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Un deceniu pe... valuri
O alfa toamnă, acum cîfiva ani, la Herculane... Tn 

plimbare pe poteci pavate cu frunze ruginite, spre 
Peștera Haiducilor. Tovarăș de drum, Aurel Vernescu. 
Frumusețea peisajului îl incintă. Dar, cum o fi acum la 
Șnagov ?

— Cînd te-ai împrietenit cu... lacul ?
— După ce m-am lăsat de... atletism. Tn '53!
Am trezit amintiri. Palmaresul se conturează. Tn 

1954, cîștigător la juniori. Apoi, la seniori. Campion 
la 17 ani I Ar putea fi titlul reportajului. îmi spune 
însă că performanțele nu-l mulțumesc. Că încă n-a 
învățat să conjuge viteza cu rezistența. N-ar fi mai 
bine să... aștept ?

N-am scris nici un rînd. Ne-am dus să privim păs
trăvii în apa limpede a Cernei...

Vernescu visa însă departe. Nu mi-a spus-o, dar îl 
simțeam hotărît să nu-i mai fie teamă de „așii" caiacu
lui mondial, Briei, Hansen, Roszberg, Naumov..;

Ce-a urmat ?
Ștafeta pe lacul Albano, în însorita Italie a Jocurilor 

Olimpice. Locul VI. Seara, pe malul Tibrului, mărturisiri : 
„încă nu-i destul. Trebuie mai multă pregătire. Plec 
ca din... „pușcă" și apoi scad ritmul. Tot rezistența e 
partea mea slabă".

A muncit toată iarna.
Poznan, 1961 ! Pe lacul Malta, Aurel Vernescu aducea 

caiacului romînesc primul titlu european din istoria sa. 
Danezul Hansen se recunoscuse învins. Jajce, 1963 I 
Campion european și mondial, la simplu 500 m. Și 
la ștafetă. Și două medalii de argint, la K 2—500 m, 
cu Mircea Anastasescu, și la K 1—1 000 m.

„Finișul" impresionant din această toamnă ne-a 
reamintit că s-au împlinit zece ani de cînd un tînăr 
se urca cu stîngăcie, pentru prima oară, în caiac. Un 
deceniu pe... valuri. Zece ani de muncă neobosită, sute 
și mii de kilometri străbătuți pe drumuri de apă. 
Tînărul de 15 ani pe care antrenorii Cojocaru și apoi 
Radu Huțan l-au învățat cum să țină padela este acum 
campion al Europei și al lumii, cîștigător a numeroase 
probe din concursurile internaționale de la Berlin, 
Praga, Stockholm, Moscova...

Dar, poate ne-am grăbit cu reportajul. Maestrul 
emerit al sportului Aurel Vernescu pleacă astăzi la 
Tokio...

DAN GIRITȘTLANU
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Campionatele 
internaționale de atletism 

ale R. P. Romine
Se așteaptă o „recoltă" bogată 

de performanțe
La ora aceasta cei mai multi 

dintre participanții de peste 
hotare la ediția a XV-a a Cam
pionatelor internaționale de atle
tism ale R.P. Romine își fac 
valizele pentru a fi gata de 
drum. Incepînd de mîine sînt 
așteptați să sosească primii 
oaspeți, atieții sovietici și cei 
norvegieni. Joi și vineri vor 
„ateriza" la București și cele
lalte delegații, astfel că la șe
dința tehnică din ajunul cam
pionatelor toți conducătorii de 
loturi vor fi prezenți. iar atieții 
vor putea fi văzuți la antrena
mente pe stadionul „23 August".

NUME SONORE IN FRUNTEA 
DELEGAȚIILOR

Chiar și o sumară trecere 
revistă a listelor preliminare 
înscrieri ne dezvăluie faptul 
această a XV-a ediție a „inter-

în 
de 
că

„CUPA SPORTUL POPULAR11 LA CAIAC-CANUE

naționalelor" noas
tre, se anunță cea 
mai puternică și 
cea mai disputată 
din întreaga istorie 
a tradiționalei com
petiții. Numeroase 
stele ale atletismu
lui de pe patru con
tinente și-au dat în- 
tîlnire la București, 
acum la sfîrșit de 
sezon, pentru a face 
un bilanț al activi
tății lor și a trasa 
— desigur — jaloa
nele pregătirii vii
toare în vederea 
marii confruntări a 
anului 1964, Jocu
rile Olimpice de la 
Tokio.

O plăcută coinci
dență face să reve
dem, sau să cu
noaștem, cîteva glo
rii din trecut ale 
european, prezente, 
aceasta, în
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Mîine de la ora 9,30, pe 
poligonul Tunari, fruntașii 
tirului romînesc își dis
pută întîietatea în primele 
probe din cadrul campio
natelor republicane. Inau
gurarea o vor face țintașii 
de la armă liberă calibru 
redus 60 de focuri culcat, 
trăgătorii de pistol viteză 
și talere aruncate din șanț.

TENISMANI ROMÎNI 
L/\ ATENA

Ieri au părăsit Capitala, 
plecînd la Atena, jucătorii 
de tenis Constantin Po- 
povici și Iile Năstase. in 
capitala Greciei cei doi 
sportivi vor lua parte la 
un concurs pe echipe de 
club din R.P. Bulgaria, 
R.S.F. Iugoslavia, Turcia și 
Grecia. Competiția începe 
miercuri și se termină du
minică.

ÎNTÎLNIRE INTERNA
ȚIONALA DE TENIS 

LA BUCUREȘTI

Joi, vineri și sîmbătă va 
avea ioc pe terenurile Pro
gresul din Capitală, întâl
nirea internațională de te
nis dintre echipele Știința 
București și Akademic din 
Sofia.

CONCURSURI MOTOCi- 
CLISTE IN CAPITALA

Duminică si marți vor 
avea loc în Capitală două 
concursuri internaționale 
de viteză pe zgură cu par
ticiparea unor valoroși mo- 
tocicliști " ~
slavia și

din R.S.F. lugo- 
R.P. Bulgaria.

LA 17 
RAPID

OCTOMBRIE,
— BEȘIKTAȘ

Joi 17 octombrie se va 
disputa în Capitală returul 
meciului Rapid — Beșiktaș, 
din cadrul Turneului Bal
canic. Reamintim că pri
mul joc s-a terminat la 
egalitate (0—0).

Echipajul cîștigător al probei de bărci pescărești de două persoane (Tudor Tarara, Vasile Ghera- 
sim) se apropie de linia de sosire

Micile incidente de acest fel, 
amuzante și pentru public și pen- 

eroii lor, n-au supărat pe 
Competiția și-a 
angrcnînd cîtcva 

într-o competiție 
oficial și obișnuindu-i 

Iar

sportului Icliim Li- 
dintre cei mai buni

Maestrul 
pălit, unul 
canoiști din țară, vine oriemd cu 
mare plăcere în orașul său natal, 
Tulcca. Duminică, ne-a spus el, a 
venit parcă cu mai mare drag 
ca orieînd. Avea să asiste la cea 
de-a doua ediție a „Cupei Spor
tul popular" la caiac-canoe și știa 
că —- cu acest prilej — îi va 
putea vedea în caiac, în canoe sau 
trăgînd la ramele bărcilor pescă
rești pe tinerii săi tulceni 
sau pe alții veniți din localită
țile învecinate, și care aspiTă 
să urce treptele măiestriei sporti
ve... Și-n asemenea cazuri, un cu- 
vînt bun, un sfat competent...

Iar noi, organizatorii, am vrut 
să-i dăm posibilitatea să i vadă... 
cît mai de aproape. Și de aceea, 
l-am rugat să îndeplinească func
ția de starter al concursului, pen
tru ca astfel toți concurenții să-i 
treacă pe sub priviri. Lucru care, 
de altfel, nu se putea întîmpla de- 
cît la start; pentru că — în 
luptă cu valurile ridicate de vin- 
tul lateral puternic, care a bătut 
tot timpul pe lacul Ciuperca, și 
cu lipsa de experiență în ambar
cațiuni de concurs — cîțiva din
tre concurenții mai tineri, în ela
nul lor vijelios spre linia de so
sire, s-au răsturnat cu caia
cul, pe parcurs și au trebuit să 
fie „remorcați"...

tru ... 
nimeni, 
scopul, 
de tineri 
caracter 
cu atmosfera de concurs, 
unii, al căror nume a fost pen
tru prima oară trecut într-o foaie 
de concurs, ne-au promis că... 
,,o să-i vedem noi, la anul //“. 
Iată-i, de exemplu, pe copiii Ion 
Ene și Ion Mititelu. Deabia au 
trecut de 14 ani. Au venit de la 
Somova, sat pescăresc la vreo 12 
km. de Tulcca și s-au înscris 
la cursa de bărci pescărești de 
două persoane, juniori. Reprezintă 
asociația sportivă „Belșugul*.  
Pornesc „tare", se află un timp 
pe primul loc, dar nu păstrează 
bine direcția. Se abat mult de 
la linia imaginară a culoarului 
și cînd își dau seama „trag cu 
stînga" mai tare, reintră în pistă, 
fac un finiș care le dovedește 
omogenitatea dar zecile de metri 
parcurși în plus își spun cuvîn- 
tul. Se clasează pe locul secund...

Stăm de vorbă cu ei. Nu sînt 
atît de supărați, cît de îndîrjiți: 
„Ei, dacă veneam cu „cujbele" 
noastre (legătura ramelor, n.n.) 
nu pierdeam noi. Și dacă ne ui
tam mal devreme la direcție... 
Și dacă nu trăgeam mai înainte la

atins 
zeci 

cu

simplu... Dar lasă! De-acum, a- 
casă, o să ne antrenăm tn fiecaf^' 
si fi o să ne vedeți dumneavoas
tră, cînd o mai 
curs“...

Nu știm dacă
vor câștiga data

fi vreun con-

Ene și Mititelu 
viitoare. Dar de

RADU URZICEANU
i.

(Continuare in pag. a 2-a)

atletismului 
de data 

fruntea delega
țiilor participante la întreceri. 
Cei șase atleți suedezi sînt în
soțiți de Haakon Lidman, fost 
campion și recordman al Euro
pei în proba de 110 m garduri. 
Cunoscutul săritor cu prăjina 
P. Denisenko este antrenorul
atleților sovietici. Doar cu cîțiva 
ani în urmă Denisenko era
printre protagoniștii probei la 
„internaționale". Lotul sovietic

este condus de Natalia Petuhova, 
fosta campioană a U.R.S.S. la 
100 m și 200 m. Săritorul în 
înălțime Kalevi Kotkas este „mo
nitorul" echipei finlandeze. Ce
lor mai vîrstnici numele lui 
Kotkas le spune foarte mult, 
ca și fostul său record european 
de 2,04 m pe care, cu vreo 10 
ani în urmă, l-a asaltat atletul

ROMEO VILARA, 
VALERIU CH1OSE

(Continuare tn pag. a 4-a)

ARBITRI STRĂINI LA 
MECIURILE INTER- 

BUCUREȘTENE

Meciut de campionat de 
duminică dimineața, Pro
gresul — Rapid, va fi con
dus de arbitrul austriac P. 
Schiller. întâlnirea Dinamo 
București — Steaua va fi 
condusă de o brigadă de 
arbitri iugoslavi : B. Ne- 
delkovski la centru, B. 
Slobodan și E. Jankievici 
la tușe.

Mîine, la Ankara, meciul de fotbal 
TURCIA —R. P. ROMÎNĂ

La Iași se întâlnesc echipele de tineret
Iată-ne în ajunul primei în- 

tîlniri inter-țări a echipei noas
tre reprezentative din acest se
zon : mîine, la Ankara, echipa 
de fotbal a R. P. Romine întil- 
nește pe cea a Turciei. Acesta 
este cel de-al patrulea meci al 
echipei noastre reprezentative 
în acest an. Pînă acum, fotba
liștii noștri au obținut două vic
torii, cu același scor (3—2) în 
fața reprezentativelor R. D. Ger
mane și Danemarcei și a termi
nat la egalitate (1—1), în de
plasare, cu R. P. Polonă. Și,

firește ei sînt hotărîți ca mîine, 
la Ankara, să lupte din toate 
puterile pentru a obține un rezul
tat cit mai bun.

Duminică seara, lotul a sosit 
la Ankara, iar luni după amia
ză a făcut un antrenament de 
70 de minute. Partida de 
mîine începe la ora 16 (ora 
Bucureștiului) și va fi condusă 
de o brigadă de arbitri aus
trieci.

Formația care va intra pe 
teren este cea anunțată, adică t

DATCU — POPA, NUN-

O datorie de cinste
activității sportive din 
o legătură indisolubilă 
și cel de performanță. 

Mijloc eficace de întărire a sănătății oameni
lor muncii, sportul de mase constituie în ace
lași timp un important rezervor de cadre ne
cesare sportului de performanță. Aceasta este 
explicația puternicului avînt pe care l-a luat 
sportul nostru, a valorii lui mereu crescînde, 
care a făcut posibilă realizarea unor perfor
manțe remarcabile în arena mondială. Dar, în 
mod firesc, nouă sportivilor fruntași ne revine 
o sarcină importantă in creșterea activității 
sportului de mase. Proveniți din rîndurile mi
lioanelor de participanți la competițiile popu
lare noi avem datoria să fim mereu prezenți 
în mijlocul tineretului sportiv, să ne punem 
toate cunoștințele dobîndite în slujba ridicării 
de noi valoră Pe această linie socotesc că 
noua întrecere sportivă de mase organizată în 
țara noastră — „Concursul pentru Insigna de 
Polisportiv" — constituie un prilej pentru spor-

Conținutul 
țara noastră 
între sportul

nou al 
a creat 
de mase

tivii fruntași de a contribui în mod efectiv la 
mobilizarea participanților la întreceri, la pre
gătirea lor pentru a realiza performanțe din ce 
în ce mai bune.

In atletism, de pildă, sportivii fruntași vor 
putea să-i inițieze pe participanții la „Con
cursul pentru Insigna de Polisportiv" în teh
nica probelor din triatlon. Deși normele pre
văzute de regulament sînt accesibile imensei 
majorități a participanților, nouă, sportivilor 
fruntași, ne revine datoria ca, printr-o pregă
tire temeinică să le înlesnim concurenților po
sibilitatea de a obține performanțe din ce în 
ce mai bune. In acest fel vom contribui la pre
gătirea fizică multilaterală a oamenilor muncii 
și vom depista elemente talentate pentru atle-

IOLANDA BALAȘ 
maestră emerită a sportului

(Continuare tn pag. a 2-a)

WEILLER III, IVAN — PE-j 
TRU, KOSZKA — PIRCALAB., 
CONSTANTIN, DRIDEA I. ȚIR-1 
COVNICU, HA1DU.

Au mai făcut deplasarea, ca i 
rezerve: Suciți, Greavu, Petes- 
cu, Nunweiller IV, Crăiniccanu, ' 
Manolache și Raksi.

Echipa turcă locuiește în ace
lași hotel cu echipa noastră și 
se antrenează în fiecare zi. In 
legătură cu formația gazdă s-a 
anunțat că aceasta va fi ace
lași din meciul cu R.F.G., cu o 
singură deosebire: va juca pe 
postul de extrem stînga vechiul 
internațional Lefter. Jocul Tur
cia — Romînia este așteptat cu 
un mare interes, dovedit — între 
altele —- de amănuntul că toate 
biletele au fost vîndute încă de 
acum cîteva zile.

★
Tot mîine, la Iași, echipa 

noastră de tineret primește 
replica echipei de tineret a Tur
ciei. In vederea acestui joc, an
trenorii Bazil Marian și Victor 
Stănculescu au alcătuit urmă
torul „unsprezece" : Urziceanu- 
Pal, C. Dan, Hălmăgeanu — Ja- 
maischi, Surdan — Matei, Du
mitrii! 11, Adam, D. Popescu. 
Moldoveanu. Oaspeții s-au antre
nat ieri pe stadionul „23 August", 
pe care va avea loc meciul. Ei 
nu s-au fixat încă asupra echi
pei. Intilnirea de la Iași, în care 
sperăm că tinerii noștri repre
zentanți se vor reabilita după 
eșecul de la Arad, în fața echipei 
Poloniei, va fi condusă de arbi-j 
trul Soos Gabor (R.P.U.).;



O datorie de cinste
(Urmare din pag. 1)

iism. La fel vor putea proceda și gim
naștii fruntași, cicliștii, 
schiorii etc.

Am luat cunoștință cu
: satisfacție de inițiativa

înotătorii,

deosebită 
sportivilor 

fruntași din orașul Sibiu și din alte 
Iorașe, precum și de angajamentul pe 
j care și l-a luat cunoscuta ciclistă 
Maria Ștefănescu din Brașov. Acestor 
inițiative trebuie să ne alăturăm și noi 
sportivii fruntași din Capitală ca și 
cei din celelalte orașe ale țării. O 
zi sau două pe săptămînă să fim 
in mijlocul participanților la „Con
cursul pentru Insigna de Polisportiv". 
Acesta este și un mijloc important de 
a selecționa din marea masă a parti- 

icipanților sportivi care să formeze 
schimbul nostru de mîine. Sprinterii, 

'aruncătorii și săritorii vor putea să 
■ aducă atletismului tineri talentați pe 
!care, crescîndu-i cu grijă, să le trans
mită experiența acumulată în acești 
ani șl să le creeze premisele unor as- 
censiuni și mai îndrăznețe pe culmile 
măiestriei sportive. Ne revine deci da- 
toria de a fi permanent pe stadioane, 
pentru a ne aduce contribuția la mă
rirea numărului de participanți la 
^„Concursul pentru Insigna de Poli
sportiv", la buna pregătire a acestora

/F PENTRU
W *
at

Spicuiri
„CONCURSUL PENTRU INSIGNA DE 

formă importantă de cuprindere a maselor largi

nnnwinirnvoe
din regulament
POLISPORTIV" constituie o 

_______ r_____  _ _ _ de oameni ai muncii, a între
gului tineret de la orașe și sate, în practicarea organizată și sistematică a 
exercițiilor fizice și a sportului, potrivit cu vîrstă și dorințele fiecăruia. Scopul 
urmărit de „CONCURSUL PENTRU INSIGNA DE POLISPORTIV" este acela 
de a cultivă în rîndurUe oamenilor muncii și îndeosebi a tineretului, dragostea 
pentru practicarea exercițiilor fizice și a sportului, contribuind prin aceasta 
la întărirea și menținerea sănătății lor. " 
calităților fizice de bază — viteză, 
acelora care practică exercițiile fizice 
nizatorică a asociațiilor sportive, la 
de noi membri ai Uniunii de Cultură 
tineri talentați pentru sportul de performanță.

Publicăm’ mai jos spicuiri din regulamentul
INSIGNA DE POLISPORTIV":
• La „Concursul pentru Insigna de dul I —-_ 

Polisportiv" se poate participa înce- 
pînd de la vîrstă de 12 ani. Concursul

Concursul mai are ca scop dezvoltarea 
forță, rezistență, îndemînare — aie 

și să contribuie la consolidarea orga- 
atragerea 
Fizică și

unui număr cît mai mare 
Sport, la pregătirea de noi

„CONCURSULUI PENTRU

Campionatul republican pe anul 1963

S-au 
întrecerile zonale

apoiiiv , ia nuna pregaure a acestora se organizează pe categorii de vîrstă, 
0i la depistarea elementelor talentate. I atît pentru băieți cît și pentru fete : gra-
V--------------------------------------------------------------------------- ------------------------

" - băieți și fete — între 12 și 
15 ani, 16 și 22, 23 și 31 și peste 31 
de ani. La concursurile Insignei de 
Polisportiv gradul II pot participa fete 
și băieți de la 16 ani în sus împărțiți 
pe grupe de vîrstă.

• Pentru desfășurarea în cele mai 
bune condițiuni a concursurilor, con
siliile asociațiilor sportive vor desem
na un membru din sînul lor (secretarul 
sau responsabilul organizatoric) care 
cu ajutorul birourilor secțiilor pe ra
mură de sport, a antrenorilor, instruc
torilor voluntari, profesorilor de edu
cație fizică și a ailor activiști și tehni-

cieni va coordona întreaga activitate 
a „Concursului pentru Insigna de Po
lisportiv".

