
Astâscara, pc stadionul Republicii,

0 întîlnire pugilistică de mare atracție: 
R. P. Romină - Scoția

Astă-seară, la ora ÎS,00' pe 
stadionul Republicii, iubitorii 
sportului cu mănuși vor avea 
prilejul să vadă o nouă și pa
sionantă întîlnire pugilistlcă : 
reprezentativa noastră va primi 
replica puternicei echipe a Sco
ție’

La recentele „Jocuri Britani
ce", desfășurate în Australia, 
unde au participat 35 de țări, 
boxerii scoțieni au cucerit două 
medalii de aur, prin R. Mallon 
(cat. cocoș), Me Kenzie (cat. se- 
miușoară) și o medalie de ar
gint prin Mc Tagart (cat. ușoa
ră).

In ringul din „potcoava" pe
luzei I, Scoția va alinia astă- 
seară următoarea formație, în 
ordinea categoriilor : I. Mc 
dusky, R. Mallon, E. Arm
strong, M. Mc Kenzie, A. Stra- 
chon, A. Peace, J. CrolI, G. 
Wilson, Crawfort, Dryden.

Echipa noastră reprezentativă 
a fost alcătuită astfel : C. Ciucă, 
N. Puiu, A. Olteanu, FI. Pătraș- 
cu, I. Mi hal ic, C. Niculescu, V. 
Badea, I. Monea, St. Cojan, M. 
Ghcorghioni.

Echipa scoțiană, în special, la 
categoriile mici cuprinde ele- 
mente de valoare binecunos-

cute. Intîlnirea cu Scoția nu 
este de loc ușoară, dar antre
norii lotului nostru (I. Chir iac 
și T. Niculescu) sînt optimiști.

In legătură cu acest meci ei 
ne-au spus puține cuvinte dar... 
grăitoare : „Băieții noștri sini in 
formă"! *

(Continuare in pag. a 3-a)
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Niculescu, Ciucă, Cojan si Pă- Mallon, Mc. Kenzie, Armstrong 
trofeu (R.P. Romină) si Peace (Scoția)

Văzuti de Nea gri Rădulescu
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Au mai rămas doar trei săp- 
tămîni pină cind se va da star
tul în cea de a Vl-a ediție a 
campionatelor europene de vo
lei. Fiecare zi care a mai ră
mas este marcată de importante 
evenimente voleibalistice. Cele 
30 de echipe participante se 
pregătesc cu asiduitate, în timp 
ce la comisia de organizare a

Au lost trase ia sorți 
campionatelor europene 
@ Echipele R. P. Romîne vor ivea la București

H-c) iar fetele la Constanța (seria a 
campionatelor se pun la punct

Valoroasă participare mîine, 
la „Regata Soagov“

ultimele amănunte privind buna 
desfășurare a întrecerilor care 
vor avea loc în țara noastră.

Ziua de joi 26 septembrie a 
fost marcată poate de cel mai 
important și așteptat punct al 
etapei premergătoare competi
ției : tragerea la sorți a seriilor 
preliminare, stabilirea locali lă-

riiinc In Capitala

Un interesant concurs international 
de motociciism

Duminică dimineața Capitala va găzdui un important con
curs motociclist de viteză pe circuit. Alături de cei mai buni 
specialiști ai probei din țara noastră, vor evolua și doi aler
gători italieni, cunoscuți în arena internațională. Este vorba 
de viteziștii Zacchiroli — dublu campion al Italiei și Garag- 
nani — campion la 175 cmc.

Iată acum cîteva amănunte privind organizarea concursului :
• Concursul începe la ora 10 dimineața și se va desfășura 

pe traseul din Șoseaua Nordului. Puncte de acces : Podul 
Băneasa (restaurantul Bordei), șoseaua Pipera, Parcul de cul
tură și odihnă Herăstrău. Mijloace de transport : tramvai 5, 
autobuzele 83 și 31 în număr sporit. Casele de bilete se vor 
găsi la punctele de acces.

• Concursul are loc la următoarele clase : 125, 175, 250, 
350 și 500 cmc. Antrenamentul se desfășoară astăzi începînd

seriile 
de volei
- băieții (seria a
IV-a)

ților în care se vor desfășura 
întrecerile și seriile pe care 
acestea le vor găzdui. A fost 
de asemenea alcătuit programul 
după care urmează să se des
fășoare meciurile din serii.

Agențiile de presă au și trans
mis în întreaga lume rezulta
tele tragerii la sorți, astfel că 
de joi echipele participante își 
cunosc adversarii și localitățile 
unde vor evolua.

La tragerea la sorți a seriilor 
— care a avut loc la sediul 
Consiliului General UCFS — au 
participat tovarășii Gh. Turbuțiu, 
vicepreședinte al F.I.V.B.t M. 
Bîrjega, președintele comisiei de 
organizare a campionatelor eu
ropene, A. Barzatski (R. P. Bul
garia), secretar general adjunct 
al F.I.V.B., A. Holvay (R. P. 
Ungară), președintele comisiei 
internaționale de arbitri din ca
drul F.I.V.B. și numeroși zia
riști. La tragerea la sorți s-a 
ținut seama, conform indicației 
primite din partea Federației 
Internaționale de Volei, de cla
samentul ultimei ediții a cam
pionatelor europene (Praga —

(Continuare in pag. a 6-a)

Bogatul sezon de sporturi nau
tice din acest an se încheie mîine 
dimineață prin desfășurarea tra
diționalei competiții de canotaj 
academic „Regata Snagov“. Con
cursul este așteptat, firește, cu 
deosebit interes. La startul celor 
șapte probe vor fi prezente echi
paje din cinci țări. Canotajul aca
demic din R.D. Germană este re
prezentat la această competiție 
printr-o puternică formație, care 
cuprinde echipaje pentru toate 
cursele. Delegația R.S. Cehoslova
ce este mai redusă numeric dar 
foarte valoroasă, avînd în vedere 
patrti-Ginairea oampiorvului euro
pean din acest an la proba de 
scliif simplu, Vaclav Kozak, și a 
campionilor europeni la dublu, 
Vladimir Andrs și Pavel Hod
ina n, victorioși și ei în întrece
rile de la Copenhaga.

Canotorii polonezi au sosit și 
ci cu o puternică garnitură, care 
va participa la cinci probe : 4ț-j-l, 
simplu. 24-1, 4 fără cîrmaci și 
Sj-J-l. De menționat că la simplu 
ia startul cunoscutul canotor 
Kubiak, finalist anul acesta 1-j 
„europenele" de la Copenhaga

In proba de 2(-f— 1 va participa un 
echipaj iugoslav. în fine, alături 
de sportivii oaspeți își vor măsura 
forțele cele mai bune echipaje 
romînești. Vom putea urmări ast
fel pe A. Aposteanu la simplu, pe 
deținătorii medaliilor de bronz 
la proba de ^-f-1 a campionatelor 
europene, Ion Petrov, Gh. Rifclt 
|4- 0. Păunescu, dubloul formal 
din tinerii F. Larion și C. Ciocoi, 
finalist la „europene". Interesante 
te. anun|ă și cursele „opturilor" 
și ale ambarcațiunilor de patrp 
persoane

Li Snagcv, pregătirile sini 
terminate. Pista a fost din 
nou (alizală, pregătmdu-se 

astfel cele cinci culoare, de 
concurs, iar concur enf ii fac 
ultimele antrenamente. Mîine 
la ora 10 vor răsuna primele 
comenzi ale starterului.

Probele se vor desfășura în or
dinea următoare : 4|-f-l, 2 fără 

. oîrmaci, simpla, 2-f-l, 4 fără 
cîrmaci, dublu și 81-1-1. După în
trecea de simplu au fost pro
gramate două probe interne, neu
tru echipe de tineret

Ambarcatii de 2-f-l, la start pr lacul Snagos

TINERI $1 TINERE!
vederea trecerii cu succes 

normelor
Pregătiți-vă temeinic în

„CONCURSULUI PENTRU INSIGNA DE POLISPORTIV'

de la ora 9.
• Vor participa alergători de la cluburile 

sportive Steaua, Dinamo, Voința, Metalul — 
București, Steagul roșu Brașov, C.S.M. Reșița. 
Dintre motocicliștii romîni remarcăm pe Mihai 
Dăneseu. Gh. Ion, Gh. Voioulesou, Iosif Popa. 
Ludovic Sabo, Mircea Cernescu, Șt. Ianco- 
viai, Tudor Papa, M. Voicu, O. Ștefani.

• Duminică va lna startul și maestrul spor
tului Nioolae Buesou. Cu acest prilej el va 
lua cel de al 500-lea start din cariera sa de 
motociclist. Primul start a avut loc acum 
35 de ani. Motocicliștii noștri îl vor sărbători 
pe maestrul sportului pentru acest start 
jubiliar.

Ntcoioe Buescu (nr. 1) —. 
care va lua mtine cel de al 
500-leia start In întrecerile 
motocidiste — fi Mircea Cer
nesc u (nr. 2) vor fi prezenfi 
duminică dimineața pe traseul 

din Șos. Nordului,

AiRiciEimE a
Jena-Leîpzig-Praga-București

Jena, 26 septembrie, orele 6,30... 
Holul hotelului Schwartzer Băr. _ Di- 
namovișiii bucureșteni, victorioșii de 
la Jeno trec pentru ultima oară prin 
fața lui... Martin Luther. Acum 441 
de ani, în martie, reformatorul a 
locuit la hanul „Ursul negru', iar în 
secolul trecut, pictorul Wimmer a 
dăruit fostului han tabloul .Martin 
Luther la Schwartzer Băr*

„Auf wieder- ________
sehen*l  Personalul 
hotelului salută cu /fjlo
miinile încleștate ['lie <**>

deasupra capului, ________
ca boxerii. ' ~

Autobuzul urcă din greu panta aleii 
Goethe. O ultimă privire spre Jena.

Am intrat pe autostrada care ne 
poartă spre Leipzig. La venire, pe 
același drum, corul condus de Uțu 
cîn+a „Esperanza*,  „Esperanza*;  
Acum se cîntă „Zboară mingea peste 
bară*.  {Aluzia la perechea Peter 
Ducke — Seifert e transparentă). 
Șeful sectorului glume: Nelu Nun- 
weiller_

...Leipzig, orele 8/30. Direct pe ae
roport. Ne întîmpină două mari bu
chete de flori și ochii zîmbitori ai 
stewardesei Monica Stănciulescu. E 
darul echipajului romîn București— 
Leipzig—retur. Pe o masă, ziarul 
„Neues Deutschland*,  cu cronica me»

ciului. Un titlu cu final sugestiv i 
„K. O.*  Sintetic.

...Zburăm spre Praga. Imi amintesc 
că am o datorie față de cititorii zia
rului nostru : e vorba de aprecierea 
aceea globală din finalul cronicii de 
joi. E momentul să revin, mai ales 
că sîntem împreună.

Uite-I pe Datcu. Pe nas are o mică 
insignă natur de la Miiller, dar fața 

________ îi e numai zîm- 
bet. îmi spunea 

_____ I_____ miercuri seara, cu carnet/_____ modestia-i de toț-
________ deauna, că n-a vi-

' sat să ajungă aici. 
A jucat foarte bine. Asta a provocat 
o veritabilă transfuzie de... plumb în 
picioarele atacanților adverși. lată-l 
și pe Popa. S-a luptat frumos cu 
Roland Ducke, deși l-a durut umărul 
în tot cursul jocului. Să trecem la 
căpitanul Nunweiller III. Pentru el 
jocul de la Jena a fost de două ori 
decisiv. în primul rînd calificarea, 
iar în al doilea — meciul său direct 
cu Peter Ducke. Nelu nu poate uita 
că Peter s-a fofilat pe lîngă el în 
jocul cu R.D.G. La București, săptă- 
mîna trecută, scorul a devenit 1-1,

IO AN CHIRILA

(Continuare in pag. a 5-a)

Meciul GHEORGH1U-

J ANAT A 17-23 no

iembrie, la Vranska 

Banja în Iugoslavia

Meciul de baraj pentru de- 
semnarea campionului mon
dial da șah la juniori disfro 
Florin Gheorghiu și Janaîa, 
clasați Ia egalâlaîa in tor 
seul final, va avea loc în
tre 17—• 23 noiembrie la Vran
ska Banja, localitatea car© a 
găzduit campionatul. Da'a 
de disputare și locul desiâ- 
șurării au tost comunicat© 
de Federația Internațională 
de Șah, Reamintim câ se 
vor juca patru pazfido. kw 
în caz de egalitate Florin 
Gheorghiu devine canion 
al lumii avînd în turneul 
final un psnetaj al caeil 
cienților med bun decît ad
versarul său.

BOXERII BRÂILENI

ÎNVINGĂTORI

BRAIL A Z5 (prin telefon). 
Marți seara arena Progresul 
din localitate a găzduit în- 
tîlniiea internațională de 
box dintre formațiile Pro
gresul Brăila și Sport Klub 
Karl Marx Stadt. Au asistat 
peste 3000 ds spectatori. 
Gazdele s-au prezentat mai 
bine din punct de vedere 
fizic și tehnic, cucerind o 
frumoasă victorie cu scorul 
de 7—3. De la brăileni s-au 
remarcat I. Turca și L. Ma
xim, iar de la oaspeți Rainkt» 
șl Zatler,

Rezultate tehnice : cat.
muscă : Bunzel b.p. P. Co- 
valiov ; cat. cocoș : Rainke 
b.p. A. Tomeseu ; cat. pană: 
I. Turcu b.p. Stopai ; cal. 
semiușoard : M- Lulea b. 
ab. a Il-a Irmșe ; cart, u- 
șoară s D. Iloman b.p. Zat
ler ; cat. semimijlocie : I. 
Covaci b.p. Beer ; cat. mij
locie mică : Gr. Enache b p 
Zii ars ; cat. mijlocie : V. P' 
iianu b. ab. III Zohatt : cat. 
semigrea : P. Zaharia b p 
Puzozowski ; cert, grea : Mn- 
iing b.p. P. Zeca
N. COSTIN și GR. RIZIJ, 

coresp.

DINAMO - STEAUA,

DERBIUL CAMP5O

NATULUI DE TENIS

Astăzi șl mîine. terenurile 
de tenis de la Dinamo, vor 
găzdui întrecerii  a celei mai 
importante îniîlnirl din cam
pionatul republican de tenis 
pe echipe. Este vorba de 
meciul Dinamo-Steaua, for
mații care cuprind cei mod 
buni tenismeni de ta not. 
Jocurile au loc sîmbdhi de 
la oxa ÎS și duminică de la 
ora 8,30 șl 13.

CAMPIONATUL

REPUBLICAN DE TIR

PENTRU JUNIORI

Șl JUNIOARE

Aproape 100 de trăgători 
— juniori și junioare — 
se vor întrece astăzi și 
mîine, pe poligonul Tu
nari, în campionatul re
publican individual și pe 
echipe, ediția 1963. Speran
țele de mîine ale tirulut 
nostru vor da în aceste zile 
asaltul cifrelor pentru cu
cerirea celor 22 de titluri 
de campioni republicani, se 
vor strădui să îmbunătă
țească actualele recordu» i 
ale țării.

Iată programul întreceri
lor: SÎMBĂTA 28 SEP
TEMBRIE DE LA ORA 9; 
armă liberă calibru redus 
3x30 focuri juniori, iar de 
Ia ora 14,30 armă liberă ca
libru redus 60 focuri cul
cat, junioare. DUMINICA 
29 SEPTEMBRIE DE LA 
ORA 9; armă liberă cali
bru redus 3x30 focuri ju
nioare, pistol sport Juniori, 
iar de la ora 14,30 armă 
liberă 60 focuri culcat, ju
niori. LUNI 30 SEPTEM
BRIE, pe stadionul Tinere
tului au loc probele de 
control.



Inițiative lăudabile in regiunea Brașov
«Concursul pentru Insigna de Poli

sportiv" stîrnește un deosebit interes 
în rîndui amatorilor de sport din țara 
noastră. Mii de tineri și tinere au 
început să se pregătească temeinic 
pentru trecerea normelor. Consiliile 
asociațiilor sportive, ale cluburilor și 
ale organelor regionale și raionale 
UCFS se străduiesc să asigure pârti
ei panților condiții optime de pregă
tire și concurs.

Aceeași atmosferă entuziastă am gă
sit și în regiunea Brașov. Citeva din 
inițiativele sportivilor și activiștilor 
sportivi de aici ni s-au părut deose
bit de interesante. De aceea vom 
vorbi mai pe larg despre ele. ,

TOTI SALARIAȚII PURTĂTORI 
Al INSIGNEI DE POLISPORTIV

_ 1
Vizitînd întreprinderea Elastic din 

Sibiu am aflat despre angajamentul 
pe care și l-a luat consiliul asociației 
sportive — sub în
drumarea comite
tului de partid și 
cu sprijinul sindi
catului și al orga
nizației de bază 
U.T.M. — în ve
derea extinderii a- 
cestei activități 
sportive de mase : 
FINĂ ÎN LUNA 
AUGUST 1964
TOȚI SALARIAȚII ÎNTREPRINDE
RII VOR DEVENI PURTĂTORI AI 
INSIGNEI DE POLISPORTIV. A- 
ceastă întreprindere mecanică are 
citeva sute de salariați, în ma
joritatea lor tineri. Președintele 
asociației sportive, tov. ing. Ion Si- 
mion, ne spunea că activitatea spor
tivă—atit cea de mase Cit și cea de 
performanță — are o puternică tradiție. 
La întrecerile anterioare au luat parte 
sute de concurențj din rîndui cărora 
au fost recrutați sportivi talentați 
pentru secțiile de performanță. Cu 
toate acestea, s-au luat din vreme 
unele măsuri care să asigure îndepli
nirea angajamentului:

— confecționarea unor panouri cu 
normele „Concursului pentru Insigna 
de Polisportiv"

— asigurarea — cu sprijinul CSM 
Sibiu — a bazelor sportive necesare 
pentru trecerea normelor ;

— cu ajutorul antrenorilor și instruc
torilor voluntari, precum și cu cel al 
profesorilor de educație fizică repar

• La întreprinderile Elastic Sibiu și Dezrobirea Brașov: 
toți salariații vor să devină purtători al Insignei!
• Fiecare sportiv fruntaș — două zile pe saptămînă în mijlocul 
particlpanților • Profesorii de educație fizica își vor aduce 

din plin contribuția la organizarea întrecerilor

tizați de CSM SibiUj vor fi efectuate 
numeroase ședințe de pregătire pentru 
participanții la întreceri;

— sportivii fruntași din asociație 
vor fi primii care vor trece normele, 
urmînd să se ocupe și de pregătirea 
celorlalți participanți și de organizarea 
întrecerilor.

In planul de muncă al consiliului 
asociației sînt înscrise și alte măsuri 

care vor contribui la popularizarea în
trecerii, la buna organizare a con
cursurilor, la pregătirea participanți- 
lor și la mobilizarea tuturor salaria- 
ților la startul concursurilor.

