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Vești din asociații
SĂRBĂTOARE SPORTIVA 

LA RTURENI

Intr-una din duminicile tre
cute, baza sportivă din Riu- 
reni (raionul Rm. Vîlcea) a 
cunoscut o mare afluență de 
spectatori. Colectiviștii venise
ră cu mic, cu mare, la mani
festațiile sportive organizate 
de consiliul asociației Re- 
c ol ta-Rî nre ni. întrecerile au 
constat din probe de atle
tism, meciuri de lupte, jocuri 
de volei, jotbal etc. Puncte

dr mare atracție ale acestei 
..duminici sportive* au fost 
probele distractive ca. de 
exemplu, câtărarea pe „sttlpul 
cu premii*

C. Marinoiu — coresp.

ANGAJAMENT CARE 
PRINDE VIAȚA

UN

Combinatul de cauciuc-

sportive

Campionatele internaționale 
de atletism ale R. P. Romîne

• 1500 m o cursă de o valoare excepționala • se
a numeroase recorduri • Aseară au sosit

așteaptă corectarea
primii oaspeți

,ouă zile ne mai despart de începerea întrecerilor celei de a XV-a 
'campionatelor internaționale de atletism ale R. P. Romîne, cea 
îsantă competiție preolimpică organizată în acest an în întreaga 
pă cum am mai anunțat, la startul diferitelor probe vor fi 
i atleți care aspiră la un loc în echipele țărilor t~~ ; "
3 olimpică din capitala Japoniei.

lor pentru

ediții a 
mai in- 
Europă. 

prezenți nume- 
marea confrun-

uă alergători — sub 3:45,0
— la 1 500 m

,a startul cursei de 1 500 m 
vor alinia o serie dintre cei 
i valoroși participași la edi- 
din acest an a „internațio- 

eior" noastre. Apreciind șan- 
; concurenților după rezul- 
•le pe care le-au întregistrat 

''.cursul acestui sezon și ur- 
uid constanța manifestată 
ei în diferitele concursuri 

care au participat, Siegfried 
lentin (R.D.G.) — record- 
nul lumii în proba de 1 000 m 
3,7 —- ne apare ca principal 
□rit în cursa de duminică, 
inul acesta Valentin a reali- 

3:39,4 (al treilea rezultat 
opean) care-i probează din

valoarea. Dar cursa de 
m, ca în atîtea alte ocazii, 

suficiente posibilități de 
tactic care pot răsturna 

și pronosticurile cele mai

într-o singură cursă, pe stadio
nul Republicii. Vă puteți închi
pui că pentru calificarea în fi
nală se va da o luptă acerbă în 
serii și abia după aceasta, cei 
mai buni 6 vor putea să discute 
despre victoria în cursa finală.

La
Jilava, Concursul pentru cuce
rirea Insignei de Polisportiv 
se bucură de o largă popu
laritate. O bună parte din cei 
1600 de membri UCFS de 
aici și-au exprimat dorința de 
a participa la concursurile or 
ganizate în vederea trecem 
normelor

Zeci de tineri și tinere par
ticipa în prezent cu regulari- 
talc la întreceri. Ș-ati trecut 
norme în cadrul triatlonului, 
crosului și ciclismului. După 
cum ne-au informat activiștii 
clubului, la o recentă consfă
tuire organizată pentru discu
tarea felului în care se desfă-

șoară concursurile pentru tre
cerea normelor, consiliul aso 
ciației de la Combinatul de 
cauciuc Jilava sa angajat S3 
depună toate eforturile pentru 
ca în această toamnă 100 de 
tineri și tinere să îndepli 
nească normele cerute de Insig
na de Polisportiv. Este un an 
gajament care prinde 
prin activitatea de

C. Aurel

DE LA 90 LA

zi
via ți 

cu zi

— coresp.

450...

ani a luatIn urmă cu șase . . „ _ 
ființă în orașul Tg. Neamț 
asociația sportivă Progresul. 
In momentul înființării aso
ciația număra doar 90 de 
membri iar acum, în urma unei 
largi activități sportive des
fășurate, numărul membrilor 
UCFS a ajuns la 430. In pre
zent. asociația are secții de vo
lei, tir, tenis de masă, șah 
etc. și dispune de o frumoa
să bază materială

lEPl, LA ANKARA

gfried Valentin (R.D.G.), creditat cu rezul
ți de 3:39,4. este principalul favorit al 

cursei de 1 500 m

plin
1 500 
oferă 
ordin 
chiar ,. ,
„sigure". Să nu uităm că du
minică, alături de Valentin, 
vor mai fi prezenți în întrecere 
cîțiva concurenți cu un frumos 
renume în arena internațională. 
Este vorba de: Jiirgen May 
(R.D.G.) 3:41,6 ; Tomas Salinger 
(Cehoslovacia) 3:42,2; Erich 
Niephagen (R.D.G.) 3;42,3 ;
Alan Simpson (Anglia) 3:43,3; 
Heinz-Gerd Dolirman (R.F.G.) 
3:43,7; Ivan Bielițki (U.R.S.S.) 
3:43,8; Gerard Vervoot (Franța) 
3:44,6; Rudolf Klaban (Austria) 
3:44,6 ; Karl-Uno Olofsson 
(Suedia) 3:44,8 etc.

