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CUPA DINAMO LA GIMNASTICĂ

Primul concurs important 
al sezonului de toamna la 
gimnastică îl constituie „Cu
pa Dinamo*, care se va des
fășură vineri și sîmbătă în 
Capitală.

ÎNAINTEA CAMPIONA
TELOR REPUBLICANE DE 

TIR
Trăgătorii fruntași se pre

gătesc cu asiduitate în ve
derea campionatelor repu
blicane rezervate seniorilor 
și senioarelor. La Tunari, în
deosebi, fruntașii tirului nos
tru, componenței lotului olim
pic, fac ultimele retușuri în 
pregătirea tehnică. Datele 
desfășurării campionatelor 
noastre republicane (9—14 
octombrie) corespund de alt
fel cu forma sportivă maxi
mă a trăgătorilor, formă pe 
care trebuie să o aibă la 
Jocurile Olimpice de la To
kio. Așteptăm de aceea o 
comportare cît mai bună din 
partea lotului, ca și a celor 
peste 200 de concurenți care 
și-au anunțat participarea la 
întreceri.

Iată și programul : vineri, 
ora 17, sala F.R.G. (Recol
ta) : exercițiile impuse; sîm
bătă, ora 17, sala Dinamo : 
exercițiile liber alese.

ELEN I LEUȘTEANU-
POPESCU

UN NOU ANTRENAMENT 
AL LOTULUI DE RUGBI
Ieri pe stadionul 23 August, 

lotul republican de rugbi a sus
ținut un nou antrenament. De 
data aceasta s-a lucrat pe com
partimente, separat : înaintarea 
sub conducerea prof. N. Pădu- 
reanu, iar treisferturile sub su
pravegherea antrenorului D. 
Manoileanu. In lot au reintrat 
Marihache și Sava.

Miercuri 9 octombrie, echipa 
selecționată va juca cu o com
binată Gloria — Progresul.

DINAMOVIADA 
ÎNOTĂTORILOR

Tradiționala competiție inter
națională de notație — Dinamo- 
viada — se desfășoară anul a- 
cesta la București. Și-au anun
țat participarea înotători, jucă
tori de polo și săritori de pe 
trambulină de la Dinamo Mos
cova, Dozsa Budapesta, Dinamo 
Berlin, Ruda Iivezda Praga, 
Spartak Sofia și, bineînțeles, de 
la Dinamo București. întrecerile 
se vor desfășura între 17—20 
octombrie la ștrandul Tineretu
lui.
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UN REUȘIT JOC DE VERIFICARE:
I OTUL OLIMPIC - FORTUNA OELEEN 5 0 (3-0)

INTÎLNIRI ALE SPORTIVILOR DIN IAȘI 
Șl R.S.S. MOLDOVENEASCĂ

IAȘI 2 (prin telefon). Marți au avut loc ultimele întîlniri prie
tenești dintre sportivii din localitate și cei din R.S.S. Moldove
nească. La șah Selecționata Iași a învins Selecționata Chișinău 
cu 3'/;—lz/î. BASCHET : Voința Iași — Moldova Chișinău 61—53 
(30—23), după un meci cu multe faze spectaculoase. FOTBAL : 
C.S.M.S. — Constructorul Bălți 2—1 (1—1). (G. Vasiliu și Eug.
Ursu — coresp.).

CONCURS ATLETIC LA SIENA
La sfîrșitul acestei săptă- 

mîni se va desfășura la Sie
na (Italia) un concurs inter
național de atletism. Țara 
noastră va fi reprezentată de
Șerban Ciochină, Valeriu 
Jurcă, Ana Sălăgean și Vio
rica Viscopoleanu.

Pregătirile loturilor de popice
Jucătorii noștri de popice, care alcătuiesc 

loturile reprezentative (A și tinerei, băieți și 
fete) își vor începe — de săptămîna viitoare 
— pregătirile în vederea întîlnirilor cu echi
pele R. D. Germane. După cum se știe, aceste 
partide vor avea loc între 16 și 18 noiembrie 
la București (echipele masculine și feminine 
prime) și Ploiești (selecționatele masculine și 
feminine de tineret). In cadrul pregătirilor sînt 
prevăzute două concursuri individuale de ve-

rificare : unul la 10—13 octombrie pentru lotu
rile A la București și altul pentru loturile de 
tineret la Ploiești, la 19 și 20 octombrie.

Doi dintre sportivii noștri fruntași și anume 
campionii republicani Dumitru Dumitru și Ma
ria Stanca, vor lua parte la sfîrșitul acestei 
luni la un mare concurs individual internațio
nal, la Bautzen (R.D.G.) : „Cupa Werner Selen- 
binder". întrecerile acestui concurs vor avea 
loc între 25 și 27 octombrie.
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Campionatele internaționale de atletism
ale R. P. Romine

Cel mai important concurs european <H anului

ieri program 
de atracție 
erau inai 

: jocul echipei noastre olim- 
care își verifica

Cu un înaintea 
întreceri olimpice din 
Japoniei, toți cei care 
dese să facă călătoria 
Tokio, și care bineînțeles 
înscrise pe cărțile de vizită 
performanțe care-i recomandă 
pentru aceasta, simt nevoia unui 
concurs important, în cadrul că- 
•uia să-și verifice practic pre
gătirea efectuată în acest an 
rreolimpic. La sfîrșitul săptă- 
mînii't. viitoare, rețin atenția 
două mari competiții internațio- 
lale : concursul preolimpic care 
se va desfășura chiar la Tokio 
•i cea dc a XV-a ediție a cam- 
lionatelor noastre internaționale.

marilor 
capitala 
se ^în

spre 
au

La București, pe pista sta
dionului Republicii își vor mă
sura forțele atleți și atlete din 
23 de țări : Anglia, Austria, 
Belgia, Bulgaria, Celioslovacia, 
R.P.D. Coreeană, Cuba, Fin
landa, Franța, R.D. Germană, R. 
F. Germană, Grecia, Italia, Iugo
slavia, Luxemburg, Norvegia, O- 
landa, Senegal, Suedia, Turcia, 
Ungaria, U.R.S.S. și firește, 
R.P. Rotnînă. In afara acestora, 
mai este așteptată confirmarea 
de participare a atleților din 
Kenia și Polonia. în total, vor 
lua parte la întreceri peste 300 
de atleți. și atlete, reprezentînd 
4 din cele 5 continente: Eu
ropa, Asia, Africa și America.

In felul acesla, întrecerile de 
la București nu numai că sînt 
cele mai înseninate din lungul 
șir al acestei tradiționale com-

(Continuare in pag. a 4-as)

Ploieștenii au avut 
de fotbal. Punctele

| ale acestui program 
mulțe

' pice, care își verifica forma cu 
o săptămînă înaintea meciului a- 
mical cu Turcia și care număra 
în rindurile sale opt jucători di- 
namoviști, învingători la Jena ; 
„premiera" unei echipe olandeze 
în tara noastră și, de ce n-am 
spune-o, reintrarea unuia dintre 
favoriții ploieștenilor — Dridea I 
— în linia de atac a reprezenta
tivei. Se poate spune ea meciul 
Lotul olimpic—Fortuna Geleeh a 
mulțumit, în general, iar scorul 
de 5—0 (3—0) cu care s-a înche
iat partida reflectă în bună parte 
munca serioasă care se desfășoa
ră în cadrul lotului.

La fluierul arbitrului Mihai 
Popa s-au aliniat următoarele 
formații :

LOTUL OLIMPIC: Datcu — 
Popa, Nunweiller III, Ivan—Pe
tru Emil, Koszka—Ptrcălab, Con
stantin, Ilridea 
llaidu. (După 
ceanu ).

FORTUNA: 
kers, Van der Hart, Mommers— 
Notermans, Morsels'-—Piters, lie- 
lien, Kitten, Gerards, llhyn. (Au 
mai jucat : Frederiks și Krull).

Mai întîi, cîteva cuvinte despre 
oaspeți. Fortuna Geleen, earc ocu
pă locul 2 în campionatul olan
dez, are ca trăsătură principală 
masivitatea (jucători înalti, bine 
legați, cu un joc atletic, curat), 
la care se adaugă o bună tehnică

I, Țircomicu, 
pauză, Crâini-

V ogels—Quadak

individuala, o remarcabilă orga
nizare a jocului și — ceea ce ne-a 
plăcut în mod deosebit 
de ieri — o evidentă 
de repliere în apărare 
oportună la contraatac.
marcat în rîndurjle formației oas- 
pe jocul foarte bun al apărării, 
în care a excelat Quadakkers, a- 
plaudat de public alături de co
legii săi Ilorsels, Bcncn și Piters. 
Acesta din urmă, internațional 
belgian, a fost un adevărat „spi- 
ridiuș“, cu un Joc derutant, greu 
dc controlat.

Dacă așa s-a prezentat echipa 
oaspe, cum se explică scorul de 
5—0 cu care a pierdut? Și pen
tru că vorbim de oaspeți, trebuie 
să arătăm că la calitățile de mai 
sus

în meciul 
capacitate 
ți ieșirea 
Am rc-

și la impresionanta forță

t

Un frumos concurs internațional 
de motociclism viteză

— OASPEȚII AU LĂSAT O BUNA IMPRESIE —

Duminică la Tulcea

A DOUA EDIȚIE A „CUPEI

Marți după-amiaza mii de 
bucureșteni au venit pe traseul 
din Șoseaua Nordului pentru a 
asista la concursul internațional 
de rr.otociclism la care au luat 
parte cei mai buni alergători din 
țara noastră și doi valoroși re
prezentanți ai sportului cu mo
tor din Italia. Timpul frumos a

cmc) și că i a făcut compatrio
tului său Vittorio Zacchiroli „ca
dou" primul loc la 175. cmc ne 
face să-i acordăm elogii. In pri
nțul rînd ne-a impresionat ma
niera sa de alergare, tehnica ex
cepțională în viraje și tehnica 
dublată de temeritate la depășiri 
efectuate cu o viteză de peste

MIRCEA COSTEA 
RADU URZICEANU

(Continuare tn pag. 3a)

Prograinul lotlialiMic 
dc simbătâ $i duminică

SPORTUL POPULAR4 LA CAIAC-CANOE
Duminică, Ia Tulcea, un 

eveniment așteptat cu inare 
interes de sportivii din loca
litate și din împrejurimi: 
ediția a doua a „Cupei Spor
tul popular". Competiția are 
drept scop angrenarea tine
rilor și tinerelor din Delta 
Dunării în practicarea organi
zată a sporturilor nautice și 
depistarea de noi elemente 
talentate, cu perspective, pen
tru lotul de caiac-canoe al 
centrului organizat de 
F.R.S.N. la Tulcea. Noutatea 
acestei a doua ediții o consti
tuie faptul că pe lingă probele 
de caiac-canoe, au fost in
troduse întreceri de bărci 
pescărești.

