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Un meci

de fotbal

interesant
Dr. Pleniceanu Dan

universitar |
Astăzi, porțile institutelor și facultăților se vor deschide pen

tru a primi zecile de mii de studenți ai patriei. începe un nou 
an universitar. _

In acest an universitar, datorită minunatelor condiții pe care fi 
partidul și guvernul nostru le-a creat tineretului studios, peste ■ 
9i 000 de studenți vor învăța, se vor pregăti pentru a deveni 
cadre cu înaltă calificare. Numai in anul I vo<r studia în acest 
an peste 22 000 de studenți și studente. CLieșterea vertiginoasă 
a rețelei învățământului superior din țara noastră o dovedesc ■ 
și alte cifre : in prezent, în țara noastră există 13 centre uni- ■ 
versitare cuprinzind 46 de instituții de învățămînt superior cu I 
165 de facultăți. Incepînd ou anul universitar 1963—1964 vor 
lua ființa încă două centre universitare, la Suceava și Oradea, 
unde vor funcționa cite un institut pedagogic de trei ani.

„Temeritate

Lotul olimpic al R. P. Romine—Fortuna Geleen (Olanda)
Pe lingă multiplele preocupări în domeniul îmbunătățirii 

continue a procesului de învățămînt, în fiecare centru univer- 
aitair s-au tăcut pregătiri privind amenajarea sau reamenaja- 
rea bazelor sportive. Sportul a devenit în anii puterii popu
lare, un bun prieten al studenților. Aproape că nu există in
stitut sau facultate unde să nu se desfășoare o activitate spor
tivă multilaterală, de la gimnastica de înviorare în cămine, 
pină Ia competițiile sportive rezervate studenților. Foarte 
mulți studenți practică sportul de performanță, unii dintre ei 
ajungînd să urce pe cele mai înalte trepte ale măiestriei spor
tive. Recentele finale ale campionatelor republicane universi
tare, competiție care a angrenat in întreceri peste 60 000 de 
studenți și studente, au demonstrat cu prisosință că sportul 
are o bază trainică în rânduirile tineretului nostru studios.

Tocmai de aceea, acum, la început de an, catedrele și profe
sorii de educație fizică și organizațiile U.T.M. din institute și 
facultăți, in colaborare cu Asociațiile studențești din centrele 
universitare au un bun prilej să pornească cil tot elanul în or
ganizarea cit mai temeinică a activității sportive studențești.

De pe acum — acolo unde Încă n-au fost alcătuite — calenda
rele sportive este bine ca acestea să fie întocmite cit mai cu
rând. Acestea vor trebui să cuprindă pe lingă oompetițiile 
tradiționale rezervate studenților (Cupa anilor I, campiona
tele republicane universitare ș.a.) și întrecerile „Concursului 
pentru Insigna de Polisportiv", competiție de mare amploare 
la care participă în prezent mase largi de tineri și tinere 
din orașele și satele patriei noastre. Vom fi bucuroși să con
semnăm faptul că mase tot mai largi de studenți din întreaga 
țară s-au prezentat la startul acestui concurs, că pe piepturile 
multora dintre ei strălucește Insigna de Polisportiv. In acest 
sens, amintim tapiui că în multe orașe (Brașov, București, 
Galați, Iași, Timișoara) au fost create condiții pentru ca în
trecerile să se desfășoare încă dim primele săplămîni ale nou
lui am univoTsilar.

finind seama de condițiile pe care le au create, de bazele 
sportive și de materialul sportiv de care dispun institutele și 
facultățile noastre, de experiența dobîndită în anii precedenți, 
sintern convinși că activitatea sportivă in rândurile studenților 
va cunoaște, în acest an, o creștere însemnată, că noi și noi 
studenți vor fi atrași pe stadioane și în sălile de sport, pentru 
practicai wa organizată, sistematică a exercițiilor fizice și spor
tului.

Urăm tuturor studenților patriei noastre spor la învățătură 
și noi succese în activitatea sportivă în anul universitar care 
începe astăzi!

Echipa Fortuna Geleen. De la stingă la dreapta, sus: Beenen, Brull, 
Mommertz, Vogels, Munster, Van den Hart; jos: Petakovici, Rutten, Ge
rards, Van Rhijn, Piters.

Foto: Anefo-Amsterdam
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Cele două me
ciuri internaționale 
din sezonul de 
toamnă, cu Turcia 
(Ankara, 9 octom
brie) și cu Dane
marca (București, 
3 noiembrie) se a- 
propie cu pași re
pezi. In vederea 
lor, fotbaliștii noș
tri își continuă 
pregătirile, dornici 
să realizeze ace
leași bune rezulta
te ca și în primă
vara acestui an. O 
verificare a antre
namentelor
pînă acum și a for
mei jucătorilor noș
tri, o va constitui 
întîlnirea pe care 
LOTUL OLIMPIC 
AL R. P. ROMINE 
11 va susfine mîi- 
ne la Ploiești, în 
compania forma
ției olandeze FOR
TUNA GELEEN-

făcute

„Concursul pentru insigna de Polisportiv"

I CE NE AM PROPUS PENTRU REUȘITA ÎNTRECERILOR
Organele și organizațiile 

UCJFS din Capitală și din în
treaga țară au in față în aceas
tă perioadă, o sarcină deosebit 
de importantă : „Concursul
pentru Insigna de Polisportiv". 
Organizarea acestei mari, com
petiții va duce la angrenarea
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ZILNIC 500

„Concursul pentru Insigna 
de Polisportiv**

Au început întrecerile „Concursului pen
tru Insigna de Polisportiv” și în comuna 
Trăisteni, raionul Cîmpina Printre primii 
care s-au avîntat în trecerea normelor au 
fost elevii școlii de 8 ani. Sub conducerea 
profesoarei de educație fizică, Maria Ena- 
che, elevii școlii se antrenează de 3—4 ori 
pe săptămînă în vederea Îndeplinirii pro
belor „Insignei”.

In fotografie, pionierele la startul probei 
de 60 m plat.

ELENA CIACHIR 
președintele asociației sportive 

din comuna Trăisteni

DE 
LA EXERCIȚIILE

La centrul școlar 
forestier din Curtea 
de Argeș peste 500 
de elevi participă Ia 
exercițiile de învio
rare. Gimnastica de 
dimineață este con
dusă de instructorul

CONCURS INTERNAȚIONAL DE MOTOCICLISM
Astăzi dupâ-aauază sa deslășoară pa traseul din 

Șoseaua Nordului un Interesant concurs internatio
nal do motnciclism viteza la care participa raoto- 

-- —■ -............................ “ tara noastră.
...__ ____ 1CEST CON-
Zî ARULUI NOSTRU).

NOI TERENURI

ELEVI PARTICIPA 
DE GIMNASTICA

principal, pedagogul 
Mihai Vîlcescu, aju
tat de 10 elevi, cel 
mai buni în execu
tarea programului.
(EM. STEBESCU— co- 
resp.)

cicliști de valoare din Italia și din ța 
(CITip AMĂNUNTE CU PBIVIBE LA Al 
CUBS 1N PAG. A IV-A A -------------  *

ȘI-AU AMENAJAT
Asociația sportivă

Victoria din comuna
Vînâtori, raionul 
ghișoara, are un 
și frumos teren 
sport. Un mare 
măr de tineri au 
pus sute de ore

JUCĂTORI ROMÎNI

Si- 
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de 
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de- 
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muncă voluntară pen
tru amenajarea noii 
baze sportive care 
cuprinde un teren 
de fotbal și unul de 
handbal în 7. (I.
TURJAN coresp.j

DE TENIS DE MASĂ
R. D. GERMANĂ

Duminică a plecat în 
și jucători do tenis de 
serie de îaUlnlci cu sportivii germani. Au făcut 
deplasarea Geta Pitică. Eleonora Mihalca, Marta 
Tompa, tadit Crejec, Marius Bodea, Șt. 
iivani. F. Hidveght, S. Luchiaa și G. Păun.

R.D.G. un lot de jucătoare 
masă pentru a susține o

Sen-

AtWALHAitĂ SPORTIîĂ ® ACTUALITATEA SPORTIVĂ • ACTUALITATEA SPORTIVĂ

întreceri a uinor mase largi 
oameni ai muncii.

„Concursul pentru Insigna de 
Polisportiv" da posibilitatea ti
neretului ca începând de la 12 
ani să participe la întreceri 
sportive organizate la o serie 
de ramuri larg accesibile cum 
sînt atletismul, gimnastica, no
tația, tirul, 
și schiul.

Consiliul
București a 
temeinic în 
s-a desfășurat de curând, rea
lizările obținute sub conduce-

în 
de

ciclismul, turismul

orășenesc UCFS 
analizat in mod 
planara sa, care

rea Comitetului orășenesc de 
partid in activitatea sportivă 
de mase pe anul 1963, stabilind 
totodată uon plan de măsuri 
privind organizarea și desfășu
rarea Spartachiadei Republica
ne, Parăzii Sporturitor și a 
Ooniouinsului pentru Insigna de 
Polisportiv.

în ceea ce privește „Con
cursul pentru Insigna de

ION RAICIU
vicepreședinte al consiliului 

orășenesc UCFS București 
(Continuare tn pag. a 2-a)
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îl știau oamenii că-i muncitor harnic. Zi
dar de „mîna-ntîi", cum se spune. Acum mai 
qvequ sâ qfle cevq. .

— Băieți, la prînz alergăm la cros. Cei de 
la cazangerie și de la utilaj au și făcut cîteva 
antrenamente.

De lq „șantier*  s-au înscris vrea douăzeci. 
Unul i-a spus, mai în glumă, mai serios „Ne... 
mobilizezi numai, sau alergi și tu cu noi ?"

îl știau că nțj prea vine la sport.
— Am să alerg I
Cîfiva au zîmbit. S-au apucat de lucru. La 

centrala termică era de muncă, nu glumă. 
Marin Pândele zorea și el cu treaba^ freda- 
nînd încet un cînt de prin cîmpiile Mozăcenilar. 
De la el de-acasă...

Era o dimineață cu parfum de liliac și soare 
cald de primăvară...

A doua zi !
Discuții între tinerii zidari ai șantierului. 

„Ai auzit că Marin a venit al doilea?" Cine 
s-ar fi așteptat ? Numai atît însă ?

.. .Marin Pândele se luptă cu kilometrii pe 
șoseaua Olteniței. Și pe drumul spre Vidra. Și 
în pădurea străjuită de sălcii a Snagoyului. 
A trecut liliacul, dar au înflorit vișinii. Nu e 
mult de cînd a alergat desculț primul lui cros 
în curtea uzinei „Vulcan". Nu-i ușor antrena-

Carnet
de
reporter

După meciurile de verificar 
susținute pînă acum, cel cu Foi 
tuna se anunță ca foarte impor 
tant. Antrenorul federal Angel 
Niculescu, împreună cu Silvi 
Ploeșteanu și Gheorghe Ola, ar 
trenorii lotului, au selecționa 
pentru acest meci următorii jt 
cători : Datcu, Suciu, Pop; 
Nunweiller III, Petescu, Ivar 
Greavu, Petru Emil, Nunweilk 
IV, Koszka, Pîrcălab, Constan 
tin. Dridea I, Țîrcovnicu, Raks 
Crăiniceanu, flaidu.

Fortuna Geleen, una din for 
mafiile olandeze de frunte, s 
prezintă cu o carte de viziti 
frumoasă. Dintre rezultatele saL 
notăm victoriile asupra echipe 
lor Stade de Reims (5—0), Ra 
cing Club Paris (4—1), Kaiser 
slautern (R.F.G.) cu 3—2, Ever 
ton (2—1, dar apoi 2—4), re 
zultatele de egalitate cil Arsena 
Londra (5—5) și reprezentativ; 
R. P. Bulgaria (4—4) etc. Dir 
echipă fac parte internaționali 
olandezi Van der Hart (de ' 
de ori în reprezentativa ț" "v 
Notermans (28), Rutten 
enen. Munsters, internat 
Iugoslav Petakovici (de 
ori In reprezentativa 
viei), internaționalul br 
ters etc.

La jumătatea
mentuf. Dar, pgrcq e mai ușor ca ieri.
tu dacă o ții tot așa o să ajungi... mmu- 
țpițist I", i-a spus unul, ca să-l necăjească. Nu 
știa că a pus degetul pe... rană. Ei da I Ar 
vrea să ajungă maratonist. E o luptă cu tine 
însuți. Dacă vrei, poți să alergi și 42 de kilo
metri. Și, poate că la Cluj uzina 
ar fi reprezentată — pentru prima 
oară — de o echioă în proba de maraton. 
Ar fi Braboveanu, frezorul, Ion David, de la 
jăcătușerie, Vasile Sînzeanu, de la zidărie și... 
el! Aleargă înainte pe panglica neșfîrșită a 
șoselei. Cum s-o fi antrenînd etiopianul Bikila 
Abebe ? Respiră greu. Simte uscăciunea care 
nu „iartă" nici pe cei cu multe maratoane „in 
picioare". Dacă cedează acum, ce-o să faca 
la Cluj? Să abandoneze? Dar, pentru azi 
ajunge. Nu se prea pricepe el, dar atîfa lucru

DAN GtRLEȘTEANU
(Continuare In pag. a 3-a)



La Metalul „23 August" — 
calitate în activitatea de mase

> Printre viitorii purtători ai Insignei, 
î la Oțelul Roșu

(Consiliul asociației sportive Tinărul Siderurgist, 
din Oțelul Roșu, a mobilizat pină în prezent peste

1300 de tineri in „Concursul pentru Insigna de Poli- 
! sportiv". Dintre aceștia aproape 50 au îndeplinit 

majoritatea normelor, urmind ca in scurt timp să 
aibă toate probele trecute.

In fotografii, aspecte de la întrecerile de gimnas
tică și triat Ion (săritura in lungime).

Foto: Th. Roibu
In raionul Gri viții Roșie

Zilele trecute, peste 200 
de tineri și tinere din 
raionul Gri vi ța Roșie aiu 
participat la „Concursul 
pentru Insigna de Poli
sportiv". S-au disputat 
probele de 100 m, lun
gime și greutate! Iată 
cele mai bune rezultate: 
GREUTATE: T, Bălă-

nescu 10,16 m ; V. Lefter 
9,00 m ; R. Dancu 8,75 
m; 100 m ; C. Tibu- 
leac 13 sec. ; M. Panait 
13,3 sec. ; A. Ștefan 13,3 
sec. LUNGIME: S. So- 
fian 5,01 m ; G. Mihnea 
4,81 m ; N. Ivașcu 4,78 m.

NICULAE D. NICULAE
coresp.

(c nc-am propus pentru reușita întrecerilor
(Urmare din pag. 1)

Polisportiv", plenara consiliului oră
șenesc UCFS București a stabilit 
un plan de acțiune, din care vom 
enumera cîteva sarcini mai impor
tante.

întreg activul salariat și volun
tar va fi instruit în mod temeinic 
în legătură cu organizarea și desfă
șurarea întrecerilor pentru obținerea 
insignei.

Au fost repartizați peste 1.200 de 
tehnicieni, profesori de educație fi
zică și sportivi fruntași în asocia
țiile sportive bucureștene, pentru a 
sprijini în mod practic pregătirea 
participanților în vederea trecerii 
normelor concursului. Este prevăzut 
« în fiecare asociație sportivă să

» 'eze în această direcție cel 
i® cite un tehnician și cîte 

tiv fruntaș.
planul nostru de măsuri 

pu— 
un

a
ai fost prevăzut ca să formăm un 

uumăr de 2.200 de instructori volun
tari pe ramuri de sport, care să fie 
lnstruiți și în ceea ce privește pro
blemele „Insignei". Vom căuta să 
întărim astfel asociațiile noastre 
sportive, să pregătim cit mai bine 
pe participanții la concur»

Pe de altă parte s-a stabilit ca 
entru asigurarea bazei materiale 
ecesare să fie amenajate o serie de 

i terenuri simple pe care să se 
ă pregăti și concura miile de

/a „Locomotiva" Ploiești...
Prima asociație sportivă din Plo

iești care a trecut la organizarea 
„Concursului pentru Insigna de Poli- 
nportiv" a fost Locomotiva. 142 de 
tineri și tinere au și participat la cele 
două concursuri organizate pînă 

'acum.
Dintre cel mai tineri partlcipanțj — 

copii între 12—15 ani — aproape 20 
și-au Irecut cu succes normele la 
triatlon, flotări și turism, urmind ca 
în săptămîna care vine să susțină 
proba de gimnastică, și dacă timpul 
o va permite, pe cele de înot. Cele 
mai bune rezultate le-au obținut : 
C. Tudose, (8,5 sec. la 60 m, 6,63 m 
la lungime, 8,66 m la greutate), A 
Marinescu (8,5 sec., 4,43 m., 8,64 m)
I. Trandafir (8.6 sec., 4,31 m, 6,16 m), 
Rodiră Stoica (9,4 see., 3,46 m, 5,27
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tineri și tinere ce și-au propus să 
obțină insigna. S-au luat măsuri ca 
toate bazele sportive din Capitală să 
fie puse la dispoziția participanților 
la „Concursul pentru Insigna de Po
lisportiv", de două ori pe săptă- 
mînă, în mod gratuit. Cluburile sau 
asociațiile sportive care administrea
ză aceste baze urmează să întoc
mească de urgență programele lor 
de folosire.

Trebuie să menționăm că în scopul 
traducerii în viață a acestor măsuri 
s-a întărit colaborarea cu organi
zațiile U.T.M. și comitetele sindica
le. De asemenea, pentru ca mobi
lizarea să fie cit mai largă, pentru 
ca un număr cît mai mare de oa
meni ai muncii să devină purtători 
ai „Insignei de Polisportiv" se va 
colabora strîns și cu Sfatul popular 
al Capitalei și Comitetul pentru cul
tură și artă.

O serie de asociații și cluburi 
sportive din București au și trecut 
la organizarea „Concursului pentru 
Insigna de Polisportiv". Clubul spor
tiv școlar, de exemplu, și-a propus 
să atragă în întrecerile pentru ob
ținerea „Insignei" un număr de 
3.000 de tineri și tinere. Numai la 
asociația sportivă a școlii medii nr. 
22 „Gheorghe Lazăr" peste 200 de 
elevi se întrec în momentul de față 
la triatlon. In cadrul clubului spor
tiv Unirea, al raionului N. Băl- 

m), Mihaela Chicioreanu (9,3 sec, 3,25 
m, 4,56 m) etc.

Pentru „corrgenții" primului concurs 
asociația Locomotiva va organiza șe
dințe speciale de antrenamente.

Tot la aceste două întreceri am re
ținut un faPt demn de urmat : un 
grup de nouă profesori de educație 
fizică din oraș, care vor să fie primii 
purtători ai „Insignei", au trecut 
primele norme pentru gradul II. 
Printre aceștia sînt profesorii Gh. 
Manta — secretarul tehnic al clubului 
Petrolul Ploiești, soții Elena și Ion 
Sinua, Alex. Bruckner, V. Roșea.

Pentru buna desfășurare în conti
nuare a „Concursului pentru Insigna 
de Polisportiv" consiliul asociației 
Locomotiva Ploiești a prevăzut în 
planul său de muncă — printre altele 
— că, trei zile pe săptămînă (marți, 
joi și vineri), vor fi rezervate trecerii 
probelor atletice.

FLORIAN ALBU-coresp

cescu, au fost organizate pînă acum 
trei centre pentru trecerea norme
lor, cu sute de participanți. Pe te
renurile de sport ale asociațiilor 
sportive Constructorul, Autobuzul și 
pe stadionul Unirea, vin zilnic să 
se pregătească zeci și zeci de tineri. 
La asociația sportivă Constructorul, 
de pildă, peste 200 de tineri au reu
șit să-și treacă o serie de norme.

Aceste cîteva exemple, din nume
roasele pe care le avem la ora ac
tuală. dovedesc entuziasmul cu care 
masele largi de oameni ai muncii, 
tinerii noștri primit „Concursul 
pentru Insigna de Polisportiv". A- 
lături du ei toți activiștii spore,vi 
bucureșteni și-au luat angajamentul 
să munceas.ă cu toată rîvna, avîn- 
tat, pentru ca întrecerile „Concursu
lui pentru Insigna de Polisportiv' 
să-și atingă pe clepl'u scopul, să cu
noască și in capiu la patriei noastre 
succese cîț mai mari.

