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i Miine pleacă la Paris 
țării noastre,

C. SPORIlf 01 FONTENAY LUPTĂTORII 5»

IA TENIS DE MASĂ IN ÎNTRECERE s»

campioana de tenis de masă 
CSM Cluj. In capitala Franței, for- 

întilnirea- contind 
„Cupei campionilor europeni", 

A. C. Sportif de Fontenay.

a
mația romînă va susține simbătă 
pentru priimwl tur al 
cu campioana franceză,
CSM Cluj va fi reprezentat de Radu Neguleiscu, Dorin 
Giurgiucă și Gheorghe Cobîrzan, in timp ce echipa 
pariziană va cuprinde probabil pe Roothooft, Grebon- 
val și Lhomme. Duminică sportivii romîni vor juca 
o partidă amicală împotriva unei selecționate franceze.

duminicâ se va 
Tata (R. P. Un- 

concurs in- 
caiac-canoe.

Și 
Ia 
mare 
de

Demian «culegind un balon 
la o repunere din margine. 
Lîngă el, Drobotâ urmărește 

cu atenție faza

Foto : T. Stama

Sîmbâtă 
desfășura 
gară) un 
lernațional
la care vor participa și spor
tivi’ romîni. Astăzi, au ple
cat în R. P. Ungară canoto
rii noștri Ivanov, Nicoară, 
Artimov, Conțolenco, Vernes- 
cu, Iacovici, Sidorov — 
campioni mondiali și Mircea 
Anastasescu — vicecampion 
mondial, care vor fi prezenți 
la startul întrecerilor. Dele
gația noastră este însoțită 
de antrenorul emerit Radu 
Huțan și antrsnoarea Maria 
Navasart.
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Astăzi, la Budapesta, 
încep campionatele de 
lupte libere ale Armate
lor Prietene. Țara noa
stră va fi reprezentată 
la aceste întreceri de 
mătorii sportivi: Gh. 
pălagă. Al. Marmara, 
Geantă, I. Chirilă, 
Tampa, Fr. Boia, N. 
vel și Șt. Stîngu.

ur- 
Tă- 
Al. 
Șt. 

Pa-

Pregătirile lotului reprezentativ de rugbi
In cadrul pregătirilor pentru meciul 

ța, rugbiștii din lotul republican au 
ieri, pe stadionul .23 August* din Capitală, 
un meci la două buturi. Au jucat .albaștrii’ 
(echipa probabilă) cu .galbenii* (echipa posi
bilă). Primii au cîștigat cu 8—3 (8—3), prin 
punctele înscrise de Irimescu (lovitură de pi
cior căzută), M. Rusu (încercare) și Penciu 
(transformare).

Meciul și-a atins scopul, ambele echipe fur- 
nizînd un rugbi spectaculos, deschis, în per
manentă mișcare. Majoritatea selecționabililor 
au manifestat o bună dispoziție de joc, furni- 
zînd faze de un bun nivel tehnic.

Evidențiați : Penciu, Ciobănel, Teodorescu. 
Demian, Irimescu, Moraru, M. Rusu, Teofilo- 
vici și Drobotă de la .albaștri*, Nedelcu, Nica 
II, Zlătoianu, Al. Ionescu, Florea 
de la .galbeni*.

Următorul meci de antrenament 
prezentativ va avea loc miercuri 
(T. St.).

cu Fran* 
susținut

Și

al
2

Râdulescu

lotului re- 
octombrie.

Participare valoroasă la „Regata Snagov"
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Victorie și la Jena!

După cum se știe, 
duminică dimineața se 
va desfășura pe lacul 
Snagov tradiționala 
competiție internațio
nală de canotaj aca
demic organizată de 
federația noastră de 
sporturi nautice. La ce
le șapte probe clasice 
ale concursului parti
cipă alături de 
mai buni canotori ro
mîni, schifiști 
R D. Germană,

cei

din 
R. P.

Polonă, R. S. Ceho
slovaca și R.S.F. Iugo
slavia. Printre con
curenți se numără spor
tivi reputați în frunte 
cu campionii europeni 
la schif simplu și du
blu canotorii ceho
slovaci Kosak., Andrs 
și Hoffman. întrece
rile vor începe la ora 
10 dimineața, startu
rile fiind programate 
din jumătate în jumă
tate de oră.

on

■—I 
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Astăzi la Arad, intilnirea internațională de fotbal
R. P. ROrilNĂ (tineret) - R. P. POLONĂ (tineret)

Pe stadionul „30 Decembrie" din Arad se desfășoară astăzi în- 
tîlnirea internațională de fotbal dintre reprezentativele de tineret 
ale R. P. Romîne și R. P. Polone. Meciul suscită un viu interes 
printre iubitorii fotbalului din localitate. Mulți dintre ei au asis
tat marți și miercuri la ultimele pregătiri efectuate de către cele 
două echipe.

Ultima oară selecționatele de tineret ale celor două țări s-au 
întîlnit la 24 iunie anul trecut la Rzeszow în 8. P. Polonă, unde 
rezultatul a fost 
cu 1—0.

Meciul de astăzi
Iosii Stremecki.

favorabil formației noastre, care a 

va fi condus la centru de arbitrul
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Un iruntos succes al scrimei noastre

Floretisiele R. P. Romine pe locul I
în turneul de la Leningrad!
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JENA 25. Permiteți-mi să dau 
în primul rînd cuvîntul pre
ședintelui clubului sportiv Mo
tor Jena, Eberhard Schindler : 
„Dinamo București a jucat ca 
o mare echipă. In clasamentul 
numeroaselor formații de va
loare internațională care au vi
zitat Jena, Dinamo se află pe 
primele locuri. Sint convins că 
dacă echipa romînă va repeta 
jocul prestat Ia Jena, drumul ei- 
în Cupa Campionilor Europeni 
ii este larg deschis".

Și acum, după ce am audiat 
cealaltă parte, să trecem la joc.

Dinamo a cîștigat datorită : 
1. Organizării excelente a jocu
lui; 2. superiorității tehnice e- 
vidente; 3. marii capacități de 
efort, ca urmare a unei dăruiri 
care a uimit tribunele stadionu
lui „Ernst Abbe".

Să recapitulăm ;
1. Dinamo a aplicat cu o sur

prinzătoare maturitate așezarea 
1—4—3—3. Rînd pe rînd, Ene II 
sau Frățilă au venit cu promp
titudine între Petru Emil 
covnicu, dezorganizînd 
rile germane încă din 
Vreau să subliniez însă
tot parcursul jocului capacita
tea ofensivă a echipei s-a păs
trat intactă, dinamoviștii atacînd 
deseori în cinci sau chiar în 
șase oameni. Deplasarea celor 
trei linii s-a făcut cu o mare

- Prin telefon de la trimisul nostru special I. Chirilă
viteză, astfel că distanțele din
tre ele s-au păstrat în 
nență. Menționez, spre 
mare, faptul că echipa 
a avut ocazii mult mai
roase, deși Motor și-a axat jo
cul pe atac, așa cum era de 
așteptat.

perma- 
confir- 

noastră 
nume-

2. Dinamoviștii au manifestat 
o netă superioritate tehnică in. 
condițiile terenului umed. Țîr- 
covnicu, Frățilă, Ene II (redivi- 
vus !), Petru Emil 
întrecut net pe...

(Continuare în

și Haidu l-au
Peter Ducke.

pag. 3-a)

De astăzi, piuă duminicii

Campionatele republicane 
de obstacole și dresaj

și Țîr- 
atacu- 

fașă.
că pe

Din nou, „oxere” și „porți” 
pe parcursul de obstacole, li
tere indicatoare pe terenul de 
dresaj și tribunele înțesate de 
lume pe baza hipică din calea 
Plevnei : se dispută campiona
tele republicane de călărie.-.

categorie mijlocie (8—9.30), ob
stacole categoria ușoară (9.30- 12 
manșa I și 15—16.30 manșa a 
II-a), obstacole categoria semi
grea (17—17.30 manșa I și 17.45— 
18.15 manșa a II-a). Simbătă, se 
vor desfășura probele de dresaj

cîștigat 

iugoslav
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' foita®a boxerilor noștri: R. P. Romînă-Scotia’ 7

Campionatele de scrimă ale Ar
matelor Prietene au continuat cu 
proba dc floretă fete (echipe). 
Manifcstînd o formă excelentă, 
floretistcle noastre au reușit să 
termine neînvinse turneul I

In primul meci, echipa R.P, Ro
mîne a avut drept adversară, re
dutabila formație a R.P. Ungare, 
pe care a întrecut-o cu scorul de 
9—3. In meciul următor, o nouă 
victorie a culorilor romînești, și 
mai categorică : 9—1 cu echipa 
R.P. Polone. ' 
susținut în 
lor U.R.S.S. 
favorite. Dar 
tre s-au impus de la început, 
conducînd în permanență : 3—0, 
5—2, 8—2, 8—3, și în cele 
din urmă 9—3.
'această performanța â 

ADUS LOCUL I ECIÎIPEI R.P. 
ROMÎNE CARE OBȚINE AST
FEL UN SUCCES DESĂV1RSÎT: 
VICTORIA, ATÎT IN TURNEUL 
INDIVIDUAL (OLGA ORBAN 

SZABO) CIT Șl IN ACELA PE 
, ECHIPE. In meciul eu echipa 

U.R.S.S., victoriile romînești au 
fost realizate de Olga Orban 
Szabo (3), Maria Vicol (3), Geta 

. Sachelarie (2) și Lidia Grieb (1). 
Floretistcle sovietice au ' „punc
tat" prin Biersațkaia, Baranova 
și Liubetkâia, toate cu cile o 
victorie. ’

Proba de floretă băieți (echipe) 
a avut o desfășurare dramatică 
fiind cîștigată de echipa R.P, 
Polone, după un baraj cu repre
zentativa U.R.S.S..în această pro
bă trăgătorii noștri s-au compor
tat bine, reușind să se claseze pe 
locul 3 cu 2 victorii, dintre care 
cea mai valoroasă au obținut-o la 
floretiștii R.P. Ungare, cu 9—2 
(Poenaru 3 v, Mureșanu 3 v, 
Falb 3 v.). Tot cu uu scor ca-

tegoric a fost întrecută și echipa 
li.D. Germane : 9—3.

Remarcabilă a fost evoluția fio- 
retiștilor noștri și în partida cu 
U.R.S.S., terminată nedecis : 
8—8. Au cîștigat floretiștii so
vietici, avantajați de o situație 
mai bună la tușe ( + 3).

întrecerile din cadrul campio
natelor Armatelor Prietene 
tinuă.

La o săptămînă după finala 
campionatului republican pe 
echipe, iubitorii de box își vor 
da din nou intîlnire, desigur, in 
potcoava stadionului Republicii, 
pentru a asista la confruntarea 
dintre reprezentativele R. P. 
Romîne și Scoției. Cele două 
formații se găsesc în fața 
de a patra întîlniri directe, 
acum echipa noastră a

celei 
Fină 
obți-

nut două victorii (6—4 și 7—3), 
iar o întîlnire s-a terminat la 
egalitate. Reprezentativa Sco
ției va sosi astă-seară pe ca
lea aerului. Din formație nu 
vor lipsi E. Armstrong (învin
gătorul lui C. Gheorghiu) și cei 
doi campioni ai Jocurilor Brita
nice R. Mallon (cat. cocoș) și 
Mc Kenzie (cat. semiușoaiă).