Competiția este organizată 
de ziarul nostru, în colabo
rare cu consiliul raional 
UCFS Tulcea și cuprinde ur
mătoarele probe: caiac 1 se
nioare, caiac 2 senioare, ca
iac 1 seniori, caiac 2 seniori, 
caiac 1 juniori, caiac 2 ju
nioare, canoe 1 seniori, pre
cum și șase probe de bărci 
pescărești cu una și două pe-

rechi de rame. întrecerile au 
fost programate pc lacul Ciu
perca, începi ud dc la ora 9.

Regulamentul competiției 
prevede că un concurent 
poate participa la maximum 
două probe. In probele de 
juniori pot participa tinerii 
născuți în anii 1945—47 iar 
in cele de seniori sportivii 
născuți pînă în 1944. Vor fi 
oferite premii în echipament 
sportiv primilor trei clasați 
in fiecare probă.

Vestea organizării acestui 
concurs a stîrnit un viu in
teres în rindurile tineretului 
dintr-o serie întreagă de lo
calități ale Deltei. Pe listele 
de înscriere figurează zeci de 
nume de sportivi-începători 
sau avansați — din Tulcea, 
Sulina, Murighiol, Mila 23, 
Crișan, Maliuc, Malimudia, 
Somova și Periprava. Sînt 
centre de unde s-au ridicat 
multi dintre caiaciștii și ca- 
noiștii noștri fruntași, unii 
dintre ei maeștri și maeștri 
emeriți ai sportului, campioni 
mondiali.

Garagnani (4) in cursaAlergătorii italieni V. Zacchiroli (8) și L. 
de la 175 cmc.

probe consecutiv parcurgînd 65 
de ture (!) și cucerind 3 locuri 
I și un loc II1 Celălalt alergă
tor italian, Vittorio Zacchiroli, 
este și el talentat însă fiind 
mult mai tînăr decît colegul său 
de club nu are suficientă expe
riență.

Cu prilejul startului în cursa 
de 500 cmc alergătorii, spectato
rii -și organizatorii concursului 
(clubul sportiv Dinamo Bucu-

HRISTACHE NAUM 
ION DUMITRESCU

(Continuare in pag. a 2-a)

Foto: T. Chioreanu

permis concurenților să-și des
fășoare întreaga gamă a cunoș
tințelor tehnice și să pună în 
valoare forța mașinilor pe un 
traseu dintre cele mai grele.

Trebuie să spunem de la bun 
început că „omul nr. 1“ al con
cursului a fost talentatul aler
gător italian Luciano Garagnani. 
Nu atît faptul că a cîștigat trei 
probe (125 cmc, 250 cme și 350

pe oră. Este adevărat că100 km , 
cele două mașini Ducati (125 
cmc și 175 cmc) pe care a aler
gat în cele cinci probe ale în
trecerii erau excepțional pregă
tite. Luciano Garagnani a știut 
insă perfect să folosească forța 
mașinilor și a dovedit o pregăti
re fizică excelentă evidențiată de 
faptul că a luat parte la cinci

SlMBATA, stadionul Giulești, 
ora 13,30 : Tehnometal bucurești 
•—< Flacăra roșie București 
(camp, juniori); ora 15,30 : Teh- 
noinetal — Flacăra roșie (cat. 
C).

DUMINICA, stadionul 23 Au
gust, teien II, aia 10,00 : Meta
lul — Steaua; teren III, ora 
12,00 : Ș.S.E. nr. 2 — Flacăra 
Mo reni; teren IV, ora 8,30 : Vi
itorul Electronica — Știința Bucu
rești. Teren C.P.B., 
C.S.Ș. ----------  •
seliei, 
ria — 
dionul 
pid — ______
în cadrul campionatului repu
blican de juniori). Teren Gloria, 
ora 10,00 : Metalul — Știința 
Galați (cat. B.).

ora 11,30 :
— Progresul. Teren Ve- 
ora 11,00 : Dinamo Vjcto- 
Elecfrica Constanța. Sta- 
Giulești, ora 13,15 : Ra- 

Dinamo Bucureșîj (meciuri

„.Concursul pentru Insigna de Polisportiv''

ÎNSEMNĂRI HUNEDOBENE■■■

se-Sîmbătă 21 septembrie. Iu 
ditil consiliului regional UCFS 
Hunedoara era liniște. Se auzea 
doar țăcănitul unei mașini de 
scris. Secretara consiliului ne-a 
lămurit:

— Aproape toți activiștii no
ștri sînt pe teren. Tovarășul pre
ședinte Bucur este la Alba lu- 
iia. Pe tov. Fane, vicepreședinte 
cu problemele tehnice, îl găsiți la 
Hunedoara... Pe tov...

Sîmbătă și duminică pe tere
nurile de sport ale regiunii Hu
nedoara zeci și sute de tineri por
neau să se întreacă pentru obți
nerea normelor din cadrul „Con
cursului pentru Insigna de Po
lisportiv". Iată dc ce deplasarea 
pe teren a activiștilor consiliului

regional, la sfîrșit' de săptămînă, 
era cît se poate de firească.

Ca în întreaga țară, și în re
giunea Hunedoara rezultatele au 
început să fie consemnate. La 
Corvinul Hunedoara cîteva zeci 
de tineri se pregătesc să pri
mească „Insigna de Polisportiv". 
La Petroșeni, după cum ne spu
nea tov. Staicu Băloi, secretarul 
clubului sportiv orășenesc Jiul, 
sîmbătă și duminică aproape 80 
de elevi ai școlii medii și ele
mentare din localitate și-au tre
cut primele norme. S-ar părea 
deci că peste tot in regiunea Hu
nedoara s-a luat „startul" în cu
cerirea „Insignei de Polisportiv".

(Continuare in pag. a 2-a)



Carnet turistic PENALIZĂRI DIN TRIBUNĂ

Popas într-o lume de basm
Din Novaci, clrumețind cale de o oră 

sub cupola umbroasă a fagilor, ajungi 
în satul Polovragi. Aci, pe malul sting 
al zgomotosului Olteț, pitită la umbra 
deasă a pădurii, te întîmpină o veche 
mănăstire care și-a uitat de mult anii 
cînd a fost construită. Susurul apei 
ce curge din belșug intr-un bazin de 
piatră te îndeamnă parcă să adăști o 
clipă. O clipă, pentru că sub frunzi
șul fagilor seculari, drumeția este 
mai plăcută. De aici dăm de drumul 
forestier care lasă într-o parte și alta 
cărări bătătorite de turme ce urcă pe 
wrțurile ascuțite ale munților. De-a 
lungul drumului ne Însoțește spume- 
girul Oltețul.

... După o jumătate de ceas, am 
ajuns la intrarea în peșteră. Pe sub 

r pereții umezi pătrunzi apoi in „tinda" 
peșterii care oferă privirilor comoara

a stalactitelor și stalagmite- 
lungul ariilor natura a plăs- 

■ - - ■ ,«

fantastică 
lor. De-a 
miiit aici — ca și In celelalte „saloane' 
ale peșterii — o lume de basm, 
populată cu o uimitoare varietate de 
stiluri arhitectonice, in care, alături de 
„bolțile imense", întilnești arcadele 
largi, tivite de țurțurii stalactitelor, in 
forme curioase, ele atirnă de ta
vanul tindei, se lipesc de pereții de 
mică sclipitori, se unduiesc pe sub 
arcurile de bolți și în cele din urmă 
subțiindu-și „trupul" ating pardoseala.

Te rupi cu greu de vraja care te în
văluie și pornești meet spre ieșire. A- 
fară e răcoare. Pale fumurii de ceață 
plutesc pe crestele codrilor. Departe, 
in stingă peșterii, se deschid lumini
șuri, se deslușesc satele împrăștiate 
pe-ncheieturile măgurilor de la gura 
Văii Oltețidui.

Campionatele republicane de călărie. 
Examen de sfîrșit de an. Note pentru 
tehnicitate, pentru tactică și pregătirea 
fizică, pentru curaj și dîrzenie. Arbitrii 
sînt cu ochii pe... obstacole. Fiecare 
greșeală este penalizată cu prompti
tudine. Conform regulamentului. Trei 
puncte pentru „refuz", patru puncte 
pentru o bară dărîmată...

Au fost și abateri pentru care re
gulamentul nu prevede sancțiuni. Ele 
au fost însă penalizate cu fermitate de 
opinia publică, de spectatori. Și aceasta 
înseamnă mult 1

Festivitatea de deschidere a cam
pionatelor este, întotdeauna, un mo
ment pe cit de important, pe atît de 
spectaculos. Sportivii se prezintă că
lare, în echipament de concurs. Aplau
zele spectatorilor îi însoțesc cînd trec, 
la trap, prin fața tribunelor.

Așa a fost și în acest an. Numai

că, spre regretul nostru, la festivita
tea de deschidere a campionatelor am 
înregistrat absența unuia din călăreții 
noștri fruntași, Constantin Vlad, de 
mai multe ori campion al țării și mem
bru al echipei reprezentative de obsta
cole. A „motivat" astfel, antrenorului t 
„Ce, să mă schimb și să încalec pen-

fe teme educative

tru cîteva minute N-a vrut și pace. 
S-au depus și insistențe. Degeaba. Ce, 
nu erau destui care să defileze î

Gestul a impresionat neplăcut. Și a 
surprins. Constantin Vlad este un că
lăreț tînăr, deosebit de talentat. Am 
consemnat de multe ori rezultatele ex
celente obținute în țară sau peste

CAROL BORA

CIC1IȘM

Ori velodromul, ori șoseaua
în ultimul timp competițiile cicliste 

an reunit un număr mereu sporit de ti
neri alergători. Printre aceste concursuri 
se înscrie și „Cupa regiunilor", rezer
vată juniorilor și tinerilor alergători. 
Această competiție a înviorat activitatea 
juniorilor din Brăila, Brașov, Ploiești, 
București, Tg. Mureș și Cluj, orașe care 
au fost angrenate în întrecerile actualei 
edi|ii, Constituind un bun prilej de 
depistare a elementelor talentate. Tre
buie să spunem Insă că de pe lista par- 
ticipanjilor au lipsit sportivi din ora
șele Timișoara, Constanța ș.a., unde 
ciclismul se poate practica cu bune re
zultate. Și încă ceva. In reprezentativa 
orașului București, cîștigătoarea trofeu
lui, au figurat, Ia ultima fază desfășu
rată sîmbătă și duminică la Brăila, D. 
Panaitescu. din lotul olimpie de pistă, 
L. Mna|acanian, V. Alexiu ș.a. Pe 
aceștia i-am văzut adesea în concurau-

rile <te pe ovalul de beton, ceea ce denotă 
cS antrenorii folosesc aceleași cadre în 
întrecerile de fond ca și în cele de pe 
velodrom. Urmarea: ciăviștii ominti|i 
mai sus an obținut în multe concursuri 
rezultate slabe. Nespccializîndu-se în- 
tr-un gen de alergări, e și norma] ca 
aceștia să nu poată progresa pe măsura 
posibilităților reale. Deci, 
trebuie să
soseaua

Steaua a cucerit titlul de campioană a țării
Intîlnirea cea mai importantă a cam

pionatului republican de tenis pe echi
pe, Steaua—Dinamo s-a încheiat cu 
victoria primei formații cu Scorul de 
9—4. Steaua (antrenori Marin Viziru

ÎNTRECERE

de

BUNI CICLIȘTI P1STARZI 
ÎN -----------

tinerii cicliști
alcagfi: ori velodromul,

CEI MAI

11,1 E NASTASE

Incepînd
niunilor cicliste 
gram: timp de mai bine de o saptămină 
vor putea asista pe velodromul din par
cul sportiv Dinamo la ultimele întreceri 
«le campionatelor republicane de pista

simbltă, aniato-rii 
vor avea nn bogat pro-

Dinamo Bacău
— RESTANȚELE DE IERI

o DINAMO BACAU — STEAUA 
(m) 5—3 (4—3) I Băcăoanii au con
firmat forma bună și victoria asupra 
Rapidului. Ei au jucat ermetic în apă
rare, calm, variat și în continuă miș
care în atac.