Corespondenții 

ne 
sesizează
DE CE SINT SUPARĂȚI IUBITORII 

DE SPORT DIN LUGOJ "

Orașul nostru are o bază sportivă 
care, așa cum arată astăzi, este în de
zacord cu peisajul înconjurător. In de
cursul anilor această bază sportivă a 
fost în folosința mai multor asociații.

Printre asociațiile care s-au folosit de 
acest teren a fost și C.F.R. Consiliul 
asociației sportive C.F.R. s-a dovedit a 
fi un bun gospodar. A împrejmuit 
baza sportivă cu un gard nou, a plan
tat plopi în jurul terenului etc.

în urmă cu cîțiva ani baza sportivă 
a trecut in proprietatea Sfatului popu
lar orășenesc Lugoj care a dat-o spre

/n tficitcț,
organizației noastre,

Deunăzi am vizitat asociația spor
tivă a celei mai mari uzine metalur
gice din Capitală Metalul „23 
August".

Primul om pe care l-am întîlnit a 
fost tehnicianul asociației, profesoral 
de educație fizică Gheorghe Țigler. 
Vorbea la telefon. Nici nu punea bine 
receptorul în furcă și telefonul suna 
din nou. La zeci și zeci de „telefoane" 
pe care le primea în ziua aceea tre
buia să dea mereu-același răspuns.

— La ora 3, în cuplaj. Da, pe te
renul din curtea uzinei...

— Uite așa ne asaltează iubitorii 
sportului din uzină în fiecare zi după 
terminarea schimbului — ne spunea 
responsabilul cu problemele organiza
torice din consiliul asociației, tov. 
Nieolae Petre, tehnician la secția va
goane.

E și firesc. De 
o săptămînă a în
ceput returul cam
pionatului asocia
ției, la fotbal, în
trecere în care sînt 
cuprinse 14 echipe, 
repirezientând aproape toate secțiile și 
sectoarele uzinei. în cele 14 for
mații activează nu mai puțin de 300 
de fotbaliști. Meciurile sânt foarte 
disputate, miza e mare: este vorba 
de titlul de campioană a asociației 
sportive, de câștigarea cupei trans- 
misiblile (o cupă nichelată, înaltă de 
45 cm și frumoș ornamentată) și de 
tricourile de campioni. Meciurile! au 
loc de trei, patru ori pe săptămînă 
și sânt urmărite de sute de specta
tori: tovarăși de muncă și bineînțeles 
jucători ai echipelor care în ziua

1 respectivă... stau. Pe marginea tere
nului atmosferă pasionantă ca la 
orice meci de campionat.

„Organizarea acestui campionat
— ne spuneau tovarășii din consiliul 
asociației — ne dă de lucru. In pauza 
dintre tur și retur am fost nevoiți 
să aducem unele îmbunătățiri regu
lamentului de desfășurare. în tur, de 
pildă, am avut unele deficiențe cau
zate de faptul că regulamentul era 
incomplet. S-au ivit contestații, de
oarece vreo două echipe au folosit 
jucători fără... drept de joc, ca de 
exemplu ucenicii de la școala profe
sională, care lucrează prin rotație 
oițe două săptămîni în fiecare secție, 
sau foști jucători legitimați etc. Tre
buie să spunem că au fost și unele 
abateri de la sportivitate. Unii an 
jucat cam prea... bărbătește. Avem 
și comisie de disciplină, dar, în retur, 
după primele trei etape, nu a avut 
de „judecat" nici un caz de abatere 
dc la disciplină. Sperăm că nici n-o 
să aibă..."

în ziua cînd am fost la asociația 
Metalul „23 August", în clasamentul 
seriei I conducea, după 8 meciuri 
jucate, echipa secției „Motoare I" cu 
13 puncte, iar în seria „adversă", 
„Mecanic șef" cu 15 p. După 10 oc
tombrie, cînd se termină returul, pri
mele două clasate din ambele serii 

folosință asociației sportive A.S.M.I, 
Atît proprietarul, Sfatul popular al 
orașului Lugoj, cît și „chiriașul", aso
ciația A.S.M.I., nu s-au mai interesat 
de buna gospodărire a bazei. Intr-o zi 
s-a stricat gardul, în alta s-a rupt o 
bancă din tribune, pînă cînd frumoasa 
bază sportivă de acum cîțiva ani s-a 
degradat de-a binelea. Acum lipsesc 
porțiuni din gard, terenul de joc nu 
prea mai are gazon (în schimb are 
gropi cîte vrei), barele de susținerea 
plasei de la porți s au desprins de la 
lpcul unde au fost fixate, băncile tri
bunei se împuținează pe zi ce trece, 
în incinta terenului nu este apă pota
bilă (fintîna cu pompă este stricată), 
vestiarele și instalațiile sanitare nu 
corespund cerințelor igienice etc.

Iubitorii de sport din Lugoj se în
treabă pe bună dreptate ce au de 
gînd organele care răspund de buna 
întreținere a bazei sportive ?

C. OLARU-coresp.
AU UITAT DE GIMNASTICA 

IN PRODUCȚIE
Cu luni în urmă s-a introdus gim

nastica în producție și la sectorul ad
ministrativ al Combinatului pentru in
dustrializarea lemnului din Gherla. 
Cîtva timp, lucrătorii de la acest im
portant sector al combinatului ieșeau 
în curte după patru ore de muncă și 
sub conducerea unui instructor volun
tar executau cîteva minute exercițiile 
de reconfortare fizică. Acum însă nu 
se mai întîmplă așa. La ora 10 sala- 
riații de la sectorul amintit nu mai 
practică gimnastica. Dar de ieșit tot

vor juca un turneu de trei meciuri 
pentru desemnarea echipei campioane.

★
La Metalul „23 August" campio

natul asociației sportive se desfă
șoară nu numai la fotbal, ci și la 
alte ramuri sportive. Așa, de exemplu, 
peste cîteva zile va începe tradițio
nala competiție la popice. Apoi con
cursurile de volei, atletism și șah. 
Un alt campionat care are mulți par- 
ticipanți este cel al halterofililor.- 
Anul acesta campionatul pentru de
semnarea „celui mai puternic om“ al 
sectorului și al asociației se desfă
șoară la un nivel calitativ superior 
celor din anii trecuți. Participanții nu 
vor mai ooncura cu haltere fixe ci 
cu bare „olimpice", cu discuri, pen

tru ca rezultatele 
să poată fi mai 
bine apreciate. A- 
cest campionat va... 
oficializa „actul de 
naștere" al seoției 
de haltere la Me

talul „23 August". Cei mai... puternici 
vor fi membrii „fondatori" ai noii 
secții.

★
Acum, la început de toamnă, con

siliul asociației Metalul „23 August" 
(președinte Gheorghe Buruc, lăcătuș, 
șef de echipă, la secția vagoane) a 
discutat modalitatea ridicării pe o 
treaptă superioară a activității spor
tive de mase și a celei de performanță. 
Pe lingă organizarea competițiilor 
arătate mai sus, consiliul asociației 
a prevăzut în planul său de activi
tate și alte obiective. De exemplu :

— în vederea atragerii unui număr 
cît mai mare de tineri în „Concursul 
pentru Insigna de Polisportiv" se va 
amenaja pe lîngă terenul de fotbal o 
pistă de alergare (lungă de 130 m), o 
groapă pentru săritura în lungime, 
un sector pentru aruncarea greutății 
și un portic de gimnastică ;

— afilierea secției de box la fede
rația de specialitate ;

— schiorii asociației (secția a fost 
recent afiliată) vor fi înscriși în com
petițiile oficiale organizate de către 
federație ;

— se va înființa secția de atletism 
în care vor intra tinerii evidențiați în 
probele triatlonului, a întrecerilor de 
cros din cadrul „Concursului pentru 
Insigna de Polisportiv" și în campio
natul asociației sportive ;

— cu sprijinul comitetului U.T.M. 
și al comitetului sindical, pînă la 
sfîrșitul anului se va mări numărul 
membrilor asociației cu 2 000 (un 
fapt îmbucurător și la Uzinele ,,23 
August" este felul cum organizațiile 
de bază U.T.M. sprijină activitatea 
sportivă) ;

— mărirea numărului instructori
lor pe ramură de sport de la 17 la 
25 și a celor care conduc gimnastica 
în producție, de la 48 la 80 ;

— atragerea unui număr mare de 
tineri în „Concursul pentru Insigna 
de Polisportiv". Pînă la sfîrșitul anu
lui, 300 de sportivi (în primul rînd 
cei legitimați), vor deveni purtători 
ai „Insignei de Polisportiv".

Așadar, obiective frumoase. Spor la 
muncă 1

T. RĂBȘAN

ies la aer liber la jumătatea zilei de 
muncă. S-au obișnuit de pe vremea 
cînd participau la pauza de gimnastică.

întrebată de ce s-a abandonat prac
ticarea exercițiilor la sectorul admi
nistrativ, tovarășa Magdalena Nop, 
care răspunde de problema gimnasticii

în producție în cadrul consiliului aso
ciației sportive C.I.L., ne-a spus că din 
neglijența consiliului care nu o 
ajută în muncă. Nu se interesează de 
gimnastica în producție nici comitetul
U.T.M., nici comitetul sindical. Am 
aflat că unii tovarăși din conducerea 
combinatului „nu văd cu ochi buni" 
practicarea gimnasticii în produc
ție. Pauza de gimnastică este con
siderată ca pierdere de timp (!). La 
această părere eronată despre gimnas
tica în producție nu putem să răspun
dem decît că tovarășii din conducerea 
combinatului nu cunosc probabil fap
tul că unul din scopurile urmărite prin 
gimnastica în producție este rccon for
țarea fizică a celor ce o practică, pen
tru a da un randament sporit in 
muncă

OCTAVIAN GUȚU-coresp.
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și comentarii
cum arătam și In cronicile noas- 
ieri, etapa de duminică a cam- 

repubiicane de handbal in

Oups 
Sre de 
pionatelor 
7 a fost dominată de performanțele echi
pelor Dinamo Bacău (m) și Banatul Ti
mișoara (t).

• Dinamoviștii au reușit o victorie 
extrem de prețioasă în fața echipei 
bucureștene Rapid. Aconiodîndu-se mai 
bine eu terenul alunecos și speculînd 
cu multă dibăcie toate fisurile apărării 
Ceroviarc (și-au fost destule în acest 
ai-eci), dinamoviștii au cîștigat pe me
rii. Lotul echipei este mai omogen de- 
vfy (n anii trecup și el poseda, în sfîrșit, 
1233 portar (Gh Anca) de valoare» pri
mei categorii. In același timp, trebuie 
sâ subliniem câ în meciul de duminică, 
4tacul rapidisi a fost de nerecunoscut. 
Jucătorii au acționai adesea individual 
și au aruncat uneori la poartă din pv- 
zi ții contra indicate (greșeală pe 
«m mai sesizat-o și cu alt prilej), 
plus, L. CousUuitin^scu » ratat două 
aruncări de la 7 metri, care dacă erau 
fructificate puteau cîntări mull in ba
lanța disputei.

• La Timișoara, CÎnăra echipă a 
Banatului a reușit (ca și în returul cam 
pionatukii trecut, la Sibiu) «ă întreacă 
pe liderul seriei, C.S.M. Sibiu, Intr-un 
joc în care avea șanse destul de reduse. 
Timișorenccle au dovedit, o dată în 
plus, că atunci cînd luptă cu toată vo
ința (și au suficientă), neintimidîndu-se 
de renumele adversarului, pot obține 
performanțe foarte bune. Este un exem
plu excelent care poate servi drept pil
da tuturor formațiilor tinere din prima 
categorie.

care
In

Faza regională a campionatelor republicane
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PR0GRAMUL din capitala
Jocurile din !Bucureșfi, de la sflrși- 

tul acestei săptămîni -se vor disputa 
astfel :

Sîmbătă, terenul Steaua,
Steaua — Rapid (m) 

Duminică, teren ~’
10: Vestitorul —
(f) și Dinamo — Știința Galați (m). 
Teren Progresul,
Confecția — S.S.E. Ploiești (f) și Pro
gresul — Rulmentul Brașov (f).

Dinamo,
Banatul

ora. 16.30:

de la ora
Timișoara

de la ora 15.30:

în cursul acestei luni vor avea loc la 
publicație individuale de haltere. Faza a avvoluI
întreceri a început cu disputarea campionatelor regionale Astfel 
sîmbătă și duminică au avut loc în București campionatele regio
nale, care au dat următorii eîștigători: cat. cocos - p Bostan 
(Rapid) 240 kg: cat. pană : D. Stoica (Progresul)'265 kg -'cat. 
a^0(lra ■ C-tin Vasile (Olimpia) 272,5 kg; cat. semimijlocte : 
"QrB,ronl (Steaua) 312,5 kg; cat. mijlocie: V. Olteanu (Sirena) 
335 kg; cat. semigrea: C. Vija (Olimpia) 295 ko; cat grea- 
N Băncilă (Rapid) 300 kg

Concursul -a fost in general bine organizat, iar tinerii halte
rofili au arătat o pregătire mulțumitoare. De menționat că în 
tinalete campionatelor nu se vor califica decit acei sportivi care 
au îndeplinit norma.de categoria 1 (in cursul acestui an sau 
la campionatele regionale), maeștrii ai sportului și halterofili: 
invitați de federația de specialitate

★
Recent stadionul din Pitești a găzduit campionatele indivi

duale (faza regională), la haltere. Intilnirile pe categorii au 
fost-'mult. apreciate de public, iar unii halterofili ea Gheo-ghc 
Uragan. luliu Nicolescu. jlie Mecatu și Vasile Mărgescu au obți
nut rezultate frumoase, lată, de altfel, campionii in ordinea cate
goriilor: Ion Ticu. Gheorghe Drăgari. Mihai Popescu, luliu 
Nicolescu. Ilie Necatu. La categoria mijlocie Vasile Mărgescu 
de la asociația Muscelul Ctmpuiung a obținut un rezultat bun 
la proba aruncat, realizînd o performantă de 110 kg rezu|tal 
care constituie un nou record regional

După două zile

STEAUA DINAMO 6-2
ASTAZI AU LOC L'I.TIMED® PARTIDE

întreruptă duminică din cauza ploii, 
’ntilnirea-derbi iintre echipele de te
nis Steaua—Dinamo care a început 
sîmbătă, a continuat luni după a- 
miază. După primele două zile, Steana 
conduce cu 6-2 și are cele mai mari 
șanse să termine învingătoare astăzi 
cînd se vor disputa ultimele me
ciuri

în partidele desfășurate până acum, 
o comportare foarte frumoasă a avut-o 
juniorul llie Năstase (Steaua). El a' 
cîștigat ambele meciuri susținute la 
Șerban Verone cu 6—3, 6—2, 6—2 șf 
la Sever Dron cu 12—10, 6—1, 3—6,

Sibiu campionatele re- 
preliminară a acestor

ILIE FETEANl) coresp.

CULORILE CLASEI

Gh. Oprescu (Stea
ua) — a tiu! dintre 
tinerii participant! la 
Ima regională a cam- 
pi o nat ulm 'epu blican 
•it halt ei c

Foto: T. NOIBU

, Năstase a făcut un joc variat, cu
■ numeroase : acțiuni la fileu, ou sme-
: ei uri, voleuri și stopuri „puse“ cu 
. precizie. Sever Dron a utilizat și el 

o gamă largă de procedee («41 nice. 
El a fost insă inegal, nu s-a con
centrat suficient

De asemenea, merită o mențiune 
. Constantin Năstase, ciștigător la Va

cile Serester (6—4, 6—4. 6—1) și Con
stantin Popovici, pentru seriozitatea 
și puterea de luptă cu care joacă

■ de-a lungul întregii competiții.
Cele două victorii obținute de Dl-

■ nan» au fost realizate de campionul 
republican Ion Tiriac, net superior

1, 6-3, 6-1) 
cit și lui Constantin Năstase (6—3,

6-3. In special, ultima partidă a dai attt lui Mărmureami (6-0, 
loc la o luptă foarte disputată, cu f •
numeroase mingi spectaculoase. în- ® 6—1).
vingătorui a reușit serii de lovituri ■ celelalte
executate cu o deosebită îndemlnare țseanu—Serester 6—0, 6—1 
și cu dese schimbări de ritm. Ilie țiculescu-Mihai Popescu 6-3,

Din mijlocul terenului de sport 
profesorul de educație fizică Vio
rel Avram urmărea întrecerea de 
handbal a copiilor Meciul era 
spectaculos, se iuca corect, dar 
pan:ă lipsea ceva. Observase acest 
lucru mai de mult, cu prilejul 
fiecărui concurs de baschet șl a- 
tletism organizate aici, la școala 
de 8 ani nr. 7, ui.de funcționa. Ar 
fi vrut ca elevii 
lui să-și dispute 
intiietatea cu și 
mai multă pasiune.
Și a reușit acest 
lucru...

Anul trecut, in primele 
școală, profesorul Viorel 
a repartizat fiecărei clase 
culoare... Cea albastră ea 
dat-o elevilor dimr-a Vl-a
trenul holdelor l-au îmbrăcat spor
tivii clasei a Vl-a A, verdele viu 
al pădurilor l-au 
Vil-a A, roșul 
tuiui de soare 
Vil-a B... Cind
Bănoasa s-au prezentat pe terenul 
de sport și au început întrecerile, 
o dată cu ele a început și lupta 
pentru culorile clasei.

Astăzi, fiecare clasă are echipă 
de handbal, baschet (fete și băieți), 
atleți, șahiști, înotători, gimnaști. 
Întrecerile sînt aprig disputate, se

luptă pentru fiecare punct, culo
rile clasei sînt apărate cu Mată 
dirzenia. Reprezentativa școlii 
poartă culoarea ..tusei care are 
cei 'nai mulți sportivi selecționați.

o -mindrie 
respective, 
mai mulți 
reprezenta-

INIȚIATIVE

zile de 
Avram 
cite o 

cerul a 
B. Gal-

Acest lucru constituie 
pentru toți elevii clasei 
deoarece a avea cei 
sportivi selecționați în
tiva școlii înseamnă, a avea și cele 

mai nune note la 
învățătură.

Rezultatele fru
moase obținute de 
sportivii școlii nr. 7 
in competițiile or- 
trecut în cadrul

Maratonistul
(Urmare din pag. 1)

știe : nu trebuie să forțezi antrena
mentul. Mai bine să facă 
ment în fiecare zi, ca cei 
Chiar așa. De mîine...

antrena- 
„mari".

• • •
nalele" și mă gîndesc că aș mai 
putea „scoate" patru-cinci minute.

Am înțeles. Marin Pândele 
alerga al doilea maraton.

Cine face primul pas...

va

rezultate: Mărmu- 
, 6—1, Radu

Constantin Popovici—Șerban Verone 
6-3, 6-1, 6-3.

Astăzi de la ora 15, ee vor Juca 
tot pe terenurile Dinamo, ultimele 
partide (simplu femei, dublu bărbați, 
dublu tineret, dublu mixt) ca și me
ciul Constantin Popovici—Sever Dron, 
întrerupt la scorul de 6—4, 6—1, 5—7 
in favoarea primului tenisman.

primit, cei dintr-a 
aprins al răsări- 
l-a dat clasei a 
elevii școlii din

gdiiizate an ut
.,Cupei orașului București" se da- 
loresc și culorilor clasei, 
au lost acelea care 
pe elevit ■ 
aeasa. care 
pălească cu 
zitate.