O inițiativă asemănătoare am con
statat și la fabrica „Dezrobirea" din 
Brașov. Aici marea majoritate a sa- 
lariaților sînt femei. Consiliul asocia
ției sportive a luat de pe acum mă
suri menite să ducă la o bună orga
nizare a muncii. Cu sprijinul organului 
UCFS antrenamentele și întrecerile 
vor fi programate pe stadioanele din 
apropierea cartierelor de locuințe, iar 
pregătirea va fi dirijată de antrenori 
și profesori de educație fizică.

Peste tot se vede o preocupare ma
joră pentru temeinica organizare a 
activității de trecere a normelor „Con
cursului pentru Insigna de Polisportiv". 
Fără îndoială că inițiativa acestor 
două întreprinderi se va extinde atit 
în regiunea Brașov cît și în alte re
giuni ale țării

SPORTIVII FRUNTAȘI Șl PROFESORII 
DE EDUCAȚIE FIZICA VOR DA UN 
SPRIJIN EFECTIV PARTICIPANȚILOR

Tov. Gh. Jula — secretarul Clubului 
sportiv muncitoresc Sibiu — ne-a re
latat lucruri interesante despre alte 
inițiative luate în orașul Sibiu pentru 
desfășurarea unei intense activități în 
cadrul „Concursului pentru Insigna de

Polisportiv". Astfel, sportivii din sec
țiile de performanță ale duhului vor 
fi programați cîte două zile pe săptă- 
mînă pe terenurile de sport ale ora
șului pentru a asigura pregătirea par- 
ticipanților și pentru a contribui la or
ganizarea concursurilor. Intre sportivi 
se va declanșa o adevărată întrecere 
pentru :

— mobilizarea unui număr cit mai 
mare de participanți

— pregătirea cit mai bună a concu- 
renților

— depistarea elementelor talentate.
Și, pentru a oferi și un bun exemplu 

personal, sportivii de la CSM Sibiu au 
început să concureze pentru obținerea 
Insignei. Din cadrul CSM Sibiu peste 
100 de sportivi din secțiile atletism, 
volei, handbal, fotbal-juniori șl box 
și-au trecut cîte 3 și 4 norme, iar 
dintre sportivii fruntași din asociații 
pe primul plan se situează cei de la 
„Luceafărul", „Elastic", „7 Noiembrie", 

„Independența", „Progresul" și „Meta
lurgica".

Profesorii de educație fizică își vor 
aduce și ei contribuția la reușita aces
tei importante acțiuni de mase. Cu 
sprijinul secțiunii de învățămînt, con
siliul clubului i-a repartizat pe pro
fesorii de educație fizică pe asociații 
sportive. Astfel, prof. D. Dobrescu se 
ocupă de asociația sportivă „Indepen
dența", prof. V. Ciloacu de „Balanța"; 
prof. H. Stolț de „Dumbrava" etc. In 
acest fel asociațiile sportive vor bene
ficia în tot timpul de asistență teh
nică calificată.

Recapitulînd, vom vedea că la or
ganizarea și desfășurarea „Concursului 
pentru Insigna de Polisportiv" în ora
șul Sibiu, precum și la pregătirea 
participanților își vor da concursul 

50 de profesori de 
educație fizică, 47 
de antrenori cali
ficați, zeci de 
sportivi fruntași și 
sute de instructori 
și activiști obș
tești. Consiliul 
CSM Sibiu a asi
gurat astfel un lot 
bogat și valoros de 
cadre care să se 

ocupe de îndrumarea participan
ților. în atenția acestui club se 
află de asemenea asigurarea ba
zei materiale prin folosirea echi
pamentului și materialului sportiv 
existent la club și în asociații și prin 
achiziționarea altora, asigurarea ba
zelor sportive (vor fi puse la dispozi
ție toate bazele sportive și vor fi ame
najate prin muncă voluntară noi te
renuri simple) precum și temeinica 
popularizare a întrecerilor. Sintem 
convinși că in felul cum s-a început 
această acțiune sînt asigurate premi
sele unui succes de prestigiu. Este 
necesar însă ca de acum inainte să se 
asigure încontinuu atenția cuvenită 
acestei importante competiții de mase, 
să se analizeze periodic activitatea 
și să se aducă în permanență îmbu
nătățiri muncii ce se desfășoară.

HRISTACHE NAUM

0 competiție tradițională}
„Cupa P. T. T.“

Duminică s-a desfășurat pe soseau» 
București — Pitești a X-a ediție a 
„Gupei P.T.T.*.

Cursa seniorilor a fost cîștigată de 
0. Moiceanu (Dinamo) cronometrat cu 
2h 24:15 urmat în același timp de L. 
Zanoni (Dinamo), Gh. Galcișcă (Dina
mo), S. Mihălțeanu (Steaua), N. Ciu- 
mete (Voința) și I. Braharu (Voința). 
In clasamentul pe echipe primul loc ]■» 
ocupat formația Dinamo urmată de Vo
ința și Steaua.

La juniori, categoria I, D. Panaitescu 
(Steaua), I. Ignat (Dinamo), V. Alexiu 
(G.P.B.) au ocupat, în ordine, primele 
trei locuri. L. Mnațacanian, a cîștigat 
întrecerea juniorilor de categoria a Il-a, 
urmat la 1:29 de restul plutonului avînd 
în frunte pe 6. Gonstantinescu (G.P.B.) 
și G. Grigore (Voința). Pe primele locuri 
la semicurse s-au clasat G. Negoescu,
I. Zaharia și Gh. Răceanu, toți de la 
G.P.B. iar la categoria biciclete de 
turism, G. Apostolescu și M. Avramescu 
(Voința) au terminat în același timp, 
urmați la apraape 2 min. de P. Ilinca 
(Dinamo).

Întrecerea tradițională a factorilor 
poștali a fost cîștigată de Gh. Toader, 
urmat de 1. Ifarinescu și 1. Stancu.

AUREL CRIȘAN 
corespondent

Știri... știri
• Centrul de gimnastică pentru copii 

își reia activitatea la 1 octombrie. Cei 
interesați sînt rugați să participe la 
deschiderea cursurilor care va avea loc 
marți la ora 16,30, la ștrandul Tine
retului.

• F.R.G. anunță că perioada de trans
fer la gimnastică Se încheie la 15 oc
tombrie a.c.

• In zilele de 4—5 octombrie clubul 
sportiv Dinamo organizează un impor
tant concurs, dotat cu „Cupa Dinamo". 
La întreceri vor participa componența 
loturilor olimpice. Scopul concursului 
este verificarea stadiului actual de pre
gătire al gimnaștilor noștri fruntași.

★

★

Foto: E. Covar

IN ÎNCEPUT BUN LA TIMIȘOARA

Sărbătoare sportivă în satele raionului Cărei

Clubul sportiv orășenesc Timișoara a 
început acțiunea de popularizare a „Con
cursului pentru Insigna de Polisportiv", 
prinlr-o bună agitație vizuală. S-au con
fecționat 4 panouri frumoase, care sînt 
expuse la stadioanele C.F.R. și Progre
sul. pe terenul Constructorul și în oraș, 
în fața Operei de Stat.

C.S.O. a luat măsuri pentru tipărirea 
e 500 de afișe, cu regulamentul și pro
gramul dc desfășurare a „Concursului 
pentru Insigna de Polisportiv" care vor 
fi difuzate în asociațiile sportive.

După ce s-au prelucrat cu președinții 
consiliilor asociațiilor sportive din oraș 
normele și probele „Concursului”, s-au 
înființat centre pentru pregătirea și tre
cerea normelor la stadionul C.F.R. și 
Progresul — atletism ; la poligonul de 
tir, 1j școala specială nr. 2 de surdo
mut i (pentru gimnastică), la bazinul 
Industria Linii pentru proba de înot.

SPORTUL POPULAR
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Jucătorii echipei de jolbal 
C.F.R. Timișoara, din cam
pionatul categoriei B, par
ticipă cu toții la „Concursul 
pentru Insigna de Polispor
tiv Fotbaliștii timișoreni 
au adus o... inovație în 
trecerea probei de tracțiune 
din atirnal. In loc de bară 
fixa ei se Jolosesc de țeaia 
de fier de care se prinde, 

plasa porții de fotbal

★ *
★

La aceste centre activează o serie de 
antrenori și instructori voluntari care 
dau un sprijin calificat tinerilor care se 
pregătesc sau își dau normele pentru 
„Insigna de Polisportiv".

Pînă acum A.S. Plastica este fruntașă 
la „Concursul pentru Insigna de Poli
sportiv". Un număr de 106 tineri, dintre 
care 35 fete, au trecut cîte 3—4 norme.

A.S. C.F.R. a organizat zilele trecute 
primul concurs, la care au participat 
peste 30 de fotbaliști din echipele de 
seniori și juniori. S-au evidențiat la 100 
m plat Clierghel — extremă dreaptă a 
echipei, care a realizat timpul de 11,5, 
și tînărul fundaș Lazarov (11,7). La 
săritura în lungime cele mai bune rezul
tate le-au obținut fotbaliștii juniori 
Panici — 5,22 m., Andes — 5,10 m. și 
Barna —• 5,06 m. La proba de cățărări 
Codreanu și Vîrdan au fost cei mai 
buni.

i
AL. GROSS 

poresp. regional

Este greu de redat în citeva cuvinte 
atmosfera de sărbătoare care a domnit 
zilele trecute în satele raionului Cărei 
din regiunea Maramureș. Aici s-a desfă
șurat un important eveniment sportiv : 
finala unei grupe de regiuni a Spar- 
tachiadei de vară a tineretului, dolată 
Ia sate cu „Cupa Agriculturii". în nouă 
sate, printre care Tășnad, Urziceni, Ciu
ntești, Sanislău, Petrești ș.a., s-au in- 
tîlnit peste 500 de sportivi și sportive 
din regiunile Banat, Crișana, Cluj și Ma
ramureș pentru a participa la ultimul 
act al Spartachiadei de vară.

Etapa 1 : în regiunile amintite mai 
sus, au participat 451.206 participanți 1 
f.a finale, peste 500. Să comentăm cit 
de disputate au fost aceste întreceri 
care au „cernut" citeva sute de mii de 
tportivi, este — desigur — foarte di
ficil. De aceea vom reda doar cîteva 
aspecte din noianul celor notate în timpul 
finalelor.

La Sanislău, colectiviștii care au fost 
prczenli în jurul terenului de volei și 
care cu pu|ine zile în urmă dădeau zor 
pentru terminarea noilor amenajări la 
stadion, au putut urmări — timp de 
două zile — meciuri foarte disputate. 
Președinta Sfatului popular din Sanis
lău, Iov. Elena Tașnadi, ne-a spus că 
colectiviștii de aci sînt mîndri de cinste» 
ce li s-a făcut de a i găzdui pe sportivi 
și de a organiza întrecerile. Terenul de 
volei excelent amenajat (poate concura 
chiar și cu acela de la... Dinamo), pre
cum și celelalte amenajări sportive sînt 
rodul muncii tinerilor colectiviști din 
Sanislău, care în ultimul timp au prestat 
peste 6.000 ore de muncă patriotică. Și, 
după cum ne-a asigurat președintele 
consiliului asociației sportive, Gheorghe 
Mureșan, la stadion vor fi amenajate 
încă două terenuri : unul de baschet și 
altul dc handbal redus.

Revenind la întrecerile propriu-zise, 
vom arăta că voleibaliștii maramureșeni 
au oferit multe momente de satisfac
ție celor care i-au urmărit. Băieții an 
cîștigat cu 3—0 întîlnirea cu reprezen
tativa regiunii Banat, iar fetele au în
trecut în finala pe voleibalistele regiunii 
Cluj cu 3—2

★
Toate drumurile duc spre... Tășnad. 

într-adevăr, pe șoseaua care „fugea" 
spre comună am întilnit o mulțime de 
colectiviști zorind — pe biciclete și mo
torete — spre Tășnad. Explicația: aci se 
disputa turneul de fotbal. în comună, 
chiar de la prima casă, steaguri roșii și 
tricolore filfîiau în adierea ușoară a vîn- 

tului. Teste tot lozinci mobilizatoare care 
chemau pe tineri să participe la întrecerile 
sportive d? mase. La stadion, firește, 
lume multă. Recolta Tășnad juca cu 
echipa regiunii Banat. Meci aprig dis
putat, ea în finalele de Cupă. Tășnă- 
denii, după ce au depus multe eforturi 
și au produs „dureri de cap" inimoși
lor lor susținători, au deschis scorul, 
In repriza secundă. Dar replica bănățe-

CLASAMENT GENERAL
PE REGIUNI

1. MARAMUREȘ 268 p; 2. BA
NAT 177 p: 3. CRIȘANA 173 P; 
4. CLUJ 157 p.

nilor a fost promptă, astfel că pînă la 
urmă scorul a rămas nedecis : 1—1. Ca
lificarea au decis-o însă arbitrii, în 
cabină, cînd s-a făcut socoteala anilor. 
Mai „tineri" cu nouă ani, jucătorii de 
la Recolta Tășnad au cîștigat la „masa 
verde", iar în finala disputată dumi
nică dimineață au reușit să ocupe locul 
I, după ce întrecuseră reprezentativa re
giunii Cluj cu 5—0. în cinstea echipei 
învingătoare, orchestra colectiviștilor, 
instalată undeva, în tribună, a cîntat 
parcă mai cu foc...

Echipa de volei a asociației sportive „Lumina" din comuna Somcuta Mart 
(regiunea Maramureș), ciștigutoare a turneului.

Foto i R. Călărășanu

Era și d<; așteptat că, la handbal 
redus, tot „Banatu-i fruncea". întrece- 
cerile, disputate la Petrești (fete) și 
Santău (băieți) au oferit numeroșilor 
spectatori faze de bună calitate. Sperăm 
că trimișii federației de specialitate ah 
folosit prilejul pentru a depista cîtev» 
elemente talentate. Atit la băieți, cît 
și la fete, în fruntea clasamentelor s-au 
situat handbaliștii bănățeni.

★
Concursurile de ciclism, urmărite cu 

deosebit interes de colectiviștii din co
muna Ghenci, au fost într-adevăr, pasio
nante. La proba de 10 km. fete, cea mai 
bună s-a dovedit Rodica Marchiș din 
reg. Crișana, iar la 15 km. băieți, pri
mul care a rupt firul de la sosire a fost 
reprezentantul regiunii Cluj, Traian 
Iancu. La Ghenci Insă s-a disputat și un 
alt gen de concurs. Gomponenții celor 
patru echipe regionale de ciclism și-au 
disputat întîietatea într-o întrecere ine
dită : recoltarea porumbului de pe o su
prafață de 6 hectare. Cei mai... rapizi 
au fost cicliștii din regiunea Crișana. 
întrecerea a fost dotată cu numeroase 
premii constînd în cărți de literatură 
oferite de conducerea G.A.G. Ghenci și 
de Sfatul popular comunal.

R. CALARAȘANU



Primii cîștigători au îmbrăcat tricourile de campioni ai țării...
Dimineața de dresaj 

cu care au debutat cam
pionatele din acest an, 
n-a fost — așa cum se 
credea — monotonă, lip
sită de interesul cu care 
sînt creditate de obicei 
numai probele de obsta
cole. Dimpotrivă. Spec
tatorii au urmărit cu 
multă atenție progresiile 
din cele două terenuri 
de dresaj și au așteptat 
cu răbdare calculele ar
bitrilor.

In proba rezervată ju
niorilor, tinerii călăreți 
de la C.S.M. Sibiu, (an
trenor A. Purcherea) au 
reușit să ocupe primele 
trei locuri — perfor
manță care reliefează 
munca perseverentă des
fășurată în această secție 
și sprijinul acordat de 
conducerea clubului. Cla
samentul probei: 1. CRIS
TIAN CSACKI (CSM 
Sibiu) cu Sorinei 372 p 
— CAMPION AL R.P. 
ROMÎNE pe anul 1963 ;
2. Crin Vartolomeu (CSM 
Sibiu) eu Mangalia 350 ;
3. F. Hurdubelea (CSM 
Sibiu) cu Haiduc
4. V. Ionescu 
cu Ghidran 322 ; 
cu Liana 275.

O participare 
luptă mai

baraj numai talentatul călă- 
Olteanu n-a fost penalizat, 

o binemeritată victorie care 
rezultatele din etapele pre- 
Clasament: 1. EMIL OL-

Boxerii de la Mascetul Cimpuhmg
au lăsat o frumoasă impresie la Schwerin

Traktor și echipa romînă Mus- 
Cimpulung s-a desfășurat în 

de congrese și sport din locali- 
în prezența a peste 5 000 de spec-

341 ;
(Steaua)
5. M. Silea (Știinta)

Virgil Birbuceanu va trece cu siguranță acest 
obstacol

Foto: Șt. Petrică

mai mare (15) și o 
strînsă pentru primele 

locuri au caracterizat cea de a doua 
întrecere de dresaj, proba de oate- 
gorie ușoară, la sfîrșitul căreia titlul 
de campion a revenit lui Dumitru 
Velicu. O remarcă deosebită și pen
tru modestul și perseverentul repre
zentant al Științei, V. Postelnicu, 
clasat și de această dată înaintea unor 
călăreți cu mai multă experiență și 
dotați cu material cabalin superior. 
Iată, de altfel, clasamentul probei : 
1. DUMITRU VELICU (Steaua) cu 
Șeic 357 p — CAMPION AL R.P. 
ROMÎNE pe anul 1963 ; 2. V. Postel
nicu (Știința) cu Naiada 351 ; 3. P. 
Andreianu (Dinamo) cu Cîntec 348 ; 
4. C. Gogheș (CSM Sibiu) cu Rădăuți 
346 ; 5. I. Molnar (Steaua) cu Bambus 
334 ; 6. Gh. Antemia (Petrolul) cu 
Simeria 333.

Citiți
Numărul 18 

al revistei ilustrate

„SPORT"
Din cuprins spicuim următoarele 

materiale :
• DINAMO S-A CALIFICAT ÎN 

TURUL AL ll-LEA AL C.C.E.
• BOX : Mânuși pentru Tokio.
• FOTBAL : Cupa Campionilor 

Europeni • Echipa lumii pentru 
meciul cu Anglia și prezentarea 
lui Masopust, Rivera și Eusebio 
• Portretul iui Greavu '• Două 
generații — dr. Mircea Luca și 
Octavian Popescu • Pentru albu
mul dumneavoastră — echipa 
RAPID BUCUREȘTI • Ricardo Za
mora, un portar celebru.
• Start în „Concursul pentru 

Insigna de Polisportiv".
• RUGBI : Campionatul 

mentat.
• Hocheiștii 

gheată.
• Piramidele
• MAGAZIN 
Cereți acest

chioșc al Difuzării Presei.

