
In noul an 
de ânvâțâmîntf
Pentru a se obține noi succese In activitatea sportivă, din 

institutele de invățămint superior din Timișoara au fost 
luate unele măsuri organizatorice. Peste tot s-a revizuit apara
tura sălilor de gimnastică, s-au reamenajat bazele sportive 
existente, a fost recondiționat materialul sportiv și s-au pro
curat noi materiale sportive.
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Campionatele internaționale de atletism
ale R. P. Romine

Studenților de la Universitate le-a fost rezervată o noutate 
încă din prima zi a noului an de Invățămint: o impunătoare 
sală de sporturi compusă din două săli (una mare de 32/17 m 
și una mică), o sală de proiecții, cabinet medical, vestiare cu 
cabine, cabinete pentru cadrele didactice.

La toate catedrele de educație fizică calendarele sportive 
cuprind și întreceri pentru cucerirea Insignei de Polisportiv, 
acțiune in care toate institutele și-au propus angrenarea 
unui număr cit mai mare de studenți.

EMIL GROZESCU, coresp.

Participare foarte valoroasă la concursul preolimpic de la București
campionatelor inter- 
atletism ale R. P. 

face tot mai mult 
stadionul Republicii,

Apropierea 
naționale de 
Romine se 
simțită. Pe 
gazda întrecerilor, se lucrează fe
bril, revizuindu-se pista și insta- 

• Mile de concurs, iar la co-misia 
dc organizare continuă să soseas
că noi vești de la participanți.

O Forul de specialitate din 
R.D. Germană a anunțat numele

atlcților care vor participa la „in
ternaționale". Lotul este deosebit 
de puternic: 100 m și 200 tn: 
Wallach (10,3) și Erbstrăsser 
(10,4); 400 m: Speer (47,2); 800 
m și 1500 m: May (1:47,8 — 

Valentin 
Niephagen 
Richter 
probabil Matuschewski 
5000 ni: Herrmann 

10000 m: Janke

UI A
3:41,6);, 
3:39,4), 
3:42,3), 
3:44,0) și 
(1:46,4);
(13:49,2);

(1:47,1 —
(1:49,3— 

(1:48,4 —

I (29:34,2) și Ilannemann (29:34,4);
In primul tur al C. G. E. la tenis de masă 20-krn mar?:---1/-5-/L5-00’0-3

C. S. M. Cluj-A. S. Sporii! de Fontenuy 5-0
PARIS (prin telefon). întîlrfrea internațională de tenis de masă, contînd pentru primul 

tur al C.C.E., dintre echipele masca line CSM Cluj și A. S. Sportif de Fontenay, disputată 
sportivilor romîni cu scorul de

Geta Pitică și-a învins cu 2—0 
pe toate cele patru adversare: 
Kalweit, Geisler, Banach și

miercuri seara în capitala Franței, s-a încheiat cu victoria 
5—0. Publicul numeros prezent 
la întreceri a apreciat buna 
comportare a jucătorilor Radu 
Negulescu, Dorin Giurgiucă și 
Gheorghe Cobîrzan, care n-au 
pierdut nici un set.

Rezultate tehnice: Negulescu- 
Lhomme 2—0 (9, 13), Gîttrgiu- 
că-Roothooit 2—0 (8, 11), Co- 
bîrzan-Grebonval 2—0 (14, 16), 
Negulescu-Roothooft 2—0 (17, 
19), Cobîrzan-Lhomme 2—0

vingătoarea partidei AMVJ Am- 
sterdam-PSV Stuttgart.

Joi, echipa C.S.M. Cluj a 
învins într-o partidă amicală 
selecționata Parisului cu 6—0.

După cum s-a mai anunțat, 
un tot 
romîni 
prinde 
mană, 
putată 
au ieșit învingători atît la fete 
cît și la băieți. Echipa feminină 
a cîștigat în fața formației 
TSC Berlin cu scorul de 14—4.

Reportajul

nostru

Vanilia și Persida sînt 
mai neaoșe muntence. 
sprîncene de abanos, aproape 
împreunate deasupra ochilor 
mari, alungiți spre colțuri, cu 
obraji aspriți de vînturile ce 
aleargă peste dealurile Arge
șului, amîndouă trăiesc vîrsta 
cînd visezi cu ochii deschiși, 
cînd toate dorințele sînt la un 
pas de împlinire, cînd îți plac 
plimbările lungi de seară, cînd 
scriind o scrisoare, cuiva de
parte, nu-ți ajung șapte pagini 
și adormi cu tocul lunecînd pe 
birt ie.

Sînt tinere, vesele, pline 'de 
viajă ca toate celelalte șaizeci- 
șaptezeci de colege din sec
torul trei al fabricii de con
fecții „6 Martie" din Curtea ds 
Argeș. Pronumele lor, s-au a- 
lăturat numelor — Șerban și 
Dumitra — într-o alcătuire 
neașteptată.

O întreb pe Vanilia :
— De unde și pînă unde. 

.Vanilia ?
.— Eu știu ? răspunde ea rî- 

zînd. Nașul. I s-o fi părut mai 
interesant, mai... dulce I

Pe Vanilia o cunoscusem cu 
O seară mai înainte, pe peluza 
.verde a stadionului cochetului 
orășel. Soarele se apropia de 
asfințit și în atmosfera împovă
rată de parfumul de gutui date 
în pîrg, profesoara Elena Che- 
lerman, conducătoarea cursului 
de instructori de gimnastică în 
producție, a scos-o pe Vanilia 
Șerban din rindurile celor peste 
o sută de tineri și tinere care 
învă)au, executind, complexele 
de exerciții pentru pauza de 
gimnastică...

— Tovarășa Șerban, poftiți 
și conduceți dumneavoastră...

ese De ce tocmai eu? g în-

de jucătoare și jucători 
de tenis de masă între- 
un turneu în R.D. Ger- 
In prima întîtnire dis- 

la Berlin, sportivii noștri19), Cobîrzan-Lhomme 
(14, 12).

In turul al doilea al C.C.E., 
CSM Cluj se va întîlni eu tn-

RADU NEGULESCU

cele 
Cu

și Lindner (1.30:15,0); 400 mg: 
Singer (51,2); 3000 m obst.: Cor
ner (8:41,4); lungime: Kluge 
(7,74); triplu: Ruckborn (16,35); 
înălțime: Kdpperi (2,06); prăjină: 
Preussger (4,85); greutate: Lan
ger (18,52); disc: Milde (58,12); 
suliță: Bade (79,13); ciocan: 
Lotz (65,63); FEMEI: 100 m, 
200 m, 4x100 tn: Raeplie (11,5— 
23,8), Diel (11,6—24,3), Winkler 
(11,7—24,8), Schneider (11,8—- 
24,3); 400 m: Schmidt (55,2); 
800 m: Kaufmann (2:07,0) și 
lliibner (2:09,1); 80 mg: Balzer 
(10,7); lungime: Geissler (6,31); 
înălțime: Langer (1,69); greutate: 
Garisch (17,32) și Helmbold

(16.75) ; disc: Lotz (54,93) șl 
MOllerLorenz (54,50) ; suliță, 
Graefe (58,45) și Schwalbe
(55.76) .

® In. afara sări
torului în lungime 
Salmon (7,68 m) și 
a alergătorului pes
te garduri Marien 
(14,1 sec), Belgia 
va mai fi reprezen
tată și de 
Pennewaert 
sec pe 400

• Fiind 
formă decît Strandli, 
Oddvard Krogh 
(64,83 m la ciocan 
— nou record) a 
fost selecționat în 
lotul norvegian eare 
va veni la Bucu
rești.

9 Cîțîva atleți de 
valoare figurează 
în lotul Suediei. 
Printre aceștia: Stig 
Petlersson (record
man național la 
înălțime cu 2,16 m;

După cum am mai 
anunțat, mîine dimi
neață se dispută la 
Tuleea a doua ediție 
a Cupei „Sportul popu
lar" la caiac-canoe. Așa 
cum ne-a informat pre
ședintele consiliului ra
ional UCFS, tov. An- 
ghelidis, competiția a 
stîrnit un mare inte
res în oraș și în locali
tățile apropiate. S-au 
luat toate măsurile pen
tru buna organizare a 
întrecerilor, la care s-au 
înscris numeroși con- 
curenți. Pe lacul Ciu
perca au fost aduse și 
ambarcațiuni pescărești, 
pentru care s-au rezer
vat curse speciale. Com
petiția va fi urmărită 
și de delegați ai FRSN.

Jacques 
(46,8 

m). 
mai în

(Continuare 
tn pag. a 4-a)
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BUCUREȘTI — CHEMIE
HĂLLE (R.D.G.)

trebat nedumerită Vanilia. Mai 
bine sâ iasă un băiat...

— Nu, nu — au intervenit 
„băieții". O dată ce s-a ho
tărî! așa... Haide, să vedem 
ce-ai învățat ?

Vanilia a pășit în fafa rîn- 
durilor cu obrajii îmbujorați de

VALENTIN PAUNESCU

(Continuare In pag. a 6-a)

Banninghaus. De la gazde, 
remarcat Kalweit care a 
tigat partidele cu Eleonora 
halca și Iudît Crejec. La băieți,

s-a 
cîș- 
Mi-

(Continuare tn pag. a 8-a)

Mîine se desfășoară pe sta
dionul din C-lung Muscel în- 
tîlnirea de atletism dintre e- 
chipele Metalul București și 
Chemie Halle (R.D.G.). Vor 
lua parte, printre alții : Tu- 
dorașcu, Stamatescu, Calni- 
cov, Manolescu, Lia Manoliu, 
Maria Budan, Gabriela Luță, 
Falkowski (100 m — 10,5>, Mal- 
lo (100 m — 10,6>, Forkefeld 
(ciocan — 61,28>, Kadel (lungi
me — 7,25), Schneider (80 mg 
— 11,3), Schleqelmilch (lungi
me — 6,12 m).

Cehoslovacul Ludovik Danek, unul dintre cel 
mai buni aruncători de disc din lume (60,98 

m), va concura la București.
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EXPOZIȚIE CU CARACTER SPORTIV.
Cu prilejul desfășurării la Craiova a fa

zei de zonă a campionatului republican de 
box, comisia regională de specialitate a 
luat inițiativa de a organiza o expoziție 
din activitatea sportului

Expoziția cuprinde 
panouri cu fotografii 
din activitatea boxului 
în țara noastră și de 
la întîlnirile interna
ționale.

S. ROMICA
coresp. reg.

cu mînuși.

Mîine primele jocuri de 
volei din codruț .Cupei 

Dinamo"
Pzimele jocuri au loc mîine ' 

dimineață in sala Dinamo, j 
Cu începere de la ora 8.30, 
se vor disputa meciurile : 
C.P.B. — Pragxes.ul (1), Di-' 
namo — Voința (1), Dinamo 
— Olimpia (m)« Steaua — 
Progresul (m).

STEAGUL ROȘU PLEACĂ LUNI 
LA PLOVDIV

BRAȘOV, 4 (prin telefon). De luni și pînă 
vineri, Steagul roșu a făcut antrenamente asi- ' 
due în vederea returului partidei cu Lokomo
tiv Plovdiv, din cadrul „Cupei orașelor tîr- 

guri“. Joi a jucat la Cimpina cu 
Poiana și a cîștigat cu 2—1, iar 
sîmbătă va întîlni pe Dinamo 
București la București. Echipa 
pleacă luni 7 octombrie la Plov
div. Lotul: Haidu, Adamache, 
Naghi, Jenei, Campo, Seredal, 
Sigheti, Pescaru, Zaharia, FiU- 
mon, Hașoli, Năltănăilă, Ne- 
cula, Mesaroș, Selimeși, CiripoL

C. GRUIA-coresp. reg.

Debut victorios în cam
pionatele europene mas

culine de baschet :

ROMÎNIÂ-CEHOSLOVACIA
56 - 55!

(Citiți amănunte . 
ia pag. a 8-a)
---------O---------

Două succese interna
ționale la fotbal:

PROGRESUL - FORTUNA 4-2
Știința Tim. - Vojvodina 5-1

(Citiți cronicile 
In pag. a 5-a)
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nimim/

Maleianu. Foinea și Ioachim Popescu în întrecerea flatărilor.

r—----- -------------------- --------------------------

Interviul nostru

Ce măsuri ați luat 
pentru buna desfășurare a concursurilor 

i NE RĂSPUNDE TOV. P. MITRACHE - SECRETARUL CLUBULUI 
METALUL (RAIONUL „23 AUGUST")

— Ce și-a propus consiliul clubului 
spisriiv Metalul pentru atragerea și 
pregătirea unui număr cît mai mare 

de tineri in „Concursul pentru Insigna 
de Polisportiv**.

— Ca orice acțiune de amploare, 
'.Concursul pentru Insigna de Polispor- 
liv“ a început în cadrul clubului nostru, 
In asociațiile sportive din raionul „23 

1 August", cu o largă muncă de popu
larizare. In majoritatea asociațiilor, 

, membrii UCFS au luat cunoștință de pro- 
i bele prevăzute în regulament, de nor. 
, mele pe care trebuie să le obțină pentru 
a deveni purtători ai „Insignei".

Pentru a da posibilitate unui mare 
număr dc oameni ai muncii, în special 
tineretului să treacă normele „Insignei 
de Polisportiv", am prevăzut organiza- 

, rea a trei centre raionale pentru trece
rea probelor. Aceste centre vor fi în
cadrate cu personal tehnic competent, 
antrenori, instructori voluntari, profe
sori de educație fizică, sportivi fruntași, 
care vor ajuta pe viitorii purtători ai 
(.Insignei de Polisportiv" la antrenamente 
ți în concursuri. Cele trei centre vor 
funcționa la baza sportivă a asociației 
Sirena (Lacul Tei), la terenul sportiv 
Gloria și la baza sportivă a asociației 
Metalul „23 August". La aceste centre 
vor da probele membrii acelor asociații 
care nu dispun de baze sportive și bine
înțeles sportivii asociației gazde. Aș
teptăm un ajutor intens în activitatea 
acestor centre de la o serie de sportivi 
fruntași din secțiile de performanțe ale 
clubului și ale asociațiilor pe lingă care 
funcționează și în primul rînd de la 
acei care practică sporturile prevăzute 
în „Concursul pentru Insigna de Poli, 
sportiv", ca atleți, trăgători, cicliști, 
înotători etc. Contăm foarte mult și pe 
ajutorul profesorilor de educație fizică 
din școlile de 8 ani din raionul nostru.

O serie de asociații1 sportive ca Metalul 
„23 August", Granitul, Luxor, F.R.B., 
Acumulatorul, Frigul și cele de pe lîngă 
școlile profesionale „23 August", Con- 
strucții-montaj", Finite-lemn, Centrul 
școlar auto etc. își vor amenaja baze 
sportive proprii, înzestrate cu piste de 
atletism, groapă de sărituri, portic de 
gimnastică etc. In unele asociații tinerii 
•u și pornit la treabă, prestînd sute de 
«re de muncă voluntară

asociații au început or-

presă normele și pro-

— In ce stadiu se află la ora ac
tuală organizarea concursurilor pen
tru trecerea normelor „Insignei de 
Polisportiv*  ?

r ... " .
•— O scrie de asociații au început or

ganizarea trecerii normelor imediat după 
ce an apărut în presă normele și pro
bele „Concursului**.  La primele întreceri 
ale triatloiinilui au participat peste 100 
de tinerii din asociațiile Electroaparataj, 
Metalul „23 August44, Sirena, Gloria, 
F.R.B. și altele. Peste cîteva zile bazi 
sportivă Sirena va găzdui un concurs 
model la care își vor trece normele o 
serie de sportivi fruntași din asociațiile 
noastre și la care vor fi invitați pentru 
schimb de experiență președinți și secre
tari de asociații sportive, instructori vo 
luntari, antrenori, profesori de edu
cație fizică și alții.

Participanții la „Concursul pentru 
Insigna dc Polisportiv*  vor putea îndepli
ni normele în concursuri speciale organi
zate în a$cst scop, în diverse întreceri 

organizate în cadrul asociațiilor ca, de 
exemplu, campionatele asociațiilor spor
tive și alte competiții. In cadrul aso
ciațiilor de pe lingă școlile profesionale 
va începe în curînd „Cupa dc toamnă" 
la atletism. Etapele de desfășurare ale 
acestei competiții vor fi îmbinate cu 
concursuri pentru trecerea normelor „In
signei de Polisportiv",

— Acfiuni deosebite, inifiative ?

— Printre acțiunile deosebite, inițit- 
te de clubul Metalul, este și aceea că 
toți instructorii voluntari pe ramură 
de sport, pe care îi vom pregăti în viito
rul apropiat, vor fi instruiți și în pro
blemele „Concursului pentru Insigna de 
Polisportiv". Împreună cu organizațiile 
U.T.M. din întreprinderi și instituții 
vrem să mobilizăm la startul „Concursu
lui" nu numai pe cei înscriși în asocia
țiile sportive ci și pe membrii lor de 
familie care nu fac parte din nici o aso
ciație sportivă.

T. R.

Din experiența comisiilor de propagandă
Principala sarcină încredințată de 

către partid organelor și organizați
ilor sportive o constituie cuprinderea 
în asociațiile sportive a unui număr 
din ce în ce mai mare de oameni 
ai muncii de la orașe și sate, an
grenarea întregului tineret în practi
carea organizată a exercițiilor fizice 
și a sportului.

In rezolvarea acesteia, un rol im
portant îi revine și propagandei spor
tive care trebuie să contribuie efec
tiv la convingerea maselor de oa
meni ai muncii, a tineretului din în
treprinderi și instituții, din școli și 
universități, de la sate, despre foloa
sele practicării exercițiilor fizice și a 
sportului pentru dezvoltarea armo
nioasă a organismului și întărirea să
nătății.