Interesant 
păstrează culoarea 
narea școlii. După 
o va schimba, cu 
va uita niciodată, 
că dragostea penteu apărarea cu- 
lorllor colectivului din care face 
parte a invățat-o aici, din școală.

acestei 
i-a

i cea

că

Ele 
au stimulat 

școli din Bă- 
făcut să se pre- 
mai mare servo-

fiecare clasă iși 
pîrtă la termi- 

aceea, chi.ir dacă 
siguranță rvu o 
Principalul este

V. TOFAN

★
La Cluj, numărul 19 s-a clasat pe 

locul 11. Primul maraton al lui Marin 
Pândele. Participant la campionatele 
țării după numai patru luni de acti
vitate sportivă. Drumul crosului de 
masă din primăvară continuă deci 
cu primele performanțe ale verii și 
cu gîndurile victoriilor din toamnă. 
Ce-o fi spus colegul care-l necăjise 
cu cîteva luni înainte ? Marin Pândele 
a ajuns într-adevăr maratonist. A ob
ținut chiar și categoria a doua de 
clasificare. Primul record personal : 
3.13:00,0. Echipa uzinei a ocupat locul 
III. Cel mai bun rezultat l-a scos zi
darul Marin Pândele.

*
Stau de vorbă cu acest nou prie

ten al atletismului. Vorbește de ma
raton cu pasiune și regretă doar că 
i-a cunoscut frumusețea abia acum, 
la 24 de ani. Ne cere sfatul : „Dar, 
nu e așa că nu-i.« tîrziu ?" Bine- 
înjeles că nu. Marin e modest. Nu 
se laudă că a terminat un maraton 
alături de atleți cu multă experiență : 
Tîlmaciu, Toma Voicu, Vasile Weiss, 
Dumitru Bîrdâu, Babaraica... Nici des
pre abandonurile lui Grecescu, Ve- 
liciu, Mitrea sau Siminoiu nu vor
bește nimic. Să nu credem cumva că 
nu prețuiește și nu respectă valoarea 
lor. Tn schimb, îmi spune că stă prost 
cu viteza. Trebuie să mai lucreze mult. 
Are dreptate „nea" Nicu (Nicolae 
D. Nicolae — instructorul său de 
atletism).

— Proiecte ?
— Mă antrenez în fiecare zi. 

Timpul zboară. Acum vin „internațio-

lipsă de simț autocritic și — în ul
timă analiză — de educație. Este știut 
Că încă din timpul „Cursei Păcii" între 
Constantin Dumitrescu și lor. Cosma aU 
avut loc discuții neprincipiale In loc s& 
contribuie amîndoi la clasarea echipei pe 
un loc cît mai bun au început să se 
„vîneze” unul pe altul, să producă dis
cordie în sînul echipei. Această atitudi
ne, necurmată la timp, a continuat și cu 
prilejul altor întreceri internaționale, 
culminînd cu gestul reprobabil, total ne.

Pentru a urca pe culmile măiestriei*  
ciclistului — ca și celorlalți sportivi — 
i se cer eforturi deosebite, o muncă 
conștiincioasă, perseverentă. Obținerea 
calității de sportiv fruntaș nu înseamnă 
nicidecum stagnarea acestei susținute ac
tivități de pregătire. Dimpotrivă, ea im
plică — ca o îndatorire de cinste — un 
volum de muncă sporit care să asigure'1 
un progres continuu, menținerea în ace--' 
lași ritm cu creșterea performanțelor pe 
plan mondial.

Mai sînt însă — din păcate — unii ci
cliști fruntași care nu înțeleg să se 
comporte la înălțimea cerințelor. De la 
un timp încoace unii cicliști nu mai 
muncesc cu tragere de inimă pentru 
realizarea unor medii orare superioare, 
pentru obținerea unor performanțe de 
înalt nivel, înlocuind activitatea de pre- . 
gătire cu aplicarea unor tactici nejustifi- 
câte, de 
perare), 
grav — 
Aceștia, 
spiritul . „ .. .
conștiinciozității în pregătirea marilor 
performanțe, să le amintească mereu de 
îndatoririle pe care le au ca sportivi 
fruntași, se complac în rolul de mari 
„tacticieni”. Ei recurg la asemenea tac
tici, încercînd să suplinească prin ele 
lipsa de pregătire a unor sportivi ri sâ-i u„vcwv 
apropie de o victorie nemeritată, precum sportivi fruntași. De altfel publicul aflat 
și de premiile acordate de organizatori. pe traseul „Cursei Scînteii” a dezaprobat 
Acest lucru duce în mod evident la sc«- pe bună dreptate atitudinea acestor doi 

m oi rutieri.
în „Turul Angliei” Gabriel Moiceanu a 

abandonat fără nici un fel de motiv se
rios, slăbind prin aceasta în mod evi
dent potențialul echipei. în loc să recu
noască greșeala făcută, G. Moiceanu a 
început să creeze disensiuni în echipă 
și a avut o atitudine cu totul reproba
bilă față de conducerea delegației. Tot 
în această competiție internațională au 
mai abandonat în mod nejustificat și 
alergătorii A. Șelaru și I. Stoica. La fel 
de condamnabilă este și atitudinea unor 
cicliști care — chemați să se pregăteas
că în loturi — au refuzat sub diferite 
pretexte să muncească (G. Moiceanu 
ș.a.), iar alții, după ce au parcurs pro
gramul de pregătire, ajunși în străină
tate au declarat — peste noapte — că 
nu sînt apți să concureze (Ludovic Za- 
noni, Simion Ariton ș.a.). Vedetismul, 
goana după căpătuire care caracterizea
ză pe unii dintre cicliștii noștri cu ex
periență trebuie să ne îngrijoreze. A-

ceasta cu atît mai mult, cu cît o serie 
de alergători tineri au început să îm
prumute atitudinea „vedetelor”. Con
stantin Ciocan și Nicolae Clumeti — a- 
trași de promisiuni nimerice - și-au dat 
demisia de la locul de muncă. Ei sînt 
membri ai lotului și sportivi talentațl. 
Tocmai de aceea atenția noastră trebuie 
să fie și mai mare. Nu de vîntură-Jume 
avem nevoie ci de sportivi care să țină 
la culorile cluburilor lor sportive, să 
muncească temeinic pentru a se ridica

Pentru o susținută
așteptare continuă (pînă la exas- : 
imprimate — ceea ce este mai' 
chiar de către unii antrenori, 
în loc să-și educe „elevii” în ’ 

luptei sportive, al sîrguințel șl

derea nivelului competițiilor noastre șl 
implicit al nivelului cicliștilor fruntași, 
reflectîndu-se și în comportarea lor în 
competițiile internaționale. Așa s-a în- 
tîmplat într-o serie de finale ale cam
pionatelor republicane ca și în alte mari 
competiții în care o serie de sportivi de 
la cluburi cu secții puternice, ca Dina
mo, Steaua și Olimpia au aplicat cu bu
na știință a antrenorilor „tacticile” de 
care vorbeam mal sus. Eșecul de la cam
pionatele mondiale este edificator în 
ceea ce privește influența pe care o are 
o astfel de comportare în întrecerile 
pe plan republican.

Era firesc ca această atitudine, încu
rajată de antrenori, să aibă un efect ne
gativ și asupra educației sportivilor. Du
pă întrecerea desfășurată în primăvară la 
Budapesta ciclistului Florian Cristescu i 
s-a atras atenția asupra faptului că nu 
a respectat sarcinile indicate. în loc să 
recunoască greșeala făcută, el a avut o 
atitudine necorespunzătoare, dovedind

muncă de educație
Ain rînduli cicliștilor
sportiv, din „Cursa Scînteli" cînd amln- 
doi au abandonat. Cei doi alergători au 
dovedit că nu merită înalta calitate de

prln forțele lor ! Aici este vorba șl deprin forțele lor ! Aici este vorba și de un 
aspect de mai multe ori discutat : acela 
că o serie de antrenori de la cluburile 
sportive fruntașe din Capitală în loc să 
se ocupe de creșterea tinerelor cadre, 
preferă racolarea elementelor crescute 
gata de antrenori din alte orașe.

Federația a luat o serie de măsuri 
printre care : retragerea titlului de
maestru al sportului și suspendarea pe 
timp de un an din activitatea interna
țională a lui Gabriel Moiceanu, neacor- 
darea titlului de campioni republicani 
la perechi cicliștilor Gh. Bădără și M. 
Voinea etc. In discuția F.R.C. a intrat 
și comportarea nesportivă a alergători
lor Constantin Dumitrescu și Ion Cosma 
care și-au primit sancțiunile meritate.

Cu toate acestea, federația de ciclism 
n-a dovedit destulă fermitate lâsîndu-se 
uneori impresionată de argumentele 
sportivilor și antrenorilor, iar alteori de 
faptul că era obligată să mai apeleze la 
acești sportivi pentru întrecerile interna
ționale. In acest fel a contribuit la slă
birea muncii de educație din secțiile de 
ciclism ale cluburilor și asociațiilor spor
tive, a tolerat antrenorilor să se rezume 
numai la munca de „tehnicieni” și s-o 
ignore pe aceea de pedagogi, iar unor

sportivi să persevereze în abateri.
Nu este mai puțin adevărat că unele 

cluburi sportive nu s-au îngrijit de loc 
de munca ce se desfășoară în secțiile de 
ciclism. La clubul sportiv Steaua secția 
nu are nici astăzi un antrenor calificat 
pentru probele de fond, iar la cluburile 
sportive Dinamo și Olimpia cu toate că 
s-d atras în nenumărate rîndun atenția 
câ antrenorii Nicolae Voicu și Marin Ni- 
culescu nu desfășoară o temeinică muncă 
de educare a sportivilor nu s-au luat 
nici un fel de măsuri. Birourile acestor 
secții lasă în seama tehnicienilor întrea
ga muncă. Toate acestea au dus la comi
terea abaterilor despre care am arătat.

★
Se impune ca pe viitor să ne ocupăm 

temeinic de murjfta de educare a cicliș
tilor, să prevenim asemenea manifestări. 
F.R.C. trebuie să controleze cu exigență 
activitatea antrenorilor și să ia ope
rativ măsurile necesare.

In primul rînd. va trebui să se 
ocupe de tînăra generație de ci
cliști, de la care așteptăm să ducă ci
clismul romînesc spre performanțe de 
răsunet. Secțiile de ciclism ale clubu
rilor și asociațiilor sportive trebuie, de 
asemenea, să nu se mulțumească doar 
cu înregistrarea rezultatelor ci să mun
cească temeinic pentru educarea cicliș
tilor în spiritul conștiinciozității la locul 
de muncă și învățătură, ca și pe tere
nul de sport. Ele au datoria să nu tole
reze nici o abatere a sportivilor și să-1 
tragă la răspundere pe antrenori atunci 
cînd aceștia permit sportivilor să se aba
tă de la morală. Cicliștii fruntași trebuie 
să înțeleagă că această calitate cu care 
se mîndresc le impune o atitudine co
rectă, o muncă intensă și continuă pen
tru desăvîrșirea măiestriei sportive. Nu
mai prin efortul comun ai activiștilor 
sportivi, antrenorilor și cicliștilor vom 
putea să eliminăm cu totul atitudinile 
necorespunzătoare care se mai manifestă 
astăzi în comportarea unor cicliști și vom 
putea să realizăm în marile întreceri 
performanțele pe care avem datoria să 
le obținem față de condițiile optime de 
pregătire de care se bucură cicliștii 
noștri.
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6rUC\ tokyom• La startul întrecerilor se prezintă și doi alergători italieni,
deținători al unor performanțe eicclcntc

învăfind din experiența campionatului mondial Stockholm

CONCURS INTERNAȚIONAL DE MOTOCICLISM VITEZĂ

Ploaia 
mineața 
tului cu

din 
fie 

ita- 
în 

fost

a spulberat duminică di- 
speranțele iubitorilor spor- 
motor. întrecerea interna

țională programată pe traseul 
Șoseaua Nordului a trebuit să 
amînată. Cum însă alergătorii 
lieni au acceptat să concureze 
cursul săptăminii întrecerea a
reprogramată pentru astăzi după 
amiază. Răgazul de două zile ne-a 
permis să stăm de vorbă cu condu
cătorul delegației, Fenara Duilio — 
președintele clubului sportiv Poli
sportiva Pontevecchio Bologna 

„Deși tineri — ne-a spus dl. Fenara 
— alergătorii noștri care vor evolua 
astăzi la București au o bună va
loare. Vittorio Zacchiroli — 21 
ani — practică acest

ficil pentru a solicita la maximum 
măiestria alergătorilor."

Așadar astăzi vom vedea Ia s,lu
cru" alergători de valoare excep
țională. Lor le vor fi opuși cei mai 
de seamă „viteziști" din țara noas
tră. Reamintim spectatorilor urmă
toarele : concursul începe la ora 16, 
intrarea pe traseu se poate face pe 
la Podul Băneasa (restaurantul Bor
dei), 
tură

șoseaua Pipera, Parcul de cul- 
și odihnă

H. N.

Herăstrău

Mîme primele

în

LUCIANO GARAGNAN1 
VITTORIO ZACCHIROLIintilniri în „zone

de
sport de trei 

ani. El a fost admis numai cu asen
timentul... tatălui său deoarece de 
abia in acest an a devenit major. 
In 1962 a ciștigat titlul de campion 
al Italiei la 175 cmc, iar anul acesta 
două dintre cele trei faze ale cam
pionatului la 125 cmc. In întrecerea 
de la București va concura t>e o 
motocicletă Morini de 175 cmc la 
rlasele 175, 250, 350 și 500 cmc. Ce
lălalt alergător, Luciano Garagna- 

ni — 25 de ani, este cîștigătorul „Bră
țării de aur" din 1960 și 1962. De 
la București el pleacă la Barcelona 
unde va concura duminică. Gara- 
gnani a concurat in 1960 la Mon
za și a ciștigat locul I la 125 cmc. 
La București va concura la 125 crac 
pe un Ducati de 125 și la 175, 250, 
350 și 500 cmc pe un Ducati de 175 
cmc. Să nu vă mire capacitatea re
dusă a mașinilor pe care vor concu
ra. Ele pot dezvolta o viteză egală 
cu aceea a mașinilor de 590 cmc ț 
Traseul concursului este exceptio
nal. Foarte frumos și destul de di-

Campionatul republican individual 
apropie de ultimul său act. Miine, ... 
8 orașe din țară (Ploiești, Baia Mare. 
Cluj, Galați. Craiova, Constanța, 
Cîmpulung Muscel și Reșița) încep 
întrecerile in cadrul etapei de „zonă" 
a campionatului republican. Peste 350 
de pugiliști din toată țara sînt gata de 
luptă pentru cîștigarea titlurilor zonale. 
Iubitorii sportului cu mănuși din ora
șele respective au deci prilejul să ur
mărească Întreceri deosebit de pasio
nante.

Etapa de „zonă' se încheie sîmbăfă 
(vineri este zi de odilmă), cu care 
prilej vor fi cunoscut! cei 80 de boxeri 
pe care amatorii de box din Capitală 
îi vor vedea cu prilejul turneului fi
na). (18—27 octombrie). Ținînd seamă 
de faptul că la „zone“ vor fi prezenfi 
unii dintre cei mai valoroși boxeri din 
tară, federafia de specialitate a dele
gat, firește, pe cei mai buni arbitri- 
jtidecători. Din lista oficialilor notăm 
numele arbitrilor P. Epureanu, P. 
Mihelffi. I. Cetățeanu, Gh. Dumitrescu, 
Gh. F.nescti. P. Tonitza, M. Voicules- 
cu, A. Rișat, C. Paraschivescu ș.a. 
Obiectivitatea și competența arbitri
lor fiind asigurată, răniine acum 
boxerii să furnizeze dispute de un 
mai bun nivel tehnic, spre a dovedi 
prezența lor în etapa de „zonă" 
este de loc intîmplătoare.

ca 
cit 
că 
nu

Intilniri

Hocheiștii noștri se pregătesc în vederea 
turneului olimpic de la Innsbruck

urma rezultatelor din grupa 
campionatului mondial de ho
pe gheață disputat la Stock- 

echipa noastră reprezenta-

In 
B a 
chei 
holm, 
tivă s-a calificat direct pentru tur
neul de la J.O. de iarnă, care va 
avea loc la Innsbruck în 1964.

Avînd în față certitudinea parti
cipării la turneul olimpic alături 
de primele 12 echipe din lume, 
coca 
mai 
dent,

ce atrage după sine sarcini 
mari decît în anul prece- 

___ . în pregătirea care s-a efec
tuat, am apelat la o serie de me- 
Ude noi care să permită echipei 

unor mijloace
tode
noastre folosirea 
tehnice și tactice des întrebuin
țate de echipele din grupa A a cam- i 
pionatului mondial de la Stock
holm. In acest scop, la alcătuirea i 
planului de pregătire a hocheiștilor i 
noștri am căutat să aplicăm ce a ! 
adus nou campionatul de la Stock
holm, față de cel din Elveția, pe 
baza caracteristicilor jocului celor 
mai bune echipe reprezentative.

In primul rînd trebuie să sub
liniem faptul că loturile echipelor 
reprezentative ale U.R.S.S., Suediei 
și R.S. Cehoslovace și-au început 
activitatea pe gheață încă din luna 
august 1962, după ce în prealabil 
jucătorii au efectuat o temeinică 
pregătire fizică generală și speci
fică în perioada de vară. Astfel, 
echipa U.R.S.S. a lucrat mai întîi 
la Moscova, apoi în R.S. Ceho
slovacă, după care a efectuat un 
turneu de 7 jocuri în Canada. E- 
chipa Suediei s-a deplasat în El
veția, unde timp de 14 zile s-a an
trenat și a jucat patru meciuri, iar 
echipa R. S. Cehoslovace a intrat 
și ea pe gheață, pe patinoarul din 
Opawa, la 20 august, lucrînd în mod ■ 
special la îmbunătățirea procedeelor 
tehnice șitrecînd apoi la susținerea 
unor intilniri internaționale.

siuiiiiiiiiiiiiiiiuniiHiiiiiiiiiniiiiiiUHiiiiiiiniHiiiniiMli

Din cele arătate mai sus reiese 
că în afara pregătirii fizice asigu
rate din timp, o importanță deose
bită trebuia acordată pregătirii pe 
gheață care, începută cu șase luni 
înainte, a înlesnit dezvoltarea pro
cedeelor tehnico-tactice la un nivel 
superior, mai ales că în loturile 
celor trei echipe europene — spre 
deosebire de canadieni — au apă
rut jucători tineri, de perspectivă. 
Trebuie să remarcăm de asemenea 
că jucătorii introduși, ca și cei 
păstrați în lot, posedau un fizic 
corespunzător cerințelor jocului 
bărbătesc, majoritatea fiind înalți 
(media 1,80 m) și dotați cu forță 
remarcabilă.

Invățînd 'din toate acestea, ho- 
cheiștii noștri au început antre
namentele printr-o pregătire fizică 
in care accentul s-a pus pe dez-

RfROMINA

fo-voltarea forței și a rezistenței, 
losindu-se în acest scop antrena
mente de intensitate maximă, lu
crul cu halterele și unele sporturi 
complimentare, uneori chiar boxul. 
In lot au fost promovați jucători 
tineri, înalți și bine 
zic, care vor ridica 
țitor capacitatea de 
pei.

Și în organizarea

dezvoltați ti- 
în mod sim- 
luptă a echi

S-au încheiat campionatele de scrimă ale Armatelor Prietene
Echipa R. P. Romine — pe locul 3

In proba individuală de sabie din 
cadrul campionatelor de scrimă ale 
Armatelor Prietene, trăgătorii so
vietici au dominat cu autoritate. Ei 
au cucerit locul I prin Rakita. Sur
priza probei a constituit-o elimina
rea, încă din semifinale, a cunoscu
tului sabrer polonez Pawlowski, fost 
în mai 
dial

Iată 
Rakita 
(R.P.U.) 
4. Mazlenikov (U.R.S.S.) 3 v. ; 
Vinokurov (U.R.S.S.) 3 v. ; 
kowski (R.P.P.) 3 v. ; 7. 
(R.P.R.) 2 v. ; 8. Kuznețov (U.R.S.S) 
1 V.

In ultima probă a campionatelor — 
sabia echipe — disputa pentru lo
cul întîi s-a dat între formațiile 
R. P. Polone și U.R.S.S. Au condus 
polonezii cu 8-4. Apoi, sovieticii cu 
trei victorii consecutive reușesc să 
reducă din handicap 
mul asalt, polonezii 
tind din nou, astfel 
victorioși cu 9-7.