C. Vlad, unul din pre'tendenți la.: mai multe locuri da 
frunte in actuala ediție a campionatelor.

Meciul decisiv a fost 
compania floretiste- 
care porneau mari 
sportivele țării noas-

Multe momente pasionante au furnizat echipele de volei ale regiunilor Cluj și Banat, pe care 
le vedeți în fotografia de mai sus. întrecerile finalei p,e grupe de regiuni ale Spartachiadei de 
vară a tineretului, urmărite cu interes de colectiviștii din comuna Sanislău, au fost dominate de 
reprezentanții regiunii Maramureș care, de altfel, au ocupat locul 1.

Foto : B. Călătășanu

Cea mai mare competiție in
ternă începe astăzi cu următoa
rele probe :

8—9.30 : dresaj juniori ; 10—13 : 
dresaj categoria ușoară ; 14—
16.30 : obstacole categoria semi- 
ușoară (manșa I) ; 16.45—18.15 : 
obstacole categoria semiușoară 
(manșa a II-a). Tot astăzi va 
avea loc festivitatea de deschi
dere a campionatelor și festivi
tatea de premiere după proba 
de dresaj juniori.

Vineri, programul campiona
telor cuprinde proba de dresaj

categoria semigrea, obstacole ju
niori 16 ani, obstacole juniori 
18 ani, obstacole categoria mij
locie, iar duminică vor avea loc 
întrecerile de dresaj categoria 
grea, obstacole fete, obstacole 
echipe și obstacole categoria 
grea.

Așadar, timp de patru zile 
vom urmări întrecerile din ca
drul i 
care. : 
și în 
tive < 
nante.

campionatelor de călărie 
sperăm, ne vor dărui ca 
alți ani, spectacole spor- 
de bună calitate, pasio-

Inccpînd de astăzi Ia ștrandul Tineretului

4 ZILE DE ÎNTRECERI 
PENTRU MICII ÎNOTĂTORI

Tncepînd de astăzi și pînă duminica, ștrandul Tinere
tului din Capitală va găzdui un mare concurs rezervat 
celor mai tineri înotători bucureșteni. Timp de 4 zile în 
bazinul cu apă incălzitâ, se vor perinda sute de copii, 
elevi și eleve, pînă la 14 ani. Competiția este organizată 
de consiliul orășenesc UCFS și este dotată’cu o frumoasă 
cupă.

Micii concurenți vor putea participa la cîțe o singură 
probă (cu procedeul tehnic la alegere) numai pe dis.tan*a 
de 50 m. După cum se poate vedea, condițiile de parti
cipare sînt accesibile tuturor, mâi ales că ținerii înotători 
vor fi, împărțiti în doua . grupe : legitimați și netegifirrtati.. 
Se așteaptă deci o participare numeroasă.

Este interesant de menționat că organizatorii vor atri
bui numeroase premii tinerilor concurenți, profesorilor de 
educație fizică (care vor reuși cea mai bună mobilizare), 
precum și antrenorilor ai căror «sportivi vor realiza cele 
mai bune rezultate.

' lată programul întrecerilor : joi, vineri și simbătă (di
mineața de la ora 10 și după-amiază de la ora 16) se 
vor desfășura seriile, iar duminică, dimineață, de la 
ora 10, finalele.



AU FOST DESEMNAȚI CAMPIONII CAPITALEI
cadrul camp ion a tu- 
Capitalei au conti- 

cu probele 
liberă calibru redus 3x40 

pistol viteză și pistol calibru

întrecerile din 
iui individual al 
nuat marți și miercuri 
de armă 
focuri,
mare. în aceste ultime doua zile s-au 
înregistrat unele rezultate mai Dune. 
N. Rotaru a totalizat 385 p. la 40 
focuri in genunchi, T. 
poziția în picioare și 
poziții, G. Maghiar 586 
teză. în general însă 
s-a ridicat la valoarea
d a fost cel mai nimerit prilej de 
verificare înaintea campionatelor re
publicane. Lâ pistol viteză, de pildă, 
Șt. Petrescu. I. Tripșa, V. Atanasiu 
ți M. Dumitriu nu și-au realizat o- 
biectivele propuse. La pistol calibru

mare, de asemenea, aproape toți con- 
curenții 
zătoare 
cizie.

IATĂ
calibru 
niori : 
2.

au realizat cifre necorespun- 
la cele 30 de focuri de pre-

taru cu o medie de 382,5 p. 
in picioare: 1. T. Ciulu 364
L. Cristescu 355 p ; 3. N.

Noi recorduri republicane de juniori

REZULTATELE : armă liberă 
redus 60 focuri culcat, 

1. M. Lazăr (Știința) 578 
N. Dumitrescu (Olimpia) 578

se- 
p; 
p;

Ciulu 364 la 
1132 pe trei 
la pistol vi- 

concursul nu 
scontată deși

Fv'

Noi concursuri
Concursurile săptămînale de pistă 

continuă. Sîmbătă va avea loc pe velo
dromul din parcul sportiv Dinamo o 
nouă reuniune, organizată de clubul 
Voința. In program figurează probe 
de viteză, eliminare, demifond cursă 
cu adițiune de puncte deschise junio
rilor și seniorilor. Și-au anunțat par
ticiparea cei mai buni pistarzi de la 
duhurile bucurcștene. Primul start se 
va da la ora 16.

Sîmbătă și duminică se desfășoară 
pe șoselele din împrejurimile orașului 
Brăila două interesante competiții : 
ultima fază a „Cupei regiunilor" re
zervată juniorilor și tinerilor cicliști 
și „Cupa Brăilei" care reunește ru
tieri din mai multe centre ale țării.

i

T. CIULU

3. Gh. Gîrceag (Dinamo) 576 p. După 
două etape, M. Lazăr a fost de
clarat campion al Capitalei cu o me
die de 576,50 p. Armă liberă calibru 
redus 3x40 focuri seniori, poziția cul
cat : 1. N. Rotaru (Steaua) 393 p; 
2. M. Antal (Știința) 391 p; 3. A. 
Dumitrescu (Olimpia) 391 p. Cam
pion al Capitalei 
N. Rotaru care a 
de 392,5 p. Poziția 
N. Rotaru 385 p ; 2.

a fost declarat 
realizat o medie 
in genunchi: 1. 
T. Ciulu (Steaua)

Poziția 
p; 2.

Rotaru 
352 p. După două etape campion al
Capitalei a fost declarat N. Rotaru. 
Pe trei poziții: 1. T. Ciulu 1132 p; 
2. N. Rotaru 1130 p ; 3. L. Cristescu 
1118 p. Realizînd o medie de 1135 p 
N. Rotaru a ciștigat titlul 
pion al Capitalei. Pistol 
1. G. Maghiar (Dinamo) 586 
Tripșa (Dinamo) 582 p ; 3.
nasiu (Steaua) 582 p. După două eta
pe titlul de campion al Capitalei a 
revenit lui G. Maghiar cu o medie 
de 585 p. Pistol calibru 
G. Maghiar 281+298=579 
Giușcă 283 + 294=577 ; 3. 
triu 284+292=576. Titlul 
al Capitalei a revenit lui 
cu o medie de 580,5 p.

de cam- 
viteză: 

p; 2. i. 
V. Ata-

mare': 1.
2. L.

M. Dumi- 
de campion 
G. Maghiar

In ultima perioadă de timp, tinerii 
noștri atleți au stabilit noi recorduri 
republicane. JUNIORI CAT. I- : 390 
m : I. Osoianu (Dinamo București) 35,8 
sec.-rec. egalat; 500 m: I. Osoianu 
1:05,4; 4x100 m: Dinamo Buc (Raica, 
Osoianu, Ciobanu, Moldoveanu) 42,8; 
Dinamo Buc. (Mano’escu, Raica, Cio
banu, Grigorescu) 42,6; 4x400 m: echipa 
R.P.R- 3:21,8; 3 km marș: L. Caraiosi- 
foglu (Dinamo Buc.) 13:13,4; disc (2 
kg): l. Naghi (Harghita Tg. Mureș) 
48.08; ciocan (7,257 kg) :Gh. Costache 
(CSS Buc.) 55,86; JUNIORI CAT. A 
II-A: 60 m: P. Ciobanu (Dinamo Buc-) 
6,8; 200 m: P. Ciobanu 22,3; 300 m: 
P. Ciobanu 36,6 — rec. egalat; 500 m: 
P. Ciobanu 1:06,8; 1000 m: I. Domocof 
(Brașov) 2:39,0 ; 4x100 m : 
(Barbu, Sarău, Ciobanu, 
45,9; JUNIOARE CAT. A 
D. Birsan (Dinamo Buc.) 
egalat; COPII: 60 m: T 
Cluj) 7,5; lungime:
Iași) 5,87; greutate (4 kg): R. Fenerstein 
(Cluj) 12,56.

CAMPIONATUL PE ECHIPE 
AL CAPITALEI

Dinamo Buc.
Mihulescu)

II-A: 500 m:
1:18,1 - rec. :

D. llieș (SSE
C. Albu (CSMS

Dinamo și Steaua învingătoare

La sfîrșitul săptămînii trecute a avut 
loc ultima etapă a campionatului Ca
pitalei pe echipe de raioane. In prima 
grupă, pentru desemnarea locurilor 1-4, 
au concurat atleții din raioanele 23 
August (277 p), 16 Februarie (245 p), 
V. I. Lenin (235 p) și 1 Mai (142 p). 
Echipele din grupa a II-a s-au clasat 
în ordinea: Grivița Roșie, Nicolae Băl- 
cescu, Tudor Vladimirescu, 30 Decem
brie.

Dintre rezultatele înregistrate în ul
tima etapă singurul de valoare inter
națională este cel realizat de LIA 
MĂNOLIU la aruncarea discului: 
53,17 m.

Iată citeva rezultate: BĂRBAȚI: 
100 m. Al. Tudorașcu 10,9; 200 m: M. 

: Isbășescu 21,7; 400 m: Gh. Zamfirescu 
49,7 ; 800 m : N. Mira 1:57,4 ; 10 km 
marș:- M. Perșinaru 49:30,8; lungime:
H. Albrecht 7,03;' înălțime: M. Savilo
I, 80; triplu: M- Zaharia 14,11; greutate: 
C. Crețu 16,03; ciocan: C. Drăgulescu 
53,81; suliță: Al. Bizim 72,03; FEMEI: 
100 m: M. Miliadis 12,5; 200 m: M. 
Nicoară 27,2 ; 800 m : L. Frunză 2:24,0; 
80 mg: M. Budan 11,6; înălțime: M. 
Pândele 1,50; lungime: V. Ciulinaru 
5,52; greutate: A- Gurău 14,58; suliță: 
F. Miinea 41,58. (N. D. NICOLAE-co- 
resp).

în campionatul republican
riana Ciogolea - Julieta Namian 
0—6, Serester - Bosch 6—1, 6—0, 
Țiriac, Serester - Bosch, ~ 
7-5, 8-6, 4-6, 3-6, 7-5;
Știința 11—2 : Țiriac - Burciu 
7—5, Serester - T. Bădin 7—5, 
6—1, Țiriac - T. Bădin 6—3, 6—1, 
Serester - Burciu 5—7, 6—3, 2—6, 
6—4, Dron - Dimache 6—1, 8—6, 
Iudit Dibar - Ecaterina Horșa 
2-6, 6-4; Steaua-Progresul 11-0: 
mureanu - Bosch 6—4, 
Năstase - Bosch 6—4, 6—4, 6—3, C. Po- 
povici - Boaghe 6-4, 6—0, 6-4, I- Năs
tase - Burcea 6—0, 6—3, 6—2, I. Năs
tase - Boaghe 6-4, 6—1, 6—2, Niculescu- 
Țereanu 6-2, 6—0, Mărmureanu, C. 
Năstase - Bosch, Caralulis 6—3, 6-2, 
6—8, 6-3, C. Popovici, I. Năstase- 
Boaghe, Țereanu 6—3, 5—7, 6—4, 6—4. 
Meciurile de simplu femei și dublu 
mixt nu s-au disputat încă.