Printre organele UCFS care au 
acumulat o bogată experiență în or
ganizarea propagandei sportive, care 
se preocupă cu simț de răspundere 
de conducerea acestei activități în ve
derea sporirii continue a eficienței ei, 
se numără și consiliul regional UCFS 
Bacău. Sub conducerea Comitetului 
Regional P.M.R., biroul consiliului 
regional UCFS Bacău (președinte tov. 
ion Bordea) s-a preocupat nemijlocit 
de încadrarea și îndrumarea comisiei 
de propagandă. Fiecare membru al co
misiei de propagandă are sarcini con
crete și termene de îndeplinire, prevăzu
te în planul de muncă întocmit trimes
trial, pe baza obiectivelor din planul 
de muncă al biroului regional. De 
asemenea, fiecare răspunde de îndru
marea propagandei sportive și a mun
cii educative cu sportivii din cadrul 
unui raion sau club orășenesc. Re

Fotbaliștii de la Progresul 
au început trecerea normelor

Mingea n-a avut căutare, acum cîte- 
va zile, pentru fotbaliștii de la Progre
sul București. Stătea... cuminte în- 

tr-un raft al magaziei de echipamente 
a stadionului din str. dr. Staicovici. 
Șimpatizanții echipei, nelipsiți ca de 
obicei, veniseră însă să urmărească 

antrenamentul fotbalistic al Progresului. 
Așa că nu mică le-a fost mirarea atunci 
cînd Mîndru, Caricaș, Știrbei și cei
lalți sportivi — din rlndurile cărora 
nu lipseau, bineînțeles, antrenorii Dincă 
Schileru și Cornel Drăgușin, au început 
să execute mișcări care păreau că nu au 
nimic comun cu... fotbalul.

Mîndru, care ne-a obișnuit cu saltu
rile sale spectaculoase „la păianjen**  
își încearcă de data aceasta, elanul, 
în proba de săritură în lungime. Fără 
să forțeze prea mult, el atinge 5 metri. 
Iar Baboie, cu rezultatul de 13 sec. pe 
suta de metri s-a dovedit la fel de 
rapid ca și în cursele sale pe extremi.

Ce se întîmpla, de fapt, pe stadionul 
Progresul ?

Lotul fotbaliștilor din str. dr. Stai
covici hotărîse să-și treacă, primul, nor
mele pentru cucerirea „Insignei de Po
lisportiv**.  Fiind sportivi fruntași, fi
rește, toți preferă să obțină insigna de 
gradul II. „Veteranul**  echipei, Știrbei, 
despre care se poate spune că a ndat 
tonul1* în această acțiune, manifestă 
și acum, în... „examenul**  de trecere 
a normelor — ca de altfel și pe terenul 
de fotbal — aceeași insufle  fire. Pofta

Exemplul fruntașilor...
Consiliul raional UCFS Sighi

șoara se preocupă intens de pre
gătirea, organizarea și buna des
fășurare a întrecerilor pentru ob
ținerea Insignei. Rezultatele au 
și î?iceput să se vadă. La con
cursul inaugural și-au trecut o 
serie de norme peste 100 de tineri 
și tinere din cadrul asociațiilor 
sportive Faianța, Voința, Textila, 
Locomotiva și Tîrnava.

Printre cei care au participat 
la primele probe se numără acti
viștii sportivi Teodor Mehez, pre
ședintele consiliului UCFS Si
ghișoara, tehnicienii A. Popescu, 
I. Toev, S. Ciobanu, Ecaterina

partiția cluburilor sportive și a raioa
nelor pe membrii comisiei de propa
gandă se face ținîndu-se cont de de
plasările ce le fac aceștia în regiune, 
în cadrul atribuțiunilor lor profesio
nale. Astfel ei se pot ocupa, paralel 
cu îndeplinirea sarcinilor profesionale, 
și de îndrumarea consiliilor raionale, 
ale cluburilor și asociațiilor sportive, 
a comisiilor de propagandă ale aces
tora în organizarea și desfășurarea 
unei munci de propagandă concrete 
și eficiente.

In planificarea activității comisiei 
de propagandă a regiunii Bacău se 

Popularizarea practicării exercițiilor 
fizice și sportului în regiunea Bacâu
remarcă îndeosebi faptul că în fie
care plan de muncă trimestrial se 
desprind unul sau două obiective im
portante cu privire la lărgirea ca
racterului de mase al activității spor
tive. De exemplu în planul de muncă 
pe trimestrul 2 al acestui an comisia 
și-a propus ca preocupare principală 
să sprijine printr-o serie de activități 
propagandistice și de agitație acțiu
nea biroului regional de introducere 
și extindere a gimnasticii în produc
ție în întreprinderile și instituțiile din 
orașele regiunii Bacău. Printre aces
tea am reținut pe cele ce se refereau 
la asigurarea unei strînse colaborări 
cu redacția ziarului regional în ve
derea organizării apariției în coloanele 
acestuia a unor articole privind im
portanța practicării gimnasticii în pro
ducție pentru întărirea sănătății și 
dezvoltarea capacității de muncă, di
fuzarea unor materiale cu conținut 
asemănător prin emisiunile stațiilor de 
radioamplificare din orașe și mari în

lui de lucru îi contaminează pe toți 
jucătorii. V oinea, Mafteuță, Mateianu, 
Stoicescu, Cozma, Ioniță, Nedelcu și cei
lalți fotbaliști din echipă se întrec 

cu multă ambiție.
— Probele pentru cucerirea Insignei 

(le spuneau jucătorilor, în cabină, an
trenorii Schileru șl Drăgușin) sînt bine
venite pentru pregătirea voastră fizică. 
Să muncim deci serios, mai cu seamă 
că la 14 octombrie ne așteaptă un 
meci dificil, cu Rapidul.

Zece flotări în brațe (norma pentru 
gradul II al Insignei este de 8 flotări), 
13—13,5 secunde pe 100 metri (regula
mentul prevede 14,5 sec.), 5 metri la 
lungime (baremul este 4,30 m) — iată, 
în general bilanțul „performanțelor**  

realizate de fotbaliștii de la Progresul. 
Cei mai rapizi: Baboie, Stoicescu și 
Colceriu. Cei mai buni săritori în lun
gime: Colceriu, Nedelcu, Ioniță, Ba
boie. I^a „greutate** , de a- 
semenea, bila de 5 kg a 
zburat dincolo de granița 
celor 10 metri prevăzută de 
regulamentul „Concursu
lui**.

★
Proiecte ? Conducerea 

clubului Progresul și-a pro
pus ca pînă la sfîrșitul a- 
cestui an, toți sportivii 
săi să cucerească Insig
na de Polisportiv. Fotba
liștii au... deschis compe
tiția. Acum este rîndul 
celorlalți.

R. CALARAȘANU

Tichi, arbitrul de handbal Stefan 
Bocor etc. După ce au înregistrat 
rezultate frumoase în cadrul con
cursului inaugural, mai mulți 
sportivi fruntași cum sînt Flo
rentina Vlad, Ana Hofner (Tex
tila), Ileana Melnic, Stela Hof
ner, Heda Fabrițius (Faianța), 
Stelian Marian (Locomotiva) etc. 
și-au manifestat dorința de a în
druma cît mai mulți tineri și 
tinere la concursurile ce vor fi 
organizate cu regularitate pe sta
dionul Faianța precum și pe alte 
baze sportive.

I. TURJAN — coresp.
Colceriu s-a dovedit un bun săritor în lungime

Foto: V. Bageac

treprinderi. De asemenea s-a prevăzut 
multiplicarea și difuzarea în asocia
țiile sportive din întreprinderi și in
stituții a conferinței editată de Con
siliul General UCFS, despre rolul și 
importanța practicării gimnasticii în 
producție.

Ca urmare a măsurilor organiza
torice luate de biroul consiliului re
gional și a sprijinirii concrete și efi
ciente a acestora pe linia propagandei 
și agitației la nivelul cluburilor și 
asociațiilor sportive din întreprinderi 
și instituții, în lunile aprilie, mai și 
iunie gimnastica în producție a fost

Introdusă în 8 noi Întreprinderi și 
instituții din regiunea Bacău, iar nu
mărul salariaților care o practică a 
sporit cu aproape 7000.

In trimestrul 3 comisia regională 
de propagandă și-a propus în planul 
de muncă ca sarcină principală să 
popularizeze pe larg Spartachiada de 
vară a tineretului și centrele de ini
țiere în sport, în vederea atragerii 
în activitatea sportivă organizată a 
unui număr cît mai mare de tineri 
și tinere din orașele și satele regiunii 
Bacău.

Rînd pe rînd, măsurile înscrise în 
planul de muncă al comisiei de pro
pagandă au prins viață. In orașele 
și satele regiunii ău apărut tot mai 
frecvent panouri, afișe (cel editat de 
Consiliul General UCFS și altele rea
lizate pe plan local), lozinci mobili
zatoare prin care erau popularizate 
ramurile de sport la care își vor 
disputa întîietatea participanții la Spar-

Vești din țară
O Pe stadionul „23 August" din CURTEA 

DE ARGEȘ a avut loc silele trecute des
chiderea festivă a „Concursului pentru In
signa de Polisportiv'. Au participat aproa
pe 150 de tineri și tinere din asociațiile 
sportive Știința, Foresta, Avîniul, Meseria
șul, Horticultorul și Școala de 8 ani nr. 1. 
Majoritatea participanțllor și-au trecut nor
mele de tilatlon, gimnastica de înviorai© 
și flotări, remareîndu-se prin rezultatele 
bune obținute concurenții Georgeta Popes
cu, Liliana Dumitrescu, M. Papuc, C. Miu, 
N. Gagiu etc.

E. STERESCU — coresp.
0 Conducerea Clubului sportiv muncito

resc din SIBIU a organizat duminică la 
baza sportivă Steaua roșie primele între
ceri, constînd din alergare pe 100 m, arun
carea greutății și săritura în lungime. Con
cursul s-a bucurat de un deosebit succes. 
Ia el paiticipînd zeci de concuienți, prin
tre care activiști ai C-S.M., aibitii, sportivi 
fruntași, proîesori de educație fizică etc.

I. IONESCU — coresp.
O Cu ocazia închiderii cursului de ins

tructori sportivi voluntari organizat de con
siliul raional UCFS CORABIA, cei 24 de 
cursanți au avut prilejul să treacă toate 
normele prevăzute de regulament pentru 
obținerea Insignei de Polisportiv gradul I. 
Exemplul acesta a fost încurajator pentru 
tinerii din localitate. Aproape 80 la sută 
din membrii asociației sportive Flacăra 
Corabia și-au trecut parțial normele. In 
urma pregătirilor intense efectuate, rezul
tate bune și imediate se prevăd și la aso
ciațiile sportive Tractorul Corabia, Oltul 
Izbicenl, Valea Oltului Cilieni și altele.

A. OCHEA — coresp.

tachiadă, etapele de desfășurare a a- 
cesteia, foloasele practicării exerciți
ilor fizice și sportului.

Numai în raionul Adjud au fost 
confecționate și plantate, în locurile 
cele mai centrale din reședința raio
nală și din unele comune, 18 panouri. 
In comuna Brusturi din raionul Tg. 
Neamț, alături de un afișier cu zia
rul „Sportul popular", a apărut un 
panou cu programul competițiilor și 
al antrenamentelor din cadrul Spar- 
tachiadei. In orașele Bacău, Onești. 
Roman, Moinești, Tg. Ocna au fost 
confecționate, de asemenea, panouri 
pentru popularizarea campionilor re
gionali și raionali. In multe asociații 
sportive sătești și îndeosebi în cele 
de la orașe s-au confecționat foto
montaje cu tematică sportivă. Comi
sia regională de propagandă și-a pro
pus ca, în cel mai scurt timp, cu 
ajutorul consiliilor raionale și ale clu
burilor sportive, al comisiilor de pro
pagandă ale acestora, să asigure ca 
fiecare asociație sportivă sătească să-și 
aibă un panou care să-i oglindească 
activitatea sportivă pe care o desfă
șoară.

Presa locală și stațiile de amplifi
care au sprijinit în permanență ac
țiunea de angrenare a tineretului la 
întrecerile Spartachiadei și la antre
namentele organizate în cadrul cen
trelor de inițiere în sport.

In colaborare cu Comitetul regional 
de cultură și artă s-a asigurat ca 
în această perioadă, la căminele cul
turale și la casele de cultură să fie 
expusă conferința „Sportul și sănă
tatea" de către medici, profesori de 
educație fizică și activiști sportivi. 
Conferințe cu tematică asemănătoare 
s-au ținut și în școlile medii precum 
și la nivelul cluburilor sportive oră
șenești. In orașul Piatra Neamț, de 
exemplu, s-a ținut conferința: „Con
tribuția părinților la educația fizică 
a copiilor".

în orașul Bacău a fost organizată 
expoziția „Dezvoltarea activității spor-
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Buletinul campionatelor...

» O ETAPA PLINA DE PROMISIUNI ® DINAMO BUCUREȘTI A CÎSTiGAT 
FOARTE GREU LA PLOIEȘTI : 14—13... o DESPRE SURPRIZA DE' LA 

BACĂU • ĂZ1 SI MÎINE ÎN CAPITALĂ

O

Se pare că ultimele trei etape ale 
tirului campionatelor republicane vor fi 
leosebit de disputate. Cel puțin așa 
•nunță, în întrecerea masculină mai ales, 
■ezullatele de săptămîna aceasta : sur- 
jriza de la Bacău (unde Dinamo a 
nvins pe Steaua) și ...semisurpriza de 
a Ploiești (Dinamo București a învins 
:u mare greutate pe Rafinăria Teleajen). 
tn plus, în seria a doua intră în joc 
Dinamo Brașov, a cărei suspendare a 
xpirat, și titularii echipei C.S.M. Reșița, 

tare — de asemenea — au fost suspen- 
lați și și-au executat pedeapsa. Pre
zența în competiție a acestor două for- 
nații se va face simțită în lupta care 
se dă pentru primele locuri.

0 dovadă o vom avea în etapa a V-a, 
tare începe azi cu meciul Steaua—Rapid 
și se încheie mîtne cu „grosul* * jocurilor 
Programul cuprinde întîlniri masculine 
echilibrate, care oferă perspectivele unor 
dispute dîrze și ale unor rezultate 
Strînse:

five în regiunea Bacău". Ea a fost 
apoi trim’să, pentru a fi expusă prin 
rotație, în raioanele regiunii.

In colaborare cu întreprinderea ci
nematografică regională s-a organizat, 
în acest trimestru, în Bacău, Roman 
și Onești timp de cîte două zile (sîm- 
bătă și duminică), un ciclu de filme 
sportive care s-au bucurat de o mare 
afluență de public.

Preocupată de atragerea în între
cerile Spartachiadei a unui număr în
semnat de tineri și tinere colectiviste, 
comisia regională de propagandă a 
organizat, cu ajutorul consiliilor raio
nale și al cluburilor sportive orășe
nești, o rodnică acțiune de stimulare 
a activității sportive de Ia sate. E- 
chipe sportive fruntașe ale cluburilor 
și asociațiilor sportive mari din ora
șele regiunii, profesori de educație fi
zică și antrenori, activiști UCFS au 
mers la sate și au organizat, îm
preună cu consiliile asociațiilor să
tești, cu participarea largă a tinerilor 
colectiviști, adevărate sărbători ale 
sportului și tinereții. La unele acțiuni 
de acest fel, de mai mare amploare, 
cum au fost duminicile sportive or
ganizate în comunele Răncești (ra
ionul Tg. Neamț), Grigoreni (raio
nul Moinești). Răcăcitini (raionul Ba
cău) ș.a. au participat toți președinții 
asociațiilor sportive, profesorii de edu
cație fizică, directorii căminelor cul
turale, președinți ai G.A.O., secretari
ai comitetelor U.T.M. din comunele
raioanelor respective, în vederea rea
lizării, cu acest prilej, a unui larg 
schimb de experiență în organizarea 
activității sportive Ia sate. Roadele 
nu s-au lăsat prea mult așteptate. 
Numai în comunele din raionul Tg. 
Neamț s-au organizat, după această 
acțiune, într-o singură lună, 17 du
minici cultural-sportive. Traduse în 
cifre aproximative acestea au însem
nat sute și mii de noi prieteni al 
sportului în rîndul tinerilor colecti
viști și tot atîți participanți entu
ziaști la întrecerile Spartachiadei de

Seria 1: Steaua — Rapid, CSMS —- 
Dinamo Bacău, Raf. Teleajen — Trac- 
orul, Dinamo București — Știința Ga 
lăți. Scria a Il-a: Dinamo Brașov — 
Voința Sighișoara, Tehnometal Timișoa
ra — CSM Reșița, Știința Timișoara — 
Voința Sibiu și Știința Tg. Mureș — 
Știința Petroșeni.

Cele mai interesante se prezintă jocu
rile de la București, Iași, Brașov și 
Timișoara.

în campionatul feminin, de asemenea, 
partide interesante, mai ales la Brașov, 
București și Petroșeni. Dar, iată progra
mul:

Seria I: Confecția Buc.—SSE Ploiești, 
Procesul — Rulmentul, Tractorul — 
Rapid, Faianța — Știința Buc. Seria a 
II-a: Vestitorul Buc. — Banatul Tim., 
Știința Tim. — Constructorul Tim., 
CSM Sibiu — Mureșul Tg. Mureș și 
SSE Petroșeni — Știința Cluj

Partida faianța — Știința București 
se va disputa la Mediaș, deoarece echi
pei din Sighișoara i s-a ridicat pe timp 
de 2 etape, dreptul de organizare pe 
teren propriu, în urma lipsei de măsuri 
constatate cu prilejul partidei cu S.S.E. 
Ploiești.

VICTORIE IN ULTIMELE MINUTE 
LA PLOIEȘTI

Și acum, cîteva amănunte din meciul 
disputat joi la Ploiești, între Rafină
ria Teleajen și Dinamo București, în
cheiat cu scorul de 14—13 (10—7) în 

favoarea bucureștenilor. După cum ne-au 
transmis corespondenții noștri — M. 
Popescu și Șt. Ionescu, — jocul, foarte 
frumos, era cît pe-aci să se termine cu 
o surpriză. Scorul s-a menținut tot 
timpul strins. Gazdele au dat o replică 
neașteptat de puternică; ele au ratat 
trei lovituri de la 7 m (Rotaru 1 și 
Popescu 2). In ultimele minute scorul 
era 13—13, dar Costache II a executat 
direct o lovitură de la 9 m., înscriind 
punctul victoriei. Au marcat: Ivănescu 
4, Costache II 3, Ilnat, Nica și Moser 
cite 2, Coman 1 (D), Rotaru 3, Iliescu 
3, Brașoveanu 2, Popescu, Iconomu, 
Laub, Schnepp, Neusatz (R).