Statist icile 
care le avem 
la concursurile 
ternaționale din 
cest sezon, ne ara
tă că anul acesta 
n-a existat nici o 
altă cursă, pe con
tinent, cu o parti
cipare atît de valo
roasă, cum va fi 
cea de pe stadio
nul Republicii. Fă
ră îndoială, Sieg
fried Valentin este 
favorit, dar să ve
dem cum va ști să 
se descurce în fața 
asaltului urmărito
rilor săi.

pe 
de 
in-
a-

Cea mai rapidă 
cursă de 100 m.

Rezultatele ulti
melor concursuri 
arată forma bună a 
celor mai mulți din
tre protagoniștii 
cursei de 100 de 
metri. In cele trei 
serii, de cîte 8 con
curenți, vor lua par-
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R. P. Romină-Turcia 0-0
(Continuare în pa

te, sîmbătă,
Schumann
a alergat 
ori 10,2 sec, Bassirou Doumya

printre alții, Heinz
(R. F. G.) care 
recent de două

ROMEO VILARA
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Dpnata Govoni (Italia) este una din cele mai valoroase sprin
tere europene din acest sezon: 11,6 sec pe 100 ni și 23,8- sec 
pe 200 m. Ea a clștigat in 1962 titlul de campioană internațio

nală a R.P.R. la 200 tn

ANKARA 9 (prin telefon) Pe 
stadionul „19 Mai“ din capitala 
Turciei s-a disputat azi, în mij
locul unui interes deosebit (50 000 
de spectatori) cel deal nouălea 
meci dintre reprezentativele Ro- 
mîniei și Turciei.

Avem lovitura de începere și ini
țiem primele atacuri : în min. 3 
Pîrcălab cîștigă primul duel cu 
fundașul Yalcin, impetuosul lui 
adversar, și pasează lui Constan 
tin. Din poziție clară, acesta reia 
defectuos pe lîngă bară și pier 
dem o bună ocazie de 
scorul. In continuare 
țiativa. In min. 6 
sprjntează cu balonul 
trimite la Dridea 1 și 
ge defectuos. 
Constantin care, 
tuație, nu poate fructifica areas 
tă nouă ocazie. Echipa noastră 
practică un fotbal clar și ordo 
nat în atac, în timp ce apărătorii 
intervin cu promptitudine, anihi- 
lînd acțiunile formației turce. In 
min. 9 un șut al lui Ugur e res

a deschide 
avem ini 

Constantin 
la picior, 

acesta tra 
Turgay respinge la 

surprins de si

(Senegal) recordman al țării 
sale cu 10,2. Alți doi concurenți 
sînt creditați cu rezultate de 
10,3 sec: Jivko Traikov (Bulga
ria) și Peter Wallach (R.D.G.), 
alți patru se prezintă la star
tul probei cu 10.4 sec: Heinz 
Erbstrosser (R. L). G.), Mihail 
Bicivarov (Bulgaria), Boris Sav- 
ciuk (U.R.S.S.) și Bernard Lai- 
debeur (Franța). încă patru 
alergători au obținut 10,5 sec.: 
Alexandru Tudorașcu (Romînia), 
Pauli Ny (Finlanda), Marc Ber
ger (Franța), Rooney (Anglia). 
In afara lor toți ceilalți concu
renți au performanțe între 10,6 
—10,8 sec.

Un asemenea lot de concu
renți n-a mai fost încă prezent,

Succese ale aeromodelismului nostru

STEFAN PURICE A STABILIT
DOUĂ NOI RECORDURI INTERNAȚIONALE

r

SPORTIVĂ
ACTUALITATEA SPORTIVĂ

Recent, aeromodelistul Ște
fan Purice, maestru al sportu
lui, a stabilit două noi recor
duri internaționale de aeromo- 
delism, în categoria elicopte
relor inonopală cu motor me
canic. Lansat de pe aerodro
mul Clinccni, aeromodelul a 
urcat în zbor 3750 m, între- 
cînd cu 742 m vechiul record 
ce aparținea tot aeromodelistu- 
lui Purice. Ca timp de zbor 
modelul a stabilit performan
ța de 2 ore 53 min. 37 sec., 
rezultat care constituie de a- 
semenea nou record interna
țional. Vechiul record era de

1

urmărit 
cu un 

a fost, 
de

oră 30 min. 49 sec. 
[inea aeromodcliștilor 
tici.

Aeromodelul a fost 
în zbor de un avion, 
barograf la bord și
abandonat la înălțimea 
3750 m, după 2h53’37”, cînd 
avionul și-a terminat autono
mia de zbor.