Echipa bucureșteană n-a putut să-și 
desfășoare jocul și să încline balanța 
In îavoarea sa, în ciuda celor 6 bare 
avute. Au marcat: Borobăț, Mirea, 
Sauer și Moldovan 2 pentru Dinamo, 
Nodea, Gruia și Schmidt pentru Stea
ua. Bun arbitrajul lui C. Căpățînă 
(Buzău). (Gh. Dalban, coresp.).

• în campionatul masculin, astăzi 
se dispută meciul Rafinăria Teleajen — 
Dinamo București.

Steaua 5-3 (4-3)!
DIN CATEGORIA

rencele au încercat poarta de la 
tanță, dar în majoritatea cazurilor șu
turile lor s-au oprit în blocajul ad
vers. (P. Rad vani, coresp.)

A —
dis-

și Constantin Chioaru) a cucerit pe 
merit titlul de campioană a țării. Pri
ma noastră echipă a cuprins un lot 
omogen, cu jucători bine pregătiți. 
Menționăm pe toți componenții forma
ției, Petre Mărmureanti, Constantin

Un frumos concurs internațional

• ȘTIlNțA CLUJ — CONSTRUC
TORUL TIMIȘOARA (f) 14—6 (4—2). 
Gazdele au desfășurat un joc frumos 
și eficace și au obținut o victorie clară. 
Atacul a fost în mare vervă. Timișo-

(Urmare din pag. 1)
rești) l-au sărbătorit pe maestrul spor
tului N1COLAE BUESCU care marți 
a participat la cea de-a 500-a cursă 
din cariera sa de motociclist, care în
sumează 35 de ani. Cu acest prilej îi 
adresăm și noi calde felicitări și urarea 
de a realiza noi recorduri de longevi
tate sportivă

In confruntarea cu valoroșii alergă
tori italieni sportivii noștri au arătat

ÎNSEMNĂRI hunemrene
A

(Urmare din pag. 1)

Iată însă că la sediul consiliului clu
bului orășenesc Deva am avut o sur
priză I Tocmai aici, adică la doi pași 
de consiliul regional, pînă la data so
sirii noastre nu se făcuse încă nimic. 
Abia în ziua aceea tov. Nieolae Pepe
nar — secretarul eiubtilui — întocmea 
planul de măsuri ce se vor lua pen
tru organizarea întrecerilor. Dar pînă 
la întreceri tovarășii din consiliul clu
bului orășenesc Deva își propuneau în 
planul pe care îl redacta tov. Pepenar 
să instruiască consiliile asociațiilor pî
nă ia 20 octombrie și după aceea să 
înceapă întrecerile. Vor începe bineîn
țeles dacă nu cumva consiliile asocia
țiilor nu vor face și ele planuri în care 
să prevadă... o nouă și lungă etapă de 
instruire și alte măsuri „organizatori
ce".

S-ar putea totuși ca unele asociații 
din orașul Deva să «ceapă întrecerile 
fără ea tovarășii din consiliul clubului 
orășenesc să știe de acest lucru. Piuă 
cînd o să aștepte tovarășii de la Mine
rul Deva — asociație cu peste 1 500 
membri — C.F.R. Simeria, Corvimil 

' Deva sau din celelalte 33 de asociații

cu peste 11 000 de membri UCFS, cînd 
în alte orașe primele norme s-au tre
cut de mult ? Sau poate chiar la vreo 
școală din Deva tovarășii N. Pepenar, 
P. Baleia sau V. Lazăr vor avea sur
priza să vadă cum o parte din cei 
2 400 de elevi ai orașului au pornit 
in întrecere mai înainte ca activiștii 
consiliului clubului orășenesc să „dea 
drumul" la planul de măsuri pe care 
îl întocmesc cu... minuțiozitate și mult 
calm.

Tot așa de încet — nu știm dacă și 
sigur — se pare că lucrează și comisia 
de propagandă. Ne așteptam ea aceas
tă comisie să fie un sprijin prețios în 
munca de popularizare a întrecerilor. 
Dar pînă la 21 septembrie comisia de 
propagandă (președinte tov. Oliviu Sir- 
bu) nu s-a întrunit nici măcar pentru 
a discuta sarcinile și măsurile ce vor 
trebui hiate pentru susținerea și popu
larizarea „Concursului pentru Insigna 
de Polisportiv".

Credem că e necesar ca la viitoarea 
deplasare pe teren a tovarășilor de 
consiliul regional UCFS, cineva 
treacă și pe la... Deva. Mai precis 
la consiliul clubului orășenesc I

că posedă avansate cunoștințe tehnice. 
Chiar conducătorul delegației italiene 
— dl. Duilio Fenara — sublinia faptul 
că motocicliștii rornini sînt talentați, 
combativi și foarte curajoși. In între
cerea de marți merită a fi subliniată 
în primul rind comportarea maestrului 
sportului Mihai Dănescti — învingă
tor la 500 cmc — precum și a maeștri
lor sportului Mircea Cernescu, Gh. Ion, 
Ludovic Sabo care au făcut față în
trecerii cu oaspeții. S-au mai remarcat 
Iosif Popa, Ion Pasat și Ștefan Flo
rian.

lată rezultatele tehnice: 125 cmc — 
î. L. Garagnani (Italia); 2. L. Sabo 
(Dinamo) ; 3. Iosif Popa (Dinamo); 
4. NV Mezincescti (Loc. 1’1.) ; 5. N. Ne- 
gulici (Dinamo); 6. FI. Costacbe
(Steaua); 175 cmc: 1. Vittorio Zac- 
chiroli (Italia); 2. Luciano Garagnani 
(Italia): 3. L. Sabo (Dinamo); 4. I. 
Pasat (Dinamo) ; 5. FI. Ștefan (Loc. 
PL) ; 6. Iosif Popa (Dinamo); 250 
cmc: 1. L. Garagnani (Italia): 2. V. 
Zacchiroli (Italia); 3. FI. Ștefan (Loc. 
PL) ; 4. Al. Șuier (Steaua) ; 5. L. Sabo 
(Dinamo); 6. AI. Datcu (Steaua) ; 
350 cmc: 1. L. Garagnani (Italia); 2. 
Gh. Ion (Steaua) ; 3. V. Zacchiroli (I- 
talia); 4. E. Cheresteș (Steaua); 5. 
N. Burcă (Metalul) ; 6. C. Coman (Po
iana Cîmpina) ; 500 cmc: 1. M. Dă
nescu (Steaua); 2. M. Cernescu (Di
namo) ; 3. Gh. Ion (Steaua) ; 4. Gh. 
Voiculescu (Steaua) ; 5. E. Cheresteș 
(Steaua).

la 
să 
pe

★

Duminică se va desfășura la Cluj 
prima fază a finalei campionatului re
publican de dirt-track. La întreceri vor 
lua parte următorii alergători calificați 
în preliminarii: 1. Cucu, Gh. Voictdes- 
cu, M. Alexandrescu, C. Radovici, AL 
Sinea, AL Pop și R. Juică.

Năstase, Constantin Popovici, llie Năs- 
tase, Eleonora Roșianu și Radu Nicu- 
lescu, care au luptat Cu multă dîrzenie 
pentru vicioria culorilor clubului lor.

Dintre dinamoviștl, doar campionul 
republican Ion Țiriac și într-o oarecare 
măsură Sever Dron au corespuns aș
teptărilor. Ceilalți și mai ales Vasile 
Serester nu s-au comportat la nivelul 
posibilităților lor.

Marți, in ultima zi a întrecerilor s-au 
înregistrat următoarele rezultate: E- 
leonora Roșianu—lud it Dibar 6-4, 6-3 ; 
Constantin Popovici, llie Năstase—Se
ver Dron, Șerban Verone 6-3, 3-6, 3-6, 
6-1, 6-2; Mărmureanti, C. Năstase — 
Țiriac, Serester 6-3, 6-2, 3-6, 4-6, 4-6. 
Partida de dublu mixt, C. Năstase, El. 
Roșianu—Țiriac, I. Dibar a fost cîști- 
gată de ultima pereche prin accidenta
rea Ejleonorei Roșianu. C. Popovici—S. 
Dron 6-4, 6-4, 4-6, 6-4.

In privința arbitrajelor, se cuvine să 
subliniem modul competent și autori
tar cu care au condus Mircea Constan- 
tincscu și Florian Marinescu.

hotare de acest sportiv căruia, atît 
clubul Dinamo, cît și federația de spe
cialitate i-au creat condiții optime de 
pregătire. Pentru munca lui sîrguin- 
cioasă, pentru rezultatele bune reali
zate, Constantin Vlad a fost promovat 
în echipa noastră reprezentativă de 
obstacole. Și, numai în acest an, el 
a concurat la Nisa, Roma, Napoli, 
Viena, Olsztyn, Aachen...

Cum se explică atitudinea lui Vlad, 
refuzul său de a lua parte la o festi
vitate atît de importantă ? Nu cumva 
modestia care-1 caracteriza a făcut 
loc înfumurării, unor aere de vedetă ? 
Ar fi foarte grav. In orice caz, faptul 
că C. Vlad a cucerit — dttpă aceea — 
titlul de campion al țării la proba de 
categorie semigrea nu ne poate face 
să uităm gestul din prima zi a între
cerilor. Și n-ar trebui să uite nici 
clubul Dinamo.

...Proba de obstacole, categoria se- 
miu.șoară. Luptă grea pentru un loc 
fruntaș. Concurenți numeroși, bine 
pregătiți. Va cîștiga, desigur, cel mai 
bun. Un singur călăreț se pare câ gîn- 
dește altfel. Tînărul Victor Rădelu de 
la clubul sportiv Știința a intrat și 
el în probă. Cu calul Alina. O „pe
reche" fără prea multă experiență. 
Călărețul n-are suficientă experiență. 
Calul mai trebuie încă mult lucrat. Un 
element comun de care trebuia ținut 
seama în... anticiparea rezultatului. 
Victor Rădelu nu este însă de loc mo
dest. A trecut un obstacol-două și apoi 
calul s-a oprit. O „derobare" : 3 puncte 
penalizare. Rădelu a greșit. Poate și 
Alina, dar în primul rînd el, călărețul. 
„Intră” pe obstacol la fel. Altă oprire 
a calului. De data aceasta 6 puncte. 
Șansele de a ocupa un loc bun s-au 
irosit. Mai ales că Alina refuză să 
sară peste obstacol și a treia oară. 
Victor Rădelu este eliminat din probă. 
Concluzia : este nevoie de mai multăConcluzia: este nevoie de mai 
pregătire.