AMĂNUNTE DE LA BACĂU

Desigur că rezultatul în sine și sco
rul meciului Dinamo Bacău — Steaua 
au surprins pe iubitorii handbalului. A 
fost marea surpriză a sezonului, pe 
care ne-a explicat-o antrenorul bucurește
nilor, I. Kunst-Ghermănescu:

„Scorul mic nu se datorește stării 
timpului, cum s-ar putea crede (vre
mea a fost frumoasă, iar terenul bun), 
ci apărării ermetice a băeăoanilor și... 
atacului nostru, care — în fața unei 
repliei dîrze —-a cedat prea ușor. 
Dinamo a obținut o victorie meritată; 
este „echipa care vine". Dar nu-i mai 
puțin adevărat că și echipa noastră a 
jucat sub așteptări în atac și acest 
lucru se vede și din numărul extrem 
de mie de goluri marcate, neverosimil 
pentru o echipă în care activează nu
meroși jucători din lotul reprezentativ.

Ei însă au dat dovadă de înfumu
rare, de lipsă de seriozitate în joc, pe 
care l-au luat prea ușor, fără simț de 
răspundere*.

PROGRAMUL JOCURILOR DIN 
BUCUREȘTI

ASTĂZI, terenul „Steaua", ora 16,30: 
Steaua — Rapid (m).

MÎINE, teren Dinamo, de la ora 10; 
Vestitorul — Banatul Timișoara (f) și 
Dinamo — Șliin/a Galați (m). Teren 
Progresul, de la ora 15.30: Confecția — 
SSE Ploiești (f) și Progresul — Rulmen
tul Brașov (I).

vară a tineretului. In total, pe regiunea 
Bacău, Ia actuala ediție a Sparta
chiadei de vară au participat peste 
200.000 de tineri și tinere, dintre care 
cca 100.000 de tineri colectiviști. Lin 
veritabil record în comparație cu nu
mărul de participanți la edițiile din 
anii precedenți.

Se poate aprecia, pe bună dreptate, 
că în realizarea acestui succes im
portant și promițător al activității 
sportive de masă din regiunea Bacău, 
și-a adus contribuția și comisia re
gională de propagandă. Tot atît de 
adevărat este însă și faptul că a- 
ceastă contribuție putea fi și mai con
sistentă dacă s-ar fi înlăturat din timp 
o serie de lipsuri care mai dăinuie 
în munca de popularizare a foloaselor 
practicării exercițiilor fizice și spor
tului în rîndul maselor de oameni ai 
muncii din orașele și satele regiunii.

In unele asociații sportive de la 
orașe — îndeosebi cele din Întreprin
derile și instituțiile cu puțini sala- 
riați și în multe asociații sportive 
de la sate — propaganda sportivă este 
slab organizată, fără continuitate și 
în unele cazuri chiar inexistentă. Ă- 
ceasta datorită faptului că mai sînt 
colective de propagandă și agitație 
care de la constituire și pînă în pre
zent nu au fost încă activizate, iar 
altele, slab îndrumate, care nu știu 
să-și organizeze și să-și desfășoare 
activitatea. Deși comisia regională de 
propagandă și-a propus în planul de 
muncă să asigure instruirea trimes
trială a responsabililor cu propaganda 
și agitația din cadrul consiliilor aso
ciațiilor sportive, pe orașe și pe cen
tre de comune, nu a făcut mal nimic 
în această privință.

Instruirea periodică a colectivelor 
de propagandă din asociații, realiza
rea — cu acest prilej — a unui larg 
schimb de experiență și generalizarea 
experienței pozitive a celor mai efi
ciente metode de propagandă sportivă, 
constituie o sarcină de cea mai marș
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PREGÂTSRI LA CONSTANȚA...
Orașul de pe malul mării va găzdui 

întrecerile preliminare din seriile femi
nine III și IV și turneul final feminin 
pentru locurile 1—8.

In vederea acestor importante eveni
mente sportive, Ia Constanta s-a consti

In fata fileului detenta are un rol însemnat In finalizarea acțiunii. De acest 
lucru slnt convinși șl Drugan și Coste care, sub îndrumarea antrenorului Ștefan 
Roman, se întrec pentru cucerirea balonului la o cit mai mare distanță de... sol.

tuit o comisie de organizare, al cărei 
președinte a fost ales tov. Petre Nico- 
lae, președintele sfatului popular orășe
nesc. încă de pe acum comisia a tre
cut la realizarea planului întocmit. La 
Sala Sporturilor parchetul a fost total

importanță. Aceasta este cu atît mai 
necesară acum, cînd propaganda spor
tivă trebuie să-și aducă o contribuție 
efectivă la popularizarea „Concursului 
pentru Insigna de Polisportiv*  în rîn
dul maselor de oameni ai muncii, a 
tineretului de la orașe și sate, în ve
derea atragerii lor într-o activitate 
sportivă organizată pentru obținerea 
acestei insigne.

Comisia de propagandă regională a 
rămas de asemenea de multe ori da
toare și în privința popularizării la 
timp a competițiilor regionale pre
văzute în calendarul sportiv cît și 
în asigurarea desfășurării în bune 
condiții a acestei importante activități 
propagandistice la nivelul consiliilor 
raionale și al cluburilor sportive.

Din activitatea desfășurată de co
misia din Bacău au reieșit multe ini
țiative și metode bune p'e care ne-am 
străduit să le împărtășim și altora, 
pentru a Ie folosi. Ne întrebăm însă 
de ce tovarășii din comisia regională 
de la Bacău și în primul rînd tov. 
Iosif lehimaș — șeful acesteia — 
sînt atît de greu receptivi față de 
experiența pozitivă și metodele bune 
de muncă din alte regiuni, popu
larizate de ziarul nostru. Este vorba 
îndeosebi despre consfătuirile pe teme 
ale muncii educative ținute cu antre
norii, profesorii de educație fizică, ac
tiviștii sportivi precum și despre con
sfătuirile cu același profil, ținute cu 
sportivii, despre care s-a scris pe 
larg.

Succesele obținute de comisia re
gională de propagandă în organizarea 
unei propagande sportive concrete și 
eficiente, sprijinul larg pe care-1 pri
mește din partea biroului regional, 
constituiesc o garanție certă a lichi
dării lipsurilor ce mai există în ac- 
tîvitatea de propagandă sportivă, a 
ridicării acesteia ia un nivel mai înalt.

VIRGIL ALBESCU 

înilocuit, vestiarele și instalațiile sani
tare revizuite, mobilierul completat, iar 
băncile tribunelor refăcute. De aseme
nea, este în curs de reamenajare sala 
clubului „Farul*,  care va fi folosită 
pentru antrenamente. La sediul consi
liului regional UCFS, pe toată durați 
campionatelor, ra funcționa comand»

Foto: P. Romoșan 
mentul întrecerilor, biroul de presă, se
cretariatul competiției etc. Arbitrii con- 
stănțeni iau parte în această perioadă 
la un seminar pentru reîmprospătarea 
cunoștințelor.

Nici timpul liber al sportivilor nu a 
fost neglijat de organizatori. In zile
le de 25 și 30 octombrie se vor face 
vizite pe litoral de la Mangalia la Ma
maia, la Muzeul de Arheologie, Acva- 
rium etc. In seara zilei de 30 octom
brie echipele participante vor asista la 
un spectacol folcloric organizat ou spri
jinul comitetului regional pentru cultură 
și artă.

întrecerile de la Constanța suscită un 
interes foarte mare și în alte localități 
din regiune. Pentru a satisface cererile 
amatorilor de volei din regiune, O.NT. 
Carpați va organiza zilnic excursii pen
tru 700 de persoane. Iubitorii voleiului 
din Constanța își pot procura biletele fie 
prin asociațiile sportive din care fac

„Duminicile sportive"
„Duminicile sportive" s-au dove

dit a fi și în regiunea noastră forme 
deosebit de utile pentru atragerea 
maselor de colectiviști și în special 
a tineretului de la sate în practica
rea sportului.

Avînd deja o experiență bogată în 
organizarea acțiunilor sportive sub 
această formă, unele consilii raionale 
UCFS au obținut rezultate valoroase, 
făcînd ca „duminicile sportive" să 
devină tradiționale în multe din sa
tele și comunele regiunii. Astfel, in 
raionul Drăgănești-Olt- s-au organi
zat anul acesta 130 „duminici spor
tive*  cu aproape 11000 participanți, 
în raionul Costești 76 cu peste 7 000 
participanți, în raionul Horezu 71 cu 
6 505 participanți etc. In toată re
giunea s-au desfășurat peste 600 de 
„duminici sportive" cu 100 894 parti- 
cipanji.

„Duminicile sportive" au avut în 
program concursuri de atletism, jocuri 
distractive precum și întreceri de 
genul „cel mai iute", „cel mai puter
nic", „cd mai tare tînăr din sat", 
care s-au bucurat de o largă popu
laritate în rîndurile miilor de par
ticipanți.

Aceste acțiuni au avut darul de a 
contrihni la consolidarea și la întă- 

parte, fie de Ia cele două case ce se v«C 
deschide în cursul acestei săptămîni.

.Șl LA BRAȘOV
găzdui întrecerile din »•
rlf/lL „l i im oi n rwr , -

I :l

Brașovul va g 
drul seriei 1, preliminare și finala pes**\  
tru locurile 9—13 la fete.

In vederea acestui eveniment, la 
șov — după cum ne transmite cores- 
poudeutul nostru regional C. Gruia — 
se fac intense pregătiri. In prezent se', 
lucrează pentru amenajarea sălii care 
ta, găzdui partidele. Se efectuează lucrări' 
pentru repararea tribunei, care ta putea 
primi în condiții optime peste 1 500. 
de spectatori. In perioada campionate- 
lor în locurile unde nu se pot monta] 
tribune vor fi așezate bănci și scaune. [ 
După terminarea acestor reparații vor ft. 
instalate tuburile fluorescente care asiy 
gură o vizibilitate perfectă. Au fost' 
amenajate două vestiare noi, o baie, e\ 
cameră pentru secretariat, alta pentru 
comandament; în curînd va fi terminat 
și cabinetul medical. De menționat gri-} 
ja comisiei de organizare față de cele-\ 
lalte probleme pentru care s-au luat 
din timp măsuri de rezolvare. Consiliul 
regional UCFS Brașov depune toar
te străduințele pentru ca la data în
ceperii întrecerilor din cadrul grupei 
preliminare, totul să fie pus la punct, 
să se asigure condiții optime de des
fășurare a grupei „brașovene*  
neitlui

9—13.

ț

și a lut*
fiiwl feminin pentru, locurile

AGENDA
vederea conducerii jocurilor• In 

cadrul campionatelor europene, au fost 
invitați o serie de cunoscuți arbitri in
ternaționali, printre care: Zwierzanski—- 
Polonia, Radovan — Iugoslavia, Or may 
— Ungaria, Boisnay — Franța, Calanz- 
saro — Italia, Blums —■ IJ.R.S.S. In 
afara acestora, fiecare delegație va avea 
în componența ei cîte un arbitru. De a- 
semenea, arbitrii evidențiați cu prile jul 
cursului internațional (ce va avea loc în 
Capitală), vor fî Invitați să conduci 
meciuri din cadru] campionatelor.

• La cursul internațional de arbitrii 
și-au mai anunțat sosirea Peter Lange—I 
R.D. Germană, Rolando Curbello și Ra-j 
faej Ramon Yoanes —■ Cuba. i ■

• O seric de delegații și-au anunțați 
sosirea în București. Astfel, sportivii! 
austrieci — din rîndul cărora fac parte) 
10 jucătoare și 12 jucători — vor sosi) 
la 20 octombrie, ca și delegația Iugo-, 
slavici. Un avion special va aduce Ia 19, 
octombrie la București sportivii și spor
tivele din delegațiile Franței, Belgiei
și Olandei La 21 octombrie vor sosii ; 
eu trenul voleibaliștii și voleibalistele, 
din delegațiile R.D. Germane și R. 1 
Germane.

• T urda 
componența 
d-lui Vahit 
derației de 
o delegație alcătuită din 30 de persoane. 
Din echipa masculină nu vor lipsi cu
noștințe mai vechi ale voleibaliștilor 
romini, cum sini jucătorii Deger Eray- 
bar, Yalcin Gordiirtir, Ender Kurt, 
Nasuni Unliibayan. Din echipa feminină 
vor face parte, printre altele, Alee Er- 
cins, Atife Fener, Mdiha Isikan. Din 
delegația iugoslavă nu vor lipsi Brani
slav Bulatovici, Zoran Petrovici, Mladen 
Kos, Petar Bojici, Milica Stojadlnovici, 
Radojka Grozdanovici, Miroslava Des- 
potovici, Mirjana Radenkovici.

t 
și Iugoslavia și-au anunțat j 
delegațiilor. Sub conducerea. 
Colakoglu, președintele fe-\ 
volei din Turcia, va veni j

I
I

j

t
1

A

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

în satele regiunii Argeș
rirea bazei materiale a asociațiilor. . 
Asociațiile sportive din raionul Dră-! 
gășani, Slatina, Drăgănești-Olt, Cos-; 
tești și din alte raioane și-au procu-j 
rat, cu sprijinul G.A.C.-urilor, echipa
ment și material sportiv în valoare ’ 
«ie peste 200 000 lei, în raion s-au \ 
amenajat incă 70 de baze sportive’ 
simple, au fost înscriși în UCFS I 
peste 10 000 npi membri, iar numă- ) 
rul participanților la etapa I a Spar-! 
tachiadei de vară, dotată pentru sate' 
cu „Cupa agriculturii", a crescut cu I 
50 000 față de anul trecut.
ALEX. MOMETE — coresp. regional

★

Despre întrecerile sportive de la 
sate ne-au mai trimis relatări cores
pondenții noștri: V. Tămășanu (Bir- 
lad), P. Verigă (Făurei), I. Coran șl 
Gh. Apostoleseu (Ploiești), M. Avanu 
(Tirgoviște), I. Ilte (Pitești), Z. Koimcs 
(Satu Mare), A. Abramomci (Boto
șani), D. Marin și A. Paul (Buzău), 
N. Pîrvu (Caransebeș). D. Stoica 
(Costaști), O. Guta (Cluj).

SPORTUL POPULAR
Nr. 4318 Pag. a 3-o



Campionatele internaționale de atletism
ale R.P. Romine

(Urmare din pag. 1)
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- 2,13 m); Birger Asplund 
la ciocan cu 66,19 m; în 

65,52 m); Steve Rindetoft 
— 1:48,9) etc.
lotul Angliei figurează printre 
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«alt).
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lotul R.F. Germane. A fost introdus 
sprinterul Heinz Schumann care a aler
gat recent 100 m in 10,2 și săritoarea 
în lungime llelga Hoffmann (6,32 m 
în acest sezon).

• Federația de atletism din R. S. 
Cehoslovacă a stabilit pe cei 11 sportivi 
care vor concura la București: Ludvik 
Danek (disc — 60,98 m, record); Josef 
Matoușek 
Bohumir

(ciocan — 68,78 m, record); 
Zhanul (3000 m obst.

8:39,8, record); Rudolf Tomașek (pră
jină — 4,85 m, record); Tomas Salin
ger (1500 m — 3:42,2); Josef Toma» 
(5000 m — 13:54,0); FEMEI: Eva Le- 
hocka (100 m — 11,6; 200 m — 24,0, 
noi recorduri); Libuse Kralickova (400 
m — 55,6, record); Vlasta Prikrilova 
(lungime — 6,47 m, record); Jirina 
Nemcova (disc — 55,88 m, record), 
Vera Simankova (disc — 51,28 m). 

recordurile campionatelor• 'Iatd acum 
internaționale :

CICLISM. Velodromul Dinamo, ora 16: 
iinalele campionatului R.P.R.

HANDBAL. Teren Steaua, ora 16,30: 
Steaua — Rapid (camp, republican mas
culin).

GIMNASTICA. Sala Dinamo, 
.Cupa Dinamo”

FOTBAL. Stadionul Gluleștl, ora 13,30: 
Tehnometal București — Flacăra Roșie 
București (camp. juniori); ora 15,30: 
Tehnometal București — Flacăra roșie 
București (cat. C); teren Timpuri Noi- 
Dudești, ora 15,45: Electronica Bucu
rești — Spartak-Trebna Solia (meci in
ternațional); stadionul Dinamo, ora 16: 
Dinamo — Steagul roșu Brașov (meci 
amical).

BARBAȚI

FEMEI

MÎINE

2.10.1955

14.
17.
17.

15.
15.

(Ungaria)
(Cehoslovacia)

Greutate 
Disc 
Suliță 
Ciocan

Știința Timișoara 
campionatului repu-

Dinamo, de la ora
Banatul Timișoara 
— Știința Galați 

' de la ora 
S.S.E. Ploiești (f) și

Vilmos Varju
Ludvik Danek , 
Alexandru Bizim (Romînia) 
Iuri Bakarinov (URSS)

19.
20.
19.
27.

modificări au intervenit în

4x100

Zonele" campionatului republican

I. Plăvițu și P. Bocșan

(Romînia) 
(Romînia) 
(URSS) 
(URSS)

(Ungaria) 
(URSS)

(Rapid) b. 
(Progresul 
Gh. Buzatu 
N. Iovu (P.țară, își 

Iată 
litățile :

dese. 2 Gh. Constantin 
Buc.) ; mijlocie mare": 

(Dinamo Craiova) b.p.
Neamț).

coresp.

Vladimir Suhariev (URSS) 
Vilem Mandlik (Cehoslovacia) 
Ardalion Ignatiev (URSS) 
Pierre Lenoir (Franța)
Michel Jazy (Franța) 
Gaston Roelants (Belgia) 
Vladimir Kuț (URSS) 
Eino Pulkinen (Finlanda) 
Josef Dolezal (Cehoslovacia) 
Anatoli Mihailov (URSS) 
Iuri Lituiev (URSS) 
Semion Rjscin (URSS) 
Echipa U.R.S.S. (Barteniev, 
Tokarev, Konovalov, Kaleev) 
Echipa U.R.S.S. (Barteniev, 
Ivakin, Iulin, Ignatiev) 
Henk Visser (Olanda) 
Vladimir Goreaev (URSS) 
Igor Kașkarov (URSS) 
Peter Laufer (RDG) 
Igor Petrenko (URSS)

4x100 m

înălțime

Lungime 
Greutate 
Disc 
Suliță

Etannie Bloemhof (Olanda) 
Barbara Sobotta (Polonia) 
Maria Itkina (URSS) 
Maria Itkina (URSS) 
Ludmila Lîsenko (URSS) 
Edeltraud Eiberle (RFG) 
Echipa U.R.S.S. (Krepkina, 
Popova, Itkina, Rezcikova) 
lolanda Balaș 
Iolanda Balaș 
Nina Kazmina 
Galina Zîbina 
Jolan Kontsek 
Elvira Ozolina

Față de participarea deosebit de va
loroasă la actuala ediție a „internațio
nalelor", fără îndoială cea mai puter
nică din întreaga istorie a acestei tra
diționale competiții, lista recordurilor 
va suferi modificări substanțiale, 
așteptăm...