Echipa R. P. Romine a realizat o

multe rînduri canvron mon-

și clasamentul probei : 1.
(U.R.S.S.) 6 v. ; 2. Pesza
5 v. ; 3. Zub (R.P.P.) 4 v. ;

; 5-
6. Piat- 
Bădesc-u

Apoi, sovieticii
reușesc 

(8-7). In ulti- 
forțează punc- 
că ei termină

internaționale prietenești între sportivii
din lași și R. S. S. Moldovenească

(prin telefon). Intîlnirile 
dintre sportivii din Iași 

Chișinău și Bălți (R. S. S. 
s-au bucurat de

IAȘI 30 
prietenești 
și cei din 
Moldovenească) 
succes.

întrecerile au fost inaugurate du
minică de șahiști și baschctbaliști. 
La șah, reprezentativa orașului Iași 

asigurat victoria cîștigind trei 
cele cinci partide disputate, 

fiind întrerupte. Astfel, Elisa- 
Polihroniade (I.) a ciștigat la 

Mosionzik, Gh. Mitite-

și-a 
din 
două 
beta
Bronislava Mosionzik, Gh.
Iu (I.) la Mihai Sofman și I. Moi- 
sini (I.) la G. Bersutchi. In partidele
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întrerupte, ieșanul A. 
țin© avantaj 
I. Mosionzik, 
are o poziție 
Lizunova.

Pe terenul 
baschetbaliștii 
șinău au ciștigat meciul 
Iași : 64-56 (32-27).
bine dotați fizicește, 
un joc simplu, 
eficace.

Marți au 
la baschet 
de fotbal 
torul Bălți

Marcovici de- 
material decisiv la 
iar Marieta Ionescu 
superioară la Raisa

Voința. în nocturnă 
de l.a Moldova Chi

eu Voința 
Oaspeții, mai 
au desfășurat 

rapid și, totodată,

loc întilnirile revanșă 
șl șah, precum și meciul 
C.S.M.S. Iași—Construc-

(R.S.S.M.).

GH VASILIU
E. URSU — coresp.

singură victorie, cu 9—1, asupra sa- , 
brerilor din echipa R. D. Germane.

In clasamentul pe națiuni stabi
lit la sfîrșitul întrecerilor. locul I 
este ocupat de echipa U.R.S.S. cu 
177 p. Pe locurile următoare forma
țiile R. P. Polone cu 146 p., R. P. Ro
mine cu 87 p, R. P. Ungare cu 75 
P și R. D. Germane cu 26 p.

tică, trebuie să arăt că la Stockholm, 
principiul pe care s-a bazat organi
zarea jocului în apărare l-a cons
tituit împiedicarea atacanților de 
a pătrunde cu pucul în treimea de 
apărare prin folosirea corectă a 
jocului cu corpul. Liniile albastre 
ale treimii de apărare au lost un 
fel de graniță destul de greu de 
trecut. Tactica de apărare a fost 
imprimată de fundași, care dețin 
rolul principal în organizarea de
fensivei. Pentru acest lucru în an
trenamentele din timpul verii am 
lucrat la dezvoltarea curajului, a 
inițiativei, la obișnuirea sportivi
lor cu jocul bărbătesc, în limitele 
permise de regulament.

In ceea ce privește ofensiva, la 
Stockholm s-a observat că atacul 
se formează chiar din momentul 
în care unul dintre fundași a in
trat în posesia pucului. Acesta îl 
transmite imediat la una dintre 
extreme care apoi urmărește să 
pătrundă cu el în zona adversă. 
In majoritatea cazurilor, pătrunde
rea a fost efectuată pe lîngă man
tinelă, înaintașul eschivîndu-se de 
lovitura cu corpul a fundașilor ad- 
verși. Dacă jucătorul a reușit pă
trunderea în zona de atac, prima 
sa intenție este de a ataca direct 
poarta. Dacă acest lucru nu poate 
îi realizat, pucul este purtat prin 
pase, .în zona adversă, la care con
tribuie și fundașii sosiți în viteză 
în sprijinul atacului și, nu de pu
ține ori chiar ei sînt cei ce con-, 
cretizează acțiunile, trăgînd de la 
distanță.

Contribuția portarului la jocul 
de ansamblu al formației și la 
obținerea unor rezultate superioare 
s-a dovedit esențială. Acest fapt 
nu a fost neglijat și, astfel, echi
pele fruntașe posedă în formațiile 
lor portari valoroși, experimentați, 
cotați cu un bogat bagaj de cunoș
tințe tehnico-tactice.

Iată deci, în linii generale ce 
învățăminte am tras din desfășu
rarea ultimei ediții a campionatului 
mondial, învățăminte pe care le 
vom folosi în ridicarea măestriei 
jucătorilor echipei noastre repre
zentative de hochei, care avem con
vingerea că va realiza un rezultat 
bun în marea competiție sportivă 
care începe la sfîrșitul lunii ianua
rie 1964 la Innsbruck.

Și în organizarea pregătirii pe 
gheață vom tine seama, în primul 
rînd, de concluziile pe care le-am 
tras după campionatul mondial de 
la Stockholm. Aci, spre exemplu, 

,,,,. am constatai că loturile celor 
J echipe frdhtașe din Europa 
g fost astfel Completate, îneît. în 
g ciurile susținute — chiar și în 
= decisive — au fost folosite în 
= dine $i Th timp egal, trei linii de 

atac, care' ăti reușit să susțină 
jg uh tempo ridicat de joc, de la 
'= primul și pînă la ultimul minut al 
= partidei. Dacă în Elveția tactica 
g folosirii — spre sfîrșitul partidei — 
g a celor mai buni jucători grupați 
= în două linii a dat rezultate, în 
= Suedia, ea s-a dovedit falimentară, 
g Deci, o primă atenție o vom acorda 
g omogenizării liniilor de atac.
S In ceea ce privește orientarea iac-
.TÎiiiHiiiiiiiiimiiiiMiiiiHiiiiiiititiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii

SPORTURI NRUTICEj]

NOIAIII DUPĂ ULTIMUL LUMLN Al
Canotajul academic a tras linie 

pe sub activitatea șa din acest an. 
A fost un sezon bogat în eompetițif, 
in care sportivii noștri s-au prezen
tat mulțumitor. Și fără îndoială că 
la acest calificativ a contribuit în
deosebi comportarea lor la recenta 
Regată internațională Snagov, in 

care au obținut trei frumoase vic
torii. Dintre succesele repurtate de 
sch'fiștii noștri în întrecerea de du
minică, ne bucură in mod special 
cel de la 4-t-l, p obă în- care antre
norii au găsit o formulă care ni se 
pare cea mai
lui Ion Petrov și Gheorghe Rifelt in 
această ambarcație, alături de So-. 
movschi și Husarenco a dat mai mul
tă vigoare echipajului. Randamentul 
crescut al echipei este încurajator, 
avînd in vedere că pe plan interna
țional proba de 4-|-l este cea mai 
„descoperită" la ora actuală și, in 
consecință, aici se poate ataca un 
loc fruntaș în ierarhia mondială. 
Rămîne ca, în viitorul apropiat, să 
se insiste asupra finisării tehnice și 
a omogenizării. Nu e mai puțin ade
vărat însă că Petrov ș.i Rifelt
făcut o cursă remarcabilă și la2J-l 
unde — deși obosiți după întrece
rea de la 4-ț-l, au terminat la nu
mai 2 secunde de formația R.D.G. 
Insistăm asupra acestui lucru pen
tru că învingătorii au pierdut, la 
meciul de baraj R.F.G.—R.D.G. pen
tru formarea echipei germane la 
„europene", cu o diferență minimă

indicată. Introducerea

trei 
au 

fne- 
cele 
or

MIHAIFLAMAROPOL 
antrenorul echipei reprezentative 

de hochei pe gheață

CANOIOUILOR NOȘTRI

au

la 
cei

sa- 
cir- 

iși
este aceea de 2 fără 
Stratan și Gh. Tudose 
valoarea și dovedesc per- 

de progres. La 4 fără eîr-

anului viitor 
asupra unei 

Și acum, 
oaspeți. La 
vizită s-au

— trebuie să ne fixăm 
formații ,
citeva cuvinte despre 
nivelul cărții lor de 
prezentat canotorii din

R. D. Germană. Dintre ei a impro' 
sionat schifistul A. Hill, prin lovitu
ra sa lungă și relaxarea în vlslit. Echi
pajul de 8-f-l și-a dovedit valoarea

în fața celor vest-germani care, 
Copenhaga, au ciștigat titlul de 
mai buni de pe continent.

O altă probă care ne-a adus 
tisfacție 
maci. E. 
confirmă 
spective
maci, unde canotorii noștri au ieșit 
de asemenea victorioși, am apre- europeană,' stabilind unul din cele mai 
ciat aportul strocului Ștefan Pongraț, 
care

• seu, 
pier 
tori 
lotului, 
tehnice 
acorde 
fizice.

La ..Regata Snagov" am înregis
trat însă și unele slăbiciuni ale ca
notorilor noștri fruntași. Să luăm, 
de pildă, proba de simplu, în care, 
după insuccesul de la „europene". 
Aposteanu nu s-a reabilitat, făcînd 
o cursă slabă și terminind pe ulti
mul loc. Campionul nostru rămîne 
un schif'st cu mari posibilități dar 
va trebui să lucreze mai mult pen
tru tehnică și să nu uite că una 
dintre cele mai importante calități 
ale unui sportiv fruntaș este mo
destia. Așteptăm mai mult și de la 
componenții dublului (Ciocoi, La- 
rion) care nu s-au comportat la va
loarea unor finaliști ai campionatu
lui european. Sîntem deficitari și 
la 8-ț-l unde — pentru competițiile

s-a orientat bine tactic pe tra- 
Ca și al vechiului său coechi- 
Radu Nicolae. Acești doi cano- 
pot fi în continuare foarte utili 

datorită cunoștințelor lor 
avansate, dar vor trebui să 

atenție sporită pregătirii lor

bune timpuri realizate vreodată pe 
Snagov. O notă bună merită și cam
pionii europeni Andrs și Hofman 
(R. S. Cehoslovacă), învingători cu 
ușurință. Ne-a surprins neplăcut în
să comportarea echipajului cehoslo
vac de 4-j-l (clasat pe locul 2 la 
europene) care — văzindu-se pe ul
timul loc în cursă, la 1000 metri, a 
renunțat să mai continue întrecerea 
Am regretat,' de asemenea, și ati
tudinea campionului european Ko
zak care a refuzat să ia startul in 
proba de simplu sub pretextul ne- 
acomodării cu bărcile (de cea mai 
bună calitate !) ce i-au fost ofe
rite și care s-a mulțumit eu poziția 
de simplu spectator la acest concurs, 
organizat cu destule eforturi de fede
rația noastră. Aceste două compor
tări n-au lezat însă succesul gene
ral al competiției care — așa cum ne 
spunea și antrenorul 
cerlca, fost campion 
fost evident.

polonez T. Ko-
european — a

URZICEANURADU
NEAGOE MARDAN



Observatorii federali despre jocurile de duminică
Campionatul categoriei A se 
trerupe pentru ® săptăxriiînă. 
iminica viitoare, așadar, nu vom 
?a meciuri de prima categorie, 
baliștii noștri fruntași pregă- 
du-se în vederea întîlnirilor in- 
naționale de miercuri 9 octom- 
e, cînd — la Ankara — re- 
zentativa noastră A va întîlni 
ipa Turciei, iar la noi, într-un 
ș care urmează să fie desemnat, 
va disputa jocul dintre forma- 
; dc tineret ale acelorași țări, 
’cntru o scurtă perioadă, deci 
cuțiile amatorilor de fotbal se 
îndepărta (mai mult sau mai 

in...) de la subiectul obișnuit, 
ipionatul, îndreptîndu-se spre 

două confruntări internatio- 
?, deosebit de importante de 
tămîna viitoare.

șasea etapă a campionatului 
ost o etapă, în general, calmă 
care s au înregistrat rezultate 
rtate. Gazdele au cîștigat șase 
iri, cel de-al șaptelea termi 
l'U-se ia egalitate. In clasa

zultate din campionatul republican 

de juniori
IR IA I: C.S.M.S. Iași — Fo- 
i Fălticeni 8—3 (6—0),
Ha Buhuși — Dinamo Su- 
a 1—0 (1—0), Ceahlăul P. 
nț — Unirea Botoșani 1—3 
3), C.F.R. Pașcani — Mol- 

Iași 4—2 (3—1).
-RIA A II-A: Flamura roșie 
ci — Laminorul Brăila 4—1 
-0), Rulmentul Bîrlad — 
mo Bacău 3—0 (neprezcnla-

<RIA A III-A: Poiana Cîmpi- 
— Rapid Mizil 3—0 (nepre- 
ire).
IR IA A IV-A: Farul Con- 
a — Rapid București .2—0 
0), Electrica Constanța — 
il Constanța 4—4 (2—1).
RIA A V-A: Știința Bucu*  
— Metalul București 2—0 

0), Unirea Răcari — Pro- 
d București 1—3 (0—2).
R1A A VI-A: Metalul PL 

— Electrica Ficni 1—3

Actualități*

'IFICARI IN PROGRAMUL 
OIVOD1NEI NOVISAD

i dimineață a fost stabilit 
■amili definitiv al turneu- 
e care îl va întreprinde în 

n< stră echipa iugoslavă 
>dinî Novisad: 3 OC-
BRfE. la Timisoara cu 
Ja; 6 OCTOMBRIE, la 
tanfa cu Farul ; 9 OCTOM- 

la Arad cu U.T.A.

Rl, FORTUNA GELEEN 
OACA IN CAPITALA

î cum s-a mai anunțat, 
meciul de mîine de la 

>ti, formația olandeză For- 
Geleen va evolua vineri 

iornbrie în fața spectatori- 
jcureșteni, în compania for- 
i Progresul. Jocul se va 
șura pe stadionul Repu- 

cu începere de la ora 
continuînd în nocturnă.

MECI DE CATEGORIE B 
LA PAȘCANI

înat din etapa de dumi- 
jocul C.F.R. Pașcani — 

ul Tîrgoviște (seria I) va 
loc azi la Pașcani.

TUL DE JUNIORI — 
OLUL PLOIEȘTI (jun.) 

4—0 (2—0)
tinică, înaintea meciului 
ti — Steagul roșu, a evo- 
>oiul de juniori care va 
la 7 octombrie în R. D 
îă cu echipa țării gazdă, 
a întrecut cu 4—0 (2—0) 

de juniori Petrolul l’Io-

ÎATA MECI 1NTERNA- 
ONAL IN CAPITALA
ut internațional amica' 
Electronica București din 

natul orășenesc și Spartak 
participantă in campiona- 

egoriei B al R. P. Bulga- 
i se va mai disputa azi, 
ui s-a anunțat, ci sîmbătă. 

ment nu s-au produs schimbări 
importante. Steaua conduce mai 
departe, cu două puncte avans, 
fală de un pluton de patru echi
pe cu cite 8 puncte: Petrolul, 
Dinamo, Progresul și Farul. In 
„subsol". Știința Cluj a rămas 
din pluton: forma slabă i a adus 
cea de-a cincea înfrîngere, așa 
îneît formația clujeană este sin
gura cu numai două puncte.

Revenind la jocurile etapei, să 
vă redăm cîteva din impresiile 
observatorilor federali de la par 
tidele din provincie.

„La Arad — ne spune tov. 
Constantinescu Grecu — a fosl 
un joc frumos, rapid, plin de 
dinamism. Arădenii au dominat 
mai mult, dar au tras la poartă 
defectuos. U.T.A. s-a prezentat 
bine pregătită, a jucat con
structiv, a pasat mult, dar n-a 
atacat cu hotărire poarta. Din
tre arădeni mi-au plăcut Pecican. 
Comisar, Mețcaș ți Farcaș. Pro
gresul a luptat cu multă toință. 
S-au remarcat: portarul Mlndru,

(0—2), Dinamo Pitești — Mus
celul Cîmpulung 5—0 (2—0).

SERIA A VII-A: Siderurgistul 
Iluncdoarg — Minerul Deva 7—1 
(3—0), Electroputere Craiova —• 
Pandurii Tg. Jiu 9—-0 (5—0), 
Minerul Lupeni — Știința Craio
va 2—2 (2—0).

SERIA A VIII-A: Metalul T. 
Severin — C.F.R. Arad 0—2 
(0—2), Vagonul Arad — C.S.M. 
Reșița 3—2 (1—0), Electromo
tor Timișoara — Știința Timi
șoara 0—4 (0—2), C.F.R. Ti
mișoara — C.S.Ș. Timișoara 1—1 
(1-0).

SERIA A IX-A: Steaua roșie 
Salonta -— Teba Arad 4—4 
(3—2), Flamura roșie Oradea— 
Crișul Oradea 1-—3 (0—3), Di
namo Or. Dr. P. Groz<i — 
A.S.M.D. Satu Mare 1—1 (0—1), 
UT. Arad — Recolta Cărei 6—0 
(2-0)

SERIA A X-A: Minerul Baia 
Sprie — Gloria Bistrița 6—0 
(0—0): Minerul Baia Mare — 
Metalurgistul Baia Mare 6—0 
(1—0), C.S.M. Cluj — Știința 
Cluj 1—0 (0—0).

SERIA A XI-A: Faianța Sighi
șoara —■ Mureșul Tg. Mureș 
1—0 (1—0). Ind. Sîrmei C.-Turzîi 
— Chimica Tirnăveni 6—0 (4—0), 
Aricșul Turda — C.S.Ș. Tg. Mu
reș 4—0 (2—0).

SERIA A XI1-A : Tractorul 
Brașov — Chimia Făgăraș 9—0 
(0—0), Gaz Metan Mediaș — 
Metrom Brașov 5—0 (3—0),
C.S.M. Sibiu — Textila SI. Ghcor- 
glie 2—0 (0—0), Steagul roșu 
Brașov — A.S. Cugir 5—0 
(3-0). 

FLORI DE TOAMNA ... ț

Duminică, pe fondul siniliu al dupâ-amiezii de septembrie, 
Constantin, Crâîniceanii, Pavlovici, Pîrcalab și Țîrcovnicu au 
întins tribunelor un mănunchi de... flori de toamnă. Adesea 
am criticat înfloriturile fotbaliștilor noștri. Pentru că erau 
„natură moartă". Fără viitor, fără speranță... Dar, cînd „sfîr- 
șitulu e scris în fundul plasei, nu putem decît să le aplau
dăm, așa cum au făcut-o și miile dc spectatori duminică după 
amiază.

Ne gîndim la magistrala pasă cu călcîîul, servită de Conș? 
lan lin lui Crâiiiiceanu. Constantin a plecat în direcție opusă, 
iar Crăiniceanu s-a înșurubat pe trqțectoria pusei, azvîrlind 
balonul în plasă cu o lovitură la fel de dibace. Adversarii 
au rămas — ca la șah — cu un „tempo" mai puțin.

Ne gîndim la faza în care Pavlovici a marcat ultimul gol 
al echipei sale. Constantin a recuperat pe linia de fund o 
minge ce părea iremediabil pierdută. Printrun ultim efort 
a aruncat balonul cu capul, înapoi, și la 5 m de poartă cen
trul atacant al Stelei a îngenunchiat, primind o minge ce 
părea că vine din... cer. Weichelt a sărit, dar Pavlovici a 
întîlnit balonul cu o fracțiune de secundă mai înainte. Cons
tantin la sărutat pe Pavlovici pentru frumusețea golului, iar 
tribunele s-au ridicai în picioare.

Ne gîndim la driblingurile lui Pîrcălab, demonstrații de 
dexteritate, suplețe, finețe tehnică, desfășurate în cca mai 
mare viteză și încheiate cu centrări în care aripa dreaptă, di- 
namovistă își găsea „omul" între 6—7 adversari. Ne gîndim 
la golul înscris de Țîrcovnicu, cu capul, în urma unei faze 
lucrată după cel mai modern manual de tehnică fotbalistică.