Noile performante ale aero- 
modelistului Ștefan Purice au 
fost comunicate Federației A 
eronautice Internationale pen 
tru a fi omologate ca recorduri 
internaționale în clasa F 2 B.

pins de Da teu in corner, dar lo
vitura de colț rămîne fără rezul
tat. Jocul devine tot mai dispu
tat și echipa noastră dovedește o 
preocupare 
practicarea unui fotbal de bun ni 
vel tehnic. Fazele se succed cil 
repeziciune la poarta lui Turgay. 
Pîrcălab combină cu Dridea 1 și 
cu Constantin, 
turci, în ultimă instanță, 
balonul în corner. 0 acțiune a lui 
Lefter e anihilată de Ivan (min. 
13). Două minute mai tîrziu be
neficiem de o lovii ură liberă și 
Petru Emil trimite balonul afară.

In continuare, echipa noastră 
păstrează inițiativa : Constantin 
trage periculos pe lîngă poartă. 
Un contraatac al gazdelor est© 
respins de Koszka. El scoate mm 
gea din picioarele lui Metin. Pir- 
călab se impune, dar spărturile 
pe care Ie provoacă în apărarea 
echipei turce nu sînt valorificat© 
de ceilalți înaintași. In același 
timp, pe partea stîngă, llaidu 
dă randamentul așteptat. Este 
morat de intrările ferme ale 
Candemir.

In min. 30 Ugur pasează 
Lefter care, neglijat de apără
torii noștri primește mingea ne
stingherit, îl depășește pe Kosz- 
ka și trage periculos. Datcu re
ține print r-un reflex. Minutul 32 
aduce prima schimbare în echipa 
noastră : Crăiniceanu ia locul lut 
llaidu pe extremă. El se va do
vedi mai combativ, mai inspirat 
și va realiza (chiar în prima re
priză) cîteva curse în „slalom" 
printre apărătorii turci, creind o- 
cazii bune. Reprezentativa Turciei 
contraatacă sporadic. Atacul nos
tru acționează bine în teren dar 
nu finalizează, așa cum se în- 
tîmplă și în min. 40 cînd Pir- 
călab, pus în acțiune de Petru 
Emil, demarează pe extremă, cen
trează periculos în fața porții, 
dar nici un jucător romîn nu se 
află în traiectoria balonului. Pe
tru Emil se intercalează și el în 
linia de atac, trage h poartă.

accentuată pentru

dar apărătorii 
trimit

nu 
ti 
lui

Iul

R. BALABAN

(Continuare în pag. 3-a)

Duminică, la Dinamo,

icurs internațional de viteză pe zgură
adionul Dinamo — special amenajat — va găzdui 
linică dimineața primul concurs internațional de 
zâ pe zgura din țara noastră. La întreceri și-au 
nțat participarea Regvart Drago și Perko Drago 
I.F. Iugoslavia) — cei mai buni specialiști iugoslavi 
viteză pe zgură, precum și doi valoroși alergători

R.P. Bulgaria. Din țara noastră au fost șelecțio-
Ion Cucu. Gh. Volculescu, Al. Șînca, M. Alexan- 

scu, C. Radovici și Al. Pop. Concursul se va deș
ira cu începere de la ora 10. Vor avea loc 11 
îșe a cîte trei alergători. Punctajul 2—1—0.

LOTURILE DE POPICE LA LUCRU

pe patinoarul artificial acoperit din Opava și vor 
susține cîteva jocuri amicale de verificare cu echipe 
din prima categorie a campionatului cehoslovac. Tur
neul de pregătire se va încheia la 25 octombrie, cînd 
iotul nostru se va înapoia în țară și-și va continua 
pregătirile pe patinoarul artificial

„CUPA FEDERAȚIEI" LA BASCHET
FEMININ

Centre sportive de selecție 
pentru copii, ca caracter permanent

Istăzl de la ora 16, la 
ma Unirea începe un 
icurs de verificare a 
urilor reprezentative 
popice, în vederea 

Unirilor cu R. D. 
rmană. Concursul

masculin va continua 
mîine si se va încheia 
sîmbătă, iar cel femi
nin se va desfășura 
sîmbătă si duminică, pe 
aceeași arenă.

pentru a da posibiH- 
tate echipelor feminine 
bucureștene să-și ve
rifice stadiul de pre
gătire în vederea cam
pionatului republican (a 
cărui începere a fost 
amînată), F.R.B. va or
ganiza duminică în sala 
Floreasca o competiție 
fulger „Cupa Federa

ției". La întreceri (e- 
liminatorii) vor parti
cipa: Știința, Rapid, 
Voința, .Unirea, I.C.F., 
Olimpia, Mătasea-Du- 
dești și Progresul. Cu 
acest prilej, jucă
toarele își vor trece 
normele „Concursului 
pentru Insigna de Poli
sportiv”.

Luptătorii romîni au plecat 
în R. P. Bulgaria

HOCHEISTII ROMÎNI 
IN R. S. CEHOSLOVACA

ilele acestea. Iotul reprezentativ de hochei pe 
■ața al țării noastre a plecat în R S. Cehoslovacă, 
invitația clubului Slezan Opava. Cu acest prilej 
heiștii noștri vor face o serie de antrenamente

Intre 10—13 octombrie, la Sofia, se desfășoară me
morialele „Dan Kclev' la lupte libere și ^Nikola Pe
trov' la lupte clasice. La întreceri participă luptă
tori din U.R.S.S., R.P. Ungară, R.D. Germană, R.P. Ro- 
tnînă, R.S. Cehoslovacă, R.S.F. Iugoslavia, R.P. Polonă, 
Italia, Franța și Suedia.