CICLISM. Velodromul Dinamo, ora 10: 
finalele campionatului R.P.R.

RUGBI. Stadionul Progresul, ora 9: 
Progresul — Farul Constanța; ora 10,30: 
Steaua — Grivița Roșie; teren Gloria, 
ora 16: Gloria — ‘
(meciuri în cadrul 
blican).

HANDBAL. Teren
10: Vestitorul — 
(fem.) și Dinamo 
(mase.); teren Progresul, 
15,30: Confecția ” , ...
Progresul — Rulmentul Brașov (f). Me
ciuri în cadrul campionatelor republi
cane.

FOTBAL. Teren Gloria, ora 10: Me
talul București — Știința Galați (cat. 
B); stadionul „23 August", teren II, ora 
10: Metalul — Steaua; teren III, ora 12: 
S.S.E. nr. 2 București — Flacăra Mo- 
reni; teren IV, ora 8,30: Viitorul Elec-

tromea București Știința București;
teren C.P.B., ora 11,30: Clubul sportiv 
școlar — Progresul București; stadionul 
Ciulești, ora 13,15: Rapid — Dinamo 
București; teren Veseliei, ora 11 : Di
namo Victoria București — Electrica 
Constanța (toate, meciuri în cadrul 
campionatului republican de juniori).

ATLETISM. Stadionul Tineretului, de 
la ora 10: concurs organizat de clubul 
sportiv școlar în colaborare cu Comi
tetul raional U.T.M. raionul ,30 Decem
brie”, pentru elevii claseloi a VIII-a 
din raionul ,30 Decembrie”; stadionul 
Voință, de la ora 8,30: concurs de pistă 
și cros dotat cu «Cupa Voința" pentru 
juniori și junioare și meciul echipelor 
Rapid și Progresul; stadionul Dinamo, 
de la ora 9: „Dinamoviada*  de atle
tism a asociațiilor din Capitală.

POLO. Ștrandul Tineretului, ora 
Dinamo — Rapid București (cat. A).

Recordinuuul suedez Stîg Pettersson (2,13 m la înălțime în acest sezon). 
Foto: Pressens Bild-Slockholn

ACTIVITATEA LA ZI
• MÎINE, A V-A ETAPĂ A RETURULUI CAMPIONATULUI DE POLO
• CONCURSURILE DE LA TIMIȘOARA Șl TG. MUREȘ

• A V-a etapă a returului campio
natului republican de polo programează 
pentru mîine următoarele meciuri: C.S.M. 
Cluj — Știința Cluj, I. C. Arad — 
Știința București, Crișul Oradea — In
dustria Linei Timișoara, Dinamo Bucu
rești — Rapid București și Mureșul Tg. 
Mu rpș — Steaua București.

© Miercuri 9 Octombrie sînt progra
mate două meciuri : I. G. Arad-Crișul 
(restanță) și Ind. Lînii-Steaua.

® De curînd, C.S.O. Timișoara a or
ganizat un reușit concurs de înot, rezer
vat copiilor. La întreceri au luat parte 
peste 50 de concurenți, împărțiți în 
două categorii: începători și avansați. 
Iată rezultatele: începători 25 m liber 
fetițe: E. Mtiler (C.S.O.) 19,5; 25 m liber 
băieți: I. Veiberger (Industria Lînei) 
18.7; 25 m bras fetițe: E. Miller 26,0; 
avansați 25 m liber băieți: N. Zabu 
(Industria Lînei) 16,8; 25 m bras băieți: 
V. Lache (S.S.E.) 22,0; 4x33 m mixt 
individual băieți: F. Deac (S.S.E.)
1:59,9; 50 m bras băieți: II. Porumb 
(S.S.E.) 41,8; 50 m liber băieți: F. Deac 
35,2.

Paralel s-a desfășurat și un concurs 
pentru j'uniori și junioare. Rezultate : 
50 m liber juniori: A. Serdineanțu 
(S.S.E.) 29,1; 4x33 m mixt individual 
junioare: Doina Pența (S.S.E.) 2:06,5; 
4x33 mixt individual juniori: Gh.
Bolim (S.S.E.) 1:49,5. (F. GRADL-
eoresp.).

• Timp de două zile, bazinul „1 Mai" 
-Fn Tg. Mureș a găzduit un frumos 
concurs de înot, la care au participat 34 
sportivi de la Clubul sportiv școlar 
Cluj și de la Clubul sportiv școlar Har
ghita Tg. Mureș.

Rezultate; juniori 100 m liber : 1. V. 
Horvath (Cluj) 1:02,3; 2. Tr. Surianu 
(Cluj) l:0r>,9. 100 m spate: 1. St.
Varfalvi (Cluj) 1:17,7; 2. Ion Bor da 
(1 g. Mureș) 1:20,5; 100 m fluture: 1. 
V. Horvath (Cluj) 1:13,0; 2. Tr. Surianu 
(Cluj) 1:13,1; 100 m bras: I. A. Sos 
(Cluj) 1:20,1; 2. B. Benedec (Tg. Mu- 
reșj) 1:25,5; 200 m bras: 1. A. Sos 
2: >9.0; 2. I. Silagi (Cluj) 3:07,0; 200 
» spate: 1. G. Moraru (Cluj) 2:41,6; 
2. St. Varfalvi 2:50,2; 400 m liber : 
1. G. Moraru 5:13,6; 2. A. Chita (Cluj) 
&:2t),2; junioare 100 m liber: 1. Eva

Naghi (Tg. Mureș) 1:15,7; 2. ludit 
Pongraf (Tg. Mureș) 1:23,0; 100 ni bras: 
1. Maria Clos (Tg. Mureș) 1:27,2; 2. 
Evâ Naghi 1:35,2 ; 100 m spate: 1. Iudit 
Pongraf 1:25,0; 2. Eva Naghi 1:26,0; 
200 in bras: 1. Maria Clos 3:05,2; 2. 
Mariana Pastor (Tg. Mureș) 3:19,4; 
băieți 100 m liber: 1—2. E. Ilegheduș 
(Cluj) și B. Covaci (Tg. Mureș) 
1:11,5; 100 m bras: 1. A. Vasas (Tg. 
Mureș) 1:32,0; 2. Sidlovschi (Cluj) 
1:32,9; 50 m liber: 1. A. Covaci (Tg. 
Mureș); 2. E. Ilegheduș 32,3; fetițe 
50 m, spate: 1. Eva Santai (Cluj) 47,1; 
2 Iolanda Simon (Tg. Mureș) 47,1; 
50 m bras: 1. Marta Biro (Tg. Mureș) 
58,2; 2. Ecaterina Biro (Tg. Mureș) 
1:02,8. (1. PAUȘ-coresp. regional).

In 8 orașe din țară, evenimentul sportiv la ordinea zilei îl constituie 
întîlnirile din cadrul etapei de „zonă" a campionatului republican 
individual. Peste 350 de pugiliști, unii dintre cei mai valoroși din 

dispută — de miercuri seara — cu multă ardoare, titlurile zonale, 
acum cîteva aspecte și rezultate dîn partidele disputate în loca-

GALAȚI

Un public numeros a urmărit, 
joi seara, întîlnirile Celei de a 
doua reuniuni. Iată, rezultatele: 

muscă: C. Pop (Timișoara) b.ab. 1 
D. Răceanti (Reșița) ; N. Gîjit (Cra
iova) b.p. I. Qismaru (Buzău) ; pană: 
E. Cișmaș (Steaua) b.p. M. Dubenco 
(Buhuși) ; 1. Soare (Hunedoara) b.p. 
I. Marinescu (Buc.); semiușoară: C. 
Rusu (Brăila) b.p. V. Cotariu (Plo
iești) ; D. Dumitrescu (Buc.) b.p. A. 
Nagy (Bocșa); ușoară: R. Dinu 
(Brăila) b.p’ M. Pintilie (Oradea) ; 
P. Radu (Buc.) b.ab. 3 Gh. Palangă 
(Buc.); semimijlocie: I. Baciu (C. 
Turzii) b.p. M. Ionescn (Buc.) ; C. 
Bogdan (Craiova) b. dese. 2 Gh. 
Ciurea (Cîmpulung Muscel).

Gh. Arsene și Gh. Teodorescu — 
coresp.

CONSTANȚA

Meciurile de joi seara, disputate 
în Palatul Sporturilor din lo
calitate, au fost de factură teh

nică modestă. Excepție au făcut doar 
partidele dintre Sipoș (Brașov) și Z. 
Pazmani (Timișoara), M. Goanță

campionatele republicane
Poligonul Tunari se pregătește să pri

mească oaspeți. Peste cîteva zile, mai precis 
de miercuri dimineața, aci se va desfășura 
cel mai mare concurs intern ' ' ‘
pionatele republicane care 
standurile de tragere pe toți 
nostru. Este firesc, deci, ca 
cestui eveniment să facem ___ r„„,„
unele din performanțele înregistrate anul 
trecut, să reamintim numele purtătorilor 
tricourilor de campioni.

Cele, mai multe titluri au fost cucerite de către talentatul trăgător ieșan 
Traian. Cogut (armă liberă calibru redus poziția în picioare 3CÎ, Lu 
poziții 1140 p, armă liberă 3x30 focuri juniori poziția culcat 295 p, poziția
în pic.oare 274 p, iar pe trei poziții 854 p.). Au mai îmbrăcat tricouri
de campion L. Cristescu la armă liberă calibru mare poziția culcat 392 p,
N. Rotaru la armă calibru redus poziția în genunchi 385 ’ p, M Lazăr la
armă 60 focuri culcat seniori 591 p, J. Zvonevschi la armă 3x20 focuri 
senioare, pe trei poziții 837 p, Aurelia Cosma la armă 60 focuri' culcat 
592 p, F. Jeglinsehi la pistol liber 545 p, St. Petrescu la pistol viteza 
587 p, Gh. Enaclie la talere aruncate din șanț 289 p. St. Popovici la skeet 
200 p și, alții.

Iată programul campionatelor ; MIERCURI 9 OCTOMBRIE; armă liberă 
calibru redus 60 focuri culcat seniori, pistol viteză manșa întîi 
aruncate din șanț manșa întîi. JOI 10 OCTOMBRIE ; pistol viteză manșa 
a Il-a, talere manșa a Il-a si armă liberă calibru 
seniori. VINERI 11 OCTOMBRIE; pistol liber,

al anului, cam- 
vor reuni pe 

fruntașii tirului 
în preajma a- 
cunoștință cu 

. . • ’ 1 
să reamintim numele purtătorilor TRAIAN COGUT

(C.S.M.S. lași)

către talentatul trăgător ieșan 
: 364, pe trei

redus 3x40

talere

focuri 
seniori. VINERI 11 OCTOMBRIE; pistol liber, armă liberă calibru redus 
60 focuri culcat senioare. SIMBATA 12 OCTOMBRIE; armă liberă calibru 
mare 3x40 focuri și. șkeet manșa întîi. DUMINICĂ 13 OCTOMBRIE ; skeet 
manșa a doua, armă liberă 3x30 focuri senioare, armă militară și pistol 
calibru mare.

(Craiova) — D. Fieraru (Buc.). RE
ZULTATE TEHNICE: cocoș: A. Ver
de? (Buc.) b.ab. 3 Fr. Lazăr (Ti
mișoara); Gh. Badiu (Buc.) b.p. A. 
Tomescu (Brăila); pană: M. Goanță 
(Craiova) b.p. D. Fieraru (Buc.); 
Z. Pazmani (Timișoara) b.p. Șt. Si
poș (Brașov) ; semiușoară: V. Tu- 
dose (Buc.) b.k.o. 3 I. Kaniero (Cluj); 
Gh. Vieru (Iași) b.ab. 1 M. Șerer 
(Reghin); ușoară: I. Hodoșan (Re
șița) b.p. M. Mușat (Brăila) ; Șt. 
Popoacă (Buc.) b.ab. 1 L. Csama 
(Cluj); semimijlocie: M. Bălan 
(Buc.) b. neprez. D. Ionescu (Buc.); 
M. Sima (Giurgiu) b.p. A. Buchete 
(Hunedoara).

M. T.

CRAIOVA

Joi s-au disputat aci întîlnirile 
din reuniunea a doua, l a „mu
scă" E. Iliescu (C.S.M.S. Iași) 

l-a întrecut, surprinzător Ia puncte 
pe Al. Bariciu (Progresul Buc.), iar 
O. Alexandru (Olimpia Buc.),*  l-a eli
minat pe Șt. Antonescu (Sc. spor
tivă Buc.). Un meci frumos au fur
nizat, la cat. semii.ișoără, I. Vișinescu 
(Muscelul Cîmpulung) și D. Vituș 
(Voința Cluj). T’rimnl a cîștigat la 
puncte. Marin Băloiu' (Voința Biic.) 
l-a învins la puncte pe Cr. Rotarii 
(A.S.A. Cluj) ; la „ușoară", A. Gîn- 
dac (Rapid) cîștigă în fața lui P. 
Păcurarii (Oțelul roșu), iar M. Dumi
trescu (Dinamo Buc.) învinge prin 
abandon în repriza secundă pe M. 
Culceag (C.S.O. Baia Mare). Tot prin 
abandon în repriza a doua a cîș
tigat și semimijlociul A. Kirali (Voin
ța Cluj) în meciul cu L. Mocanu 
(Rapid). La aceeași categorie, M. 
Anghel (Progresul Buc.) învinge, în 
cel mai frumos meci al galei, pe 
V. Dobre (Olimp'a Buc.).

I. Cetățeanu — coresp.

REȘIȚA

Ion Negru, Ovidiu Gorea, Ilie 
Gheorglie și Dănilă Enuț au 
fost cei mai buni boxeri ai re

uniunii de joi seara. Iată rezultatele: 
muscă: O. Gorea (Reghin) b.p. C. 
Macovei (Dinamo Buc.) ; A. Nuri 
(Farul) b.p. P. Toth (Oradea); pană: 
C. Negoescit (Olimpia Buc.) b.p. N. 
Deicu (Brăila) ; I. Negru (Cîmpit- 
lung Muscel) b.ab. 3 Oh. Răileanu 
(Bacău); semiușoară: Fr. Lovaș 
(Oradea) b.p. C. Litră (Oțelul Roșii); 
D. Minea (Metalul Buc.ț b.p. F. Ze- 
hia (P. Neamț); semimijlocie: I). 
Enuț (Metalul Buc.) b.p. I. Gheorglie 
(Dinamo Buc.): I. Enaclie (Bacău) 
b.p. Gh. Vlad (Rapid) ; mijlocie mică: 
I. P.țigoi (Voința Buc.) b.p. C. Ma
nea (C.F.R. Timișoara); L. Gavrilă

CLUJ

Sala Armatei din localitate a 
găzduit joi seara semifinalele 
zonei" Cluj. REZULTATE TEH

NICE : muscă: I. Lungu (Unirea 
Buc.) b.ab. 2 D. Roșianu (Dinamo 
Brașov) ; P. Covaliov (Progresul 
Brăila) b.ab. 1 St. Molnar (Vulturul 
Timișoara); cocoș: C. Ne.mțeanu (C. 
Turzii) b.p. P. Ghîurcă (A.S.A. Ora
dea) ; semiușoară: R. Nadler (Brăila) 
b.p. F. Benone (Textila Buhuși) ; 
L. Chiriță (Unirea Buc.) b.p. M. 
Telefan (Progresul Buc.) ; Gh. Stăn- 
cuț (Progresul Buc.) b.ab. 2 N. 
Lovas (A.S.A. Oradea); ușoară: I. 
Stoica (C. Turzii) b. dese. 3 I. Bur- 
tan (Brăila) ; Alex. Spătarii 
(Viitorul Bacău) b.k.o. 3 Gh. Burdu- 
jan (C.S.M.S. Iași); semimijlocie: 
1. Pițu (Dinamo Buc.) b.a.b. 3 1. 
Mărgean (Constructorul Brăila) ; I. 
Marin (Dinamo Craiova) b. neprez. 
V. Marinescu (A.S.A. Oradea) ; mij
locie mică: Gh. Ionel (Bocșa) b.ab. 
2 D. Sunică (Dinamo Brașov).

I. Brățan — coresp.

CÎMPULUNG

Reuniunea a doua, disputată joi 
seara, a satisfăcut mai miilt pe 
spectatorii cîmpttlungeni. Cele 

mai frumoase meciuri : Gh. Anghel 
(Steaua) b.ab. 3 A. Murh (Cluj) și 
M. Rusu (Oradea) b.p. M. Ionescu 
(Buc.). Iată celelalte rezultate : mus
că : I. Stoian (Caracal) b.p. 1. Măr- 
gelatu (Buc.) ;șemiușoară: Gh. Cră
ciun (Baia Mare) b.p. D. Tonciu 
(Medgidia); ușoară : N. Cal'ța (Buc.) 
b.ab. 1 I. Gărdescu (Hunedoara) ; 
mijlocie mică: V... Bogoi (Galați) 
b.p. I. Șerban (Buc.).

V. Iscru — coresp.

BAIA MARE

Întîlnirile disputate pînă-n pre
zent au scos în evidență buna 
. pregătire fizică a majorității 

participanților. In schimb, din punct 
de vedere tehnic, boxerii s au comportat 
mai slab. Iată cîteva rezultate tehnice : 
muscă: S. Costescu (Steaua) b.p. V. 
Budulici (Brașov); I. Alexandru (Plo
iești) b.p. S. Croitoru (Brașov) ; pană: 
T. Marcu (Brașov) b.p. C. Odică (Plo^ 
iești) ; P. Vanea (Cluj) b.desc. 3 I. 
Turcu (Brăila); semiușoară: S. Bucu- 
rei (Cîmpina) b.desc. 2 P. Puiu (C. 
Turzii) ; I. Pătruț (Rapid) b.p. M. 
Radu (Brașov) ; semimijlocie: 1. Co
vaci (Brăila) b.ab. 1 E. Popa (Buc.); 
N. Iuga (Brașov) b.ab. 2 A. Pițigoi 
(Cîmpulung Muscel).