• în școlile de 8 ani unde nu există 
asociație sportivă se va ocupa de or
ganizarea activității „Concursului" 
profesorul de educație fizică, sub în
drumarea și cu sprijinul organizației 
U.T.M., a consiliului raional UCFS, 
a clubului sportiv, ajutat de condu
cerea școlii și de alte cadre didactice.

• Participanții la „Concurs" obțin 
Insigna de Polisportiv după ce au tre
cut toate normele prevăzute îji regu
lament, în interval de cel mult un an, 
socotind de la data trecerii primei 
probe.

• Participanții la concurs trebuie să 
efectueze un control medical înainte de 
trecerea normelor.

LA A. S. DÎMBOVIȚA

’ PREGĂTIRI DE SEZON

• „Concursul pentru Insigna de Po
lisportiv" cuprinde mai multe probe 
sportive, dintre care unele la alegerea 
participanților. Pentru obținerea in
signei se trec următoarele probe: 
gimnastica de înviorare ; cățărări, trac
țiuni din atîrnat sau flotări; cros; 
triatlon — alergare de viteză (60 sau 
100 m după categoria de vîrstă), sări
tura în lungime cu elan și aruncarea 
greutății; tir sau turism (la alegerea 
participantului); înot, schi sau ciclism 
(una din aceste trei probe la alegere).

i
• Pregătirea participanților pentru 

concurs se organizează în secțiile pe 
ramură de sport ale asociațiilor din 
întreprinderi, institute, sate, facultăți.

stadionul „23 August" d’n Baia 
s-au întrecut echipele A. 8. 

(regiunea Banat), Izvorul-Chiu-

„Sezonul sportiv de vară l-am în- 
fcheiat cu o serie de realizări — ne 
spunea zilele trecute tov. V. Clin- 
ceanu, membru al consiliului asocia
ției sportive Dîmbovița din Capitală 
— și acum ne pregătim pentru orga
nizarea în cît mai bune condițiuni 
« activității din anotimpul rece".

Asociația sportivă Dîmbovița, de pe 
lingă fabrica de încălțăminte cu ace
lași nume, a fost, într-adevăr, în pe
rioada de vară, prtntre asociațiile care 
au asigurat membrilor lor o activi
tate sportivă continuă și bine orga
nizată. Majoritatea celor peste 2000 
de membri UCFS de la „Dîmbovița" 
au participat la concursurile „Spar- 

.tachiadei de vară a tineretului" la 
ixeușite acțiuni turistice, la diferite 
jmanifestații cultural-sportive organi- 
|*ate  în fabrică, s-au întrecut în cam
pionatul asociației, într-un cuvînt au 
■avut o vară.... sportivă plină.

Deși ne mai despart aproape două 
Suni de anotimpul cînd activitatea 
■sportivă în aer liber se va reduce 
■simțitor și va începe practicarea spor
turilor specifice iernii, consiliul aso
ciației Dîmbovița (președinte Gheor- 
Șghe Ilie) a luat deja o serie de 

„„„ „x asigure membrilor 
(UCFS posibilitatea practicării spor- t._._ . . a
(măsuri care să

fiului și a exercițiilor fizice și în 
țeastă perioadă a anului.

PRIMELE MASURI
GOSPODĂREȘTI...

—au și fost luate. Sala de
■ Școlii tehnice alimentare i 
itr. Spătaru Preda, 
osește și asociația Dîmbovița, a 
•enovată, s-au făcut zugrăveli, 
schimbat instalația de iluminat

: sport 
de 

de care se £ 
fost 
s-a 

, ------ . ......... . ele.
Pentru contribuția adusă la renovarea 
isălii, sportivii de la „Dîmbovița" vor 
feu tea folosi această sală de patru 
feri pe săptămînă timp de trei ani. 
(Aici se vor întrece voleibaliștii, se 
(vor antrena gimnaștii etc.

_ La capitolul asigurarea bazei mate- 
jriale intră și reamenajarea sălii clu- 
Ibului sportiv din incinta fabricii. Con
siliul asociației a prevăzut în bugetul 
i«ău fonduri pentru procurarea a două 
mese de ping-pong, a patru mese de 
șah, precum și pentru procurarea de 
echipament turiștilor care participă la 
concursurile de orientare. Nu au fost 
uitați nici schiorii. In magazia de 
materiale _ sportive a asociației vor 
intra — încă înainte de căderea ză
pezii — 
bocanci.

6 perechi de schiuri complete, 
hanoracuri etc.

UN PATINOAR PROPRIU...

- își
asociația __
renul său din apropierea fabricii. Pe 
t>aza sportivă se desfășoară acttm 
meciuri de volei, handbai și baschet 
<lar o dată cu venirea gerului terenul 
va fi transformat în patinoar cu

va amenaja în această iarnă 
sportivă Dîmbovița pe te-
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școli etc., în centrele de inițiere în 
sport organizate pe localități de către 
consiliile raionale UCES, cluburi sau 
asociații sportive.

1

Despre popularitatea voleiului la A.S. Dîmbovița ne vorbesc numeroasele 
intiliiiri susținute de echipele grupelor sportive și de cele două formații care 
activează in campionatul de calificare. In fotografie, o fază dintr-un meci 

al echipei de băieți
gheață naturală. Pregătirile au și în
ceput. Se revizuiesc instalațiile sani
tare și electrice de la vestiare, se 
pregătește materialul necesar bordurii 
patinoarului etc. Se preconizează ame
najarea unei instalații de nocturnă și 
a unei stații de radioamplificare. Pe 
patinoar vor avea acces în primul 
rînd cei înscriși în asociația sportivă 
și membrii lor de familie precum 
și alți tineri dornici să practice pa
tina juL

• Probele pentru obținerea Insignei 
de Polisportiv se pot trece în con
cursuri organizate în acest scop de că
tre asociații și cluburi sportive sau în 
cadrul diferitelor competiții sportive 
cum sînt spartachiadele, campionatele 
asociațiilor sportive etc.

NOI SECȚII PE RAMURA 
DE SPORT...

asociației la volei (pînă acum s-au 
înscris cîte opt echipe, fete și băieți) 
și șah; se vor pregăti noi instructori 
voluntari (2—3 la handbal, 2 la volei, 
2 la fotbal și 1 la box). Nu vor 
lipsi, bineînțeles, ‘ 
ganizate pentru secțiile de perfor
manță. Cea mai 
„Cupa 30 Decembrie' 
care voleibaliștii și voleibalistele aso
ciației Dîmbovița vor invita o serie 
de echipe din asociațiile raionului.

Un bun exemplu de urmat 1

o pregătire spor- 
pot trece probele 
Insigna de Poli-

nici competițiile or-

cuprinzătoare va fi 
'competiție la

T. RABȘAN

• Participanții cu 
tivă mai avansată 
„Concursului pentru 
sportiv" fie obținînd succesiv gradul
l și II, fie trecînd direct normele gra
dului II, la categoria de vîrstă în care 
se încadrează.

• Trecerea probelor „Concursului 
pentru Insigna de Polisportiv" se face 
conform regulamentelor disciplinelor 
sportive respective și după indicațiile 
speciale ale regulamentului concursului.

întrecerile din penultima etapă ă 
campionatului republican de oină, edi
ția 1963, s-au încheiat. La Baia Mare 
și la Huși s-au desfășurat, zilele tre
cute, jocurile din cadrul ultimelor 
două zone, la care au participat 8 
echipe campioane de regiuni. Iată 
cîteva amănunte despre aceste între
ceri.

Pe 
Mare 
Bega
ești (regiunea Cluj), Crișana-Săcădat 
(regiunea Crișana) și Minerul-Săsar 
(regiunea Maramureș). A lipsit de 

la aceste jocuri echipa Mureșul-Luduș 
(campioana regiunii Mureș-Autonomă 
Maghiară).

Echipa minerilor din Săsar s-a pre
zentat bine pregătită, reușind să cîș- 
tige 5 jocuri, iar unul să-1 termine 
la egalitate.

Astfel, Minerul-Săsar a ocupat pri
mul loc cu 23 puncte; pe locul se
cund s-a clasat A.S. Bega, cu 21 
puncte. Campioana regiunii Banat, 
A. S. Bega, s-a prezentat, de aseme
nea, cu o formație omogenă, în plină 
ascensiune, realizînd un punctaveraj 
valoros: 78:24.

O comportare meritorie a avut și 
echipa colectiviștilor din Chiuești, cla
sată pe locul 3, cu 16 puncte. For
mația Crișana-Săcădat, clasată pe ul
timul loc, s-a prezentat sub orice 
critică.

C. NIȚA-coresp.

Jocurile din ultima zonă a cam
pionatului, desfășurate pe stadionul din 
Huși, au prilejuit întreceri viu dispu
tate și de un nivel tehnic mulțumitor, 
îndeosebi, remarcăm întîlniriie din

tre formațiile Biruința-Gherăiești (re
giunea Bacău) și 
(regiunea Suceava), care și-au 
părțit victoriile. In prima 
a cîștigat Biruința, cu 16—7, 
meciul-retur victoria a revenit forma
ției Avîntul, cu același rezultat (16—7). 
Trebuie să remarcăm frumoasa com
portare a jucătorilor Eugen Cocuț 
(Gherăiești) și Ion Munteanu (Fra
sin), care și-au condus cu pricepere 
echipele. Alături de aceștia s-au mai 
evidențiat; Vasile și Mihai Andrușca, 
Alexandru Cocuț, V. Tanu, 1. Drel- 
ciuc și alții.

Clasîndu-se pe primele două locuri, 
echipele Biruința și Avîntul s-au ca
lificat pentru finala campionatului re
publican, care se va desfășura între 
24 și 27 octombrie. Pe locul 3 s-a 
clasat Victoria-Andrieșeni (regiunea 
Iași). Foarte slab s-a prezentat for
mația Victoria-Surdila (regiunea Ga
lați), fiind întrecută la scor în toate 
jocurile susținute. Organizarea acestei 
competiții a lăsat de dorit, Sectorul 
tehnic al Consiliului regional UCFS 
Iași (responsabil I. Borta) a dovedit 
lipsă de interes, anunțînd în ulti
mul minut echipele participante des
pre localitatea unde au loc jocurile.

Avîntul-Frasin 
îm- 

întîlnire 
iar în

L. MIREA — coresp.
...vor lua ființă în această toamnă 

la „Dîmbovița". In primul rînd este 
vorba de secția de box. Instructorul 
voluntar al asociației, Ștefan Zago- 
neanu, muncitor la secția manuală, 
a început de mult mobilizarea tineri
lor din fabrică, amatori ai sportului 
cu mănuși. Acum, avînd asigurate toate 
condițiile (sală, materiale, ech'pament) 
secția de box își va începe activitatea.

Cu ajutorul profesoarei de educație 
fizică, Alexandrina Constantinescu, 
metodista clubului Unirea, se lucrează 
la constituirea secției de gimnastică, 
începutul criteriului de selecție va 
fi gimnastica în producție. Compo- 
nenții noii secții vor li aleși dintre 
tinerii și tinerele care execută corect 
complexele de exerciții în 
gimnastică.

Mai sînt și alte acțiuni 
în planul de muncă al 
asociației, care, îndeplinite, 
ca activitatea sportivă din fabrică să 
fie la înălțime și în perioada ce ur
mează. Astfel, echipa de handbal fete 
(formată din cele mai bune jucă
toare, participante la întrecerile Spar- 
tachiadei de vară) va fi înscrisă în 
campionatul raional; se va extinde 
gimnastica în producție în încă două 
secții ale fabricii; peste 300 de ti
neri vor lua parte la campionatul

pauza de 
» 
prevăzute 

consiliului 
vor face

un 
la

Cupa Sportul popular la caiac-canoe
(Urmare din pag. 1)

lucru nu ne îndoim : că duminică, 
Tuicea, ei au fost oîștigați pentru 

acest sport, că li s-a deschis gustul 
pentru întrecerea sportivă, că li vom 
mai număra printre concurenții curselor 
de canotaj...

Dintre cei care mai concuraseră pînă 
acum, l-am remarcat pe Igor Cozlov, 

j’unior și el. A adus asociației sale, Fla
mura roșie Tulcea, două 
bărci 
caiac simplu, probă în care a trebuit să 
lupte dtin greu pentru a întrece timpul 
realizat în prima serie (proba s-a dis
putat în două serii contra timp) de Leo
nida Ferendino, de care l-a separat nu
mai o secundă și cîteva zecimi. Acosta 
de pe urmă nu s-a lăsat însă pînă n-a 
cîștigat și el un trening (premiul acor
dat locui ui tatii) : a concurat la caiac 
dublu, alături de lacob Bacanov, și aici 
a trecut primul linia dc sosire.

La fete, participa rea a fost mai sla-

bă numeric dar întrecerea de la caiac 
dintre Irina Artimov și Domnica Tarara 
a fost pasionantă. Sora maestrului eme
rit al sportului Nicolae Artimov, campion 
european, n-a vrut să dezmintă calitățile 
sportive ale familiei și a cîștigat cursa.

victorii: la 
pescărești de o persoană și la

A avut însfl un regret: că nu s-a orga
nizat și cursă în bărci pescărești pentru 
fote. Tare ar fi vrut să arate cum știu 
fetele din doltă să tragă la rame și cum 
nu se lasă ele, cînd e vorba de vis]it, 
mai prejos decît bărbații...

—------- —----- --—- REZULTATE :
Caiac I B jun.: 1. Igor Cozlov 

(FI. roșie) 2:37.8; 2. F. Leonida (FI. 
roșie) 2:38.2; 3. Hie Ivanov (FI. roșie) 
2:51,2.

Caiae 3 B jun.: 1. F. Leonida, I. 
Bacanov (Fi. roșie) 2:27,0; 2. Ichlm 
Vasile, Brian VasUe 2:42,0.

Caiac 1 B sen.: 1. Pavel Tarara 
(FI. roșie) 2:24,7; 2. Gh. constanti
nescu (FI. roșie) 2:39,0; 3. Mihai A- 
lexandru (A.S. Tulcea) 2:51,0.

Caiac 2 B sen. : 1. Gh. Constanti
nescu, Gr Stefanov (FI. roșie) 2:27,6; 
2. C. Morozenco, V. Gherasim (FI. 
roșie) 2:39,5; 3. T. Brailovschi, M. 
Mihal (FI. roșie) 2:43,5.

Caiac 1 F sen. : I. Irina Artimov 
2:50.0; 2 Domnica Tarara 2:55,2; 3. 
Agafia Ivanov 3:03,0 (toate de la FL 
roșie Tulcea).

Canoe simplu: 1. Timoftel Lipalit 
(FI. roșie) 2:56,0; 2. Tudor 1X11813 
3:20,9; 3. Filip Feodorov 3:29,0.

Barca pescărească o persoană (jun.): 
1. Igor Cozlov (FI. roșie) 3:23,4; 2. 
Ilie Ivanov (FI. roșie) 3:27,6; 3. Xeno- 
fonte Ștefan (Vulturul Somova) 
3:34,8.

Barcă pescărească o persoană (sen.): 
1. P. Tarara (FI. roșie) 3:24,0; 2. Ion 
Geambazu (Vulturul) 3:42,1; 3. Mihai 
Vasile (A.S. Tulcea) 4:03,0.

Barcă pescărească 2 persoane (jun.): 
1. Vulturul (Xenofonte Ștefan, Arta
monov ștefan) 3:43,6; 2. Belșugul So
mova (Ion Ene, Ion Mititelu) 3:51,5; 
3. Flamura roșie (Dan Teodorescu, 
M. Vomicescu) 4:16,0.

Barcă pescărească 2 persoane (sen.): 
1. FI. roșie (Tudor Tarara, V. Ghe- 
rasim) 3:12,2; 2. Vulturul (I. Geam
bazu, N. Boscencu) 3:26,1; 3. Combi-s 
na ta Vulturul-Fl. roșie (FI. 
gîru, T. Lipalit) 3:34,2.

Cean-
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Cîteva notatii
pe marginea „Cupei Dinamo“

Copiii de la S.S.E. iu. 2 cei mai bani din... 600

Gimnaștii din lotul republican au 
trecut primul examen public din ac
tualul sezon: concursul dotat cu 
„Cupa Dinamo".

Aflîndu-ne în plină perioadă de pre
gătire în vederea unui sezon care se 
anunță deosebit de bogat și preten
țiile... examinatorilor au fost ceva mai 
mari. Intr-adevăr, — spre deosebire 
de concursurile anterioare — s-a ma
nifestat un arbitraj exigent, fapt care 
va contribui la o mai judicioasă apre
ciere a valorilor.

Nivelul concursului poate fi apreciat 
ca satisfăcător. Dintre băieți, cel mai 
bine s-a prezentat cîștigătorul con
cursului, Anton Cadar. Reprezentantul 
clubului Dinamo ne-a dovedit că a 
„crescut" mult în ultima vreme și că 
victoria sa la „impuse" asupra lui F. 
Orendi, obținută nu de mult, n-a fost 
întîmplătoare. In progres s-au arătat 
a fi și P. Miclăuș și M. Simion (la 
cal, mai ales, unde au „sosit" foarte 
aproape de învingător). Miclăuș mai 
are însă o... restanță : bara fixă, apa
rat la care va trebui să lucreze cu 
mai multă minuțiozitate. In nota obiș
nuită, Gh. Tohăneanu și I. Zamfir. 
Păcat că la concurs n-au putut par
ticipa F. Orendi, AI. Silaghi și Gh. 
Condo viei, a căror prezență ar fi făcut 
desigur și mai disputată întrecerea.

Fetele s-au arătat, în general, mai 
bine pregătite la exercițiile impuse 
decît la liber alese (poate și pentru 
că ponderea în pregătire au avut-o 
„impusele"). Aceasta a făcut ca spec
tatorii prezenți vineri la „Recolta" să 
ratttînă puțin decepționați. Bineînțeles

DUPĂ 17
Duminică, rezultate scontate în cam

pionatul categoriei A. Poate o singură 
surpriză: victoria, destul de clară, a 
bîrlădenilor asupra formației ieșene. Me
ciurile au plăcut, în general, spectatori
lor și — în ciuda timpului nefavorabil 
(frig, vînt puternic și, în unele locuri, 
ploaie) — S-au ridicat la un nivel tehnic 
superior etapei trecute. Steaua și-a con
solidat poziția de lider, apropiindu-se 
tot mai mult de... titlul de campioană 
pe acest an. Deși conduși la pauză, 
dinamoviștii — mai rezistenți și insis- 
tenți în atac — au cucerit în final 3 
puncte prețioase la Cluj, în compania 
studenților, care au luptat cu multă 
ambiție pentru un rezultat favorabil. 
Progresul și Gloria au cîștigat fără să 
„forțeze". Mai edificator este exemplul 
Progresului, care — după cele 12 
puncte realizate în prima repriză — 
n-a mai înscris nici unul în partea a 
doua a jocului. Și, ar fi putut...

în clasament n-au intervenit decît 
două schimbări: Rulmentul Bîrlad a cîș
tigat un loc și Știința Timișoara (în
vinsă de Gloria) a pierdut unul. Iată, 
de altfel, clasamentul după cele 17 
etape:

1. Steaua 17 16 1 0 252: 46 50
2. Dinamo 17 13 2 2 216: 77 45
3. Grivița Roșie 17 11 3 3 219: 52 42
4. Progresul 16 9 3 4 126: 65 37
5. Gloria 17 7 6 4 92: 75 37
6. Știința Cluj 17 6 4 7 102:108 33
7. C.S.M.S. Iași 17 5 3 9 58:111 30
8. Știința Petroșeni 16 6 1 9 71:180 29
9. Rulmentul Bîrlad 17 4 3 10 76:147 28

10. Știința Timișoara 17 4 1 12 52:165 26
11. Unirea 17 3 3 11 57:131 26
12. Farul C-ța 17 2 1 14 51:215 22

De la Școala sportivă

de elevi nr. 1
Școala sportivă de elevi nr. 1 din Ca

pitală organizează în perioada 8—.25 
octombrie, concursuri de selecție la 
toate ramurile sportive.