Printre sportivii noștri care au făcut deplasarea la 
acest concurs se află Szabad, Țăranu, S. Popescu, 
Ciorcilă, Tăpălagă, Geantă, Chirilă, Stîngu și alții.

Școala sportivă de elevi nr. 2 
din Capitală se bucură de o fru
moasă reputație în sportul șco
lar. De aici au fost promovate o 
serie de elemente talentate care 
au obținut performanțe demne de 
remarcat.

De curînd conducerea școlii a 
întreprins o nouă acțiune de de
pistare și de pregătire a celor 
mai talentați elevi, care să ur
meze cursurile școlii sportive. In 
acest scop se vor organiza încă 
din această lună centre sportive 
de selecție pentru copii, cu ca
racter permanent. Se primesc În
scrieri la secțiile atletism, 
gimnastică (sportivă și artistică), 
baschet, volei, handbal, notație, 
tenis, polo pe apă, caiac-canoe, 
fotbal și schi.

înscrierile se fac prin centrele 
permanente de selecție de la sta
dionul „23 August". Sînt admiși 
elevii și elevele născuți în anii 
1952—1954, pentru secțiile polo, 
natație. gimnastică artistică; cei 
născuți în anii 1949—1950 pen
tru celelalte ramuri de sport.

Iată cîteva centre permanente 
unde copiii se pot înscrie în 
cursul lunii octombrie: ATLE
TISM (copiii născuți după 
1948 stadionul „23 August". în 
fiecare marți între orele 8—10 și 
16—18; GIMNASTICA (copiii 
născuți după 1951) în sala din 
str. Austrului nr. 33. în fiecare 
miercuri între orele 8—10 și 17— 
18 iar Joia între orele 7.30— 
9,30 în sala Recolta (penlru 
băieți); VOLEI (copiii născuți

după 1949) în fiecare marți și Joi 
intre orele 8—10 și 15—17 la 
stadionul „23 August"; FOTBAL 
(copiii născuți după 1948) la sta
dionul „23 August", în fiecare 
sîmbătă și luni intre orele 8-11, 
15—17; TENIS (copiii născuți 
după 1952) în fiecare luni intre 
orele 9—11 și 15—17 și în fie
care joi între orele 9—12 și 15— 
17 la centrul de antrenament 
nr. 2.

Pentru informații și amănunte 
privind organizarea acestor cen
tre și înscrierea copiilor pentru 
practicarea ramurilor sportive 
preferate, cei interesați se pot 
adresa la sediul Școlii sportive 
de elevi nr. 2. str. Trafem W* 
165, telefon: 21.55.05,



CICLISM

Azi, la Progresul,

începe întilnirea internațională de tenis 
Știința București — Akademic Sofia

Iubitorii tenisului din Capitală vor avea trei zile plăcute. Astăzi, 
vineri și sîmbătă, pe terenurile Progresul se desfășoară întilnirea inter
națională de tenis dintre echipele Știința București și Akademic Sofia. 
Oaspeții, care au sosit marți, au în rîndurile lor pe campioana Bulgariei, 
lulia Berberian, pe cea de a doua clasată, Nadejda Teodorova, și pe al 
patrulea jucător bulgar. Ștefan Țvetkov. Conducătorul delegoției oaspe, 
tov. Iosif Kuciukov, conferențiar universitar, ne-a făcut” următoarea 
deC'°Vizita noastră în frumosul oraș București ne bucură foarte mult 

Sîntem înconjurați cu multă căldură, ne simțim excelent și sîntem con
vinși că întrecerile dintre tenismanii de la Știința și Akademic vor deveni 
tradiționale, vor contribui și mai mult la o cunoaștere reciprocă, la strîn- 
gerea legaturilor de prietenie dintre noi".

La întîlnirile cu sportivii bulgari, clubul Știința va fi reprezentat 
de Alexandru Bardan, Ecaterina Horșa, Dan Dimache, Gheorghe Slapciu, 
Ștefan Burciu, Șerban Basarab, Daniela Sotiriu etc.

Joi și vineri, întrecerile vor începe la ora 15.

...

DfSPRE 0 ANUMITA TENDINȚA, DĂUNĂTOARE,
IA UNII DINTRE JUCĂTORII ECHIPELOR NOASTRE

Juniorul GH. RADU (Olimpia) învingător 
în două probe ale campionatului republican

Celo mai multe din relatările asupra eta
pei a V-a a campionatelor republicane de 
handbal în 7 au scos în evidență faptul 
că numeroase partide au iost de un nivel 
tehnic bun, spre satisfacția iubitorilor aces
tui sport. Numărul acestora va crește cu 
siguranță dacă echipele noastre fruntașe 
vor continua să se pregătească cu toată 
seriozitatea în așa fel incit sâ ofere cit 
mai multe Jocuri de calitate, demon- 
strînd întreaga gamă de subtilități teh
nice șl tactice, care fac din handbalul 
în 7 un spoit captivant. Există însă, o con
diție : jucătorii să nu se lase „furați" de un 
asemenea joc și să... uite poarta, pentru 
câ și handbalul se joacă pe goluri. Or, 
etapa de duminică (asemenea ocazie ne-au 
oferit și meciurile precedente) a subliniat

Astăzi, la „Dinamo":

DERBIUL DINAMO-STEAUA
Tn cadrul campionatului repu

blican masculin, astăzi au loc trei 
întîlniri :

Dinamo București — Steaua, 
întilnirea are loc,’ de la ora 15, 
pe terenul din incinta velodromu
lui Dinamo.