Joi după-amiază, prima probă de 
obstacole ! 53 de concurenți s-au pre
zentat Pe parcursul de categorie semi- 
ușoară. Inutil să faci pronosticuri, 
mai ales că după prima manșă se 
aflau la egalitate... 22 de călăreți, 
care terminaseră proba fără penali
zare. Apreciind cu justețe posibilitățile 
reale ale călăreților de a ocupa un 
loc fruntaș, juriul a decis ca, în 
afara celor 22 de călăreți, să parti
cipe la cea de a doua manșă și con- 
curenții penalizați cu 4 puncte (15). 
Așadar, au rămas în „cursă" 37 de 
călăreți. Cea de a doua manșă a făcut 
insă o severă „triere" : numai 12 au 
totalizat, după două manșe 0 p pe
nalizare, calificîndu-se astfel pentru 
barajul disputat după barema A, la 
cronometru (la greșeli egale, clasează 
timpul mai bun). Este, desigur, re
gretabil că diferite greșeli de con
ducere a calului pe parcurs, lipsa de 
calm și de concentrare a unor călă
reți, au făcut ca la finala probei să 
nu participe și alți călăreți și cai cu 
evidente șanse de victorie: Dobro- 
geanu cu Gratis, Bo-iangiu cu Neron, 
Fleischer cu Miracol, Lupancu cu 
Blond etc. Dar, acest fapt n-a scăzut 
cu nimic din spectaculozitatea între
cerilor din barajul cîștigat — după 
multe emoții prilejuite suporterilor 
dinamoviști — de Racer Oscar. îmbu
curătoare prezența în finala acestei 
probe a călăreților din provincie și 
în special a mecanicului Mihai Po- 
ponea de la C.S.M.S. Iași care a fost 
la un pas de a îmbrăca tricoul de 
campion al țării. Clasament : 1. RECER 
OSCAR (Dinamo) cu Greier 32,7 p — 
CAMPION AL R.P. ROMÎNE pe anul 
1963 ; 2. M. Poponea (CSMS Iași) cu 
Grin 33,8 ; 3. Iolanda Lazăr (Steaua) 
cu Furiș 35,6 ;
Iași) cu Signal 
au terminat și 
Uzare,

(Petrolul) cu Necaz 707 ; 3. Gh. Ante
mia cu Simeria 695. Foarte dificil a 
fost parcursul de obstacole categorie 
ușoară pe care numai 13 concurenți 
l-au terminat — în prima manșă — 
fără greșeală. In partea a doua a pro
bei, numărul acestora s-a redus la 
6 iar în 
reț Emil 
cucerind 
confirmă 
cedente.
TEANU (Steaua) cu Gerilă 0 p. 26,4 — 
CAMPION AL R. P. ROMÎNE pe a- 
nul 1963; 2. E. Olteanu cu Segnorita 4 
p. 27,5; 3. E. Boiangiu (Dinamo) cu 
Neron 4 p, 27,8. Ultima probă de 
ieri — fără îndoială cea mai dificilă și 
cea mai spectaculoasă — a prilejuit 
evoluția călăreților specialiști în pro
bele de categorie semigrea. 11 concu
renți au luptat cu ardoare pentru cu
cerirea titlului de campion. A fost o 
probă cu totale schimbări de situații, 
cu incertitudini pînă în ultima clipă, 
învingătorul, dinamovistuj C. Vlad a 
cîștigat meritat, avind o comportare 
constantă în cele două manșe. Re
zultate: 1. C. VLAD (Dinamo) cu Vi
for 4 p - CAMPION AL R. P. RO
MÎNE pe anul 1963; 2. V. Pinciu (Di
namo) cu Birsan 8 p, 1:36,4; 3. 
ciu cu Clasic 1:40,2; 4. A.
(Steaua) cu Diavolo 1:41,7.

întrecerile continuă azi și 
dimineața și după amiaza.

SCHWERIN (prin telefon). — în
tîlnirea de box dintre formația lo
cală 
celui 
Sala 
tate,
tatori. Aceștia au avut prilejul să 
urmărească întîlniri de un bun nivel 
tehnic. In mod deosebit au fost 
apreciați boxerii romîni Manea, du
rea și Grosu, care au cucerit simpa
tia spectatorilor prin boxul lor spec
taculos. întîlnirea, care—după cum se 
știe—s-a încheiat cu victoria formației

250 de elevi
In excursie cicloturistică

1

I

■

co-

Pin-V.
Costea

mîine,

DAN GÎRLEȘTEANU

Clubul sportiv școlar București, 
în colaborare cu comitetul raional 
U.T.M. V. I. Lenin, organizează în 
ziua de 29 septembrie o excursie 
cicloturistică la G.A.S. Bragadiru. 
Cu acest prilej cei peste 250 de 
elevi și eleve își vor trece și nor
ma de ciclism din cadrul „Con
cursului pentru Insigna de Poli
sportiv". PLECAREA VA AVEA 
LOC LA ORA 9 DE LA ȘCOALA 
ELEMENTARA Nr. 124.

Jocuri importante in campionatul
Azi: Dinamo — Unirea

® Campionatul republican de rugbi 
continuă cu etapa a XVI-a, care pro
gramează noi partide atractive și deo
sebit de importante pentru configurația 
clasamentului. Se remarcă, desigur, cu
plajul din București care va fi găzduit 
de stadionul din Parcul Copilului. Cam
pionii din 
Roșii, vor 
manța din 
să învingă 
ei vor primi replica studenților clujeni 
care întotdeauna au făcut j’ocuri bune 
în fața Griviței Roșii. Cel de al doile*  
joc al cuplajului se va disputa între 
Gloria și Rulmentul Bîrlad

amil trecut, rugbiștii Griviței 
încerca să reediteze perfor- 
etapa trecută, cînd au reușit 
pe Dinamo. De data aceasta.

Dacă snaipurile

primii pe

din Florești. 
SPORTIV.
număr la orice

republican

Astăzi, pe stadionul Dinamo își dis
pută întîietatca alte două echipe bucu- 
reștene : Dinamo și Unirea. în țară, se 
desfășoară partidele CSMS Iași — Ști- 
inlla Petroșeni. Farul Constanta — 
Steaua, Știința Timișoara — Progresul.

• Marți, la Deva, este programată 
întîlnirea restanță dintre Știința Pa- 
troșeni și Progresul București.

• Colegiul central de arbitri 
pe toți arbitrii bucureșteni de 
o comunicare în legătură cu
de regulament și arbitraje, care va avea 
loc luni, orele 19,30 la sediul federației 
din str. Vasile Conta 16

convoacă 
rugbi la 
probleme

4. P. Ciobanu (CSMS
36,0 — singurii care 

barajul cu 0 p pena-

★

Ieri, campionatele au continuat cu 
proba de dresaj de categorie mijlo
cie, care s-a încheiat cu următoarele 
rezultate :

1. IOSIF MOLNAR (Steaua) cu Ar
gint 754 p - CAMPION AL R. P. RO
MINE pe anul 1963; 2. Gh. Antemia

Premii importante la Sportexpres
Au rămas doar cîteva zile în care 

se mai pot cumpăra biletele Sport
expres — trimestrul III. De fapt, 
vînzarea biletelor ar fi trebuit să 
fie închisă în momentul de față- 
Loto-Pronosport a hotărît însă să 
acorde premii suplimentare pose
sorilor de bilete Sportexpres tri
mestrul III — care participă la 
concursurile Pronoexpres din 25 
septembrie și 2 octombrie. Pentru 
a da posibilitatea unui număr mai 
mare de participanți să beneficieze 
de acordarea acestor premii supli
mentare și pentru ca iubitorii spor
tului să-și procure bilete Sport
expres — trimestrul III, vînzarea 
s-a prelungit pînă la 2 octombrie. 
Marea tragere SPORTEXPRES va 
avea loc pe 6 octombrie a.c. Re
amintim că la concursul SPORT
EXPRES — trimestrul III se atri-

buie 34.434 premii în valoare to
tală de 4.500.000 lei. La acest con
curs SPORTEXPRES se oferă, pen
tru prima oară, 18 AUTOTURISME, 
în afara zecilor de motociclete, apa
rate de radio, televizoare, frigidere, 
magnetofoane, 30 excursii în Ceho
slovacia și Ungaria cu petrecerea 
revelionului la Praga și alte ase
menea importante premii.

Vreți să contribuiți la dezvolta
rea bazei materiale a activității 
sportive, avînd și posibilitatea de 
a obține un premiu important ?

Cumpărați-vă bilete SPORTEX
PRES trimestrul III — care se fnai 
găsesc în vînzare numai PÎNĂ 
MIERCURI 2 OCTOMBRIE a.c. I

Cluburile și asociațiile sportive 
trebuie să folosească această pre
lungire a vînzării biletelor.

...ar țese o poveste dintre cele mai 
triste, tn legătură cu soarta lor, o 
veritabilă epopee. Facem de la în
ceput precizarea: nu este vorba de 
toate snaipurile adăpostite în cea mai 
frumoasă stațiune de pe litoral 
Fiindcă cele ale canotorilor de la 
Dinamo Constanța, de pildă, nu se 
pot pltnge de nimic. Au hangarul 
lor, oameni care să le îngrijească, 
specialiști care — clnd este cazul 
— să le vindece „rănile1*.

In schimb, ce viață chinuită a fost 
rezervată celorlalte snaipuri, ale cen
trului F.R.S.N. Constanța, adăpostite 
tn vecinătatea suratelor lor de la 
Dinamo! Vară, iarnă, acestea stau 
fără nici un adăpost, In bătaia viatu
lui, a ploilor și zăpezilor. Șapte snai
puri de toată frumusețea din care 
n-a mai rămas dectt... amintirea ! 
Complet deteriorate de intemperii, ele 
constituie astăzi adevărate... epave.

Explicația ? Comisia orășenească 
de sporturi nautice din Constanța 
(secretar, dr. N. Gatrilă) n-a găsit 
nici timp și nici soluții pentru a re
zolva, cu simț de răspundere, 
ceastă importantă problemă.

Se vor formula, desigur, scuze :
— Erau niște snaipuri din scin

dări de brad. Nu puteau fi folosite 
pentru concursuri...

Este foarte adevărat. In competiții 
ânt întrebuințate, tn mod curent, 
snaipuri mai ușoare construite de 
obicei din placaj. Numai că cele ia 
care ne referim, dacă ar fi existat 
spirit gospodăresc, puteau fi folo
site foarte bine pentru inițierea nu
meroșilor amatori de sporturi nautice 
din Constanța. Dar, comisia sus- 
amintită nu s-a învrednicit să dea 
curs unei sugestii primite de multă 
vreme, de a înființa un astfel de

locale cu 12—8, putea reveni tot așa 
de bine și boxerilor romini. Aceștia 
însă, au fost dezavantajați în două 
meciuri (la cat. samiușoară și mij
locie mică) de deciziile jurului.

Rezultatele meciurilor-Cat. muscă: 
A. Simion b.p. pe Bolk : cat. cocoș: 
Schling b.p. pe I. Negru; cat. pană: 
Uie Vișinescu meci nul cu Ahrend; 
cat. semiușoară : Laban b.p. pe Ilis 
Florea ; cat. ușoară: Gh. Manea b.p. 
pe Tobinski ; cat. semimijlocie: Gh. 
Ciurea b.p. pe Schmell ; cat. mijlocie 
mică : I. Grosu meci nul cu Neidel ; 
cat. mijlocie : Machei b.ab. r. I pe Tr. 
Nicolae; cat. semigrea: Schlegel b.p.

Felea ; cat. grea : Tegenhardt 
pe O. Cioloca.

pe T.
(camp. R.D.G.) b.p.

0 întîlnire 
de mare

(Urmare din pag. 1)

înaintea întîlnirii dintre re
prezentativele R. P .Romîne șl 
Scoției, conducătorul lotului sco
țian, Handerson, ne-a declarat:

„Echipa pe care am alcătuit-o 
în vederea intîlnirii cu Romînia 
cuprinde elemente tinere, do 
valoare, pe care vrem să se lan
seze în boxul european. Media 
de vîrstă a echipei este 20 do 
ani.

— Desigur, cunoașteți valoa
rea pugiliștilor noștri. Sperați 
să obțineți victoria ?

— Echipa romînă se numără 
printre cele mai valoroase din 
Europa. Totuși noi sperăm să 
obținem un rezultat bun.

— Care sînt boxerii cei mal 
in formă din echipa Scoției ?

— Armstrong, Mc Kenzie, 
Mallon, boxeri care în ultima 
vreme au obținut rezultate me
ritorii.

★
La această întîlnire vor func

ționa ca arbitri neutri Tinelll 
(Italia) și Mladenovic (R.S.F. 
Iugoslavia).

La 30 septembrie, echipa Sco
ției va susține la Galați, a doua 
întîlnire în compania reprezen
tativei B a țării noastre: Bu- 
zuliuc, Grudu, Moldovan, Gh. 
Anton, Dinu, Mirza, H. Leov, 
M. Mariuțan, Mentzel (Nioolauh 
V. Mariuțan.

ATITUDINI

din Mamaia ar putea vorbi...
centru de inițiere. Mai ales că una 
din specialistele noastre tn această 
direcție, multipla campioană Mela 
Săvulescu, se și oferise, încă din 
toamna trecută, să-și aducă aportul 
la organizarea unui asemenea centru. 
Ar fi fost un lucru bun, un prilej 
de mtndrie pentru toți iubitorii ca- 
nota jului.

Și timpul a trecut. Nefolosite și 
mai ales neîngrijite, cele 1 snaipuri 
din Mamaia au devenit tn cele din

urmă neutilizabile, așa cum vă puteți 
da seama privind fotografia alătu
rată... Un exemplu tipic de negli
jență față de un bun obștesc (cu
loarea snaipurilor se ridică la aproape 
40.000 lei) pentru care cei vinovafi 
vor trebui trași la răspundere l

Federația de specialitate are cu- 
vlntul...

TIBERIU STAMA



JOCURILE BALCANICE Șl UNELE PROBLEME
ALE ATLETISMULUI NOSTRU

Ediția din acest an a Jocurilor Balcanice de atletism, pro
gramată în urmă cu cîteva zile la Sofia, a fost așteptată cu im 
interes deosebit de atleții celor șase țări participante (aceasta 
a fost prima ediție la care au concurat sportivi din toate țările 
membre ale J.B.), de antrenori și tehnicieni, de iubitorii atle
tismului. Întrecerile s-au încheiat cu victoria echipelor Bulgariei, 
atît la bărbați cît și la femei. Este un succes meritat, deoarece 
majoritatea atleților bulgari au atins cu acest prilej nivelul cel 
mai ridicat al formei lor sportive, înregistrând o serie de rezul
tate bune și 13 recorduri republicane.

ÎNCEPUTUL A FOST PROMIȚĂTOR,
DAR...

începutul actualului sezon competițional 
a fost pentru noi plin de promisiuni. Primul 
concurs al anului, cel de la Galați, a pri
lejuit o serie de rezultate bune. Au urmai 
meciul cu echipa Greciei, de la Ploiești 
|121—87) și triunghiularul cu formațiile Bul
gariei (122—98) și Iugoslaviei (106,5—104,5) 
de la Sofia, în cadrul cărora atleții noștri 
au repurtat victorii frumoase. De la jumă< 
ta te a lunii iulie, de la meciul^ Scandinavia 
4— Balcani, s-a constatat însă o stagnare

CIIEORGIIF POPESCU 
campion balcanic la aruncarea suliței

In rezultatele celor mai mulți dintre atleții 
noștri, membri ai lotului republican de se
niori. Această stagnare a fost reflectată 
de rezultatele înregistrate la campionatele 
republicane de la Cluj, dar timpul nefavo
rabil n-a oferit posibilitatea unei aprecieri 
exacte a cifrelor obținute cu acest prilej. 
In schimb, acest lucru a fost cît se poate 
de evident la recentele Jocuri Balcanice. 
La Sofia, atleții noștri au înregistrat un sin
gur record republican (Nicolae MacoveJ 
14,4 sec pe 110 mg) și cîteva recorduri per
sonale, or era de așteptat ca numărul per
formanțelor de valoare să fie cu mult mai 
mare, în funcție de perioada de pregătire, 
de condițiile de activitate pe care le-au 
avut la dispoziție și mai cu seamă că pen
tru 1963, ca an pieolimpic, graficul formei 
sportive urmărea să atingă valorile cele 
mai ridicate acum, spre sfîrșitul sezonului.

Această stagnare a rezultatelor tre
buia să dea de gîndit atleților noștri 
și în special antrenorilor, de la care 
se aștepta — cum este firesc — o in
tervenție hotărîtă în luarea unor măsuri 
corespunzătoare. S-a î&fhnplat însă un 
luciu : victoriile repurtate la Sofia la 
începutul lunii iulie, asupra echipelor 
Bulgariei și Iugoslaviei — principale 
pretendente la titlul balcanic — au de
terminat o stare de totală autoliniștire 
printre atleți, care a dus la o scădere 
a intensității în antrenamente și la 
tocirea spiritului de luptă. Tocmai de 
aceea, comportarea în ansamblu a 
echipei noastre, la Sofia, a deziluzionat.

AM PIERDUT 25 DE PUNCTE !
Echipa noastră s-a clasat pe locul III 

In întrecerea masculină, cu 18 puncte în 
urma formației bulgare și cu 12 puncte mai 
puțin decît reprezentativa iugoslavă. Cer- 
cetind rezultatele concursului din luna iulie 
*1 comparîndu-le cu cele de la Balcaniadă 
▼om constata că, în general, băieții noș
tri n-au „mers*  mult mai slab acum decît 
atunci, numai că bulgarii și iugoslavii s-au 
arătat a fi în progres, așa cum ar fi tre
buit să fie și atleții noștri. Dar chiar șl 
așa, trebuie să arătăm că infrîngerea echi
pei noastre și clasarea ei pe locul trei, 
independent de alte cauze, se datorește 
exclusiv unora dintre atleții noștri. Adică, 
altfel spus, ne-am învins singuri, ca o 
echipă de fotbal care pierde un joc im
portant printr-un... autogol. Cu singura di
ferență că echipa noastră a pierdut nu
meroase puncte sigure. Dacă F~îridon ar 
fi cîștigat, cum era normal, săritura în 
înălțime, dacă Vameș s-ar fi clasat al doi
lea la 1500 m, ca și Bizim la suliță, ca să 
nu amintim decît trei din situațiile în care 
am „ratat*  puncte sigure, victoria noastră 
nici nu putea fi pusă la îndoială.