Sîmbătă (ora 15) și duminică (ora 
8,30 și ora 15) va avea loc în Capi
tală, întîlnirea Dinamo-Steaua. Jocu
rile se vor desfășura pe terenurile 
Dinamo.

In cadrul campionatului republican 
pe echipe, s-au înregistrat următoarele 
rezultate:

Steaua - Știința 10—3 : Mărmureanu- 
Burciu 3-6, 4-6, 6-0, 6-2, 6-1, C. Năs- 
tase - T- Bădin 1—6, 6—2, 6—1, 6—3, 
Mărmureanu - T. Bădin 5—7, 6—1, 6—0, 
6—4, C. Năstase - Burciu 6—3, 6—2, 6—2, 
Eleonora Roșianu - Ecaterina Horșa
1— 6, 2—6, Niculescu - Dimache 6—8,
2— 6, El. Roșianu, I. Năstase - Ec. 
Horșa, Bardan 2—6, 4—6; Dinamo-Pro- 
gresul 10—3: Țiriac-Boseh 6-2 6—2, 8—6, 
Dron - Boaghe 6—2, 6-0, 6-3, Verone- 
Țereanu 6—4, 6—4, 8—10, 0—6, 3—6, Ma-

2-6,
6-2, 

Caralulis 
Dinamo- 
6-2, 6—3, 
6-4, 1-6,

6-3,
6-1,
6-2,
6-4, 

Măr- 
6-3, 6-3, C.

„CUPA STEAUA'

379 p ; 3. L. Cristescu (Steaua) 374 p. 
Campion Capitalei este N. Ro-

Campionatul individual al R. P. R.
Intre 1 șl 6 oclorabrie 1963, In opt orașe 

din țară, se va ăesiășuia faza de zonă a 
campionatului individual de box senioii, 
pe anul 19S3. după progxamul următor :

CIMPULUNG MUSCEL ;
CAT, MUSCA : C. Buzuliuc, L Margelatu, 

Fl# Popescu, I. Stoian, CAT. COCOȘ : S. 
Crăciun, D. Vagii. CAT. PANA ; Gh. An- 
ghe], Gh. Gofog-m, M. Ene, R. Șerban, 1. 
Costin, A Murg. CAT. SEMIUȘCARA : S 
Bîrsu, V. Preoroc, T. Diancu, D. Dosan, Gr. 
Crăciun, T. Tăilăloagâ. CAT. UȘOARA : 
N. Calija, A. Gărdescu, 1. Olîeanu, l. Bă- 
descu, I. Țoth. CAT. SEMIMIJLOCIE : V. 
Mirza, M. Ionescu, Șt Pavel, V. Chiriac, 
C. Manolache, M. Rusu. CAT. MIJLOCIE 
MICA : V. Bogoi, I. Șeiban, FI. Surugiu, 
C. Koncsag. CAT. MIJLOCIE : Gh. Neagu, 
Gh. Totka CAT. ’SEMIGREA : E. Ianovici, 
L Csutar. CAT.

BAIA MARE t
CAT. MUSCA : 

dm, S. Croitam, 
CAT. COCOȘ : L. 
Bîrsan, A. Cc-------- __
V. Gheorghe, I Turcu, Gh. Ivănoiu, C. 
Odicâ, T. Maieu. CAT. SEMIUȘOARA : I. 
Fâtruț, M. Radu, Gh. Simionescu, S. Bălan, 
S. Bucurei, P. Puiu. CAT. UȘOARA : O. Ba
ciu, Gh. Cojocam, S. Slaicu, A. Ghiță, M. 
Btedl. CAT. SEMIMIJLOCIE : 1. Covaci, E.

! Popa, N. Stoenescu, N. luga, C. Frâțescu, 
A. Pițigoi. CAT. MIJLOCIE MICA : N. Moț, 
N. Paiaschiv, F Cîrlogea, A. " ~

: CAT. MIJLOCIE : I. Păunoiu, 
Ghiță (II). CAT. SEMIGREA :

; Gh. Simion. CAT. GREA :
< Leiba.

CRAIOVA :
CAT. MUSCA : A. Baiiciu, , . _______

i A. Constantin, Gh. Vincze, E. Iliescu. CAT
” Miron, S. Păun, l. Meehea. 

Moldovan, l. BalaJ, C $te- 
C. Radulescu, FI. 

SEMIUȘOARA : l. Vișinescu, 
Ailenei, M. Băloiu. C. Ro-

lea. D, Șerban, M. Bucși. CAT. SEMI
UȘOARA : I. Fldrea. . Gh. Stpn. L. Soci. 
V. Ionescu, Gh. Roșea, A. Vănut. CAT. 
UȘOARA r Gh. Manea, M. Bănică. Gh. Pe- 
tie. I. Maieu, I. Mărculeț. CAT. SEMIMIJ
LOCIE : Șt. Vituș, I. Sălciu, I. Binder, V. 
Ștefan, I. Pop, F. Silaghi, Gh. Enculescu. 
CAT. MIJLOCIE MICA : M. Balaș, P. Mii- 
cescu, Gh. Maidan, C. Chirică, Șt. Gheor- 
ghe. CAT. MIJLOCIE : P Cîmpeanu, O. Ur- 
lățeanu, G. Trică. CAT. SEMIGREA : I. 
Ivan, I. Grăjdeanu, C. Petrenciuc, CAT. 
GREA : V, Mariuțan, V. Rahău.

La-

SEMIGREA : E.
GREA : M. Gheorghioni.

D. Davidercu, I. Alexan- 
S. Costescu, V. Budulici. 

. Ambiuș, M. Nencu. V. 
’oman. CAT. PANA : P. Vanea, 
„ I. “ — - - -

GALAȚI :

CAT. MUSCA : I. Otvos, D. Bâceanu, C. 
Soșoiu, C. Pop, N. Gîju. CAT. COCOȘ : 
N. Mîndreanu, Gh. Ghiță, I. Manea, P. 
Ganea. CAT. PANA : E. Cișmaș, I. Soaie, 
M. Dubenco, I. Marinescu, A. Stănescu, 
V. Hrenciuc. CAT. SEMIUȘOARA : C. Rusu, 
D. Dumitrescu, I Militam, V. Cotari», Gh. 
Prunea, A. Naghi. CAT. UȘOARA : D. Ro
man, P. Radu, M. Crăciun, Gh. Palangâ, 
M,. Pintilie. CAT. SEMIMIJLOCIE : C. Bog
dan, I. Rodicenco, M. Ionescu, I. Sigheti, 
l. Bogdan, I. Baciu, Gh. Citirea. CAT. MIJ
LOCIE MICA : C. Stănescu, V. Lăzăreanu, 
F. Mustață, I. Paduraru, V. Patru. CAT. 
MIJLOCIE : Cs. Naghi, I. Istrate, C. Bilă. 
CAT. SEMIGREA : E. Schnap, D. Pavel. 
CAT. GREA : T. Bascuab, C. Cîrstea.

A. Veideș, A. Tomescu, Gh. Badiu, T. 
zâi. CAT. PANA : M. Goanță, Șt. Sipoș, 
D. Enache, D. Fieiaru, Z. Pazmani, A. 
Murg. CAT. SEMIUȘOARA : Gh. Vieiu, M. 
Scherer, P. Anghel, V. Tudose, I. Kaniero,
S. Popa. CAT. UȘOARA : Șt. Popoacă, M. 
Mușat, L. Ciorna, I. Hodoșan, M. Gheor- 
ghe. CAT. SEMIMIJLOCIE : V. Dobre, A. 
Buchete, M. Bălan, N. Dumitru, D. Ionesau, 
D. Linca, M. Sima. CAT. MIJLOCIE MICA : 
I. Oiteanu, A. Tarpai, Gh. Preda, N. Pi
cior, M, Panait, A. Moise. CAT. MIJLOCIE :
T. Nicolae, D. Bălăci, A. Teodorescu. CAT, 
SEMIGREA : M. Nicolau^ A. Gali. CAT. 
GREA : Șt. Szentanani,

Stadionul Tineretului din Capitală 
va găzdui la sfîrșitul acestei săptă- 
mîni un interesant concurs de atle
tism, dotat cu „Cupa Steaua". între
cerile, Ia care vor lua parte atleți și 
atlete din toate cluburile bucureștene, 
reprezintă ultimul prilej de verifi
care înaintea ediției a XV-a a Cam
pionatelor internaționale de atletism 
ale R.P. Romine. „Cupa Steaua” va fi 
atribuită sportivului a cărei perfor
manță totalizează cele mai multe 
puncte după tabela internațională.

Repartiția probelor în cele două zile 
de concurs este următoarea: simbStă 
(de la ora 15): 100 m, 400 m, 800 m, 
5000 m, 110 mg, 3000 m obst- 4x100 m, 
prăjină, triplu, suliță (bărbați); 100 
m, 400 m, 80 mg, înălțime, greutate, 
disc, suliță (femei); duminică (de la 
ora 9): 200 m, 1500 m, 10 000 m, 400 
mg, 10 km marș, 4x200 m, înălțime, 
lungime, greutate, disc, ciocan (băr
bați); 200 m, 800 m, lungime, 4x100 m 
(femei).

REȘIȚA :

A. Gali.
T. Dumitroaia.

Boia, C. Nîcu
Gh. Bucur, A.

Alexandru,
Filip, M.

I
D.

Șt. Antonescu.

! COCOȘ : D 
CAT. PANA : N 
lânescu, GE Dumitiescu, 
laocu CAT . ..........
V. An’ohl. M 
taru, D. Vituș CAT UȘOARA : M Dumi
trescu, A. Gîndac, P Păcuraru. M Culcear, 
1. Dumitru. CAT. SEM)MI)LOC1E : M. An
ghel, L. Mocanu, V. Dobre, Gh. Altill, Gh. 
Picior, A. Kiraly, N. Cîmpeanu. CAT. M1I- 
LOC1R MICA : Gr. Enache, I. Manitiu 1. 
Manole, I. Nyirl. CAT. MI)LOC1E : C. No
stru, N. Rotaru. T. Mașcovescu, V. Tecu- 
ee.anu CAT. SEMIGREA : V. Gheorghiu, 
P. Kurunczi. CAT. GREA : O. Cioloca, 1. 
Cioran,

CtUT t
CAT. MUSCA : C. Gruescu, P. Covaliov, 

D.‘ Roșianu, 1 Lunge, Șt. Molnar. CAT. 
COCOȘ : P. Ghiurcâ, A. TȘrok, N. Aliuțâ, 
A. Sinxion. CAT. PANA : V. Antonio, C. 
Bădulescu, Șt. Văcaru,. P, Banga, 1. Ta- 
bacu, M. Marinescu, C. Popa. CAT. SEML 
VȘOARA : Gh. Stăncuț, R. Nadler. M Te- 
lelan, L Chirita, N. Lovaș, B. Filip. CAT. 
UȘOARA : A. Spătaru, M. Ceaușu, S. But
ton, I. Burudj-an, I. Stoica. CAT. SEMIM!)- 
LOCIE .’ L Marin, l. Mărgean. P. Frătilă. 
A. Ganescu, I Pițu, V. Marinescu. CAT. 
MIJLOCIE UȘOARA : V. Noagu, I. Șunică, 
M. Scanat, I Grosu, 1, Gheorghe CAT. 
MIJLOCIE : P. Deca, M. Staicu, V Moraru. 
CAT. SEMIGREA : * “ - - -
CAT. GREA : V.