Știința Galați — Rapid București.
C.S.M.S. lași — Rafinăria Te- 

leajen.

o astfel de tendințâ, foarte dăunătoare, 
mai ales la jucătorii tineri. Iată două exem- 
ple concludente.
• Firește că in întilnirea masculină Di

namo București—Știința Galați nu era 
greu de bănuit cine va învinge. Dar. cu 
toată superioritatea dinamoviștîlor (concre
tizată piuă la urmă într-o victorie con
cludentă. cu 28—11). așteptam totuși ca 
studenții gălățeni, recent promovați în pri
ma categorie, să arate că merită acest 
lucru. De-a lungul întregului meci, ei s-au 
complăcut într-un joc, frumos de privit poa
te, dar în care rareori am văzut intenția 
de a ataca poarta echipei Dinamo. De 
cite ori treceau în atac, handbaliștii gălă
țeni plimbau mingea în jurul semicercului 
de la 9 m, etalînd cu acest prilej o se
rie de cunoștințe tehnice din cele mai avan
sate. Toate acestea însă, se terminau tot 
la semicercul de la 9 m sau prin șuturi 
care nimereau în blocajul apărării adverse 
și în afara porții. Rezultatul ? Doar 11 go
luri în 60 de minute de joc. Concluzia care

STEAUA Șl I. C. ARAB ÎNVINGĂTOARE
ÎN JOCURILE DE IERI

Campionatul republican de polo a 
programat ieri două meciuri, la Arad 
si la Timișoara, în cadrul returului, 
lată rezultatele:

I. C. ARAD — CR1SUL ORADfeĂ 
3-2 (1-0, 1-1, 0-1, 1-0).

INDUSTRIA LINII TIMIȘOARA - 
STEAUA BUCUREȘTI 1-9 (0-2,
.0—2, 0—4, 1—1).

CLASAMENT
1. Steantx București 

: 2. Dihciiho Bhcixtești 
■ 3. Știința București
4. Crișul Oradea
5. Știința Cluj

;S. Ind. Linii Timișoara 
Î7. I. C. Arad 
ț 8. Mureșul Tg. Mureș
9. C.S.M. ClUj

10. Rapid București

LA ZI :
15 13 2 0 100:16 28
14 13 1 0 95:22 27
14 7 2 5 55:44 18
14 7 2 5 45:41 16
14 6 3 5 52:38 15
15 4 4 0 58:93 11
14 4 2 8 34:67 10
13 3 1 9 20:65 7
14 2 2 10 30:62 6
13 1 2 10 25:70 4

Luînd în discuție contestația echipei 
fCrișul Oradea la meciul din flitul cam
pionatului cti Mureșul, F.R. Natație a 
■dat cîștig de cauză echipei orădene. 
■Astfel că în clasament, în locul rfczdl- 

f fătului de pe teren (2—2) este trecui 
îscorul de 8—1 (scorul cel mai mart 
sal etapei respective) în îavoarea Crl- 
șuluL 

se trage de aici este că echipa din Galați, 
în componența căreia intră o serie de ju
cători tineri cu frumoase perspective (Pădu
re, Icnescu, Opriș etc.) trebuie să se preo
cupe mai mult la antrenamente de crește
rea eficacității acțiunilor ofensive. Sâ nu 
fim însă, greșit înțeleși. Nu sîntem împo
triva procedeelor tehnice de o mare subti
litate, care contribuie la creșterea specta
culozității jocului. Dar cînd aceste „artifi
cii" devin un scop în sine, atunci apare 
pericolul de a uita că asemenea procedee 
tehnice trebuie să ducă neapărat la înscrie
rea de goluri. Deci, joc cit mai spectaculos, 
dar și eficace.