Rădelu gîndeste însă altfel. ȘTIE 
EL CE TREBUIE SA FACA. Și, în 
mijlocul terenului începe să lover ?ă 
calul cu cravașa în cap. Cu furie, u 
sălbăticie. Un spectacol care a dez
gustat și a revoltat totodată.

A fost chemat la juriu să i se atragă 
atenția. A răspuns obraznic: „Păi, 
dacă m-am... enervat 1“

Ne-am întrebat dacă de cite ori va 
fi nervos va proceda la fel. Credem 
că nu. Fie că va învăța, fie că — dacă 
va continua așa — i se va interzice 
să participe la concursuri. Antrenorul 
Mișu Măinescu are datoria să-l ajute 
să aleagă ceea ce trebuie.

DAN GIRLEȘTEANU

Programul returului campionatului republican
La 19 și 20 octombrie începe returul 

campionatului republican de lupte pe 
echipe, la care participă formațiile 
A.S.M. Lugoj, Unio Satu Mare, Pro
gresul Buc., C.S.M. Reșița, C.S.O. Ga
lați, Rulmentul Brașov. Eleciropufere 
Craiova, Steaua, Vagonul Arad, C.F.R. 
Timișoara, Steagul roșu Brașov, Vo
ința Tg. Mureș, Chimistul Baia Mare. 
Rapid Buc., Dinamo și Metalul. Fede
rația de specialitate a stabilit ca între
cerile de jupte libere să se desfășoare 
sîmbăta, iar cele de lupte clasice du
minica. lată programul returului cam
pionatului :

ETAPA I (19—20 oct.). Grupa I la Satu 
Mare (organizează Unio). Participă : A.S.M., 
Unio, Progresul, C.S.M. Reșița. Grupa a 
Il-a la Galați (organizează C.S.O.). Parti
cipa : C.S.O., Rulmentul, Electroputere și
Steaua. Grupa a IlI-a la Tg. Mureș (orga
nizează Voința). Participă : Vagonul, C.F.R., 
Steagul roșu și Voința. Grupa a IV-a la 
București (organizează Dinamo). Participa : 
Chimistul, Rapid, Dinamo și Metalul.

ETAPA A II-A (2—3 noiembrie). Grupa I 
la Lugoj (organizează A.S.M.). Participă : 
A.S.M., C.S.O. Galați, Vagonul și Chimis
tul. Grupa a 11-a la Timișoara (organizează 
C.F.R,). Participă : Unio, Rulmentul, C.F.R. 
și Rapid. Grupa a IlI-a la Craiova (organi
zează Electroputere). Participă : Progresul,

Electroputere, Steagul roșu și Dinamo. Gra
pa a IV-a la București (organizează Stea
ua). Participă : C.S.M. Reșița, Steaua, Vo
ința și Metalul.

ETAPA a III-A (9—10 noiembrie). G;-pa 1 
la Brașov (organizează Steagul zoșu)>, Par
ticipă : A.S.M., Rulmentul, Steagul roșu șl 
Metalul. Grupa a II-a la Satu Mare (orga
nizează Unio). Participă : C.S.O. Galați, Vo
ința, Unio și Dinamo. Grupa a IlI-a la 
București (organizează Rapid). Participă : 
Progresul, Steaua, Vagonul și Rapid. Gru
pa a IV-a la Reșița (organizează C.S.M.). 
Participă : C.S.M., Electroputere, C.F.R. și 
Chimistul.

ETAPA A IV-A (16—17 noiembrie). Grupa 
I la Tg. Mureș (organizează Voința). Par
ticipă : A.S.M., Electroputere, Voința și
Rapid. Grupa a II-a la Baia Mare (orga
nizează Chimistul). Participă : Unio, Steaua, 
Steagul roșu și Chimistul. Grupa a III-a Ia 
București (organizează Metalul). Participă ; 
Progresul, C.S.O. Galați, C.F.R. și Metalul. 
Grupa a IV-a la Arad (organizează Vago
nul). Participă : C.S.M. Reșița, Rulmentul 
Vagonul și Dinamo.

ETAPA A V-A (30 
brie). Grupa I la 
Dinamo). Participă :
și Dinamo. Grupa a II-a la București (or
ganizează Metalul). Participă : Unio, Elec
troputere, Vagonul, Metalul. Grupa a III-a 
la București (organizează Progresul). Par
ticipă : Rulmentul, Voința, Chimistul și 
Progresul. Grupa a IV-a la București (or
ganizează Rapid). Participă : C.S.M. Reși
ța, C.S.O. Galați, Steagul roșu și Rapid.

noiembrie — 1 decern- 
București (organizează 
A.S.M., Steaua, C.F.R.

ÎNTREPRINDEREA IMOUSTRIALĂ LOCALĂ 
LAZĂR ODON“ TG. MUREȘn

produce și livreazâ

- fire de masa plastica pentru tapițerie și marochinărie, 
precum și tuburi (moale), diferite piese injectate pînă la 100 
gr./buc. din polietilenă sau P.V.C.

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

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



ȘTIRI... ȘTIRI...
C.F.R. PAȘCANI — METALUL TÎR- 

GOVIȘTE 1—0 (0—0)

PAȘCANI 2 (prin telefon). Marți s-a 
lesfă.șurat în localitate întîlnirea res
tantă, de categoria B, C.F.R. Pașcani
— Metalul Tîrgovîște. Deși au dominat 
categoric, feroviarii au obținut doar o 
victorie la limită cu 1—0, prin golul 
nscris de Atanasiu (min. 67) la o în
vălmășeală în fața porții. (C. ENEA
— coresp.).
\STAZI LA TIMIȘOARA : ȘTIINȚA — 

VOJVODINA NOVISAD
Echipa iugoslavă Vojvodina-Novlsad 

și începe turneul în țara noastră ju-

companiacînd astăzi la Timișoara în 
echipei Știința. Tn continuarea tur
neului, fotbaliștii iugoslavi vor jura du
minică la Constanța cil Farul și 
miercuri la Arad cu U.T.A.

MECIUL R. P. ROMÎNĂ (TINERET) — 
TURCIA (TINERET) SE DISPUTA LA 

IAȘI
întîlnirea internaționala de fotbal 

dintre reprezentativele de tineret ale 
R. P. Romîne și Turciei se disputa 
miercuri 9 octombrie la lași.

Selecționata noastră de tineret sus
ține sîmbătă un meci de verificare cu 
C.S.M.S. Uși.

Un reușit joc de verificare:
Lotul olimpic-Fortuna Geleen 5-0 (3-0)

(Urmare din pag. 1)

n șut a atae-anților nu s-au adăugat 
i precizia necesară, decît spre sfîrșitul 
eprizei a doua.

Explicația principală a scorului o con- 
tituie însă jocul bun al echipei noastre, 
nai ales în prima repriză, pe care l-am 
►utea sintetiza astfel j

— o remarcabilă poftă de joe ?i dorin- 
a manifestă de a munci din răsputeri, 
are au caracterizat majoritatea eompo- 
enfilor ;
— joc colectiv și variat, cu pârtiei- 

area majorității jucătorilor, atît la fa- 
ele de atac, cit și la Cele de apărare, 
a cea mai mare parte a meoiuluj;
— inițiativă creatoare în atac, grefată 

e o bună orientare tactică, pentru scoa- 
srea adversarului din dispozitiv, ca și 
&ler:xen driblingului și a subtilităților 
i Sc constructiv ;
— randamentul sporit al apărării, 

tai ales pe partea lui Ivan, (deosebit 
e prompt și de calm ieri) și forma 
ună a lui Datcu ;
— activitatea susținută desfășurată 

i mijlocul terenului de către Petru, 
îreovnieu și mai ales Koszka;
— jocul hun al extremelor — care 

u atacat incisiv, mai ales în repriza 
iții — bazat pe aportul creator al lui 
onstantin;
— în sfîrșit, fazele de gol au fost 

instruite inteligent, eele cinci puncte 
ind rezultatul nu al unor situații ivite 
itîmptător sau 
ire, ci fructul 
spirte, care au

s-au încheiat
i din poziții dificile.
Afi obseivat, desigur, eă — vorbind 

: părjile pozitive ale jocului prestat

de echipa noastră — am făcirt unele re
serve asupra celei dc-a doua reprize. 
Intr-adevăr, în această a doua parte a 
jocului selecționabilii au manifestat o 
scădere a potențialului de joc, ceea ce 
a făcut ca ritmul jocului sa scadă, ac
țiunile lor să piardă din claritate. Am 
notat în carnete chiar perioade în care 
ini|iativa a trecut de partea oaspe|ilor, 
Care l-au solicitat mai mult pe Datou 
(minutele 50—60 și 70—90, adăugate 
la ultimele 10 minute din prima repriză). 
In aceste perioade, atacul a pierdut din 
impetuozitate, legătura dintre comparti
mente a scăzut, s-a pasat și s-a tras la 
poartă imprecis.

Ar fi greșit, desigur, ca acest 5—0 
să constituie pentru jueătorii noștri un 
motiv de automiiltumire, de scădere a 
seriozității cu care s-au pregătit pînă 
acum. Meciurile următoare, ți mai ales 
returul ca Danemarca, sînt obiective 
importante, care impun mobilizarea tu
turor forțelor pentru îndeplinirea întoc
mai a planului de pregătire.

Luptă strînsă în categoria C

al unor greșeli de apă- 
unor acțiuni bine con- 
depășit net adversarul 

eu șuturi prompte, une-

De la I. E. B. S.
— Pentru
>»TVNA ________ __ ________ , __ _____
S.a.c. orele ÎS.45 de pe stadionul Repu- 
ieiî, biletele se găsesc de vinzare la ca
le obișnuite: sir. Ion VMu, Pronosport 
tea Victoriei nr. 2, agenția C.C.A. bd. 
Martie, stadioanele -23 August", „Bepu- 
icu", ,,Dinamo" și -Giulești".
— Pentru campionatele europene de volei 

vor avea ioc intre 22.X.“2.Xl.a.c. s-au
s în vînzare bilete și abonamente pentru 
îburlle ți asociațiile sportive din intre- 
inderi șl Instituții.
Deoarece cererile de bilete sini mari, cio
rile ți asociațiile sportive se vor adresa 
nhu bilete șl abonamente plnâ la 5.X 
I.E.S.S., sh. Vasile Conta nr. 16, Servi- 

rl manifestații sportive.
La campionatele europene de volei per* 
seie UCFS de toate categoriile nu sînt 
labile.

Joral de fotbal MfOGBESVl — 
GES.LEEN (OLANDA) de Tineri

CUM S-AU MARCAT GOLURILE :
Min. 5: Petru Emil pasează lui Con

stantin, oaie trimite lui Pircălab. A- 
cesta centrează și TÎRCOVNICU înscrie 
cu capul, din plonjon, trimițînd balonul, 
de pe partea stingă, în colțul lung :
1— 4).