PLOIEȘTI :
CAT. MUSCA :

tteanu, C. Dincă. .. ____ _
bravă. CAȚ. COCOȘ : N. Băleanu, 
răruș, E. Gale, T. Szabo, CAT. rn.-r- ; 
C. Gheorghiu, A. Zaibel, I, Bieazu, G. Ti-

P. Mentzel,. C. Peterman. 
Netea, I. Enache.

Șt. Constantin, I. Giăj-
V. Nâțoi, I. Mica. N. D.um- ---- - - — , A Mq_ 

PA.«JL :

CONSTANȚA :

CAT. MUSCA : M. Olteanu, Șt. Ispas, A. 
Regep, C. Aanel, V. Stoica. CAT. COCOȘ :

Nuri, I. Optășeanu, 
P. Toth. CAT. CO- 

Florea, V. Mihăilă, 
PANA : I. Negru, Gh.

Gh. Barbore, N. Deicu. CÂT. SEMIUȘOARA : 
F. Lovaș, I. Dumitrache, C. Litră, H. Ze- 
chia, E. Gall, D. Minea. CAT. UȘOARA : 
C. Mihai, P. Baltă, P. Jipa. O. Mărăcinea- 
nu, B. Ftorescu. CAT. SEMIMIJLOCIE : Gh. 
Vlad, I. Enache, E. Dănilă, I. Iuhas, Gh. 
Hie, Gh. Popa, A, Majai. CAT. MIJLOCIE 
MICA : C. Gheorghe, L. Gavrilă, I. Pițigoi, 
Șt. Miloneanu, C. Manea. CAT. MIJLOCIE : 
Gh. Buzatu, N. lovu, D. Șandru.
SEMIGREA : Șt. Cojan, FI. Dudea. 
GREA ; N. Motoc.

CAT. MUSCA : Amet
O. Gorea, C. Macovei, 
COȘ : A. Iliescu, M.
A. Moldovan. CAT. .
Răileanu, C. Negoescu, D. Mușat, M. Pîrvu,

Campionatul
Marți s-au disputat la ștrandul Ti

neretului două jocuri restanță în cam
pionatul categoriei A.

STEAUA - RAPID 4-0 (0-0, 3-0, 
1-0, 0-0). După o repriză egală mi
litarii iși impun superioritatea în cea 
de a doua, înscriind de trei ori- In 
ultimele două reprize tinerii feroviari 
joacă foarte bine, mai ales în apărare, 
cedînd doar o singură dată. A fost un 
joc plăcut, replica rapidiștilor fiind 
deosebit de dirză. Au înscris: Țăranu 
(2) și Firoiu (2).

categoriei A
DINAMO - ȘTIINȚA BUC. 3—1 (2—0, 

0—0, 0—0, 1-1). Dinamoviștii au reușit 
să cîștige mai greu decît arată scorul. 
La început, Mărculescu (Știința) ra
tează un 4 m. și dinamoviștii plecați 
pe contraatac deschid scorul. După 
puțin timp Zahan înscrie, majorind 
scorul la 2—0. Apoi două reprize la 
rînd nu se înscrie nimic, pentru ca 
în ultima fiecare echipă să marcheze 
cite un gol, prin Fleșeriu (Dinamo) 
și Cloșcă (Știința). (Cornel Tâutu-co- 
resp.).

MODIFICĂRI ÎN PDOCRÂMUL CAMPIONAT» MASCIHIN
In interesul desfășurării în cît i»ai 

bune eondifmni a pregătirilor lotului 
reprezentativ în vederea campionatului 
mondial de handbal în 7r din martie 
1961. federația a procedat la schimbarea 
datelor unor jocuri din categoria A 
(masculin). Aceste meciuri sînt urmă
toarele :

Din etapa a VI-a (13 octombrie): 
IH'iamo fiacâu—Steaua se va disputa ta 
2 octombrie. 
natno București

Din etapa a 
CȘMS lași — 
lata Galați — 
nam.o București 
avea toc Ia 10 octombrie, pe terenurile 
primelor echipe.

iar Rafinăria Teica jen-Bi
la 3 octombrie.

VI l-a (20 octombrie) : 
Rafinăria Teleajen, Ști- 
Rapid Rueuresti și I)i- 
— Steaua București vor

3UMINICĂ : DOUĂ CUPLAJE 
IN BUCUREȘTI

La sfîrșitul acestei săptămini, în Ca
pitală slut programate două întîlniri mas
culine și două feminine în cadrul cam
pionatelor republicane. Ele vor ferma 
obiectul a două cuplaje:

ceasurile

Pe terenul din Ciulești

Pe terenul Progresul

CAMPIONATUL COOPERAȚIEI 
MEȘTEȘUGĂREȘTI

Ora 15,30‘ Confecția — Rapid (f) 
16.30: Progresul — Știința 

București (t).

Moderne

ROPiNA

Ora 10: Steaua — CSMS lași (m)
Ora 1135; Rapid — Dinamo Bacă» 

(masculin). '

Această întrecere a ajuns la faza 
nală, care se va desfășura în zilele 
27. 28 și 29 septembrie la Bacău. S-au 
calificat pentru finală echipele urmă
toare :

La masculin : formațiile Voința 
București, Oradea, Agnita, lași.

La feminin : Voința din 0dorinei, Iași 
București și Sighișoara.



iama București — Motor Jena 1-0 (0-0) Marginalii la etapa de duminică a categoriei C
(Urmare din pag. 1)

Marea capacitate de dăruire a fot- 
tilor dinamoviști trebuie atribui- 
îtregii echipe, dar totuși nu mă 
abține să nu-i notez pe cei mai 
dintre cei buni la acest capitol : 

vnicu, frații Nunweiller, Frățilă 
ie II.

rog să mă iertați pentru acest 
arie" cam lung. începe filmul : 
bitrul polonez Storoniak, care va 
uce satisfăcător, fluieră începu- 
iar o mie de trîmbițe încep eon
ii lor monoton și asurzitor care 
a stinge treptat pină în minutul 
Frații Ducke declanșează primul 

dar perechea Nunweiller lichi- 
ă cu prestanță incursiunea. Re- 

atacului nostru demonstrează 
liat tribunei că Dinamo. n-a venit 
e apere. Motor joacă însă foarte 
Rind pe rind, Frățilă, Haidu, Ene
Țîrcovnicu sînt placați fără ba-

dar e blocat. Trom- 
în ce mai slab.
golul : Haidu atacă 
de tușă, iar Otto e 
la fault. Execută

min. 12 Haidu execută un cor- 
iar Frățilă reia cu călcîiul pe lîn- 
ară. Echipa germană nu izbutește 
reacă prin zidul apărării noastre, 
suturile atacanților săi sînt impre-

Treptat, trioul nostru de mijloc 
î stăpînire pe centrul terenului, 
imoviștii joacă „cu tempo" evitînd 
lirile.

min. 28 Haidu demarează, cen- 
ta precis și Frățilă reia cu capul 
e bară, ratînd o mare ocazie. Ata- 
le germane continuă să fie lipsite 
legătură. In min. 29 însă, frații 
ke, âflați în careu, primesc o 
ge în poziție de ofsaid, toată lu- 

prevede fluierul arbitrului, dar 
:u este cel obligat să pună capăt 
i, plonjînd excepțional între Pe- 
și Roland. în min. 39 Pîrcălab e 
at de Frățilă, driblează, trece de 
nul apărător și în poziție clară de 
este trîntit în careu de fundașul 
tzat, venit în ultimă instanță. Să 
lem că în această perioadă Ene II, 
t la șold, a jucat extremă dreaptă 
za reveni după pauză în centru.

Primele 45 de minute se încheie în 
nota de superioritate a echipei noas
tre.

La reluare se simte o și mai mare 
încredere în rindul Jucătorilor noștri, 
care merg la victorie. în min. 46, Pîr
călab sprintează, cîștigă 5 metri în 
cursa de 20 m cu Woitzat și centrează 
de pe linia de corner. Frățilă ratează 
milimetric. Trei minute mai tîrziu, a- 
celași Frățilă ajunge față în față cu 
portarul Fritzsche, 
petele sună din ce

In min. 53 cade 
vertiginos pe linia 
nevoit să recurgă
Frățilă din marginea careului. Trei a- 
părători îl încadrează pe Nunweiller 
III, autorul primului gol de la Bucu
rești. Stoperul nostru se înalță ca 
pentru lovitură cu capul, fenta reu
șește și Țîrcovnicu, venit din urmă, 
reia puternic, tot cu capul, in colțul 
sting : 1—0 1

Echipa germană aruncă în luptă ul
timele forțe. Rind pe rind, Miiller, P. 
și R. Ducke încearcă să pătrundă, dar 
văzînd drumul complet barat șutează 
de departe. Datcu apără și, mai ales, 
culege tot. în min. 61 Haidu demarea
ză din nou, centrează Ia semiînălțime 
și Frățilă reia din plonjon pe lingă 
bară. Mai sînt 29 minute de joc dar 
totul demonstrează că „zarurile au fost 
aruncate". Ultimele cinci minute se 
desfășoară la centru, disputa fiind 
practic încheiată. Fluierul final mar
chează sprintul tuturor jucătorilor di
namoviști spre căpitanul lor, Nunweil
ler III. Echipa noastră salută publicul, 
victorioasă 
fapt pentru 
licitări.

Au jucat
DINAMO

Ier III, Ivan — Petru Emil, Nunweil
ler IV — Pîrcălab, Frățilă, Ene II, 
Țîrcovnicu, Haidu.

MOTOR : Fritzsche — Otto, Stricks- 
ner, Woitzat — Rock, Marx — Lange, 
Miiller, P. Dueke, Seifert, R. Ducke.

în primul tur al C.C.E., 
care toți băieții merită fe-

formațiile :
: Datcu — Popa, Nunweil-

ACTUALITĂȚI
UNICA, CUPLAJ IN CAPITALA ALTE MECIURI INTERNATIONALE

eciurile de categoria A de dumi- 
se vor disputa în program cuplat 

itadionul Republicii, după cum ur- 
ză : ora 14.15 : Steaua — Crișul ; 
16 : Dinamo București — Siderur- 
11.
Ite meciuri : teren Politehnica 

C.A.M.), ora 9 : Știința București 
Jetalul București (camp, de juni- 
; ora 10,45: Știința București — 
ilul București (cat. B). Stadionul 
imo, ora 10 : Dinamo Victoria — 
R. Roșiori (cat. C).

)e la I. E. B. S,

Prima decadă a lunii octombrie se 
anunță deosebit de bogată pentru fot
baliștii noștri. In afara meciurilor de 
la 9 octombrie cu Turcia (între echi
pele A și de tineret), vor mai avea îoc 
următoarele partide : 2 octombrie, la 
Ploiești : lotul R.P.R. — Fortuna Ge- 
leen (Olanda) ; 3 octombrie, la Timi
șoara : Știința — Vojvodina Novisad 
(R.S.F.I.); 4 octombrie, la București : 
Progresul — Fortuna Geleen ; 6 oc
tombrie, la Ploiești : Petrolul — Voj
vodina Novisad ; 7 octombrie, în R. D. 
Germană: R. D. Germană — R. 
Romînă (juniori). 8 octombrie — 
nou meci al Vojvodinei Novisad, cu 
adversar încă nedesemnat.