Pentru informații și înscrieri, dorito
rii se pot adresa la sediul școlii din ca
lea Victoriei nr. 176 sau telefonic Ia 
nr. 15.65.20. 

au fost și excepții: Atanasia Ionescu, 
Elena Tutan și Elena Ceampelea. In 
ziua a Il-a, cîteva dintre speranțele 
noastre s-au apropiat mai mult de 
ceea ce așteptăm de la ele. In schimb, 
o altă speranță, Viorica Pleavă, nu s-a 
prea „văzut". Să fie oare o stare tre
cătoare de oboseală ? O notă bună 
pentru Elena Leușteanu-Popescu, a 
cărei reintrare ne face să privim cu 
optimism viitoarele confruntări.

Așa cum aminteam și în cronica 
noastră de ieri, concursul și-a dove
dit utilitatea. Privind însă puțin în 
perspectivă, ani dori să semnalăm 
două aspecte. Primul: gimnaștii 
noștri fruntași să manifeste mai multă 
seriozitate și perseverență în pregă
tire. Cineva din sală vorbea și de dă
ruire. Nu mai insistăm. însăși alege
rea acestei ramuri sportive o presupune. 
Al doilea aspect: ca antrenorii să 
asigure un climat de muncă mai... 
senin. In timpul antrenamentelor, spor
tivii comit multe greșeli. Nu sîntem 
pentru cocoloșirea acestor greșeli, dar 
nu putem fi de acord nici cu cealaltă 
extremă... Antrenorului, ca pedagog, i 
se cere foarte multă răbdare, precum 
și calitatea de a ține seama de parti
cularitățile fiecărui sportiv. Deci, 
muncă intensă, exigentă, dar în cadrul 
unui alt fel de climat, în care rigidi
tatea nu are ce căuta. Arta de a ști 
să lucrezi cu oamenii trebuie să ca
racterizeze pe fiecare antrenor, ea cons
tituind una și nu dintre cele mai puțin 
importante garanții ale succeselor

TIBERIU STAMA

ETAPE
După cum se vede, 

Steaua este singura echipă 
care n-a cunoscut înfrîn- 
gerea în jocurile disputate 
în actuala ediție a campio
natului.

Etapa de duminică a 
fost urmărită cu mult in
teres nu numai pentru 
jocurile echilibrate pe care 
le-a programat, ci și pen
tru că ea a oferit antreno
rilor și spectatorilor posi
bilitatea de a aplauda 
sau... nu jocul rugbiștilor 
selecționați în lotul care 
se pregătește pentru întil- 
nirea cu Franța.

© Mîine, în cadrul pre
gătirilor pentru jocul cu 
Franța, lotul reprezenta

tiv de rugbi va susține o 
întîlnire cu o combinată a 
formațiilor de categoria A 
Progresul și Gloria. Meciul 
are loc, de la ora 16, pe 
stadionul Progresul.

ÎNCEP SEMIFINALELE
Cîteva zile ne mai despart de star

tul semifinalelor campionatului repu
blican masculin de șah, ediția 1963. 
In acest an participă în cele patru 
grupe semifinale un număr total de 
64 jucători. Două grupe vor ii găz
duite de capitala țării, iar celelalte 
se dispută la Timișoara ' și Suceava.

Dăm mai jos componența grupelor 
semifinale, conform listelor de în
scriere înregistrate de Federația ro- 
mînă de șah :

BUCUREȘTI, Grupa I: T. Ghițescu, 
C. Botez, D. Drimer, P. Voiculescu, 
G. Alexandrescu, P. Joița, M. Suti- 
man, T. Stanciu, G. Bozdoghină, M. 
Șuta, M. Bălanei, D. Zara, I. Poro- 
jan, P. Macri, G. Covaci, C. Cocu- 
leanu. Grupa a Il-a: O. Troianescu, 
Gh. Gavrilă, C. Radovici, V. Ciocîltea, 
P. Seimeanu, E. Crețulescu, Gh. Rotaru,
L. Țucă, A). Nacu, E. Buzoianu, Al. 
Ionescu, L. Pogorevici, H. Banea, E. 
Dancea, N. Dăneț, I. Cormos.

TIMIȘOARA: E. Reicher. St. Er- 
dely, I. Szabo, C. Partos, A. Buza, E.

Duminică, la ștrandul Tineretului a 
fost din nou mare animație. Aveau loc 
întrecerile finale ale „Cupei Orașului 
București", competiție în care s-au 
întrecut peste 600 de copii. Micii îno
tători au obținut o serie de rezultate 
bune, printre care cinci noi recorduri 
republicane: Ion Chende (C.S.S.) 
35,1 sec. la 50 m bras cat. I. (vechiul 
record : 35,45 era deținut tot de el), 
Valentin Dovgan (Centrul „23 Au
gust") 38,0 la 50 m fluture cat. a 11-a 
(vechiul record: 38,6 era deținut de 
Ion Preda), ștafeta 4x50 m mixt fete 
cat. I S.S.E. nr. 2 (Sanda Tudora, 
Mihaela Midan, Viorica Petcu, Euge
nia Popescu) 2:47,1 (vechiul record: 
2:53,1 era deținut de Rapid din 1961), 
ștafeta 4x50 m liber băieți cat. I (Va
lentin Costea, Andrei Moraru, Ion 
Preda, Ion Chende) 2:02,6 și ștafeta 
4x50 m mixt băieți cat. a Il-a (An
drei Gubovici, Andrei Barbaș, Mihai 
Rău, Alexandru Preda) 2:57,0. „Cupa 
Orașului București" a revenit Școlii 
sportive de elevi nr. 2 care a totalizat 
cel mai mare număr de puncte (122), 
fiind echipa cea mai omogenă de-a lun
gul competiției. Buna organizare a în
trecerilor a contribuit la reușita aces
tei competiții, care va trebui să consti
tuie doar un început în angrenarea 
micilor înotători în cît mai multe con
cursuri. Iată rezultatele înregistrate: 
FETE cat. 1 50 m liber: 1. Viorica 
Petcu (S.S.E. 2) 35,1 ; 2. Crăița Lupu 
(Steaua) 35,5; 3. Sanda Olinici 
(S.S.E. 2) 39,4; 50 m spate: 1. Sanda 
Tudora (S.S.E. 2) 41,6; 2. Ruxandra 
Spandonide (S.S.E. 2) 44,2; 3. Doina 
Marin (S.S.E. 2) 50,0; 50 m bras:

Fază din meciul Steaua — Grivița Roșie (6—3): 
Al. Ionescu (Steaua), posesorul balonului, în
cearcă să-l transmită coechipierului său Preda

Nacht, E. Ungureanu, 1. Halic, I. 
Ianosi, V. Stepan, S. Neamțu. C. 
Drozd, K. Klein, S. Ardeleanu, 1. 
Lazăr, 1. Folert.

SUCEAVA: Gh. Mititelu, M. Radu
lescu, O. Pușcașu, B. Soos, M. Șu- 
teu, V. Vaisman, P. Dttță, M. Stăn- 
culescu, 1. Moisini, 1. lancso, C. Ro
taru, L. Horvath, V. Bondoc, Gh. Me- 
lau, O. Ciochină, M. Diaconu.

Din fiecare grupă, primii patru cla
sați urmează să se califice pentru 
finala campionatului, programată la 
sfîrșitul acestui an. La actuala ediție, 
în turneul final vor concura 20 de 
jucători. Celor calificați din semi
finale li se vor alătura primii trei 
clasați în campionatul 1962, în ordine: 
Florin Gheorghiu, Al. Gunsberger și
M. Pavlov. încă un finalist urmează 
să fie invitat de organizatori, perfru 
a completa numărul total al celor 
care se vor întrece pentru titlul de 
campion al țării.

Semifinalele vor începe pe data de 
15 octombrie.

(rd. v.)

38,8; 2. G. Enache (S.S.E. 2) 40,3; 
3. P. Boboo (S.S.E. 2) 40,3; 50 m 
bras: 1. I. Chende (C.S.S.) 35,1 ; 2. 
R. Petrescu (S.S.E. 2) 39,9; 3. S. Vi
zitiu (Rapid) 41,6; 50 m fluture:

1. Marina Vichi (S.S.E. 2) 42,4; 2. 
Iolanda Gotlib (S.S.E. 2) 43,7; 3. Mi
haela Midan (S.S.E. 2) 44,0; 50 m 
fluture 1. Agneta Șterner (S.S.E. 1) 
39,7; 2. Livia Martinescu (S.S.E. 2)

Start în cadrul probei de 50 m liber fete
47,2; 3. Iosefina Horvat (S.S.E. 1) 
50,7; cat. a Il-a: 50 m liber s 1. Eu
genia Popescu (S.S.E. 2) 36,5. 2. Mag
dalena Strîmbeanu (S.S.E. 2) 41,3;
3. Eda Schuler („23 August") 41,7; 
50 m spate: 1. Carmen Nicovici 
(S.S.E. 2) 48,0; 2. Adriana Lamba- 
darie (Steaua) 52,2; 3. Doina Con- 
stantinescu (S.S.E. 2) 53,7; 50 m
bras: 1. Mihaela lonesău 43,9; 2. 
Cristina Stănescu (Dinamo) 45,6; 3. 
Gabriela Onuț (S.S.E. 2) 47,1 ; 50 m 
fluture: 1. Georgeta Niculescu (S.S.E. 
2) 46,5; 2. Marina Guști (S.S.E. 2) 
47,8; 3. Marina Franchea (Rapid) 
53,5. BĂIEȚI, cat. 1. 50 m liber: 1. 
V. Costea (Dinamo) 30,1 ; 2. A. Mo
raru 32,0; 3. C. Bădiță (Rapid) 33,0; 
50 m spate: 1. V. Bela („23 August")
1. N. Popescu (S.S.E. 2) 34,2; 2. I.

GEORGE CIORANU 1
coresp.

Joi—prima ediție a meciului de mare tradiție 
Dinamo—Steaua in actualul campionat

Joi pe „Dinamo" — „eternul derbi" 
al handbalului nostru, meciul de mare 
tradiție dintre Dinamo București, ac
tualul lider al seriei 1, și Steaua, e- 
chipa campioană, adevărate „furni
zoare" de jucători ale lotului repre
zentativ.

Cum se știe, acest joc trebuia să se 
dispute la 20 octombrie, dar necesități 
ale lotului reprezentativ au impus de
vansarea ltti. Spectatorii așteaptă un 
joc de ridicat nivel tehnic. Și pe bună 
dreptate. Nu în aceste echipe activează 
cei mai buni handbaliști?

In aceeași zi, mai au loc încă două 
jocuri: Știința Galați - Rapid București 
și C.S.M.S. Iași - Rafinăria Teleajen.

CLASAMENTELE LA ZI
MASCULIN—SERIA I

1. Dinamo Buc. 6 6 0 0 98:56 12
2. Steaua 6 5 0 1 99:45 10
3. Dinamo Bacău 6 4 0 2 58:54 8
4. Tractorul Bv. 5 2 0 3 57:78 4
5. Știința Galați 5 2 0 3 47:88 4
6. Rai. Teleajen 6 1 1 4 65:72 3
7. C.S.M.S. lași 5 1 0 4 39:50 2
8. Rapid 5 0 1 4 50:70 1

SERIA A II-A

1. Voința Sighiș. 5 4 0 1 96:79 8

Â apărut revista 
„Cultură fizică și sport"

nr. 3/1963
Din sumar :

— Sâ ne pregătim mai intens pentru 
Jocurile Olimpice din 1984;

— Pregătirea fizică generală a sportivi
lor;

— Pledoarie pentru atletism;
— Despre unele probleme de fiziologie 

ale spoitului de performanță;
— Comportarea boxerilor noștri la cam

pionatele europene — Moscova 1963:
— Folosirea contracțiilor izometrice în 

antrenamentul fotbaliștilor;
— Pe marginea unor probleme insufi

cient clarificate în gimnastica artis
tică;

— Contribuții la istoria veche a cultu
rii fizice de pe teritoriul patiiei noa
stre;

— Pregătirea instructorilor pentru Qim- 
nastica în producție.

Acest interesant număr se găsește lo 
toate centrele și chioșcurile de difuzare 
a presei atît în Capitală cît și în pro
vincie.

Preda (C.S.S.) 35,0; 3. M. Tomesca 
(Steaua) 38,0; CAT. a Il-a i 1. M. Vir
gil (S.S.E. 2) 33,8; 2. R. Mustață 
(Rapid) 35,2; 3. A. Preda (S.S.E. 1) 
37,4; 50 m spate: 1. Gh. Dumitru 
(C.S.S.) 41,3; 2. G. Sebastian (Pro
gresul) 42,3; 3. A. Gubovici (S.S.E. 1) 
43,9; 50 m bras: 1. N. Octavian 
(S.S.E. 2) 45,1 ; 2. S. Huber (Steaua) 
46,2; 3. P. Wăchter (Steaua) 46,5; 
50 m fluture: 1. V. Dovgan („23 Au
gust") 38,0; 2. M. Rău (C.S.S.) 44,2; 
3. M. Goldenberg (S.S.E. 2) 46,5. Cla
sament pe cluburi: -1. S.S.E. 2 122 
pct.; 2. S.S.E. 1 42 pct.; 3. Rapid 38 
pct.; 4. Dinamo 30 pct.; 5. Steaua 
27 pct.; 6. C.S.S. 25 pct.

2. Știința Timiș.
3. Știința Tg. Mureș
4. Voința Sibiu
5. Tehnometal Tim.
6. Știința Petr.
7. Dinamo Brașov
8. CSM Reșița

FEMININ-
1. Știința Buc.
2. Rapid
3. SSE Ploiești
4. Tractorul Bv.
5. Progresul
6. Faianța Sighiș
7. Rulmentul Bv.
8. Confecția

SERIA
1. Știința Timiș.
2. CSM Sibiu
3. Banatul Tim.
4. Mureșul Tg. M.
5. Știința Cluj
6. Construct. Tim.
7. Electromagnetica
8. SSE Petroșeni

5311 78:61 î
5302 94:84 8
5302 58:59 8
5212 54:54 5
5203 93:86 4
5104 24:39 2
5104 56:91 2

SERIA I
5500 64:11 10
5500 78:28 10
5 3 1 1 32:33 7
5 2 0 3 30:45 4
5113 36:51 3
5113 24:43 3
5113 30:55 9
5005 28:56 0

5401 54:30 8
5401 49:35 8
5 4 0 1 51:39 8
5 3 0 2 41:36 6
5212 45:44 5
5 1 0 4 35:50 2
5104 28:48 2
5014 24:43 1

Sesiune de comunicări 
metodice la clubul Dinamo

In vederea inițierii și generalizării 
experienței pozitive în munca de pre
gătire a sportivilor, clubul sportiv Di
namo București organizează miercuri 9 
octombrie ora 8,30 în sala de festivi
tăți a clubului o sesiune de comunicări 
metodice. In cadrul sesiunii se vor pre
zenta următoarele referate:

Cercetări in legătură cu specializarea 
timpurie. — Profesor Petro Dungaciu.

Forma sportivă a atleților tn probele 
de sprint. — Profesor Alexandru Stoe- 
nescu.

Pregătirea echipei de rugbi Dinamo 
in concepția jocului modern. —‘ Antre
nor Dumitru Ionescu.

Mijloace noi pentru perfecționarea 
pregătirii tn patinajul artistic. — An
trenor B. Horos.

Perioada pregătitoare la echipele de 
fotbal de juniori. Antrenor Ștefan Stăn- 
culescu.

Sînt invitați să participe antrenori, 
tehnicieni și activiști din cluburile și 
asociațiile sportive din București.
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Campionatele internaționale de atletism ale R.P. Romine
(Urmare din pag. 1) 

nostru Ion Șofer. Gerard Rasquin, fi
nalist al probei de 800 m la campio
natele europene de la Berna, este con
ducătorul atleților din Luxemburg. 
Rasquin, un demn urmaș al campio
nului olimpic Barthel, își are numele 
înscris printre învingătorii cursei de 
800 m la campionatele noastre inter
naționale.

Dar ctim pe acești foști campioni 
nu-i veți vedea nici alergînd și nici 
sărind, să vă prezentăm mai bine pe 
cîțiva dintre cei pe care-i veți aplauda, 
sîmbătă și duminică, pe stadionul Re
publicii...

O CURSA DE 800 m
DE O EXCEPȚIONALA VALOARE

Nouă performeri sub 1:50,0 vor ataca 
recordul stadionului Republicii și cu 
siguranță că vor reuși să-l doboare 
(1:48,2 Z. Vamoș — 1959), oferind, 
totodată spectatorilor, prilejul să ur
mărească cea mai tare cursă de 800 m 
alergată vreodată la București. Pro
tagoniștii : May (R.D.G.) 1:47,8; Kri- 
voșeev și Teip (U.R.S.S.) 1:47,9;
Richter (R.D.G.) 1:48,4; Chatelet
(Franța) 1:48,8, Rindetoft (Suedia) 
1:48,9 etc. Un amănunt inedit: sîm
bătă, cîștigătorul probei se va alege 
dintre trei învingători ai seriilor. 
Cursa de 800 m se va alerga, ca și

I Rudolf Tomașek (Cehoslovacia), 
cîștigătorul medaliei de argint la I campionatele europene de la Belgrad

PROGRAMUL ÎAIRECLRI10R
Simbătă 12 octombrie

ora 9,00 80 m garduri (pentatlon) 
ora 9,30 100 m (decatlon) 
ora 9,40 greutate (pentatlon) 
ora 10,15 lungime (decatlon) 
ora 10,20 înălțime (pentatlon) 
ora 11,00 greutate (decatlon) 
ora 15,30 FESTIVITATEA DE DESCHI

DERE
ora 16,00 110 m garduri (serii) 

înălțime (decatlon) 
SULIȚA F

ora 16,20 400 m F (serii) 
ora 16,40 100 m F (serii) 
ora 17,00 100 m B (serii) 
ora 17,25 110 M GARDURI — FINALA 

DISC B 
ÎNĂLȚIME F 
TRIPLU SALT B

ora 17,40 100 M F — FINALA 
ora 17,50 100 M B—FINALA 
ora 18,00 400 m B (serii) 
ora 18,25 80 m garduri (serii) 
ora 18,45 5000 M

GREUTATE F 
SULIȚA B

ora 19,05 400 M F - FINALA 
ora 19,20 80 M GARDURI — FINALA 
ora 19,35 400 M B — FINALA 
ora 19,45 3000 M OBSTACOLE 
ora 20,05 800 M B (serii c.t.) 
ora 20,20 4x100 MB — FINALA 
ora 20,30 400 m (decatlon)

Duminică 13 octombrie
ora 9,00 maraton plecare (șos. Bucu

rești—Ploiești, km. 8)
ora 9,00 110 m garduri (decatlon) 
ora 9.30 lungime (pentatlon) 
ora 9,45 disc (decatlon) 
ora 10,15 200 m (pentatlon) 
ora 10,30 prăjină (decatlon) 
ora 15.30 PRĂJINĂ 
ora 16,00 DISC F
ora 16,30 400 m garduri (serii) 

ÎNĂLȚIME B 
LUNGIME F

ora 16,50 20 KM MARȘ (plecare) 
ora 17,00 200 m F (serii) 
ora 17,20 200 m B (serii)

CIOCAN
ora 17,40 800 M F (serii c.t.) 
ora 18,00 400 M GARDURI—FINALA 

LUNGIME B 
GREUTATE B

ora 18,15 1500 M (serii c.t.) 
ora 18,35 200 M F — FINALA 
ora 18.45 200 M B — FINALA 
ora 19,00 10 000 M

suliță (decatlon) 
ora 19,45 1500 m (decatlon) 
ora 19,55 4x100 M F — FINALA 
ora 20,10 4x400 MB— FINALA 
ora 20,30 FESTIVITATEA DE ÎNCHI

DERE

la Olimpiadă, pe culoare, urmînd ca 
ordinea clasamentului general să fie 
stabilită pe baza rezultatelor din serii. 
Sistemul acesta oferă garanția că, în 
fiecare cursă, se va da o luptă acerbă 
pentru secunde și zecimi, decisive de 
fiecare dată. Cine va cîștiga ? Este 
foarte greu de spus, cu atît mai mult 
cu cît tactica — nu numai viteza — 
este hotărîtoare în proba celor două 
ture de pistă. Dacă va lua startul 
Manfred Matuschewski (R.D.G.) —
campionul european al probei, creditat 
în acest an cu 1:46,4 — abia atunci 
se poate vorbi despre un mare favorit...