@ Rapid a trecut anul acesta Ia o acțiu
ne serioasă de reîmprospătare a cadrelor 
primei echipe, promovînd cu curaj o serie 
de jucători tineri, majoritatea formați la 
S.S.E. nr. 2 din București. Desigur că o a- 
semenea acțiune nu poate da imediat roa
de. Este necesară o anumită perioadă de 
adaptare și încadrare a noilor jucători în 
formație, de omogenizare. Jucătorii aceștia 
însă, trebuie feriți de aceeași tendință de 
care aminteam mai sus. Ultimele evoluții 
ale Rapidului au subliniat mai mult preo
cuparea pentru joc spectaculos (ceea ce 
nu este de loc rău) și mai puțin preocupa
rea pentru eficacitate (ceea ce nu-i bine). 
In momentul de față, la Rapid se resimte 
lipsa șuturilor puternice și de la distan
ță ; în schimb, se multiplică combinațiile 
in jurul semicercului, rămase nefinalizate 
sau încheiate cu aruncări prea puțin pu
ternice și ușor de blocat.' Deci, aceeași 
situație ca și la Știința Galați. în plus, 
trebuie să remarcăm că echipa Rapidului 
tinde sâ devinâ o formație de o reprizâ : 
în prima joaca bine și chiar conduce (cu 
Dinamo Buc., Dinamo Bacău) sau se men
ține la o diferență minima (Steaua). Iar în 
a doua „dispare0, pierde direcția porții. 
Astfel că la ora actuala. Rapid are o si
tuație precară în clasament (pe ultimul 
loc, cu un singur punct...).

(C. G.)

Campionatele
(Urmare din pag. 1)

Dacă timpul va fi bun și concurenții 
nu vor avea vînt potrivnic, cu sigu
ranță că recordul campionatelor inter
naționale (Vladimir Suhariev — 
10,3 sec), unul dintre cele mai vechi 
pe tabloul de onoare (1951), va fi 
cel puțin egalat, dacă nu vom asista 
pe stadionul nostru chiar la un 10,2 sec. 
Numele și valoarea participanților sînt 
o garanție în această privință.

O situație identică se prezintă și în 
întrecerea sprinterelor pe 100 m. Cu
baneza Miguelina Cobian (campioană 
mondială universitară la Jocurile de 
la Porto Alegre) și atleta din R.D.Q. 
Hannelore Raepke, au înregistrat, de 
mai multe ori în acest sezon, rezulta
tul de 11,5 sec, iar Gundula Diel 
(R.D.G.), Donata Gorani (Italia) și 
Eva Lehocka (Cehoslovacia), au rea
lizat 11,6 sec. Alte cîteva dintre pro
tagoniste se prezintă cu rezultate de 
sub 11,9 set. Se poate trage concluzia 
că și la această probă recordul cam
pionatelor (Hannie Bloemhof — 11,6 
sfec) își are orbie numărate I

Alte recorduri își așteaptă 
„corectarea"

Dacă, de pildă, despre cifrele recor
dului Illi Vladimir Kuț 28:59,2 (reali
zat lă ediția din 1955 a „interhațiofia- 
leiOt") se poate prevedea că vor Con
tinua să mai figureze pe tabelul de 
onoare al Campiohatelor, deși Horst 
FlossbacH (R.F.G.) 29:25,8; Friedrich 
Janke (R.D.G.) 29:34,2 — cîștigătorul 
medaliei de argint la C.E. de la Belgrad 
—, Arthur Hannemann (R.D.G.) 
29:34,4, au o bună valoare, și tot ăȘa 
despre recordul de 1,85 m de la înăl-

Spectatorii continuă să manifeste un 
interes major față de actuala ediție a 
campionatelor republicane de ciclism 
pe pistă. De altfel, marți după-amiază, 
ei au avut ocazia să asiste din nou 
la doborîrea unui record republican. 
Autor, tot juniorul Gh. Radu de la 
Olimpia București care, în mare formă 
în momentul de față, a reușit in semi
finalele probei de urmărire individuală 
(2000 m) să realizeze 2:36,6 — nou 
record de juniori al R.P.R. (vechiul re
cord era de 2:38,0 și fusese stabilit 
tot de Gh. Radu luni 7 octombrie 
1963). Ceea ce subliniază valoarea a- 
cestui pistard este faptul că a reali

Gh. Radu (Olimpia), campion de juniori al R.P.R. la urmărire individuală fi
500 m cu start de pe loc

zat noul record în compania lui Emil 
Rusu — cel care deținuse recordul 
pînă la desfășurarea actualelor cam
pionate republicane.

In continuarea campionatelor repu
blicane, marți după-amiază s-au des
fășurat semifinalele probei de urmărire 
individuală la juniori cat. a 11-a. P. 
Soare l-a întrecut pe Juravle (2:46,5 
—2:50,8), iar C. Grigore, după o 
luptă pasionantă, pe L. Mnațacanian 
(2:56,5—2:57,9). In finală C. Grigore 
(Voința) l-a depășit și pe P. Soare 
(Steaua) cîștigind astfel concursul re
publican (2:42,4—2:43,4). Clasament 
final: 1. C. Grigore, 2. P. Soare, 3. L. 
Mnațacanian, 4. Gh. Juravle.

Juniorii de cat. I și-au disputat sfer
turile de finală. Cei calificați în semi- 

internaționale de atletism ale R. P. Romine
țime femei al Iolandei Balaș (1960 
și 1961), în schimb despre multe alte 
recorduri se poate prevedea că vor su
feri corectări serioase în întrecerile de 
sîmbătă și duminică. Unul aproape 
cert, tot atît de sigur ca cel de la 
prăjină, va fi înregistrat la săritura 
în lungime femei. La această probă re
cordul campionatelor (6,14 m — Nina 
Kazmina 1957) este asaltat de 6 atlete: 
Vlasta Prikrilova (Cehoslovacia) 6,47; 
Helga Hofmann (R.F.G.) 6,32; Barbel 
Geissler (R.D.G.) și Eilen Ort (Olanda) 
6,31 ; Viorica Viscopoleanu (Romînia) 
6,11 și Deiana lorgova (Bulgaria) 
6,09.