V. Săsăranu — coresp. regional



I frumoasă victorie a Științei Timișoara: 5-1
cu Vojvodina Novisad

TIMIȘOARA, 4 (prin telefon). — Joi 
îupă-amiază, pe stadionul 1 Mai din 
'imișoara, zece mii de spectatori au 
plaudat jocul spectaculos practicat de 
•tiința Timișoara care a realizat o vie- 
orie prețioasă în fata cunoscutei echipe 
ugoslave Vojvodina Novisad: 5-1 (4-0). 
)eși au prezentat o formație lipsită de

ACTUALITATIa

uniorii pleaca azi in r. d. germana

Luni, în localitatea Greifswald (R.D.G.) 
a avea loc meciul internațional de juniori 
lintre echipele R. P. Romîne și R. D. Ger- 
îane. In vederea acestei partide antrenor
ii I. Bălănescu și Șt. Miu s-au ocupat da 
>regătirile următorilor tineri fotbaliști : 
î. Constantinescu, Gaboraș, Sabău, FI. 
lonstantinescu, Stelea, Nunweiller VJ, 
>odu, Petrovici, Lungu, Cuperman, Panici' 
toichițoiu, Tîmpănaru, Vig, Bretan, Mure- 
an. Plecarea este stabilită pentru azi.

ORA DE ÎNCEPERE A JOCURILOR
F. R. Fotbal a hotărtt ca începînd cu du- 

xinic’a aceasta toate meciurile de catego- 
iile 3 și C să înceapă la ora 15,30.

AZI ȘI MÎINE
DOUA MECIURI INTERNAȚIONALE

Azi după-amiază pe terenul Timpuri Noi- 
'udești, ora 15,45, are loc partida inter- 
ațională dintre Electronica București 
parlak Trebna Sofia.
Mîine, la Constanța, Farul întîlnește 

hipa iugoslavă Vojvodina Novisad.

Și

e-

U.T.A. JOACA MARȚI CU VOJVODINA
Programat inițial pentru miercuri 9 octom- 

rie, meciul amical U.T.A. — Vojvodina 
îovisad va avea loc marți 8 octombria.

DOUA MECIURI AMICALE ÎN BUCUREȘTI

Urziceanu, Răcelescu, Mihăilă. Surdan 
și Mano-lache, studenții au j'ucat cu 
elan și dîrzenie, obținînd o frumoasă 
victorie. Echipa Voj’vodina a j’ucat și 
ea fără 4 titulari, reținuți la loturile 
reprezentative în vederea meciurilor 
iugoslavo—maghiare de duminică.

Partida de j’oi s-a desfășurat la 
nivel tehnic bun. Știința a practicat 
fotbal modern, cu multă mișcare 
atac, șutînd mult și eficace la poartă. 
Centrul atacant Mircea Popa a avut o 
formă excelentă, fiind cel mai bun de 
pe teren. In apărare, Lereter a j’ucat 
fără gre șeală? S-au mai remarcat tînărul 
portar I’ctru Popa și fundașul Timișan. 
Vojvodina a jucat cu pase precise dar 
fără finalizare iar apărarea a fost ne
sigură.

Cele 5 puncte ale învingătorilor 
fost înscrise de Ciosescu (min. 
Popa (min. 25), Lazăr (min. 28), Igna 
(min. 30) și din nou Popa (ntin. 67). 
Pentru oaspc|i a marcat Ncsti|ki (ruin 
84). Ei au avut și un 11 metri în min. 
51 dar portarul Popa a apărat excep
tional.

Arbitrul L. Fcrenezi—Timișoara a con
dus corect formațiile:

ȘTIINȚA : P. Popa — Ilîrșova, Le
reter, Timișan — Tănase, Țtircan 
Igna, Lazăr, Ciosescu, Popa, Mițaru.

YOJYODINA: Velcovic.i — Tadijin, 
ITevidi, Staneyski —- -Șcntin, Nestițkî—- 
Werner. Iladusav, Ghcrghici, Szanto, 
Pusibrk

AL. GROSS — coresp. reg.

Progresul—Fortuna Geleen 4-2 (0-0)

mi

FozTiea reia cu capul, spre poartă. (Fază din 
Geleen )

Aseară, la lumina reflectoarelor. Progre
sul a mai adăugat o victorie în palmare
sul său internațional : 4—2 (0—G) cu For
tuna Geieen. Văzînd ambiția cu care echi
pa bucureșteană a luptai pentru victorie 
în această partidă, ne gîndeam că ori 
de cîte ori au fost chemați la o dispută 
cu caracter internațional, jucătorii de la 
Progresul s-au comportat

Revenind la joc, trebuie 
repriza a doua a reușit să

meritoriu, 
să arătăm 
anime tribune-

că

meciul Progresul — Fortuna

Foto: T. Roibu
și mai a-le prin

Ies prin 
repriză fiind mai puțin interesantă. In pri
ma parte a pariidei Progresul a înghesuit

claritatea unor acțiuni 
numărul de goluri înscrise, prima

Amatorilor de fotbal din Capitală le sînt 
ferite^ azi și mîine două meciuri amicale 
teose^ it de interesante.
Azi, pe stadionul Dinamo cu începere de 

□ ora 16 : Dinamo București — Steagul 
oșu Brașov; mîine, pe stadionul Giulești 
.e la ora 11,30 : Rapid — Steaua.

MÎINE, 4 MECIURI 
PE STADIONUL GIULEȘTI

Stadionul Giulești găzduiește mîine 
lineață patru meciuri de fotbal, care 
or desfășura după următorul program : 
ra 8,30 : Rapid — Flacăra roșie (copii); 
ra 9,45 : Rapid — Juventus (oldboys) ; 
ra 11,30 : Rapid — Steaua (amical); ora 
3,15 : Rapid — Dinamo Buc. (în campiona- 
il de juniori). Pentru meciul foștilor jucă
rii au fost convocați următorii : RAPID : 
r. Stănescu, Negrea, Ghiurițan, Apolzan, 
zbiceanu, Cristescu, Mihăilescu, Socec, 
Postea, Lungu, A. Radulescu, F. Zavoda, 
iloti, Bogdan, Dan Gavrilescu, Anagnoste, 
darnic. JUVENTUS : Negru, Tr. Ionescu, 
>răgan, Gică Petrescu, Gică Andrei, Tănă- 
escu, Flamaropol, Bărbulescu, Pepelea, 
îorgorin, Iordache, Till Popescu, Oană 
faciu.

Mîine, numai ii

di-
se

de categoria 
fotbal este 

de întllnirile 
din care unele

ca-

In lipsa meciurilor 
atenția amatorilor de 
trasă duminica aceasta 
categoriile B și C, 
anunță deosebit de interesante.

Făcînd o incursiune în programul 
tcgorici B, iese la iveală importanța 
jocurilor Unirea Rin. Vîlcea — Metalul 
Tîrgoviștc (în care iîrgoviștenii au 
de dat un examen greu), Știința Cra
iova — Tractorul Brașov și Chimia 
Făgăraș —- Poiana Cîmpina. în cealaltă 
serie, reține atenția partida Jiul Pe 
trila — C.F.R. Timișoara, în care fero
viarii trebuie să-și apere poziția de li
der pe care o dețin în clipa de față. Să 
nu uităm nici derbiul regional A.S.M.D. 
Satu Mare — Minerul Baia Marc ca și

meciul A.S. Cugir — Minerul Lupeni.
Dar în categoria C ? In seria Est. 

Chimia Onești are un j’oc greu la Bîrlad 
cu Rulmentul, în timp ce Laminorul 
Brăila, ocupanta locului doi, are un j’oc 
mai ușor, acasă, cu Metalosport Galați. 
Etapa din scria Sud programează un 
alt derbi regional: C.F.R. Roșiori — 
Progresul Alexandria, în timp ce în 
Capitală se dispută azi partida Tehno- 
mctal — Flacăra roșie. Un joc intere
sant promit echipele Minerul Deva și 
Vagonul Arad care se întîlnesc pe tere
nul primei formații în seria Vest, în timp 
ce în seria Nord cel mai important meci 
are loc la Dej’, unde joacă, a doua cu 
prima clasată: Unirea — Recolta Cărei.

jocul pe mjlocul terenului, acolo unde No- 
termans, un adevărat „olandez zburător", 
a cules totul. De altfel, el s-a impus pe 
toată durata partidei ca un folbalist cu 
o bogată gamă de procedee tehnice, exe
cutate calm și elegant.

Primele minute după pauză au fost mar
cate de deschiderea scotului : M. Voinea, 
primind o pasă excelentă de la Mafteuță, 
a găsit un culoar liber și a șutat plasat : 
1—0 (mîn. 48). Trei minute mai tîrziu, ace
lași Voinea a fost atacat neregulamentar în 
careu și Mateianu transformă lovitura de 
la 11 m acordată de arbitrul N. Mihâiles- 
cu : 2—0. Olandezii ripostează energic și 
la o acțiune purtata pe partea dreaptă a 
terenului, mijlocașul Noterman» șuteazâ 
surprinzător de la 25 m și Mîndtu nu poa
te reține balonul : 2—1 (mîn. 65). De abia 
intrat pe teren, Baboie cutează formidabil 
de Ia 30 m și scorul devine 3—l (min. 
68) ; Oaidă, care nu reușise de loc să 
scape de sub supravegherea atentă a lui 
Quadackers, se dezlipește de acesta în 
min. 71, pătrunde pe mijlocul terenului și 
aruncă mingea în plasă printr-o lovitură 
liftată de la 13—20 m : 4—1. Oaspeții re
duc handicapul printr-un gol înscris do 
Beneen de la cel puțin 35 m : 4—2 (min. 
75). Fe scurt, a fost o partidă plăcută, în 
care Progresul a jucat bine iar Fortuna a 
reușit să ne lase o amintire bună.

PROGRESUL : Mîndru (mîn. 82 Cosma) — 
Nedelcu, Ioniță, Colceriu — I. Popescu, 
Știrbei — Oaidă, Mateianu, Voinea, Maf- 
teuță, Stoicescu (mîn. 59 Baboie).

FORTUNA :VogeIs — Biiill, Van der 
Hart, Quadackeis — Notermans, Hossela 

Piters, Beneen, Gerards, Fredrix (min. 
Mommers), Van Rhyn.53

MIRCEA VALENTIN

Ocna 
Bacău

Brăila

Programul etapei din 13 octombrie al Cupei R. P. R
Min. Bradul V. Dornei—Ferov. C. L. Mol.
Grănicerul Șiret—Filatura Fălticeni 
Stejarul Ciurea—Progresul Hîrlău 
Progresul Huși—Unirea Negrești 
Minerul Comănești—Oituz Tg. 
Victoria P. Neamț—Partizanul 
Chimia Mărășești—I.M. Roman 
Mecanizatorul Făurei—Constr.
Marina Mangalia—Spartac Constanța 
Stuful Tulcea—I.M.U. Medgidia 
Flacăra Bărăganul—Ideal Cernavoda 
Celuloza Călărași—Autobuzul București 
S.N.O. Oltenița—Laminorul București 
I.C.A.B. Arcuda—Prototipul Otopeni 
Bere Rahova—Dacia București 
Flacăra Lița—Răsăritul Caracal 
I.R.A. Cîmpina—Vagonul Ploiești 
Podgoria V. Călug.—Metalul Buzău 
Minerul Sotînga—Minerul C. L. Muscel 
Rapid C.F.R. P. Olt—Textilistul Pitești 
Oltul Drăgănești Olt—Oltul Rm. Vîlcea

Salard—Minerul Sărmășag
Vișeu—Foresta Sighet
Mare—Constructorul B. Mare
Rodna—Olimpia Dej
M. Ciuc—Mureșul Toplița

Progresul Balș—Progresul Băilești 
Progresul T. Severin—Metalul Craiova 
Nera Bozovici—Muncitorul Mold. Nouă 
Recolta Fibiș—Progresul Timișoara 
Victoria Ineu—Victoria Criș 
Recolta 
Bradul 
Unio S. 
Minerul 
Minerul
Progresul Reghin—Voința Tg. Mureș 
C.I.L. Blaj—Energia Fîntînele
Sînzieni—Măgura Codlea
Unirea Rupea—Textila Cisnădie 
Voința Focșani—Ancora Galați
Cimentul Turda—Mezeșui Zalău

Primele echipe sînt organizatoare ale 
jocurilor, care vor începe la ora 14.30, 
cu excepția ultimelor două» care vcr în
cepe la ora 10.

1X2X1X21

efectuează 3 extrageri însuniind 
numere.
lipsiți de la acest interesant con-

9 OCTOMBRIE 1963 CONCURS SPE
CIAL „PRONOEXPRES"

fWiii
La 9 octombrie, participanților li se 

oferă surpriza unui nou concurs spe
cial PRONOEXPRES.

Ca orice concurs special și acesta este 
dotat cu Importante premii suplimenta
re în bani și obiecte, oferite gratuit, 
dintr-un fond special.

„Capul de afiș” al concursului îl consti
tuie două autoturisme ..Moskvici” și 
este urmat de o importantă suită d«

premii valoroase printre care motocicle
te televizoare, frigidere, aragazuri, mag- 
netofoane etc. etc.

Acest concurs oferă multiple șanse de 
cîștig, putîndu-se obține cu o varianta 
atît premii obișnuite în bani a concursu
lui Pronoexpres cit și premii suplimen
tare.

Se
20 de

Nu . .
curs special I

Depuneți chiar azi buletinele dv. I

Fază din meciul Romînia — Turcia (4—0) disputai acum doi ani in București: echipa noastră înscrie un nou gol. 
Foto: T. Roibu

;CO Numai cîteva zile ne mai despart de dubla întîluire 
fotbalistică romîno-turcă: miercuri ,1a Ankara, se 
vor întîlni reprezentativele A ale celor două țări 
iar la lași este programată partida dintre echipele 
de tineret

Jn cele patru echipe pregătirile au intrat în faza 
finală. Jucătorii din lotul nostru A susțin azi după- 
amiază ultimul ioc de verificare. Ei vor juca cite o 
repriză cu echipele Dinamo Victoria, din categoria 
C, și T.U.G. din campionatul orășenesc, iar mîine 
dimineață urmează să părăsească țara, pe calea 
aerului, îndreptîndu-se spre Ankara. După toate pro
babilitățile, va fi păstrată formația din prima re
priză a jocului cu Fortuna Geleen, de la Ploiești, 
Lotul este și el, în linii mari, același ; singura 
schimbare survenită este înlocuirea lui Pavlovici 
(trecut la lotul de tineret) cu timișoreanul Mano-' 
lache, restabilit după accidentul suferit și aflat în 
bună formă. E posibil ca el să fie încercat ciiiar 
în meciul de azi.

Formația turcă își continuă și ea pregătirile. Din 
lot fac parte printre alții, portarul Turgay (căpi
tanul echipei de mai mttlți ani), fundașii Candemir 
și Sttraya, mijlocașii Serei și Kaya, înaintașii Senol, 
Birol și alți jucători cunoscttți publicului btieu- 
reștean. Reamintim cititorilor noștri că în acest an 
echipa Turciei a pierdut cu 0—1 în fața Italiei, a 
reușit un meci nul (0—0) la Poznan cu repre
zentativa Poloniei iar acum o săptămînă, la Frank
furt pe Main a cedat echipei R. F. Germane cu 3—0.

Pînă acum, bilanțul meciurilor Romînia-Turcia 
esle favorabil jucătorilor romîni, care au cîștigat 
cinci din cele opt partide susținute, pierzînd două 
și terminînd una la egalitate. Golaverajul total este 
de 18:9 pentru Romînia.

După eșecul suferit la Arad, în fața reprezenta
tivei poloneze, echipa noastră de tineret susține un 
ffou joc. Dornici să arate că înfrîngerea de săptă- 
mina trecută a fost doar un accident, fotbaliștii 
noștri se pregătesc asiduu. Lotul a suferit unele 
remanieri, la ora actuală el prezentîndu-se astfel: 
Urziceanu, Andrei, Pal, C. Dan, D. Niculae, Răce- 
lescu, I Iălmăgeanu, Janiaischi, Mihăilă, Surdan, 
D. Popescu, Badea, Matei, Frățilă, Dumitriu II, 
Adam, Pavlovici, S. Avram, Moldoveana. După 
cum se vede, față de lotul anterior, figurează acum 
Urziceanu, Pal, Badea, Frățilă, Adam, jucători care 
aduc un plus de tehnicitate. Joi după-amiază, lo
tul s-a antrenat în compania formației de cate
gorie orășenească Electronica, cîștigînd cu 2—1, 
prin punctele marcate de Badea și Adam. Echipa s-a 
deplasat la Iași, unde azi după-amiază susține un 
ultim meci de verificare în compania echipei locale 
de categoria A, C.S.M.S.

De la Istanbul ne-a fost comunicat lotul pe care-1 
va deplasa echipa turcă. El cuprinde pe : Urul și 
Cantez (portari), Yandardag, Incioglu, Okcouglu 
(fundași), Ozbek, Temeți, Guzelirmak, Ozkarsli, 
Yurtsu (mijlocași), Soydan, Kaleci, Onut, Ce- 
vrim, Yuksel, Kiraz, Zemzem, Esmastasoglu, Gokdal, 
Buda, Dogan (atacanți). O parte dintre aceștia au 
mai evoluat la noi, în cadru) echipei de juniori, 
la turneul UEFA din 1962. Iar Esmastasoglu și Do
gan au făcut parte, recent, din echipa Turciei care 
a participat la Jocurile Mediteraneene. Oaspeții 
și-au anunțat sosirea la București pentru astă-seară. 
Meciul de la Iași va fi condus de arbitrul maghiar 
Soos Gabor.

2 AUTOTURISME

PRONOEXPRES
EXCURSII ÎN R P. UNGAPA' 
MOTOCICLETE. TELEl/IZOARE. ETC.

Concursul PRONOSPORT de mîine 
octombrie se apropie de închidere.6

AZI fiind ULTIMA ZÎ în care mai pu» 
teți depune variantele dv.