CUM ARATĂ O SĂRITURĂ 
DE APROAPE 5 METRI ?

Vă veți putea da seama duminică, 
urmărind întrecerea prăjiniștilor. Sînt 
prezenți la concurs o serie de mari 
zburători peste ștachetă în frunte cu 
Manfred Preussger (R.D.G.) — fostul 
recordman al Europei — și Rudolf 
Tomașek (Cehoslovacia), ambii reali
zatori în acest an ai unei performanțe 
de 4,85 m. li secondează finlandezul 
Taisto Laitinen (4,80 m), adversar de 
temut al celebrului cuplu nordic Ni- 
kula-Nystrom, bulgarul Dimiter Hle- 
barov, cu recentul său record de 
4,73 m, și sovieticul Ghenadii Bliz- 
nețov, recordman și el cu 4,70 m. 
Surprize serioase pot oferi și cei din 
„eșalonul" doi, norvegianul Hovik

(4,62 m), vest-germanul Lehnertz 
(4,65 m), francezul Moreaux și grecul 
Balassis (4,50 m). Intr-o companie atît 
de selectă, așteptăm și de la tinerii 
noștri recordmani Astafei și Savin, 
performanțe la nivelul acestei „zodii a 
sticlei" în care se află săritura cu 
prăjina.

Organizatorii au luat toate măsu
rile. Proba va începe chiar de la 15,00, 
iar aterizările nu se vor mai face 
direct pe nisip ci pe bureți din masă 
plastică. Concurență, deci, pot ridica 
liniștiți ștacheta chiar și dincolo de 
5 metri...

FINALIȘTI OLIMPICI IN CERCUL 
DE ARUNCAREA CIOCANULUI...

...dacă nu chiar cîștigătorul acestei 
probe la viitoarea olimpiadă. Nu e

De la start la sosire
CIMPULUNG (prin telefon). Cîteva 

mii de spectatori au ținut să fie pre- 
zenți în tribunele stadionului „23 Au
gust" la meciul dintre echipele Metalul 
București — Chemie Halle (R.D.G.), 
primul concurs internațional de atle
tism organizat în localitate. Intîlnirea 
a fost interesantă și, în ciuda unei piste 
grele din cauza ploii, a prilejuit obți
nerea cîtorva rezultate bune. Concursul 
■ fost foarte bine organizat.

Pe foile de arbitraj au fost notate 
rezultatele: BĂRBAȚI: 100 m: Al. Tn- 
d orașe u (M) 10,5; A. Stamatescu (M) 
10,6 (ambii și-au egalat recordurile per
sonale); Falkowski (C) 10,8; 1500 m:
N. Mustață (M) 4:04,8; Ziller (C)
4:05,4; lungime: H. Albrecht (M)
7,06; Utech (C) 6,84; greutate: C. Crețu 
(M) 16,30; Utech (C) 12,65; disc: 
Kuntz (C) 50,12; ciocan: N. Rășcănescu 
(M) 58,39; Wolff (C) 57,67; Tibulschi 
(M) 56,39; 4x100 m: Chemie 42,5;
Metalul 43,1; FEMEI: 100 a». D. Bauch 

nici o exagerare. Austriacul Heinz 
Thun, constant în jurul aruncărilor 
de peste 68 de metri, recentul învin
gător al recordmanului mondial Harold 
Connoly, este decretat în unanimitate 
de specialiști ca „omul nr. 1“ la Tokio. 
Pledează în favoarea acestei aprecieri 
și faptul că în actualul sezon Thun 
(campion internațional al R.P.R. și la 
ediția de anul trecut), se află eu 
69,77 m pe locul întîi al performeri
lor mondiali.

Rivalul său cel mai de temut este 
cehoslovacul Josef Matoușek care a 
reușit în acest an un excepțional re
cord de 68,78 m. încă șase recordmani 
naționali vor căuta să țină piept celor 
doi ași ai piruetelor: Lotz (R.D.G.) 
65,63 m; Birger Asplund (Suedia) 
66,19 m; Oddvard Krogh (Norvegia) 
64,83 m; Zvonko Bezjak (Iugoslavia) 
65,38 m; Kalevi Horppu (Finlanda) 
și Constantin Drăgulescu (Romînia) 
amîndoi cu același record : 62,66 m.

Lia Manoliu (R.P. Romină) s-a 
arătat constantă, tn ultima vreme, 
in aruncări de peste 53 de metri

RECORDURI ÎN PERSPECTIVA 
LA DISC FETE

O luptă foarte interesantă ne va re
zerva întrecerea aruncătoarelor de disc. 
Și cum majoritatea lor se află în ma
ximum de formă, este foarte probabil 
ca tabelele recordurilor naționale să 
sufere serioase modificări. In orice caz, 
recordul campionatelor (53,34 m Jolan 
Kontsek — 1962) va fi fără îndoială 
doborît, deoarece Jirina Nemcova 
(Cehoslovacia) 55,88 m; Ingrid Lotz 
(R.D.G.) 54.93 m ; Doris Miiller
(R.D.G.) 54,50 m; Krimhield Kaus- 
sman (R.F.G.) 53,93 m și Lia Mano
liu (Romînia) 53,87 m, au perfor
manțe superioare acestui rezultat.

★
Fiecare din probe oferă mari puncte 

de atracție, se anunță pasionantă. Așa 
dar, nu putem face decît o singură 
recomandare iubitorilor atletismului: 
să se îngrijească din vreme de procu
rarea biletelor. Cu siguranță că la 
porțile stadionului, „bilete în plus" 
se vor găsi cu greu I...

(C) 12,3; Ec. Cheșu (M) 12,5; M. 
Miliadis (M) 12,5; 400 m: G. Dumi
trescu (M) 63,4; Rodos (C) 64,5;
80 mg: Budach (C) 11,5; greutate: Lan
ge (C) 14,26; L. Manoliu (M) 12,46; 
disc: L. Manoliu (M) 53,31; Ol. Cata
ramă (M) 51,57; 4x100 m: Metalul 49 7; 
Chemie 52,0. (V. POPESCU și N. D. 
NlCOLAE-coresp.Ț.

SIENA. In ziua a doua a concursu
lui internațional de atletism a plouat, 
influiențind rezultatele. BĂRBAȚI : 
200 m: Sardi (It.) 21,6; 800 m: Bian
chi (It.) 1:51,4 ; 5000 m : Bolotnikov 
(U.R.S.S.) și Cervan (Iug.) 14:10,6; 
400 mg: Frinolli (It.) 51,4; 4
JURCĂ (R.P.R.) 53,3; prăjină: Nys- 
trom (Fin.) 4,70; Nikula (Fin.) 4,70; 
suliță: Bonaiutto (It.) 71,61; 3000 m 
obst. : Macsar (Ungaria) 8:49,8 ; Span 
(Iug.) 8:51,0; lungime: Tonev (Bulg.) 
7,51 ; FEMEI: 200 m: Govoni (It.) 
24,2; greutate: Zîbina (U.R.S.S.) 15,90; 
SĂLĂGEAN (R.P.R.) 15.30.

REZULTATE DIN CAMPIONATUL JUNI0R1L0I
SERIA 11 Textila Buhuși — Unirea 

Botoșani 1—3 (0—2).

SERIA A II-A: Rulmentul Bîrlad 
Chimia Onești 1—1 (1—1), Dinamo 
Bacău — Rapid Focșani 1—1 (1—0).

SERIA A Ill-At G.S.Ș. Brașov — 
Poiana Cîmpina 1-—2 (0—0).

SERIA A 1V-A i Tehnometal Bucu
rești — Flacăra roșie București 1—1 
(1—1), Rapid București — Dinamo 
București 0—2 (0—1), Portul Con
stanța — Farul Constanța 0—1 (0—1), 
Dinamo Victoria București — Electrica 
Constanța (2—2 (2—1).

SERIA A V-A: Victoria Giurgiu
— Unirea Răcari 7—2 (3—0).

SERIA A VI-A: C.F.R. Roșiori — 
Progresul Alexandria 3—4 (3—1), 
Tractorul Corabia — Dinamo Pitești 
0—2 (0—1), Electrica Fieni — Unirea 
R. Vîlcea 3—0 (2—0).

SERIA A VII-A: Știința Craiova — 
Siderurgistul Hunedoara 3—1 (0—0), 
Pandurii Tg. Jiu — Jiul Petrila 3—1 
(0-1).

SERIA A VIII-A: C.S.Ș. Timi
șoara — Electromotor Timișoara 2—0 
(0—0), Metalul T. Severin — C.F.R. 
Timișoara 2—2 (1—1), C.F.R. Arad
— C.S.M. Reșița 1—0 (0—0), Știința

In meciul de juniori de la Greifswald

R. D. Germană —
R. P. Romînă 4-1 (3-0)
In localitatea Greifswald s-a disputat 

ieri meciul dintre echipele de fotbal 
(juniori) ale R. D. Germane și R. P. 
Romine, intîlnirea a luat sfîrșit cu sco
rul de 4—1 (3—0) în favoarea fotba
liștilor țării gazdă.

Rezultatul a fost decis în primul 
sfert de oră, cînd gazdele au atacat vi
guros și — profitînd de greșelile porta
rului romîn au înscris trei goluri. După 
pauză, fotbaliștii țării noastre au echili
brat jocul, dar înaintarea n-a găsit dru
mul spre poartă, pierzîndu-se în combi
nații.

Punctele au fost înscrise de Matthei 
(minuiele 2 și 13), Stein (minutele 16 
și 53) pentru gazde și Mureșan (min. 
72) pentru echipa tomînă.

Formația echipei R.P.R.: Gaboraș 
(min. 18 Constantinescu) — Constan- 
tinescu, Sabău, Tîmpănaru — Stelea, 
Petrovici — Brelan, Mureșan, Lungu, 
Nunweiller VI, Panici. In repriza a 
doua au mai jucat Cuperman și Dodu.

Joc amical
ȘTIINȚA CLUJ - CRIȘUL ORA

DEA 3—1 (1—1). Intîlnirea amicală 
desfășurată duminică în localitate a 
prilejuit un joc de nivel mediocru, am
bele echipe prezentînd serioase lacune 
la capitolul tehnică și tactică. Clujenii 
au obținut totuși o victorie meritată 
prin punctele înscrise de Marcu (min. 
18 și 84) și lancu (min. 48). Unicul 
gol al orădenilor a fost realizat de 
Donciu (min. 34).

V. MOREA și N. TODORAN — 
corespondenți.

Aspect din meciul de categorie C dintre Tehnometal București -

Timișoara ■ Vagonul Arad 
(0-0).

SERIA A IX-A i Flamura roșie 
dea — Minerul Bihor 2—1 (2—1), 
colta Cărei — Steaua roșie Sal 
4—1 (2—1), Teba Arad — U. T. < 
0—4 (0-2), A.S.M.D. Saiu Mar. 
Crișul Oradea 1—1 (0—0).

SERIA A X-Ai Metalurgistul 
Mare — Știința Cluj 4—3 (2—0), 
nerul Baia Sprie — C.S.M. Cluj 
(0—0), Unirea Dej — Minerul 
Mare 2—1 (2—0).

SERIA A XI-A: C.S.Ș. Tg. W 
— Mureșul Tg. Mureș 2—2, Fai 
Sighișoara — Rapid Tg. Mureș 
(1—0), Ind. Sîrniei C. Turzii — . 
Ocna Mureș 2—0 (1—0).

SERIA A XII-A s Steagul roșu 
șov — C.S.M. Sibiu 7—0 (2—0), 
mia Făgăraș — Textila Sf. Ghec 
3—1 (0—0), A. S. Cugir — Gaz 
tan Mediaș 3—0 (0—0), Metrom 
șov — Tractorul Brașov 0—5 (0-

BU
SERIA EST

LAMINORUL BRĂILA — MET/ 
SPORT GALAȚI (5—0). Cei ] 
5000 de spectatori au aplaudat c 
ori echipa gazdă pentru frumosul 
prestat. Oaspeții s-au apărat st: 
numeric, iar atacurile lor au fost 
rădice și lipsite de orizont. Au îns 
Frederic (min. 24, 44 și 82), Boț 
(min. 53) și Tudor Vasile (min. 
(N. Cost in, coresp.).

RAPID M1ZIL - UNIREA BC 
ȘANI (1—0). Joc de factură teb 
modestă. Gazdele au ciștigat 
punctul înscris de Stoian în mir 
(M. Pirosca, coresp.).

FLAMURA ROȘIE TECUCI - 
NAMO SUCEAVA (4—0). Joc frui 
Flamura roșie a cîștigat categoric, 
scorul putea fi mai mare. Au mai 
Manole (min. 11), Jack (min. 
Lehădus (min. 25) și Jack (mim 
(Vasile Dorus, coresp.).

TEXTILA BUHUȘI - RAPID F 
ȘANI (3—1). Jec de bună factură 
nică. Linia de atac a gazdelor a 
în vervă, înscriind de trei ori prin 
meș (min. 3 și 70) și Raic (min. 
Pentru oaspeți a marcat Mo!dov< 
în min. 30. (Ion Vieru, coresp.).

MOLDOVA IAȘI - MOLDOVA A 
NEȘTI (1—0). Deși victorioasă, 
dova lași a prestat un joc nemulț 
tor. Oaspeții au fost superiori in c 
Singurul punct al partidei a fost 
lizat de Teodosiu (min. 54). De re: 
cat că Aii (Moldova Iași) a ratat < 
vitură de la 11 m. (Ionel Baciu, 
resp).

RULMENTUL BÎRLAD - CHI 
ONEȘTI (3—2). Ambele echipe au 
fășurat un joc frumos. Au înscris: 
culescu (min 13), Cărare (min. 15 
Jurcă (min. 31) pentru Rulme 
respectiv Georgescu (min. 40), R 
lescu (min. 79 din 11 m). In min 
Jiră (Chimia) a ratat un 11 
(E. Solomon, coresp.).

SERIA SUD
PORTUL CONSTANȚA - MET A 

PITEȘTI (6—1). Net superiori, c 
tănțenii au obținut o victorie uși 
Oaspeții s-au prezentat slab, 
drept, ei au jucat in 10 jucători 
min. 10, cînd Sora a fost elin



ACTUALITATI>

PA VIITOARE A
R1EI A

CATEGO-

campionatului
sîmbă'ă, du-

VII-a etapă a 
iei A se dispută
și luni. Sîmbătă, într-o loca- 

ncă nefixată, Siderurgistul Ga- 
întîlni Petrolul Ploiești; du- 
dimineața, la București, pe 

ul 23 August cu începere de 
10, va avea loc partida Pro- 

i—Rapid. In aceeași zi, în 
se vor disputa meciurile: 
5. Iași—Farul Constanța, Di- 
Pitești—Știința Timișoara, Cri- 
•radea—U.T. Arad și Știința 
Steagul roșu Brașov. Tntîlni- 
Dinamo București—Steaua se 
pută luni, cu începere de la 
>,30 tot pe stadionul 23 Au-

B). Stadionul Giuleștl, ora 10: Teh- 
nometal București — Metalul Pitești 
(cat. C). Stadionul Timpuri Noi (Du- 
dești), ora 10: Flacăra roșie Bucu
rești — Portul Constanța (cat. C). 
Aceste jocuri se vor disputa duminică.

OMOLOGAREA MECIULUI C.F.R. 
ARAD — MINERUL DEVA

Jocul C.F.R.
disputat la 22 septembrie și întrerupt 
în min. 66, a fost omologat cu 3—0 
în favoarea echipei C.F.R.

Arad — Minerul Deva

AZI ȘI MI INE, DOUA MECIURI IN
TERNAȚIONALE

După 6 etape in categoria A
ANALIZA ORGANIZATA DE COLEGIUL CENTRAL Al

de scurta perioadă, de întreru-

ANIRENORILOR

ficarea programului din Bucu- 
s-a făcut deoarece duminică, 
vitală, se desfășoară Campio- 
internaționale de atletism ale 
Romîne.

tAMUIi JOCURILOR DE CĂ
NILE B ȘI C DIN CAPITALA

ionul Politehnica, ora 10 s Ști- 
icurești — Chimia Făgăraș (cat

Steagul roșu Brașov susține mîine 
la Plovdiv, în cadrul primei etape a 
Cupei orașelor tîrguri, al doilea meci 
cu echipa locală Lokomotiv. Brașo
venii, care au pierdut primul joc cu 
3—1, s-au pregătit cu multă atenție 
și doresc să aibă o comportare cit 
mai bună.

Azi, la Arad: U.T.A. — Vojvodina 
Novisad (meci amical).

Profitând
pere a campionatului categoriei A, cole
giul central al antrenorilor a analizat com
portarea echipelor după 6 etape. In acest 
scop, vinerea trecută au fost convocați la 
o ședință de lucru antrenorii formațiilor de 
primă categorie.

Tov. ANGELO NICULESCU a citit refera
tul întocmit de colegiul central și intitulat 
„Considerații pe marginea comportării e- 
chîpelor noastre de categoria A, după 8 
etape".

»F.R.F., prin colegiul central de antrenori, 
a luat o serie de măsuri care trebuie să se 
reflecte pozitiv în activitatea competițio- 
nală. A îndrumat în acest scop echipele 
de categoria A și B să-și continue activi
tatea de instruire după o scurtă perioadă 
de refacere, pentru a se elimina acel de
calaj între nivelul ridicat de pregătire, cu 
care jucătorii încheiau campionatul, și ni
velul scăzut cu care jucătorii ieluau pre
gătirile. Excepție de la această îndrumare 
metodică au făcut echipele Steagul roșu și 
Farul care s-au pregătit la mare, cum nu 
se recomanda. Dacă echipa Farul are cir
cumstanțe prin aceea că în orașul Cons
tanța s-a urmărit programarea unor jocuri 
internaționale, în schimb cu echipa Stea
gul roșu altfel stau lucrurile. Antrenorii 
Silviu Ploieșteanu și Nicolae Pioca ou 
greșit începînd pregătirile la mare și în
câlcind prin aceasta indicațiile metodice 
trasate de colegiul central.

Pe timpul verii a fost organizat cursul 
de perfecționare a antrenorilor, cu durata 
de 10 zile, în scopul de a se elucida prin
cipalele probleme tehnice ale fotbalului 
și de a se preciza principiile jocului în 
sistemul cu 4 fundași.

Așa stînd lucrurile, majoritatea echipelor 
au putut începe campionatul de la un ni
vel de pregătire mai ridicat față de cam
pionatele precedente, intiînd în efort chiaî 
de la prima etapă. Orientarea generală a 
echipelor s-a făcut spre sistemul cu 4 fun
dași, varianta 1—4—2—4, excepție făcînd 
doar Steagul roșu care a jucat cu 3 fun
dași timp de 5 etape, abia în a B-a tre- 
cînd la 4 fundași și 3 mijlocași.

Jocul este mai bine organizat la echipele 
noastre, comparativ cu campionatul tre
cut. Apar totuși o serie de deficiențe în 
ceea ce privește respectarea sarcinilor de 
joc generale și speciale pe posturi. Lasă

respecta sarcinile de joc. Se impune exer
sarea trasului la poartă în condiții de joc.