Tot atît de sigură este și îmbunătă
țirea recordului la greutate femei, 
probă în care —. în primul rînd — 
Renate Garisch (R.D.G.) — cîștigă- 
toarea medaliei de argint la „euro
penele" din 1962 — cu rezultatul său 
din acest an (17,32 m), poate corecta 
cea mai bună performanță a inter
naționalelor (16,20 m — Galina Zî- 
bina 1955).

★
Aseară, tîrziu, au sosit în Capitală 

primii oaspeți ai „Internaționalelor" : 
atleții cubanezi, finlandezi și norve
gieni.

PARTICIPANT! DE SEAMA :

EEF KAMARbEEK (OLANDA)

Anul acesta, pentru prima oară în 
istoria competiției, este programată 
proba-probelor, decatlonul. La între
ceri va lua parte și cunoscutul sportiv 
olandez Kaniaerbeek. El a mai Concu
rat la „internaționale", în 1956, cînd 
s-a clasat pe locul Iii la 110 mg 
(14,8 s'ec).
Atletul olandez a realizat în proba 

celor... zece probe Un rezultat remar
cabil : 7 724 p, fiind clasificat al patru
lea în Europa la campionatele de anul 
trecut, de la Belgrad. 

finale au realizat următoarele rezultate: 
Gh. Radu 2:36,6 — Emil Rusu 2:39,1, 
Panaitescu l-a învins pe Ghitea. In fi
nală Gh. Radu (Olimpia) — 2:38,5 l-a 
întrecut ușor pe D. Panaitescu (Steaua) 
— 2:45,5. Clasament final: 1. Gh. 
Radu — campion de juniori al R.P.R./
2. D. Panaitescu; 3. Emil Rusu; 4. I. 
Ghitea.

Tot marți au început și întrecerile 
probei de urmărire seniori (4 000 m). 
După desfășurarea seriilor au avut loc 
semifinalele. Silviu Duță (Steaua) — 
5:22,6 n-a avut aproape ce „discuta" cu 
S. Ariton (Voința) — 5:40,6, C. Dumi
trescu (Olimpia) l-a prins din urmă.

Foto: T. Roibu 
pe C. Ciobanu (Voința Ploiești), Gh. 
Bădără (Din.) — 5:22,0 a luptat se
rios cu Fr. Gera (Voința) — 5:24,0, 
iar V. Voloșin (Steaua) a fost obligat 
să se întrebuințeze la maximum pen
tru a-1 depăși pe colegul său de club 
I. Ardelcanu (5:22,9—5:23,4). Continua
rea probei a avut loc miercuri după- 
amiază.

C. Dumitrescu — favoritul probei — 
l-a întrecut în semifinale pe V. Voloșin 
(5:18,0 — 5:21,0), iar Gh. Bădără a 
dispus de S. Duță (5:20,8 — 5:23,0). 
In finală O. Dumitrescu a pornit ex
trem de tare și a reușit chiar de la 
început să-i ia un avans de 10 m ad
versarului său Gh. Bădără. Acest a- 
vans s-a mărit cu fiecare tur parcurs, 
astfel că în final C. Dumitrescu a ter

Eef Kamerbeek s-a născut a 17 martie 
1934 la Eindhoven. Are 189 cm și 
91 kg. Iată-i evoluția rezultatelor t

1955 5945 p 1959 7103 p
1956 65.09 p 1960 7236 p
1957 6422 p 1961 7594 p
1958 6784 p 1962 7724 P

HELGA HOFFMANN (R. F. G.)

Sportiva vest-germână este o atletă 
multilaterală. Deși proba se de bază 
este săritura în lungime (în 1962 a fost 
a doua performeră mondială cu 
6,35 tn), ea a obținut rezultate valo
roase și la 80 mg (11,1 sec), dar mai 
ales la pentatlon (la C.E. de la Bel
grad a cîștigat medalia de bronz cu 
rezultatul de- 4676 p).

Helga s-a născut la Saarbruckcn, 
24.9.1937. La București va lua parte

Dorel Comșa 10,6 sec și Mihai Mureșanu
10,7 sec pe 100 metri

La sfîrșîtul săptâfnînii trecute s-a 
desfășurat pe stadionul din Poiana 
Brașov competiția de atletism pe echi
pe, dotată cu „CUPA POIANA". La 
întreceri au luat parte reprezentati
vele regiunilor Brașov, Ploiești și 
Argeș care se pregătesc în vederea 
participării la finala campionatului 
republican pe echipe de regiuni (Con
stanța, 19—20 octombrie).

