda 4324 p.; 10. Brazilia 4316

p-;

KIEV. Efimov 2,10 m la înălțime.
SYDNEY, Power (Australia) 29:01 

și Curabaya (Japonia) 29:25,0 — n 
record la 10.000 m.

HAMBURG. Anneliese Cerhards 55, 
m la suliță; Lehnertz 4,65 m la prăjii

OSLO. Norvegia — R.F.G, (86—12* 
Kinder 46,0 la 400 m (a doua perfi 
manță europeană a anului); llaas 5( 
la 400 m garduri; Rasmussen 81.48 
Pedersen 80,20 m, Herings 77,83 
la suliță; Roderfeld 21,2 la 200 m.

Voința București a învins Sport Klul
Karl Marx Stadt cu 7-3 la box

Intr-o atmosferă de mare interes 
au început la Leningrad, întrecerile 
din cadrul celei de a doua ediții a 
Campionatelor de serimă ale Arma
tei® Prietene.

In prima probă, eea de floretă, 
reprezentanții țării noastre au avut 
o comportare bună, reușind prin 
Tunase Mureșanu, luliu Falb și So
rin Paenaru să se califice în semi
finale, fiecare cu cite 5 victorii. O 
foarte bună impresie a lăsat, in spe
cial, luliu Falb care l-a întrecut de 
două ori (în calificări și semifinale), 
pe campionul mondial pe anul 1962, 
floretistul sovietic Gherman Sveșni- 
cov.

Finala probei a fost dominată de 
trăgătorii polonezi, eare au 
rit primul Ioc prin Egon 
Fteretiștu de la Steaua ș-au 
țiat și în acest ultim act
cursului reușind să se claseze 
primele șase locuri,

și I. F<M.

(Agerpres)

Duminică dimineața, în incinta 
Teatrului de vară „23 August", boxe
rii clubului Voința București au 
obținut o frumoasă victorie, invin- 
gind cu scorul 7-3 formația germană 
Sport Klub Karl Marx Stadt.

Dintre boxerii de la Voința. meri
tă evidențiați St. constantin, Nic, 
Moldovan și B. Băloiu, De la oas
peți — Bunzel și Foilenger.

Iată cum s-au desfășurat întîlnl- 
rile : cat. muscă: St. Constantin (V) 
boxînd 
Bunzel 
(S. K.) 
justă ; 
meci al galei Nic. Moldovan 
intr-o formă foarte bună, a învins 
categoric la puncte Pe boxerul ger
man Stopel. In repriza a Il-a boxe-

frumos, cu serii rapide, b. p. 
(S. K.) ; cat. cocoș: Rainke 
b. p. D. Miron (V) decizie ne- 
cat. pană : in cel mai frumos

IV),

rul german a fost numărat. Cat : 
miușoară : M. Băloiu (V) b. p. Ir 
șe (S. K.) ; cat. ușoară: C. Gh 
(V) b. ab. o III-a Sommer (S. K 
cat. somimijlocfe : Beer -iS3 K.) 
p. D. Ionescu (V) ; cat. mijlocie r 
că : I. Pitigoi (V) b. ab. a IlI-a F 
lenger (S. K.) (Boxerului germa:
s-a deschis arcada și a fost op 
să mai boxeze). Cat. mijlocie: 1 
hați (S. K.) b. ab. a IlI-a Șt. Mus 
fă (!?), deși arbitrul din ring a d 
calificat pe Zohați pentru lovit: 
nepermisă, delegatul general a 
cordat decizia prjn abandon lui 1 
hați. Cat. semigrea: P, Zaftaria 
b. p. Puzozschi (S. K.) ;
N. Motoc (V) b. deșc. a 
ring (S. K.).

cat. gft
III-a fl

M. TIÎ

și cuee- 
Franke. 
eviden- 
al con- 

în
piin T, Mure-

OLGA SZABO ÎNVINGĂTOARE

La închiderea ediției ne-a parvenit 
știrea că întrecerea îloretislelor, des
fășurată ieri, s-a încheiat cu victoria 
categorică a Olgăi Orban-Szabo. Ea a 
realizat 6 victorii, pierzîud un singur 
asalt. Maria Vicol ocupă locul 6, Ia e- 
galitate de victorii (4) eu celelalte con
curente de la tocul 2 in jos.

R.S F- IUGOSLAVIA (etapa a V-a): 
Partizan Belgrad - O.F.K. Beograd 
0-21, Novtead - Steaua roșie 2—2, Rad- 
nicki - Rjeka 0-1, Sarajevo - Treșn- 
jvka 3—0, Velej Mostar - Hajduk Split
1- 2, Vojvodina - Dinamo Zagreb 0-1 
(meciul s-a jucat la Belgrad), Vandar 
Skoplje - Jelejniciar 3-1. Clasament : 
Steaua roșie 9 p, O.F.K. Beograd Și 
Dinamo Zagreb cite 7 p, Hajduk, Voj
vodina și Sarajevo cite 6 p.

ITALIA (etapa a H-a): Lanerossi- 
Intemazlonale 1—0!, Modena - Juven
tus 1—01, Roma - Sampdoria 6—1, To
rino - Bologna 0—0, Bari - Mantova 
0—0, Fiorentina - Atalanta 4-0, Milan- 
Messina 3—0, Spăl - Lazio 0-1!, Ge
noa „ Catania 0-2 - (In mln. 77 me
ciul s-a intr.erupt deoarece spectatorii 
au invadat terenul). Clasament: Roma 
și Milan cite 4 p.