Subliniem aceste trei situații deoarece, 
ele ni se par cele mai elocvente. Nu tre
buie însă uitat că alți atleți de bază ai 
formației noastre (Stamalescu, Beregszaszl, 
Dăndărău, Lupu, Roateș, Savin etc.) n-au
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adus nici un punct și că alții (Popovschl, 
Popa, Sălăgean, Porumb, Calnicov etc) au 
concurat slab, sub posibilitățile reale. In 
felul acesta echipa noastră a pierdut mai 
mult de 25 de puncte, care au determinat 
configurația clasamentului general

ECHIPA FEMININĂ 
ESTE NEOMOGENA

Mal surprinzătoare apare însă înfiînge- 
rea echipei noastre feminine. Aceasta a 
fost prima înfrîngere suferită^ de atletele 
romînce din 1950 și pînă astăzi, de cînd 

s-au întîlnit prima oară cu sportivele bul
gare. Și totuși, cercetînd în profunzime 
cauzele acestui insucces, trebuie să arătăm 
că aici n-a fost vorba numai de autoliniș- 
tire, ci de o situație cu mult mai gravă : 
potențialul general de luptă al formației 
noastre a scăzut foarte mult în ultima pe
rioadă de timp. Meciurile din acest an cu 
formațiile Poloniei, Cehoslovaciei și chiar 
întîlnirile anterioare cu Bulgaria și Iugo
slavia au evidențiat faptul că echipa noas
tră contează, în fond, doar pe cîteva atlete 
de valoare, că există slăbiciuni evidente la 
majoritatea probelor de alergări și o di
ferență valorică sensibilă între prima și 
cea de a doua reprezentantă la fiecare 
probă. In felul acesta, echipa apare evi
dent neomogenă, incapabilă să mai poată 
face față cu succes întîlnirilor cu adversari 
mai puternici.

In formația noastră, în afara unor valori 
certe (Iolanda Balaș, Lia Manolîu, Ana Să- 
îăgean, Maria Diaconescu, dar rezultatul ei 
de la Sofia nu ne mulțumește, Viorica Vis- 
copoleanu), sînt o serie de atlete, care 
înregistrează un progres prea lent (Anca 
Gurău) și altele care de cîțiva ani bat pa
sul pe loc (Rodica Vorcneanu, Crista Me- 
saroș — aceasta îmbolnăvindu-se nici n-a 
mai luat startul. Olimpia Cataramă etc.). 
In sfîrșit, tinerele introduse în acest an în 
formație n-au reușit încă să se ridice la 
înălțimea așteptărilor (Viorica Gabor, Mar
gareta Miliadis, Elena Neacșu, Valeria 
Bufanu. Ultima a avut cea mai slabă com
portare din întreaga echipă, fiind eliminată 
din serii la 80 mg).

Problema echipei noastre feminine, 
pînă nu de mult cu o bună valoare în 
Europa, trebuie să dea serios de gân
dit. După cum se vede, înhîngerea de 
la Jocurile Balcanice nu este un feno
men întîmplător. De aceea, pentru a 
putea alcătui iarăși o formație puiet? 
nică, este de datoria antrenorilor noș
tri să se preocupe într-o măsură și 
mai mare de selecționarea și pregătirea 
tinerelor atlete. Concursurile din acest 
an ne-au dovedit că avem multe ju
nioare talentate. Ele ar li trebuit în 
orice caz preferate unora dintre actua
lele atlete din lot care de mulți ani 
nu obțin progrese însemnate in rezul
tatele lor.

ANTRENORII NU SE RIDICA 
LA ÎNĂLȚIMEA SARCINILOR

Și pentru că veni vorba de antrenori, tre
buie să arătăm că a-tivilatea unora din
tre ei nu s-a ridicat încă la înălțimea aș
teptărilor. Deși toți au condiții de muncă 
dintre cele mai bune ei au arătat prin 
activitatea desfășurată că nu și-au însușit 
încă și că nu aplică în mod creator și cu
rajos cele mai noi cuceriri ale științei, că 
nu colaborează în mod principial în căuta
rea și folosirea celor mai eficiente metode 
de pregătire, că nu dovedesc suficientă 
exigență față de propria lor muncă și 
implicit față de comportarea atleților lor. 
Antrenorii trebuie să fie primii care prin 
exemplul lor să lupte pentru întronarea în 
lotul republican de atletism a unei disci
pline ferme, liber consimțite, pentru crea*  

rea unei puternice opinii de mase împotriva 
delăsării în muncă, a chiulului, a vieții 
nesportive.

Experiența a arătat că antrenorii lo
tului de atletism nu formează încă un 
colectiv de muncii unit, care să dez
bată în comun toate problemele gene
rale legate de pregătirea atleților, care 
să analizeze în spirit critic și autocri
tic activitatea desfășurată. Fiecare an
trenor lucrează cu „felia" Iui, neexistînd 
astfel o linie unitară, precisă în mun
că. Nu se discută și nu se generali
zează experiența acumulata cu prilejul 
diferitelor competiții de peste hotare. 
In această privință o vină îi revine și 
colegiului central de antrenori din 
F.B.fi, și antrenorului federal GH 
ZIMBREȘTEANU, care n-au dovedit sufi
cientă exigență și autoritate, și care 
n-au tras la răspundere pe antrenorii 
care nu și desfășurau activitatea pe 
linia generală stabilită.

După campionatele europene de la Bel
grad, la care Zoltan Vamoș s-a clasat pe 
locul doi, s-a stabilit că la J.O. recordma
nul nostru să participe la proba de obsta
cole, la care are cele mai multe șanse să 
se comporte bine. Și astfel, în planul de 
pregătire olimpică, Vamoș a fost prevăzul 
pentru 3000 m obstacole. In acest an însă 
Vamoș n-a participat decît la două curse 
de 3000 m obst. rezultatele sale fiind cu 
mult sub ceea ce se așteaptă de la el. 
Antrenorul său, Gh. Rugină, are o vină se
rioasă în această privință, ca și pentru 
faptul că alți doi elevi ai săi (Dăndărău și 
Beregszaszi) au avut comportări necores
punzătoare la Ealcaniadă,

Aurel Stamatescu a început sezonul cu 
rezultate remarcabile, pentru ca tocmai 
atunci cînd se așteptau de la el cifre din 
cele mai bune, performanțele sale să se 
situeze cu mult în urma celor de la în
ceput (La J. B. a alergat doar 10,9 seci). 
Ce părere are despre această situație an- 
trenoarea sa Claudia Simionescu ? Valeriu 
Jurcă, om de bază al lotului nostru, și-a 
început pregătirea pentru actualul sezon 
abia în luna... februarie, și mult promisele 
recorduri (la 200 rr. și 400 mg) au rămas 
simple promisiuni, mai ales că cea mai 
mare parte a anului Jurcă a evitat să 
concureze la proba sa de bază (400 mg). 
C-tin Drăgulescu s-a menținut tot anul în 
jurul a 62 de metri, deși toți specialiștii 
sînt de acord că posibilitățile sale nu sînt 
cîtuși de puțin oglindite de aceste rezul
tate. Antrenorul său Nic. Tacorian nu a reu
șit să găsească cauzele acestei situații ne
corespunzătoare. Nu cumva lipsa de dis
ciplină a lui Drăgulescu, faptul că el fu
mează între două aruncări (?) chiar în 
timpul concursului, stau lă baza rezulta
telor modeste pe care le înregistrează? 
Antrenorul Baruch Elias este ceea ce se 
cheamă un „băiat de treabă*.  De aceea și 
elevii săi Calniccv și Popovschi se dove
desc a nu fi la înălțimea așteptărilor, pen
tru că antrenorul Elias nu intervine cu 
toată seriozitatea în cazurile de indiscipli
nă și nu ia măsuri hotărîte de corectare.

TREBUIE MAI MULTA MUNCA !
In lotul nostru de atletism, ca să nu mai 

vorbim de secțiile din cluburi și asociații 
sportive, cu foarte puține excepții, nu se 
muncește cu toată seriozitatea, așa cum 
pretinde actualul nivel la care a ajung 
atletismul mondial. De aceea rezultatele 
multora dintre atleții noștri fruntași, în 
ciuda condițiilor de activitate mai bune 

‘ca oricînd, nu se ridică la înălțimea aștep
tărilor și doar rareori depășesc mediocri
tatea. Nimeni și nimic nu dă dreptul atle
ților noștri fruntași să fie autoliniștiți,,. să 
se mulțumească ca și pînă acum cu foarte 
puțin, cu situația de a fi doar cei mai 
buni din țară In atletismul european- și 
mondial s-au făcut pași uriași înainte. Cum 
putem să obținem succese în întîlnirile, cu 
atleții din alte țări, dacă rezultatele noas
tre vor continua să se zbată în mediocri
tate ?

R. P. Romînă a marcat în toate dome
niile de activitate succese remarcabile, 
care au impus-o în arena mondială. Toc
mai de aceea este și de datoria atleților 
noștri, a antrenorilor șl tehnicienilor, a 
activiștilor din cluburile și asociațiile spor
tive, a profesorilor de educație fizică din 
școli să dovedească mai multă pasiune, 
mai multă pricepere, mai mult curaj în 
aplicarea noului, pentru a face ca acti
vitatea atletică să se dezvolte pe măsura 
sarcinilor trasate de partid, iar rezultatele 
să atingă în toate probele valori interna
ționale. Acest lucru este pe deplin posi
bil. Depinde numai și numai de noi 1

ROMEO VILARA

AZI
TENIS : Terenurile Dinamo, de la 

ora 15: Dinamo - Steaua (campiona
tul republican pe echipe).

BOX : Stadionul Republicii, ora 19: 
Intîlnirea internațională R. P. Ro- 
mînă - Scoția.

POPICE : Arena Giulești, de la 
ora 16: CFR București - Motor Jena 
(feminin); Arena MMCM (Calea 
Victoriei), de la ora 12: MMCM - Mo
tor Jena (masculin).

HALTERE: Sala Dinamo II, ora 
16: campionatul republican (faza re
gională).

TIR: Poligonul Tunari, de la ora 
9: campionatele republicane ale ju
nioarelor.

ATLETISM : Stadionul Tineretului, 
de la ora 15: concurs dotat cu „Cupa 
Steaua".

NATAȚIE : Ștrandul Tineretului, 
de la ora 10 și de la ora 16 : „Cupa 
orașului București.

RUGBI : Stadionul Dinamo, ora 
16.30: Dinamo - Unirea.

MlINE
TENIS: Terenurile Dinamo, de la 

ora 8.30 și de la ora 15: Dinamo- 
Steaua (campionatul republican pe 
echipe).

FOTBAL : Teren Politehnica (fost 
CAM), ora 8,45: Știința București- 
Mctalul București (campionatul de 
juniori), ora 10.30: Știința București- 
Metalui București (cat. B); stadionul 
Dinamo, ora 10: Dinamo Victoria- 
CFR Roșiori (cat. C); stadionul Re
publicii, ora 14,15: Steaua - Crișul;

Întreceri pasionante la concursul micilor Înotători
O zi senină de toamnă. In alți ani, 

în această perioadă micii înotători își 
începeau activitatea la bazinele acope
rite. De astă dată „au luat cu asalt**  
bazinul cu apă încălzită de la ștrandul 
Tineretului, pentru a se întrece în ca
drul unei competiții organizată de con
siliul orășenesc UCFS și dotată cu o 
frumoasă cupă. In prima zi, la startul 
probelor s-au prezentat peste 150 de 
copii. între 12-14 ani. Unii mai avan
sați în ale înotului, alții începători. 
Cu toții, însă, încurajați de pe mar
gine, se grăbeau să ajungă mai repede 
la sosire...

Cu ocazia acestor întreceri s-au re
marcat o serie de elemente cu reale 
perspective, cum sînt: Crăița Lupu, 
Mihai Virgil, Ioan Preda, Valentin 
Dovgan, Cristina Stănescu etc.

Iată primele rezultate: FETE, GRU
PAI (14 ANI), 50 M LIBER: 1. Crăița 
Lupu (Steaua) 34,8 sec; 2. Mihaela 
Midan. (S.S.E. 2) 35,5; 3. Viorica Petcu 
(S.S.E.2) 35.9; 50 M BRAS: 1. Ana 
Wechsler (S.S.E.l) 52,7; 2. Victoria Mă- 
luneanu (Palatul Pionierilor) 1:35,0, 
GRUPA A Tl-a (12—14 ANI), 50 M LI
BER : 1. Eugenia Popescu (S.S.E. 2) 
38,0; 2. Eda Schuller (Centrul „23 Au
gust") 40,7; 3. Victorița Ilucă (Steaua) 
41,3; 4. Magda Strimbeanu (S.S.E. 2) 
42,5; 50 M BRAS: 1. Cristina Stă
nescu (Dinamo) 44,0; 2. Cornelia Dinu 
(Dinamo) 45,1; 3. Gabriela Onuțu 
(S.S.E.2) 46,2; 50 M DELFIN: 1. Ma
rina Franchia (Rapid) 50,1; 2. Lucia 
Radu (Dinamo) 1:01,6; 3. Ileana Mur- 
gescu (Dinamo) 1:04,0. 50 M SPATE: 1. 
Carmen Nicovici (S.S.E. 2) 51,0; 2. Eva 
Majtenyi (Dinamo) 53,9; 3. Doina 
Constantinescu (S.S.E. 2) 54,3. BĂ
IEȚI, GRUPA I, 50 m LIBER: 1. Ion 
Preda (C.S.S.) 31,3; 2. V. Socol (Dina

Aspect din timpul probei 50 m liber jete
Foto : St. Petricfl

ora 16: Dinamo Buc. - Siderurgistul: 
terenul III „23 August”, ora 12: SSE 
II București - SSE Ploiești; teren 
Veseliei, ora 9: Dinamo Victoria- 
Flacăra roșie Buc.; teren Dinamo I, 
ora 8,15: Dinamo București-
Tehnometal București; teren Steaua 
I, ora 10; Steaua - Victoria Giurgiu; 
teren Combinatul Poligrafic Casa 
Scînteii I, ora 12: C.S.S. București- 
Viitorui Electronica (meciuri în cam
pionatul de juniori).

HANDBAL: Terenul Giulești, ora 
10: Steaua - CSMS Iași; ora 11,15: 
Rapid - Dinamo Bacău (cat. A. 
mase.); terenul Progresul, ora 15,30: 
Confecția - Rapid, ora 16,30: Pro
gresul - Știința București (cat. A 
fem.).

SP. NAUTICE: Lacul Snagov, ora 
10: Regata internațională Snagov la 
canotaj academic.

MOTO: Traseul de pe șoseaua
Nordului, ora 10: concurs interna
țional de viteză pe circuit.

HALTERE: Sala Dinamo II, ora 9: 
campionatul republican (faza regio
nală).

TIR: Poligonul Tunari, ora 9: cam
pionatele republicane ale juniorilor.

ATLETISM: stadionul Tineretului, 
de la ora 8: concurs dotat cu „Cupa 
Steaua”.

NATAȚIE : ștrandul Tineretului,
ora 10 : finalele „Cupei orașului 
București”; ora 11 : Rapid — Știința 
Buc. (polo, cat. A.), ora 12 : Steaua — 
Crișui Oradea (polo, cat. A.).

RUGBI : Stadionul Parcul Copilu
lui, ora 9: Gloria - Rulmentul Bîrlad, 
ora 10.30: Grivița Roșie - Știința Cluj.
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mo) 32,8; 3. V. Bivolu (S.S.E 2 33,8. 
50 M BRAS: 1. A. Sîrbu (Dinamo) 45.5;
2. Fl. Bodinici (Dinamo) 54,4; 3. M. 
Erscoiu (Prog.l 57,4. 50 M SPATE: 1. 
G. Căciulă (S.S.E. 1) 44,0. GRUPA A 
Il-a, 50 M LIBER: 1. V. Virgil (S.S.E. 
2) 32,5; 2. O. Nicolae (S.S.E. 2) 35.2; 3. 
M. Rău (S.S.E. 1) 38,0. 50 M BRAS : 1. 
A. Barabas (S.S.E. 1) 49,3; 2. D. Nicolau 
(S.S.E. 1) 50.1; 3. VI. Rogojanu (Dina
mo) 50,2. 50 M DELFIN: 1. V. Dovgan 
(Centrul „23 August") 39,1; 2. VI. Ale- 
xici (Dinamo) 51,0; 3. P. Gheorghe 
(Dinamo) 53,3, 50 M SPATE : 1. D. 
Gheorghe (C.S.S.) 42,0; 2. A. Demian 
(S.S.E. 1) 52,3; 3. S. Mihăileanu (Di
namo) 57,9.

★
Iată programul întrecerilor: sîmbătă 

(dimineața de Ia ora 10 și după amiază 
de la ora 16) și duminică de la ora 10 
finalele.

G. CIORANU, corespondent

Știința Cluj—Dinamo București 2-3 
in campionatul de polo

CLUJ 27 (prin telefon). Meciul de polo 
(restanță în campionatul republican) Ști
ința Cluj — Dinamo Buc., s-a încheiat cu 
victoria formației dinamoviste : 3—2. A
fost un joc aprig disputat, după cum a- 
rată și scorul, care a revenit pe merit 
echipei campioane, mai omogenă, alcătui
tă din jucători mai valoroși. A condus co
rect și autoritar N. Nicolaescu. Cu victo
ria obținută ieri echipa Dinamo a trecut 
din nou în fruntea clasamentului.

Mîine, se dispută etapa a 4-a a retu
rului : Rapid Buc. — Știința Buc. (ștrandul 
Tineretului, ora 11), Steaua Crișul Ora
dea (ștrandul Tineretului, ora 12), C. S. 
Mureșul — Știința Cluj, C.S.M. Cluj — Di
namo Buc., I. C. Arad — Ind. Lînii Timi
șoara.



La etapa inaugurată 
a campionatului de juniori

ncepînd de mîine intră în arenă cele 98 de formații participante 
la campionatul republican de juniori. La această ediție a între
cerii au fost înscrise echipele de juniori ale tuturor cluburilor 

și asociațiilor sportive cu formații în categoriile A, B și C, precum 
șt o serie de echipe ale unor școli sportive de elevi și cluburi spor
tive școlare.

în dorința de a contribui lă creșterea nivelului jocurilor din 
cadrul campionatului de juniori, rezervă de cadre a fotbalului nostru, 
federația de specialitate a luat o serie de măsuri care să constituie 
puncte de plecare în vederea unei activități cît mai fructuoase. Printre 
altele, F.R.F. a cerut tuturor cluburilor și asociațiilor cu echipe în 
campionatul republican de juniori să stabilească antrenori care să se 
ocupe de instruirea Juniorilor. Contractele antrenorilor de juniori sînt 
încheiate pe cîte doi ani pentru a se păstra o continuitate în muncă, 
avînd în vedere faptul că selecția și pregătirea juniorilor e mai difi
cilă. învățînd din experiența campionatului trecut, cînd o serie de 
echipe n-au primit sprijinul necesar din partea cluburilor și asocia
țiilor lor, de data asta s-au făcut recomandări cluburilor și asociațiilor 
sportive respective pentru a crea condiții mai bune desfășurării pro
cesului de instruire, asigurînd tinerilor fotbaliști echipamentul necesar, 
terenuri corespunzătoare pentru antrenamente și jocuri. De altfel, pri
mele, interesate în creșterea unor juniori de valoare cît mai ridicată 
sînt înseși cluburile și asociațiile, mai ales în condițiile actuale, cînd 
s-a limitat la trei numărul de transferări. In consecință, completarea 
echipelor lor de seniori trebuie făcută din cadre proprii, care nu pot 
crește acolo unde nu li se creează condiții.