P. 
un 
un

ntru campionatele europene de volei 
vor avea loc în perioada 24 oc- 

>rie — 2 noiembrie 1963. se pun în 
are bilete și abonamente începînd 
oi 26 septembrie a.c., pentru clubu- 
și asociațiile sportive din întreprin- 
și instituții.

oarece cererile de bilete sînt mari, 
urile și asociațiile sportive se vor 
sa pentru bilete și abonamente 

la data de 5 octombrie a.c la 
l.S., Serviciul manifestații sportive 
on 11.60.52.
îă la aceeași dată se vor prezenta 
iociațlile sportive care au contracte 
.E.B.S. pentru a-și ridica cotele de 
e.

campionatele europene de volei, 
lisele UCFS - - - ------------
ini valabile.

AZI, MECI AMICAL PE STADIONUL 
PROGRESUL

Cu începere de la ora 16, Progresul 
întîlnește azi pe stadionul său forma
ția Flacăra roșie București care ac
tivează în categoria C. La ora 14,15 : 
Vulcan (camp, orășenesc) — Victoria 
Giurgiu (cat. C).

de toate categoriile

★
internațională de box
SCOTIA care va

ntru întîlnirea 
’. ROMÎNA -

lcc pe stadionul Republicii (peluza 
mbătă 28 septembrie 1963 orele 19.30 
ele s-au pus 
lilete din str.
i Victoriei nr.
I.

in vînzare la casele 
Ion Vidu. Pronosport 
2 și stadionul Repu-

★
ntru finalele campionatului R.P R. 
tălărie — obstacole și dresaj — ce 
zor desfășura Ia baza hipică din 
a Plevnel între 26—29 septembrie 
ele s-au pus în vînzare la casele 
str Ion Vidu. Pronosport calea Vic- 
i nr. 2 și stadionul Republicii, 
zilele de desfășurare a competiției 

ele se găsesc la casele bazei.
★

ntru meciurile de fotbal :
EAUA BUC _ CRIȘUL ORADEA 
NAMO BUC. - SIDERURGISTUL 
ATI
vor avea loc pe stadionul Repu- 

i duminică 29 septembrie a c. de Ia 
> 14,15 și respectiv 16. biletele se 
în vînzare începînd de azi 26 sen- 

>rie a.c la casele de bilete din str. 
Vidu, Pronosport calea Victoriei nr. 
genția C.C.A. B-dul 6 Martie, sta
nele „23 August”, „Republicii", Di
li și Giulești.

★
aduce la cunoștință că, începînd de 
tta de 1 octombrie a.c., se deschide 
lai de inițiere de înot pentru copil la 
nul acoperit Floreasca.
icrierile se fac la complexul sportiv 
easca teleJon 11 64.06, între orele

I

Cele 24 de meciuri de categoria C disputate 
in 22 de localități din țară (la București și 
avut loc cite două partide) au fost bogate 
mente, lucru de care cititorii iși pot da seama trecîmd 
in revistă amănuntele alăturate, oferite de corespon
denții noștri. Reiese între altele că o serie de echipe 
(Flamura roșie Tecuci, Dinamo Victoria București, Fa
ianța Sighișoara, Recolta Caret, Unirea Dej, C.F.R. Ro
șiori) se prezintă in general bine pregătite ; iar meciu
rile Chimia Onești — Moldova Iași și Electrica Con
stanța — Victoria Giurgiu s-au 
bit. Alte formații, ca de pildă Textila Sf. Gheorghe, 
Rapid Tg. Mureș, Siderurgistul Hunedoara etc. au luat 
un start slab și continuă să aibă comportări nesatis
făcătoare. Un semn de întrebare îl ridică Laminorul 
Brăila, ai cărei jucători se pare că s-au înfumurat 
după succesele din etapele trecute și, în consecință, du
minică au pierdut pe teren propriu primul punctJ

Făcînd o mică socoteală se poate observa că cei mai 
activi in intilnirile de duminică s-au

duminică
Arad au 

in evenî-

distins in mod deose-

arătat a fi înain-

lașii celor 12 echipe din seria Est care au marcat nu 
mai puțin de 23 de goluri, urmați in acest clasament al 
eficacității de cei din seriile Vest și Nord (cu cite 18 go
luri) și Sud (17 goluri). De altfel, atacanții din seria Est 
au înscris 
mate pină 
ține : 70.

In mod 
trecute la 
care arbitrul Șt. Brasai 
min. 66 deoarece Minerul rămăsese în 6 jucători (con
form regulamentului, un meci nu poate fi considerat ca 
desfășurindu-se in mod regulamentar dacă într-una din 
cele două echipe sint mai puțin de 7 jucători); Enderle, 
Bendean și Șușlariuc au fost eliminați, iar Adam și Ma
raton au părăsit terenul. Este necesar ca F. R. Fotbal 
să ia măsurile care se impun.

In 
date 
7 in

cele mai multe puncte (85) in etapele cor.su- 
acum, iar cei din seria Nord, cele mai pu-

neplăcut au impresionat neregularitățlle pe-
Arad la partida C.F.R. — Minerul Deva, pe

— Tg. Mureș a întrerupt-o in

încheiere și aici o „microstatistică“: au fost 
9 lovituri de la 11 m (6 transformate) dintre 
favoarea echipelor... gazdă.

acor- 
care

★ ★ ¥
SERIA EST min. 25. (P.

(min.
(min.
Mol-

Cilievici (min. 
și 88) pen- 
52) pentru 

coresp.).
MOLDOVA 
bun nivel 

a 4 000 de

și 63), 
Grunzu

cind au fost 
goluri prin: 

Anastasiadis 
și Gh. Go-

BRĂILA - RAPID 
Laminorul s-a pre-

MOLDOVA MOINEȘTI - RUL
MENTUL BÎRLAD (2—2). Rezultatul 
nedreptățește echipa gazdă care a 
dominat mai mult. Au înscris : Ma- 
nolache (min. 8), Miculescu 
20) pentru Rulmentul, Gavrilă 
22) și Suțilă (min. 90), pentru 
dova. (P. Prisecaru — coresp.).

DINAMO SUCEAVA - RAPID MI- 
ZIL (4—1). Un meci de mare luptă 
dar de slab nivel tehnic. Dinamo- 
viștii au ratat un penalti și au avut 
foarte multe ocazii de a majora 
scorul. Au marcat:
25 și 79), Lavric (min. 50 
tru Dinamo, Ivan (min. 
Rapid. (R. Munteanu —

CHIMIA ONEȘTI - 
IAȘI (3—0). Un joc de 
tehnic, disputat în fața
spectatori. Chimia a dominat în spe
cial în repriza a doua 
înscrise și cele trei 
Antal (min. 64 
(min. 80). (Gh. 
run — coresp.).

LAMINORUL 
FOCȘANI (1-1).
zentat foarte slab, Rapid a avut o 
apărare bună și a contraatacat peri
culos reușind să înscrie in min. 25 
prin Dragu. Egalarea s-a produs abia 
în min. 89 prin Cazan. (N. Costin — 
coresp.).

UNIREA BOTOȘANI - TEXTILA 
BUHUȘI (3—2). Jocul a dat multe 
emoții spectatorilor prezenți întrucît 
în min. 75 era 2—0 pentru Textila 
care marcase prin Rusu (min. 12) și 
Raih (min. 62). ca urmare a 
mai organizat- In min. 75 
reduce handicapul, Olaru 
în min. 86 din lovitură de
și Popescu înscrie golul victoriei în 
ultimul minut al meciului ! (T. Un- 
gureanu — coresp.).

METALOSPORT GALAȚI - FL. 
ROȘIE TECUCI (1-3). Oaspeții au 
practicat un joc de bun nivel tehnic 
și au ciștigat pe merit prin golurile 
înscrise de Roman (min. 27 și 43) 
și Păun (min. 
pei locale a 
(min. 87 din 
sport) a fo6t
intenționată a adversarului. (N. Cri- 
cică — coresp.).

SERIA SUD
PROGRESUL ALEXANDRIA - 

PORTUL CONSTANȚA (1-0). Victo
rie meritată a Progresului care a 
dominat mai mult. Golul victoriei a

unul joc
Fierarii 

egalează 
la 11 m

fost înscris de Lalu în 
Baicu — coresp.).

ELECTRICA CONSTANȚA - VIC
TORIA GIURGIU (2—2). Oaspeții au 
fost superiori in concepția de joc. 
Au înscris : Gibvani (min. 20) și 
Doros (min. 70) pentru Electrica, res
pectiv Lungu (min. 44), Stan (min. 
71). (C. Popa — coresp.).

C.F.R. ROȘIORI - ELECTRICA 
FIENI (2-t-0). Feroviarii au ratat 
multe ocazii printre care și un 11 m. 
Au marcat: 
he vid (min. 
coresp.).

METALUL
VICTORIA BUC. (0—4). învingătorii 
s-au prezentat bine pregătiți. Meta- 
lurgiștii au jucat slab ți au avut o 
apărare foarte penetrabilă. Au în
scris: Nuțu (min. 13, 59), I. Ștefan 
(min. 27 din 11 m) și D. Ene (min. 
87). (D. Ștefănescu — coresp.).

TEHNOMETAL BUCUREȘTI - U- 
NIREA RACARl (2-1). Ambele echipe 
s-au „evidențiat" printr-un joc cu 
pase fără adresă și multe durități (in 
spedal în prima repriză). După ce 
au înscris un gol prin Ionescu (min. 
32). oaspeții au făcut greșala de a se 
retrage în apărare, permițînd bucu- 
reștenilor să înscrie de două ori prin 
Rădulescu (min. 74, 83). (N. Tokacek 
— coresp.).

FLACĂRA 
MUSCELUL 
cui a fost 
limitele sportivității, cu faze la am
bele porți. Victoria echipei gazdă este 
meritată deoarece linia sa de atac 
a manifestat mai multă hotărire. Oas
peții ar fi putut obține un rezultat 
egal dacă ar fi tras mai mult la 
poartă. Iliescu (min. 10) și Popa (min. 
70) au înscris pentru FI. roșie, iar 
Jelecutean (min. 44) pentru Muscelul. 
(D. C.).

Chivu (min. 12) și Lea-
22). (T. Negulescu —

PITEȘTI DINAMO

ROȘIE BUCUREȘTI - 
C1MPULUNG (2—1). Jo- 
echilîbrat, desfășurat in

75). Unicul gol al echi- 
fost realizat de Călin 
11 m). Onea (Metalo- 
eliminat pentru lovirea

SERIA VEST
VICTORIA CĂLAN - VAGONUL 

ARAD (3—1). Joc echilibrat, de fac
tură modestă, caracterizat prin nu
meroase ratări de ambele părți. Au 
marcat; Ujfaludi (m. 29), Culenco
(m. 60 și 87) pentru Victoria, Boroș 
(m. 51) pentru Vagonul. (A. Tuza — 
coresp.).