Programînd întîlniri de mare interes 
din fotbalul străin și campionatul ca
tegoriei B, el compensează în mare mă
sură lipsa din program a echipelor din 
prima categorie, aflate în repaus înain
tea dublei întîlniri cu reprezentativele 
Turciei și își menține caracterul său 
atractiv.

Nu neglijați ! Depuneți-vă. neapărat 
variantele pentru concursul de mîine.

VI. 
VII. 

VIII.
IX. 
X.

XI. 
XII.

ȘTIINȚA CLUJ—STEAGUL ROȘU
DINAMO PITEȘTI—ȘTIINȚA T1M. 
C.S.M.S. IAȘI—FARUL
UNIREA Rm. V.—DINAMO BACAU
AR1EȘUL—C.S.M. CLUJ
JIUL—IND. S1RMEI C. TURZII 
GAZ METAN MEDIAȘ—C.S.M.

REȘIȚA

PREMIILE CONCURSULUI PRONOSPORT 
NR. 39

etapa din 29 septembrie 1963

★

Categoria
Categoria
Categoria

I 7,20 variante a 8.834 lei 
a Il-a 
a IlI-a

135,6 variante a 562 lei
1.337,5 variante a 85 lei

Și acum, vă facem cunoștință din timp 
cu programul concursului Pronosport 
ai săptămînii viitoare (nr. 41 etapa din 
13 octombrie 1963).

I. U.R.S.S.—ITALIA (Cuna Europei)
II. GRECIA—R.P. POLONĂ

III. DINAMO BUCUREȘTI—STEAUAIV. ----------- ---------------------
V. CRIȘUL—U.T.A.

RAPID—PROGRESUL

LOTO CENTBAL

Central din ziua 
fost extrase din

de 4 
urnă

62 82 85 52 10
77 2

La tragerea Loto 
octombrie 1963 au 
următoarele numere
33 57 13 56 6

Premii suplimentare : 81
Fond de premii : 736.720 lei.
Tragerea următoare va avea loc la Tr. 

Severin în ziua de 11 octombrie 1963.

4ZI II.TIMk ZI LA PRONOSPORT



Mâine, pe stadionul Progresul Prima etapă de pregătire pentru „europene"

STEAUA—GRIVIȚA ROȘIE
fi o reeditare a jocurilor de calitate 
pe care le-au furnizat de fiecare dată 
cele două, echipe fruntașe. Meciul va 
avea loc mîine. în „vedeta" cuplajului 
de pe stadionul Progresul. In deschi
dere, o altă întîlnire care se anunță 
echilibrată: Progresul - Farul Cons
tanța. Constănțenii dețin actualmente 
o poziție critică în clasament și tocmai 
de aceea vor încerca să obțină un re
zultat bun și să lase o impresie fru
moasă spectatorilor bucureșleni. Tot în 
Capitală se va desfășura și partida 
dintre Gloria (5) și Știinta Timișoara 
(9). -

Dinamoviștii vor încerca să se apro
pie de lider, cucerind punctele atit de 
prețioase la Cluj, in compania studen
ților. Rămîne de văzut dacă Știința 
va fi de acord cu aceste calcule... 
Unirea joacă în deplasare, la Petro
șeni iar Rulmentul Birlad va intîlni 
formația ieșeană pe stadionul din 
Tecuci.

Etapa de miine a campionatului re
publican — <

Etapa de mîine a campionatului re- că în prezent campionii de anul trecut
' 11.....1 — cea de a XVII-a — reține se găsesc pe locul III în clasament, la 

atenția iubitorilor de rugbi, în primul 6 puncte in urma formației militare, nu 
rînd, prin programarea partidei derbi diminuează cîtuși de puțin importanța 

] acestei întîlniri, care — sperăm — vadintre Steaua și Grivița Roșie. Faptul

7>:.

Luptă pentru balon între înaintașii echipei ieșene și cei din Petroșeni. (Fază 
din meciul C.S.M.S — Știința Petroșeni 9—3).

Foto: I. Chefui

S-a încheiat prima parte a campionatului republican

Duminică după-amiază, la ora 16, va 
avea loc pe pista de zgură a stadio
nului orășenesc din Cluj, etapa 1 a fi
nalei campionatului republican de dirt- 
track. Întrecerea va fi precedată de un 
interesant concurs motociclist de obsta
cole la care vor participa o serie de 
membri ai lotului republican printre 
care M. Dănescu, Gh. Ion, Cr. Doviț,

O dată cu încheierea întrecerilor de 
sîmbătă și duminică a luat sfirșit și 
prima parte a campionatului republi
can de lupte pe echipe. Ca înfățișare 
clasamentul a suferit serioase modifi
cări datorită faptului că patru echipe, 
cele din grupa a patra, nu au evoluat 
în această etapă, reuniunea fiindu le 
amînată de către federație. In reali
tate insă, cea de a doua clasată, Di
namo București cu toate că are trei 
meciuri mai puțin, are un punctaveraj 
mai bun decit Steagul roșu Brașov 
care a luat conducerea după etapa de 
sîmbătă și duminică. Ascensiunea cea 
mai mare a făcut-o însă' Voința Tg. 
Mureș, care de la locul 14 a trecut pe
uiiiiiiiiuiiiiiiHimuiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiitiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

locul 6 și C.F.R. Timișoara care de la
locul 10 a venit pe locul 7.

Iată clasamentul general al turului
campionatului:
1. Steagul r. Brașov 14 12 0 2 326:102 = 38
2. Dinamo București 12 12 0 0 329: 39=36
3. Steaua 12 12 0 0 308: 52 = 36
4. Progresul Buc. 15 8 1 6 212:240 = 32
5. A.S.M. Lugoj 15 8 1 6 205:229 = 32
6. Voința Tg. .Mureș 15 6 1 8 186:262 = 23
7. C.F.R. Timișoara 15 5 3 7 205:243-28
8. Metalul Buc. 14 5 3 6 197:225 = 27
9. Chimistul B. Mare 15 5 2 8 184:252 = 27

10. Rulmentul Brașov 15 5 1 9 196:256 = 26
11. Rapid Buc. 15 3 5 7 186:274 = 26
12. C.S.O. Galați 15 4 2 9 178:272 = 25
13. Unio Satu Mare 11 5 1 5 153:152 = 22
14. Electroputeie 12 3 4 5 155:195 = 22
15. C.S.M. Reșița 15 1 3 11 147:291=20
16. Vagonul Arad 12 3 1 8 146:216 = 19

Înseninări autumnale argeșene
(Urmare din pag. 1)

trei...*  
izbuc- 
că —

emoție și după — „un... doi... 
s-a... încurcat. Din rînduri au 
nit rîsete. Mi-a plâcut, atunci, 
ambițioasă — a luat-o de la început 
și a... treia oarâ totul a mers ca pe 
roate De fapt, în clipa aceea m-am 
hotărî! s-o revăd a doua zi. în mij
locul colegelor ei de lucru în cali
tate de instructoare.

...Aproape de ora 11, am pășit pe 
poarta fabricii împreună cu profe
soara Elena Chelerman. După cîteva 
minute, conduși de Alexandru Zlotea, 
om intrat în sectorul III, după ce 
pauza de gimnastică începuse. Va
nilia Șerban conducea programul cu 
dezinvoltura unui instructor cu expe
riență. Vocea-i de soprană se auzea 
clară în întreaga încăpere. La co- 
menzile-i precise se „supuneau*  toate 
cele saizeci-șaptezeci de colege de 
muncă.

La terminarea exercițiilor ne-am 
apropiat de prima masă de lucru.

DE LA I.E.B.S.
Pentru campionatele internaționale de

.*  •' *“ ' octombrie
pus în vîn- 
Vidu, Prono- 
stadionul Re- 
bilete.

at- 
deletism ale R.P.R. din 12 și 13' 

pe stadionul Republicii s-au 
zare la casele din str. Ion 
spoit calea Victoriei nr. 2 și 
publicii un număr limitat de

, Cluburile și asociațiile sportive își pot 
ridica cotele de bilete de la 
serviciul manifestații sportive
9 octombrie.

Pentru cuplajul de iotbal interbucureș- 
tean PROGRESUL — RAPID și DINAMO — 
STEAUA de luni 14.X.a.c. de pe stadionul 
„23 August", biletele se pun în vînzare în- 
cepînd de marți 8.X. la casele obișnuite

★
Pentru campionatele europene de volet 

ce vor avea loc între 22 oct. — 2 nov. a.a 
s-au pus în v.înzare bilete și abonamente 
prin cluburile și asociațiile sportive.

_ ir
S-a redeschis centrul de inițiere la înot 

pentru copii de la bazinul acoperit Floreas- 
ca. înscrieri și informații la complexul Flo- 
reasca, telefon 11.64.06.

Așa am făcut cunoștință cu Persida. 
Zîmbea, cu fața înflăcărată de miș
care.

— Cum e ?
— Excepțional I După cîteva ore de 

concentrare asupra lucrului minutele 
acestea de mișcare, de gimnastică, 
te întineresc...

Te întineresc ? ! Persida n-a văzut 
decît de optsprezece ori culmile Fă
gărașului, acoperite cu „troienele 
călătoare" ale iernii. Cînd îi atrag 
atenția că expresia mi se pare prea 
„matură" rîde încurcată.

— Ei, așa se spune. Ce vreți ?
Seara am reîntîlnit-o la reuniunea 

din curtea fabricii. Dansa ca o ba
lerină și rîdea mereu. Parcă numai 
ea ? La reuniunea aceea erau vreo 
200 de fete, una mai veselă decît 
alta.

Poate că reportajului acesta i-ar 
trebui și cîteva rînduri de încheiere. 
Ceva mai sobre. Așa, ca o concluzie. 
Dar, mă gîndesc că cel puțin jumă
tate din tinerele pe care le-am pri
vit, mai întîi, lucrînd cu hărnicie și 
seriozitale la mesele de lucru din 
sectoare și, mai apoi, pe ringul de 
dans, petrecînd vesele, fără griji, 
ar zîmbi și ar zice :

— Ei și băiatul acesta, vrea nea
părat să ne „servească" o concluzie. 
Parcă noi nu știm s-o tragem.

Așa că, mai bine îl las fără...
I.E.B.S. —
- pînă la

SPORTUL POPULAR
Pag- a 6-a Nr. 4318

Pentru sportul popicelor, campionatele 
europene — pe ecliipe și individual —, 
care vor avea Ioc anul viitor la Buda
pesta, constituie în prezent principalul 
obiectiv.

0 primS etapă de pregătire și verifi
care a stadiului atins de sportivii noștri 
se va încheia cu prilejul celor patru 
întîlniri cu reprezentativele A și de 
tineret (băieți și fete) ale R.D. Ger
mane programate la mijlocul lunii no
iembrie. In vederea acestui prim examen 
(valoarea sportivilor din echipele R.D. 
Germane este binecunoscută), federația 
a alcătuit un plan individual de pre
gătire, pe care l-a trimis încă de acum 
2—3 săptămîni secțiilor de popice, unde 
activează jucătorii din loturile reprezen
tative. Acestor sportivi (trebuie să li se 
acorde o importanță specială în cadrul 
antrenamentelor echipelor. De altfel, fe
derația va exercita, prin cadrele sale 
tehnice, un control permanent asupra 
modului cum se desfășoară în general 
munca de instruire și, în special, cum 
este respectat și îndeplinit planul indi
vidual de pregătire.

Un bun prilej de apreciere a formei 
unora din membrii loturilor reprezen
tative l-a oferit turneul echipelor Motor 
Jena. în general, concluziile privind 
comportarea majorității sportivilor noștri 
sînt îmbucurătoare. Jucători ca Dumi
tru Dumitrescu (847 p.d.), Vasile Stancu 
(842), C. Zombori (858), Cr. Vână
torii (440 din 100 bile mixte) sau jucă
toare ca Ținea Balaban (463 p.d.), 
Cornelia Moldoveana (420) și Crista 
Szocs (403) au dovedit o bună pre
gătire fizică, calm, precizie de orien
tare. Dar, ei pot da un randament și 
mai mare. Ca și în cazul unor jucători 
ca V; Nicolescu, Al. Vrlnceanu și Ele
na Lupescu, a căror evoluție în meciu
rile cu Motor Jena nu au satisfăcut, 
mai ales în privința primilor doi. Lipsa 
unei pregătiri fizice și morale corespunză
toare a dus la nervozitate și de aici ia 
rezultate ncsatisfăcătoare.

Firește, aceste deficiențe pot fi re
mediate și, în general, pregătirea poate 
fi mult îmbunătățită cu condiția ea — 
în cadrul aplicării planului individual 
alcătuit de federație — antrenorii și 
sportivii să se preocupe serios de munca 
de instruire.

ACTU A L I T A Ț I
E. Sailer, T. Popa și alții. Concursul 
se va desfășura la clasele 175 și 350 
cmc.

★
După o întrerupere de cîțiva ani, s-a 

organizat la Craiova din inițiativa con
siliului regional JUCFȘ Oltenia un

reușit concurs motociclist de viteză care 
a satisfăcut miile de spectatori înșirați 
pe traseu. Au participat concurenți din 
orașele Tr. Severin, Tg. Jiu, Corabia și 
Craiova. Iată cîștigătorii în ordinea 
categoriilor: 125 cmc: T. Velicov (Me
talul Tr. Severin) ; 175 cmc: J. Con- 
stantinescu (Voința Craiova) ; 250
cmc: R. Petrescu (Voința Tg. Jiu) 5 
350 cmc : R. Pîrvu (Voința Tg. Jiu) • 
500 cmc: A. Aveloiu (Voința Craiova); 
ataș: Gh. și 1. Pauliuc (Voința Cra
iova).

Romică Șulț — coresp. reg.

Start în îînaiclc pe tară
Campionatele republicane de ciclism 

pe pistă au ajuns în faza finală. In- 
cepînd de azi se vor desfășura pe velo
dromul din parcul sportiv Dinamo ul-

„Cupa Voința“
Sîmbătă trecută s-au desfășurat pe 

velodromul Dinamo întreceri ale pis- 
tarzilor seniori și juniori.

Iată învingătorii: 
C. Voicu (Steaua), 
șurat pe un interval 
I. Gociman + N. 
15,600 km (62,400 
adițiune de puncte , 
Simion (Olimpia), juniori 11 — S. Ne- 
goescu (C.P.B.), eliminare juniori — 
St Simion (Olimpia). Concursul a fost 
dotat cu trofeul „Cupa Voința".

C. NICULESCU — coresp.

viteză seniori — 
demijond (desfă- 
de 15 minute) — 
Grigore (Steaua) 
km/h), cursă cu 
juniori 1 — St.

timele întreceri ale 'acestei importante 
competiții interne.

Pistarzii calificați pentru ultimul act al 
campionatelor au participat la o serie 
de concursuri de verificare, pregătin- 
du-se serios în vederea finalei pe țară. 
Intense pregătiri au făcut și organiza
torii: și corpul de arbitri, pentru ca 
întrecerile să se desfășoare în cele mai 
bune condițiunî. „Vrem să oferim spec
tatorilor, ne-a spus arbitrul internațio
nal O. Amza, reuniuni interesante. Am 
inclus in programul fiecărei reuniuni 
și probe de completare. In plus, pu
blicul va asista la primul campionat 
de demifond al R.P.R.".

Iată programul primelor două zile: 
5 octombrie: viteză seniori — serii și 
recalificări, urmărire echipe juniori — 
serii și sferturi de finală ; 6 octombrie: 
viteză seniori — sferturi, semifinale și 
finală: urmărire echipe juniori — semi
finale și finală ; demifond-calificări. în
trecerile încep sîmbătă la ora 16, iar 
duminică la ora 10.

In organizarea clubului sportiv Cri- 
șul din Oradea a avut loc un concurs 
motociclist 
fășurat pe 
lui la 
renți 
Arad, 
nice:
175 cmc și 250 cmc: C. Poloncai (O- 
radea) ; 350 cmc și nelimitat: G. Mi- 
cuș (Reșița).

de viteză pe circuit des- 
străzile din centrul orașu- 
au participat 35 de concu- 
orașele Timișoara, Reșița,

care
din
Deta și Oradea. Rezultate teh-
125 cmc: Șt. Lazăr (Oradea) i

Ilie Ghișa — coresp. reg.

De curînd a avut loc la Vatra Dor- 
nei, primul concurs motociclist de în- 
demînare la care au luat parte nume
roși sportivi din localitate. Comporta
rea cea mai bună a avut-o L. Chersoi, 
care s-a clasat pe primul loc cu 0 punc
te penalizare.

începe campionatul 
orașului București
Azi și mîine, au Ioc meciurile inau

gurale ale ediției 1963/1964 a campio
natului orașului București. Un interes 
deosebit îl stârnesc jocurile campiona
tului de calificare, care se va disputa 
după o formulă modificată (o singură 
serie în loc de două), menită să pre
lungească activitatea competițională a 
celor 14 echipe participante. Întrecerile 
tuturor categoriilor (calificare, I, a Il-a 
seniori și senioare, juniori și junioare) 
sînt găzduite de terenurile Proiectantul, 
Voința, Florcasca, „I. L. Caragiale“ și 
de sălile Ciulești și „I. L. Caragiale".

EXCURSI ONISTI !
O băutură răcoritoare și o gustare reconfortantă găsiți la toate 

unitățile de alimentație publică ale cooperației de consum din loca
litățile balneo-climaterice și de pe traseele 
Ploiești.

VIZITAȚI
Restaurantele si bufetele din localitățile : 

BREAZA, SLANIC, CHEIA, MÎNECIU. VALENil 
BĂI, MORENI, SĂRATA MONTEORU, 
CĂLUGĂREASCĂ.

La magazinele specializate și universale se găsesc de vînzare 
articole de sport și artizanat, cărți poștale ilustrate etc.

COMARNIC, TELEGA, 
DE MUNTE, VULCANA- 

SIRIU-BAI, MIZIL, VALEA

Gh. Ioanovici și D. Munteanu —t 
corespondenți

turistice din regiunea



De 22 de ori campion al țarii>
►
I

► Ghibelin,
Adam, 

Bolero... 
anonimă.

Ne cu-

In patru 
rînduri

Cele zece șuturi trase 
de fotbaliștii Steagului 
roșu Ia Ploiești au mers 
pe deasupra porții.