Deprinderile bune ale fotbalului se învață la vîcstă fragedă. De 
aceea e bine ca antrenorii și instructorii care se ocupă de procesul 
de pregătire al juniorilor să fie foarte exigent! din acest punct de 
vedere. Un ajutor de mare importanță în direcția creșterii juniorilor 
îl pot da birourile de secție care trebuie să se ocupe cu mai mult 
interes ca pînă acum de jatura educativă, în așa fel ca ei să fie buni 
la învățătură, să aibă o atitudine corectă pe terenurile de sport etc. 
Unele abateri de genul celor care au existat în cursul campionatului 
trecut^ trebuie eliminate, iar întrecerile între echipele de juniori să 
devină întreceri sportive prietenești, în care cel mai bun să învingă.

Ținînd seama că numai în această competiție vor activa peste 
1 000 de tineri jucători de fotbal, toți factorii care se ocupă de această 
disciplină au datoria să ia în mod permanent măsuri de îmbunătățire 
a activității, în așa fel îneît de la o etapă la alta să se observe o 
creștere a nivelului de ioc. Dorim ca la sfîrșitul campionatului cele 
mai bune elemente să împrospăteze rîndurile echipelor respective de 
seniori și, în același timp, să putem face o selecție cît mai bună în 
vederea partidelor internaționale de juniori care ne așteaptă anul 
viitor.

I

Mîine, pe
fotbalu- 
lor pen-

Săptămînă aceasta, iubitorii 
ui n-au avut... liber. Interesul 
ru fotbal a fost captat in primul rînd 
le jocul revanșă susținut de formația 
loastră campioană la Jena, precum 
i de întîlnirea desfășurată joi la Arad 
ntre reprezentativele de tineret ale 
t. P. Romîne și R. P. Polone. Și 
Iacă miercuri seara telefoanele redac- 
iei noastre și mai tîrziu radioul au 
nunțat un nou succes al echipei Di- 
amo Buc., care ne-a umplut inimile 
e bucurie, nu aceleași vești îmbucu- 
ătoare ne-au putut parveni de ia 
irad.

Cu gîndul la viitoarea evoluție a di- 
amoviștilor în „Cupa Campionilor 
iuropeni11 și la reabilitarea reprezen- 
itivei noastre de tineret, care trebuie 
ă se producă in apropiata întîlnire cu 
'urcia iubitorii fotbalului își concen- 
rează, din nou, atenția asupra jocu- 
ilor programate mîine în cele trei 
ampionate : A, B și C. Ce ne rezervă 
ampionatul primei categorii ? Obiș- 
uitul cuplaj din Capitală in care 
tcaua și Dinamo pornesc favorite in 
leciurile cu Crișul Oradea (la primul 
ic în București) și, respectiv, Side- 
irgistul Galați. Meciul cel mai „taro11 
1 etapei este — se pare — cel de la 
loiești, unde Petrolul, performera 
apei trecute, primește replica unei 
irmații, Steagul roșu Brașov, dornică 
i se reabiliteze.
Rapid și Progresul susțin amîndouă 

itîlnirl dificile, în deplasare. Fero- 
iarii vor încerca la Constanța, în me
til cu Farul, să se reabiliteze și ei 
upă eșecul suferit în fața Petrolului, 
it privește echipa Progresul ea ara 
evoie măcar de un punct Ia Arad 
întru a se menține mai departe în 
iutonul fruntaș. In sfîrșit, derbiul 
udențesc găsește cele două echipa 
î ultimele locuri ale clasamentului
In campionatul categoriei B rețin 

. primul rînd atenția întilnirile Ști- 
ța Galați — Știința Craiova, Poia- 
i Cîmpina — Dinamo Bacău (seria 
, C.S.M. Cluj — C.S.M. Reșița, Fia- 
ura roșie Oradea — Jiul Petrila și 
az Metan Mediaș —Minerul Baia 
are (seria a Il-a).
La „C“ se detașează 
id, care programează 
e Dinamo Victoria
F.R. Roșiori, apoi derbiul regional 
iiderurgistnl — Minerul Deva).

★
de mai jos, dăm cîteva 
pregătirile 
săptămîni.

derbiul seriei 
întîlnirea din- 

București și

efectuate în

susținut joi 
antrenament 
categoria C,

în rîndurile 
pecte de la 
trsul acestei
Progresul București a
tpă-amiază un meci de
compania formației de

acăra roșie Buc., pe care a între- 
it-o cu scorul de 5—2. Punctele au 
st înscrise de Voinea (2), Stoicescu

» 
ț 
s

GH. URICH
președintele comisiei de juniori 

din F.R. Fotbal

&terenurile de fotbal

Ivansuc a pătruns in careu și a alenfi drumul mingii. Fază din meciul

Iliescu 
Pentru 
echipei 
în for-

Greavu, Ja- 
Dumitriu II și C. 

cîștigat greu cu

(2) și Oaidă pentru Progresul, 
și Soimu pentru Flacăra roșie, 
jocul de la Arad, antrenorii 
Progresul nu anunță modificări 
mația (P.C.)

Rapid a jucat joi la Roșiori cu C.F.R. 
Aliniind o echipă fără 
matschi, Krauș, 
Dan feroviarii au 
1—0, prin punctul înscris de Năstures-
cu în repriza a doua. (T. Negulescti- 
coresp.)

Farul și-a continuat pregătirile cu 
aceeași seriozitate. Joi cohstănț'enii au 
jucat la două porți cu Dinamo Con
stanța din campionatul regional. Scor 
7—0 (3—0). In meciul , cu Rapid va juca 
următoarea formație : Manciu — Cos- 
tin, Tîlvescu, Gref — Stancu, Pleșa 
— Ologu, Bibere, Tufan, Dinulescu, H. 
Moldovan. (Gelu Ruscanu — coresp.).

Petrolul a jucat miercuri cu Poiana 
Cîmpina. Scor 1—1 (0—1), prin punctele 
înscrise de Nisipeanu (min, 45) și Mo- 
canu (min. 60). In acest joc, ploiește- 
nii au folosit trei juniori : Alecu, Opri- 
șan și Dragomir. Pentru meciul cu 
Steagul roșu antrenorii intîmpină di
ficultăți în alcătuirea echipei, deoarece 
Fronea, Pal și D, Munteanu sînt acci
dentați. (A. Vlăsceanu-coresp.).

Steagul roșu a făcut patru antrena
mente săptămînă aceasta. Marți a ju
cat cu formația de juniori, iar joi trei 
reprize a 30 de minute cu Colorom 
Codlea din campionatul regional. Bra
șovenii au cîștigat cu 8—0 prin punc
tele înscrise de Hașoti (2), Năftănăilă, 
Ciripoi, Necula, Mesaroș, Selimeși și 
Naghi. (C. Gruia-coresp. rcg.j.

Un neașteptat și criticabil 0-3!
- Echipa noastră de tineret a deziluzionat in Intihirea cu formația R. P. Polone

primit cu multă 
de 

îi au ca oaspeți pe

Publicul arădean i-a 
căldură pe jucătorii echipei noastre 
tineret. Bucuroși că 
învingătorii de acum cîteva luni ai echi
pei „sub 23 de ani’4 a Angliei, că îi 
vor putea vedea „la lucru" pe unii dintre 
cei mai apreciați tineri fotbaliști din 
țara noastră, spectatorii din orașul de 
pe malul Mureșului au umplut tribunele 
stadionului, în ciuda ploii și a vremii 
reci, și i-au încurajat neîntrerupt pe 
purtătorii tricoului național. La 0—1, 
la 0—2 și chiar la 0—3, publicul a 
fost alături de echipă și a așteptat ca
— în fine — ea să-și revină și să se 
comporte, cel puțin în parte, la nivelul 
așteptărilor. Zadarnică așteptare însă... 
Echipa noastră nu s-a trezit nici un 
moment din letargia care a cuprins-o în 
acest meci și a părăsit terenul învinsă 
cu un scor categoric și — ceea ce este 
mai grav — după o comportare lamen
tabilă. Să spunem că echipa noastră a 
jucat slab, este prea puțin. Mai exacti 
am fi spunînd că ea a jucat cum nu ne 
puteam închipui că poate să joace de 
slab. Și pentru ca să nu trebuie să 
recurgem, la cine .știe ce argumente teh- 
nico-tactice, vă dăm de la început un 
amănunt care vorbește singur: în cele 
90 de minute de joc, linia de atac — 
în care au figurat (și termenul de ,.au 
figurat" 
jucători ca 
▼ici, D. Popescu,
— a șutat de 2 (două!) ori pe spațiul 
porții. 0 dată, în repriza I, prin Dumi
triu care a reluat mingea cu capul spre 
poartă, la o centrare ; a doua oară, în 
minutul 87, cînd Moldoveanu a executat 
o lovitură 
fotbaliștii 
șeii : au 
mingea la
șurile numai spre poartă nu, au driblat 
cu capul în pămînt și — din cînd în 
cînd — au încercat... reflexele. fotogra
filor care perseverau să stea 
lui Kostka, deși la poarta lui

ni se parte foarte nii 
Matei, Dumitriu li. 

Sorin Avram,

liberă ! Ce au făcut în rest 
noștri ? S-au întrecut în gre- 
pasat defectuos, au plimbat 
centrul terenului în toate sen-

la poarta
Suciu ar

șulat puternic la poartă. Știrbei și zldnm pricesc 
Progresul București — Știin/a Cluj

Știința Timișoara s-a antrenat 
miercuri cu Tehnometal din campiona
tul orășenesc. La joc a participat și 
Manolache, refăcut după accidentul 
suferit acum două săptămîni. Antreno
rul N. Reuter nu s-a fixat asupra 
formației. (Al. Gros — coresp. reg.).

Știința Cluj a pus accent săptămînă 
aceasta pe îmbunătățirea pregătirii 
fizice. Iată formația probabilă : Rin- 
gheanu — Cromeli, Georgescu, Cîm- 
peanu — Popescu, Birsan — Ivansuc, 
Sabo, Adam, Suciu, Matei. (V. Ca- 
coveanu — coresp.).

La C.S.M.S. Iași s-a insistat la an
trenamentele efectuate săptămînă a- 
ceasta pe circulația 
Ionului în zona de

mai rapidă a ba- 
finalizare precum 

ȘTIRI ȘTIRI...

fi puiuț prinde imagini dacă nu spec
taculoase, cel puțin... tragi-comice. Nu 
vrem să facem din Suciu marele vinovat 
de îllfi îngere, dar trebuie să subliniem 
modul nepermis cum a primit două go
luri. La ele l-au „ajutat11 —- e drept —- 
și Peteseu și Pleșa. Ultimul n-a cores
puns ca al doilea stoper, făcînd să se 
simtă din plin absența fostului titular,

R- P. Romtnă (tineret) — R P. Polonă 
(tineret) 0—3 (0—2).

Au marcat : Kielec (min. 32), Stachulo 
(min. 37), Hausner (min. 50)

R.P.R. : Suciu (r. ÎI Andrei) — Hâlmâ- 
geanu, Peteseu, Râcelescu — Jamaischi, 
Pleșa — Matei (min. SO Kraus), Dumi
triu II, Pavlovici (min. 53 S. Avram), 
D. Popescu, Moldoveanu,

R.P.P. : Kostka .— Slomany, Janduda, 
Luczîsyn — Rewitak, Kapczynski — 
Hausner Stanchula, Willim, Kielec, 
Spiewok. Au mal Jucat : Nowak, Anc- 
zok, Pietrek.

Arbitru : Iosii Strenieckt (F..S.F. Iu
goslavia) toarte bun.

Neșu. La imijlocul terenului; Jamaischi 
și D. Popescu ji-au dat nici ci randament 
iar în 
n i vel u 1 
echipă 
de ind

al ac nimeni nil s-a apropiat de 
corespniizător selecționării intr-o 
reprezentativă. Ncținînd seama 

icațiiic primite în ședința de pre-

(Urmare clin pag. 1)

Peter pierzînd prin k.o. tehnic. în 
sfîrșit, la Jena, Nunweiller a punctat 
decisiv : 2-1. Arme de luptă : duelu
rile la cap cîștigate în proporție de 
sută la sută, acroșaje fără risc, pe o 
zonă largă, tele-repartizarea forțe
lor apărării, precizia în trimiterea 
mingii înainte. Pentru Nunweiller IV 
trebuie menținut calificativul maxim, 
adâugîndu-se epitetul „avangardă 
mobilă". Ivan, generos ca întotdea-

RADU URZICEAMJ

întoarce rea

și pe precizia șuturilor la poartă. 
Miercuri ieșenii au ,acat 120 de minute 
cu Țesătura din campionatul regional 
și au cîștigat cu 6—1. In meciul cu Di
namo Pitești va fi folosită formația ■ 
Faur — Smărăndescu II, Moțoc, Dra- 
gomirescu — Humă, Vornicu — Pop, 
Matei, Danileț, Voica, Milea. (Gh. Va- 
siliu — coresp,).

Dinamo Pitești a jucat miercuri cu 
Flacăra Moreni și a cîștigat cu 3—0 
(3—0). Au marcat : Albină (autogol), 
Dumitrescu și C. Ionescu. Formația 
probabilă : Matache (Niculescu) — Val- 
can, Barbu, Radu — V. Alexandru, I. 
Stelian — Stănoaie, Lovin, Țurcan, 
Dumitrescu, David. (D. Ștefănescu- 
coresp.)

noștri o verificare 
cu Selecționata de 

pentru juniorii 
înaintea meciului 
juniori a R.D. Germane.

• Un lot restrîns de selecționabili 
în vederea meciului dintre echipele re
prezentative ale R.P. Romîne și Tur
cia (9 octombrie la Ankara) s-a an
trenat joi în Capitală, în compania 
Științei București. Lotul a cîștigat cu 
5—0. Au luat parte la antrenament: 
Haidu, Eremia, Georgescu, C. Dan, 
Greavu, Koszka, Jenei, Crișan, Badea, 
Constantin, Dridea I, Raksi, Ci voini
cea nu. Acestui lot i se vor adăuga, în 
zilele următoare, jucătorii de la Di
namo București.

gătire a meciului, fotbaliștii noștri au. 
jucat fiecare „cum l-a tăiat capul11, în- 
cereînd să reze’-e pătrunderea prin a- 
părarea strînsă, aglomera'’ alcătuită, 
din jucători înalți și bine . diți a for. 
mafiei oaspe, prin dribling la nesfîrșit. 
pase încîlcite pe centru sau mingi tri
mise pe sus, la întîmplare, în fața porții.

Oaspeții au jucat exact opus. Au lup
tat tin toate puterile pentru victorie, au- 
vrut (și au reușit) să joace fotbal. Aa 
pasat atît cit a trebuit, mereu pe poartă, 
au atacat pe lin front larg. Fotbaliștii' 
polonezi au știut să-și adapteze tehnici 
la cerințele jocului nefăcînd din ea uir 
scop în sine. Au jucat simplu, s-au 
mișcat mult pe teren iar individualitățile 
de certa valoare pe care le au (Hausner, 
Willim, Kielec, Janduda) s-au făcut re
marcate nu prin „artificii1* *,  ci prin felul 
cum au muncit pe teren, cum s-au dăruit 
jocului.

• Stadionul Locomotiva din Paș
cani va găzdui mîine primul joc in
ternațional: C.F.R. Pașcani - Selec
ționata orașului Chișinău (R.S.S. Mol
dovenească).

Miercuri Selecționata orașului Chi- 
șiriău evoluează la Iași.

• Meciul de categorie B C.F.R. 
Pașcani - Metalul Tîrgoviște care tre
buia să se desfășoare mîine, se va 
disputa marți.

• In deschidere la meciul Petrolul- 
Steagul roșu a fost programată mîine, 
la Ploiești, întîlnirea dintre lotul de 
juniori al R. P. Romine și Petrolul 
Ploiești (juniori). Meciul constituie

Comportarea echipei de tineret a țării 
noastre în jocul de la Arad trebuie să 
dea serios de gîndit atît antrenorilor ei 
(B. Marian și V. Stănculescu) cît și 

'Biroului federal. Cu atît mai mult, cu 
cît peste -scurt timp, ea va fi chemată 
să susțină un nou meci, contra Turciei.

■una, nu o 
în gazon, 
mingi.

...O mică întrerupere. Escală la 
Praga.. Coborîm în „tranzit". în hol 
— întîlnire surpriză: Dukla pleacă în 
insula Malta, pentru jocul retur. 
Masopust, cel mai bun jucător euro
pean — 1962 îi felicită pe jucătorii 
noștri pentru victorie. încheie, zîm- 
bind : „Sper^ ca " '
București — 
zeze un joc 
amintesc că 
antrenorului 
Motor Jena.
mai ;
mai bine decît la București. Orice am 
fi făcut, tot n-am fi putut învinge..."

Reiau studiul fizionomie. Petru 
Emil e imperturbabil ca în toate 
zilele călătoriei. Vă interesează, de
sigur, cum a jucat Emil. Bine. A fost 
sever marcat de Seifert și Lange. 
(Chiar și în momentele în care echipa: 
germană era în atac, unul sau doi 
jucători îl suspectau îndeaproape, 
el fiind omul cu cea mai bună cartă 
de vizită după jocul de la București. 
Rezultatul ? Țîrcovnicu a preluat- 
mult din sarcinile lui Emil (fapt pre
văzut în ședința dinaintea meciului), 
iar Emil a măcinat totul în zona sa, 
intensifieîndu-și contribuția în atac la 
reluare. ȚÎRCOVNICU a făcut o par
tidă mare, fiind pretutindeni. Cei 
șapte ziariști berlinezi prezenți la joc. 

*.. ------j...L_ij „cel mai
pe teren". Pîrcălab a în- 
S-a ferit. într-un cuvînt, 

prea ușor în fața „agre- 
Woitzat (ceea ce nu s-a 
Ene II, Frăfilă și chiar 

_ j inte- 
demarînd

ezitat să plonjeze cu capul 
pentru interceptarea unei

finala Dinamo
Dukla Praga să furni- 
frumos". Plecăm... îmi 

am în carnet cuvintele 
Georg Buschner de la
Vi le reproduc întoc- 

„Dinamo a jucat incomparabil

l-au votat în unanimitate 
bun om de 
ceput timid, 
a dezarmat 
sivității" lui 
întîmplat cu . . . ,
Haidu). în partea a doua s-a 
grat în efortul colectiv, 
spectaculos pînă în linia de corner. 
Cele cîteva pătrunderi și cehtrări de 
mare efect au fost mult gustate de 
publicul german. Totuși, lipsa de in
sistență a lui Pîrcălab în prima parte 
a jocului a făcut o supărătoare notă 
discordantă, mai ales că miercuri, la 
Jena, a cîștigat mai mult ca oricînd 
ECHIPA. Frățilă a vrut și a jucat ca 
un titular. Fiind în zi de mare inspi
rație, a oferit Jenei o serie de de
monstrații tehnice, iar nouă dovada 
unui curaj nebănuit. Ene li a jucat 
bine și a arătat că mai poate avea- 
un cuvînt greu de spus în orice lot, 
iar Haidu, care părea „călcîiul lui 
Achile" în fața apărării masive a 
germanilor, a făcut abstracție de 
faptul că uneori a fost ținut și de... 
gît, lansîndu-se total în partea a 
doua.