ELECTROPUTERE
SIDERURGISTUL HUNEDOARA 
Scorul putea fi mai mare 
înaintarea craioveană (care a 
mai bone) nu s-ar fi izbit de 
rarea ermetică a oaspeților. Singurul 
gol al partidei a fost înscris de Ma
tei în min. 44, în urma unui corner. 
(R. Șulț — coresp).

TRACTORUL CORABIA — 
DURII TG. JIU (2-3). Meci 
disputat, de uzură. Au înscris : M-e- 
linte (min. 20, -21) și Băloi (min. 86) 
pentru Pandurii, respectiv 
(min. 30, 63).(A. Ochea și Șt. 
— coresp.).

STEAUA ROȘIE SALONTA 
LECTROMOTOR TIMIȘOARA 
Aproape. 1509 de spectatori au 
tat la o partidă viu disputată, 
victoriei a fost înscris de’ Ungvari II 
(min. 84, din 11 m). (Gh. Cotrău și 
I. Negruțiu — coresp.).

TEBA ARAD — METALUL TR. 
SEVERIN (2—3). Pînă la mijlocul re
prizei a Il-a arădenii au dominat cu 
autoritate și au reușit să conducă cu 
2—0 prin punctele înscrise de Mă- 
cean (min. 23) șa Morar (min. 53). 
Apoi, Metalul a început o puternică 
ofensivă la poarta gazdelor și, dînd 
dovadă de o deosebită putere de 
luptă, a reușit să înscrie de trei ori 
prin Ghinea (min. 57, 90) și Zaharia 
(min. 80). (Șt-Tacob — coresp.).

C.F.R. ARAD - MINERUL DEVA 
(2—0). Partida a fost întreruptă in 
min. 66 cind Minerul a rămas in 6 
oameni. în min. 45 a fost eliminat 
Enderle (M.) pentru lovitură inten
ționată. în min. 57 este înscris pri
mul gol ; C.F.R. beneficiază de o 
lovitură de la 11 m, Sereș trage in 
bară, dar, pentru că a fost derutat 
de un adversar, 
de data aceasta 
minut Bendean 
pentru insultă 
min. 61, 
nalti (în 
careu) și 
Șușlariuc 
bruscarea 
și Maraton (ambii de la Minerul) 
părăsesc terenul în mod demonstrativ 
iar meciul este oprit. Arbitrul Ștefan 
Brasai — Tg. Mureș a 
ușurință primul penalti, 
discutabilă. (Șt. lacob —

PAN- 
foarte

Bumcă
Barbu

- E- 
(1-0).
asis-

Golul

lovitura s-a repetat, 
cu succes. După un 
(M.) este eliminat 

adusă arbitrului. In 
execută un nou pe- 
unui fault comis în 
devine 2—0. Imediat,

Sereș 
urma 
scorul
(M.) este eliminat pentru

arbitrului. In min. 66, Adam

acordat cu 
la o fază 

coresp).

CRAIOVA - 
(1-0). 
dacă 
jucat 
apă-

PRONOSPORT • PPONOEXPRES © PRONOSPORT
Programul concursului pronosport din 

această săptămînă are un conținut deo
sebit de interesant. Cuprinzînd o parti
dă internațională. 3 din cele mai echili
brate întreceri din campionatul catego
riei A. 4 întîlniri din campionatul cate
goriei B si 4 interesante confruntări 
din campionatul italian, el va solicita 
intens „inspirația” pârtiei panților.

Prezentăm o succintă trecere în re
vistă a acestor partide.

1. R P Bulgaria—Franța (Cupa Euro
pei). întîlniri cu bogată tradiție în care 
balanța victoriei a înclinat în ultimele 
2 întreceri în favoarea redutabilei for
mații a R.P. Bulgaria.

2. Farul—Rapid. Gazdele, în plină re
venire de formă, au prima șansă.

3. Petrolul—Steagul roșu. Perl ra 
etapei precedente întîlnește în brașo
veni o echipă care în ultimele etape a 
prezentat serioase scăderi.

4. U T.A.—Progresul. 
între două 
în care un 
plauzibil.

5. Poiana
și valoarea lotului dinamovist este 
noscută totuși favorită rămîne forma
ția gazdă.

6. Gaz Metan Mediaș—Minerul Baia 
Mare. Meci de mare luptă, deschis ori
cărui rezultat.

7 C.S.M. Cluj—C.S.M, Reșița. Clujenii 
pornesc ca iavoriți.

8. Știința Galați—Știința Craiova. Pri
mele șanse le acordăm studenților gă- 
lățeni.

9. Atalanta—Roma După categorica 
victorie din etapa trecută. Roma apare 
ca favorită

10. Bologna—Fiorentina. Partidă foar
te echilibrată în care victoria poate re
veni oricăreia dintre formații.

11. Sampdoria—Juventus. Opiniem spre 
un rezultat de egalitate.

12. Torino—Milan. Una din cele mai 
echilibrate întîlniri.

LOTO CENTRAL

REPORT PENTRU TRAGEREA URMĂTOARE
69.121 lei

★

Meci echilibrat 
formații de valori apropiate 
meci egal apare ca cel mai

Cîmpina—Dinamo Bacău, Dc-
cu-

Nu uitați ! Concursul SPORTEXPRES 
trim III se apropie de închidere, vînza- 
rea biletelor făcîndu-se numai pînă la 
2 octombrie

Posesorii de bilete Sportexpres care 
vor participa și la concursul Pronoex- 
pres din 2 octombrie vor beneficia de 
importante premii suplimentare ca o 
motocicletă „Jawa" 350 cmc. televizoare, 
frigidere, aparate de radio etc etc.

Biletele Sportexpres care vor participa 
la acest concurs rămîn valabile și pen
tru tragerea concursului Sportexpres 
trim. III din 6 octombrie 1963.-

Folosiți perioada care v-ă mai rămas 
la dispoziție, procurati-vă biletele 
Sportexpres și participați cu ele și la 
concursul Pronoexpres din 2 octombrie.

Șanse multe, șanse mari i

Piemiile întregi și sleituri de la tragerea 
Loio Central din 20 septembrie 1962.

Categoria I: 4 variante a 13.223 lei și 
7 variante a 3.305 lei; Categoria a Ii-a: 
33 variante a 1.974 lei și 22 variante a 493 
lei; Categoria a IlI-a: 59 variante a 987 
lei și 72 variante a 246 Iei; Categoria a 
IV-a: 62 variante a 902 lei și 89 variante a 
225 lei; Categoria a V-a: 88 variante a 651 
lei șl ' . . _ .
Vl-a: 
a 107 
a 421 
goria 
variante a 89 lei.

Premiul suplimentar II : 3 variante a 3.949 
lei și 2 variante a 987 lei.

115 variante a 162 lei; Categoria a 
144 variante a 430 lei și 130 variante 
lei; Categoria a Vil-a; 143 variante 
lei și 150 variante a 105 lei; Cale- 

a VUI-a: 159 variante a 356 lei ri 217

PSONOEXPBES

La trageiea concursului Pronoexpres nr.
39 din ziua de 25 septembrie 1963 au lost 
extrase din urnă următoarele numere :

4 24 42 23
Numere de rezervă : 38
Premii suplimentare :

39 20 2 21
premii : 442.871
următoare va avea loc în Bucu- 
ociombrie 1963.

22 26
49

Fond de
Tragerea 

rești la 2

Rubrică

43 
lei.

redactată de Loto-Pronosport.

SERIA NORD
SODA OCNA MUREȘ-UNIREA DEJ 

(1-2). Oaspeții, mai bine pregătiți din 
punct de vedere tehnic, au ciștlgat pe 
merit. înaintarea localnicilor a ‘nițiat 
multe atacuri dar a fost deficitară 
in fața porții. Cele două goluri ale 
oaspeților le-a înscris Goran in min. 
40 și 49 In min- 67, Stanciu a redus 
din scor. (Gh. Tăutan — coresp.).

CHIMICA T1RNAVENI - DINAMO 
ORAȘUL DR. PETRU GROZA (1-1). 
Joc de slabă factură tehnică, in care 
ambele echipe au urmărit numai re
zultatul. Pentru gazde a marcat Ma- 
rinaș (min. 57) iar pentru oaspeți 
Pădureanu (77). De menționat, că 
Naghi (Chimica) < ratat un „11 m”. 
(I. Hasașiu - coresp.).

TEXTILA SF. GHEORGHE - FA
IANȚA SIGHIȘOARA (0-1). Textila 
a prestat un joc slab, sub așteptări. 
Faianța s-a apărat organizat și a 
atacat periculos. Unicul gol al par
tidei a „căzut" din șutul lui Sintion 
(min. 59). (Gh. Briotă și Z. Pap - 
coresp.).

RECOLTA 
BAIA SPRIE 
lor din Baia 
zista în fața 
a dștigat cu
fi și mai mare, dacă înaintarea nu 
se pripea la unele acțiuni de poartă. 
Realizatori : Koch (min. 8) Hau'ler 
(18) și Bohonyi (48). (Tr. Silaghi — 
coresp.).

METROM BRAȘOV - RAPID ȚG. 
MUREȘ (6—0). Scor sever, dar meri
tat. Cele șase goluri le-au înscris : 
Naghi (min. 1) — autogol. Nemeș
(4 și 44), Monea (13 și 
(49). (Gh. Coreodei -

GLORIA BISTRIȚA 
GISTUL BAIA MARE 
ma repriză s-a jucat 
iar în cea de a doua— 
trariul. In ultima parte 
formația oaspe a recurs 
Au marcat: Salar (22), 
și Oidu (89). (D. Deac —

CĂREI - MINERUL 
(3—0). Echipa mineri- 

Sprie nu a putut re- 
atacului Recoltei, care 
ușurință. Scorul putea

Cele șase goluri le-au 
autogol.

28) țt Voinoiu 
coresp).
- MEȚALUR- 
(3—0). In pri- 

fotbal clar 
exact con- 
a intîlnirii 
la durități. 

Ciocan (32) 
coresp.).

un
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Campionatele internaționale
de atletism ale R. P. Romine

Participant! de seamă :
CARL KAUFMANN (R.F.G.)

Kaufmann predă ștafeta colegului său Futterer 
la Campionatele internaționale din 1955

Trei echipe în fruntea clasamentului
campionatului mondial feminin de șah

In vitrina cu trofee 
sportive a lui Carl Kauf
mann figurează și meda
lia de aur de campion 
internațional al R.P.R. 
La ediția din 1955, a a- 
cestor tradiționale între
ceri, Kaufmann a ieșit 
învingător în proba de 
200 m (21,3 sec.).

Patru ani mai tirziu, 
Kaufmann a devenit re
cordman european Ia 
400 m (45.8 sec.-Koln), iiur 
la J.O. de la Roma a ter
minat pe locul doi, în 
același timp cu învingă
torul probei Otlis Davis, 
alături de care figurează 
pe tabloul recordmanilor 
mondiali : 44,9 sec.

Kaufmann s-a născut 
la 25.3.1936 la New York. 
Are 1,81 m înălțime și 
73 kg. Iată evoluția re

cursă

La Split a continuat întrecerea 
celor mai bune echipe feminine de 
șah din lume. In runda a doua re
prezentativa țării noastre a cules O 
nouă victorie, 
formația 
maestra 
colau a 
Vreken, 
zie finalul partidei, 
rescu a remizat la 
Timmer după 47 de mutări.