Mfn. 7: DRIDEA primește balonul la 
mijlocul terenului, pasează lui Con
stantin, pătrunde pe centru 
mește balonul, pe care-1 trimite
2- e.

Min. 26: balonul plecat de 
ajunge la Petru Emil, care-1 
pînă în apropierea careului 
de unde trimite înalt lui DRIDEA, 
cesta înscrie cu capul : 3—0.

Min. 55: cel mai iiumos gol al me
ciului. Ivan ,,scoate' balonul de la 
Piters ?i-l trimite lui Țîrcovnicu. Aces
ta pasează lui Dridea, care schimbă 
cu Constantin, reprimește mingea și 
șutează ; portarul olandez respinge, 
mingea revine la DRIDEA și acesta din 
întoarcere, lovește balonul cu picio
rul sting, irimițîndu-I puternic, sus la 
colț diati-un unghi dificil : 4—0.

Min. 90 :---------- ’ “ ’
pe centru, se deplasează apoi 
dreapta, driblează portarul care ieșise 
să-i micșoreze 
rea liniei de 
plasă : 5—0.

Echipele de categoria C se 
rulai. Aruncînd o privire pe 
poate observa — după 5 etape — că lupta este foarte echi
librată, că sint cite patru și chiar șase echipe care au 
același număr de puncte. în seria Vest, diferența dintre 
prima și ultima clasată este de numai patru puncte. Doar 
cinci echipe din cefe 48 participante la campionat nu au 
cunoscut pînă acum înfrîngerea: Chimia Onești, Lami
norul Brăila (seria Est), Dinamo Victoria București, Pro
gresul Alexandria (seria Sud) și 
Nord), iar numai trei formații nu au 
Unirea Răcari, Electrica Constanța 
Arad (seria Vest).

apropie de jumătatea tu- 
cele patru clasamente se

Recolta Cărei (seria 
reușit încă o victorie: 
(seria Sud) și Teba

Trecînd acum la o scurtă analiză a etapei de duminică 
trebuie să scoatem în evidență înfrîngerea severă pe care 
a suferit-o Tractorul Corabia (una din echipele care în 
primele etape dovedise o valoare bună) în fața formației 
Vagonul Arad, prima înfrîngere a Unirii Dej, o echipă 
omogenă și bine pregătită, ca și revenirea formației Teh- 
nometal București în plutonul fruntaș al seriei Sud, după 
severa înfrîngere suferită cu două săptăniîni înainte la 
Giurgiu. De asemenea, trebuie să relevăm forma constant 
bună manifestată de la începutul campionatului de Chimia 
Onești.

SERIA EST

★ ¥

RAPID FOCȘANI — CHIMIA 
ONEȘTI (0—1). Oaspeții au fost intr-o 
formă mai bună și au eîștigat pe merit. 
Echipa locală a decepționat prin com
portarea sa. Unicul gol al partidei a 
fost înscris de Antal în min. 39. (Gh 
Samoilă-coresp.).
'MOLDOVA MOINEȘTI — UNIREA 

BOTOȘANI (3—0). Inițiativa a aparți
nut tot timpul echipei gazdă care a 
prestat Ș> »» fotbal clar, spectaculos. 
Cele trei goluri au fost înscrisa de: 
Caidaș (min. 5) și Gavrilă (îfrtn. 50 
și 60). (FI. Prisecaru-coYtwp.).

RULMENTUL BÎRLAD — DINAMO 
SUCEAVA (0—1). Joc frumos, cu mul
te faze spectaculoase, dar numai în 
cîmp. Golul din a mov iști lor a fost în
scris de N. Bereea de la...Rulmentul, 
în min. 35. (C. Dumitrașcu-corcsp.).

— LA- 
Scorul 1 
orientare 
găsit au- 
sopranii.

TECUCI

alb datorita lipsei de 
a gazdelor, care nu au 
sistemului de apărare 

practicat de Laminornl. De men 
nu spre lauda lor, că fotbaliștii

FLAMURA ROȘIE
MINORUL BRĂILA
rămas 
tactică 
tidotul 
merîcă 
fifin.it, 
brăjicni au tras doar un singur șut la 
poartă în decurs dc 90 de minute! (M 
Chitic-cevesp.'l.

SERIA SUD

MUSCELUL C1MPULUNG—TEHNOME- 
TAL BUCUREȘTI (1—2). Oaspeții au eu- 
cerit o victorie surprinzătoare dar me
ritată. Scorul putea ii mal mare, Sn- 
trucît muscelenii B-au prezentat sub ni
velul obișnuit, dovedind carențe pe care 
antrenorul Lăpușneanu trebuie să le ÎL 
cbideze neapdrat. Au înscris : Pogonea
(mtn. S), Popescu (mln. 14) pentru Teh- 
nometal, Ciorobai (min. 65) pentru Mus-

și repri- 
în plasă:

la Popa 
conduce 
advers, 

A-

Stoperul formației dinamoviste, $erbau, s-a inâlfat din buchetul de jucători și 
cu o lovitură de cap a reușit să Înscrie

Victoria — C.F.R.
golul victorios. Fază din meciul Dinamo 

Roșiori 1—0.

-un unghi dificil : 4—0.
: DRIDEA face o cursă lungă

Pe
— ----------- . >
unghiul și din apropie- 
fund trimite mingea în

1

După meciul
rerea antrenorului olandez 
Latten, care ne-a declarat: „ 
/ost folositor pentru noi, pentru că re
prezentativa Rominiei s-a dovedit a fi o 
echipa bună, care — la primul nostru 
contact — a constituit o surpriză plă
cută. Romînii au jucat bine tehnic și 
tactic, au făcut combinații reușite, vred
nice de laudă. Am remarcat îndeosebi pe 
Dalcu, Koszka, Constantin și Pircălab. 
Ne-a plăcut mult publicul dv. și arbi
tra jul*.

de ieri, am solicitat pi- 
Wilhelm 

„Meciul a

metri (Onea — min. 70) iar 
ilmlr-un penalii, transformat 

in min. 77. (A. Schenkman-

BUIIUȘI — RAPID Ml- 
Peste 4000 de spectatori 
acest meci, de la care au 

victorie la

METALOSPORT GALAȚI — MOL
DOVA IAȘI (2—0). Gazdele au obținut 
a victorie meritată. Primul gol s-a 
marcat dintr-o lovitură liberă de k 
circa 25 
•l doilea 
de Călin 
coresp.).

TEXTILA 
Z1L (3—0). 
au asistat la 
plecat satisfăcut:: victorie la scor și 
joc spectaculos. Oaspeții au ratat eîteva 
ocazii clare de a înscrie. Au marcat: 
Raicu (min. 34 și 50) și Radu (min. 
3). (I. Fieru-coresp.).

PRONOSPORT • PRONOEXPRES • PRONOSPORT
tEPORT 135.051 LEI LA PREMIUL SUPLIMENTAR CATEGORIA I PENTRU TRAGEREA DE 

TOMBRIE A. C.
VINERI 11 OC-

i SPRIJINUL PART1CIPANȚILOR 
LA LOTO-CENTRAL

>upă cum se știe, la Loto-Central, ca 
la Pronosport și Pronoexpres, se a- 
•dă o serie de noi avantaje partiel- 
tțiior.
n primul rînd vom reaminti despre 
icarea plafonului maxim al premiilor 
la 50.900 lei la 100.000 lei, ceea ce dă 

sibilitatea participanților să obțină 
tiguri de valoare.
’artieipantilor pe bilete sfert li se 
irdă posibilitatea ca, în cazul absen- 

premiilor întregi, să obțină premii 
valori pînă la plafonul maxim de 

090 iei. De exemplu, dacă Ia o cate
te cîștigă numai două bilete sfert, 
fondul de premii este de 250.000 lei, 

tare din cele două bilete sfert va pri
cite 100.000 lei, iar diferența de 

00 lei, rămasă nedistribuită, 
orta la categoria respectivă 
sulul următor.
'ar posibilitatea atribuirii de 
vortante este asigurată și de
ea formulei de tragere. Astfel, prin 
rdarea premiilor suplimentare I ți 
se pot obține premii mari datorită 

ei din fondul total atribuit acestor 
egorii, mult mai mare decît cele atri- 
te la fostele premii speciale A. B și C. 
i acum, după ce v-ați reamintit des- 

avantajele oferite patrieipanților la 
o-Central, nu uitați că AZI este

ULTIMA ZI în care mai puteți juca 
pentru tragerea de mîine.

De asemenea, nu uitați că numai AS
TĂZI vă mai puteți procura BILETELE 
ABONAMENT LOTO-CENTRAL pentru 
luna OCTOMBRIE a.c.

DOUA PREMII A CITE 46 646 LEI
LA PRONOEXPRES

se va 
a con-

premii 
modifi-

Și modificările aduse regulamentului 
de joc Ia Pronoexpres au început să-și 
arate, după foarte scurt timp, roadele. 
Astfel, concursul Pronoexpres din 18 
septembrie a.c. care a beneficiat de un 
report important — 45.600 lei — a oferit 
premii de ridicată valoare.

Amintim în primul rînd cele două cîș- 
tiguri de Ia cat. I. în valoare de cîte 
46.646 lei obținute de ȘTEFAN ENACHE 
din București și NICOLAE ZARICI din 
Timișoara. Tot la acest concurs cele 
trei premii de categoria a Il-a au fost, 
de asemenea, de valoare ridicată (cîte 
17.222 lei fiecare).

Așadar, concursurile Pronoexpres o- 
feră frumoase perspective participan
ților.

Trebuie reținut că, săptămîna aceasta 
nu avem de-a face cu un concurs obiș
nuit ci cu unul SPECIAL la care se atri
buie SUPLIMENTAR numeroase cîștiguri 
in OBIECTE.

sferturi de la trage-
27 septembrie 1963 :

Premiile întregi și 
rea Loto-Central din

Categoria I: 7 variante a 8.532 lei și 6 
variante a 2.133 lei ; Categoria a îl-a : 
15 variante a 3.767 lei și 17 variante a 941 
lei ; Categoria a IlI-a : 24 variante a 2.231 
lei și 34 variante a 557 lei ; Categoria a 
IV-a ; 48 variante a 1.198 lei și 50 variante a 
299 lei ; Categoria a V-a : 63 variante a 
912 lei și 6b variante a 228 lei Categoria 
a VI-a : 94 variante a 640 lei și 77 varian
te a 160 lei ; Categoria a Vll-a : 117 va
riante a 500 lei $1 112 variante a 125 lei ‘ 
Categoria a VIH-a : 113 variante a 519 lei 
și 106 variante a 129 lei.

Premiul suplimentar categoria II : 1 va
riantă a 8.790 lei și 2 variante a 2.197 lei.

Tragerea următoare va avea loc vineri 
11 octombrie la Tumu Severin.

Foto: V. Bageac
celui. Fulger (M) a ratat un penalii 
min. 55. (N. Iscru — coresp.).