Cîteva cuvinte de la cei prezenți 
pe „banca emoțiilor":

FLOREA TĂNĂSESCU, secretar ge
neral al F.R.F.: .„Putere de luptă 
deosebită, echilibru între linii. Vic- 

i torie clară, la capătul unui :~c bine 
gîndit".

TRAIAN IONESCU, antrenor.: 
„Sînt mulțumit de jocul echipei. Obli
gațiile cresc. Entuziasmul prelungit 
e un rău sfetnic. Să nu scăpăm nici 
o clipă perspectiva".

...Coborîm. Echipa Dinamo Bucu
rești îmi oferă prilejul de a încheia 
în cerc cele trei corespondențe. 
Acum cinci zile dinamoviștii cobo
rau direct din autobuz pe stadionul 
Ernst Abbe. Astăzi (n. r. ieri) se în
dreaptă direct din avion spre sta
dionul de antrenament... Se pare că 
lozinca „nu există joc ușor" nu mai e 
vorbă goală.



înaintea ultimei etape 
n turului campionatului republican

parte a campionatului re
de lupte, pe echipe, se în
dată cu întrecerii de sîm- 
duminică, excepție făcind 
patra, căreia biroul federa-

Prima 
publican 
cheie o 
bătă și 
grupa a
ției i-a stabilit ultima reuniune pen
tru data de 26 și 27 octombrie. Din 
etapele desfășurate pînă 
desprins cîteva concluzii foarte in
teresante. Este vorba, în 
de pregătirea tehnică 
Ia cele două stiluri de lupte (clasi
ce și libere), pregătire care se re
flectă prin locurile ocupate în clasa
mentul general. Cu excepția lui Di
namo, 
greșul 
zentat 
etapă 
Ciații 
le clasice, fie pe cele libere. Să dăm 
citeva exemple: Constructorul Ga
lați, de pildă, ocupă locul 13 în cla
samentul general, i r pe stiluri 
locul trei la lupte clasice și locul 
15 la lupte libere; Rulmentul Bra
șov locul 11 în clasamentul gene
ral, locul 15 la clasice șl 4 la libe
re ; Voința Tg. Mureș locul 14 în 
clasamentul general, locul 16 la cla
sice și locul 5 la libere ; Unio Satu- 
Mare 
locul

acum s-au

primul rînd, 
diferențiată

Steaua, Steagul roșu și Pro- 
care la ambele stiluri au pre- 
formații omogene, de la o 

la alta celelalte cluburi și aso- 
sportive au neglijat fie lupte-

Au fost trase la sorți seriile campionatelor europene de volei
(Urmare din pag. 1)

punctele „ciupite" la stilul clasice 
sau invers, este necesar să vorbim și 
despre unele cluburi și asociații ca
re prezintă la întreceri echipe cu o 
pregătire tehnică și fizică cu totul 
necorespunzătoare. Ne referim în 
deosebi la CJS.M. Reșița, o echipă 
care activează de multă vreme în 
campionatul republican și care anul 
acesta a început — cum se spune — 
cu stingul. Ea ocupă locul 15 in 
clasamentul general, locul 13 la cla
sice și 14 la libere. Este de datoria 
clubului reșițean să ia măsuri con
crete,
turul campionatului, 
sarea acestui sport cu tradiție 
oraș ca de altfel în toată regiunea 
Banat. Același lucru se impune și 
la clubul Rapid.

Iată ordinea în clasamentul gene
ral și pe stiluri

1958). Primele patru clasate atunci au 
fost desemnate „cap de serie", urmă
toarele patru au fost repartizate de 
asemenea fiecare în cîte o serie, iar 
restul locurilor completîndu-se 
tragere la sorți.

In 1958, la Praga pe primele 
locuri în turneul masculin s-au 
în ordine Cehoslovacia,
U.R.S.S. și Bulgaria care sînt capii de 
serie în această ediție. Echipele de pe 
locurile 5—8 (Ungaria, Polonia, Iugo
slavia și Franța) au fost acum desem
nate pentru locurile 2 din cele patru 
serii. După cum se poate vedea acest

sistem evită întilnirea în seriile preli
minare a trei sau patru echipe puter
nice în aceeași serie. S-a ajuns astfel 
la alcătuirea următoarelor serii:

MASCULIN
prin

patru 
clasat 

Rominia,

1.
2.
3. 
I.

SERIA I

Cehoslovacia 
Ungaria 
Italia 
Belgia

SERIA A II-A
1. Rominia
2. Polonia
3. Olanda
i. Finlanda

1.
2.
3.

SERIA
U.R.S.S.
Bulgaria 
Turcia

FEMININ
I

SERIA A III-A
1. Polonia
2. Iugoslavia
3. R. F .Germană

în pauza dintre turul și re- 
pentru redre- 

în

de luptă :

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

SERIA A II-A
Cehoslovacia 
Ungaria 
Olanda 
Danemarca
SERIA A IV-A
Rominia
R. D. Germană
Austria

și locurile de desf;

SERIA A III-A SERIA A IV-A
1.
2.
3.

U.R.S.S.
Iugoslavia
R. D. Germană 
Austria

1.
2.
3.

Bulgaria 
Franța 
Turcia
R. F. Germană 
Danemarca

Echipele Motor Jena evoluează azi în Capitală

Au fost stabilite
șurare a întrecerilor din serii : 1 
BUCUREȘTI, în sălile Floreasca și D 
namo, vor evolua echipele masculir 
din seria a II-a și cele feminine d 
seria I. La. BRAȘOV, în noua sa 
amenajată, vor juca echipele masculii 
din prima serie, în timp ce la CLI 
vor evolua cele din seria a IlI-a, i; 
la TG. MUREȘ cele cinci echipe d 
seria a IV-a. Celelalte echipe feminii 
vor juca la CRAIOVA (seria a II-a) 
CONSTANȚA (seriile a IlI-a și 
IV-a).

Turneele finale, care se vor desf 
șura între 26 octombrie — 2 noier 
brie, vor avea loc la BUCUREȘ' 
(masculin, locurile 1—8), CLUJ
CIMPIA TURZII (masculin, locuri 
9—17), CONSTANȚA (feminin, locuri 
1—8) și BRAȘOV (feminin, locuri 
9—13). De remarcat că rezultatele î 
registrate în seriile eliminatorii v 
conta și în turneele finale.

In ziarul nostru de marți vom p 
blica programul întrecerilor din seri 
masculine.

Stilul 
clasice :

Stilul 
libere Oaspeții învingători Ia BrașovClasament 

general:
Dinamo 
Steaua
Steagul roșu 
Progresul 
Lugoj 
Metalul 
Uni o 
Electra 
Chimist 
Timiș 
Rulmentuil 
Rapid 
Galați 
Voința 
Reșița 
Vagonul

gramul dublei întîlniri de astăzi: 
Arena Giulești, de la ora 16 : C.F.R. 
București — Motor Jena (feminin) ; 
Arena M.M.C.M. (calea Victoriei), de 
la ora 12 : M.M.C.M. — Motor Jena 
(masculin). Se joacă la probele cla
sice de 100 bile mixte femei și 200 
bile mixte bărbați.

'• Echipa masculină Motor Jena și-a 
continuat turneul la Brașov unde 
miercuri și joi a întîlnit formația Fla
căra de care a dispus cu 4718—4676 
p.d. Victoria a surîs, majoritatea tim
pului popicarilor brașoveni, dar com
portarea sub așteptări a ultimului ju
cător, Ștefan Ilieș, a întors rezultatul: 
ultimul schimb al echipei germane, H. 
Brautigam, l-a depășit cu 76 p.d. pe 
Ilieș și astfel Motor Jena a învins la 
o diferență de 42 p.d. S-au remarcat: 
Brautigam (822 p.d.), Schlosser (803 
p.d.) de Ia învingători, C. Zombori 
(858 p.d.), G. Moise (806 p.d.). și Gh. 
Reștemeanu (803 p.d.) de la învinși.

La fete, victoria echipei germane a 
fost mai concludentă. Oaspetele, care 
au avut ca partenere pe jucătoarele de 
la Hidromecanica Brașov, au condus 
de la început și pînă la sfîrșitul par
tidei. Rezultat final: 2.495—2.265 p.d. 
Au lăsat o frumoasă impresie Ursula 
Ripin (451 p.d.), Helga Tilmman (431 
p.d.) și Stela Mărgineanu (407 p.d.).

• Jucătoarele de la C.F.R. Bucu
rești și jucătorii de la M.M.C.M. se 
află în fața unor importante confrun
tări internaționale: azi se întîlnesc cu 
puternicele formații ale lui Motor 
Jena. Echipa masculină a oaspeților e 
de mai multe ori campioană a R-D.G.j 
iar în cea feminină figurează mai 
multe sportive care au făcut parte din 
reprezentativa țării prietene.

Sportivii bucureșteni s-au pregătit 
intens în vederea acestor meciuri fiind 
dornici de a înscrie încă o victorie în 
palmaresul internațional. Iată pro-

locul 7 în clasamentul general, 
6 la clasice și locul 13 la libere, 
asemenea exemple mai pot fi 
Ne-am oprit însă la cele mai

Și 
date, 
semnificative care ilustrează faptul 
că acest fel de a privi lucrurile dău
nează unor echipe, le modifică ra
dical poziția în clasamentul general. 
Dar dacă am amintit cluburile 
asociațiile care se mulțumesc

1X2X1X21 >RONOEXPRES

A apărut Nr. 9
al revistei

„SPORT și TEHNICĂ-'«

Concursul Pronosport nr. 39 de mîine, 
duminică 29 sept., se apropie de închi
dere.

Acest concurs dă participanților posi
bilitatea de a-și încerca cunoștințele șl 
„inspirația" într-o gamă larga de compe
tiții precum și posibilitatea de a obține 
premii importante.

Ultimele concursuri Pronosport au con
firmat acest lucru, aducînd multor par- 
ti tpanți surprize plăcute.

Și du, aveți posibilitatea ~a a obține 
un premiu important, verificindu-vă 
cunoștințele și „inspirația” la acest in
teresant concurs.

• Reamintim că pe linia acordării cît 
mai multor avantaje participanților la 
sistemele sale, Loto-Pronosport a luat 
măsura măririi plafonului maxim la 
100.000 lei pentru PRONOSPORT, PRO- 
NOEXPRES ------------------------------- '
introducerii 
sisteme.

și LOTO CENTRAL și a 
reporturilor la toate acesta

★
pînă la 2 octombrie vln- 
SPORTEXPRES trim. III 
închidere.

★

• Prelungită 
zarea biletelor 
se apropie de __________

Dotat cu peste 34.000 premii în obiecte 
șl bani în valoare de 4.500.000 lei, acest 
concurs oferă, între altele, nu mai pu-

vor participa și la concursul Prono- 
expres din 2 octombrie li se creează po
sibilitatea de a obține, în afara premiilor 
obișnuite ale acestui concurs, suplimen
tar, dintr-un fond special, o motocicletă 
„Jawa” de 350 cmc., televizoare, frigi
dere, aparate de radio etc.

Biletele Sportexpres care participă la 
acest concurs rămîn valabile și la trage
rea concursului Sportexpres din 6 
1963.

Și dv. puteți fi unul din fericiți! 
tigători al unui premiu important.

ȘANSE MULTE, ȘANSE MARI!

PREMIILE CONCURSULUI PRONOSPORT 
nr. 38 din 22 sept. 1963

cu un Interesant și 
cară

— Avioanele semicosxnic©
— Detunătura sonîcă.
—• Schlurile sînt bune șl vara
— „Taina lichenilor albaștri" (povei 

tire șîiințîfico-fantastîcă)
— Cu ce se hrănesc cosmonauțil 
—■ Tirul Ia talere
— Al treilea pol
— Parașuta ascensională.
— Lista oficială a prefixelor pent 

radioamatori.
— Cum comunică submarinele în ime 

siune.
— Locatoare cu laser.
— Transmisii automate fa automobil' 
Reportaje bogat ilustrate de la

concursul moto de obstacole, campioni 
tul republican de navomodele, Poliatl 
nul radio, concursul de aeromode 
captive. Alpiniada festivă etc.

Precum și noutăți, știri, magazin, c 
▼into încrucișate etc. etc.

32 pagini în culori.

variat cuprins dl 
redăm :

oct.

ctș-

V. POPOVICI și C. GRUIA, coresp.

Și acum, iată programul următorului 
concurs Pronosport (nr. 40 din 6 oc
tombrie 1963) :

1. R.S.F. Iugoslavia - R.P. Ungară
2. A.S.M.D. S. Mare-Minerul B. Mare
3. Jiul Petrila-C.F.R. Timișoara
4. A.S. Cugir - Minerul Lupeni
5. Unirea R. Vîlcea - Metalul T-viște
6. Petrolul - Vojvodina (R.S.F.I.)
7. Juventus - Fiorentina
8. Modena - Bologna
9. Lazio - Roma

10. Spal - Internazionale
11. Mantova - Torino
12. Sampdoria — Catania

Se atrage atenția participanților că 
meciul VI este PETROLUL—VOJVO
DINA și nu Foresta Fălticeni-C.F.R. 
Pașcani, cum a apărut în afișele și 
flutur așii de etapă, programul con
cursului Pronosport nr. 40 fiind cel 
arătat mai sus.

țin de 18 autoturisme, 51 motociclete, te
levizoare, magnetofoane, frigidere, ara
gazuri, excursii în R.S. Cehoslovacă și 
R.P. Ungară cu petrecerea revelionului 
la unul din marile restaurante din Praga 
și multe alte premii.

Posesorilor de bilete Sportexpres care

Cat. I 4,7 variante cu 12 rezultate exacte 
a cîte 18.157 lei; Cat. a II-a 162 variante 
cu 11 rezultate exacte a cîte 632 lei; Cat. 
a IlI-a 1802,8 variante cu 10 rezultate exac
te a cîte 85 lei.

Termen de contestație : 13 octombrie
1963.

LOTO CENTRAL
La tragerea Loto Central din ziua de 27 

septembrie 1963 au fost extrase din urnă 
următoarele numere :
34 20 15 36 6 41 75 83 71 2

Premii suplimentare : 30 89 6
Fond de premii : 728.360.
Tragerea următoare va avea loc în 

București.
Rubrică redactată de Loto-Prono- 

sport.

Campionatele republicane la mijlocul turului.

De la I. E. B. S.
Pentru întilnirea Internațională de 

box R. P. Bomînă — Scoția de astăzi 
ora 19,30 de pe stadionul Republicii, 
biletele se găsesc d© vînzare la casele 
din str. Ion Vida, Agenția Pronosport 
cal. Victoriei nr. 2 și la casele din 
str. Izvor ale stadionului.

★
Pentru cuplajul de fotbal Steaua — 

Crișui șî Dinamo — Siderurgîstul de 
mîine de pe stadionul Republicii, bile
tele se g.'.sesc de vînzare la casele 
din str. Ion Vidu. Pronosport cal. Vie- 
toriei 2, C.C.A. Bd. 6 Martie, stadioanele 

„23 August", Republicii, Dinamo și Giu- 
leștl.

★
Pentru finalele campionatului B.P.R. 

de călărie — ce se desfășoară azi șl 
mure la baza hipică din cal. Plevnei, 
biletele se găsesc de vînzare la casele 
bazei.

★
Pentru campionatele europene de vo

lei ce vor avea loc între 22 octombrie 
— 2 noiembrie 1963, s-au pus în vîn- 
zare bilete și abonamente pentru clu
burile și asociațiile sportive din între
prinderi și instituții.

Deoarece cererile de bilete sînt mari, 
cluburile și asociațiile sportive se vor 
adresa pentru bilete și abonamente 
pînă la 5 octombrie a.c. Ia I.E.B.S. — 
str. Vasilo Conta, 16, Serviciul mani
festații sportive.

La campionatele europene do volei 
permisele UCFS de toate categoriile 
nu sînt valabile.

Campionatele republicane de hand
bal în 7 au ajuns la a patra etapă a 
turului, adică exact la mijlocul sezo
nului oficial de toamnă. Jocurile a- 
cestei etape se dispută mîine și prin
tre ele figurează citeva care prezintă 
un interes deosebit: Rapid - Dinamo 
Bacău și Steaua - CSMS (ambele în 
cuplaj, în Giulești, mîine dimineață) 
Voința Sighișoara - Știința Petroșeni, 
la băieți, Banatul Timișoara-CSM Si
biu, SSE Petroșeni - Știința Timișoara,

Confecția - Rapid și Progresul - Șt 
ța București (în cuplaj, după ami 
pe terenul Progresul), la fete.

RESTANȚELE DE JOI
Săptămina aceasta s-au disp 

două partide restanțe:
MASCULIN : Știința Galați - D 

mo Bacău 15—10 (9—4). (Gh. Arsei 
Gh. Teodorescu — coresp.).

FEMININ: Mureșul Tg. Mure; 
Știința Timișoara 7—6 (1—6)1 (I. 1 
can, coresp.).

SPORTUL POPULAR
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Cu Radu Tudcran despre sport și Olimpiadă
Romancierul Radu Tudotan 

vreme în conștiință cititorilor, 
este așteptată cu nerăbdare, 
și preziua marilor călătorii...

Bogată horă a personajelor 
tristă șl adevărată a primelor schele din părțile Cîm- 
pinel, pot îl uitate oare ? Dar acea emoționantă aven
tură din „Toate pînzele sus**  ? Sau cărările ocolite, hă
țișurile șl apoi, în slîrșlt, drumul larg șl drept pe care-1 
găsește șî-1 străbate eroina din

Cînd vorbește despre oameni, 
spună totul despre viața lor... 
ape, i _ — 7---------- __ --------- _ .
ele vrăjite încep să susure, să curgă larg șl falnic 
ca apele Dunării, sau să se zbuciume, I 
sălbatice, cum numai mările în 
s-o facă...

Pe malul mării — în decorul 
pentru a sta de vorbă cu Radu 
tind fumul prielnic de la geana 
cînd capul și urmărind vîslirea 
— romancierul vorbește despre un subiect 
aproape Inimii sale : SPORTUL.

Pe fundalul albastru și verde al mârll, glasul 
adesea acoperit de zgomotul valurilor. Redăm 
plăcere convorbirea închinată sportivilor noștri.

s-a statornicii de multă 
Fiecare nouă carte a sa 
cu o ușoară înfiorare, ca

,F'".-ăii" povestea

„Dunărea revărsată” ? 
scriitorul știe să ne 

____  Cind vorbește despre 
pe care le îndrăgește Tudoran ca nimeni altul.

înspumate șl 
toată măreția lor știu

parcă cel mal nimerit 
Tudoran, cu ochii cău- 
orizcntulul, apoi întor- 

largâ a unu! pescăruș 
' * ‘ demult

este
cu

câ 
la re- 
alătui

des-

In co- 
hoinâ-

REPORTERUL. Pentru 
marea invită adesea 
verii și amintiri, mă 
ei și v-ascult...