Un mănunchi cu cele mai frumoase flori oferit tribunelor 
de către o parte dintre cei mai talentați fotbaliști ai noștri. 
Un mănunchi pe care l-am dori mereu mai bogat, pe care 
l-am aplauda întotdeauna. Cu o floare nu se face primăvară 
Dar cu mai multe...

VALENTIN PAUNESCU

care in ultimele 20 de minute 
a avut intervenții salvatoare, Ma- 
teianu, I. Popescu ți Știrbei. 
Liniile de atac au rămas datoare, 
ratind multe ocazii clare. Arbitrul
M. Vasiliu a grețit oprind prea 
des jocul, dar greșelile lui n-au 
influenfat rezultatul. Țin să subli 
niez ți nota de sportivitate de 
plină in care s-a disputat meciul1'

Despre meciul de la Constanța 
ne a vorbit tov. I. Alexandrescu, 
secretar general adjunct al F.R.F.t 
„Cu toate că terenul a fost foar 
te anevoios (a plouat torențial 
iar înainte de meci se jucase o 
partidă de juniori ți una do 
rugbi) meciul Farul — Rapid s-a 
disputat înlr-un ritm foarte sus 
finul. Sub acest raport, Farul 
t-a prezentat mai bine decît Ra 
pid. Constănfenii se prezintă mult 
mai bine decît la prima evolu 
fie în acest campionat, la Bucu
rești, at Dinamo. Deși cel de-al 
doilea gol al lor a pornit dintr-o 
poziție dară de ofside a lui Di- 
nulescu, victoria gazdelor este 
totuși meritată, față de aspectul 
jocului. Cei mai buni de la Farul: 
Tufan, Dinulescu, Stancu și /li
bere. Rapid a jucat bine in repri 
za intli, dnd a folosit deschi 
deri lungi, în adincime, jucînd 
mingea la semi-inOlțime. Bucu- 
rețlenii puteau marca în prima 
parte cel puțin încă două goluri, 
prin Ionescu și Kraus. Auto-golul 
lui Motroc a produs oarecare de
rută tn echipă. După pauză, 
feroviarii au jucat „pe metru 
pătrat" iar Ionescu a greșit fi
nind prea mult mingea. Cei mat 
buni: Dinu și Georgescu. La răpi- 
diști am remarcat o mai bună mo
bilizare pentru joc și o revenire 
jafă de ultimele partide".

„Im Iași — ne-a spus antreno
rul federal B. Marian — a fosl 
un joc de nivel slab, mai dinamic 
doar tn primele și ultimele 20 de 
minute. Ieșenii au insistat mai 
mult dar au ratat multe ocazii 
Echipa nu se prezintă la valoa 
rea ei din jocurile anterioare, 
comițtnd numeroase greșeli teh
nice, ac/ionind. confuz. Pitcștenii 
au pus accentul pe defensivă, 
contra-atacînd uneori, In cursul 
jocului s-au ivit multe neregula- 
rități (discuții cu arbitrul, „con
tre", țineri) de care s-au 
făcut vinova/i in special Con 
slantinescu, V. Alexandru și Du
mitrescu — de la oaspeți-, Fornlcu 
și Moțoc — de la gazde. Arbitrul
N. Stavru a procedat cu multă 
ușurință acordind lovitura de la 
II metri tn favoarea ieșenilor, 
din care aceștia au egalat".

In fine, cîteva cuvinte ale 
antrenorului federal St. Covaci, 
despre jocul de Ia Ploiești: „Pe
trolul a jucat fără vigoare ți 
prospețime. Deși terenul alune
cos a împiedicat execuțiile tehnice, 
totuși ploieștenii au greșit ne- 
permis de mult la pase ți lan 
sări. De asemenea, au tras slab 
la poartă. Brașovenii au jucat 
4—3—3. Ei au venit „la meci 
nul". : s:’:

DUPĂ 5 ETAPE IN CATEGORIA B

Pentru calitate și disciplină
S-au scurs cinci etape în campionatul categoriei 

secunde; cinci etape de jocuri viu disputate, în spe
cial în seria a Il-a, la sîîrșitul cărora o singură echipă 
nu cunoaște infrîngerea. Este vorba de formația CFR 
Timișoara, instalată la conducerea seriei a Il-a și 
care promite de pe acum o revenire (după cîți 
ani ?) in prima categorie.

Dar, firește, orice pronostic acum la începutul între
cerii nu poate avea consistență. Mai ales în această 

j serie unde din cele 7 partide disputate duminică, 6 
au fost veritabile derbiuri. Intr-adevăr, Ia 4 din jocuri 
(la Lupeni, Turda, Oradea și Mediaș) au fost consem
nate rezultate egale, iar la alte două (la Cluj și Si
biu formațiile gazdă abia au obținut victoria Ia li
mită). Și ca o dovadă în plus despre tăria întrecerii, 
iată că toate cele trei echipe venite din „A" — Dina
mo Bacău (în seria I), Minerul Lupeni și Flamura roșie 
Oradea (în seria a Il-a) — fac mai mult figurație.

Se joacă .tare" în ambele serii, dar nouă ne-ar 
j place să consemnăm alături de calificativul „joc viu 
I disputat" și acela de „bun nivel tehnic". Se joacă 
| însă prea mult pentru rezultate, ignorîndu-se latura 
tehnică. Antrenorii nu duc o muncă de perspectivă, 
mulțumindu-se să verifice la antrenamente tot felul

de sisteme defensive, „beton", „lacăt" ș.a.m.d., pe 
care să le utilizeze, în special la meciurile din depla
sare. Or, este limpede că procedîndu-se în felul 
acesta fotbalul nostru nu poate progresa pe măsura 
cerințelor șî a condițiilor create.

Un fapt reprobabil, care denotă lipsuri în educația 
unor spectatori, precum și serioase deficiente de orga
nizare s-au petrecut la sfîrșitul jocului Gaz Metan Me
diaș — Minerul Baia Mare. Cîțiva inși s-au dedat la 
acțiuni huliganice lovind la ieșirea din stadion po 
arbitrii Gheorghe Geangu și Constantin Marin, pre
cum și pe observatorul federal. Ion Mihăilescu.

Federația de specialitate, prin comisia ei de disci
plină, va trebui să ia măsuri severe împotriva echipei 
organizatoare, mergînd pînă la suspendarea terenului 
pe mai multe etape.

Ne vedem, așadar, din nou obligați să reînnoim un 
apel atrăgînd atenția conducerilor de cluburi, aso
ciații și secții, antrenorilor și jucătorilor : întăriți 
munca de instruire-antrenament; asigurați disciplina 
pe terenurile noastre de fotbal și în afara lor 1 Numai 
în felul acesta vă veți putea aduce contribuția la 
progresul jocului cu balonul rotund 1

SERIA I

POIANA CIMPINA — DINA 
MO BACĂU (2—0). întâlnirea 
s-a ridicat Ia un bun nivel tel» 
nic. Ca toate că oaspeții au con 
trolat mai bine balonul, ei nu 
au putut să înscrie din cauza for
mei bune a apărării echipei lo
cale. Chiar în primele minute 
Dinamo beneficiază de o lovitură 
de la 16 m care rămîne însă 
fără rezultat. In min. 9 Matei 
(P.) are o mare ocazie, dar tri
mite balonul în bară. în repriza 
secundă. Poiana intră decisă pe 
teren și în min. 55 același Mi 
tei demarează pe extremă, cen 
trează la Nunu. care deschide 
scorul: 1—0. După 5 minute 
Nisipeanu interceptează o pasă 
trimisă „printre" de același Nunu 
«î ridică scorul la 2—0. Dinamo 
caută să reducă din handicap 
dar apărarea gazdelor este La 
post.

Arbitrul Șt .Brasai — Tg. Mu 
reș a condus satisfăcător.

POIANA: Opanschi-Cruceru,
Ionescu. Banu-Dumitrescu, Măr- 
eulescu-Ionescu II, Nisipeanu, 
Nunu. Șovăială (min. 60 Dimu) 
Matei.

DINAMO: Ghiță Gros, I. Lazăr, 
Cincu-Rădnlescu. Vătaf u-Gram.
Ștoicu, Eftimie. Nftdelcâ (min. 63 
llarșani), Public.

C. rVlrjoghie-coresp:

ȘTIINȚA BUCUREȘTI — ME 
TALUL BUCUREȘTI (2—1). 
Derbiul echipelor bucureștene din 
categoria B. nu a corespuns. Este 
adevărat, jocul a fost influen
țat și de ploaia care â căzut 
necontenit transformând terenul 
într-o pînză de apă. Metalurgiștii. 
au dovedit că nu știu să piardă. 
Tot timpul au vociferat pe te
ren, au jucat obstructionist și dur, 
„ași“ în materie fiind Malschi, 
Tudor, Stere, Szabi, Buzatu, pre
ocupați maî mult de omul din 
față decît de meciul propriu-zis 
Trebuie, de asemenea, menționată 
atitudinea ireverențioasă avută 
fală de. arbitrii jocului de Al. 
Manolescu, delegatul echipei 
talul.

Știința a. meritat victoria fiindcă 
a jucat mai clar, a acționat fru
mos pe poartă. Cu toate acestea, 
studenții nu ar fi putut marca 
dacă Gh. Niculescu, portarul Me
talului, nu ar fi greșit flagrant 
la cele două goluri marcate de 
C Dumitrescu (min. 10) și A- 
nescu (min. 57). Pentru Metalul 
a înscris I. Niculescn (min. 85) 
Din min. 43 Metalul a jucat în 
10 oameni, întrucât Protopopcscu 
a fost eliminat.

Arbitrul 0. Calugherorici-Bra- 
șov s-a străduit să ducă cu bine 
la capăt un meci plin de nere
gula rități El a reușit în bună 
măsură. Trebuia însă să acționeze 
mai drastic în sancționarea nenu 
măratelor faulturi comise în a 
cest meci (M. T.)

ȘTIINȚA CALAȚI — ȘTIINȚA 
CRAIOVA (1—1). Nivelul tehnic 
al jocului a fost influențat d« 
terenul desfundat. Gălățrnii ar 
fi meritat victoria dar ineficaci
tatea liniei de atac, pe de. o par
te, și forma excepțională a por 
tarului craiovean Vasilescu pe de 
altă parte, au împiedicat mărirea 
scorului. Cele două goluri au 
fost înscrise de Anton (min. 7) 
pentru oaspeți și de Coman (min 
73 pentru gazde). în min. 56 ar 

bitrul L. Israel—București a eli
minat pe Cristian (Galați) și Ge 
leriu (Craiova). (A. Sclienkman 
cores p.).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ—UNI 
REA RM. VILCEA (2—1). Oas
peții au acționat cu un singur 
vîrf de atac, avînd o apărare cr 
inctică. Ceahlăul a atacat de la 
început dar nu ,a reușit să în
scrie. Mai mult, vîlcenii sînt cei 
care deschid scorul prin Va si le 
Gheorghe (min. 40) care inter
ceptează o degajare greșită a 
portarului Iordache de la Cea
hlăul. După pauză gazdele reu
șesc să marcheze dc două ori 
prin Mungiu (min. 67) și Bogdan 
(min. 73). (C. Nemțeanu-coresp.).

FLACĂRA MORENI — CHI
MIA FĂGĂRAȘ (3—1). Un meci 
de slabă factură tehnică în care 
ambele echipe s-au întrecut în 
greșeli. Au cîștigat gazdele prin 
punctele înscrise în prima repri
ză de Frîncu (min. 13), Cruțiu 
(min. 35) și Bontaș (min. 45). 
Chimia reduce scorul în min. 90 
prin Dumitru. (Gh. Ilinca și 
I. Savu-coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV — F0- 
RESTA FĂLTICENI * (6—0). E- 
chipa locală s-a prezentat bine 
și a realizat un joc frumos. Vic
toria putea fi și mai mare. Au 
înscris: Panâ (min. 27, 52, 60), 
Păun (min. 55), Tacob (min. 86), 
Binder (min. 88). (C. Gruia-

'coresp. reg.).

SERIA A ll-A

C.S.M. CLUJ — C.S.M. RE
ȘIȚA (2—1). Joc specific de 
campionat, la capătul căruia 
clujenii, mai insistenfi și mai 
hotăriți, au obținut o victorie 
muncită. După ce oaspeții des
chid scorul in minutul 4. prin 
Varga, clujenii ies la atac, stă- 
pmesc mijlocul terenului și ac
țiunile lor la poarta adversaru
lui devin din ce in ce mai peri
culoase. Ei înscriu insă piimul 
gol abia in ultimele minute ale 
primei reprize (Pop min. 40) 
deoarece reșițenii se apără 
foarte bine.

La reluare, gazdele domină 
insistent. In min. 75, la o cen
trare, mingea șutată pe jos 
trece prin fata porții oaspeților, 
ajunge la Stanciu care înscria 
din apropiere.

Jocul a avut un nivel tehnic 
modest, ambele formații au ur
mărit numai rezultatul. Arbi
trajul prestat de Șt. Mataizer 
(Craiova) a fost și el in nota 
de desfășurare a partidei adică 
modest.

S-au remarcat: Stanei, Chi
lia. Banu și Nedelcu de la 
C.S.M. Cluj, respectiv, Varga. 
Rednic și Ambru.

C.S.M. CLUJ : Miiller — Clii- 
lin, Soos, Fodor — Stăncel, Kir- 
ncr — Banu, Nedelcu, Pop, Mu- 
reșan (Nichiti). Stanciu. C.S.Al. 
REȘIȚA: Boceanu — Spălă- 
țelu, Apro. Niculescn — Geor- 
gevici. Foaie — Risnic, Pătrașcu, 
(Budai), Varga. Sfirlogea, Scîn- 
teie. (V. Cacoveanu — co
resp.).

FLAMURA ROȘIE ORADEA 
— JIUL PETR1LA (2—2). Re
zultatul intilnirii s-a decis in 
ultimele minute, ciad localnicii 
au egalat prin Arnocki (min. 87 
și 89). In această partidă nivelul 
calitativ a fost complet negli
jat, jucătorii urniăr' d mai mult 
rezultatul., Cele două goluri ale 
țiului au' fost înscrise de Ca- 
sandra (min. 5) și de Peronescu 
(min. 75). A. Rădulescu (Bucu
rești) a arbitrat bine. (Al. Jilău 
și I. Oprea — coresp.).

ARIEȘUL TURDA - C.F.R. 
TIMIȘOARA (0—0). Cu toate 
că echipa locală a atacat mai 
mult, din cauza numeroaselor 
ratări (Dogaru, Husar, Ivan etc.) 
nu a putut înscrie nici un punct. 
In ultimele minute de joc, timi
șorenii s-au retras în apărare. 
(I. Patachi — coresp.).

C.S.M. SIBIU — INDUSTRIA 
SIRMEI CI MP. T URZII (1—0). 
înaintarea localnicilor a pres
tat un joc slab. In schimb, 
apărarea a respins prompt atacu
rile adversarului. Unicul gol al 
partidei a fost marcat de Nunu 
în min. 49. S-au remarcat, de 
la gazde Nacu, Buzatu, Flichiș„ 
iar de la oaspeți Duca. Chiorea- 
nu și Drăghici. A arbitrat slab 
N. Negoiță (Constanța). (1. lo- 
nescu — coresp.).

MINERUL LUPENI — MU
REȘUL TG. MUREȘ ' (2-2). 
Joc de factură tehnică me
diocră. Gazdele au jucat mai 
bine în prima parte a Intilnirii 
cînd au și înscris două goluri 
prin Băluțiu (min. 15) și Că
rare (33). Mureșul a prestat 
un fotbal mai bun în repriza se
cundă și a egalat prin T ujon 
(50) și Vegh (87). De semnalat 
numeroasele ocazii de gol ale 
minerilor: cinci bare și două 
lovituri de la 11 metri, ratate 
de Bălutiu și Drăgoi. (I. Cior- 
tea și G. Cot eseu — coresp.).

A.S.M.D. SATU-MARE — A.S. 
CUGIR (5—1). Cu toate că au 
fost conduși cu 3—0 în prima 
repriză, oaspeții au jucat de ta 
egal la egal cu echipa din lo
calitate. După reluare gazdele 
pun stăpinire pe joc, înaintașii 
combină frumos și reușesc să 
mai înscrie de două ori. Au 
marcat: Tiron (min. 18). Ga- 
vrilă (21 și 41 — din TI m.). 
Peteanu (70) și Silaghi (75). A 
redds din scor Burtea (78). Ar
bitrul C. Alexandru (lași) a 
condus bine. (A. Verba — co
resp.).

GAZ METAN MEDIAȘ — MI
NERUL BAIA MARE (1-1). 
Meciul s-a desfășurat pe o 
ploaie rece care a influențat 
desfășurarea partidei. Prima re
priză se poate caracteriza prin-. 
tr-un joc egal în care ambele 
formații au ratat cîteva ocazii 
clare de gol. In cea de a doua 
parte a intilnirii medieșenii atacă 
insistent, băimărenii se apără 
supranumeric și scorul rămîne 
neschimbat: 1—1. Realizatorii
golurilor: Noian (min. 22) pen
tru Gaz Metan și Soo (26) pen
tru oaspeți. S-au evidențiat Fi
lip. De ac, Corneanu și Pascal 
de la gazde, respectiv Sasu și 
Ghergheli. Arbitrul Gh. Gean
gu (București) a condus cu 
scăpări. (D. Vintilă —coresp.).



REPREZENTATIVA ORAȘULUI BUCUREȘTI A CÎȘTIGAT „CUPA REGIUNILOR"
E

Brăilenii au așteptat cu nerăbdare 
pe cicliști. Aveau și motive. La compe
tiția organizată simbătă și duminică 
de Clubul sportiv orășenesc au partici
pat cei mai buni rutieri din țară iar 
paralel cu întrecerile fondiștilor s-a 
desfășurat și finala „Cupei regiunilor", 
rezervată juniorilor și tinerilor alergă
tori. Vremea insa nu a ținut cu specta
torii și nici cu cicliștii. In cele două 
zile de concurs a căzut o ploaie 
și rece. Totuși..

deasă

IN LUPTA CU KILOMETRU 
PLOaIA

Și...

de la 
în

dat, 
startul 
cadrul ui-

Simbătă după-aniiază s-a 
marginea orașului Brăila, 
contratimpul individual din 
timei faze a „Cupei regiunilor". Ast
fel. tinerii rutieri au luptat singuri cu 
cei 30 de km și cu... ploaia care i-a in 
soții de la plecare și pină la sosire. 
Pornit al treilea în cursă, brașoveanul 
Gh. Suciu a condus cu 47:45 p.nă 
cînd a terminat întrecerea alergătorul' 
cu nr. 15 de concurs, Gheorghe Radu 
(București) campion de mare fond la 
juniori, marcat cu 46:49. Colegul lui 
de echipă I. Ghițea, neînvins pină a- 
cum in cursele contracronometrti. a 
pornit decis dar în cele din urmă a 
trebuit să se mulțumească cu locul doi 
(46:57) in clasamentul final, li urmea
ză Gh. Suciu, C. Grigore (Buc.) 47:46 
Gh. Bogdan (Brăila) 47:48, L. Mnata- 
eanian (Buc.) 48:04, Gh. Drăghicioiu 
(Ploiești) 48:24.

în programul de duminică a figurat 
proba de plecare in bloc desfășurată 
pe circuit (10 ture a 1 400 metri fie
care tur) in centrul orașului Brăila 
Cu toate că stropii reci de ploaie că
deau fără încetare de mai multe ore, 
numeroși iubitori ai ciclismului au fost 
prezenți pe străzile circuitului, răsplă
tind cu aplauze pe coneurenții care 
le-au oferit întreceri viu disputate. încă

Cupa Dmamo
La sfîrșitul acestei săptămînî va avea 

loc un important concurs de gimnastica, 
dotat cu „Cupa Dinamo“. Inițiativa clu
bului sportiv Dinamo de a organiza 
această întrecere este foarte binevenită, 
ea constituind un prilej de verificare 
a stadiului de pregătire a componenți- 
lor loturilor noastre olimpice.