Să nu-i luăm prea cu as
prime 

Intrucît — cum s-a văzut— 
Au fost toți la înălțime 
Cină... trăgeau cîte un șut.

Arbitrul M. Vasiliu 
(Ploiești) a fluierat prea 
des în partida de fot
bal de la Arad dintre 
UT A și Progresul.

Arbitrului de la Ploiești 
l-au spus la urmă doi poz

nași :
— Rămîi la noi să ne-ntă- 

rești
Formația de... fluierași!

I
I

S-a terminat „dresa jul" și 
— ca de obicei — Nicolae 
Mihalcea devine ...specta
tor la obstacole, 
noaștem de mult. L-am vă
zut încălecînd pe ” 
pe Leac, Furiozo, 
Mihnea, Corvin, 

Ani de muncă 
Zeci și zeci de concursuri. 
Multe din ele, fără spec
tatori. Ce să-i faci. Dre
sajul încă nu place. Nu c 
înțeles. Dar, Mihalcea nu 
s-a descurajat. N-a „fugit*  
ca alții după aplauzele de 
la obstacole. Parcă e mai 
ușor să treci un „oxer" de- 
cît să faci cu calul, corect, 
un „passage", un „piaff£“ 
piruete la galop sau schim
buri de picior la un timp. 
Acestea sînt cheile dresa
jului de 
Mihalcea 
grele.

— De 
călăria ?

Ce repede 
uneori sipetul amintirilor. 
Pauza dintre manșele pro
bei de obstacole trece 
nesimțite.

— Din 1950.
O socoteală simplă 

constatăm că Mihalcea 
este... superstițios. In 
de al 13-lea an de activi
tate a participat la cele 
mai grele probe de dresaj 
și... le-a cîștigat! Cîte or 
fi în total ?

-— Am îmbrăcat _____
de campion, după proba 
de categorie grea, pentru 
a 22-a oară. Trei 
le-am cucerit la obstacole, 
19 la dresaj.

Maestrul sportului Nico 
b*-*  Mihalcea are, într-ade- 
văr, un palmares impresio
nant. Am notat și faptul 
că de șase ani consecutiv 
este 
țării.

In întîlnirea din „pot
coava” Stadionului Re
publicii pugiliștii noș
tri au întrecut Scoția 
cu 9—1.

mare clasă ! Lui 
plac lucrurileii

dt limp practic!

se deschide

pe

?» 
nu 
cel

tricoul

titluri

dublu campion al

Cred că ar interesa 
mică „statistică*  ași o „ . .......__

locurilor ocupate In con
cursurile internaționale.

Ne-a oferit o „evidență" 
precisă: 14 premii I și 30 
de premii pentru locurile 
II—IV. Campionul nostru 
a avut un cuvînt de spus 
în marile întreceri 
saj de la Dresda, 
Moscova, Aachen, 
sau Copenhaga...

de dre- 
Leipzig, 

Viena

Constănlenii, evident, 
Tactica nu și-o ascund 
Pînă și în clasament 
Stau... pe linia de fund.

D. POFA

Unii oaspeți, la ieșire, 
Superstițioși din fire, 
Comentau așa isprava:
— Le-a adus noroc... pot- 

coaval

Rugbiștii Farului 
cupă ultimul loc 
clasamentul categoriei 
A.

De la victoria obți
nută la Brașov. Rapi
dul a cunoscut doar in
succese care l-au trecut 
spre periferia clasa
mentului.

Prea confundă clasamentul 
Iarăși cu terasamentul. 
Ca dovadă foarte clară
El de la Brașov... coboară.

Asemenea Încrucișări de 
„paloșe" se petrec atunci 
cînd pașnicilor pelicani 
din Cișmigiu... li se face 
foame.

'— în gardă 1...
— In gardă I 

să-și spună cei doi rivali. 
„Duelul" incepe.

Singurul spectator al 
acestei scene inedite a fost 
fotoreporterul nostru P. 
ROMOȘAN, care n-a 
scăpat ocazia de a declan
șa aparatul. Nu de alta, 
dar pentru a dovedi că și 
pelicanii sini amatori 
de... scrimă.

par

După probă, o mică plimbare este reconfortantă și 
și pentru cal.

Foto: Stan Petre
pentru călăreț

că... mai are 
este dresajul 

care închei so-

Dar, astăzi, nimeni nu-1 
poate „bate" 
cu Bolero !

Vom vedea 
cum, începe 
obstacole.

pe Mihalcea

la anul. A- 
proba de...

DAN GIRLEȘTEANU

liARATONIȘTII TRECUTULUI
La popoarele vechi, alergarea era exercițiul 

cel mai important. In alergări excelau indienii ame
ricani. Numai datorită vitezei alergătorilor săi re
gele incașilor obținea... pește proaspăt din mare, 
aflată la o distanță de 350 de kilometri. Cei mai 
buni alergători au fost considerați membrii tribului 
mexican Tarahumara care, pe la începutul secolu
lui nostru reușeau să alerge aproape 280 de kilo
metri fără odihnă.

POSTA MAGAZIN
GH. CARACUDA. CARA

CAL. — în clasamentul 
golgheterilor din campio
natul categoriei A la fot
bal, după 6 etape conduce 
Constantin (Steaua) cu 9 
goluri marcate, dintre care 
5 din lovituri de la 11 me
tri. Aceasta însă nu scade 
prea mult din meritele lui 
Constantin. Eu știu pe unii 
care .
cheze nici măcar din pe- 
nalti ' *........................  “ ~~
atît

nu reușesc să mar- 

! fi știți și dv.'î Cu 
mai bine ! După eon

stantin urmează Frățilă 
(Dinamo București) cu 6 
goluri și, la egalitate, D/’- 
dea I (Petrolul), Pavlov ivi 
(Steaua) și Țîrlea (UTA) cu 
cîte 5 goluri marcate.

MARIAN PÎRVU, CLUJ. 
Aveți... cuvîntul, în privin
ța discobolului delăsător 
la antrenamente t

I 
t

Și, pentru că am... ajuns 
la Copenhaga, Mihalcea ne 
reamintește cu regret in
disponibilitatea lui Bolero 
la recentele campionate eu
ropene. Dacă nu era acci
dentat...

Ii spun 
timp. Nu 
sportul cu
cotelile la vîrsta lui Mihal
cea. La Copenhaga, în ma
rele premiu de dresaj al 
campionatelor europene din 
acest an, englezoaica 
V. D. S. Williams, cu Little 
Model, a ocupat locul VI 
— performanță invidiată 
de mulți călăreți ai lumii 
Și Williams are... 69 de 
ani.

Ii spun în glumă cam
pionului nostru: „Vezi, dacă 
vei rămlne credincios dresa
jului poți bate cel mai tare 
record în materie de titluri 
de campion al țării...*.

— Nu este chiar așa 
„prin- 

râu
Dresajul începe să 
dă*.  N-o să-mi pară 
în ziua cînd un altul, mai 
tlnăr va îmbrăca — la 
dul lui 
pion.

rîn-
tricoul de cam-

Jn meciul Farul — Rapid, Mo troc a marcat un 
In propria poartă.

Mîine, la Cluj, 7 moto- 
cicliști se vor prezenta pe 
pista de zgură a stadionu
lui orășenesc. Spectatorii 
vor urmări primul dintre 
cei patru... pași ai fina
lei campionatului republi
can de dirt-track. Ei vor 
fi martorii inaugurării u- 
nei noi istorii sportive i 
aceea a campionatelor re
publicane de viteză pe 
zgură. Intr-adevăr, 1963 
constituie pentru această 
probă motociclistă anul 
de debut oficial în care 
se va acorda — pentru 
prima oară în țara noa
stră — titlul de campion 
republican învingătorului,

Dirt-trackul a pătruns 
mai de multă vreme la 
noi. El a fost însă prac
ticat sporadic. Abia în 
ultimii ani — datorită 
strădaniilor federației de

■-.'Â

I

/

> 
L,

— Și cum ați egalat ?
— Păi, cînd m-am pomenit singur în fața porții goale 

mi-a fost frică să nu ratez; atunci i-a-m pasat lui... 
Motroc și gata1

Desen de S. Novac

. 'I. ,■ I

■■ r i

specialitate — el s-a prac
ticat în mod organizat. 
După campionatul orășe- 
nesG (București) desfășu
rat anul trecut, alergăto
rii se întrec acum în cele 
patru concursuri ale fina
lei campionatului republi
can. Cei 7 protagoniști 
sînt! ION CUCU, GH. 
VO1CULESCU, M. ALE-

XANDRESCU, R. JUR- 
CA, G. RADOVICI, AL. 
POP, AL. SINCA. Să le 
urăm acestor pioni ai vi
tezei pe zgură succes de
plin Ia primul start I

Adevăru-i evident : 
Cum să aibă vreun 

record, 
Tot făcind „antrenament" 
Cu discuri... „Electrecordn?

NICOLAE CONSTANTI- 
NESCU și ADRIAN BU- 
REA, COMUNA VÎLCELE. 
Cea mai bună comportare 
a noastră la campionate
le mondiale de fotbal ? 
Sper să fie cea din... 1966. 
Pînă atunci ne vom opri 
la performanța din 1934. de 
la Trieste, cînd fotbaliștii 
noștri au fost întrecuți la 
mare luptă, în turneul fi
nal, de către Cehoslovacia, 
care avea să ajungă pînă 
în finală (1—2 cu Italia, 
după prelungiri). Ceho
slovacia ne-a învins atunci 
cu 2—1, după ce la pauză 
fotbaliștii noștri conduse
seră cu 1—0.

UN GRUP DE SIMPATI- 
ZANȚI AI ECHIPEI C.F.R. 
TIMIȘOARA. — Antrenorii

care au pregătit în ultimii 
ani echipa dv. favorită au 
următoarele „cărți de vizi
tă ” : Silviu Bindea a ju
cat de 27 de ori în echipa 
națională, Iosif Covaci de 
8 ori, Adalbert Androvici 
de 7 ori și Vasile Gain de 
2 ori.

ILIE ROȘI AN U, BOCȘA.
1) Atleta Maria Diacones- 
cu este una și aceeași per
soană cu atleta Maria Diți. 
De asemenea. Ioana Pe
trescu nu este o nouă 
sprinteră, ci a concurat 
înainte sub numele de Ioa
na Luță. — 2) I. Pătruț a 
cîștigat medalia de aur la 
campionatele feroviare de 
box din 1961.

VIOREL BOARIU, TIMI
ȘOARA. — Un meci de 
fotbal se oprește numai 
cînd o echipă a rămas, 
dintr-un motiv sau altul, 
în 6 jucători, așa cum s-a 
întîmplat acum două săp- 
tămîni, în categoria C, la 
meciul C.F.R. Arad—Mine
rul Deva. In 7 îucători, o 
echipă poate continua me
ciul. Este bine însă ca e- 
chipele să-și aducă aminte 
că la un meci de fotbal 
participă, de o parte și de 
alta, cîte 11 jucători !

DUMITRU MACOVEI, 
MEDGIDIA. — 1) Florin 
Gheorghiu va participa la 
turneul zonal ce se va ține 
în ianuarie, probabil, în 
Olandă? Pentru a „merge” 
mai departe trebuie să se 
claseze în primele 3 locuri.
2) Pentru a participa la 
turneul olimpic de la To
kio, echipa de fotbal a Ro- 
mîniei trebuie să cîștige 
meciurile preliminarii pe 
care le susține cu Da
nemarca și Bulgaria. înce
putul a fost promițător ; 
3—2 cu Danemarca, la Co
penhaga.

K. LADISLAU, MAR- 
GHITA. — Szoke, fostul 
fundaș stînga al echipei 
Dinamo București, este a- 
cum antrenor la Dinamo 
Pitești. A jucat de 11 ori 
în echipa națională, ulti
ma oară în 1956, în meciul 
cu iugoslavia, de la Bel
grad, cîștigat de fotbaliștii 
noștri cu 1—0. Frumos ră
mas bun ț

ALEXANDRU OPREA, 
BUCUREȘTI. — Să vă spun 

o echipă romînească

De-a lungul „europenelor

Se mai întîmplă
Spectatorii care au asis

tat la meciul de fotbal din
tre echipele suedeze Ab- 
borrtraesk și Graatraesk 
nu-și puteau explica de 
fel... veselia care domnea 
tot timpul pe teren în rîn- 
durile jucătorilor forma
ției Graatraesk. Abia după 
fluierul final al arbitrului, 
cînd jucătorii au ajuns In 
vestiare, s-a putut afla 
„secretul". Echipa Graa
traesk, care cîștigase me
ciul cu 5—1, a jucat tot 
timpul în... 12 oameni. Și 
nimeni, nici arbitrul, nici 
adversarii, nici spectatorii 
nu și-au dat seama de a- 
ceasta.

Relatînd acest „caz" zia
rul belgian „Le Soir" men
ționează că asemenea întîm- 
plări nu au nimic excepțio
nal. Ziarul amintește că e- 
chipa de juniori a clubului 
Anderlecht a disputat la 
rîndul ei un meci în... 12 
oameni, doi jucători fiind 
chiar frați gemeni. Cu pri
lejul unei alte partide, ar
bitrul a eliminat de pe te
ren pe jucătorul Deshryver 
de la Clubul Olympic 
derlecht. Acesta s-a 
dreptat spre vestiare 
în realitate nu a trecut 
colo dc linia de tușă și a 
continuat să joace, pînă la 
terminarea meciului

An- 
în- 

dar, 
din-

de baschet
• Cele mai mari scoruri 

înregistrate in această com
petiție: U.R.S.S.—Danemar
ca 118—14 (In 1953) șl 
R.P. Polonă — Anglia 
144—40 (în 1955).

• Gîștigătoarea cu cele 
mai mari emoții — echipa 
Cehoslovaciei în 1947. A 
tunci, baschetbaliștii ceho
slovaci au întrecut în fina
lă Italia datorită celor două 
aruncări libere transformate 
de Krepela în ultimele se
cunde de joc (!).

• Cea mai lungă parti
dă din istoria campionatu
lui: Iugoslavia — Izrael 
în 1953 la Moscova. Me
ciul a necesitat 4 prelungiri 
și a revenit jucătorilor iu
goslavi cu 57—55

® Dintre baschetbaliștii 
romîni, Folbert (cu 162 
de puncte) a ocupat locul 
doi în clasamentul coșge 
terilor la ediția din 1955 
(Budapesta), iar Novacek 
(cu 156 puncte) locul 1 
la ediția din 1959 (IstaD 
bul).

mai jucat în turul II al

• Curiozități ale clasa 
menlelor și regulamentului 
de desfășurare a competi
ției: în 1961, la Belgrad, 
echipa R.P. Romine cu 
6 victorii și 2 infringed 
s-a clasat... în urma Fran
ței (5 victorii și 3 tnfrîn- 
geri), R.S. Cehoslovace (4 
victorii și 4 tnfringeri) și 
R.P. Ungare (3 victorii și 
5 tnfringeri).

a
Cupei campionilor euro
peni ? Da ! Și performanta 
aceasta a reușit-o tot Di
namo București, în 1956. 
Dinamoviștii au ajuns în 
turul al doilea, unde au 
fost stopați de Ț.D.N.A. 
Sofia (1—8 și 3—2), după 
ce eliminaseră pe Galata- 
saray (3—1 și 1—2). Eu sînt 
gata să răspund și la în
trebări mai grele : 
chipă romînească 
în turul... III al 
Abia aștept să am 
de evidență !

ION POSTAȘU
Desene de N. CLAUD1U

ce e- 
a jucat 
C.C.E. ? 
o astfel

>



In prima zi a campionatului european de baschet

Reprezentativa îl. P. Romine a învhs,

după un meci pasionant, echipa R. S. Cehoslovace

WROCLAW 4 (prin telefon de la 
trimisul nostru special). De azi dimi
neață, sala de sport Ludowa din lo
calitate cunoaște atmosfera marilor 
competiții internaționale. 16 echipe 
masculine sînt prezente la startul ma
rii întreceri care va desemna pe câș
tigătoarea celei de a XilI-a ediții a 
campionatului european. Spectatorii, 
care au umplut din prima zi cele 4000 
de locuri ale sălii Ludowa, au fost 
martorii unei prime surprize: echipa 
Franței, clasată pe locul V la cam
pionatul mondial de la Rio de Janeiro, 
a fost nevoită să cedeze în fața tinerei 
formații a R.D. Germane. Jucătorii 
germani i-au surprins pe francezi 
chiar de la început, practicînd o apă
rare „om la om" foarte strînsă, iar 
în atac pivotul Pleitz (13 p), Kulik 
(14 p) și Flau (13 p) și-au depășit 
cu regularitate adversarii direcți, 
punctînd cu precizie. Reprezentativa 
R.D. Germane a condus tot timpul: 
11—4 (min. 5), 23—6 (min. 10). 
30—16 (min. 15). Toate încercările 
antrenorului Andre Bufierre făcute 
după pauză (chiar și introducerea lui 
Lefevre (jucător de 2,18 m) nu au 
ajutat francezilor decît să împiedice 
majorarea diferenței și în cele din 
urmă baschetbaliștii germani au învins 
cu 63—49 (35—24).

Puternicele echipe ale Uniunii So
vietice, R.S.F. Iugoslavia și R.P. Bul
garia și-au depus de la prima lor e- 
voluție candidatura la locurile frun
tașe. Cu Koraci (20 p), Daneu (9 p), 
și Nikolici (12 p) în mare formă, 
R.S.F. Iugoslavia a trecut „suta" în

partida cu Olanda. Baschetbaliștii so
vietici, acționînd în viteză și termî- 
nînd majoritatea acțiunilor ou arun
cări precise de la semidistanță, au 
depășit clar un adversar destul de 
dîrz, dar mult prea lent în atao. Fin
landa. In sfîrșit, jucătorii bulgari, a- 
vînd permanent pe teren 4 jucători 
de peste 1,94 (Mircev 11 p, Radev 11 
p, Kanev 12 p și Savov 20 p), au 
cîștigat sigur în fața echipei Izrae- 
lului.

Rezultate tehnice — seria I: R.S.F. 
Iugoslavia — Olanda 107—62 ( 48-33), 
R.P. Bulgaria — Izrael 79—58 ( 37-30); 
seria a l!-a : Uniunea Sovietică — 
Finlanda 75—53 ( 38—23), R.D. Ger
mană — Franța 63—49 ( 35-24).