Siderurgistul. Ocupă locul VIII cu 6 
puncte. Echipa joacă pe baza unei idei 
tactice în sistemul cu 4 fundași. Dacă ju
cătorii ar avea mai multă p ^ocupare pen
tru joc și mai puțin pentru lovirea, ținerea 
sau împingerea adversarului ar obține re- 
zulta'e mai bune. In atac se impune o deli
mitare a atribuțiilor jucătorilor, iar în 
apărare o mai atentă organizare, mijlocașii

riNUL CATEGORIEI C
injgrii la adresa arbitrului. Au 

: Ciiivu (min. 25), Munteanu 
33 șl 51). Memet (min. 75 și 
Vasilescu (min. 48), respectiv, 

n (min. 58). (Cornel Popa, co-

NOMETAL BUCUREȘTI - FLA- 
ROȘIE BUCUREȘTI (0—0). 
a rămas alb din cauza liniilor 

c, care au ratat ocazii clare, 
ii au alergat mult după balon, 
sa unei concepții de joc s-a fă- 
ițită. După aspectul jocului re- 
t este just și reflectă situația 
teren. (N.. Tokacek, coresp.). 
ICELUL C-LUNG-ELECTR1CA 
'ANȚA (3—1). Cu un joc mult 
lățit, muscelenii au repurtai o 

clară. Dacă in prima repriză 
a fost favorabil oaspeților aceas- 
daiorește ineficacității liniei de 

gazdelor. In repriza a doua, 
ul a înscris de trei ori prin Du
lin. 55), Bordea (min. 69) și 
■dine seu (min. 88 din 11 m). 
'i au înscris prin Zellinger în 
19 (N. Iscru și V. Popescu, 
)•
?. ROȘIORI - PROGRESUL 
[N’PRIA (3—0). Gazdele au cîș- 
aiorită jocului bun practicat de 
; atac in prima repriză, cînd au 
continuu poarta adversă. Oas- 

i jucat bine în cîmp, dar au fost 
:e în fața porții. Au înscris: 
min. 5), Milea (min. 14) și Co- 

(min. 23). (T. Negulescu,
I.
ORIA GIURGIU - UNIREA 
7 (2—1). Meci de slabă factură 
. Gazdele, deși au cîștigat, au 
;ub valoarea lor. Au marcat: 
(min. 3), P. Crăciun (min. 83) 
Victoria, M. Jangu (min. 87) 

Unirea. (Tr. Barbălată și T. 
resp.).

SERIA VEST
ERUL DEVA - VAGONUL A- 
2—1). Joc în general animat, cu 
icare accentuată spre sfîrșit. 
:ris Maraton (min. 32) și Bucu- 
(min. 88, din penalti) pentru 

I, respectiv Schweininger (min. 
t. Koniska și 1. Simion-coresp.). 
ORIA CALAN - ELECTROPU- 
CRA1OVA (2—0). Victorie me-

ritată ca o consecință a inițiativei per
manente pe care au avut-o atacanții e- 
chipei gazdă. Deși craiovenii s-au a- 
părat în 6—7 oameni ei nu au putut 
evita înfrîngerea. Punctele au fost rea
lizate de Ujvarfi (min. 50) și Lăscău 
(min. 87). (A. Tuza-coresp.).

PANDURII TG. JIU - ELECTRO
MOTOR TIMIȘOARA (0—0). Gazdele 
au dominat autoritar, dar timișorenii 
s-au apărat cu dîrzenie, depășind, din 
păcate, uneori, limitele regulamentare. 
De altfel, jucătorul Hemmen (Electro
motor) a și fost 
pentru joc brutal (Gh. Fometescu- 
coresp.).

METALUL TR.
RURGISTUL HUNEDOARA (4—1). 
Metalurgiștii merită pe deplin această 
victorie categorică. îndeosebi în repriza 
a doua ei au acționat periculos, direct 
pe poarta adversă, dînd dovadă și de 
precizie în șuturi. Forma bună mani
festată de portarul hunedorean Nedela, 
precum și cele patru bare ale Metalu
lui, au făcut ca scorul să nu ia pro
porții. Menționăm însă că oaspeții au 
prezentat o echipă tînără, plină de elan, 
dar lipsită de experiență. Au înscris: 
Sandru (min. 45 și 65), Amza (min. 
75) și Ghinea (min. 83) pentru Meta
lul, respectiv Chițibuș (min. 14). In 
min. 80 Ștefan (Siderurgistul) a fost 
eliminat pentru nesportiv itate. (Gh. 
Manafu-coresp.).

C.F.R. ARAD - TEBA ARAD (3—1). 
Ambele echipe au luptat cu energie 
pentru victorie. Au învins feroviarii, 
care au dat dovadă de mai multă e- 
ficacitate în fața porții. Punctele au 
fost înscrise de Vlad (min. 7 și 72) și 
Sereș (min. 79 din 11 m) pentru 
C.F.R. și respectiv Morar (min. 84). 
(St. Iacob si D. Nadolu - coresp.).

TRACTORUL CORABIA - STEAUA 
ROȘIE SALONTA (4-0). Victorie 
clară. Punctele au fost realizate de I. 
Ene (min. 50 și 88), Oblemenco (min. 
70) și Rovilski (min. 89). (A. Ochea- 
coresp.).

eliminat în min. 60

SEVERIN - SIDE-

SERIA NORD
UNIREA DEJ - RECOLTA CĂREI 

(1—2). Meciul derbi al seriei Nord i-a

nemulțumit pe spectatorii din Dej. fi
nirea a ratat multe ocazii de gol, prin
tre care și o lovitură de pedeapsă (Bu
jor în min. 80). Recolta s-a apărat 
supranumeric și a contraatacat foarte 
periculos. Au marcat: Hauler (min. 15 
și 58), respectiv Bujor (min. 49). Ra
port de cornere 11:3 pentru Unirea. 
(A. Kontrai și O. Guțu coresp.).

FAIANȚA SIGHIȘOARA - RAPID 
TG. MUREȘ (1—0). Preocupate de 
cele două puncte echipele au pus pe 
planul al doilea tehnica și au prestat 
un joc slab. Sighișorenii au atacat 
mult, dar s-au pripit în acțiunile de fi
nalizare și nu au înscris decit un singur 
gol, prin Rusu, în min. 35. (1. Turjaia- 
coresp.).

METROM BRAȘOV - METALUR
GISTUL BAIA MARE (3—0). Prima 
repriză, a fost egală. In partea a doua 
a întîlnirii, brașovenii pun stăpînire pe 
joc, atacă susținut și înscriu de 3 ori, 
prin Mireșan (min. 55 și 82) și Ne
meș (70). (C. Gruia - coresp.).

TEXTILA SF. GHEORGHE - MINE
RUL BIHOR (3—0). După patru în- 
frîngeri consecutive, Textila obține o 
frumoasă și meritată victorie. Gazdele 
au avut o serie de ocazii de a marca în 
repriza 1, dar nu au putut înscrie de
ed un singur gol prin Ciuta (min. 22). 
In partea a doua a meciului, oaspeții 
joacă mai bine, dar nu pot trece de a- 
părarea gazdelor. Celelalte două goluri 
au fost înscrise de Bartha in min. 60 
și 74. (G. Briotă și Z. Pop - coresp.).

MINERUL BAIA SPR1E - SODA 
OCNA MUREȘ (2—1). Meciul s-a 
desfășurat pe un teren desfundai, care 
a influențat foarte mult jocul. După o 
repriză egală, gazdele preiau inițiativa 
și obțin victoria. Autorii golurilor: Dor- 
janschi (min. 25 și 84) și, respect io, 
Metea (min. 19). (Al. Domuța - co
resp.).

GLORIA BISTRIȚA-CHIM1CA TIR- 
NăVENI (4—1), Localnicii au obținut 
o victorie comodă. Au înscris: Botescu 
(min. 46), Plrvuleț (min. 48), Stan 
(min. 60), 
briș (min. 
(D. Deac

Ciocan (min. 81) și Em- 
29). în propria poartă 
coresp.).

București (0—0)

Sancționarea unor abateri

Cu tot plonjonul său spectaculos, Mîndru n-a putut reține balonul expediat 
de Ciosescu (Fază din meciul Știința Timișoara — Progresul București 2—0)

de dorit sincronizarea mișcărilor în jocul 
înaintașilor centrali și al fundașilor, dez
voltarea jocului ofensiv și susținerea acțiu
nilor de atac de către mijlocași. S face 
încă o circulație insuficientă în joc.

Pe echipe putem face următoarele carac
terizări după cele 6 etape desfășurate pînă 
acum :

Steaua. Ocupă locul I cu 10 puncte și 22 
goluri înscrise, ceea ce arată o bună 
eficacitate. Ca și în campionatul trecut, 
atacul dă un randament mai bun, slăbiciu
nile manifestându-se mai evident, în apă
rare. Continuă să joace uniform pe unele 
perioade lungi, iar acțiunile organizate nu 
se desfășoară suficient de rapid. De subli
niat preocuparea antrenorilor pentru pro
movarea elementelor tinere. Echipa este 
disciplinată, mai puțin S. Avram, Pavlo- 
vici și Hălmăgeanu al căror joc se impu
ne a fi corectat.

cu 8 
arată 
cam- 
bune

Foto: C. Mato — Timișoara

trebuind să acționeze cu mai multă respond 
s abilitate.

Steagul roșu. Ocupă locul IX cu 5 puncte^ 
Aie un golaveraj negativ (9—10), ceea cd 
arată că echipa are deficiențe.. în joa 
manifestîndu-se un dezechilibru între apă-*  
rare și atac, amîndot. t compaitimentelri 
fiind la fel de slabe. Nu și-a organizai 
jocul .în conformitate cu noile cerințe lă-4 
sînd 
coșii 
cului 
cat.

permanent stoperul descoperit. Mijla-: 
s-au ocupat numai de susținerea ata- 
iaz înaintașii au jucat lent, compli- 

determinînd astfel ineficacitatea.

Rapid. Ocupă locul X cu 5 puncte și cri 
un golaveraj negativ : 10—16 După un în
ceput promițător a jucat tot mai slab.; 
Din cauza unei concepții greșite despfri 
joc a lui Dumitriu, Năsturescu, lone seu, a-« 
tacul a acționat dezorganizat. S-au mani*  
testat slăbiciuni șl în jocul compartimen
tului defensiv.

Știința Timișoara.. Ocupă locul XI cu' 4 
puncte și cu un golaveraj negativ : 8—ISj 
Numeroasele schimbări în cadrul echipei 
și în cadrul aceluiași compartiment au in
fluențat negativ comportarea formației. Cînd 
echipa va cîștiga în omogenitate va da 
rezultate mai bune.

Biroul Federației Romîne de Fotbal ne 
informează că în urma analizării condițiilor 
în care s-a desfășurat meciul Siderurgistul 
Galați — Steaua a luat următoarele mă
suri :

— se suspendă dreptul de 
jocurilor pe teren propriu al 
rurgistul pe timp de o etapă 
1963) ;

— se suspendă pe timp de 
toriî Răzvan Tomescu și Adrian Zgardan 
(Siderurgistul) pentru lovire intenționată a 
adversarului șl incitarea publicului ;

— se sancționează cu avertisment jucă
torii Marian Lupea și Teodor Hulea (Side
rurgistul), pentru joc periculos ;

— pentru slaba muncă de educație dusă 
cu jucătorii, a fost sancționat cu avertis
ment antrenorul Traian Tomescu (Siderur- 
gistul) ;

— se suspendă pe timp de o etapă jucă
torul Dragoș Cojocaru (Steaua) pentru lovi
rea adversarului ;

— se sancționează cu avertisment jucă
torii Cornel Pavlovici și Constantin Koszka 
(Steaua), pentru joc periculos.

De asemenea, pentru faptul că n-a luat 
măsurile organizatorice ce se impuneau 
cu ocazia meciului cu Minerul Baia 
asociației Gaz Metan Mediaș i-a fost 
dreptul de organizare pe timp de o 
lax echipele Progresul Alexandria și 
Sibiu au fost sancționate cu avertisment.

organizare a 
echipei Side- 
(13 octombrie 

o etapa jucă-

Mare, 
ridicat 
etapă, 
C.SJ4.

pentru că n-au luat măsuri de asigurare 
<3 protecției arbitrilor.

★
De la Biroul Federației romîne de rugbi 

ni se comunică următoarele masuri luate 
în urma abaterilor de la sportivitate petre
cute la meciul Rulmentul Bîrlad — Progresul 
București ;

— suspendarea pe două etape a drep
tului de organizare pe teren propriu al 
echipei Rulmentul ;

— suspendarea jucătorilor Mircea Paiu șl 
Mihai Popa (Rulmentul) pe cite doi ani, 
pentru lovirea arbitrului ;

— retrogradarea pe timp de trei luni a 
antrenorului Dragoș Țenescu de la catego
ria a Ilî-a la a IV-a pentru " 
cupare față de educarea 
echipa Rulmentul pe care o

★
Măsurile luate pe marginea acestor jocuri 

trebuie să Constituie pentru antrenorii și 
sportivii respectivi un prilej de a reflecta 
serios asupra atitudinii pe care sînt datori 
s-o aibă pe terenul de sport, asupra disci
plinei care trebuie să caracterizeze — în 
toate ocaziile — pe orice spoitiv.

Din aplicarea acestor sancțiuni trebuie 
să tragă de asemenea concluzii toate aso
ciațiile sportive, precum și organele locale 
ale’ UCFS care au datoria să se preocupe 
în mod serios de educația sportivilor, de 
buna organizare a meciurilor și de men
ținerea ordine! pe stadioane.

Petrolul. Ocupă locul H cu 8 puncte. A 
primit goluri puține (4), dar stă mai slab 
la capitolul eficacitate, marcînd numai 

13 goluri. Tn atac apar următoarele defi
ciențe : neparticiparea colectivă la finali
zare, imprecizia în trasul la poartă, jocul 
static. Apoi, acțiunile de atac se desfă
șoară mult prea lent ca să poată surprin
de apărarea adversă.

Dinamo București. Ocupă locul III 
puncte și cu un golaveraj (20:7) care 
o îmbunătățire a eficacității față de 
pionatul trecut. A făcut jocuri mai
începînd cu etapa a 4-a. Deoarece unii 
jucători (Varga, Nunweiller 1V, Ivan, Pîr- 
călab) au acționat mai mult ind-vidual în 
detrimentul echipei, organizarea jocului a 
fost deficiența de bază. Linia de atac 
s-a dovedit neomogenă pînă în ultimele 
două etape. Echipa este în ascensiune de 
formă și pe cale de a-șl întări disciplina 
în joc și în afară.

Progresul. Ocupă locul IV cu 8 puncte. 
După un început slab, a marcat o ascen
siune rapidă, datorită unei bune organizări 
a jocului, la care a contribuit și schimba
rea în parte a formației vechi. Echipa a- 
plică în mod corespunzător varianta cu 
extrema retrasă, reușind să creeze difi
cultăți adversarilor. In apărare joacă dis
tructiv fapt care trebuie corectat, iar în 
atac acționează prea puțin colectiv și fără 
continuitate în susținerea acțiunilor 
ciplina în joc lasă de 
Caricaș și Mafteuță.

Farul. Ocupă locul V 
averaj : 11—11. Echipa a
campionatul, redresîndu-se pe parcurs. Pro
blema antrenorului a fost rezolvată cu în
târziere din cauza conducerii clubului. Ca 
urmare a jocurilor numeroase susținute îd 
timpul verii, neglijîndu-se perioada de 
tranziție, echipa a avut un potențial scă
zut în primele etape. Jucători nedisciplinați: 
Stancu și Bibere.

C.S.M.S. Iași. Ocupă locul VI cu 6 punc
te. Echipa și-a organizat bine jocul practi- 
cînd într-o bună măsură sistemul cu 4 
fundași. In cadrul formației apare o idee 
de joc pe care jucătorii caută s-o aplice 
în raport cu calitățile lor. Ca deficiențe 
în jocul echipei apar : neomogenitatea com
partimentului de fundași, Jocul înaintașilor 
centrali și ineficacitatea atacului.

Dinamo Pitești. Ocupă locul XII cu 4 
puncte, cu un golaveraj negativ : 7—12. 
A început campionatul promițător, ca apoi 
să cedeze de la joc la joc. 
orientare mulțumitoare și în 
care joacă calm, ordonat, dă 
mai bun, O serie de jucă’ori

Constantinescu) 
echipei.

Ocupă locul XIII cu 4 
golave: ij negativ : 5—15.

(Lovin, Valcan, 
greutăți în sinul

Echipe are o 
meciurile în 

un randament 
nedisciplinați 

produc

Crișul Oradea, 
puncte și cr un
Face față cu greu jocurilor de categoria 
A. Jucătorii au o slabă orientare tactică, 
uimăiina mai mult plimbarea laterală a 
mingi:. Alte deficiențe : colaborare insu
ficientă între 
și precizie în

jucători, lipsă de frecvență 
trapul

Ocupă

Dfs-
dorit la Nedelou,

cu 8 puncte. Gol- 
început toarte slab

lipsă de preo- 
sportîviior din 
pregătește.

Ia poartă.

locul XIV cu 2 puncte 
negativ: 5—13. După 
în care a jucat pro-

condu-

că an- 
deose- 
selec- 

planuri

U.T.A. Ocupă locul VII cu 6 puncte. 
Golaveraj : 7—8, ceea ce arată că echipa 
are deficiențe în jocul ofensiv unde efica
citatea este slabă. Aplică în mod cores
punzător sistemul cu 4 fundași, dai jucă
torii se mișcă piea puțin pentru a putea

Știința Cluj.
și cu un golaveraj 
primele două etape 
mițătoi, a slăbit treptat. Jucători ca Maieu,
Popescu și Ivansuc nu participă în mod 
conștiincios la antrenamente. O parte din 
vină pentru această situație revine 
cerii secției și a clubului".

In încheierea referatului se arată 
trenorii nu au arătat o preocupare 
bită față de pregătirea jucătorilor 
ționați, cărora nu le-au pregătit
individuale de pregătire. Din această cau
ză o serie de ju toii (Varga, FI. Voinea, 
Hălmăgeanu, Dumitriu II, Jamaischi, Pes- 
caru, Năftănăilă, Matei etc) se prezintă 
slab pregătiți.

Pe viitor antrenorii vor trebui să acorde 
o deosebită atenție îmbunătățirii calității 
muncii de instruire, prin aplicarea metode
lor moderne de antrenament".

Au urmat apoi discuții la care au parii1 
cipat toți antrenorii piezenți la ședință. 
In cuvîntul lor ei au apreciat justețea a- 
precierilor din r;'jrat, oprindu-se și asu
pra unor greutăți pe care le întâmpină în 
munca de instruire. Cu toții au consi'srat 
ședința bine venită, manifestîndu-și
rința să se întâlnească mai des și să dis-: 
cute probleme de strictă actualitate, pri- 
vind echipele Ic ca și problemele iepu - 
sentativeioi naționale.

do-



FAZA Dt ZONĂ A CAMPIONATULUI REPUBLICAN > BOX
surpriza la Ploiești: €. Chcoraiuu (București) eliminat fie FI. Bucși (Timișoara)

CRAIOVA

S îmbăta seara în localitate, peste
3 000 de spectatori au vizionat 

ultima reuniune de box a fazei de zonă, 
din cadrul campionatului individual de 
box al R.P.R. Meciurile au fost de un 
nivel tehnic satisfăcător. O singură 
decizie eronată a umbrit frumoasa des
fășurare a finalei: la categoria semi- 
ușoară, M. Băioiu (Buc.) a fost de
clarat învingător în meciul cu 1. Vi- 
șinescu (Muscelul).

Iată rezultatele înregistrate: cat. 
muscă: C. Alexandru (Buc.) b.p. E. 
Jliescu (Iași): cat. cocoș: D. Miron 
(Buc.) b.ab. a III-a I. Negrea (Oțelul 
Roșu) ; cat. pană : C. Rădulescu (Ca
racal) b.p. Gh. Dumitrescu (Musce
lul) ; cat. semiușoară: M. Băioiu 
(Buc.) b.p. I. Vișinescu (Muscelul) ; 
cat. ușoară: M. Dumitrescu (Buc.) 
b.p. A. Gîndac (Buc.).