DINAMO VICTORIA BUCUREȘTI 
C.F.R. ROȘIORI (1—0). Tinerii jucători 
dinamoviști, animați de un admirabil 
spirit de echipă, au luptat cu multă în
suflețire pentru victorie, cu toate că te
renul era îmbibat cu apă, în urma ploii 
care a căzut tot timpul jocului. Ei au 
atacat în permanență și au reușit să 
obțină o victorie meritată, deși numai 
la limită, prin punctul înscris de șerban 
(min. 85) cu eapul, la un corner executat 
de Feodot. Oaspeții, deși au eîteva indi
vidualități de valoare (foști jucători de 
categoria A, ca Birtașu, Leahevici, Co
pil III, Chiru), nu constituie ceea ce se 
cheamă o echipă. Ei au jucat foarte 
slab. (D. C ).

UNIREA RAC ARI—FL AC AR A ROȘIE 
BUCUREȘTI (1—1). Un meci de factură 
tehnică slabă, dur. Au marcat : Ion eseu 
(U) în min. 19 și Călin (FI. r.) în min. 
70. (D. Tancu — coresp.).

PORTUL CONSTANȚA — ELECTRICA 
CONSTANȚA (1—1). Jocul s-a caracteri
zat prin numeroase ocazii ratate de am
bele părți. Cele două goluri le-au înscris 
Alexandru (Electrica) în min. 61 și Marin 
(Portul) în min. 67. (E. Petre — coresp.).

PROGRESUL ALEXANDRIA—VICTO
RIA GIURGIU (1—1). O partidă intere
santă, în -x.. .
mai bine, 
vedit a fi 
pregătirea
Ion (Progresul) în min. 6 și P.
(Victoria) cu un minut mai tîrziu. (P- 
Baicu — coresp.).

METALUL PITEȘTI — ELECTRICA 
FIENI (1—0). Victoria echipei gazdă este 
meritată deoarece linia sa de atac a fost 
mai hotărîtă. Oaspeții au tras puțin la 
poartă. în general, un meci echilibrat. 
Unicul gol l-a înscris Burcă (min. 75) 
din 11 m. (A. Momete și I. Udrescu 
— coresp.).

tn

care oaspeții s-au prezentat 
în timp ce Progresul 
deficitară în ceea ce
fizică. Au înscris :

SER8A VEST

PRONOEXPRES

La tragerea concursului Pronoexpres nr.
40 din 2 - - ■ •— • •
din urnă

26 18
Numere
Premii
3 24

octombrie 1963, au tost extrase 
următoarele numere :

*10 3 22
de rezervă : 
suplimentare 

42 9 25
Fond de

Tragerea următoare, 
va avea loc miercuri 9 
Craiova.

Rubrică redactată de

44
38 46

premii : 422.671 lei 
tragere specială, 
octombrie a.c., la

Loto-Pionospori.

s-a do- 
privește 
Nicolae 
Crăciun

VAGONUL ARAD — TRACTORUL 
CORABIA (6—0). Jocul a fost de fac
tură tehnică modestă. Gazdele au luptat 
mult pentru victorie. Au marcat: Tom» 
(2), Macavei (2), Negrău și Schweilin- 
ger. (Șt. lacob-corcsp.).

STEAUA ROȘIE SALONTA — TEBA 
ARAD (3—0). Joc frumos, de un bun 
nivel tehnic. Repriza a doua a fost mai 
echilibrată. Au înscris: Naghi, 'loth II 
și Szatmari. (Gh. Cotrău-coresp.).

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
PANDURII TG. JIU (2—0). La meci 
au asistat 3000 de spectatori, dintre 
care aproape jumătate din Tg. Jin. A 
fost un joe de luptă, în eare latura 
tehnreS a fost lăsată, din păcate, pe 
plan secundar. Amindouă golurile au fost 
înserise de Marin în min. 48 ți 70, U» 
urma wnor combinații spectaculoase eu 
Maeh. (V. Sândulescu-comp.y.

METALUL TR. SEVERIN — C.F.R. 
ARAD (1—0). Scorul este prea mie 
fa|ă de dominarea categorică a gazde
lor: portarul arădenilor s-a 
excelent, scofmd multe goluri 
cute". Unieul gol a fost înscris 
Zaharia în min. 64. (Gh. Manaju-ca- 
resp.).

ELECTROMOTOR TIMIȘOARA — 
VICTORIA CĂLAN (1-0). Gazdele a« 
meritat victoria deoarece au practicat 
un joc mai bun, atacînd neîntrerupt. 
Singurul gel al partidei a fost înscris 
de Barbu în min. 36 (P. Velpui-coresp.}.

SIDERURG1STUL HUNEDOARA — 
MINERUL DEVA (1—0). Derbiul h» 
nedorcan a dat cîștig de cauză Siderur- 
gistului, în urma unui joe de bună 
factură tehnică. Jucătorii de la Minerul 
s-au apărat cu dîrzenie pentru a împie
dica majorarea scorului. (V. Albu-co- 
resp.).

comportat 
„gata fa

de

SERIA NORD

CHIMICA TÎRNÂVENI — TEXTILA 
SF. GIIEORGHE (2—1). Joc specific 
de campionat în care ambele echipe au 
luptat mult pentru fiecare balon. „Chi- 
miștii** au avut inițiativa majoritatea 
timpului și au fruetificat două din nu
meroasele ocazii avute. Autorii goluri
lor: Mărimi? (mm. 37), Lazftr (min. 43\, 
respectiv Stroe (min. SI) — autogol. 
(1. Ilasașiu-coresp.).

DINAMO ORAȘUL DR. PETRU 
GROZA — UNIREA DEJ (3—2). Am
bele formații a a prestat un joc de cali
tate ea pase precise și pătrunderi î® 
ritezfi spre poartă. Golurile echipei Di- ț 
na mo le-au înscris Petrică (min. 21, 
și 71). Fftcăleț (min. 44), iar ale oaspe
ților Tom» (mm. 60) și Ganea de la* 
Dinamo (autogol m min. 63). (M. Do- 
mi (ian-coresp.).

METALURGISTUL BAIA MARE -- 
RECOLTA CĂREI (1—1) Metalurgist» 
au avut perioade mai lungi de domina
re decît oaspeții dar nu au putut marca 
decît un singur gol prin Sas (min. 7). 
Recolta s-a apărat organizat și a contra
atacat periculos, reușind să egaleze în 
min. 65 prin Haulier II. Raport de cor- 
nere 6—5 (S—2) pentru gazde.

RAPID TG. MUREȘ — SODA OCNA 
MUREȘ (5—3). După patru infringed 
consecutive, formația locală a obținut 
prima victorie. Cu toate că s-au marcat 
multe goluri, jocul nu s-a ridicat la un 
nivej tehnic acceptabil. Au marcat Cen- 
teri (min. 11), Anderson (min. 33 și 
80), Kibedi (min. 50) și Miko (min. 88) 
respectiv Nistor (min. 14), Netea (min. 
44) și A. Naghi — autogol, 
lat atitudinea nesportivă a 
Nistor (Soda}, eliminat de 
Bucșe — care a condus bine 
70. (7Z. iCacZor-corcsp.).

MINERUL BAIA SPRIE - GLORIA 
BISTRIȚA (2—0). Timpul neprielnie 
(ploaie) și terenul desfundat au dat 
mult de furcă jucătorilor. Realizatori; 
Torjanschi. (min. 36) și Tenteș (min. 
56). La începutul partidei, echipa gazda 
a ratat o lovitură de pedeapsă (min. 6). 
(Al. Domufă-cortsp).

FAIANȚA SIGHIȘOARA — METROM 
BRAȘOV (2—1). Meci presărat cu duri
tăți. In plină dominare a fotbaliștii^ 
sighișoreni, înaintașii din Brașov în
scriu prin Mileșan, în min. 23. Egala- 
rea se produce cu eîteva minute mai 
tîrziu (Vasile min. 30). In repriza se
cundă Metrom se retrage în apărare și 
anihilează atacurile gazdelor. Golul vic
toriei este înscris de Stoica care a trans
format o lovitură de la 11 in. (C. Mol
dovan-coresp.).

De semna- 
jucătorului 
arbitrul E.
— în mîn.

fifin.it


Campionatele internaționale de atletism
Mîine, la Wroclaw

ale R. P.
(Urmare din pag. 1)

petiții, dar se ridică la o valoare încă 
neatinsă, în ultimii ani, de nici un 
alt concurs din Europa și chiar din 
întreaga lume, exceptînd — cum este 
firesc — Jocurile Olimpice și cam- 
ponatele europene.

Iubitorii atletismului din tara noas
tră. pe care-i dorim în număr cit 
mai mare în tribunele stadionului Re
publicii, vor avea ocazia să urmă
rească evoluția unora dintre, cei mai 
de seamă atleți ai lumii și, sîntem 
convinși, vor putea să aplaude cu 
căldură o serie de rezultate de prim 
rang.

în aceste zile, pe adresa federației 
noastre de atletism, sosesc zeci și zeci 
de telegrame și scrisori, se comunică 
telefonic numele participanților se cer 
amănunte în plus despre organizarea 
întrecerilor. In cursul zilei de ieri, de 
exemplu, au venit următoarele liste 
de înscrieri : U.R.S.S.: Abram Kri- 
voșeev (800 m—1:47,9), Ivan Belițki 
(1500 m—3:43.8); Kestusis Orentas 
(5000 m—13:58.8 și 3000 m obst.— 
8:36,2) ; Ghenadi Bliznețov (prăjină— 
4.70) ; Victor Slabciuk (înălțime — 
2,11); Algimantas Baltușnikas (disc 
— 56.45) : Mart Paama (suliță — 
79,48); BULGARIA: Jifko Traikov 
(100 m — 10.3 și 200 m — 21.3); Mi
hail Bicivarov (100 m — 10.4); Tve- 
tan Spasov (800 m — 1:51,7) ; Dimi- 
ter Anglielov (800 m — 1:51,7; 1500 
m — 3:46,4) ; Vladimir Tabakov (400 
mg — 52,0) ; Dimiter Hlebarov (pră
jină — 4,70); Evglieni lordanov
(înălțime — 2,03); Nikola Takov 
(suliță — 74,80) ; Snejana Kerkova 
(100 m — 11.9 : 200 m — 24.6; 80 
mg — 10,8) ; Deiana lorgova (lun
gime — 6,09) ; Donka Naneva și 
Snejana Dimitrova (înălțime — 1,63); 
Ivanka llrîstova (greutate — 15,86); 
BELGIA: Leopold Marien (110 mg— 
14.1) si Georges Salmon (lungime — 
7,63) '
• Cu excepția cursei de 50 de kilo

metri marș toate celelalte probe olim
pice figurează pe programul de des
fășurare al ediției a XV-a a Campio-

ALGIMANTAS BALTUȘNIKAS
(U.R.S.S.)

natelor noastre internaționale. Anul 
acesta, pentru prima oară sînt pro
gramate probele de decatlon și pen
tatlon. Cu această ocaz'e, la decatlon 
se va desfășura și campionatul țării.