La această competiție vor evolua cei 
mai buni gimnaști și gimnaste din țară, 
printre care amintim pe Elena Leușteami- 
Popescu — C3re cu această ocazie își 
face reintrarea în activitatea competițio- 
nală —, Sonia Iovan, Emilia Liță, Ata- 
nasia Tonescu, Elena Tutan, 
Doboșan, Frederic Orendi, 
Tohăneanu, Anton Kâdar,
Condovici etc.

Programul cuprinde exercițiile impuse 
(vineri, ora 17, sala F.R.G.) șf liber

Cristina
Gheorghe
Gheorghe
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n-r. 40, etapa din 6 oct. 1963, nu lipsesc, 
întîlnirile internaționale, meciuri echili
brate din campionatul categorici B pre 
cum și cele mai interesante partide din 
campionatul italian.

Așa cum obișnuim facem mai jos o 
scurtă prezentare a partidelor din acest 
program.

1. R.S.F. Iugoslavia — R.P. Un
gară. Avînd avantajul terenului echipa 
iugoslavă dispune de prima șansă. Nu 
trebuie însă neglijat valorosul rezultat 
de egalitate obținut recent la Moscova 
de reprezentativa R. P. Ungare.

2. A.S.M.D. Satu Mare — Minerul 
Baia Mare. Derbiul maramureșean oferă 
o întîlnire deschisă oricărui rezultat.

3. Jiul Petrila — C.F.R Timișoara. 
Liderul seriei a II-a întîlnește o echipă 
întinerită, care joacă cu mult elan 
Deși prima șansă o au gazdele, timișo 
renii pot obține un punct.

4. A. S. Cu gir — Minerul Lupeni. 
Nesiguri în meciurile susținute în de
plasare, „minerii44 întîlnesc o echipă 
decisă pe teren propriu și care pornește, 
deci, ca favorită.

5. Unirea Rm. Vîlcea — Metalul Tir- 
goviște. Deși au în perspectivă un 
îneci greu, vîlecnii pot obținp victoria 
pe teren propriu. Forma bună a tîr- 
govișteuilor lasă,. însă, deschisă posi 
bilitatea unui meci egal. 

urmat în același 
A. Piroșca. Gro- . 
de D. Panaites- 
cronometrat cu

din primul tur evadează alergătorul 
brăilean, A. Piroșca, în urmărirea că
ruia pornesc tinerii cicliști bucureșteni 
Gh. Radu și C. Grigore. Rulînd în for
ță, ei își măresc, de la tur la tur, a- 
vansul. Sprintul final e cîștigat de 
Gh. Radu cit 21:26,0 
timp de C. Grigore și 
sul plutonului condus 
cu (București) e 
21:45,0.

Clasamentul general: 1. Oraș Bucu 
rești 42 h 11:41 (timp realizat de-a 
lungul celor șase etape ale „Cupei re
giunilor"). 2. Brașov 42 h 24:49, 3. 
Ploiești 42 b 44:20, 4. Brăila 42 h 44:30.

Reprezentativele regiunilor Cluj și 
Mureș-Autonomă Maghiară care au 
participat la etapele anterioare nu s-au 
prezentat la ultima fază. Nu cunoaș
tem încă motivele, insă cert este un lu

Ultima etapă a turului campionatului republican
Ultima etapă a turului campionatului 

republican a programat reuniuni în ora
șele Arad, Brașov și Tg. Mureș. Așa 
cum am anunțat, meciurile din grupa 
a patra au fost aminate pentru zilele 
de 26 șl 27 octombrie. Surprizele nu au 
lipsit nici în această etapă. Ultima cla
sată, Vagonul Arad, a dispus de A.S.M. 
Lugoj și C.S.M. Reșița și a terminat 
la egalitate cu Rapid București. De ase
menea. în grupa de la Tg. Mureș. Voin
ța și-a surclasat toți adversarii ocupînd 
primul loc. Intîlnirile au fost dinamice 
și spectaculoase, excepție făcînd dis
putele de la Arad unde echipele au 
dovedit insuficientă pregătire tehnică și 
fizică. Dintre luptătorii care au evoluat 
în această etapă s-au remarcat N. Cer- 
nău (C.F.R. Timișoara), Gh StoiclU și 
V. Coman (Metalul Buc.), I. Gabor și

alese (simbătă, ora 17, 
cu care sportivii noștri se 
tru Jocurile Olimpice de

sala Dinamo) 
pregătesc pen- 
la Tokio.

ASTĂZI SE REDESCHIDE 
DE COPII

CENTRUL

au început 
gimnasticii, 

centrului organizat de 
reiau activitatea. Centrul

Copiii care anul trecut 
să se inițieze în „tainele" 
în cadrul 
F.R.G., își 
se redeschide astăzi la ștrandul Ti
neretului. la ora 16,30. Toți partici- 
panții sînt invitați să se prezinte la 
deschidere. Se primesc și noi înscrieri 
pentru copiii între 6 și 10 ani, care pot 
frecventa cursurile dimineața.

6. Petrolul — Vojvodina. Petroliștii, 
în formă bună, avînd și avantajul tere
nului, pot obține o victorie de presti
giu în fața uneia din formațiile de frunte 
ale fotbalului iugoslav.

7. Juventus — Fiorentina Unul din 
marile derbi u-rj ale campionatului italian, 
deschis oricărui rezultat..

8. Modona — Bologna. Contînd pe 
o apărare fermă și rapidă Modena poate 
ciștiga. Bolognezii beneficiază. însă, de 
o tripletă în mare formă astfel că poate 
„smulge44 un rezultat de egalitate.

Lazio — Roma Derbiul roman, 
de valori diferite,

9.
deși opune formalii
lasă întîlnirea deschisă oricărui rezultat.

10. Spăl — Internationale: Aflată în 
revenire de formă. Inter poate fi consi
derată „solistă".

11. Mantova — Torino. Torinezii pot 
spera intr-un rezultat de egalitate. Man
tova, orgarirzindu-și bine jocul și apli- 
cînd indicațiile antrenorului, care cu
noaște bine punctele vulnerabile ale echi
pei din Torino, poate ob|ine ambele 
puncte.

12. Sampdoria — Catania. Avînd ne
voie de puncte și de refacerea golave
rajului, Sampdoria își propune o vic
torie la soor, pe care o vedem posibilă.

★
H treilea concurs Sportexpres al a- 

nulul se închide inline 2 octombrie, par- 
ticipanții mai avînd la dispoziție doar 

cru: comisiile de specialitate ale re
giunilor respective au privit cu dezinte
res Întrecerile de la Brăila.

„CLIPA BRĂILEI" LA SENIORI

Cei aproape 30 de fondiști din Bucu
rești, Ploiești, Cluj și Brăila care și-au 
disputat înlîietatea pentru cucerirea 
trofeului, au participat simbătă la o 
cursă de 90 km iar duminică la un 
circuit de 21 km. In ambele întreceri 
a ieșit victorios dinamovistul Aurel 
Șelarii cronometrat cu 2 h 14:36 și res
pectiv 31:36,0.

Clasamentul general după cele două 
curse: 1. Ă. Șelarii (Dinamo)
2 h 46:06, 2. G. Moiceanu (Dinamo), 
3. Gh. Radulescu (Olimpia), 4. Gh, 
Calcișcă (Dinamo), 5. G Baciu (Stea
ua), 6. Gh. Neagoe (Steaua) același 
timp.

TR. IOANIȚESCD i !

M. Tache (Constructorul Galați), I Pin- 
tea și C. Hathazi (Voința Tg. Mureș), 
etc.

Iată rezultatele :
BRAȘOV. Cea de a treia clasată după 

ultima etapă a turului campionatului 
republican. Steagul roșu, a dispus cu 
ușurință de partenerii din această grupă. 
Meciurile au fost dinamice și echilibra
te. Rezultate : Steagul roșu cu Progre
sul Buc. 26—4 (10—4 -și 16—0), cu Chimis
tul Baia Mare 28—4 (14—2 și 14—2) și cu 
Rulmentul Brașov 25:3 (10—2 și 15—1). 
Progresul București cu Chimistul Baia 
Mare 20—10 (10—4 și 10—6) și cu Rulmen
tul Brașov 11—21 (4—12 și 7—9). Rulmen_ 
tui Brașov cu Chimistul Baia Mare 
13—19 (15—11 și 3—8).

V. SECAREANU și V. POPOVIC1
corespondenți.

Lugoj. Rapid Buc. si
Rezultate: Vagonul Arad. cu

ARAD. Primul loc în reuniunea 
localitate l-a ocupat Vagonul Arad, 
a totalizat 8 puncte armată de A.S.M.

- • - - • C.S.M. Reșița.
___ ____ 2 A.S.M.

Lugoj 17—13 (5—9 șl 12—4), CU C.S.M.

De la I. E. B. S.

bd. S' Mar» 
.Republicii',

de volei ce

biletele Sportexpres, 
la atribuirea premiilor 

acordate ia concursul Pro-

importante cîștiguri supli- 
o motocicletă Jawa de 350 

frigidere, , aparate de

99

250 de copii Ia startul 
Cupei orașului București66

Ion

Vineri și simbătă a continuat la 
ștrandul Tineretului competiția micilor 
înotători, dotată cu „Gupa orașului 
București". Concursul s-a bucurat de 
o mare popularitate, la start prezentîn- 
du-se peste 250 de copii. După trei 
zile de Întreceri pasionante au putu! 
fi cunoscuft finaliștii. Cele mai bune 
rezultate au fost 'înregistrate de 
Chende (C.S.S.) 'a 50 m liber 29,7 
sec și la 50 m bras 35,6; Agneta Ster
ner (C.S.S.) la 50 m delfin 38,0 și Ia 
50 m liber 34.6; Sanda Tudora (S.S.E. 
II) la 50 m liber 37,6 și la 50 m spate 
41,0. Rezultatele ; FETE GRUPA I : 
50 m bras: Mariana Vichi (S.S.E. 11) 
42,8; 50 m delfin: Ruxandra Spando- 
nide (S.S.E II) 45,8; 50 m spate: San
da Tudora (S.S.E. II) 41,0; 50 m li
ber: Agneta Sterner (C.S.S.) 34.6. 
GRUPA A II-A . 50 m liber: Georgeta 
Niculescu (S.S.E. II) 41,8; 50 m bras:

ST. IACOB — coresp.

cu
8—6), 
l2r—2) 

14—0). 
18—12
14—14
Met.

TG. MUREȘ. Voința Tg. Mureș 
C.F.R. Timișoara 16—14 (8—8 și
eu Constr. Galați 16—10 (4—8 și 
șl eu Met. Buc. 16—10 (2—10 și 
C.F.R. Tim. cu Constr. Galați 
(6—8 șl 12—4) șl cu Met. Buc. 
(2—10 și 12—4). Constr. Galați — 
BUC. 20—12 (8—8 și 12—4).

I. PĂUȘ — coresp.

din 
care

SEMEmK

in orice sezoi/• .

SSii...

Produse de U.S. Băiculești sînt hrăni
toare și gustoase. Consumați produ
sele Fabricii I.I.S. Băiculești.

de 18 
premii

BILE

in once ocazie 
o masa

Geta Niculescu (S.S.E. II) 46,0; 50 m 
delfin: Magdâ Strîinbeanu (S.S.E. II) 
1:00,5; 50 tu spate: Eugenia Popescu 
(S.S.E. II) 44,0. BĂIEȚI GRUPA li 
50 tn liber: V. Costea (Dinamo) 30,0; 
50 m bras: I. Chende (C.S.S.) 35,6; 
50 m delfin: I. Preda (C.S.S.) 34.7; 
50 m spate: C. Enache (S.S.E. II) 39,0. 
GRUPA A II-A . 50 m liber: A. Preda 
(S.S.E. 1) 36,8: 50 m bras: O. Nicolae 
(S.S.E. II) 46,3; 50 m delfin: M. Rău 
(S.S.E. I) 41,0; 50 m spate: A. Gubo- 
viei (S.S.E. I) 44,6.

Din cauza timpului nefavorabil tn- 
trecerile finale programate duminică 
nu au avut loc, amînîndu-se pentru du 
minica viitoare. Joi va avea loc k 
ștrandul Tineretului (dimineața de If 
ora 10 și după-amiaza de la ora 16) 
încă un concurs rezervat micilor trio 
tători care nu au mai participat la fa 
treceri.

CLASAMENTUL
CAMPIONATULUI REPUBLICAN

Reșița 14—12 (6—4 și 8—8) și cu Rapid 
București 16—18 (8—8 și 8—8). A.S.M.
Lugoj cu Rapid Buc. 16—16 (8—8 și 8—8) 
și cu C.S.M. Reșița 16—10 (8—4 și 8—6). 
Rapid Buc. — C.S.M. Reșița 15—15 (7—7 
șl 8—8).

După tonsumarea etapei a (V-a
returului, clasamentul campiouatult
republican, te polo, se prezintă astfel
l. Dinamo 13 12 1 0 87:20 2
2. Steaua 13 11 1 8 91:14 2
î. Științe București 13 7 2 4 53:39 I«. Știința Cluj 13 6 2 5 50:36 I
S. Cri șui Oradea 12 5 3 4 28:36 I
8. Industria Linii 13 4 3 6 52:75 i
7. C. 5. Mureșul 12 3 2 7 20:53
8. I. C. Rrad 12 2 2 8 26:63
9. C.S.M. Cluj 13 2 1 101 28:60

10. Rapic’ 12 1 2 iî 23:62
Jr

in cadru! „Cupei 
competiție rezervată 
goria a II-a, s-au înregistrat armato, 
rele rezultate: etapa I : Steaua -
S.S.E. 11 3—3; Progresul — Rap 
13—0; S.S.E. 1 — Dinamo 5—4. Et. 
pa a !l-a: Steaua — Rapid 14—<
S.S.E. II — C.S.S. 13—0; S.S.E l - 
Progresul 13—0. Etapa a Ill-a st < 
desfășura duminică, începînd de la o: 
9, la ștrandul Tinerelului după urm 
torul program: Rapid — S.S.E. I 
C.S.S. — S.S.E. 1; Dinamo — Progr

Dinamo" la pol 
juniorilor de cat

GEORGE CIORANU 
corespondent
★

începînd- de azi 1 octombrie se r 
deschide centrul de inițiere la înot pe 
tru copii de la bazinul acoperit Flore 
sca. înscrieri și informații la coi 
plexul Floreasa, telefon 11.64.06.

Se organizează tabere pentru el 
slttdenți și salariați. Informații 
I.G.O. Reșița, str. Fîntînilor nr. 1, 
16 și la I.G.R. Caransebeș, str. Ve 
Roaită nr. 11, tel. 278.

ultimele doua zile la sportexpres?

CONSERVELE
OE PESTE

Marinată de crap

Marinai^ plâiică

Pentru întîlnirea internaționala de fotbal 
PROGRESUL - FORTUNA GEELEN (OLAN
DA) de vineri 4 octombrie 1963 de pe sta
dionul Republicii, biletele se pun în vîn- 
zare începînd de miercuri 2.X la casele» 
obișnuite : str. Ion Vidu, Prânosport calec 
Victoriei nr. 2, agenția C.C.A., ’ * *■ —
tis, stadioanele ,23 August', 
.Dinamo' și „Giulești'.

★
Pentru campionatele europene 

vor avea loc între 22 octombrie — 2 no
iembrie 1963, s-au pus în vînzare bilete și 
abonamente pentru cluburile și asociațiile 
sportive din întreprinderi și instituții.

Deoarece cererile de bilete sînt mari, 
cluburile și asociațiile sportive se vor a- 
dresa pentru bilete și abonamente pînâ la 
5 octombrie a.c. la I.E.B.S. — str. Vasile 
Conta nr. 16, Serviciul manifestați’, spor
tive

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

2 zile, azi și mîine, pentru a-și mai 
putea -procura bilete.

Participanții care vor avea grijă să-și 
procure de astăzi 
pot fi prezent’ 
suplimentare 
noexpres de mîine 2 octombrie. Ei bene 
ficiază de 
meni are ca: 
cine., televizoare, 
radio etc.

Nu uitați ! Concursul Sportexpres tri
mestrul III oferă nu mai puțin ’ 
autoturisme și peste 34.000 de 
în valoare de 4.500.000,

PROCURAȚI-VĂ CHIAR AZI 
TELE !

PREMIILE CONCURSULUI
PRONOEXPRES Nr. 39

Categoria a II-a : 2 variante a 28.786 
lei. Categoria a 111-a : 25 variante a 
2.480 lei. Categoria a IV-a : 211 va
riante a 377 lei. Categoria a Va : 654 
variante a 122 lei. Categoria a Vl-a : 
3.742 variante a 29 lei.

Report pentru concursul următor, Ia 
categoria I : 53.144 Ici.

Premiile suplimentare acordate poseso
rilor de bilete Sportexpres trimestrul
III. Categoria a lil a : 18 premii

Rubrica redactată de Loto-Pronosport.



DIN PROGRAMUL 
PRIMELOR ÎNTRECERI

ALE CAMPIONATELOR 
EUROPENE DE VOLEI

îediat după tragerea la sorți a se- 
• preliminare ale celei de a Vl-a 
i a campionatelor europene de 
, Comisia de organizare a întoc- 
programul după care se va des- 
a prima jumătate a acestei im- 
tnte competiții.
trecerile încep la 22 octombrie 
)ate seriile, cu o excepție. Jocuri- 
in cadrul seriei a IV-a masculină 
:are fac parte 5 echipe și care 
:a loc de desfășurare orașul Tg. 
■ș, va începe la 21 și se va In

ia 25 octombrie.
ă mai jos programul meciurilor 
rașele București, Brașov și Cluj.

BUCUREȘTI

®ra 17,00) Olanda — Romînia (m) 
ora 18,00: Polonia — Finlanda (m)

BRAȘOV
(sala Armatei, masculin, seria I)
Ziua 1, marți 22 octombrie:

ora 16,00: festivitatea de deschidere 
ora 16,30: Cehoslovacia — Belgia 
ora 17,30: Ungaria — Italia

Ziua a Il-a, miercuri 23 octombrie : 
ora 17,00: Belgia — Italia 
ora 18,00: Cehoslovacia -— Ungaria

Ziua a III-a, joi 24 octombrie:
ora 17,00: Ungaria — Belgia
ora 18,00: Italia — Cehoslovacia

CLUJ

După parcursurile de obstacole și progresiile de dresaj■■■

• Tineretul-pc primul plan • Progrese evidente «Despre călăreții fruntași

i Floreasca, masculin, seriaali-a, 
feminin, seria 1)

ia I, marți 22 octombrie:
6,00: Polonia — Olanda (m) 
7,00:.....................................
7.30 :
8,30:
ia a Il-a, miercuri
5,30: Finlanda —
6.30 : U.R.S.S. —
8,00: Romînia — 
a a III-a, joi 24
6,00 : Turcia

festivitatea de deschidere 
Bulgaria — Turcia (f) 

Romînia — Finlanda (m)
23 octombrie:
Olanda (m) 
Bulgaria (f) 
Polonia (ni) 
octombrie :

U.R.S.S. (f)

(sala Armatei, masculin, seria a III-a)
Ziua I, marți 22 octombrie: 

ora 16,00: festivitatea de deschidere 
ora 16,30: U.R.S.S. — Austria
ora 17,30: Iugoslavia — R.D. Germană

Ziua a Il-a, miercuri 23 octombrie : 
ora 17,00: Austria — R.D. Germană
ora 18,00: U.R.S.S. — Iugoslavia

Ziua a III-a, joi 24 octombrie : 
ora 17,00: Iugoslavia — 
ora 18,00: R.D. Germană 

o In ziarul nostru de 
blica restul programului.

Austria
— U.R.S.S. 
joi vom pu-

AGENDA

Pînă acum doar 
ingură delegație 
anunțat compo- 
. Este vorba de 
ația Poloniei. Din 
; jucătoarelor nu 
lipsi Krystina 
;owski, Maria 
a, _ .iuta Kor- 
k, Jadwiga Mar- 
inecunoscute pu- 
ui nostru ; din 
i masculină fac 
printre alții Rut- 
i, Sierszulski, Si- 
Rusek, Gcdiga, 

szewski.
.a aceste ca in

ie și-a anunțat 
iparea, printre
Paul Libaud — 

a, președintele

Federației Internațio
nale de Volei; Henri 
Aujard — Franța, se
cretar trezorier al F.I.
V.B. ; Tadeusz Brzos- 
ko — Polonia, vice
președinte al F.I.V.B. 
și președintele comi
siei de organizare a 
Cupei Campionilor E- 
uropeni: Angliei Bar- 
zachki — Bulgaria, 
secretar adjunct al 
F.I.V.B.; Miroslav Pu
ller — Cehoslovacia, 
președintele comisiei 
de organizare sportivă 
din F.I.V.B.; Kazi
mierz Staniszewski — 
Polonia, președintele 
comisiei regulilor de 
joc din F.I.V.B.; A.