In cadrul categoriei semimijlocie, 
în cel mai frumos meci al galei, M. 
Anghel (Buc.) b.p. A. Kiraly (Cluj) ; 
cat. mijlocie mică: Gr. Enaclie 
(Brăila) b.p. I. Manole (Muscelul) ; 
cat. mijlocie: St. Mașcovescu (Reșița) 
b.p. V. Tecuceanu (Giurgiu) ; cat. se
migrea : D. Gheorghiu (Buc.) cîștigă 
fără _ adversar ; cat. grea : O. Cioloca 
(Galați) b.ab. a Il-a I. Cioranu 
(Brăila).

I. CETAȚEANU-coresp.

GALAȚI

Un public numeros, cifrat la 3 000 
de spectatori, a urmărit desfă

șurarea reuniunii finale a zonei din 
cadrul campionatului individual al 
seniorilor. Simbătă seara cei prezenți 
au urmărit meciuri spectaculoase, par- 
ticipanții apărîndu-și cu hotarîre șan- 
■ele de calificare.

Iată rezultatele înregistrate: cat. 
muscă: I. Otvoș (C. Turzii) b.p. G. 
Pop (Timiș.); cat. cocoș: N. Mîn- 
dreanu (Buc.) b.p. P. Ganea (Cluj) ; 
cat. pană: E. Cișmaș (Buc.) b.p. I. 
Soare (Hunedoara): cat. semiușoară: 
C. Rusu (Brăila) b.p. D. Dumitrescu 
(Bile.); cat. ușoară: R. Dinu (Brăila) 
t».p P- Radu (Buc.) ; cat. semimij
locie: C. Bogdan (Craiova) b.p. 1. 
Baciu (C. Turzii); cat. mijlocie mică: 
G. Stănescu (Buc.) b.p. V. Lăzăreanu 
(Buc.); cat. mijlocie: Naghi Csaba 
(B. Mare) b.K.O. a Il-a 1. Istrate

Gh. Vo’culescu (Steaua) învingător în primul concurs 
al finalei campionatului republican de viteză pe zgură

Duminică după amiază, în prezența 
a peste 5 000 de spectatori, s-a des
fășurat la Cluj etapa 1 a finalei cam
pionatului republican de dirt-track. 
Deși vremea a fost total potrivnică 
iar pista de zgură îmbibată de 
ploaie ca un burete, totuși unii din
tre concurenți au reușit să realizeze 
timpi foarte buni. Dintre aceștia me
rită a fi reținuți 1. Cucu (Metalul) 
cu 19,8 -• sec. și 20,3 sec. pe un tur 
de pistă, Al. Pop cu 20,2 sec. și 
Gh. Voiculescu cu 20,7 sec. Cu a- 
eeastă ocazie, alergătorul I. Cucu a 
îndeplinit una din normele prevăzute 
pentru titlul de maestru al spor
tului.

Disputele dintre sportivi, măiestria 
eu care au fost atacate vira jele și 
viteza de parcurgere a pistei au

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

atletism ale R.P.R. din 12 și 13 octom
brie de pe stadionul Republicii s-au 
pus în vînzare la casele din str. Ion 
Vidu, Pronosport cal. Victoriei nr. 2 și 
stadionul Republicii un număr limitat 
de bilete.

Cluburile și asociațiile își pot ridica 
cotele de bilete de la I.E.B.S. — servi
ciul manifestații sportive — pînă la 
9 octombrie.

★

Pentru jocurile de fotbal din cadrul 
campion a’ului cat. A. PROGRESUL— 
RAPID de duminică 13.X ora 10 de pe 
stadionul „23 August" și DINAMO—

S-ORTUL POPULAR
Pac o 6-a Nr. 4320 

(Buc.); cat. semigrea: după ce E. 
Schnap (Buc.) a fost numărat de 
două ori în prima repriză, el a reușit 
să refacă terenul pierdut și chiar să 
cîștige partida cu D. Pavel (Cluj) : 
cat. grea: T. Basarab (Buc.) cîștigă 
fără adversar

A. SCHENKMAN-coresp.

PLOIEȘTI

Reuniunea ultimă din cadrul fazei 
de zonă a campionatului repu

blican de box rezervat seniorilor a 
scos în evidență buna pregătire a par- 
ticipanților și în mod special a tine
rilor: Gh. Roșea (Brașov), P. Mir- 
cescu (Buhuși) și M. Bucși (Timișoara). 
Ultimul a realizat cea mai mare sur
priză, eliminînd din competiție pe 
maestrul sportului C. Gheorghiu (Buc.), 

lată rezultatele înregistrate: cat. 
muscă: St. Constantin (Buc.) b.p. 
1. Nica (Oradea) ; cat. cocoș: N. Bă- 
leanu (Galați) b.p. E. Gale (Timiș.); 
cat. semiușoară: Gh. Roșea (Brașov) 
b.p. Gh. Stan (Buc.): cat. ușoară: 
Gh. Manea (Muscel) b.p. M. Bănică 
(Brăila); cat. semimijlocie: I. Binder 
(Brașov) b.p. V. Ștefu (Iași); cat. 
mijlocie mică: P. Mircescu (Bu
huși) b.p. Gh. Ștefan (Bocșa Romînă); 
cat. mijlocie: P. Cîmpeanu (Buc.) b.p. 
Gh. Trică (Cîmpina) ; cat. semigrea:
J. Ivan (Buc.) b.p C. Petrenciuc (Buc.); 
cat. grea: V. Mariuțan cîștigă fără 
adversar.

P. EPUREANU-delegat general

BAIA MARE

Sala sporturilor din localitate » 
găzduit sîmbătă seara, finala 

fazei de zonă a campionatului repu
blican de box. întrecerile au fost 
foarte viu disputate, dar latura teh
nică a fost neglijată. Arbitrajele n-au 
contribuit la buna desfășurare a între
cerilor. Două decizii au fost eronate : 
G. Ghiță a fost declarat nejustificat 
învins în meciul cu O. Baciu, iar N. 
luga de asemenea a fost declarat pe 
nedrept învins în meciul cu I. Covaci.

Iată rezultatele înregistrate: cat. 
muscă: I. Costescu (Buc.) b.p. I. 
Alexandru (Ploiești); cat. cocoș: L. 
Ambruș (Buc.) b.p. V. Birsan (Brăila); 
cat. pană: P. Vanea (Cluj) b.p. I. 
Marcu (Brașov) ; cat. semiușoară: 
Șt. Bucurei (G. Lung Muscel) cîștigă 

stîrnit ropote de aplauze. După con
sumarea celor șase manșe, cel mai 
bun s-a dovedit a fi maestrul spor
tului Gh. Voiculescu (Steaua), care 
a cîștigat toate cele trei manșe la 
care a participat, cucerind pe merit 
locul 1 în etapă cu 6 puncte. Pe 
locul 2 s-a clasat tînărul Al. Șinca 
(Voința) cu 5 p. I. Cucu după ce 
a cîștigat primele două manșe, în 
cea de a treia a fost nevoit să a- 
bandoneze din cauza unei defecțiuni 
mecanice și astfel s-a clasat pe lo
cul 3 cu 4 p. Pe locurile 4—6 s-au 
clasat C. Radovici și M. Alexan- 
drescu (Metalul) și AI. Pop (Uni
rea) cu cîte 2 p. R. furcă (Steaua) 
s-a clasat pe ultimul loc cu 0 p.

T. CHIOREANU

STEAUA de luni 14.X ora 15.30 pe a- 
celași stadion, biletele se pun în vîn
zare astăzi după-amiază la casele 
obișnuite.

*

Pentru campionatele europene de vo
lei ce vor avea loc între 22 X și 2 
XI a.c. s-au pus în vînzare bilete și 
abonamente prin cluburile și asociațiile 
sportive.

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

★

S-a redeschis centrul de inițiere la 
înot pentru copii de la bazinul acoperit 
Fioreasca. înscrieri și informații la 
complexul. Floreasca, telefon 11.64.06. 

prin neprezentarea lui I. Pătruț (Buc.); 
cat. ușoară: O. Baciu (Buc.) b.p. G. 
Ghiță (Buc.); cat. semimijlocie: I. 
Covaci (Brăila) b.p. N. Iuga (Brașov): 
cat. mijlocie mică: N. Moț (Craiova) 
b.p. Al. Bora (Cluj); cat. mijlocie: 
I. Păunoiu (Bacău) b.p. Gh. Bucur 
(Hunedoara) ; cat. semigrea : Al. Ilie 
(Ploiești) b.p. Gh. Simion (Reșița) ; 
cat. grea: D. Filip (Buc.) b.ab. a 
Il-a M. Leiba (Bacău).

In cadrul acestei competiții s-au 
evidențiat boxerii : Șt. Bucurei, care a 
primit medalia de cel mai bun boxer 
al galei, Ion Alexandru, V. Bîrsan, I. 
Covaci, Al. Bora

V. SASARANU-coresp.

CLUJ

Sala Armatei din localitate s-a 
dovedit neîncăpătoare pentru iu

bitorii sportului cu mănuși, dornici să 
asiste la această competiție. întîlnirile 
au fost de un bun nivel tehnic, par- 
ticipanții luptînd cu hotarîre pentru 
afirmarea lor. Surpriza reuniunii a 
furnizat-o Ion Pițu (Dinamo Bucu
rești) care a învins prin K.O. în re
priza a Il-a pe Ion Marin (Dinamo 
Craiova).

Iată rezultatele înregistrate: cat. 
muscă: P. Covaliov (Brăila) b.desc. 
a Il-a I. Lupu (Buc.); cat cocoș: A. 
Simion (C. Lung Muscel) b.p. A. 
Torok (Bacău) ; cat. pană: V. Antoniu 
(Buc.) a. prin neprezentare la P. 
Banga (Brașov); cat. semiușoară: 
Gh Stăncuț (Progresul Buc.) într-o 
formă foarte bună a reușit să învingă 
la pct. pe L. Chiriță (Unirea Buc.); 
cat. ușoară : I. Stoica (C. Turzii) b.p. 
Al. Spătaru (Buc.) ; cat. semimijlocie: 
I. Pițu (Buc.) b.K.O. a 11-a pe I. Marin 
(Craiova); cat. mijlocie mică: Gh. 
Ionel (Bocșa Romînă) b.p. I. Grosu 
(Bacău) ; cat. mijlocie: P. Deca (Cra
iova) c. prin neprezentare la V. Mo- 
rariu (Oradea) ; cat. semigrea : P. 
Mentzel (Buc.) b.p. C. Peterman (Bra
șov) ; cat. grea : I. Enache (Craiova) 
b.K.O. a Il-a V. Netea (Craiova).

I. BRATAN-coresp.

Un premiu de 100 000 lei la Pronovpres!
MÎINE, CONCURS SPECIAL PRONO- 

EXPRES

Un nou concurs special Pronoexpres 
are loc mîine 9 octombrie a.c.

La precedentul concurs special Prono
expres din 7 august au fost atribuite 
cca. 9.000 premii în obiecte și bani.

Printre cîștigători acestui concurs este 
de remarcat performanța participantei 
Eugenia Cosma din Oradea care a ob
ținut un premiu de 50.000 lei cu o va
riantă de categoria I.sau aceea a celor 
5 cîștiguri de la categoria a Il-a care 
au obținut cîte un premiu de 20.081 lei, 
aceasta în afara numeroaselor premii în 
obiecte (motociclete, televizoare, frigi
dere, aragazuri, etc., etc.), distribuite 
unui mare număr de cîștigători.

Nu lipsiți de la acest important con
curs special.

Depuneți chiar acum buletinele dv.
Și dv. puteți deveni fericitul cîștigător 

al unui premiu important.
REZULTATELE TRAGERII CONCURSU
LUI SPORTEXPRES DIN 6 OCTOM

BRIE 1963

CÎȘTIGĂ : 1) Cîte un autoturism Mosk- 
vici toate biletele cu nr. 186.607; 2) cîte 
un autoturism Moskvici toate biletele cu 
nr. 369.017; 3) cîte un autoturism Skoda- 
Octavia toate biletele cu nr. 920.469; 4) 
cîte un autoturism Skoda-Octavia toate 
biletele cu nr. 163.199; 5) cîte un auto
turism Wartburg toate biletele cu nr. 
848.505; 6) cîte un autoturism Wartburg 
biletele cu nr. 831.848; 7) cîte o motoci
cletă Jawa de 350 cmc. toate biletele cu 
nr. 907.730; 8) cîte o motocicletă Jawa de 
350 cmc toate biletele cu nr. 344.677; 9. 
cîte o motocicletă Jawa de 350 cmc. 
toate biletele cu nr. 820.003: 10) cîte o 
motocicletă Jawa de 350 cmc. toate bi
letele cu nr. 589.542; 11) cîte o motocicle

EXCURSII ÎN RP. UNGARA' 
MOTOCICLETE, TELEVIZOARE. ETC.

Campionatele republicane de ciclism pe pista

VASILE BURLACU (STEAUA) A CUCERIT PRIMUL 
SĂU TITLU DE CAMPION LA SENIORI

Tînărul și talentatul ciclist al clu
bului sportiv Steaua — VASILE BUR
LACU — și-a văzut împlinit unul din
tre cele mai frumoase visuri ale sale: 
cucerirea titlului de campion republi
can la seniori, la 1.000 m cu start de 
pe loc. Acest lucru s-a petrecut luni 
după-amiază pe velodromul Dinamo. 
El a fost de departe cel mai bine pre-

BURLACU
văzut de Neagu Rădulescu

gătit dintre aspiranții la titlu, mărtu
rie fiind și faptul că l-a depășit pe cel 
de al doilea clasat cu mai bine de o 
secundă. Munca pe care acest conștiin
cios ciclist o desfășoară în tot timpul 
anului a fost astfel pe merit încununa
tă. De altfel — fără rezerve — tre
buie să arătăm că Vasile Burlacu este 
singura speranță a ciclismului nostru 
de pistă care îndreptățește încrederea 
acordată. Iată clasamentul întrecerii: 
1. VASILE BURLACU (Steaua) 
1:13,5; 2. E Bărbtilescu (Dinamo)
1:14,6; 3. Silviu Duță (Steaua) 1:15,2;
4. Ion Stoica (Steaua) 1:15,6: 5. C.
Dumitrescu (Olimpia) 1:16,0; 6. Gh.
Bădără (Dinamo) 1:16,0; 7. Fr. Gera 
(Voința) 1:16,6: 8. C. Ciocan (Petro
lul Ploiești) 1:16,8; 9. V. Voloșin
(Steaua) 1:17,0; 10. Gh. Calcișcă
(Dinamo) 1:17,2; 11. Dan Popovici
(Dinamo) 1:17,6; 12. Dan Mărgărit
(Olimpia) 1:18,5; 13. A. Satmari (Vo
ința Cluj) 1:19,8; 14. D. Paraschiv
(Dinamo) 1:20,3; 15. C. Ciobanu (Vo
ința Ploiești) 1:20,8.

Tot luni după-amiază a început și 
desfășurarea probei de urmărire indi

tă M.Z. de 250 cmc toate biletele cu 
nr. 695.048; 12) cîte o motocicletă M.Z. 
de 250 cmc. toate biletele cu nr. 365.441; 
13) cîte o motocicletă M.Z. de 175 cmc. 
toate biletele cu nr. 699.252; 14) cîte o 
motocicletă M.Z. de 175 cmc. toate bile
tele cu nr. 957.299; 15) cîte o motoci
cletă M.Z. de 175 cmc. toate biletele cu 
nr. 715.621; 16) cîte o motocicletă Jawa 
de 175 cmc. toate biletele cu nr. 978.751; 
17) cîte o motocicletă Jawa de 175 cmc. 
toate biletele cu nr. 691.115; 18) cîte o 
motocicletă C.Z. de 175 cmc. toate bile
tele cu nr. 151.591; 19) cîte o motocicletă 
C.Z. de 175 cmc. toate biletele cu nr. 
761.936; 20) cîte o motocicletă C.Z. de 
175 cmc. toate biletele cu nr. 566.231; 21) 
cîte o motocicletă C.Z. de 175 cmc. toate 
biletele cu nr. 472.557; 22) cîte o mo
tocicletă M.Z. de 125 cmc. toate biletele 
cu nr. 080.841; 23) cîte o motocicletă M.Z. 
de 125 cmc. toate biletele cu nr. 573.930; 
24) cîte un scuter Manet toate biletele 
cu nr. 495.086; 25) cîte un scuter Manet 
toate biletele cu nr. 724.259; 26) cîte un 
televizor Rubin 102, una bicicletă Dia
mant, un ceasornic deșteptător U.M.F. 
toate biletele cu nr. 993.306; 27) cîte un 
aragaz cu 4 focuri și butelie, un frigi
der Alka, un ceasornic de mină Volga 
un stilou Montblanc nr. 254, toate biletele 
cu nr. 886.692; 28) cîte un frigider Fram, 
un aragaz cu 3 focuri și butelie, toate 
biletele cu nr. 926.075; 29) cîte o mașină 
de cusut Ileana, o mașină de spălat 
rufe Crinul, un stilou Lamar, toate bi
letele avînd terminația 06942; 30) una 
excursie pe itinerarul București — Brno- 
Praga-Karlovy-Vary și 2 zile la Buda
pesta cu petrecerea revelionului la 
Praga, plus 500 lei numerar, toate bile
tele cu terminația 66694; 31) cîte un a- 
parat de radio DarclGe cu pickup, toate 
biletele avînd terminația 75619; 32) cîte 
un magnetofon Tesla Start si un cea
sornic deșteptător de voiaj U.M.F., toate 
biletele avînd terminația 13124; 33) cîte 
un aparat radio Melodia, toate biletele 

viduală (2000 m) rezervată juniorilor. 
în primul rlnd trebuie să remarcăm 
faptul că juniorul Gh. Radu (Olimpia) 
a realizat un nou record republican al 
probei cu timpul de 2:38,0 (vechiul re
cord al țării era de 2:39,4 și aparținea 
din 17 septembrie 1963 juniorului Emil 
Rusu). Este fără îndoială o dovadă că 
și în condiții atmosferice mai puțin 
bune — așa cum sînt cele în care se 
desfășoară acest final — se pot obține 
performanțe bune dacă alergătorii sînt 
bine pregătiți. Au avut loc seriile la 
juniori cat. î și a Il-a și sferturile de 
finală la juniori cat. a Il-a. Din des
fășurarea seriilor la juniori cat. I am 
mai remarcat performantele realizate 
de Emil Rusu (C.S.M. Cluj) 2:40,3, 
D. Panaitescu (Steaua) 2:42,3, Gh. 
Moldoveanu (Voința Ploiești) — 2:45,4 
și C. Grigore (Voința București) — 
2:45,6. In sferturi de finală la juni
ori cat. a Il-a s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : C. Grigor? 2:46,8 — 
I. Jianu 2:59,2; L. Mnațacanian 2:48,4 
— I. Chițulescu 3:00,0: P. Soare 
2:46,2 — M. Tiplea 2:53,7; Gh. Jurav- 
lea 2:50,8 — F. Novac 2:52,4. Din cau
za programului aglomerat întrecerile 
au depășit orarul prevăzut și astfel 
sferturile de finală la urmărire juniori 
cat. a Il-a s-au desfășurat — literal
mente — pe întuneric. Este necesar ca 
juriul concursului să ia măsuri pentru 
c.a principalele probe să se desfășoare 
în prima parte a programului cînd stai 
condiții de vizibilitate normală. ( De 
altfel considerăm că în general progra
mul a fost aranjat pentru ca întrece
rile care începe Ia ora 16 să se des
fășoare de-a lungul a 3 ore, iar în a- 
ceastă perioadă se înserează încă de 
la ora 18. Pentru remediere este nece
sar să se scoată din program o serie 
de probe de completare.

★

întrecerile campionatelor republicane 
continuă după următorul program : 
marți 8 octombrie de la ora 16 — con
tinuarea probelor de urmărire indivi
duală juniori, urmărire individuală se
niori pînă la semifinale, cursă cu adi- 
țiune de puncte pentru seniori: miercuri 
9 octombrie: semifinale și finale la 
urmărire seniori, 500 m cu start de pe 
loc juniori, eliminare juniori, demifond.