• Tntrucît la cursele de 800 m ple
carea, conform regulamentului inter
național, se va face pe culoare și 
programul nu permite organizarea a- 
cestor probe în serii și finale, am
bele întreceri masculină și femi
nină — vor avea loc în serii contra
timp.

★
Biletele de intrare la întrecerile de 

pe stadionul Republicii s-au pus în 
vînzare, de astăzi dimineață. La ca
sele din str. Ion Vidu și „Pronosport" 
din cal. Victoriei 2, se găsesc numai 
un număr limitat de bilete. Cluburile 
și asociațiile sportive își pot ridica 
cotele de bilete de la l.E.B.S. — ser
viciul manifestații sportive — pînă în 
ziua de 9 octombrie.

ȘTIRI EXTERNE
DE PE PISTELE DE ATLETISM

• Cu prilejul unui concurs interna
țional de atletism, desfășurat la Pra- 
ga, campionul european în proba de 
3 000 m obstacole, belgianul Roelants 
și-a făcut debutul oficial în cursa de 
10 000 in. El a terminat învingător 
cu timpul de 29:07,2 (nou record 
belgian). Pe locul doi s-a clasat com
patriotul său Clerck — 29:38.2. Re
cordmanul cehoslovac la aruncarea 
discului, Danek, a cîștigat cu 59,05 
ni. Skobla a aruncat greutatea la 
18.39 m. iar Matusek ciocanul la 
66.82 m.

• Meciul atletic dintre selecționa
tele masculine ale RF. Germane și 
Finlandei, disputat la Bremen, sa 
încheiat cu rezultatul de 131—81 
puncte în favoarea atleților germani.

• Aseară a început, la Budapesta, 
întîlnirea de atletism R. P. Ungară— 
Anglia, După prima zi: 53—53 la 
băieți și 25—23, în favoarea gazdelor, 
la fete. Englezoaica Hyman a egalat 
rec. european la 100 m: 11,3.
• Complet restabilit, recordmanul 

mondial de atletism Piotr Bolotnikov, 
și-a făcut reintrarea cu ocazia unui 
concurs desfășurat la Yalta. El a cîs- 
tigat probele de 10 000 m și 5 000 m, 
real'zînd timpurile de 29:16,4 și res
pectiv 14:09 2.

Kupcsik, Polyak și Varga, halterofilii 
boldi, Veres și Huszka, înotătorul Ka- 
tona, precum și lotul de polo pe apă

Din delegația sportivă franceză, care 
va pleca peste cîteva zile în Japo
nia, fac parte, printre alții, allețti Jazy, 
Bogev, cicliștii Motte, Aimar, înotă
torii Crisline Caron, Gottvales, Luyce, 
scrimerii Magnan și Revenu.

ALTE ȘTIRI

• La Teheran s-au desfășurat două 
întîlniri între echipele de lupte libere 
ale Iranului și R. P. Bulgaria. Primul 
meci a revenit gazdelor cu 5—3, iar 
cel de al doilea oaspeților cu 4'/2—3'/» 
puncte.

• Echipa campioană de handbal în 
7 a Suediei, Redbergslid, a întîlnit la 
Goteborg formația vest-germană T.H.V. 
Kiel. Handbaliștii suedezi au terminat 
învingători cu scorul de 17—14.

(Agerpres)

bucurești 1O63

începe campionatul european
de baschet

Mîine dimineață se vor desfășura 
în sala de sport Liudova din orașul 
polonez Wroclaw primele, jocuri din 
cadrul ediției 1963 a campionatului 
european de baschet masculin. La a- 
ceste importante întreceri participă 
— după cum se știe — 16 echipe re
prezentative, calificate în urma rezul
tatelor înregistrate la ediția trecută a 
campionatului (Belgrad 1961) și în 
turneele de calificare organizate în 
cursul acestui an.

Reprezentativele au fost împărțite 
în două serii:

SERIA I: R.S.F. Iugoslavia, R.P. 
Bulgaria, R.P. Ungară, Belgia, Italia, 
lzrael, Olanda, Turcia.

SERIA A II-A: U.R.S.S.. R.P. Po
lonă, R.S. Cehoslovacă, R.D. Germană, 
R. P. ROMINA, Finlanda, Franța, Spa
nia. După încheierea turneelor din ca
drul acestor serii, primele două cla-

masculin
sate își vor disputa locurile 1—4 în 
clasamentul general, cele clasate pe 
locurile 3—4 in serii vor lupta pentru 
locurile 5—8 ș.a.m.d. Ultimul cam
pionat european a fost cucerit de e- 
chipa U.R.S.S.

Reprezentativa R.P. Romîne a ple
cat din București miercuri dimineață 
cu avionul. Lotul, antrenat de Vasile 
Popescu, este alcătuit din: Spiridon, 
Nedef, Niculescu, Nosievici, Cinipeanu, 
Alba, Demian, Giurgiu, Kiss, Vistier, 
Cr. Popescu, Valeriu. Baschetbaliștii 
romîni vor susține meciurile din seria 
a Il-a în următoarea ordine: vineri 
cu R.S. Cehoslovacă, sîmbătă cu Spa
nia, duminică cu R.P. Polonă, luni 
cu U.R.S.S., miercuri cu Franța, joi 
cu Finlanda și vineri cu R.D. Germană. 
Marți 8 octombrie e zi de odihnă.

Campionatul se va încheia în ziua 
de 13 octombrie.

FOTBAL PE GLOB
Ieri, in fotbalul european

„CUPA CAMPIONILOR EUROPENI"
FC Austria Viena — Gornik Zabrze 

1—0 (în primul meci 0—1. Se dispută 
un al treilea joc).

A.E.K. Atena — Monaco 1—1 (în 
primul meci 2—7. S-a calificat Mo
naco).

Anorthosis Famagusta (Cipru) — 
Partizan Belgrad 1—3 (în primul 
joc 0—3. S-a calificat Partizan Bel
grad).

Spartak Plovdiv -— Partizan Tirana 
3—1 (în primul meci 0—1. S-a cali
ficat Spartak Plovdiv).

.CUPA CUPELOR"
MTK Budapesta — Slavia Sofia

1— 0. Returul la 9.X.
GSK Zaglebie — Olimpiakos Pireu

2— 1 (în primul meci 1—2. Se dispută 
al treilea jcc).

„CUPA ORAȘELOR TIRGURI"

zultate: ȚSKA — Dinamo Moscova 
2—1; Ararat Erevan — Lokomotiv 
Moscova 1—0; Dinamo Kiev — Tor
pedo Kutaisi 4—1; Pahtakor — Dina
mo Tbilisi 2—2; Torpedo Moscova — 
Nefțianik Baku 0—2; SKA Rostov pe 
Don — Moldova Chișinău 2—0; Șah 
tior — Kairat Alma Ata 2—0. Tn cla
sament conduce Spartak Moscova cu 
41 puncte, urmată de Dinamo Mosco
va 40 puncte (un joc mai puțin), Di
namo Tbilisi 37 puncte, Dinamo Kiev 
35 puncte.

Campionatul mondial feminin 
de șah pe echipe

R. P. ROMÎNĂ — R. F. GERMANĂ 
1 ‘A—’/»

CUNOSCUTUL halterofil sovietic lull Via- 
sov, recordman mondial și campion olim
pic, a declarat recent că cel care va atinge 
primul 600 de kg (la cele 3 stiluri) va fi 
un sportiv care va cîntări cel puțin 150 kg 
(1). In ceea ce îl privește, Vlasov a de
clarat că la Tokio va fi capabil să ridice 
aproximativ 580 kg.

SĂPTĂMÎNA SPORTIVA INTERNA
ȚIONALA DE LA TOKIO

• La „Săptămîna sportivă interna
țională", care va avea loc la Tokio 
(12—10 octombrie), Uniunea Sovietică 
va participa cu un lot de 69 de spor
tivi, angajați în 8 discipline: atletism, 
nalalie, caiac-canoe, canotaj acade
mic, gimnastică, tir, ialiting și volei- 
bal. Grupul atleților are în frunte pe 
recordmanii mondiali Igor Ter-Ovane- 
sian, Tatiana Scelkanova, Tamara 
Press și Elvira Ozolina. La gimnastică 
vor lua parte campionii olimpici Larisa 
Latînina și Boris Salilin, la nalalie 
campionii europeni Valentin Kuzmin, 
Ivan Karelnikov și Ghenadii Andro
sov. Triplul campion olimpic Viaceslav 
Ivanov va lua startul în proba de 
scliif, in timp ce la caiac-canoe vor 
concura campionii olimpici Leonid 
Geiștor și Sergliei Makarenko.

Din R.P. Ungară vor participa atle
tul Zsivotszki, luptătorii Gutmann,

Spartak Brno — Servette Geneva 
5—0.

Luni la Glasgow: Patrick Thistle — 
Glenoran Belfast 3—0

• A patra etapă a campionatului turc 
n-a prea fost favorabilă echipelor frun
tașe. Astfel, Fenerbahce a pierdut cu 
2—0 meciul cu PTT disputat la An
kara. La un pas de înfrîngere a fost 
Galatasaray în partida cu Beykoz. A- 
ceasta a condus la un moment dat cu 
2—0. In final însă, Galatasaray a în
vins cu 3—2. Doar Beșiktaș, n-a avut 
emoții, cîștigînd cu 4—0 jocul cu Ka- 
sitnpașa. Beșiktaș conduce, de altfel, 
în clasament, urmată de Galatasaray.

• Federația iugoslavă a ridicat sus
pendarea jucătorilor Sekularaț, Lisicici 
și Markușevîci. Sekularaț își va relua 
locul în echipa Steaua roșie Belgrad a- 
bia în primăvara anului 1964.

• Echipa Franței a fost lipsită du
minică de serviciile extremei dreapta 
Wisnieski, deoarece acesta n-a primit 
aprobarea clubului său: Sampdoria 
din Geneva, care avea meci de cam
pionat.

• Intîlnirile desfășurate în cea de-a 
28-a etapă a campionatului unional de 
fotbal s-au soldat cu următoarele re-

ȘPL1T 2 (prin telefon). — După o 
zi în care a fost liberă, reprezentativa 
de șah a Romîniei a reintrat marți 
în competiție, avînd ca adversară 
echipa R.F. Germane. Rezultat final: 
l>/2—’/, pentru echipa romînă (Nico- 
lau—Rinder '/2—’/2, Kulke—Teodo- 
rescu 0—1. Prin această victorie, 
echipa țării noastre a reintrat în cursă 
pentru un loc In partea superioară a 
clasamentului, avînd ca adversară în 
runda următoare pe Monaco. O luptă 
strînsă continuă să se dea pentru 
primul loc. Atît fruntașa clasamentu
lui, echipa U.R.S.S., cît și a doua 
clasată, Iugoslavia, continuă seria 
victoriilor la zero. Prima a întrecut 
cu 2—0 Belgia și Scoția, iar cea de 
a doua pe R. P. Mongolă și Belgia. 
Alte rezultate mai importante: Sco
ția'—Olanda 0—2, S.U.A.—Austria 
i‘/2—’/2> RD. Germană—Polonia 2—0 
(runda a 8-a) ; S.U.A.—Olanda */2— 
l'/2, R.P. Mongolă—R.D. Germană 
0—2, Ungaria—Polonia l’/2—*/« (run
da a 9-a). In clasament: U.R.S.S. 17, 
Iugoslavia 16, Olanda 12 (un joc 
mai mult), R.D. Germană ÎU/^ S.U A. 
10, Romînia 9, Polonia 8*/2 (un joc 
mai mult).
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Programul meciurilor de la Tg. Mureș, Constanța și Craiova
In ziarul nostru de marți am publi

cat programul de desfășurare a me
ciurilor din seriile care vor avea loc. în 
orașele București, Brașov și Cluj. Iată, 
în continuare, ordinea de’ disputare a 
jocurilor preliminare în orașele Tg. 
Mureș, Craiova și Constanța.