Holvay — 
președintele 
de arbitraj
V.B.; Yutaka Macda 
— Japonia, 
Suemasa — 
Abdallah
R.A.U., 
consiliul 
trație
Giancarlo Giannozzi— 
Italia, președintele fe
derației italiene 
volei etc.

• Au început îns
crierile la cursul 
candidați arbitri inter
naționali. Printre în
scriși : Kazimierz Sta
niszewski, Emiiian Si- 
racki, Jerzy Krol, toți 
din Polonia.

Ungarîa, 
comisiei 

din l’.L-

Keichi 
Japonia, 

Rifat — 
membri în 
de adntinis- 

al F.I.V.B.;

de

de

Pictoria tineretului este, fără îndo
ială, cea mal importantă — și cea mai 
îmbucurătoare — concluzie a campio
natelor de călărie din acest an. Să ne 
explicăm! Probele de juniori (16 și 18 
ani) au cunoscut o participare record. 
Dar, nu numai atit. Spectatorii care 
au urmărit-o pe Gabriela Ioncscu (Știin
ța) în vîrstă de 12 ani sau pe Adrian 
Valent ir (Steaua), e drept mai mare 
cu... doi ani, au înțeles că și în acest 
sport s au pus temeinic bazele unei va
loroase „ștafete" a performanțelor. 

Pentru că cei doi tineri călăreți sînt 
exemple dintr-un foarte lung tabel al 
elementelor talentate evidențiate cu pri
sosință la aceste campionate (Manuels 
Bogza, Vasile Ionescu, Mircea Silea, Io- 
landa Lazăr, Liliana Nițulescu, Birgite 
Antoni...).

Întrecerile de obstacole ale juniori
lor au prilejuit și alte constatări îm
bucurătoare: tinerii călăreți îmbină ar
monios pasiunea pentru acest sport, 
perseverența șt curajul, cu o pregătire 
tehnică evident superioară juniorilor din 
anii trecuți. In 'timpul probelor, spe
cialiștii au apreciat unanim corectitu
dinea poziției în șa, conducerea corec
tă a calului pe parcurs, glndirea tac
tică a tinerilor călăreți a căror pregătire 
în viilor, la nivelul posibilităților do
vedite, trebuie să constituie principala 
sarcină a antrenorilor noștri.

Tot la acest capitol considerăm că 
este nimerit să subliniem și evoluția 
fetelor —■ in real progres. Nu ne re
ferim numai la proba rezervată lor ci 
și la întrecerile din cadrul categoriilor 
semiușoară și ușoară, unde -— de
multe ori — tinerele sportive au ocu
pat locuri mai bune decît băieții, cla- 
sindu-se înaintea unor călăreți experi
mentați. Nu este, oare, actuală o dis
cuție despre formarea unei echipe femi
nine pentru probele de obstacole ? Cre
dem că da. în orice caz, cluburile res
pective pot să asigure acestor talen
tate sportive — chiar din această 
nă — materialul cabalin necesar.

Pasionantă și presărată cu multe 
prize, prezența celorlalți călăreți
startul probelor de obstacole a oglin
dit, do asemenea, un progres realizat 
nu numai în echipele bucureștene ci

și la formațiile din alte centre: Iași, 
Craiova, Mangalia, Sibiu. Este necesar 
să se insiste însă asupra lucrului de 
dresaj, asupra poziției care influențează 
deseori executarea corectă a săriturii 
peste obstacol. S-a mai observat că 
spre sftrșitul concursului multi dintre 
călăreți și cai erau obosiți. Nu este 
vorba de o aglomerare excesivă pe par
cursuri ci de o insuficientă pregătire 
pentru a asigura cailor rezistența co
respunzătoare unor asemenea eforturi.

— cu excepția întrecerii de juniori —■ 
de călăreții clubului Steaua. N. Mihalcca, 
D. Velicu, I. Molnar și N. Marcoci au 
mers bine, arălind că au îmbunătățit 
considerabil execuția progresiilor dife
ritelor probe. Dintre ceilalți concurențl 
s-au remarcat V. Postelnicu (Știința) șl 
Gh. Antemia (Petrolul).

După cum rezultă din simpla lec
tură a clasamentelor, călăreții de la 
Steaua au avut un cuvtut greu de spus 
la această ediție a campionatelor, cu-

De la stingă: Gh. Langa,

/ar

s ur
la

i fost desemnați campionii republicani la Juniori
mai tineri trăgători din țară — 
i — și-au dat întîlnire sîmbătă 
ninică, pe poligonul Tunari, la 
rile 'n cadrul campionatelor re- 
mc >ezervate lor. Deși vremea 
nefavorabilă, țintașii noștri s-au 
t și mulți dintre ei au reușit să 
performanțe valoroase. Ne re

in primul rînd la Ștefan Caban 
I. Cluj), care a înregistrat un 
it rezultat, 596 p, ceea ce consti- 
i nou și valoros record al țării, 
ia liberă calibru redus 60 focuri 

juniori. Rezultatul poate fi in- 
chiar de către trăgătorii cu o 
igată experiență, deoarece el în- 
u un punct actualul record mon- 
■ntru seniori. Merită, de aseme- 
i fie scoasă în evidență compor- 
ui I. Olărescu, care a cucerii 
ele patru titluri de campion re
in în proba de armă liberă 3x30 
juniori, ca și Margareta Enache 
srea tot a patru tricouri in pre
zervate junioarelor. Dintre echi- 
mai multe titluri de campioane 

! cucerite de Știința și Metalul 
ori S. Papură și Pineta).
iderăm că actuala ediție a câni
lor republicane de tir rezervate 
or și-a atins scopul. Semnalăm 
ptul că problema juniorilor nu 
centrul preocupărilor unor clu- 

asociații sportive. Deși parti- 
a fost numeroasă în probele fe- 
au concurat doar cinci echipe 

e. Clubul Dinamo care a dat 
ase clemente tirului nostru de 
anță, de data aceasla nu a reu- 
prezinte o echipă de junioare, 
rezultatele :, armă liberă ca
rtuș 3x30 focuri junioare, po- 
■ulcat: 1. Cristina Dumitriu
'■) 291 p. campioană a R.P.R.; 
a Nistor (Steaua) 288 p. ; 3.

Enache (Steaua) 288
1. Metalul
R.P.R. ; 2.

Steaua

pe: 1. Metalul 787 p. — campioană 
a R.P.R.; 2. Steaua 767 p.; 3. Olimpia
766 p. Poziția in picioare: 1. MARGA
RETA ENACHE 265 p. — nou record 
al R.P.R. (vechiul record 262 p.) — 
campioană a R.P.R.; 2. Georgeta
Șerban (C.S.M.S. Iași) 265 p. ; 3.
Mariana Antonescu (Dinamo) 258 p. 
Pe echipe: 1. C.S.M.S. IAȘI 735 p
— nou record al R.P.R. (v. r. 717 p.)

seniori. Merită, de aseme-

I. OLĂRESCU (ȘTIINȚA)

pion al R.P.R., 2. 
roșu Brașov) 254 
(Metalul) 251 p. ; Pe echipe : 1. Știin
ța 745 p. — campioană a R.P.R. ; 2.
Dinamo 731 p. ; 3. Steagul roșu 
Brașov 728 p. Pe trei poziții; 1. I. 
Olărescu S41 p. campion al R.P.R.;
2. St. Caban 819 p. ; 3. R. Weinerich 
(Știința) 807 p. ; Pe echipe : 1. Știin
ța 2413 p — campioană a R.P.R.;
Dinamo 2370 p.; 3. C.S.M. Cluj 2351 
p. Armă liberă calibru 
focuri culcat, junioare: 
ta Enache 589 p
R.P.R. ;
3. Georgeta Șerban 578 p. Pe echipe:
1. C.S.M.S. Iași 1730 p — campioană 
a R.P.R. ; 2. Metalul 1715 p. ;
Știința 1710 o. JUNIORI : 1.
CABAN 596 p — nou record

A. Bejenaru (St. 
p ; 3. I. Damian

2.

redus 60 
I. Margare- 

campioani a 
2. Mariana Antonescu 534 p;

855 p. -
C.S.M.S.

851 p.

; 3. 
p.

cam- 
lasi

Pozi-
Ena-

:ta
pe:
a
3.

genunchi: 1. Margareta
p. — campioană a R.P.R. ; 

na Dumitriu 272 p. ; 3. Geor- 
îeta (Metalul) 271 p.; Pe echi-

campioană a R.P.R. ; 2. Steaua 716 p. 
3. Metalul 712 p. Pe trei poziții: 
1. Margareta Enache 831 p. — cam
pioană a R.P.R. ; 2. Georgeta Șer
ban 809 p. ; 3. Mariana Antonescu 
808 p. Pe echipe: 1. Metalul 2354 p 
— campioană a R.P.R.; 2. C.S.M.S. 
Iași 2344 p. ; 3. Steaua 2334. JU
NIORI : poziția culcat: 1. I. Olă
rescu (Știința) 294 p. — campion al 
R.P.R. 2. Ștefan Caban (C.S.M. Cluj) 
292 p. ; 3. G. Ciselschi (Steaua) 238 
p. Pe echipe: 1. Steaua 853 p — 
campioană a R.P.R.; 2. Olimpia 851 p; 
3. Petrolul Ploiești 848 p. Poziția in 
genunchi: 1. ț. Olărescu 283 p. — 
campion al R.P.R. ; 2. St. Caban 
279 p. ; 3. Gh. Stoian (Știința) 273 
p. Pe echipe : 1. Știința 823 p. — 
campioană a R.P.R. ; 2. Steaua 790 p. 
3. C.S.M. Cluj 787 p. Poziția în pi
cioare : 1. I. Olărescu 264 p.; cani

3. 
ST. 

al 
R.P.R. (v. r. 590 p.) campion al R.P.R. 
2. I. Olărescu 588 p. ; 3. 1. Astratei 
(C.S.M.S. Iași) 587 p. Pc echipe : 
1. Știința 1752 p. — campioană a 
R.P.R. ; 2. Steagul roșu Brașov 1723 
p-; 
sport: 1.
— record 
al R.P.R. ;
p. ; 3. A. 
echipe : 
NOU RECORD AL R.P.R. 
1503 p.) campioană a R.P.R- 
talul 1522 p. ; 3. Dinamo 929 p.

3. C.S.M.
L.
R.P.R. egalat 

2. N. Vlad
Kiss (U.T.A.)

I. OLIMPIA

Cluj 1722 p. Pistol 
Giușcă (Știința) 569 p.

— campion 
(Olimpia) 556
552 

1536
n.
P

(v.
2.

Pe

r.
Me-

V. GORUN

N. Mihalcea, D. Velicu si C. Vlad 
Văzuți de NEAGlJ RADULESCU

cerind cele mai multe victorii. I-au ur
mat călăreții dinamoviști și cei de la 
CSM Sibiu. Sibienii au fost de altfel 
singurii dintre călăreții din provincie 
care au îmbrăcat tricoul de campion al 
tării. Dar, în cele patru zile de între
ceri călăreții ieșeni, cei din Mangalia și 
Craiova au „anunțat" — unii au șl 
realizat — performanțe care ne fac să 
credem că la viitoarele întreceri lupta 
pentru primele locuri va fi și mai strînsă 
ca in acest an

Și o concluzie cu privire la compi 
tarea... organizatorilor. Numai cuvinte 
de laudă pentru întocmirea și, mai ales, 
respectarea programului, a parcursurilor, 
ca 
fi 
în

Gh.Citeva cuvinte despre fruntași.
Langa a îmbrăcat tricoul de campion 
al furii după proba de categorie grea 
și acest rezultat îl recomandă cu pri
sosință. Trebuie insă văzut ce se poale 
face pentru înlocuirea lui Rubin cu un 
alt cal de perspectivă. C. Vlad a con
firmat rezultatele bune realizate In 
cursul sezonului, datorită unei munci 
conștiincioase de pregătire. A. Costea 
a crescut mult fală de anul trecut. Do
vedește siguranță In conducerea calului, 
mult calm și orientare tactică.
numai cu 
pune la 
V. Pinciu 
trerupere 
totuși rezultate meritorii 
două ori la un pas de victorie.

Evoluția călăreților de probă comple
tă (V Bărbuceanu, O. Reccr, E. Boian 
giu, Gr. Lupancu și V. Fleischer) a 
dovedit un progres mai evident la ob 
stacole și necesitatea unui lucru mai 
intens la dresaj. O mențiune deosebită 
pentru Recer care s-a prezentat fără... 
lipsurile care-l însoțeau ptnă nu de mult 
tn conducerea calului.

Probele de dresaj au fost dominate

Dar, 
Diavol» nu se va putea im- 

nivelul posibilii âților sale, 
a concurat după o lungă în- 
a antrenamentului, obținînd 

și fiind de
și pentru competenta arbitrajului 

pentru ordinea care a caracterizat, 
general, aceste campionate.

DAN GIRLEȘTEANU
Ieri dimineață s-a desfășurat barajul 

probei pe echipe. Rezultate: I. STEAUA 
(EMIL OLTEANU cu Segnorita, 10- 
LANDA LAZAR cu Gorilă. 1). HERING 
cu Gind, VIRGIL liAllHlJCEANU cu 
Stejar-) 4 p — CAMPIOANA A R.P. 
ROMINE pe anul 1963; 2. CSM Sibiu 
12 p; 3. Dinamo 20 p.

CUPA STEAUA
53,82 m
dotat cu „Cupa 

influiențat de

Lia Manoliu 
la disc

Concursul atletic
Steaua" a fost serios 
timpui neprielnic de sîmbătă și mai ales 
de duminică dimineața. Cu toate acestea 
participanții au realizat cîteva rezultate 
mulțumitoare. Dintre acestea, fără dis
cuție cel mai valoros, a fost cel obți
nut de LIA MANOLIU: 53,82 m la arun
carea discului.

Iată acum celelalte rezultate: BĂRBAȚI: 
100 m: Al. Tudorașcu 10,7; 400 m: 
Gh. Ene 50,3; 800 m: C. Tatu 1:58,0; 
1500 m: N. Sitninoiu 4:13,0; 5000 m: 
Ov. Lupu 14:56.0; 10000 m: T.

Macovei 
3000 m 
marș: I.

Calnico”

Voicu 
15,4; 

obst.: 
Popa 
7,03; 

triplu: Oc. Viscopoleanu 15,48; înălțime: 
E. Ducu 1,85; prăjină: P. Astafei 4,40; 
greutate: C. Creții 15,55; disc: L. Collar 
44,28; suliță: W. Socol 06.29; ciocan: 
C. Drăgulescu 60,26; FEMEI: 100 m:

32:19,4; 110 mg: N.
400 mg: I. Rățoi 59,2;
R. Stoica 9:52,8; 10 km
45:53,2; lungime: M.

DUPĂ 16 ETAPE
Iată cum arată clasamentul campio

natului republican de rugbi :

1. Sleaua 16 15 1 0 246: 43 47
2. Dinamo 16 12 2 2 207: 71 42
3. Grivița Roșie 16 11 3 2 216: 46 41
4. Progresul 15 8 3 4 114: 65 34
5. Gloria 16 6 6 4 84: 69 34
6. Știința Cluj 16 6 4 6 96: 99 32
7. C.S.M.S. Iași 16 5 3 8 52: 98 29
8. Știința Petrcșeni 15 5 1 9 65:180 26
9. Știința Timișoara 16 4 1 11 46:157 25

Știința Pe-

16 3 3 10 63:141 25
16 3 2 11 57:125 24
16 2 1 13 51:203 21

10. Rulmentul Birlad
11. Unirea
12. farul Constanta

4r
Meciul restanță dintre

troșeni și Progresul București, care 
urma să aibă loc miine la Deva, se v„ 
disputa — in urma înțelegerii surve
nită între conducerile celor două 
echipe — marți 15 octombrie pe sta
dionul Progresul din Capitală

M. Burlan 12,6; Ec. Cheșu 12.6 (în scrii 
I. Petrescu și M. Budan 12,5); 200 m: 
M. Nicoară 27,2; 400 m: FI. Stancu 
57,4; 800 m: AL Ghera 2:27,5; 80 mg: 
M. Budan 11,6; V. Viscopolcanu 11.8; 
lungime: V. Viscopolcanu 5,98; înălțime: 
R. Voroneami 1,60; N. Balea 1.55; 
greutate: A. Gurău 14,81: disc: L. Ma- 
noliu 53,82; suliță: M. Diaconescu 49,02.

Premiile oferite de organizatori au fost 
cîștigate de Al. Tudorascu (Metalul) 
pentru alergări; Oct. Piscopoleanu (Știin
ța Cluj) pentru sărituri și Clin Dră
gulescu (Steaua) pentru aruncări. Trofeul 
„Cupa Steaua" a fost cîștigat de Dră
gulescu.

Competiția aceasta vine să se adauge 
unui șir destul de lung de concursuri, 
ale căror trofee, au fost acordate atle
tului care realizează cel mai bun punc
taj după tabela internațională. Aprecie
rea rezultatelor obținute de atleți, după 
tabela internațională de punctaj, nu este 
însă sistemul cel mai real, dală fiind 
„preferința" tabelei pentru anumite pro
be. In felul acesta, de exemplu. Lia 
Manoliu deși a realizat 
olimpică din acest concurs 
valoroasă performanță ca 
temațională, totuși este net 
tabelă, care acordă un p nctaj 
rențial rezultatelor de la ciocan, 
dacă 
spune mare lucru într-un bilanț < 
pean. Credem că organizatorii unor 
fel de competiții ar trebui să faci 
efort, în plus, și să aprecieze rezultatele 
după valoarea lor reală și nu după cea. 
pe care le-o asigură tabela.

întrecerea pe echipe a fost dominați 
cu autoritate de atleți! de la Steaua 
care au totali-at 133 p. față de 69 p. 
cît a realizat i.mamo și 67 p cît a obți
nut Știința etc.

de exemplu, 
singura normă 

și cea îmi- 
rezonanță in- 

„barată" de 
prefe- 
chiar- 

în cazul nostru — 60.26 m nu
e>—o-

■ ăst
ui*.



Campionatele 

internaționale de atletism 

ale R. P. Romine
Participant! de seamâ :
ELLEN ORT (OLANDA)

Actualități sportive din R. P. Chine

Excelenta alergătoare olandeză, urmașă a celebrelor atlete Francina 
Blankers-Koen și Bertha Brouwer, a mai concurat la campionatele noastre 
internaționale la ediția din anul 1961, obținînd două medalii de argint . la 
100 m '(11,9 tac.) și'la 200 m (24,5 sec.). Pe aceste distanțe, cele mai bune 
rezultate ale ei sint de 11,7 sec. și, respectiv, 24,0 sec

Anul acesta Ellen Ort a înregistrat 24,4 pe. 200 m. Participind recent la 
meciul echipelor feminine ale Angliei și Olandei, Ort a obținut un remarcabil 
rezultat de 6,31 m la săritura în lungime. Ellen Ort este de profesiune func
ționară. S-a născut la 3 noiembrie 1939

MICHEL CHARDEL (FRANȚA)

Este recordman național în proba 
'de 110 m garduri, cu rezultatul de 
13,9 sec, pe care l-a realizat, de cîteva 
ori, în decursul acestui sezon. Zilele 
trecute a fost selecționat în echipa 
Franței care a întîlnit, la Paris, repre
zentativa R.S.F.S.R. Cu acest prilej a 
obținut din nou 13,9 sec, tot atit cît și 
ciștigătorul probei, campionul euro
pean Anatoli Mihailov.