★
Prima evoluție a reprezentativei 

R. P. Romîne îa această ediție a 
campionatului european a coincis cu 
o splendidă victorie, realizată la ca
pătul unui meci epuizant care a ținut 
încordată Ia maximum întreaga as:s- 
tență. Echipa țării noastre a învins 
puternica selecționată a R. S. Ceho
slovace cu 56—55 (24—26). Aproape 
tiecare minut a oferit momente pa
sionante, viu aplaudate de cei 4000 

spectatori. Cea mai mare diferență 
scor a fost realizată in minutul 
(35—30) pentru echipa noastră), 
rest, tabela de marcaj a indicat 
evident echilibru. In prima repri- 
formația țării noastre a condus 

8—4. 13—10 și 19—16, dar echipa
cehoslovacă, cu Lukasik în mare 
formă, a egalat și a încheiat repriza 
cu avantaj (26—24). La reluare, echi-

pa R. P. Romine egalează chiar în 
primul minut și ia conducerea cu 
35-30, 40-36, 50-47. Cu același 
Lukasik, care marchează din aproape 
orice poziție, echipa cehoslovacă preia 
conducerea cu 51—50. Nu însă pentru 
mult 
apără 
atac 
țiuni 
gului 
intrăm cu un avantaj de un punct 
(56—55) pe care nu-1 
Au marcat: Demian 
Spiridon 4, Niculescu 
def 4, Cr. Popescu l 
Visner 2 pentru R. 
Tetiva 4, Tomasek 2, 
kasik 24, Konvicka 8, Pistelak 7, Pra- 
zak 4 pentru R. S. Cehoslovacă. Au 
condus bine arbitrii R. Kassay (R.P. 
Ungară) și S. Parsbro (Suedia).

Celelalte rezultate: Italia — R. P. 
Ungară 74—71 (25—29, 55—55,
62—62, 66—66), Spania — R. P. Po
lonă 76—80 (25—44). La ora închi
derii ediției se desfășoară partida 
Belgia — Turcia.

R. P. Romînă joacă simbătă cu 
Spania și duminică cu R. P. Polonă.

timp. Reprezentativa noastră se 
cu o dîrzenie exemplară, iar în 

realizează cîteva frumoase ac- 
care au atras simpatia între- 
pubtic. In ultimul minut de joc

9.
6,
8, 
P.

mai cedăm.
Giurgiu 6, 

Albu 8, Ne- 
Nosievici 9,

Romînă șl 
Rilich 6, Lu-

Primele opt clasate In turneul final de floretă fete din cadrul Campionatelor do 
scrimă ale Armatelor Prietene. Pe locul I reprezentanta clubului sportiv Steaua, 

Olga Orban-Szabo.

Campionatul mondial feminin 
dc șah pc echipe

• R.P. ROMÎNĂ — MONACO 2—0 • ECHIPELE U.R.S.S. SI R.S.F. 1UGO 
SLAVIA CONTINUA CURSA PENTRU PRIMUL LOC

de 
de 
25
In 
un 
ză 
cu

ADRIAN VASIL1O

(Agerpres). — Campiona- 
feminin de șah pe echipe 

eu desfășurarea meciu-

Tenis de masă
(Urmare din pag. I)

SPLIT, 3
tul mondial 
a continuat 
rilor cuprinse în turul 10. Intîlnind 
selecționata Monaco, echipa R. P. Ro- 
mîne a cîștigat cu 2—0 șl a trecut 
pe locul 5 în clasament

Alte rezultate: Iugoslavia — Scoția 
2—0; R. D. Germană — Belgia 2—0; 
U.R.S.S. - S.U.A. 2-0; R. P. Po-

lonă — R. P. Bulgaria 1,5 — 0,5 
R. P. Ungară — R. P. Mongolă I—( 
(1); Austria — Olanda 0—0 (2).

CLASAMENT: 1. U.R.S.S. 19 pune 
te; 2. Iugoslavia 18 puncte; 3. R.D 
Germană 13,5 puncte; 4. Olanda 1! 
puncte (2); 5. R. P. ROMINA 1 
puncte; 6—7. S.U.A., R. P. Poloni 
10 puncte; 8. R. P. Ungară -I 
puncte (I).

Joi a fost zi de odihnă.

De pe pistele de atletism
BERLIN 3 (prin telefon). înainte de 

■ pleca la București, pentru a partici
pa la campionatele internaționale de 
atletism ale R.P.Romine, miercuri sea
ra a avut loc la Leipzig un concurs de 
verificare la care au participat cițiva 
■tleți fruntași ai reprezentativei R.D.G. 
Cu acest prilej s-ap Înregistrat o se
rie de rezultate remarcabile : bărbați — 
100 m : Walach 10,3 (record al R.D.G.), 
Erbstdrsser 10,4 : 800 m: Atoy 1:48.7; 
lungime: Kluge 7,74 m; greutate i 
Langer 18,52 m: disc: Milde 57,98 m. 
Femei — 100 m: Raepke 11,6 și 200 
m i 23,9 ; lungime : Geissler 6,26 m ; 
400 m: Balzer 55.1'(pentru prima oară 
într-un concurs oficial pe această dis
tanță I), Schmidt 55,2, Raepke 55,9; 
greutate: Helmbold 16,75 m.

Lotul de atletism al R.D. Germane 
va pleca zilele acestea ia Varna (R.P. 
Bulgaria), unde va participa la un 
concurs, după care va sosi Ia Bucu
rești.

39,3. Victoria a fost acordată echipei 
engleze, în urma developării fotogra
fiei. Alte rezultate i 100 m ; Jones (An
glia) 10,3; greutatei Nagtj și Varju 
(RPU) ambii 18,84 m, 3 000 m obsta
cole: Macsar (RPU) 8:35,0; 10 000 m: 
Heatley (Anglia) 29:14,2; lungime: 
Dawis (Anglia) 7,58 m; 110 mg: Par
ker (Anglia) 13,9; prăjină: Tamas 
(RPU) 4,30 m; 800 m: Carter (An
glia) 1:48.7 ; ciocan : Zsivotszki (RPU) 
66,96 m; 80 mg: Kovacs (RPU) 11,4.

IN ORAȘUL Novisad s-a disputat o în
tâlnire internațională de atletism 
două selecționate masculine ale Iugos
laviei și R.A.U. Atleții iugoslavi au ob
ținut victoria cu scorul de 77—39 puncte.

meciul cu TSG s-a terminat 
cu victoria echipei romîne, 
scorul de 7—2. De menționat succe
sul lui Bodea in fața cunoscutului 
jucător german Pieuse. Marius Bodea 
a ieșit învingător cu scorul de 2—1.

★
In întîlnirea preliminară din cadrul 

competiției feminine a „Cupei campio
nilor europeni", Spartak Sokolovo a 
eliminat la Bruxelles formația ba 
Palette cu scorul de 5—2: Jarka 
Karlikova-Viviane Stas 2—0, Svar- 
cova-Galvez 2—0, Jitka Karlikova-Mi- 
cheline Stas 1—2, Svarcova-Viviane 
Stas 1—2, Jarka Karlikova-Micheline 
Stas 2—0, Jitka Karlikova-Galvez 
2—0, Svarcova-Micheline Stas 2—0.

In turul 
va întîlni

tot 
cu

BREVIAR OLIMPIC

M. SEIFERT
I
( A LUAT SFÎRȘIT meciul de atle
tism dintre reprezentativele Angliei și 
R.P. Ungare (masculin și feminin), 
desfășurat mi.Tcuri și joi seara la Bu
dapesta. La bărbați, victoria a revenit 
atleților englezi cu 106.5—105,5, iar

’ la femei atletele maghiare au cîștigat

Atleta engleză Uymnn a realizat două 
excelente rezultate la Budapesta: 11,3 
pe 100 m (record european egalat) fi 
23,2 pe 200 m (record european).

cu 55—48. Atleta engleză Hyman a 
obținut două rezultate excelente. După 
ce a egalat recordul european Ia 100 
m (11,3), în ziua a doua a realizat un 
nou record european pe 200 m (23,2). 
Atleta maghiară Marko a alergat 11,5 
pe 100 m (record maghiar). Foarte 
bune sînt rezultatele și Ia ștafeta 
'de 4x100 m bărbați. Echipele Angliei 
și Ungariei au obținut rezultatul de

dintre

următor. Spartak Sokolovo 
pe Voința București.

★
I al C.C.E. la băieți Sla- 

a dispus de Balkenburg
în turul 

via Praga 
(Suedia) cu 5—4. iar Lokomotiv Leip
zig de Cerveno Zname Sofia cu 5—1.

• La Jocurile Olimpice de iarnă de 
la Innsbruck R.P. Polonă va fi repre
zentată de un lot de 56 de sportivi. 
Ei vor participa la hochei pe gheață, 
bob, patinaj viteză (feminin) și schi 
(probele nordice).

partici- 
hochei 

pe gheață, sărituri de pe trambulină, 
coborîre și fond. în ceea ce privește 
prezența sportivelor cehoslovace, a- 
ceasta va ti hotărîtă în raport cu for
ma lor, după concursul internațional 
de la Nassau (R.D. Germană).

• Sportivii cehoslovaci vor 
pa la următoarele discipline:

concursuri de calificare. Primele con 
cursuri vor avea loc în luna lunii 
1S64. Atleții reținuți în lot, în urm; 
acestui concurs, vor fi chemați la < 
altă reuniune de selecție, care se v; 
desfășura în luna septembrie. In fine 
lotul alcătuit va fi supus unei verifi 
cări în cadrul meciului cu R.F.G. 
programat în California, după cari 
reprezentativa S.U.A. va pleca 1; 
Tokio.

Pe scurt
• Selecționarea lotului de atletism 

al S.U.A. pentru Jocurile Olimpice 
de ia Tokio se va face pe baza unor

MARATON. — Cea de-a 33 a ediți 
maratonului internațional de la Kos> 
se va desfășura la 13 octombrie. Vo

PATINAJ. — După cum s-a mat > 
nunțat, ediția din 1964 a campionatele 
europene de patinaj artistic se va des 
fășura în organizarea federației franci 
ze de specialitate. Aceasta a anunți 
că întrecerile vor avea Ioc între 14 ț 
18 ianuarie 1964 în orașul Grenoble.

TNCĂ 5 MECIURI...

Primul tur (preliminar) din „Cupa 
campionilor europeni" se va încheia la 
16 octombrie. Pînă atunci mai sînt de 
disputat doar 4 meciurl-retur (PSV 
Eindhoven—Esbjerg, Real Madrid—Glas
gow Rangers, Jeunesse d’Esch—Valkas- 
koken Helsinki șl Ferencvaros—Galata- 
saray) și o rejucare (al treilea meci 
Gornik Zabrze—F.C. Austria Viena). Bi
neînțeles, dacă în ultimele partide nu 
se va ivi cazul unei alte rejucărl...

La ora actuală se cunosc 10 echipe ca
lificate pentru „optimi" : Spartak Plov
div, Dukla Praga, Dinamo București, 
Partizan Belgrad, Benfica Lisabona,

Monaco, Norrkbplng, Intemazionale 
Milano, Borussia Dortmund și F.C. Zu
rich. La 18 octombrie : tragerea la sorți 
a „optimilor".

La rezultatele anunțate în ziarul no
stru de joi adăugăm azi alte trei. Ben
fica — fosta deținătoare a Cupei și fina
lista ediției 1962-63 — a surclasat pe te
ren propriu pe F.C. Distillery Belfast:. 
5—0 (în primul joc 3—3). Conform aștep
tărilor, Borussia Dortmund a cîștigat șl 
ai doilea meci cu Skioglyn Oslo (dispu
tat acasă), de data aceasta cu 3—1. în 
fine, Norrkdping — primind vizita cam
pioanei Belgiei — Standard Liege 
obținut victoria 
(la Liege : 0—1).

„CUPA CUPELOR' LA Zi

a
cu 2—0 șl calificarea

a
ce
participa 45 de concurenți din J6 țăi 
printre care U.R.S.S., Etiopia, Iugoslavia 
Anglia, Fran(a, Danemarca, S U.A., Aus 
tria. Elveția.

Ilapoel Nicosia — F. 0. Gjăvik (Norvegia) 
Fenerbahce Istanbul — Petrolul Ploiești 
Olimpiakos Pireu — G.S.K. Zaglebie (Polonia) 
Linzer A. K. — Dinamo Zagreb
M.T.K. Budapesta 
Pallousera — ’ - ________
Shelbourne (Irlanda) — F. 6. Barcelona 
Olimpique Lyon — Odense (Danemarca) 
Williin II Tillburg — Manchester United 
A taianta — Sporting Lisabona 
F. C. Basel — Celtic (Scoția) 
Sliema Wanderers Malta — Borough United 
S. V. Hamburg — Union Sportive Luxemburg

Așadar, pînă acum s-au calificat pentru 
„optimi" : Hapoel Nicosia (Cipru), Borough 
United (Țara Galilor) șl S. V. Hamburg 
(R.F.G.). GSK Zaglebie și Olimpiakos Pireu 
vor disputa un al treilea meci. Programul 
.optimilor*  va fi tras la sorți la 18 octoin- 
bri®.

IN

Slavia Sofia
Helsinki — Slovan Bratislava

Tur Retur
6—0 (1—0) 1—0 (0—0)
4—1 (0—0) 16 X
2—1 (0—0) 0—1 (0—1)*

9.X 16.X
1— 0 (1—0) 9.X
1_4 (0—3) 19.X
0—2 (0—1) 15.X

9.X 16.X
1_1 (0-0) 15.X
2- 0 (1-0) 9.X
1—5 (0—2) 9.X
0—0 0—2 (0—1)

4—0 (3—0) 3—2 (1—0)

zultate : Juventus Torino—OFK Beograd 
2—1 în primul meci (returul la 16 octom
brie), F.C. Liege—Arts Bonnevoie Lu
xemburg o—o (în primul ioc 2—0), Atle
tico Madrid—F.C. Porto 2—1 (2—1).

JOCURILE DE AZI Șl MIINE

o
pid

.CUPA ORAȘELOR TÎRGURf..s

surpriză la Paris : Racing Club—Ra- 
Vlena 2—3 (la Viena : 0—1). Alte re-

Fotbaliștii iugoslavi șl maghiari se În
tâlnesc azi șt mîlne în patru meciuri : 

Simbătă: Ungaria—Iugoslavia (B) la

Bekescsaba și Ungaria—Iugoslavia (tine
ret) la Szegedin ; duminică : Iugoslavia 
—Ungaria (A și juniori) la Belgrad. In 
prima echipă a Iugoslaviei este așteptată 
cu viu interes reintrarea lui Sekularaț.

Tot mîine, la Copenhaga : Danemarca 
—Suedia, în cadrul „Cupei Scandinaviei”.

In fine, la Lugano, un joc în cadrul 
preliminariilor olimpice : Elveția—Spa
nia.

© Continuîndu-și turneul în R.F.G., 
selecționata de tineret a R.P. Bulgaria 
(care echivalează cu lotul olimpic) a ju
cat la Wuppertal sub numele de Levski. 
Fotbaliștii bulgari au întîlnit echipa lo
cală cu același nume. Partida s-a în
cheiat cu un rezultat de egalitate, 2—2, 
după ce gazdele conduseseră cu 2—0. 
Golurile echipei bulgare au fost marcate 
de Popov și Stoianov. (Toma Hristov).

© Recent, la Viena a avut loc un in
teresant meci de fotbal, între echipa de 
tineret a Austriei și o selecționată alcă
tuită din jucători străini care activează 
la cluburi austriece din prima ligă, 
printre care iugoslavii Vukas, Veselino- 
vici, Lipoșinovici, Zekovici, brazilienii 
Paulinho și Jacare, portughezul Aguas 
etc. In ciuda acestor nume sonore, echi
pa de tineret a Austriei a cîștigat me
ciul cu 5—11...

G Derbiul campionatului unional de fot
bal dintre echipele moscovite Dinamo și 
Spartak s-a terminat la egalitate ; 0—0.
Etapa a 29-a a campionatului a fost mar
cată însă de cîteva surprize. Astfel, Dina
mo Kiev nu a reușit decît un joc egal 
(0—0) pe teren propriu cu Neitianik Baku, 
Dinamo Minsk a învins în deplasare cu 
1—0 pe Torpedo Kutaisi, iar Avangard 
Harkov a pierdut pe teren propriu cu 0—2 
la S.K. Rostov pe Don. Alte rezultate : Pah- 
takor-Ararat 2—2 ; Dinamo Tbilisi—Dina
mo Leningrad 2—0. în clasament conduce 
Spartak cu 42 puncte, urmată de 
Moscova cu 41 puncte (1 joc mai 
Dinamo Tbilisi — 37 puncte.

Jocuri amicale : Spartak Hradec 
Praga—Spartak Varna 3—2; Sei. 
irlandeze—Sel. ligii engleze 2—1 la

BOX. — Echipa selecționată de bo 
a II. P. Bulgaria a evoluat la Miinche 
în compania unei selecționate regionale 
Gazdele au obținut victoria cu scorul d 
12—8.

• A4eciul dintre reprezentativei 
Iugoslaviei și R.A.U., disputat 1 
Belgrad, s-a încheiat cu victoria gaz 
delor la scorul de 19—1.

NATAȚIE. — în înîlnirea interna 
țională 
via și 
duc cu

de la Belgrad dintre Iugosla 
R.A.U. înotătorii oaspeți con 
27—16 puncte, după prima z

ȘAH. 
lexandr 
tru a participa la un turneu interna (ion; 
de șah, care se va desfășura la Me 
bourne. Șahistul sovietic va 
semenea, simultane în cîteva 
tralicne.

— Marele maestru sovietic / 
Kotov a plecat în Australia pei

da, de ; 
orașe au

POLO. — La Dortmund s-a 
nit echipele naționale ale R.l 
Olandei. Meciul s-a terminat 
rezultat surprinzători 5—0 în 
rea olandezilor.

Dinamo 
pu(ln).

de ba 
în tu

Kralove 
Ugii 

Dublin;

BASCHET. — Echipa italiană 
diet din Reggio Emilia, aflată 
neu în R. P. Bulgaria, a jucat Ia Stai 
Zagora cu formația Beroe. Victoria a r 
venit gazdelor cu 78—61 (46—31).

(Agerpres).
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