TUDORAN (zîmblnd). 
pilărîe, în afară de
reală n-am cunoscut alt sport 
.Hoinăreala’ este totuși un 
sport, mi se pare...

REPORTERUL. La o altă 
vîrstă începe să se cheme 
drumeție, turism, alpinism. 
Alte predilecții în vremea 
aceea ?

TUDORAN. Primul sport 
efectiv pe care l-am făcut 
a fost înotul, de care nu 
m-am despărțit nici pînă 
azi, după cum ați văzut.

REPORTERUL. V-ați 
mat doar la înot ?

TUDORAN. Nu. Tot pe atunci 
am practicat cu destulă 
plăjcere călăria. Ea îmi pri- 
Je’uia îndelungi plimbări pe 
cîmpii, galopînd în amur
guri pe urmele soarelui, sau 
diminețile, 
întîmpin 
și schiat 
aceea.

REPORTERUL (notînd cu 
grabă). Pînă acum am nu
mărat vreo patru sporturi 
pe care le-ați făcut cu pa
siune.

TUDORAN (care a rămas 
pe gînduii, tresărind). O să 
mai aveți surprize, așa că

rezu-

dînd fuga să-i 
răsăritul... Am 
mult în vremea

permiteți-mi sâ vorbesc 
pre mare... Capitolul cel mai 
substanțial al activității mele 
sportive a început din în- 
tîlnirea mea cu marea pe 
calea pînzelor. Am cumpărat 
un cuter modest, sub lorma 
de epavă, pe care l-am pus 
pe linia de plutire, l-am în
zestrat cu pînze și după o 
scurtă șl rapidă ucenicie, 
am început sâ cochetez cu 
marea, chiar și cînd ea nu 
era foarte cochetă.

REPORTERUL. Povestea 
aduce cu începutul din 
.Toate pînzele sus'.

TUDORAN (urmărind zborul 
elegant al unul pescăruș). 
Am să vorbesc și despre 
asta, dar pescărușul mi-a 
amintit și o altă împlinire 
a visurilor mele din copilă
rie. Cam în același timp mi-a 
fost dat ca în urma absol
virii unei școli de aviație, 
6ă pot să-mi realizez o ve
che dorință. Aceea de a 
trece printr-o poartă de nori, 
și de-a vedea ce este din
colo.

Secretul

< A 1/
I W’ \

In cosmos
Cineaștii cehoslovaci ne 

prezintă un film pe 
teme științifico-fantastice, 
„Icarie XB1”. Acțiunea se 
petrece în anul 2163, în- 
tr-o galaxie îndepărtată, 
unde viața are puține a- 
semănări cu cea din zi
lele noastre. Și totuși e- 
xistă puncte comune. De 
pildăy doi din eroii princi
pali ai filmului se dove
desc a fi... șahiști pasio
nați. Pentru cosmonauții 
secolului XXII, scena
riștii filmului preconi
zează ca sport pre
ferat — șahul. Poate se 
vor construi nave cos
mice capabile să adăpos
tească și un... teren de 
fotbal ! Mai știi ?

REPORTERUL, in prezent 
în afară de înot ce vă pa
sionează ?

TUDORAN. Am descoperii 
recent miracolul cu toiul ne
prevăzut al înotului sub 
care-țl oferă priveliștea 
peisaj inedit.

REPORTERUL. V-aș 
ctteva cuvinte despre 
piața Olimpiadă.

TUDORAN. Simbolul
prieteniei 

oricînd In 
de astă21. 
tntllnirlle 

mal

apă, 
unul

cere 
apia*

ollm-
pic al păcii și 
este mai viu ca 
întrecerile sportive 
Performanțele și
de azi țintesc Infinit 
departe. Jocurile Internațio
nale au darul, fn zilele 
noastre, să adune laolaltă 
pe reprezentanții mai tuturor 
popoarelor, și în orice caz

DE PRETUTINDENI
• Cel mai înalt jucă

tor care a evoluat recent 
la Jocurile balcanice de 
baschet masculin este 
grecul Tronzos (2,15 m), 
in virstă de 19 ani.

• Scoțianul Bobby Mc 
Gregor (19 ani), student 
la Universitatea din Edin
burg, este cel mai rapid 
înotător al anului. Re
cent el a stabilit un nou 
record mondial în proba 
de 110 yarzi liber cu tim
pul de 54,0 seci ceea ce 
echivalează cu 53,7—53,8 
la 100 m liber (recordul 
mondial este deținut de 
brazilianul Dos Santos cu 
53,6 sec.) McGregor (1,85 
m și 82 kg) mai 
golful, fotbalul și 
tonul.

ani este una din marile 
revelații, ale acestui se
zon atletic. Aruncind su
lița la 58,45 m ea a sta
bilit un nou record al 
R. D. Germane și a doua 
performanță din toata 
timpurile.

practică 
badmin-

Marion• Laboranta
Graefe (1,67 m și 69 kg) 
în vîrstă de numai 21 de

DiscoboIul
O foaie palidă de nufăr, pe fața apel face „plută*  J 
Semințele de păpădie coboară Un cu parașuta 
Iar o capsulă de fin taur, c-o formidabilă detentă, 
Trimite-o ploaie de alice. In preajma frunzelor de 

mentă 
Polisportiva rîndunicâ (viteză, fond șl înălțime) 
Vînează-n zbor și-și umple tolba, cu-a musculițelor 

mulțime.

Bătrlnul castor, ros de foame, deși el însuși rozător, 
Mai face din „sportivitate*  și pe... pescarul amator 
Iar pe prundișurile apel, cu maximum de agerime, 
O broască scurtă și bondoacă se antrenează la...

T lungime.
Întreaga fire-ntinerită participă la startul veriiț 
Pe stadion se-nlrec juniorii din zori și ptnă-n faptul 

serii.

Doar Tică, vâr cu Marinicâ, străin de orice fel de 
sport

Sf căruia nu prea ti place să facă-n viată mult efort, 
Din bloc privește galeș lacul și-ndepărtalul stadion, 
Pe care-acum se desfășoară onlrecere de pentatlon, 
lși amintește de ședinfâ, de critica ce i-o făcură: 
Că șade prost cu „averajul*  la muncă.

Din bloc privește galeș lacul 
Pe care-acum se desfășoară o-

sport și-nvă- 
(ătură!

o fac la 10, 
de-o vreme...

rece
Sl prea de multe luni de zile el n-a adus nici un aport 
Și nu se-ndeamnă să-și aleagă și el o ramură de 

sport...
Dar iată-l că se hotărăște ! $i, de la el, de pe balcon. 
Cu un suprem efort, aruncă... un disc uzat, de patefon.

Pentru glmnastîca-n uzină, pe care toți 
ll „încălziră" In ședință, că prea-l lăsa

VICTOR HÎLMU

ai tuturor culorilor, care nu 
erau chemate înainte sub 
nici un steag olimpic. Cu 
riscul de a folosi o frază 
cunoscută, voi sublinia că 
aceste întîlniii duc la prie
tenia între . '
acolo unde e ’prietenie, S6 
instalează implicit și pacea, 
pe care o dorește *--•*-  
lumea

REPORTERUL. Ați ____
ceva de transmis sportivilor 
noștri care se pregătesc 
asiduu în vederea Jocurilor 
Olimpice ?

TUDORAN. Neapărat : este 
nevoie de un efort conside
rabil și prelungit, pe care 
nu e cazul să-1 accentuez 
eu aîci. Dar mi se pare că 
datoria fiecărui sportiv azi, 
ca și aceea a oricărui om 
aflat în fața unul examen 
greu, este să se pregăteas- 

temeinic și cu demnitatel 
fi și eu mîndru să aflu 
un număr cît 
tineri sportivi 

norme

popoare, far

toata

avaa

De două ori campion 
al țării în întrecerile in
dividuale, talentatul bo
xer Constantin Gheor
ghiu, maestru al sportu
lui, și-a adus aportul — 
anul acesta ca și în alți 
ani — și la cucerirea 
titlului de campioană de 
către echipa sa, Dinamo 
București.

Interesant de notat e 
faptul că Gheorghiu este 
unul dintre boxerii care 
a urcat scările ringului 
foarte devreme — în 1945, 
la vîrsta de... 13 ani —,

Peste 2000 km
pe bicicletă

mai mare 
au cucerit 

olimpice, 
zîmblnd 

pavilionul 
Republicii

că 
A? 
că 
de
dificilele
(Intorcîndu-se șl 
larg). Iar apoi, 
puitînd culorile
noastre să se Înalte de cit 
mai multe ori deasupra are
nei olimpice de la Tokio, în- 
semnînd deci, in plină ac
cepție, Înaripata comandă : 
TOATE PÎNZELE SUS 1

Interviu luat de I. GRIN

Strungarul Gheorghe 
Adam de la I.R.T.A. Tg. 
Jiu, un pasionat al spor
tului cu pedale, a plecat 
de cîteva zile într-o te
merară excursie în jurul 
țării. Tînărul sportiv a 
perfecționat o bicicletă 
de tipul „Carpați" 
care și-a propus să 
curgă, în perioada 
cediului, peste 2 000

dar s-a afirmat abia la...- 
„bătrînețe", cînd a înce
put să repurteze victorii 
după victorii, fiind con
siderat cel mai tehnic 
boxer al nostru din ul
timii ani.

De ce au „venit" atît de 
tîrziu performanțele pe 
cartea de vizită a lui 
Constantin Gheorghiu 7 
Fiindcă multă vreme a 
boxat la categorii prea 
mici (muscă și coșoș) 
pentru greutatea sa nor
mală, ceea ce impunea 
de fiecare dată eforturi 
nu numai în ring, ci și 
în afara lui, pentru a 
slăbi, pentru a se încadra 
în limitele categoriilor 
respective. Schimbîndu-și 
categoria și... stilul de

luptă — la început a fost 
un specialist al „bătăii1’ 
— C. Gheorghiu și-a 
cîștigat aprecierea pu
blicului și a specialiști
lor, reușind să se afirme 
și pe plan internațional. 
Locul III la campionatele 
europene din 1961 este 
elocvent în această pri
vință, ca și titlul de cam
pion balcanic 
an mai tîrziu.

Un „secret" 
ci... schiful
primele satisfacții lui C. 
Gheorghiu. Intr-adevăr, 
în 1953 el a fost cam
pion republican de ca
notaj, la proba de schif 
4+1.

cucerit un

: nu boxul 
i-a adus

M. TRANCA

CU
par- 
con- 
km.

GH. FOMETESCU-
coresp.

N-a fost
Multe din filmele pre

zentate pe ecranele noa
stre în ultimii ani se re
marcă prin tehnica per
fecționată a trucajului. 
Printre ele am socotit de
sigur și „Trapez", acel 
adevărat poem al virtuo
zității acrobaților de circ.

postii mhghzih* poșta magazin >postm mwcuzin
G. MUSCALU, COMAR

NIC. — Care a fost cea 
mal bună formație pe care 
a aliniat-o Steaua, la fot
bal, de-a lungul anilor? în
totdeauna, aceea care... a 
cîștigat campionatul! Dacă 
am face însă o „selecțio
nată” din jucătorii care au 
evoluat la Steaua, poate că 
cea mal puternică ar tl 
următoarea: Voinescu-Za- 
voda II, Apolzan (Andro- 
vici), Rodeanu - Petschov- 
schi. (Balint), Bone - V. 
Moldovan (Creinlceanu), 
Constantin, Alexandrescu, 
Zavoda I, Tătaru.

MELANIA JUDELE, F A- 
GARAȘ. — Ce se întîmplă 
dacă o echipă beneficiază 
de o lovitură de la 11 me-

In patru
In .Cupa orașelor tîr- 

guri' echipa Steagul roșu 
s-a comportat foarte slab 
In meciul de la Brașov

Socotiră cu mult sirg 
Ce au de făcut în... „Tîrg" 
Socoteala, păcătoasă.
N-a fost bună nici... acasă 1

In jocul Minerul Lupeni 
— Jiul Petroșeni, fotba
liștii au vociferat deseori.

Saturați de-atîta sfadă, 
Spectatorii cred câ țin 
Fotbal cit mai mult să., vadă 
Și... să-audă mai puțin 1

In jocul de handbal 
Steaua — Știința Galați

tri șl ptnă să fte executată 
trece timpul de joc? Po
trivit regulamentului, ar
bitrul va prelungi jocul 
pentru executarea loviturii. 
O dată mingea trasă, ar
bitrul va fluiera, consfin
țind golul și sfîrșltul jo
cului sau numai acesta 
din urmă, în cazul cînd lo
vitura a fost ratată sau 
respinsă de portar.

T. M. RARU, — Citind 
epigramele dv., am ajuns 
la concluzia că n-ați fost 
deloc... t.m.rar, trlmițîndu- 
le. Publicăm una din ele 
și așteptăm altele :

Servilul (motivînd ab
sențele sale de la exerci
țiile de gimnastică în pro
ducție) :

De la gimnastică eu plec. 
Dar mă întreb (nu ca 

o scuză).
Știu oare cel care m-a- 

cuză,
De cîte ori pe zi... m-a- 

plec?
CONSTANTIN VLADU- 

LESCU, COMUNA DO- 
BRENI. — Petre Mîndru, 
portarul echipei Progresul, 
este bucureștean. La 13 
septembrie a împlinit 28 
de ani. A jucat de două 
ori în prima reprezenta
tivă a țării, în meciurile 
cu Cehoslovacia din 
drul „Cupei Europei”.

GHEORGHE BUJIC, UR- 
ZICEN1. — 1) Care dintre

ca-

rinduri
(scor 32—6) studenții erau 
preocupați să... ajungă 
mai repede acasă.
rostit satisfăcutA

Unul, părăsind terenul : 
Meciul nu zic, l-am pierdut 
Insă cîștigarăm... trenul.

I. CHIVU
In meciul PETROLUL — 

RAPID, 
Andrei 
fost în

PETROLUL 
Distribuind 
Să nu se 
Trei goluri

portarii rapidiști 
și Todor nu au 
.formă'.
fu Imparțial 
în mod egal s 
cerle Intre el —
Todor, trei 

Andrei.
I. OCTAVIAN

jucătorii Steagului roșu 
sînt maeștri al sportului? 
Nici unul. După modul 
cum au jucat în ultimul 
timp nici n-a fost nevoie 
să consult caietele de evi
dență ! — 2) Adresați-vă 
radiodifuziunii.

NELU PRODAN, HAȚEG 
— Este greu de spus dacă 
balonul lovit de Constantin 
ar fi intrat în poartă sau 
nu fără intervenția lui Tă- 
nase. care i-a schimbat în 
bună măsură direcția (go
lul al treilea din meciul 
Steaua - Știința Timișoara). 
Acest gol nu va figura 
deci în bilanțul lui Cons
tantin, ci în acela al lui... 
Tânase, ca auto-gol.

IORDAN MARINESCU, 
BUCUREȘTI. — Ultimul 
record mondial stabilit de 
lolanda Balaș, 1,91 m, a 
fost omologat de mult de 
Federația internațională de 
atletism.

C. FALAMINZEANU, O- 
RADEA. — Gheorghe Con
stantin, interul dreapta al 
echipei Steaua, este născut 
In București. La 14 decem
brie a împlinit 30 de ani. 
A debutat în echipa de ju
niori a Unirii Tricolor, 
înainte de a veni la Steaua 
a jucat la Locomotiva Iași.

ILIE FRUNZA, TG. MU
REȘ. _ 1) Atleta Viorica 
Viscopoleanu, recordmana 
țării la săritura în lungime 
(6,14 m) a împlinit la 8 au
gust 24 de ani. Ea este so
ția lui Octavian Viscopo
leanu, care sare peste 15 
metri. La... triplu salt 
însă!. — 2) „Un jucător de

fotbal ajunge cu mingea în 
careui de 16 metri, unde 
este faultat de portar. 
Mingea intră totuși în pla
să. Ce decizie va da ar
bitrul?" Dacă n-a apucat să

fluiere lovitură de la 1’ 
metri, apllcînd legea avan
tajului, va acorda gol.

V. VAS1LIU, COMUNA 
DELENI. — David, aripa 
dreaptă a echipei Side- 
rurglstui Galați, este fos
tul -jucător aț Steagului 
roșu. — 2) Siderurgistul- 
Hunedoara din categoria 
C este... Corvinul - Hune
doara, care a activat cînd- 
va și în categoria A. Dar 
drumul se poate parcurge 
si invers! Este adevărat 
insă că e ceva mai greu !

ION POSTAȘU
Desene de N. Claudiu

Și totuși... Aflăm că in 
„Trapez“ scenele de a- 
crobație n-au fost tru
cate decît în parte. Ex
plicația e simplă: 
Lancaster, 
principal al filmului, a 
fost cîndva acrobat de 
profesie.

într-un. recent interviu, 
Burt Lancaster declara 
ziariștilor că prima sa 
pasiune a fost gimnas
tica acrobatică.

— în general, 
plăcut sportul. în școală 
eram primul la 
nastică și campion pe dis
tanțe medii la atletism» 
Am concurat sub culorile 
Universității Illinois la 
multe întreceri. Apoi, a 
trebuit să mă las de 
școală și m-am angajat 
la un circ, ca acrobat. 
Am cutreierat cu cortul 
Statele Unite în lung și-n 
lat...

Așadar „Trapez” n-a 
trebuit să fie trucat !

Burt 
interpretul

mi-a

gim-

Reprofilară
Desen de Al. Clenciu



Campionatele internaționale In așteptarea „curopcndo

Participanți de seamă
de atletism ale R. P. Romîne

HANNU EHONIEMI (FINLANDA)

ani

dintre cei 
finlandezi

proba sa favorită, 
ultimii

Lucru intens și multe speranțe
la baschetbaliste noștri fruntași

Proba sa de specialitate este cursa de 400 m garduri, 
4ar în același timp numele Iui Ehoniemi poate fi în- 
tîlnit, pe foile de rezultate ale diferitelor concursuri, 
Ia o serie de alte probe nu numai din cele cu garduri, 
ci și la sărituri și la decatlon. Hannu Ehoniemi s-a 
născut în localitatea Răisălâ la 5 septembrie 1935. Are 
1,82 m înălțime și 75 kg greutate. La campionatele de 
la București va lua startul în
409 mg. Rezultatele sale cele mai bune € 
sînt următoarele :

1960 52,6
1961 52,0

1962
1963

51,9
51,9

1 * ★
1 © Federația de atletism • Zece

din Luxemburg, al cărat buni atleți

Cei 13 baschetbaliști din lotul nostru 
reprezentativ, care se pregătesc pentru 
apropiatul campionat european de la 
Wroclaw, pot fi urmăriți aproape per
manent, în aceste zile, în sala Di
namo. Iată, așadar, încă o dovadă că 
participarea la această importantă 
competiție este privită cu toată se
riozitatea. In general, toți jucătorii 
din lot lucrează cu o rîvnă deose
bită, au mare poftă de joc (am putut 
constata acest lucru la meciurile lor 
de verificare în compania formațiilor 
Dinamo București și Steaua) și o mare 
dorință de afirmare.