în ziua următoare româncele au în- 
tîlnit puternica formație a Uniunii 
Sovietice, în care evoluează cam- 
piona mondială Nona Gaprindașvili. 
Deținătoarea titlului suprem a în
vins-o cu albele pe Margareta Teo- 
dorescu. La masa a doua Margareta 
Perevoznic a făcut joc egal cu Tatia
na Zatulovsikaia. Scor final l1/2~^2 *n 
favoarea echipei U.R.S.S.

Iată celelalte rezultate : RUNDA 
A II-A : Polonia — Scoția 2-0, Mo-

întrecînd cu V2
Olandei. La prima masă 

internațională Alexandra Ni- 
învins-o în 
conduci nd

42 de mutări pe 
cu multă prcci- 
Margareta Teodo- 
masa a doua cu

rfâdb ■** S.TT.A^ 0-2J TL F* Germană 
•4 Austria lx/2-^ Bulgaria-U.R.S.S.

Mongolia Sfc BelgiaHSMft Un
garia Iugoslavii RUNDA A
III-A î S.U.A1 S Poloni^ Mon
golia Scoția iy2— Austria'
Monaco 1—1; Ungaria' H HA ÎX Ger
mană Iugoslavii. S Bulgaria
I/2—Vs' (1), OlandsuțS- R* Fi. Germană 
0-0 (2).

Clasamentul după trei runde î T—3. 
S.U.A., U.R.S.S., Polonia 5 p, 4-5. 
Iugoslavia (1), ROMÎNIA 4 p, 6. Mon
golia 3’/2 P (un. meci mai puțin), 
7-8. Olanda (2), Monaco 2 p, 9-13. 
R. F. Germană (2), Bulgaria (1), Un
garia, Scoția, Austria 1% p, 14. R. D. 
Germană 1 p, 15. Belgia 0 p (ulti
mele două echipe au cite un meci 
mai puțin jucat).

Aseară, la închiderea ediției, re
prezentativa noastră juca împotriva 
formației Iugoslaviei.

FOTBAL PE GLOB
de 4

«elor sale in
0 m :

1958 46,9
1959 45,8

1960 44,9
1961 46, G

1962 47,2
1963 46,7

REZULTATELE ÎNTÎLNIRILOR 
INTERNATIONALE

..CUPA EUROPEI"

Viena : Austria — Irlanda (primul 
meci) 0—0. Returul la 13 oct.

„CUPA CAMPIONILOR EURO
PENI"’

Esbjerg —
Returul la 9

PSV Eindhoven 3—4 
octombrie.

,CUPA CUPELOR"

F. C. Barce- 
oct.
CSK Zaglebie

• Federația norvegiană de atletism a făcut cunoscute numele sporti
vilor care vor participa la C. I. : Kjellfred Weum (110 mg), Odd Fuglem 
(5000 m). Kjeel Hovik (prăjină), Odd Bergh (triplu), Gunnar Artzen (su
liță). Sterre Strandli (ciocan), Berit Toyen (lungime fete).

9 Forul atletic de specialitate din Franța a comunicat înscrierile 
atleților francezi care vor participa la București : Lagorge (100 m—10,5), 
Berger (100 m—10,6), Senpere (400 m—47..0), Chatelet (800 m—1 : 48,9), Texe- 
reau (3 000 m obst. -8:46,6), Chardel (110 mg-13,9), Moreau (prăjină — 
4,60), Husson (ciocan —67,73).

Internazionale Milano — Everton 
1—0. în primul meci : 0—0.

Valkaskoken Helsinki — Jeunesse 
d’Elsch Lux. 4—1. Returul la 9 oct.

Standard Liege — Norrkoping 1—0. 
Returul la 3 octombrie.

Glasgow Rangers — Real Madrid 
0—1. Returul la 9 octombrie .

F. C. Distillery Belfast — Benfica 
Lisabona 3-3. Returul la 2 octombrie.

I I

ci-
pe

Gheller a cîștigat după 10 ore de joc 
și partida întreruptă. cu Ivkov.

între 26 și 28 septembrie, în orașul 
Bournemouth se va disputa semifi
nala interzonală a ..Cupei Davis", care 
va opune echipele Angliei și S.U.A.

Titlul de campion al Italiei Ia tenis 
a revenit jucătorului Giuseppe Merlo, 
care în finală a dispus cu 
6—2 ; 6—4 de Sergio Tacchini.
minin, primul loc a fost ocupat 
Maria Riedl învingătoare 
6—4; 6—2 în fața fostei 
Lea Pericoli.

La Odessa s-a desfășurat meciul 
retur dintre echipele de box ale 
U R S.s. Și R. P. Bulgaria din cadrul 
semifinalelor Cupei Europei". Ca și 
în primul meci, disputat la Sofia, 
pugiliștii sovietici au obținut victo
ria cu scorul de 9—1. în finală, e- 
chipa U.R.S.S. va întîlni pe învingă- 
toairea din meciul R. P. Polonă — 
R. D. G'emană.

Cea de-a 5-a el apă a Turului 
clist al R. P. Bulgaria, disputată
ruta Burgas — Varna (139 km) a fost 
cîștigată de polonezul Jochen în 4h 
05’. Tricoul galben continuă să fie 
purtat de iugoslavul Skerl, urmat de 
Wiedeman îa 52” și Koțev (R. P- B.) 
la 56”. Ukmar (Iugoslavia) la 3’46”, 
Nencio Hristov (R.P.B.) la 4’.

înaintea ultimei runde a turneului 
internațional de șah de Ia Havana, 
în clasament conduce marele maestru 
sovietic Viktor Koccinoi cu 16 puncte. 
Urmează Gheller (U.R.S.S.) — 15 
puncte, Pachman (R. S. Cehoslovacă) 
— 14,5 p (1), Ivkov (Iugoslavia) — 14,5 
puncte, Tal (U.R.S.S.) — 14 puncte 
(1). în runda a 20-a, Korcinoi a cîș- 
tigat la Garcia, Tal la Ortega și 
Gheller la O’Kelly. Marele maestru

6—1;
La Ie

de
cu 4—6;

campioane

© Ieri la Moscova, meci interna
țional de baschet masculin : U.R.S.S. 
— Franța 71—45 (38—25).

JOCURILE MEDITERANEENE

în orașul Neapole continuă întrecerile 
celei cle-a 4-a ediții a Jocurilor medite
raneene. Turneul de fotbal a programat 
alte trei întilniri : Maroc — Siria 1—0; 
Liban — Malta 2—0 și Turcia — Spa
nia 3—3 (echipe secunde). Prima me
dalie de aur în competiția de natație 
a fost cîștigată de înotătorul italian

Campionatul mondial de pentatlon

Dcnnerlcin, învingător la 200 m fluture 
cu timpul de 2:18,7 (record al jocurilor). 
La baschet (masculin): R.A.U.—Siria 
67—66; Iugoslavia — Maroc 75—49 și 
Spania — Liban 10-1—58. In turneul de 
polo pe apă echipele Italici și Iugo
slaviei continuă seria victoriilor. Jucă
torii iugoslavi au învins cu 8—2 echi
pa R.A.U., iar cei italieni cu 12—0 
echipa Maltei.

Turneul internațional de box este do
minat de pugiliștii italieni care s-au 
calificat în finală cu 9 reprezentanți 
printre care și greul Dante Cane, R.A.U. 
are 7 finaliști, Iugoslavia 2, Franța 
Tunisia cîte unul.

La ciclism, italianul Bianehctto 
repurtat o netă victorie la 1000 m 
start dc pe loc, realizînd timpul 
1:10,75 (medie orară 50,919 km), 
zultate înregistrate la alte discipline : 
volei: Liban — Maroc 3-—0; Iugoslavia — 
R.A.U. 3—0; Italia — Tunis 3—0;
baschet: Italia — R.A.U. 86—54; Spa
nia — Iugoslavia 87—72; Liban — 
Maroc 57—46; Turcia —- Siria 88—67; 
polo pe apă: Franța — Malta 11—0; 
Italia — R.A.U. 8—0; hochei pe iarbă: 
Spania — R.A.U. 1—1; trambulină :
Salice (Italia) 138,44 puncte.,

Pînă în prezent, în
mediteraneene cele mai multe medalii dc 
aur, 7, au fost cîștigatc de sportivii ita
lieni, care sînt urmați în clasamentul pe 
națiuni de cei iugoslavi cu 2 medalii 
de aur.

și

a 
cu 
de 

Re-

cadrul Jocurilor

montul general pe echipe, formația țării 
noastre căzînd de pe locul 5 pe locul 
9. Rezultatele individuale: 
(Austria); 7.3:

’de flîrză; 1. juneifeld. (Suedia) (Sued.)' 3:36.1—1100 p:

l’:
P

p;
,p;

MACOI.IN 25 (prin telefon). Cam
pionatul. mondial de pentatlon modern 
a continuat marți cu desfășurarea' pro
bei de înot, care a prilejuit o luptă 
extrem 
3:39,8—110.5 
3:16.2—1070 
3:16.1—1070 
3:46.8- 1070 
3:49,7—1055 
3:52.0 KIlOp:.........  ............
1005 p;.. /9. Ijichidrilopol 1:05,5—975 
p;.. 22. A/onnexo! .4:08,2—960 p. Țla- 

. sament pe echipe: }■:, Sut-dia 3170 p:,
U.R.S.S, 316> p: 3, Ungaria 31 10 p;
4. Japonia' 2995 j>; 5. j" •
6. Ș.U.A. 2930 p.

.' Proba de'-'călărie.: a
pe țin traseu, dc 1500 m 'cu 20 de obșta'- (R.P.U.'.j 37

: 2 ,;:e ;i vint* puternic. Intre- 3770 p;- 6. . , .. ___ ____ _
desfășurat. în. «Joi iă ' ni an< u -Î-- •Vttt'bt'îw’u 3-Hj -p;... 46. Lifhiar- 

- vjJt/5 p: ItlHiT:. ]. Ungaria
11608 p; 2. U.rț.S.S. 11323 p;-3. S.UiA. 

îi 10762 p; I. li II.G. ■ 10520 p; 5. Sffediă 
10306. p: 6. Australia ' 10258 ' p; 7. Ja
ponia 9917 p; 8. R.F.G. 9608 p: 
9. R.P.R. 9503 p; 10. Austria 9182 p. 
Joi are loc proba de cros.

,1. Birnbaum
25.,-1—1100 p; 2. Janson

3. Wemer
4. Novikov

5. Barth
6. lonescii

(Agerpres)

Shelbourne Dublin — 
lona 0—2. Returul la 15

Olimpiakos Pireu — 
2—1. Returul la 2 oct.

„CUPA ORAȘELOR TÎRGURI"
Kopenhagen—Arsenal Londra 1—7. 

Returul la 22 oct
AMICALE
Baku : Neftianik — SK Leipzig 3-1.

JOCURILE MEDITERANEENE
Italia — Siria 6—0, Maroc — Tu

nisia 1—0, Turcia — Malta 2—0, 
R.A.U. — Liban 0—0. Întrerupt în 
prima repriză din cauza ploii.

• Fotbaliștii cehoslovaci vor avea 
anul viitor un interesant program in
ternațional. Printre meciurile prevă
zute figurează cele cu Italia (într-un 
oraș italian), cit R F.G. la Hanovra și 
cu Anglia la Londra.

• Cele două finale ale „Cupei cam
pionilor Americii de Sud”, Santos- 
Boca Juniors, au fost arbitrate de o 
veche cunoștință a spectatorilor ro* 
mini: francezul M. Bois, care a condus 
anul trecut jocuri în Turneul U.E.F.A.