TG. MUREȘ 
(Sala I.M.F., masculin, seria a IV-a)
Ziua I — luni 21 octombrie

ora 16,00 : festivitatea de deschidere 
ora 16,30 : Franța — Danemarca 
ora- 17,30 : Turcia — R. F. Germană

Ziua a 11-a — marți 22 octombrie
ora 17,00 : Danemarca — Turcia
ora 18,00 : Bulgaria — Franța

I Ziua a IlI-a — miercuri 23 octombrie
j ora 17,00 : R. F. Germană — Danemarca 

ora 13,00 : Turcia — Bulgaria
' Ziua a IV-a — joi 24 octombrie

ora 17.00 : Bulgaria — R. F. Germană 
ora 18,00 : Franța — Turcia

Ziua a V-a — vineri 25 octombrie
ora 15,00 : Danemarca — Bulgaria
ora 16,00 : R. F. Germană — Franța

CRAIOVA
(Sala UCFS, feminin, seria a 11-a)

Ziua I — marți 22 octombrie
ora 16,00 : festivitatea de deschidere 
ora 16,30 : Cehoslovacia — Danemarca 
ora 17,30 : Ungaria — Olanda

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

Ziua a IlI-a — joi 24 octombrie
ora 17,00 : Ungaria — Danemarca 
ora 18,00 Olanda — Cehoslovacia

CONSTANȚA
(Sala sporturilor, feminin, seriile Ill 

Și IV)
Ziua I — marți 22 octombrie

ora 16,00 : festivitatea de deschidere 
ora 16,30 : R. F. Germană — Polonia 
ora 17,30 : Austria — Romînia

Ziua a Il-a — miercuri 23 octombrie
ora 17,00 : Polonia — Iugoslavia
ora 18,00 : Romînia — R. D. Germană

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

AGENDA
0 Cu ocazia campionatelor europe

ne, la București vor avea loc o serie

de ședințe ale diferitelor comisii din 
cadrul Federației internaționale de vo
lei. Astfel, în zilele de 20—21 octom
brie se vor desfășura lucrările comi
siei provizorii zonale europene; la 25— 
26 octombrie își vor ține lucrările co
misia internațională a regulilor de joc, 
comisia sportivă și comisia internațio
nală de arbitri, iar la 30 octombrie își 
va ține lucrările consiliul de adminis
trație al F.I.V.B., organ de conducere, 
între două congrese, al federației in
ternaționale. Cursul de candidați — ar
bitri internaționali, are loc între 14—21 
octombrie.

e Multe dintre echipele participante 
susțin in această perioadă jocuri de 
verificare. De curind, echipele mascu
line și feminine ale Uniunii Sovietice 
și Bulgariei au evoluat in R.D. Germa
nă, iar selecționatele masculine ale I- 
taliei și Iugoslaviei s-au întîlnit la Bo
logna intr-un . meci amical cîștigat de 
sportivii iugoslavi cu 3—0 (7, 11, 5).

.PERLA NEAGRA* a fotbalului brazilian, 
Pele, a declinat oficial invitația de a face 
parte din .echipa lumii' în vederea meciu
lui de la 23 octombrie cu reprezentativa 
Angliei. Directorul clubului său F. C. San
tos, Nicolas Morans, a motivai această ho- 
târîre prin programul extrem de încărcat 
al echipei sale în luna octombrie, care cu
prinde — în afara meciurilor de campionat
— și meciul tur-retur cu cîștigătoarea 
.Cupei campionilor europeni', A. C. Milan.

PENTRU IUBITORII sportului cu haltera
— un clasament original după raportul 
dintre greutatea proprie a halterofilului și 
performanța pe care o realizează. Intr-un 
astfel de clasament, cei 7 campioni mon
diali ar fi clasificați în ordinea următoare : 
1. Zielinski (R. P. Polonă) cîntărește 65,800 
kg și ridică 417.500 kg ; 2. Vereș (R. P. Un
gară) 86,250 kg — 477,500 kg ; 3. Kurinov 
(U.R.S.S.) 74,500 kg — 437,500 kg ; 4. Mai 
Un (Jamaica) 89.800 kg — 480 kg : 5. Vlasov 
(U.R.S.S.) 131 kg — 557,500 kg ; 6. Miyake 
(Japonia) 59,300 kg — 365 kg ; 7. Vohonin 
(U.R.S.S.) 55.600 kg — 345 kg.

VICENTE TORRIANI, organizatorul .Turu
lui Italiei', a anunțat că la ediția din 1964 
a acestei importante competiții cicliste vor 
putea lua parte numai reprezentative de 
națiuni.

FEDERAȚIA BRAZILIANA de fotbal a anun
țat că întrecerile competiției „Cupa Na
țiunilor", la care vor participa echipele 
reprezentative ale Brazilei, Angliei, Italiei 
si Argentinei, vor avea loc în mai 1964 în 
orașele Rio de Janeiro șl Sao Paulo.

PINA IN PREZENT, reprezentanți ai comi
tetelor olimpice naționale din 52 do țări 
și-au anunțat participarea la Congresul 
C.I.O., care urmează să se deschidă la 20 
octombrie în localitatea Baden-Baden. Prin
cipalul punct pe ordinea de zi a congre
sului va fi alegerea orașului care va găz
dui ediția din anul 1968 a Jocurilor Olim
pice de vară. In acest scop, orașele can
didate vor trimite delegații numeroase la 
Baden-Baden. Din Lyon vor sosi 19 dele
gați, din Ciudad de Mexico — 15, din 
Buenos Aires — 11, iar din Detroit... 50»

FEDERAȚIA PERUVIANA de baschet care 
a primit sarcina de a găzdui campionatul 
mondial feminin din anul 1964, a anunțat 

I că întîmpinâ serioase dificultăți financiaro 
și de aceea intenționează să renunțe ' o a 
organizarea acestei competiții.

MECIUL din cadrul campionatului italian 
de fotbal, FC Genua — Catania, a trebuit 
să fie întrerupt — după cum se știe — la 
începutul reprizei a doua la scorul de 2—C 
pentru echipa din Catania. Motivul ? La 
un penalii dictat împotriva echipei diu Ge
nua, spectatorii au invadat terenul și s-a 
iscat o bătaie generală, care a putut fi 
oprită abia la 30 minute după intervenția 
poliției. Mai multe persoane rănite au fost 
internate în spital.

DO! CUNOSCUȚI alergători europeni, Han» 
Grodotzki (R. D. Germană) și Derek John
son (Anglia), ambii medalia)! olimpici la 
Roma și. respectiv, Melbourne, și-au reluat 
de curând antrenamentele — după un au 
de Inactivitate — în vederea J.O. de la 
Tokio. Grodotzki a parcurs distanța de 
5000 m în 14:12,2, Iar Johnson a alergat 888 
yarzi în 1:54,0.

REVENIND din concediul petrecut în A- 
frica, fotbalistul Eusebio (Benfica) l-a adus 
și pe fratele său ,luiu’, care are abia 15 
ani, dar joacă fotbal de la 8 ani. Eusebio 
II se numește Gilberto Fereira Da Silva, 
dar spectatorii i-au găsit repede o altă po
reclă decît aceea de .Iuiu". Ii spun .Di 
Stefano Negrul'. Specialiștii îi prevăd o 
strălucită carieră.

SPECIALIȘTII care l-au văzut la Parte 
alergând și cîștigînd probele de 5.000 șl 
10.000 m din cadrul meciului Franța — 
R.S.F.S.B., îl consideră pe lurt Tlurin un 
demn urmaș ai marilor fondișt! sovieticii 
Vladimir Kuț șl Piotr Bolotnikov. La 24 an! 
(1,82 m și 72 kg) Tlurin aleargă 5.000 m în 
13:48,2 — al 3-lea rezultat mondial al anu
lui. Anul trecut (Tiurin practică atletismul 
doar de 4 ani) el nu a realizat pe această 
distanță decît 14:08,4.

ANTRENORUL boxerilor nigerieni, care se 
pregătesc pentru J.O. de la Tokio, est© fos
tul campion mondial la categoria pană Ho
gan Kid Bassey.

PILOTUL american Nathan Osilch a eșuai 
săptămîna trecută în cea de a treia tenta
tivă de a doborî recordul mondial de vi
teză pe pămint, la bordul unui automobil 
special echipat cu un motor cu reacția. 
Mașina nu a putut depăși viteza de 578 
km pe oră deși teoretic, după cum au ară
tat exporțli, reactoarele trebuiau să dez
volte o viteză de 7?5 km pe oră.

INTR-UN SPITAL din Kansas City a în
cetat din viață, în vîrstă de 23 de ani, 
sportivul american Stone Johnson, care a 
fost grav rănit în cursul unui meci de fot
bal american. înainte de a deveni jucător 
profesionist de fotbal american, Johnson a 
fost un bun sprinter, reușind să se claseze 
al cincilea în proba de 200 m plat lo 
Jocurile Olimpice de la Roma.

ASOCIAȚIA ziariștilor sportivi din R. F. 
Germană a desemnat pe căpitanul echipei 
F. C. Kola, Hans Schaffer, în vîrstă de 35 
de ani, drept cel mal bun fotbalist vest- 
german al anului 1963. Schaffer a făcui 
parte din echipa care, în 1954, a cucertil 
titlul de campioană mondială.

COMISIA SPORTIVA a Federației elve
țiene de ciclism a amendat cu 3000 franci 
elvețieni pe fostul campion mondial de ci* 
clism, belgianul Rik van Looy, tntrucît a- 
cesta nu și-a respectat angajamentele con
tractate și nu s-a prezentat la startul cursei 
Miinchen-Zurich. Lui van Looy i s-a inter
zis participarea la curse cicliste organi
zate pe teritoriul elvețian pînă la plak» 
amenzii.

ȘAHISTUL britanic Robert Jones a cerut 
Federației internaționale de șah F.I.D.E. ca 
aceasta să-i recunoască... recordul mon
dial stabilit de el. Despre ce este vorba ? 
In decurs de 52 ore, Robert Jones a sue 
ținut 85 de partide, dintre care a cîștigat 
70. El a jucat o partidă după alta, reali- 
rînd un maraton sui-generis.
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