„In aceste ultime zile care ne-au 
rămas — ne-a declarat antrenorul Va- 
sile Popescu, punem un accent deose
bit Pe jocul in atac, capitol la care 
echipa noastră este deficitară. Ran
damentul pivoților este încă nesatis- 
făcător și aceasta ne împiedică să ob
ținem rezultate de valoare. La Atena, 
de pildă (la Jocurile Balcanice), in 
partida cu R P. Bulgaria, Mircev, Ra- 
dev și Kinev ne-au înscris singuri 54 
de puncte (din cele 74 ale echipei lor), 
in timp ce pivoțit noștri au realizat 
doar 14 puncte (din 64). De aceea, a- 
cum urmărim să încadrăm cit mai 
bine pe jucătorii inalți in mecanismul 
de joc al echipei. Reușind acest lu
cru, echipa noastră va avea cu sigu
ranță la Wroclaw o comportare bună”.

Desigur, cititorii noștri așteaptă a- 
mănunte și despre viitorii adversari al

După cum statechipei romîne.
informați, în echipa U.R.S.S. vor e’ 
lua printre alții Voinov, Petrov, K 
neev, Lipso, Travin, Alaciacian, 1 
nașvili și Kruminș, care s-a refă 
după accidentul suferit anul trecut. 1 
formația RS. Cehoslovace nu 1 
lipsi Konecny, Tomaselc, Konvic 
Mrazek, Zidek, Rylich, Tetiva și I 
telak. In schimb, echipa Franței 
două indisponibilități: Mărime Dor 
și Bernard Mayeur. (a.v)

• Iată programul definitiv al mec 
rilor echipei romine: 4 octombrie 
R.S. Cehoslovacă, 5 octombrie cu S 
nia, S octombrie eu R.P. Polonă 
octombrie cu U.R.S.S., 9 octombrie 
Franța, 10 octombrie cu Finlanda 
11 octombrie cu R.D.G.

• La Geneva a avut loc un tun 
internațional la care au participat 
chipele masculine ale R. S. Ce 
slovace, Franței și Elveției. Rezull 
tehnice: Franța-Elveția 63—42 (27— 
R.S. Cehoslovacă - Elveția 86 
(42-28); R.S. Cehoslovacă - Fra 
67—65 (40—31). La această ultimă J 
tidă, principalii realizatori au fc 
Baltzer 16, Degras 11, Grange 9 d( 
francezi și Rylich 15, Tomas ek 
Tetiva și Pis telak 11 de la cehoslov 
Ambele formații fac parte din s 
in care va juca și echipa țârii noas

HEINRICH ȚHUN (AUSTRIA)

Aruncătorul dc ciocan Th un a marcat în ultimii ani 
o imiirefSîioiiantă creștere a rezultatelor sale sportive, 
ajungind — la ora actuală — în fruntea listei celoff 
mai de seamă performeri ai lumii. Heinrich Thun a 
mai participat la campionatele noastre internaționale, 
La ediția 
ediția de 
pionatele 
iar anul 
65,23 m.

Thun s-a născut La Viena, la 1 septembrie 1938. Este

din 1957 (a fost al 5-lea cu 56,27 m) și la 
anul trecut _(a cîștigat cu 66,57 m). La cam- 
eiuropene din 1958 a fost al 13-lea (58,17 m), 
trecut ia Belgrad s-a clasat pe locul 4 cu

înalt de 1,79 m și g«reu 
tetelor sale :

de 95 kg. Iată evoluția rezul-

1957 56,27 1961 68,33
1958 60,96 1962 67,14
1959 63,89 1963 69,77
1960 65,52

secretar este Gerard Ras- 
quin, campion internațional 
al R.P. Romine in 1954 
(800 m — 1:52,8), ne-a 
anunțai numele celor 3 at- 
lefi care ne vor fi oaspeți 
peste citeva zile: Norbert 
Ilaupert (800 m — 1:49,5) 
câștigătorul medaliei de 
bronz la Universiada din 
acest an de la Porto Ale
gre, Jean Aniset, record
manul (ârii la 3000 m 
(8:15.2), 5000 m (14:25,2) 
și 10 000 m (30:14,4) și 
Charles Sowa al 10-lea cla
sat în cursa de 20 km 
marș la C.E. de la Bel
grad.

mai 
vor 

participa La campionatele 
noastre internaționale: 
Pauli Ny (100 m — 10,5; 
200 m — 21,3); Raimo 
Asiala (110 mg — 14,4), 
Hannu Ehoniemi (400 mg 
—51,9) ;Esko Siren (3000 
m obst. — 8:39,4) ; Henrik 
Hellen (înălțime 
m) ; 
fină 
mola
m) ;

2,11
Taisto Laitinen (pră-
— 4,80) ; Seppo SI 

(greutate — 18,00
Carol Lindroos (disc
55,72 m); Kalevi 

Horppu (ciocan —■ 62,66 
m) ; Jorma Kajima (decat
lon — 6658 p).

Campionatele de scrimă
ale Armatelor Prietene

Proba individuală de spadă 
cadrul Campionatelor de scrimă 
Armatelor Prietene a fost 
de reprezentantul U.R.S.S., 
Dintre jucătorii noștri, cel 
s-a comportat C. 
preliminarii a 
categoric (5—1), 
bei. Dar, ajuns în baraj 
loc în finală, C. Stelian 
să se califice. Clasament: 
(U.R.S.S.), 2. Mondzelewski 
3. Nielaba (R.P.P.), 4. Torbk (R.P.U.), 
5. Kurzab (R.P.P.), 6. Kriss (U.R.S.S.), 
7. Strzalka (R.P.P.), 8. Moczar (R.P.U).

In întrecerea de spadă pe echipe, 
locul întîi l-a ocupat formația R. P. 
Polone, victorioasă în meciul decisiv 
u 9—5, asupra reprezentativei 

U.R.S.S. Lipsită de doi titulari (D. 
Ionescu și N. Marinescu atlați la 
Campionatele mondiale de pentatlon 
modern), echipa țării noastre n-a 
reușit să facă lață turneului, pier- 
zînd toate meciurile.

Campionatele se vor încheia o dată 
cu desfășurarea ultimei probe, sa
bia (individual și pe echipe).

A luat sfirșit campionatul mondial de pentatlon modi
MACOLIN 26 (prin telefon). — Joi 

a luat sfîrșit întrecerea pcntatloniștilor 
pentru cucerirea titlurilor de campioni 
mondiali pe anul 1963. Ultima probă » 
concursului, crosul, a oferit o luptă de 
o dîrzenie excepțională cum rar s-a văzut 
la un campionat mondial. Era ultim*  
posibilitate pentru mulți concurenți de 
a-și îmbunătăți situa(ia în clasamentele 
generale. De aceea și rezultatele au mo
dificat serios configurația acestor cla
samente. Iată rezultatele: 1. Balczo
(RPU) 13:16,0 — 1312 p; 2. Makeev 
(URSS) 13:23,6 — 1291 p; 3. Dicker 
(RFC) 13:34,7 — 1258 p; 4. TorSk

(RPU) 13:45,8 — 1225 p; 5. M 
(SUA) 13:51,0 — 1207 p; 6. U 
(Japonia) 14:00,3 — 1180 p; ...23. 
rinescu 14:51,8 — 1027 p; 25. Lie 
dopol 14:53,2 — 1021 p; ...42. Ion 
15:30,9 — 910 p. Echipe: Un; 
3648 p ; 2. URSS 3594 p ; 3. RDG . 
p; 4. RFG 3309 p; 5. Anglia 325!
6. SUA 3174 p; ...11. Rominia 295

In urma acestor rezultate clasam 
Ie generale ale competiției se pre 
astfel: individual: 1. Balczo (R 
5267 p; 2. Torok (RPU) 5185 p 
Novikov (URSS) 5060 p; 4. Ma 
(URSS) 5004 p; 5. Mona (RPU) 
p; 6. Minecv (URSS) 4838 p; 
Dan Ionescu 4680 p; ...21. Nic. 
ncscu 4438 p ; ...44. Cristu Lichiar, 
3326 p. Au încheiat întrecerea tot 
54 de concurenți înscriși. Echipe 
Ungaria 15316 p; 2. URSS 14.91 
3. SUA 13936 p; 4. RDG 13862 ; 
Suedia 13372 p; 6. Australia 1333
7. Japonia 13034 p; 8. RFG 1291 
9. Rominia 12466 p; 10 Angl^A 1 
p; 11. Finlanda 12137 p; 12. iii 
12059 p; 13. Mexic 10999 p; 14 
re|ia 10914 p ; 15. Brazilia 1066 
16. Franța 9990 p.
uuiiiuiiiiiiiiiiiuuiiiiiiiintnitiiniiniiiiiuiin

liminariile ultimei ediții a campiona
tului mondial după trei jocuri. Me
ciul va fi condus de trei arbitri turci.

T. HRISTOV

pe teren propriu — a dispus de Union 
Sportive Luxemburg cu 4—0 (3—0). In 
schimb, Olimpiakos Pireu va avea o 
sarcină dificilă in returul partidei cu 
CSK Zaglebie. Un alt rezultat inte
resant : Willem (Olanda) — Manchester 
United 1—1.

î O dată cu începerea diferitelor 
j „Cupe europene” activitatea interna- 
( țională se desfășoară, de fapt, la mij- 
l locul săptăminii și în special miercu- 
J rea, pentru că duminica au loc — de 

din l obicei — campionatele naționale și 
aie uneori meciuri. interțări. Săptămîna a* 

ciștigată » ceasta de pildă, miercuri au fost pro- 
Kostova. ’ gramate 18 partide! Rezultatele au 

mai bine ’ fost mai mult sau mai puțin scontate. 
In general, scorurile au fost strinse. 
Surprinzător apare meciul nul (0—0) 
de la Viena, unde Austria n-a putut cîș- 
tiga in fața Irlandei, în primul meci 
din optimile „Cupei Europei". In 
prima repriză inițiativa a aparținut 
gazdelor, iar în a doua irlandezilor, 

In „Cupa campionilor europeni" trei 
sînt echipele calificate pentru optimi: 
Dinamo București, Intemazionale Mi
lano și F.C. Ziirich (3—0 și 1—2 
cu D.C. Dundalk). Alte trei echipe: 
Reaț Madrid și PSV Eindhoven-Olanda 
(învingătoare în deplasare), precum și 
Benfica (3—3 la Belfast), se pot con
sidera și ele calificate, ca și cam
pioana Finlandei Valkaskoken care a 
cîștigat jocul cu Jeunesse d’Esch cu 
4—1 (pe teren propriu).

F. C. Barcelona, invingînd pe Shel- 
bourne în deplasare, este virtual in
trată în optimile „Cupei cupelor”. De 
asemenea și SV Hamburg, care —

f
care, în S 
întreacă

Stelian 
reușit să-l 
pe cîștigătorul pro- 

pentru un 
n-a reușit 
1. Kostova 
(U.R.S.S.),

ELOB \
In fine, în „Cupa orașelor tîrguri”, 

echipele engleze Arsenal (7—1) și 
Sheffield Wednesday (4—1) nu mai 
pot avea emoții în returul partidelor 
cu Kopenhagen ți respectiv Utrecht. 
In schimb, Hearts Edimburg, terminind 
la egalitate (2—2) cu Lausanne în de
plasare, își păstrează intacte șansele 
de calificare.

MÎINE UN MECI CU TRADIȚIE: 
BULGARIA - FRANȚA

Campionatul mondial feminin 
de șah pe echipe

Capitala R.P. Bulgaria va găzdui 
miine un pasionant meci in cadrul 
optimilor .Cupei Europei”: prima e- 
diție a intilnirii dintre R.P. Bulgaria 
Și 
un 
ca 
ei.

Franța. Partida este așteptată cu 
mare interes de sportivii bulgari, 
și din alte țări, dată fiind tradiția 
Bulgaria a eliminat Franța in pre-

• Tot miine se dispută și returul 
meciului VSC La Valetta - Dukla 
Praga, in cadrul „Cupei campionilor 
europeni". Astăzi la Frankfurt pe 
Main: R.F.G. - Turcia.

• Echipa olimpică a R.P. Bulgaria 
se pregătește pentru jocurile din pre
liminariile turneului olimpic. In pre
zent, ea întreprinde un turneu în 
R.F.G. Miercuri seară, reprezentativa 
bulgară a jucat (sub numele de ti
neret) la Karlsruhe cu echipa de ti
neret a R.F.G. și a cîștigat ou 1—0 
(6-0) prin punctul marcat de Peșev 
în min. 80. La 29 septembrie, fot
baliștii bulgari vor juca la Saar- 
brdcken, iar la 1 octombrie la Wupper
tal. Formația bulgară: Ivanov-Anghe- 
lov, Gaganelov, Apostolov - P. Dimi
trov, Stoianov - Rankov, Peșev, Kot- 
kov, Haralambiev, Popov.

• Miercuri, în campionatul Italiei: 
Messina - Lanerossi 2—0, Lazio - Mi
lan 1-1, Cattania - Spăl 0-0, Juven
tus - Bari 4—0, Fiorentina - Samp- 
doria 3—0, Mantova - Modena 3—0, 
Bologna - Atalanta 2—0, Genoa-Roma 
3—0. Meciul Genoa - Cattania, între
rupt în etapa a doua, a fost omologat 
cu 2—0 în favoarea echipei Cattania. In 
clasament conduc Fiorentina și Milan 
cu cîte 5 puncte.

SCURTE ȘTIRI EXTERN
încheiat turneul de 
ultima rundă, Korc 
'f2, Ghcdler — Let

Au fost stabilite locurile de disputare
Echipa U.R.S.S. s-a distanțat în cla- 

; «amantul campionatului mondial femi
nin. In ultimele două runde șahistele 
sovietice au ooținut victorii cu 2—0 
în fața reprezentativelor R.F. Germane 

I și Monaco. O mare surpriză a cons
tituit-o înfrîngerea categorică a echi
pei americane (0—2) in

, formația Mongoliei.
'. Reprezentativa noastră 
egalitate întilnirile cu
R.D. Germană. Alexandra Nicolau a 
învins-o pe Lazarevici iar Perevoznic 
a pierdut la Nedelcovici. In meciul cu 

. R.D. Germană ambele partide, Nicolau- 
. Keller și Teodorescu-Kraasz, au fost 

remize. Iată și celelalte rezultate:
Runda a IV-a: R.D. Germană - Bul-

întilnirea cu

a terminația 
Iugoslavia și

garia 2—0, Olanda - Monaco 2—0, Po
lonia - Austria 2—0. Runda a V-a: 
Ungaria-Bulgaria y2-‘/2 (1), Austria- 
Mongolia ‘A—*/ 2 (1), Olanda-Polonia 
¥2—7z <0, S.U.A. - Belgia 1-0) (1), Iu
goslavia - R.F. Germană 1-0 (1). O- 
landa a cîștigat cu l’A—*/ 2 meciul cu
R. F. Germană, întrerupt in runda a 
III-a.

Clasamentul după cinci runde : 1. 
U.R.S.S. 9 p, 2. Polonia (1) 7% p. 
3.—7. Iugoslavia (2), Mongolia (1),
S. U.A. (1), Olanda (1), ROMINIA 6 p, 
8. R. D. Germană 4 p, 9. Scoția 3*/ 2 p, 
10—14. Bulgaria (2), R.F. Germană (1), 
Austria (1), Ungaria (1), Monaco 2 p, 
15. Belgia (1) 0 p.

a campionatului mondial de handbal în 7
Comisia de organizare a campio

natului mondial de handbal în 7,- 
care se va desfășura în martie 1964 
in R. S. Cehoslovacă, a stabilit loca
litățile unde vor avea loc partidele 
din serii:

La GOTTWALDOV șl UNHERSKE 
HRADIȘTE: jocurile din seria I 
(R.D.G., R.F.G. și învingătoarele din 
meciurile Canada—S.V.A. și Iugosla
via—Austria) ;

La BRATISLAVA : întilnirile din 
seria a II-a (Suedia, Islanda cîști- 
gătoarele jocului: R. P. Polonă —

R. P. Ungară și a grupei Africii)
La PRAGA : meciurile din seria a 

IlI-a (R. S. Cehoslovacă, Danemarca 
și învingătoarele partidelor Franța— 
Spania și Elveția—Luxemburg)

La PARDUBICE : seria a IV-a 
(R. P. Romină, Japonia, Norvegia 
sau Olanda și U.R.S.S. sau Finlanda)

Comisia de organizare din R. S. 
Cehoslovacă a luat măsuri pentru 
parchetarea sălilor de joc de la Gott- 
waldov și Pardubice. La jocurile 
campionatului mondial vor fi folosite 
mingi (galbend) de fabricație ceho
slovacă.

ȘAH. S-a 
Havana. In 
Boboțov */ 2—*/ 2, Ghcdler — 
1—0, Tal — Broderman 1—0.

Clasamentul final: 1.
(U.R.S.S.) 16,5 puncte;
(U.R.S.S.), Packman (R. 
slovacă), Cheilor 
5-6. Barcza (R. 
(Iugoslavia) 15,5 
(R. F. Germană) 
mann (R. D. Germană) 12,5 pti 
9. Trifunovici (Iugoslavia) 11,5 
te; 10—11. O’Kelly (Belgia), ! 
țov (R. P. Bulgaria) 11 puncte '

JOCURILE MEDITERANEEN 
CLISM. Urmărire individuală: 
Cuch (Franța) 5:09,3 (medie c 
46,540 km). In sferturile de fina 
echipe, Italia a realizat 4:49,5f 
mai bun 
bărbați : 
CHEI PE 
via 2—0 
Italia — 
cîștigat Italia 
Campionii în 
Atzori (Italia), 
(Italia), Arcari 
lia), Enalhas (R.A.U.), Hasen (R 
Sabri (Italia), Pinto (Italia), 
Cane (Italia). LUPTE CLASICI 
cucerit medalii de aur: R.A. 
Iugoslavia 2, Turcia 1, Franța 1 
lia 1. NATAȚIE: Cabrera (S 
2:21,2 pe 200 m spate și Luyce 
ța) 4:33,6 pe 400 m liber. (Agt

TENIS : După două zile de 
ceri, în finala inter-zone a ; 
Davis" echipa Stateior Unite oc 
cu 3—0 în fața Angliei, fiind 
calificată pentru următoarea ini 

. cu câștigătoarea zonei asiatice,

Koi 
2-4 
S. I 
16 pt(U.R.S.S.)

P. Ungară), 1 
puncte; 7. 1
13 puncte ; 8.

timp). SCRIMĂ. F 
1. Magnan (Franța). 
IARBĂ: R.A.U. - Iu 
(finală). POLO PE . 
Iugoslavia 3-3 (final 

la golavdraj. 
ordinea categoi 

Zurio (Italia), Gi 
(Italia), Bertini
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