AUSTRIA (etapa a IV-a) : F. C. 
Austria - Dombirn 3—1, Schwechat- 
W.A.C. 1-0, Wiener Sportklub-L.A.S.K.
2- 1, Rapid - Admira 1—0, Kapfenberg- 
Vienna 2—0, S.V.S. Linz-Simmering 
1—0, Wiener Neustadt - Grazer A. C. 
1-0- Clasament: Wiener Șporfklub și 
Schwechat cite 8 p, Rapid 7 p. etc.

FRANȚA (etapa a IV-a) : Nice-An
gers 3—0, Bordeaux - Stade Francois 
4—1, St. Etienne - Lyon 5-4, Reims- 
Lens 1—0, Valenciennes - Strasbourg 
1—0, Toulouse - Nimes 2—0, Monaco- 
Renues 3-2, Baaing - S&țlan 1-1. 
Clasament: .Bordeaux și Toulouse cite

St. Etienne C'te6 p, Rouen, Reims.
5 p.

ANGLIA (etapa a 
Machgster United 2-1 
Ipswich 1—0, Blackburn - Stoke City 
1—0, Wolverhampton Wanderers-BJack- 
pool 2—1, Notingham Forest - Chelsea 
3-0, Everton - Sheffield Wednesday 
3-2, Fulham - Leicester 1-0, Sheffield 
United - Liverpool 3-0, Weșt Brom
wich-Burnley 0—Q, Aston Villa - Weș.t- 
ham United 1—0, Tottenham-Bolton 3-1.

IX-a): Arșenal- 
I, Birmingham-

Clasament : Kbln și Schalke 04 cite 9 
p. Numberg 8 p etc .

OLANDA : Echipa Fortuna Geelen 
care va juca în curind în țara noa
stră a terminat la egalitate (1-1) cu 
formația M.V.V. Maastrich. In cla
sament, conduce P.S.V. Eindhoven eu 
9 p urmată de Aiax 
Fortuna 
ciori.

R. P
Spartak

Geelen cu cile
Amsterdam și
8 p din 5 a»-

în prin

BULGARIA :
Plovdiv 4—2,

Slavia Sofia- 
ȚDNA- „Gen.

Clasament: Nolingham 13 p (după 9 
jocuri), Tottenham 12 p (din 8 j), 
Weșt Bromwich 12 p (9 j.).

SPANIA (etapa a Ii-a): Atletico Bil
bao - Cordoba 2—0, Atletico Madrid- 
VaRadolid 3—1, Elc,he - Real Madrid 
2-Q!, Retis - Levants 1-0, Oviedo - Fn- 
panol 2-1, Sevilla - Valencia 3-0. Sa- 
tv.gosa - Murcliia 3-2. Clasament: 
Betts 4 p. Saragoșa, Elche 3 p-

R.F. GERMANĂ (elapg a V-a): Mun- 
chen I860 - Kaiserslautern 3—0, Preps- 
sen Munster - Stuttgart 4-2, _____ 
brijeken - Nurnberg 3-5 .Karjșrutie- 
Borusia
Horoburg ;l-iQ,
Werder

Zaițnov" 7—0, Cerțw More - Marele 1—1 
Levski Sofia - Lokomotiv Sofia 3-1, 
Lokomotiv Plovdiv - Botev 1—0, Spar
tak Sofia - Spartak Varna 1—0, Dunav 
Ruse - Lokomotiv Gorna Oreliovița 
3—1 și Spartak Pleven - Be roe 3-2 
In clasament conduce Dunav Ruse.

BOGAT PROGRAM INTERNATIONAL
ÎN ACEASTA SAPTAMÎNA

Șaar-

Dortmund 1—3, Schalke 04-
Rertha - Kuln 0-3,

Bremen - Meiderich 1—1,

Săptămâna aceasta este din nou bo
gată în jocuri internaționale de fotbal, 
„Grosul" partidelor îl asigură „Cupa 
campionilor europeni-1, in cadrul căreia 
miercuri se dispută nu mai puțin de 
șapte ixitilniri; MQTOR JENA - Pi

NAMO BUCUREȘTI «i-2) 
joc); Internazionaje Milano — Ever 
(0-0); F. C. Zurich - D. C. Dupd 
(3—0); Glasgow Rangers - Real Mad 
(tur); F- C. Distillery Belfast - Benf 
Lișabona (tpr); Standard Liege-N 
rkoping (,tur); Esbjerg Dane-mar 
PSy Eindhoven Olanda (tur).

Duminică: VSC La Valetta - D.u 
Pr»ga (0—£i).

Alte cinci partide au loc în cad 
„Cupei Cupelor”: F. C. Gjovik Nor 
gia - Hapoel Nicosja (9-6); Qiimț 
kos Pireu - CSK Zaglebie R. F. i 
lonă (tur); Șhelbourne Dublin - Ba» 
lona (tur); Willem II Olandș - M 
Chester United (tur); HSV Hatpjjți 
Upjon Sportive Luxemburg (tur).

,Șj, ca să încheiem seria jocur 
întercl.uburi, notăm și unica înțîlr 
de miercuri în „Cupa orașelor tirgu 
Kopen.hagen - Arsenal Londra.

Două meciuri sirrt programate 
„Cupa Eurppei” jnterțări: A,ust 
Irlanda, miercuri Ia Viena, și Bulga 
Franța, .duminică la Sofia. Ambele: 
la prima lor ediție. Cu o zi inai 
sîrpbătă, arg Ioc la Plzen par 
Cehoslovacia - Franța, în cadrul pt 
minariilor turneului olimpic. Măi 
tăw cele două îrjtîlniri amicale 
care echipa Turciei le susține cu 
landa și R. F. Germană.

® Intr-un meci internațional de 
bal, desfășurat la P^efliap, echip» R.l 
Coreene a învins cu scorul de ; 
(1-—0) eclripa Birmaniei.
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