• In Scoția și Franța s-au disputat 
recent sferturile de finală ale Cupei: 
Scoția : Berwick — Stirling 
Hibernians 
Motherwell 2—0, 
East Fife 2—0.

Franța: Aix - 
Etienne - Cannes 
5—2, Reims - Strasbourg 1—0.

• In campionatul cehoslovac: 
CKD Praga - Banik Ostrava 4—3, 
Spartak Sokolovo - Kosice 4—0, Banik 
Kladno - Slovnaft Bratislava 3—0, 
Trjinec - Motorlet 2—0, Spartak Hra- 
dec 
van 
șov

Dundee 2—0,
Glasgow

Bordeaux
2-0, Rouen

4—3,
Morton- 

Rangers-

4-1, st.
- Nantes

Kralove - Dukla Praga 0-1, Slo- 
Bratislava - Brno 1—3, Tatran Pre- 
- Jednota Trencin 5—0-
Intr-un meci amical, Anderlecht 

(Belgia) a dispus cu 3—1 de cunoscuta 
echipă franceză Reims. Cu acest pri
lej și-a făcut reintrarea la Reims in
ternaționalul Piantoni.

• Golgeterii echipei Angliei sînt 
Lou ft house, Finney și Charlton cu cite 
30 goluri. Dintre ei, azi mai joacă 
Finney (la Distillery) și Charlton 
(Manchester United).

• Finala turneului internațional de 
la Cadix a fost cîștigată de Benfica Li
sabona. care a învins pc Fiorentina cu 
7—3! Interesant de remarcat că portu
ghezii au reușit această victorie în 
prelungiri; după 90 de minute, rezul
tatul era 3-3...

KXi ÎNCEPUT pregătirile pentru cam 
natul mondial de handbal in 7 din 1 
Federațiile, care și-au dat adeziunea 
participare la campionat, își iau mâ 
pentru pregătirea echipelor naționale, 
din ele, cea iugoslavă, a hotărit că 
la 14 septembrie nici un jucător din 1 
reprezentativ nu are voie să ia parte 
turneele peste hotare ale echipelor lor 
club. Federațiile elvețiană și luxemburț 
ză au căzut de acord asupra datelor 
durilor lor preliminare : primul va avea 
la 14 decembrie la Luxemburg, iar ret 
la 18 ianuarie într-un oraș din Elv

VIITOAREA ediție a Balcaniadei de 1 
diet masculin, după cum s-a stabilit 
ședința comitetului acestei competiții, 
avea loc în septembrie 1964 în R.P. R< 
nă ; a doua ediție a Balcaniadei la 1 
diet feminin în septembrie 1964 în R.P. 
garia și a doua Balcaniadă de junior- 
august în Grecia.

DUPĂ ULTIMELE știri, la întrecerile 
atletism din cadrul săptămînii sportive 
ternaționale, care vor avea loc în 1 
octombrie la Tokio, și-au coniirmat p 
ciparea 77 de atleti din 21 de țări.

CUNOSCUTUL înotător iugoslav Rogi 
a stabilit în acest an 4 noi recorduri 
tării sale : 4:27,2 la 400 m liber, 9:28/ 
800 m liber, 17:53,8 la 1500 m liber și 5. 
la 400 m mixt

IN ECHIPA MASCULINA de baschet 
a U.R.S.S., care va participa la câmpii 
tul european de la Wroclaw, au fost 
troduși 3 noi jucători : Lepmets, Jurgei 
și tînărul Okiniak (20 ani — 2,12 m).

RICARDO Vasquez este noua speranț, 
ciclismului Uruguayan. El a stabilit re 
un nou record al țării sale în proba d 
oră, realizînd 45,387 km — a 6-a pe 
manță din toate timpurile.

POLONEZUL Janusz Sidlo pare să fie 
mai constant dintre marii aruncători 
suliță din lume. Recent, în cadrul tx 
ghiularului R.S.F.S.R.—R.P.P.—R.D.G. e 
aruncat pentru a 50-a oară sulița pești 
metri (81,10 m).

ECHIPA JAPONIEI de fotbal, care a 
treprins recent un lung turneu în Eur< 
s-a înapoiat în țară. Jucătorii au adus 
ei și o impozantă colecție de... tricouri 
adversarilor întîlniți în cursul act 
turneu.

NOUA EDIȚIE a „Cupei campionilor 
ropeni" la fotbal pare să fi pornit 
dreptul în ce privește popularitatea a 
tei competiții. într-adevăr după cum s 
ziarul vest-german „Die Welt", cele 
tru meciuri disputate ia 18 septembrii 
anume Dinamo București — Motor 
(2—0) ; F C. Everton — F.C. Milano (0 
A.S. Monaco — AEK Atena (7—2) și 
nik Zabrze — Austria Viena (1—0), 
fost urmărite de 240 000 de spectatori, 
rul subliniază că acest succes de publ: 
întrecut așteptările.

IN TIMPUL MECIULUI de box, disr 
recent la Miinchen între echipa locală 
1880 și formația daneză Atletikklub Hei 
gor, spectatorii au putut urmări în rîi 
rile echipei oaspete evoluția a... trei f 
Sub privirile atente ale tatălui lor, B 
Thomsen — un fost boxer amator — 
ring au urcat pe rînd „mezinul" S 
Thomsen, care a boxat la categoria r 
că, Rene Thomsen, la categoria pane 
Gert Thomsen, la categoria ușoară.

PESTE 300 DE OPERATORI cinematogr< 
și tehnicieni vor fi mobilizați pentru a 
era la filmul documentar consacrat de 
șurării ediției din anul viitor a Jocu 
Olimpice de vară. Intrucît ofertele sep 
te făcute de organizatori diferitelor sc 
tăți japonezo producătoare de filme, nu 
primit un răspuns satisfăcător, s-a h 
rit ca filmul să fie realizat de operator 
tehnicieni ai tuturor acestor societăți, 
nițî sub conducerea cunoscutului rec 
japonez Akira Kurosawa.

CUNOSCUTUL antrenor de fotbal 
Guttman, care potrivit presei occider 
a adus „Cupa campionilor . europ 
echipei Benfica Lisabona în ani 1961 
1962, a rămas din nou șomer, a Săptăr 
trecută el a fost concediat ue conducj 
clubului Uruguayan Penarol Montevi 
care a motivat că „nu este mulțumită 
rezultatele echipei”.

UN TRAGIC accident de vînătoare 
| costat recent viața fostului campion x 

dial de schi Georges Schneider. El cu 
! se titlul mondial în anul 1950 la A 

în proba de slalom.
i CEA MAI IMPORTANTA cursă cic 
■ din Țările Scandinave, Turul Suediei, 
| fășurată în 6 etape, a luat sfîrșit cu 
: toria belgianului Roger Swerts. El a 
i urmat de suedezul Pettersen și de K 
j Ampler (R.D. Germană).

VALERI BRUMEL s-a hotărît definith 
i se consacre... decatlonului. Intr-o rec 
i convorbire cu ziariști străini, recordm 

mondial la săritura in înălțime a dec 
că va participa Ia proba de decatlox 

i începere din luna viitoare și că s 
să atingă, chiar în acest an, 8 000 pu

700 DE MECIURI Ia aceeași echipe 
iată recordul pe care l-a stabilit fc 
listul englez Jimmy Dickinson, de la 
bul Portsmouth. Visul lui însă este c 
baie recordul deținut de Billy Mere 
care a susținut cel mai mare număr 
jocuri : 800, dar... în două cluburi dif«

ECHIPA VARDAR SKOPLJE a început 
pionatul din acest an numai cu 7 juc 

i din formația care a evoluat în ediția 
cedentă. Patru dintre jucătorii echipei 
bază și-au găsit moartea în recentul 

1 tremur care a distrus orașul Skoplje.

Buletinul campionatelor europene de volei2. Miiiecv- (U;R;SSi) '(R.fr&.) 3:42^—11Q0' pi
3. lîalezo (li.P.lî.) (U.R.S.S.) 3:12,0—1070 p; i

4.' M.na (R.P.U.) (R.D.G.) .3:22,0:—1070' p; C.
5î Novikov (U.R.S.S.) 13:31,0-—1070 p; ■ trei concuren|i ,|,
6. Makc v (U:R.S.S.) au avut cile o grcscaltr pe parcurs). Cîa- 

1). lonescii 3:59.3—‘ samerit' ui pe ccbijic': I. Suedia 3180 p; 
liârdopol -1:05,5—975 ' 2. R.D.G. 31.80. j>; 3: I'ngaria 3060 p;

■ 4.. Liponia, 2959 p;’5. li.'RiS.Si ,28i8'p;
H I A 2808 !>:. ■ 1996 p.

, - ’ .(i!as:iir.!.nli!e generale dupS 4. probe:
p; iNftlVrnUĂL:. I. țfrilk (R.P.U.) 3960 

p; 2. B.19-ZO. (K.I’.U.) 3955 p; 3. No- 
avut Joc miercuri- viiidv (U.R.S.S.) 3895 p; 4. Mona 

. ................’95; p;';5. fU.tNES'CU (R.p.R.) 
..Ign'son (Șnedia) 37ț>5,.p;..,'

o vor
Astăzi la amiază.- la sediul 

Jiului General UCFS' va începe

București, 22 octombrie-2 noiembrie

ii cunoscute seriile eliminatorii
. cole', pc pl bă ie 

cerca:,
' cîte '27 . de cpncurenți' în fiecare ' mânșă. 

Reprezentantul nosiru Licltiurdopol a 
tras la sorți unul dintre cei mai slabi 
cai ai concursului (in prima manșă, cu 
acest cal brazilianul Santiago a realizat. 
0 p) și nu a putut obține nici un 
punct, fapt care s-a reflectat în clasa-

s-a

12 ședința în cursul' căreia vor ’fi • 
cunoscute componențele ceior patru 
serii''masculine și' tot aii tea feminine. . 
Da tragerea la sorți vor lua parte 
printre alții A. HolVăy (Ungaria)' — 
președintele comisiei internaționale de 
arbitri din F.I.V.B.,: A- Barzâski (Bul
garia) secretar general' adjunct al 
F.I.V.B. etc.

Const- : Reamintim că la’ campionatul mas- 
la ora culin al Europei s-au înscris 17 țări 

și anume: Austria, Belgia,. Bulgaria, 
Cehoslovacia; Danemarca, Finlanda, 
Franța,-. Italia, -Iugoslavia, Olanda, Po
lonia, Romînia, R-D. Germană," R. F. 
Germană, Turcia,- Ungaria și U.R.S.S. 

în campionatul feminin își vor dis
puta întiietătea 13 țări: Austria, Bul
garia, Cehoslovacia, Danemarca, Iugo- 
slavia, Olandă, Polonia, Rominiă, R.D. 
Germană, R.F. Germană, Turcia, Un
garia și U.RS.S,

DATELE DE DISPUTARE

Potrivit programului întocmit 
comisia de organizare a campionat 
întîlnirile din cadrul celor opt 
(4 masculine și 4 feminine) se 
desfășura în zilele de 22, 23, 24 ț 
octombrie. Turneele finale (loci 
1—8 și 9—17 la băieți, 1—8 și 9—T 
fete) au fost programate în zilele 
26 octombrie — 2 noiembrie. Le 
octombrie este prevăzută zi de 
dihnă.

X Redacția și administrația; str, Vasile Conta nr. 16, telefon 11.10.05, Interurban 72, nr. 1—2. întreprinderea Poligrafică „Informația", str. Brezoianu 23—25, 403