Michel Chardel este în virstă de 31 
de ani și practică atletismul din 1957. 
Iată-i evoluția rezultatelor:

1957 15,0
1958 14,9
1959 14,6
1960 14,4
1961 14.1
1962 14,1
1963 13,9

• Numeroase sint disciplinele 
sportive îndrăgite de tinerii chinezi 
din rîndurile cărora se ridică me
reu talente care se adaugă sportivi
lor consacrați în tenisul de masă, 
în atletism, natație, haltere, baschet, 
volei, badminton și altele.

• In cursul primului semestru al 
acestui an, pe lingă cele 60 de recor
duri naționale, ei au realizat 9 noi 
recorduri mondiale și au obținut 4 
titluri de campioni ai lumii.

© La edițiile campionatelor mon
diale de tenis de masă din ultimii 
ani, reprezentanții R. P. Chineze au 
concurat cu regularitate ou suc
ces. Anul acesta, la cea de a 
XXVII-a ediție, desfășurată la Pra
ga. jucătorii de tenis de masă chi-

nezi au obținut toate titlurile 
culine.

• Patinatorii chinezi s-au 
pus și ei pe plan internațional 
campionatele mondiale din ac> 
din Japonia, ei au reușit s*  
frumoase. Tînărul Lu Ce-h 
cucerit titlul de campion mon 
proba de 1 500 m bărbați. El 
descoperit cu prilejul unor com 
de masă.

• In atletism, tlnăra Cen 
iun are în palmaresul său o 
tură în înălțime de 1,78 m. ' 
săritura în înălțime, atletul Ni 
gin a realizat unul din cele mai 
rezultate : 2,20 m.

în ulti-manifestat 
mulțumitoare, ceea

Echipa noastră de baschet masculin, 
care ne va reprezenta la campionatul eu
ropean de la Wroclaw a susținut aseară 
un ultim meci de verificare în compania 
echipei Steaua, urmînd ca astăzi selec- 
ționabilii să efectueaze un ușor antre
nament. Antrenorul Vasile Popescu a 
definitivat Iotul de 12 jucători: Dcmian, 
Cimpeonu, Gh. Valeriu, Spiridon, Nicu- 
lescu, Albii, Nosievici, Nedef, Giurgiu, 
Cr. Popescu, Kisner și Kiss. Aceștia 
vor părăsi Capitala în cursul zilei de 
mi ine.

Selecționabilii au 
mele zile o formă
ce ne face să privim cu încredere prezen
ța lor Ia campionatul european. în ace
lași timp, fiecare jucător este conștient 
de importanța participării la această 
competiție, de faptul că echipa noastră 
reprezentativă datorează iubitorilor bas
chetului din țară o comportare cît mai 
bună. Semnificativă este în acest sens 
declarația lui Martori Spiridon, căpita
nul formației:

„Ua IUroolaw vom lua parte la una 
din cele mai dificile ediții ale „europe
nelor". Știm acest lucru foarte bine și 
de aceea avem obligația să luptăm in 
fiecare joc cu toată voința, cu toată 
răspunderea. Fiecare meci este la fel de 
greu și va trebui să ne mobilizăm toate 
forțele, să apelăm la toate cunoștințele 
tehriico-tactice, pentru a justifica încre
derea care ni s-a acordat. Sper că de 
data aceasta vom obține o performanță 
bună, mult așteptată de cei care ne ur
măresc activitatea zi de zi".

SITUAȚIA ÎN „CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

7—2 (5—0)

Tur I

2—0 (1-6) l—0
6—0 (2—0) 2—0

0—0 1—0
3—0 (1—0)

3— 0 (0—0)
1—0 (0—0)

4— 0 (1—0)
1—0 (0—0)
3—3 (2—1)

1—2

Campionatul mondial feminin Au luat sfîrșit Jocurile sportive
mediteraneene

Margareta Teodoresctt ? pierdut 
iar Margareta Perevoznic 

în felul acesta, șansele re- 
a se cla9a in 

scăzut simțitor.
romîne de 
locuri au

în runda a VII-i echipa noastră 
suferit o surprinzătoare kifrîngete c 
scorul de 2—0 în fața formației bu 
gare
la Asenova 
ia I vanova. 
prezentativei 
primele trei

Ia celelalte întîlniri ale rundei s-au 
înregistrat rezultatele: U.R.S S.—Mon
golia 2—0, Iugoslavia—Polonia 2—0, 
Olanda—Belgia I—l, R. D. Germa'-ă 
—Monaco l*/ 2—‘/y. Austria—Scoția 
1—0 (1), Ungaria—R. F. Germ nă — 
ambele partide întrerupte.

IN CLASAMENT sau 
echipe : formația U R.S.S 
cea a Iugoslaviei cu 12 
3. Olanda 8*/ 2 p. 4—5.
nia 8 p, 6—î. R. D. Germană, RO- 
MfNlA "*/ 2 p, 8. Mongolia 7 p. 
Austria (1) 5 p, 10. Bulgaria (1)4 
11. Scoția (1) 3'/2 p, 12. Belgia 3 
13—14. Ungaria (3), Monaco ‘2l/2 
15. R F. Germană (2) 2 n.

Aseară, în cea de a VllI-a rundă, 
echipa Kotuiniei a fost liberă.

dvtașat doaî 
cu 13 p și 

p. Urmează : 
S.U.Ă., Polo-

9.
P.
P.
P.

La Neapole au luat sfîrșit Jocu
rile sportive mediteraneene. Iată ul
timele rezultate :

ATLETISM : suliță — Lievore (Ita
lia) 77,75 m; înălțime — Bogliato 
(Italia) 2,03 m ; triplu salt — Areta 
(Spania) 15,65 m ; greutate — Meconi 
(Italia) 17,82 m ; 10.000 m — Gamoudi 
(Tunisia) 29:34,2; 110 m.g. - Chardel 
(Franța) 13,9; 200 m — Berruti (Ita
lia) 21,1 ; 400 m — Hublot (Franța) 
47,6; disc — Radoșevici (Iugoslavia) 
53,96 m ; prăjină — Leșek (Iugoslavia) 
4,75 m — nou record iugoslav ; ciocan 
— Bezjak (Iugoslavia) 63,59 m ; ma
raton — Bekir Ben Aissa (Maroc) ; 
50 km marș — 
33:13,0 ;

CICLISM - 
(4000 m) finală : 
die orară 51,352 
4:44,74 ; tandem : 
(180 km) : Bazine (Franța) 4h57:38,0.

FOTBAL : Italia — Maroc 4—1, 
Turcia — R.A.U. 3—1, Tunisia — Si
ria 3—1, Spania — Malta 8—0. în fi
nală : Italia — Turcia 3—0 (Turcia 
a jucat in 10 oameni din min. 21, 
cind Nedim a fost accidentat) ; pen
tru locurile 3—4: Spania—Maroc 2—1.

TENIS DE CÎMP, semifinale bărbați: 
Santana (Spania) — Pilici (Iugosla
via) 6—2, 4—6, 6—1, 6—1 ; Pietrangeli 
(Italia) — Iovanovici (Iugoslavia)

4-6, 4-6, 6-4, 6-3, 8-6; finală: 
Pietrangeli — Santana 5—7, 6—4, 0—6, 
6-0, 7-5.

BASCHET: Italia — Iugoslavia 
71-64 ; Spania — R.A.U. 92-75. Fi
nala : Italia — Spania 97—91.

SCRIMA — spadă : Dreyfus (Fran
ța) 6 v.

VOLEI, finală:
3-1.

în clasamentul
întîi este ocupat 
medalii de aur,
17 medalii de aur, Iugoslavia și Tur
cia câte 10.

Iugoslavia — Italia

final pe țări, locul 
de Italia cu 41 de 
urmată de Franța

Dinamo București—Motor Jena
Dukla Praga—VSC La Valetta Malta
Internazionale—Everton
F.C. Ziirich—D.C. Dundalk
Partizan Belgrad—Anorthosis Cipru 
Gornik Zabrze—F.C. Austria Viena 
Galatasaray Istanbul—Ferencvaros 
Partizan Tirana—Spartak Plovdiv 
F.C. Distillery—Benfica Lisabona 
Monaco—A.E.K. Atena
Valkaskoken Helsinki—Jeunesse d'Esch 
Standard Liege—Norrkoping
Glasgow Rangers—Real Madrid 
Ski Og. Lyn—Borussia Dortmund 
Esbjerg—PSV Eindhoven

CAMPIONATUL ÎN DIFERITE ȚĂRI
R.S.F. IUGOSLAVIA (etapa a S-a) : Steaua 

roșie — Sarajevo 2—0; Treșnjvca — Velej 
Mostar 2—1, Rjeka — O.F.K. Beograd 2—2. 
Vojvodina — Partizan Belgrad 0—3 I, Rad- 
nicki — Novisad 3—1, Hajduk Split — Var 
dar Skoplje 0—I 1 Jelezniciar — Dinamo 
Zagreb 1—1. Clasament : Steaua roșie 10 
p, O.F.K. Beograd și Dinamo Zagreb cîte 
8 p; Partizan și Skoplje cîte 7 p etc. 
locul 8 se află Vojvodina cu 6 p.

R. P. UNGARA (etapa a 8-a) : Vasas 
Szeqed 1—0, Komlo — Debrețin 3—2, Dorog 
— Gyor 0—0, Csepel — Pecs 3—2, Ferenc
varos — Tațabanya 1—1 l M.T.K. — 
gyor 0—0, Honved — Ujpesti Dosza 
Clasament : Komlo 12 p, Ferencvaros 
(cu un joc mai puțin), Ujpesti Dozsa 
•ta.

D.R.

4—1 (2-») .
1—0 (t-0)

0—1 (0—(b) •
2—4 (2-i;
3—4 (1-2)

GERMANA (etapa a 5-a)

Po

Dios-
2—1.
11 P

11 p.

Magdeburg — Chemie Leipzig 1—I 
Rostock — Lokomotiv Stendal 2—1 
Leipzig — Vorwârts Berlin 1—1, 
Berlin — Motor Jena 5—2 1, Motor 
— Wismut Aue 1—0, Turbine Eriurt 
mie Halle 0—0, Motor Zwickau ■ 
Karl Marx Stadt 1—5 ț Clasament 
Bostock 8 p, Chemie Leipzig și M< 
nach cite 7 p.

AUSTRIA (etapa a 5-a) : Wienr 
klub — Dornbirn 1—1, Wiener At! 
-— S.V.S. Linz 2—2, Grazer A.C. — 
Viena 2—0 1, Admira -— Kaptenb 
Vienna — Schwechat 1—2, L.A.S.E 
pid Viena 1—2, Simmering — Wier 
tadt 3—1. Clasament : Schwechc 
Wiener Sportktub și Rapid cite 9 ț

ITALIA (etapa a 4-a) : Torino 
Atalanta — Roma 1—0, Bar 
0—0, Bologna — Fiorentina 
— Lanerossl 0—I, Inter —- 

Lazio —• Genoa 1—0, Mesinc 
Sampdoria — Juventus 0—2

Pamich (Italia) 4 h

urmărire pe echipe 
1. Italia 4:39,48 (me
lon) ; 2. Franța
Italia, Franța ; fond

Muscelul Cimpulung-Weridas Vitenberge 13-7
WERIDAS (prin telefon). — Tînăra 

formație Muscelul din Cimpulung și-a 
încheiat turneul în R. D. Germană cu 
o frumoasă victorie, 
selecționatei Weridas 
scorul de 13—7.

Iată rezultatele 
muscă : A. Sinaion i 
și-a trimis în două : 
la podea, a obținut i 
la puncte în fața I 
(Weridas). Cat. cocoș : L Negru cîș-

obținută în fața
Vitenberge cu

> tehnice: cat. 
(Muscelul) după ce 
rînduri adversarul 
o meritată victorie 
lui Kapschmann.

Kop-

AGERPRES TRANSMITE:
• într-un meci internațional amical 

de baschet desfășurat la Wroclaw echi
pa R.P- Polone a învins cu scorul de 
76-59 (38-30) selecționata Izraelului.

• Primul meci penteu „Cupa cam
pionilor europeni" la tenis de masă 
(feminin) s-a disputat La Sofia intre 
echipa bulgara Slavia și formația 
maghiară Vorbs Meteor Budapesta. 
Au ciștigat jucătoarele maghiare cu 
5-2.

• Cu scorul de 126—119 puncte a 
ciștigat echipa de natație a R. F. 
Germane întilnirea cu reprezentativa 
Olandei, desfășurată in orașul Dort
mund. Echipa vestgermană a stabilit 
un record european la 4x100 m 
mixt 
liber 
care 
ținut

• La Freiberg (R.D.G.) s-au întîlnit 
echipele de box (juniori) ale R. D. 
Germana și R. S. Cehoslovace. Vic
toria a revenit boxerilor germani cu

desfășurat 
ciștigat

la cat. mijlocie, pe care l-a ciștigat de 
la americanul Fullmer. Noul șalanger 
al nigerianului este Joey Giardello. 
învingătorul din acest meci se va în- 
tilni cu maghiarul Laszlo Papp in ca
zul că acesta iși va apăra la 1 noiem
brie titlul de campion al Europei în 
fața spaniolului Folledo,

• CorHiy Rudhoff (R.F.G.) 
noul campion european de 

la cat. ușoară.

record
: (4:07,6) iar la ștafeta de 4x100 m 

a realizat 3:42,5 performanță, 
egalează recordul european de- 

t de echina Frarței.

meci, 
gazdă a

a început turneul
Echipa

14—6. în al doilea 
la Zwickau, echipa 
cu 12—8.

® în orașul Lyon
preolimpic de hochei pe iarbă. 
Angliei a învins cu scorul de 7-1 (2-0)1

echipa S.U.A., Japonia a întrecut cu 
1-0 (1-0) echipa Franței, iar Belgia a 
dispus cu 3—0 (0-0) de Italia. Pakistan 
a terminat la egalitate : 0—0 cu Spania. 
Olanda a întrecut cu 2—0 (1—0) Canada.

• în orașul Pirmasens, echipa mas
culină de popice a Iugoslaviei a învins 
cu scorul de 5 146-4 984 puncte echipa 
R.F. Germane. Meciul s-a desfășurat 
pe o pistă de asfalt. Cel mai bun re- 
zultat individual a fost realizat de iu- profesionist 

meciul desfășurat la Russelsheim, el 
l-a învins la puncte după 15 reprize 
pe fostul deținător al centurii, italia
nul Giordano Campari.

• Cel de-al 31-lea campionat de 
șah al U.R.S.S. se va deschide la 
21 noiembrie la Leningrad și va reu
ni 20 de concurenți. Ca invitați ai 
Federației unionale vor lua parte 
campionul mondial Tigran Petrosian, 
fostul campion mondial Mihail Bot
vinnik, campionul unional pe 
Viktor Koreinoi 
Paul Keres. La 
fost cunoscuți 14 
lificați in urma 
lelor: Polugaevski, Holmov, Stein, 
Spasski, Bondarevski, Bronstein, Sue
tin, Osnos, Nei, Nov^pașcin, Gufeld, 
Gipslis, Baghirov și Klovan.

goslavul Smoljanovici — 906 p.d.
• Duminica s-a desfășurat la Bar

lin meciul internațional die hochei fte 
gheață dintre reprezentativele R. D. 
Germane și Suediei. Echipa Suediei, 
cu o formație completă (inclusiv 
Tumba Johansson), a obținiut victoria 
cu 5—2 (1—1, 2—1, 2—0), după ce la 
un moment dat, in rep-riza a doua, 
gazdele au condus cu 2-1.

• Cel de-al 13-lea tur ciclist al 
R. P. Bulgaria s-a încheiat cu vic
toria sportivului bulgar Koțev. El a 
fost urmat in clasament de Nencio 
Hristov la 3:54,0 și de Bobekov la 
5:18,0. Ultima etapă Plovdiv — Sofia 
(180 km) a revenit alergătorului ger
man Lorke in 5 h 11:55,0.

« Boxerul nigerian Dick Tiger își 
va pune in joc la 7 decembrie la At
lantic City titlul de campion al lumii

este 
box

In

1962 
și marele maestru 

27 septembrie au 
dintre jucătorii ca- 
diaputării eemifma- 

Holmov,

0—0. 
dena 
tania

0, 
o—o, 
marcat că în cele 9 meciuri s-o 
doar... 9 goluri. Un asemenea „r< 
c-a înregistrat nicicînd în campio 
Han. Tn clasament, conduc P ologii 
tug, Milan și Lazio cu cî‘y p.

tigă priin neprezentarea adversarului. 
Cat. pană : I. Viștneeou (Muscelul) 
și Baetan (Weridas) au terminat la 
egalitate. Decizia nedreptățește pe 
boxerul romîn. Cat. semiușoară : 
Bittma>n (Weridas) b. ab. repr. a II-a 
I. Florea (Muscelul).

In cel mai frumos meci al galei 
Gh. Manea, în cadrul categoriei u- 
șoare, a întrecut la puncte pe Rtck 
(Weridas). Cat. semimijlocie :
peach (Weridas) b. dese. repr. a II-a 
Gh. Ciutrea (Muscelul) deși 
se terminase cu victoria prin K. O. 
a boxerului nostru.

La categoria
Gros (MusceLul) comportîndu-se foar
te bine în acest turneu b. p. Weidner 
(Weridas). Cat. mijlocie : WiHkovski 
(Weridas) b. ab. repr. I IV. Nicu- 
(ae (Musoelul). Cat. semigrea : T. 
Felea (Muscelul) b. dese. repr. a II-a: 
Monthei (Weridas). La categoria grea 
O. Oiolooa (Muscelul) a încheiat seria 
victoriilor boxerilor muscelemi învin- 
gînd priin K. O. repr. a II-a pe 
Schultae (Weridas).

meciul

mijlocie mică : I.

GH. CREȚ*U  — conducătorul 
echipei

Echipa secundă
a învins Scoția

loc pe stadionul 
Galați, în prezența 

spectatori, întilnirea 
box dintre echipa

Aseară a avut 
Portul Roșu din 
a peste 5000 de 
internațională de
secundă a țării noastre și naționala 
Scoției. La capătul unor meciuri viu 
disputate, pugiliștii rornini au ciștigat 
întilnirea cu scorul de 5-3. La catego-

ANGLIA (etapa a 10-a) : foeffie 
—1 Aston Villa 1—0, Arsenal —: Bur 
Fulham — Bolton 3—1, West Broi 
bion — ipswigh 2—I, Liverpool - 
2—1 1, Notingham — Blakburn Ro: 
Sheffield Wednesday — Birmingl 
Blackpool — Stoke City 2—I, To 
Westham United 3—0, Wolwerho 
Chelsea 4—-1, Manchester United 
ster 3—1. Clasament : Tottenham 
9 jocuri urmată de Mancheste: 
Westham United, Sheffield United 
ham cu cite 14 p din 10 meciuri.

SPANIA (etapa a 3-a) : Real 
Valladolid 3—0. Cordoba — El 
Espanol — Atletico Bilbao 4—0. 
Oviedo 1—0, Valencia — Levante 
tevedra — Sevila 0—0, Barcelon. 
eia 5—I, Saragosa — Atletico Mr 
Clasament : Betis 6 p, Saragosa 
cetona și Real Madrid cite 4 p.

• Tn celelalte competiții euro;’ 
vor avea loc alte intilnirl din - 
mului tur :

..Cupa cupelor" : Union Sporti 
burg—SV Hamburg

..Cupa orașelor tîtguri" t Raci 
Paris—Rapid Viena, Juventus T 
Beograd, Hertha—Roma.

La închiderea e

a țării noi
3CU

riile ușoară și semigrea, o« 
au avut reprezentanți.

Iată rezultatele tehnice : 1 
b. p. Cluscki; O.udu b. p 
Moldoveanu li. p. Armstrt 
Kcnzie b. p. Gh. Anton; P« 
Mîrza; Leov b. dese. Croi 
b. p. M. Mariuțan; V. Ma 
dese. Drydeti.

X X Redacția și administrația; sir. Vasile Conta nr, 16, telefon 11.16.05, Interurban Î2, nr. 1—2. întreprinderea Poligrafică „Informația”, sir, Br^zoianu 23—25.