HRISTACHE NAUM

avînd terminația 54071; 34) cîte o bici
cletă Carpați și un aparat foto Smena 
toate biletele avînd terminația 7612; 35) 
cîte un aparat foto Orizont, un stilou 
Montblanc nr. 252, un pix cu pastă toate 
biletele avînd terminația 4998; 36) cîte 
un pickup Ziphona — P. 10—33.K., un 
serviciu de apă Arlechin, un creion me
canic Flaro-T, toate biletele avînd ter
minația 8406; 37) cîte un ceas de mînă 
Pobeda cu secundar mic, un stilou La
mar, toate biletele avînd terminația 
4364: 38) cîte 100 lei numerar toate bile
tele avînd terminația 573; 39) cîte 50 lei 
numerar toate biletele avînd terminația 
49.

Participanții vor trimite biletele cîști- 
gătoare de premii în obiecte la Direcția 
generală Loto-Pronosport, București, Cal. 
Victoriei nr. 9, prin scrisoare cu va
loare declarată după ce în prealabil au 
completat citeț obligatoriu cu cerneală, 
pe verso biletului, numele și pronumele 
și adresa exactă unde doresc să pri
mească premiul, cu gara de destinație 
(nu halta). Trimiterea biletelor cîștigă- 
toare se va face pînă la datele 12 no
iembrie 1963 după care biletele cîștigă- 
toare nedepuse sau neexpediate devin 
nule.

Premiile în bani se vor plăti prin toate 
casele raionale și agențiile CEC la pre
zentarea biletelor cîștigătoare începînd 
cu data de 14 octombrie 1963 și pînă la 
20 noiembrie 1963, dată după care bile
tele cîștigătoare neprezentate devin nule.

PRONOEXPRES

Premiile concursului Pronoexpres nr. 40 
din 2 octombrie 1963 :

Categoria I 1 varianta a 100.000 lei ; Ca
tegoria a Il-a 6 variante a 9.160 lei ; Cate
goria a III-a 50 variante a 1.183 lei ; Ca
tegoria a IV-a 258 variante a 294 lei ; Ca
tegoria a V-a 745 variante a 102 lei ; Ca
tegoria a Vl-a 3954 variante a 26 lei ;

Tragerea suplimentara : Categoria a Il-a 
8 premii ; Categoria a III-a 24 premii.

Reportul la categoria I pentru concursul 
următor este de lei 3.880.

Premiul de 100.000 Iei a fost obținut de 
participanta Vanvu Ana din Tr. Severin.

Tragerea următoare va avea loc la 9 oc
tombrie 1963 ia Craiova.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport)

Azi ultima zi
la concursul special 

PHOHOEXPRES



Ne vizitează:

La 7 octombrie a fost sărbătorită a XlV-a aniversare a proclamării 
Republicii Democrate Germane, prilej pentru oamenii muncii din 
țara prietenă de a trece în revistă realizările obținute în toate 

iomeniile de activitate, în construirea socialismului.
In această pagină vom oglindi cîteva din înfăptuirile realizate de 

nișcarea de cultură fizică și sport din R. D. Germană. Materialele aparțin 
edactorilor Manfred SEIFERT, Heinz ABRAHAM și Gert KILIAN de la 
DEUTSCHES SPORTECHO"

Din bilanțul sportivilor...
I La campionatele mondiale de sla- 
i nautic desfășurate în stațiunea 
thal (Austria), sportivii R. D. Ger- 
ne au cîștigat detașat locul I pe 
i. Cu acest prilej ei au cucerit 11 
dalii de aur.
» Cea mai bună echipă a cam- 
natului mondial de handbal tn 11 

acest an desfășurat tn Elveția s-a 
/edit a fi echipa R. D. Germane, 

nu a pierdut nici un meci, învin- 
d în finală cu 14—7 echipa R. F. 
rmane.
• Sportul de mase din R. D, Ger- 

ană a înregistrat în acest an fru- 
aase succese. In această direcție un 
bold deosebit l-au constituit întrece- 
e preliminarii din cadrul celui de

IV-lea Festival de gimnastică și 
ort de la Leipzig. Sub lozinca „o 
tă pe săptămînă, fiecare om prezent 
terenurile de sport", la competițiile 
mase organizate în R. D. Germană 
fost angrenați 4,5 milioane de oa- 

jni ai muncii.
• In 1963 numărul membrilor 
T.S.B. (Federația germană de gim- 
istkă și sport) a crescut la 1,5 mi- 
>ane.

O La „Cupa Europei" pentru sări- 
ri artistice, sportivii R.D. Germane 
i obținut primul loc pe țări. Cainpi- 
ina olimpică și europeană Ingrid 
rămer a cucerit două medalii de aur, 
r Dieter Pophal o medalie de aur. 

pică a R. F. Germane. Acum, în fața 
fotbaliștilor R. D. Germane stau două 
importante obiective: cîștigarea meciu
lui cu R. P. Ungară din cadrul opti
milor de finală ale „Cupei Europei" 
(primul meci se dispută la 19 octom
brie la Berlin iar revanșa la 3 noiem
brie la Budapesta) și calificarea in 
turneul final al J.O. de la Tokio.

• La cursa moiociclistă de 6 zile 
„Six Days", care a avut loc recent în 
R. S. Cehoslovacă, primul loc pe țări 
a fost ocupat de tînăra echipă a R. D. 
Germane.

• In taberele de schi rezervate șco
larilor, în luna februarie a.c. un nu
măr de 130 000 de școlari au învățat 
să schieze.

• Schiorii din R. D. Germană s-au 
afirmai în ultimii ani în probele de 
sărituri de la trambulină. La marele 
concurs de la Planica (R.S.F. Iugo
slavia) primele patru locuri au fost 
cucerite de sportivii din R.D.G.: Die
ter Bockelow, Helmut Recknagel, V. 
Klemm și Veith Kurt.

• „Cursa Păcii**  din acest an s-a 
încheiat cu un frumos succes al spor
tivilor din R. D. Germană. Klaus Am
pler s-a clasat primul în clasamentul 
general individual iar echipa R.D.G. 
a ocupat locul I în clasamentul pe 
echipe.

• La campionatele mondiale de ca- 
iac-canoe de la Jaice, R.D. Germană 
a obținut o medalie de aur în proba 
de caiac 4.

• Campionatele europene de talere 
de la Brno s-au încheiat cu victoria 
sportivului Kramer din R. D. Germană.

• Șl fotbalul a obținut în ultimul 
mp cîteva succese frumoase. Este 
>rba în primul rînd de victoria asu- 
•a reprezentativei R. S. Cehoslovace 
- vicecampioană a lumii și de aceea
n meciul de baraj cu echipa olim-

Printre cei
Atletismul din li. D. Germană a înre

gistrat In ultimii ani succese frumoase 
pe plan international. Datorită perfor
mantelor realizate, tn prezent din cele 
35 de probe olimpice, sportivii din R. D. 
Germană de fin la 19 probe rezultate su
perioare atlefilor din R. F. Germană.

Cu prilejul campionatelor internaționa
le ale R. P. Romtne, publicul din Bucu
rești — bun cunoscător al atletismului 
— va avea prilejul să aprecieze valoarea 
atle/ilor din R.D.G. La sprint — de pil
dă — va /i prezent noul recordman al 
R D. Germane. Peter Walach (S. C. 
Leipzig), care a alergat recent 10,3 pe 
100 m.

In probele de semifond și fond, atle- 
fii germani și-au cucerit un frumos pres
tigiu international. Cine n-a auzit de 
Manfred Matuschevski, care a obfinut 
pe 800 m un excelent 1:46,4 (cu două 
zecimi de secundă sub vechiul record al 
lui Rudolf Harbig) ? Un alt alergător 
valoros pe 800 m este Jilrgen May 
(1:47,8), care — după Siegfried Valen
tin — este al doilea alergător pe 1500 
m, cu 3:41,6. May este de profesie zia
rist sportiv la Erfurt și elev al antreno
rului Ewald Mertens, care în ultimii ani 
a crescut o serie de semifondiști valo
roși. De un renume international se bu
cură și Siegfried Hermann, care și la 
32 de ani se numără printre cei mai 
buni alergători pe 5000 m (13:49,2) și 
3000 m (7:51,2). Buhl (singurul dintre 
„așii" atletismului din R.D.C. care va 
lipsi la București deoarece s-a accidentat 
recent) are, de asemenea, o performanță 
strălucită pe 3000 m 7:37,6. Nu de mult, 
el a făcut o tentativă pentru doborîrea 
recordului mondial pe 3000 m, dar cu

—PORTRETE—
S. VALENTIN

Clubul: A.S.K. Vorwărts Berlin.
Anul nașterii: 1936.
Greutatea : 62,5 kg.
înălțimea : 1,74 m.
Practică atletismul de 9 ani.

performanță : 2:16,7.

Cele mai bune performanțe pe
ani. La 1 500 m: 1955 — 3:52,4;
1956 -- 3:44,0; 1957 — 3:42,0;
1958 -- 3:42,9; 1959 — 3:39,3;
1960 -- 3:38,7; 1961 — 3:42,1 ;
1962 — 3:44,2; 1963 — 3:39,4.

Pe 1 000 m -- cea mai bună

mai buni
150 de m înainte de sosire (pîna aci 
a alergat sub recordul mondial) a fost 
nevoit să abandoneze în urma unui 
daca j.

In probele de aruncări, atlefii R. D. 
Germane au făcut un salt apreciabil. Im 
greutate, Langer (24 ani, 1,92 m și 
105 kg) a corectat de trei ori recordul 
R. D. Germane, stabilindu-l acum la 
18,62 m. Deosebit de valoroși sînt atleții 
Milde la disc (constant în aruncări de 
55—58 m) și aruncătorul de ciocan 
Lotz (cu performanțe de peste 64 m). 
Dintre săritorii care vor evolua la Bucu
rești remarcăm prezența lui Preussger 
(4,85 m la prăjină) și a săritorului d» 
triplu Riikborn (16,35 m).

Și atletele din R. D. Germană au rea
lizat anul acesta performanțe bune. Spec
tatorii din București vor avea prilejul 
să aprecieze calitățile sprinterei Hane- 
lorc Raepkc (11,5 pe 100 m și 23,8 pe 
200 m) și în special rezultatele aruncă
toarelor de greutate, disc și suliță. 
Renate Garisch (17,32 m) și Marghitta 
Helmbold (16,75 m) sînt cele mai bune 
la aruncarea greutății. Renate Garisch 
este singura învingătoare a Tamar ei 
Press în acest an și, după cum declară 
antrenorul ei Hirschfeld, candidată la 
doborîrea recordului mondial. Și la disc 
există un „duet*  valoros: Lotz 54,93, 
Doris Lorenz (54,55 m).

Aceștia sînt la ora actuală cei mai 
buni atleți ai R. D. Germane, pe care 
spectatorii din București îi vor vedea 
„la lucru" în zilele de 12—13 octombrie 

se va vorbi poate și la
Jocurile Olimpice de la Tokio
și despre care

RENATE GARISCH

Clubul: Empor Rostock.
Anul nașterii: 1939.
Greutatea: 92 kg. 
înălțimea: 1,74 m.
Practică atletismul de 7 ani.
Cele mai bune performanțe la 

greutate pe ani: 1957 — 12,28 m ; 
1958 — 13,68 m; 1959— 15,13 m; 
1960— 16,08 m; 1961 — 17,18 m; 
1962 — 17,47 m ; 1963 — 17,32 m.

Performanțe deosebite: locul VI 
la J.O. de la Roma, locul II la 
campionatele europene de la Bel
grad și o victorie obținută în acest 
an în fața recordmanei mondiale 
Tamara Press.

Campioana mondială la handbal 
in 11. Echipa R.D. Germane după 
finala cu R.F.G. De la stingă la 
dreapta: S. Warm, D. Bernhard,
K.. Langhoff, H. Haberhauffe, P. 
Rretzschmar, II. Liedtke, K. Habler, 
W. Pappusch, K. Muller, K. D.

Matz, H. D. Weide. K. Prusse

Un sport preferat 
de mase: handbalul

Handbalul este un sport iubit de ti-, 
nerii muncitori, școlari și funcționari 
din țara noastră. Pe terenurile de sport 
amenajate în jurul caselor vezi adesea 
copii de vîrstă școlară care... bat min
gea cu mina... Se poate spune că hand
balul este mai popular chiar decît fot
balul.

Valoarea jucătorilor, atit la cel în 7, 
precum și la cel în 11, este apreciată 
pe plan internațional. In acest an, de 
pildă, la campionatele mondiale mas
culine de handbal in 11 R.D. Germană 
a obținut primul loc. Dar și la handbal 
în 7, masculin și feminin, echipele 
R.D. Germane joacă un rol de frunte 
în marile competiții.

Explicația rezultatelor de valoare 
trebuie căutată firește în baza de mase 
a handbalului. Tinerii iubesc acest 
sport și joacă cu plăcere atît handbal 
pe teren mic (în 7) cît și pe teren 
mare (în 11).

Federația de specialitate acordă o 
deosebită importanță angrenării tine
retului într-o activitate organizată. De 
exemplu, la Berlin, a devenit tradițio
nală organizarea unui turneu popular 
de handbal în 7. In acest an a avut loc 
cea de a lV-a sa ediție, la care au 
participat nu mai puțin de 130 de e- 
chipe cu un total de aproape 1500 de 
jucători. Competiția a fost organizată 
pe categorii (de vîrstă și valoare) 
atît pentru bărbați, cît și pentru femei. 
Ea a angrenat 24 de echipe A de ju
niori, 18 formații B de juniori, 3 echipe 
de junioare, 12 echipe de senioare și 
peste 70 de echipe de seniori. Alături 
de echipele formate din muncitori, elevi 
și studenți, la acest campionat au par
ticipat și formații de antrenori.

Bilanțul acestei competiții de masă 
a fost deosebit de rodnic. Din cei 1500 
de participant au fost remarcați 150 
de tineri, care probabil într-un viitor 
apropiat vor apare în rîndul celor mai
bune echipe.

Acesta este doar un exemplu de fe
lul cum se organizează intr-un oraș o 
competiție de masă la handbal. Ase
menea întreceri angrenează și în alte 
orașe din R.D. Germană sute și mii de 
tineri.

I----
Aspect din timpul unei demons

trații de gimnastică, pe stadionul 
central din Leipzig, in cadrul Fes
tivalului de gimnastică și sport — \ 
1963.



DE BASCHET
WROCLAV, 7 (prin telefon de la 

trimisul nostru special). Lanțul sur
prizelor continuă în sala Ludowa. 
Luni dimineață, de pildă, baschetba- 
listii belgieni, care porneau cu șanse 
reduse în fața Italiei, au jucat foarte 
bine, mai ales în atac, unde Aerts și 
Diercks și-au valorificat la maximum 
deosebita' lor fantezie, învingînd 
„squadra azzura" cu 76—75 (46—39). 
O altă performeră a celei de a patra 
zi ă campionatului european de 
baschet masculin a fost Finlanda. 
Reprezentanții peninsulei Scandinave 
au acționat, de această dată, cu multă 
prudență, întrecînd echipa Spaniei 
care, cu numai o seară înainte, învin
sese formația Franței. Finlandezii au 
știut să tempereze acțiunile ofensive, 
fin s-au angrenat în jocul deschis și 
rapid al ibericilor, cîștigînd în ultimele 
trei minute (cînd aveau în teren o for
mație de rezervă I) cu 83—79 (43—44). 
In celelalte meciuri s-au înregistrat 
următoarele rezultate: Iugoslavia — 
Turcia 
Olanda
Franța

Iată,

97—67 (50—33), Bulgaria — 
99—71 (46—32), Spania — 
86—70 (47—39).
deci, că lupta pentru califica

rea în primele patru locuri ale fiecărei 
serii continuă să rămînă deschisă. 
Desigur, excepții fac echipele Uniunii 
Sovietice și Iugoslaviei, care, după 
patru zile, sînt neînvinse. De aseme
nea, formația poloneză, purtată spre 
victorie la fiecare meci de o galerie 
rar întîlnită și care, în plus, a bene
ficiat pînă acum de arbitraje favora
bile, are și ea șanse la unul din locu
rile fruntașe. Pentru rest, însă, vor 
deeide partidele din ultimele trei zile.

După-amiază, reprezentativele R. S. 
Cehoslovace și R. D. Germane au fur
nizat o partidă viu disputată, al cărei 
rezultat a putut fi cunoscut de-abia la 
fluierul
priză a fost dominată de baschetbaliștii 
germani, care au impus un 'ritm rapid, 
convenabil lor. In partea a doua a întîl- 
nirii, scorul a fost mai echilibrat. Echi-

pa cehoslovacă a refăcut handicapul de 
patru puncte de la pauză, iar din minu
tul 35 scorul a alternat la diferență de 
un punct sau două. Cu 18 secunde 
înainte de sfîrșit, R. D. Germană avea 
un avans de un punct: 61—60. Arbitrul 
iugoslav Belosevici a acordat, însă, un 
fault în atac echipei germane. Pistelak 
a transformat ambele aruncări și astfel 
victoria a revenit selecționatei R.S. Ce
hoslovace cu 62—61 (34—38).

Prima repriză a meciului R. P. Po
lonă — Franța a fost oarecum echili- 

'brată. După pauză, însă, absența pivo- 
ților din formația franceză și apărarea 
în zonă slab aplicată, au fiertnis echipei 
poloneze să se distanțeze, iar lui 
Lopatka (26), Wichowski (24) și Lik- 
szo (11) să înscrie puncte prețioase 
atît pentru echipă, cît și pentru clasa
mentul coșgeterilor.

Marți e zi de odihnă pentru toate 
echipele. Campionatul se reia miercuri, 
cînd echipa romînă va juca cu Franța. 
In continuare, baschetbaliștii romîni 
vor întîlni joi formația Finlandei, iar 
vineri pe cea a R.D. Germane.

La închiderea ediției: U.R.S.S. — 
R. P. Romînă 64—54 ( 36—28), Un
garia —• Izrael 80—73 ( 35—38).

ADRIAN VASILIU

final al arbitrilor. Prima re-

Turneele echipelor de tenis de masă 
Voința București și C.S. M. Cluj in R. D. Germană

LEIPZIG 7 (prin telefon). După în- 
tîlnlnile de la Berlin, echipa feminină 
Voința București și formația masculină 
C.S.M. Cluj participă la un interesant 
concurs la Leipzig. In competiția care a 
început aici sîmbătă, s-au desfășurat 
pînă la ora cînd are loc convorbirea tele
fonică turneele pc echipe. Iată rezultatele 
tehnice: echipe femei: Voința (Geta Pi
tică 2 Manta Tompa 2 v., Eleonora 
Mihalca 1 v.) — R.D.G. tineret 5—0, 
Voința (Geta Pitică 2 v.» Marta Tompa 
2 Iudit Grejec 1 v.) — R. D. Ger
mană II (Riestcr, Stiebner, Geisler) 
5—0, R. D. Germană I—Voința Bucu
rești 5—3 : Kalweit—Tompa 0—2, Lem
ke—Pitică 0—2, Kunz—Mihalca 2—1, 
Kalweit—Pitică 2—0, Kunz—Tompa 
2—0, Lemke—Mihalca 1—2, Kunz— 
Pitică 2—0, Kalweit—Mihalca 2—1. La 
scorul de 5—1 in setul decisiv pentru 
Mihalca, aceasta a avut o hemoragie 
nasală, motiv pentru care meciul a fost 
întrerupt aproape o oră. Echipe băieți: 
C.S.M. — sei. Leipzig 5—0, C.S.M. (Bo
dea 2 v., Sentivani 2 v., Ilidveghi 1 v.) 
— R.D.G. tineret 5—0, C.S.M. (Bodea 
2 v., Ilidveghi 2 y., Sentivani 1 v.) — 
R.D.G II 5—1, R. D. Germană 1—C.S.M. 
Cluj 5—1: Pleuse—Bodea 2—0, Viebig-- 
Sentivani 0—2, Lemke—Ilidveghi 2—0, 
Pleuse—Sentivani 2—1, Lemke—Bodea 
2—0, Viebig—Ilidveghi 2—0. La tur
neul masculin a luat parte și o echipă 
combinată, alcătuită din tinerii jucători 
romîni Sergiu Luchian și Gelu Păun îm
preună cu sportivul bulgar Peev. Această

Campionatul mondial feminin
de pe

internațional de box

BUCUREȘTI 1963

SPLIT, 7 (Agerpres). — Meciurile 
celui de al 13-lea tur al campionatului 
mondial feminin de șah pe echipe s-au 
încheiat cu următoarele rezultate: 
R. P. Romînă-Belgia 1—1 (Nicolau- 
Loeffler 1—0: Perevoznic-Cuypers O-1)| 
Iugoslavia-Olanda 0,5—0,5 (1); R.D. 
Germană-Austriâ 1,5—0,5; R. F. Ger- 
mână-R.P. Mongolă 1—1; R.P. Bulga- 
ria-Scoția 1—0 (1); R. P. Polonă-Mo-

naco 1—0 (1); R. P. Ungară-S.U.A. 
0,5—0,5 (1).

Clasamentul înaintea ultimelor două 
runde: 1. U.R.S.S. 23 puncte; 2. Iugo
slavia 22,5 (1) puncte; 3. R.D. Ger
mană 18 (1) puncte; 4. R.P. ROMÎNĂ 
15,5 puncte; 5. Olanda 13,5 (1) punc
te; 6—7. R.P. Bulgaria, R. P. Ungară 
13 puncte și cîte o partidă întreruptă 
etc.

formajie a învins selecționata R.D.G. 
(tineret) cu 5—0 și a pierdut la Cerveno 
Zname Sofia cu 2—5, R.D.G. (juniori) 
cu 3—5 și R.D.G. (I) cu 0—5.

Duminică au început și meciurile din 
cadrul probelor individuale. Rezultate 
mai importante : simplu femei, turul I : 
G. Pitică—Schmidt 3—0, El. Mihalca— 
U. Straus 3—0, M. Tompa—Lehlcin 3-0, 
1. Crej’ec—Otto 3—0, tund al II-lea : 
G. Pitică—Beningliaus 3—1, El. Mi-Pitică—Beningliaus 3—1, El. Mi
halca—Lemke 3—2, M. Tompa—Riestcr 
1—3, I. Crejcc—Geisler 1—3. Simplu 
bărbați, turul I : Sentivani—Auerscliwald 
3—0, Bodea—Gcrdgikov 3—1, Hidve- 
ghl—Pornack 3—0, Păun—Ries 3—0, 
Luchian—Stocker 3—0, turul al II-lea: 
Sentivani—Scheingliick 3—0, Bodea—- 
Pleuse 1—3, Ilidveghi—Schmidt 3—1, 
Păun—Lemke 0—3, Luchian—Sivacev 
1—-3, sferturi de finală : Sentivani—- 
Lippert 3—2, Ilidveghi—Pleuse 0—3. 
Jocurile continuă.

NOI SUCCESE ALE SPORTIVILOR 
ROMÎNI

STOCKHOLM 7 (Agerpres). — Pti 
giliștii romîni s-au comportat remar 
cabil în cea de a doua reuniune in
ternațională de box, desfășurată dumi 
nică seara în orașul suedez Sundvall 
Din nou a terminat victorios semi 
greul Ștefan Papdurit, care l-a făcu 
k.o. pe norvegianul Einer Lerstad. C 
Crudu (cocoș) a dispus la puncte dc 
Con (Suedia), iar seniimijlociul C 
Niculescu a cîștigat prin descalificare:, 
lui Weidman (Suedia). T. Felea (mij 
locie) l-a întrecut la puncte pe nor
vegianul Rolf Beijen. M. Mariuțar 
(mijlocie) a pierdut la puncte întîl 
nirea cu norvegianul Guldbrandsen.

FOTBAL PE GLOB
CAMPIONATUL IN DIFERITE TARI

R.P. BULGARIA (etapa a 7-a) : Levski— 
Ț.D.N.A. 2—1, Lokomotiv Gorna Oreahovița 
— Spartak Sofia 0—0, Spartak Pleven — 
Cerno More Varna 3—1, Spartak Varna—Lo
komotiv Plovdiv 4—0, Marek Stanke Dimi- 
trovo—Slavia Sofia 0—0, Botev Plovdiv — 

Zaimov—Beroe 2—1, 
Russe 4—1. Cla-

Lokomotiv Sofia 0—0, 
Spartak Plovdiv—Dunav 
sament : Levski 12 p.

R.D. GERMANA (etapa 
Marx Stadt—Wismut Aue 
zig —S.C. Leipzig 3—0 1, Dinamo Berlin— 
Vorwdrts Berlin 1—4, Motor Jena—Turbine 
Erfurt 6—0 1 Motor Zwickau—Motor Steinach 
2-2.

FRANȚA (etapa a 6-a) : Toulouse—Stras
bourg 1—1, Racing—Bordeaux 3—1, Rouen— 
Reims 3—4, Rennes—Lyon 2—3, Nantes—Mo
naco 1—3, Valenciennes—Sedan 2—0, St. 
Etienne—Angers 2—2, Stade Franqais—Lens 
0—-3, Nice—Nimes 3—2. Clasament : Tou
louse. Reims si Monaco cite 7 p.

AUSTRIA (etapa a 6-a) : Grazer A.C. — 
Simmering 5—1, Kapfenberg—L.A.S.K. 3—1, 
Rapid—Dornbirn 4—0. Schwechat—Admira 
2—3, Wiener Neustadt—Wiener Athletik Klub 
4—3, S.V.S. Linz—Vienna 0—0. Meciul Aus
tria—W.S.K. a fost amînat. Clasament : Ra
pid 11 p din 5 meciuri, Schwechat 10 p, 
W.S.K. 9 p din 5 meciuri etc.

ANGLIA (etapa a 11-a) : Arsenal—Ipps- 
wich Town 6—0, Birmingham—Everton 0—2, 
Blackburn—Fulham 2—0, Blackpool—Not
tingham 1—0, Bolton—Manchester United 

0—1, Chelsea—Stoke City 3—3, Leicester—

a 6-a) : S.C. KarI
2—1, Chemie Leip-

, î/î >1ramninnafnlnii QiinnnnnozZ»wl fl

Despre pregătirile echipelor noastre

Burnely 0—0, Liverpool—Aston Villa 5—2 
Sheflield United—Tottenham 3—3, Wesi 
Bromwich Albion—Sheiiield Wednesday 1—3 
West Ham United—Wolverhampton Wande
rers 1—1. Clasament : Tottenham, Manches
ter United, Sheiiield United cite 11 p 
Blackpool 15 d etc.

ITALIA (etapa a 5-a) : Alalanta—Messina 
3—0, Juventus—Fiorentina 1—1, Lanerossi— 
Bari 2—1, Mantova—Torino 0—0, Milan—Ge
noa 3—1, Modena—Bologna 1—4, Spal— 
Internazionale 0—1. Boma—Lazio 0—0, Samp- 
doria—Catania 4—1. Clasament : Bologna 
și Milan cite 8 p, Juventus. Lazio si Lane
rossi cite 7 p.

R.F. GERMANA (etapa a 6-a): Pre*«ser  
MOnster—F.C. Kaiserslautern 0—0. S.y. Stut
tgart—Saarbrlicken 3—1, Meiderich—M 'ncher 
1860 3—0, F.C. Niirnberg—S.C.Karlsruhe 2—4. 
Hamburg S.V.—Herta 5—1, Borussia Dort
mund-Eintracht Frankiurt 3—0, Werder 
Bremen—F.C. Koln 3—4, Braunschweig- 
Schalke 04 4—3. Clasament : F.C. Koln 11 
p, Hamburg S.V. și Schalke 04 cite 9 p.

16 JOCURI INTERCLUBURI ȘI INTEBȚABI..

încă o săplămînă bogată în Jocuri Inter
naționale oficiale. Ca de obicei, programul 
începe miercuri. Pe... ordinea de zi, jocuri 
în cadrul „Cupelor' europene :

„CUPA CAMPIONILOR EUROPENI’ : Real 
Madrid—Glasgow Rangers (în primul meci: 
1—0), PSV Eindhoven—Esbjerg (in tur : 4—3J 
și Jeunesse d’Escli—Valkaskoken Haka Hel
sinki (în primul joe : l—4).

„CUPA CUPELOR*  : Linzer AK—Dinamo 
Zagreb (primul meci), Olympique Lyon— 
Odense—Olanda —(primul joc), Sporting Li
sabona—Atalanta (in tur : 0—2) și Celtic 
(Scoția) — F.C. Basel (in primul med : 5—1).

„CUPA ORAȘELOR TIRGURI’ : Lokomotiv 
Plovdiv—St. roșu (la Brașov : 3—1), Sarago- 
sa—Iraklis Salonic (3—0 in primul joc), 
Valencia—Shamrock Rovers (în prima edî- 
fie : 1—0).

Apoi, programul va continua sîmbătă șl 
duminică, de data aceasta cu intîlniri in- 
terțări. Dintre ele, patru au caracter ofi
cial. Primul dintre cele două tocuri U.R.S.S.- 
Italia, in cadrul optimilor „Cupei Europei’, 
se va disputa duminică la Moscova. In a- 
ceeași zi are loc returul partidei Irlanda— 
Austria (0—0 în primul joc). Celelalte două 
meciuri sînt programate sîmbătă în canjpio- 
natul interbritanic : Țara Galilor—Anglin' Ta 
Cardifl și Irlanda de Nord—Scoția la Bel
fast. In completare, două dispute amicale : 
Grecia—Polonia la Atena și U.R.S.S.—Po
lonia (formații olimpice) la Moscova.

— Și acum, vă rugăm 
să prezentați cititorilor 
noștri cele două loturi.

Un spectaculos plonjon al maestrului 
sportului Ilorațiu Nicolau.

emerit al

Intcrviu cu prof, ion Tacaci, antrenor federal
echipă a R.D.G. Ajxti me
ciurile cu Cehoslovacia 
și Ungaria. Modul în 
care se pregătesc jucă
toarele ne face să aștep
tăm cu încredere bilanțul 
participării lor: califica
rea la Jocurile Olimpice 
de la Tokio.

participante la 
a campionatelor

Cele 30 de echipe 
cea de a Vl-a ediție 
europene de volei se pregătesc intens; 
Fără îndoială că pe cititorii noștri 
cel mai mult îi interesează amănunte 
în legătură cu loturile noastre repre
zentative, ei vor să știe care este sta
diul de pregătire al acestora. Pentru 
aceasta ne-am adresat profesorului 
Ion Tacaci, antrenor federal, căruia 
i-am solicitat interviul de față.

— Au mm rămas doar două 
tămini pînă la „europene", 
este stadiul de pregătire a.1 
rilor noastre ?

săp-
Care 
lotu-

energie necesară unui turneu ce se 
anunță a fi deosebit de greu. In pre
zent, putem spune că s-au ameliorat, 
în bună parte, problemele de pregă
tire fizică și tehnică. Mai trebuie lu
crat însă, pe dezvoltarea gîndirii tac
tice, în special pentru realizarea unui 
joc cît mai variat în atac. In cadrul 
planului de antrenament sînt prevă
zute și jocuri de verificare, printre 
care unul cu Steaua 
sala Floreasca, ora 
Dinamo (la 13 oct., 
ca ora 18).

Dc peste hotare
încheiat meciul International fe- 
gimnaslică de la Schwerin în care

De la 21 septembrie cele 
republicane au intrat —

două
con-loturi 

form planului de pregătire — în ul
tima 
sept.
importante asigurarea 
sportive, ridicarea gradului general al 
pregătirii, omogenizarea din toate punc
tele de vedere a întregului lot. Cît 
privește subetapa a doua — ca să o 
numim așa — (1—21 oct.), ea trebuie 
să asigure forma maximă a echipei, 
dobîndirea energiei necesare pentru 
turneu. Realizarea obiectivelor pro
puse se va face prin efectuarea în 
această perioadă a unui număr de 13 
jocuri de antrenament și verificare. 
Se va pune un accent deosebit pe 
îmbunătățirea blocajelor și mărirea vi
tezei de deplasare în jocul din apă
rare, unde s-au manifestat încă defi
ciențe.

etapă. La fete, prima parte (23 
— 1 oct.) a avut ca obiective mai 

bazei formei

— Despre băieți 
spune ?

ce ne putefi

— Ultima etapă a 
line a început la 21 
fost, de asemenea, î 
.ubetape cu obiective precise. Prima 
(21 sept. — 6 oct.), a avut ca scop 
punerea în formă a jucătorilor și men
ținerea gradului de pregătire fizică. 
A doua, menținerea formei sportive, 
pregătirea n^orală, acumularea de

echipei mascu- 
septembrie și a 

împărțită în două

(la 12 oct., în
17) și ■ ' 
în sala

altul cu 
Floreas-

— Citeva cuvinte 
tivele echipelor noastre.

despre perspec-

— Cea de a Vl-a ediție se anunță 
fi dintre cele mai puternice. Avînda

în vedere posibilitățile echipei noastre 
masculine — fără să dovedim prin 
aceasta lipsă de modestie — credem 
că de astă dată vom reuși să cucerim 
invidiatul titlu. Dar, totul depinde de 
pregătirea morală a jucătorilor, de 
stăpînirea în joc și respectarea indi
cațiilor antrenorilor. Principalii adver
sari vor fi cu siguranță echipele 
U.R.S.S., Cehoslovaciei, Ungariei și 
Poloniei. Fetele au de trecut un ob
stacol greu încă din serie: puternica

— Echipele noastre re
prezentative, antrenate 
de N. Sotir și Șt. Roman, 
la băieți, N. Murafa și 
Gh. Bodescu, la fete, au 
aceeași caracteristică : pe 
lîngă jucători și jucătoare 
gată experiență, au fost 
elemente tinere, dornice de 
Iată echipele :

BĂIEȚI: Nicolau, Plocon, 
Grigorovici, Derzei, Șreiber, 
Miculescu, Soci, 
Ganciu, Coste și

FETE: Doina

cu o bo- 
introduse 
afirmare.

Elisabeta
Ana Mo-

A
• Alte delegații de sportivi și-au a- 

nunțat ziua sosirii. Astjel, echipa mas
culină a Italiei va sosi in Capitală la 
20 octombrie. O zi mai tirziu va ate
riza la aeroportul Băneasa un avion 
special din care vor cobori voleibaliștii 
finlandezi.

• La cursul de arbitri internațio
nali și-a anunțat participarea încă un 
arbitru polonez: Korwin Mieczyslaw.

® Printre participanții la campionate 
se vor mai număra: Alexandr Nikola- 
jevic (Iugoslavia), vicepreședinte al 
Federației Internaționale de Volei, și

Chezan, 
Iorga.
Ivănescu,

Drăgan,
Fierarii,
Bărbuță,

Lia Va-

GEN D
FederațieiFabio Uccelli, observator al 

italiene de volei.
• O telegramă sosită ieri dimineață 

pe adresa comisiei de organizare a- 
nunță loturile sportivilor sovietici la 
cea de a Vl-a ediție a „europenelor". 
Din echipa masculină fac parte cunos
cuta jucători Cesnokov, Sibiriakov, 
Merkulov, Voskoboinikov, Poiarkov, Ro- 
valenco, Gaikovoi, Burobin, Mond- 
zolevski, Raciarava, Ralacikhin, Bu- 
gaenkov. Mulți dintre ei sînt binecu- 
noscuți publicului bucureștean întruclt 
au jucat de multe ori în reprezentativa 
Uniunii Sovietice. In schimb, in echipa 
feminină sînt foarte multe nume noi.

nea, Natalia Todorovschi,
Goloșie, Ileana Enculescu, 
canu, Sonia Colceriu, Viorica Mirion, 
Cornelia Moraru, Doina Popescu, Ale
xandrina Chezan și Elena Florescu- 
Verdeș.

Interviu luat de

CONSTANTIN ALEXE

A
Lotul anunțat: Antonina Rizova, Li
dia Alexandrova, Ludmila Mihailov- 
skaia, Galina Cesnokova, Alisa Kra- 
șenikova, Ninel Lukanina, 
Titkhonina, Valentina Ramenek, 
Riskal, Tatiana Roșina, Marita 
șeva. Valentina Mișak.

T amara 
lnna 

Ratu-

și e-• Și-a anunțat componența 
chipa Finlandei (antrenor Kainu Mik- 
kola): Văino Enlund, Pcntti Aallonen, 
Heiki Jokela, Pertti Koskinen, Reino 
Kosonen, Alpo Kârkkăinen, Tauno 
Lahti, Matti Lehtonen, Arto Suonta- 
kanen, Osmo Tăhtinen, Niilo Uijas, 
Mikko Vâârânen.

• S-a
minin de ________
s-au întilnit echipele R. P. Polone și R. D. 
Germane. Gimnastele germane au terminat 
învingătoare cu scorul de 372,70—362,55 
puncte.

• Cursa clclistă internațională Paris — 
Tours desfășurată duminică de-a lungul a 
255 km a fost cîștigată de olandezul De 
Roo cu timpul de 6h 30:41,0.

• A luat sfîrșit turneul preolimpic de 
hochei pe iarba de la Lyon. In ultima zi 
au fost înregistrate următoarele rezultate : 
India — Anglia 2—0 ; Germania — Pakistan 
1—0 ; Japonia — Canada 1—0 ; Olanda 
— Italia 7—0 ; Franța — Belgia 3—1.

Turneul a fost cîștigat de echipa Indiei cu 
12 puncte urmata de Germania — 11 
puncte,

• Turneul internațional de tenis de cîmp 
de Ia Palermo a fost cîștigat de italianul 
Nicola Pietiangeli, care în finala l-a învins 
cu 6—4 ; 6—4 ; 6—4 : pe iugoslavul Bora 
Jovanovic.

• Selecționata masculină de volei o 
U.R.S.S., campioana mondiala, a Jucat lo 
Yokohama cu reprezentativa Japoniei. Me
ciul s-a terminai cu o surprinzătoare vic
torie a gazdelor la scorul de 3—0 (15—12 
17—15 ; 18—14).

• Pe stadionul .Cea de a 10-a aniversare*
din Varșovia, echipa selecționată mascu
lină de atletism a R. P. Polone a învins 
cu 113—99 puncte echipa R.F. Germane 
Proba de 100 m plat a fost cîștigată dc 
sprinterul Hebauf, cronometrat cu timpu 
de 10,3. Schmidt (R.P.P.) a realizat la triplu 
salt 16,08 m, iar recordmanul polonez Sidle 
a aruncat sulița la 81,72 m. IATA ALTE 
rezultate mai importante : 400 m Badensk; 
(R.P.P.) 46,4 ; lungime Schmidt (R.P.P.]
7,74 m ; ciocan Cieply (R.P.P.) 65,56 m ;
1500 m Baran (R.P.P.) 3:45,7 ; disc Piatkow
ski (R.P.P.) 56,31 m ; 400 m garduri Gie- 
rajewski (R.P.P.) 51,5 ; 200 m Rodefeld
(R.F.G.) 21,5 ; greutate Komar (R.P.P.) 18,5<
m ; 800 m Krueger (R.F.G.) 1:51,5; 10 000 m 
Kubicki (R.F.G.) 30:01,8; 5 000 m Zimnț
(R.P.P.) 14:12,6; prăjină Lehnertz (R.F.G.;
4,60 m ; ștafetă 4x100 m R.F.G. 40,2 ; ștafete 
4x400 m R.F.G. 3:08,8.

In orașul Kassel s-au întilnit sîmbăte 
și duminică intr-un meci amical reprezen
tativele feminine de atletism ale R. P. Po
lone și R. F. Germane. Au cîștigat gazdele 
cu scorul de 131,5—117,5 puncte.
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