în ciuda timpiilui rece au fost în
registrate cîteva rezultate bune. In 
fruntea lor se situeâză, fără discuție, 
cele de la 100 tn: Dorel Comșa 10,6 
sec., rec. regional și Mihai Mureșan 
10,7 sec. Pe 200 m, Comșa a obținut 
21,9 sec., performanță cu care a ega
lat recordul regiunii Brașov. 

minal învingător detașat. C. Dumitrescu 
— 5:18,3; Gh. Bădără — 5:28,7. Cla
samentul final al întrecerii de urmărire 
individuală seniori arată astfel 1 1. G. 
Dumitrescu (Olimpia) ; 2. Gh. Bădără 
(Dinamo) ; 3. Silviu Duță (Steaua); 4. 
V. Voloșin (Steaua).

Miercuri a mai avut loc și proba de 
500 m cu start de pe loc rezervată ju
niorilor. Gh. Radu (Olimpia) a obținut 
o nouă și prețioasă izbîndă cucerind pri
mul loc și titlul de campion republican. 
Iată clasamentul probei: 1. Gh. Radu 
(Olimpia) 37,4 sec (recordul țării este 
de 37,1 sec.); 2. D. Panaitescu (Steaua) 
37,6 scc ; 3. M. Popescu (Dinamo) 37,9 
sec. Astăzi după amiază, Incepind de 
la ora 16, se desfășoară pe velodromul 
Dinamo campionatul republican de de- 
mifond (antrenament mecanic) și se- 
mifond senieri 51 de fure, iar mîine la 
aceeași oră urmărire pe echipe seniori, 
semifond juniori și eliminare.

HRISTACHE NAUM

Jocuri interesante 
in „Cupa Dinamo"

Dispute interesante, unele chiar pa
sionante, iată caracteristica generală 
a meciurilor disputate în cadrul „Cupei 
Dinamo". Echipele au manifestat — 
în stadiul actual de pregătire — unele 
deficiențe de ordin tehnic, dar au com
pensat prin dîrzenia și voința majo
rității jucătorilor și jucătoarelor. Din
tre echipe au plăcut prin comportare, 
mai ales, formațiile Progresul (fete) 
și Dinamo (băieți). Jocurile disputate 
duminică s-au încheiat cu rezultatele:

FEMININ : Progresul — C.P.B. 3—0 
(12, 9, 5) și Dinamo — Voinla 3—1 
(15—5, 15—17, 15—9, 15—11).'

MASCULIN: Dinamo — Olimpia 
3-1 (15-12, 15-11, 18-20, 15-4). 
Al doilea meci, Steaua — Progresul, 
nu a mai avut loc, deoarece Progresul 
nu s-a prezentat ? | ? I

Competiția continuă azi, în sala Di
namo, de la ora 16, cu jocurile i 
Voința — Progresul (f), Dinamo — 
C.P.B. (f), Dinamo — Progresul (m) 
și Steaua — Olimpia (m). (Gh. Tu- 
dose, coresp.).

la lungime și la 80 m garduri. Iată-i 
evoluția rezultatelor la lungime;

1956 6,02 1960 6,20
1957 5,98 1961 6,19
1958 5,97 1962 6,35
1959 5,93 1963 6,32

★
Bilete de intrare pentru Campiona

tele internaționale de atletism se gă
sesc de vînzare la casele obișnuite ale 
I.E.B.S. Biletele cu preț redus, pentru 
elevi și studenți, se distribuie la sediul 
Consiliului orășenesc al UCFS în dimi
neața zilelor de joi, vineri și sîmbătă. 
La întrecerile de pentatlon și decatlon, 
de sîmbătă și duminică dimineața, in
trarea va fi gratuită.

Alte rezultate: BARBAȚI: 800 m: 
C. Șfeffinescu (PI.) 1:58,7; 110 mg: 
V. Gcorgescd (PI.) 14,9; 400 mg: V. 
Georgescu 57,0; 10 km marș: I. Ba- 
bole (Br.) 48:15,5; Înălțime: X. Boboc 
(PI.) 1.90; suliță: H. Wentzel (Br.) 
65,63; disc: V. Sălăgean (Br.) 50,94; 
FEMEI: 100 m: S. Anghelescu (Br.) 
12,8; 200 m: V. Gabor (Br.) 26,8; 
400 m: V. Gabor 59,5; lungime: J. 
Balea (Br.) 5,40; înălțime: N. Bales 
(Br.) 1,45; disc: L. Oros (Br.) 40,70; 
suliță: M. Citirea (Br.) 39,13.

Organizarea concursului, asigurată 
de comisia regională de atletism 
Brașov, a fost la înălțime.

C. GRUIA — coresp. regional
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R. P. ROMÎNĂ TURCIA 0-0
(Urmare din pag. 1) nu a mai

de piciorul lui Saba- 
tot lui, dar șuteaiă 
poartă.

se lovește 
îi revine 

in pe lîngă 
epriza a doua, jocul ia un carac-

Juptă acerbă, caracter imprimat 
ipa turcă care a practicat un joc 
resărat cu multe faulturi, de pe 
•ărora mulți dintre jucătorii noș 

avut de suferit, iar Țîrcovnicu 
obligat să părăsească definitiv 
Echipa Turciei atacă continuu, 

dtă îndîrjire. Acțiunile ei s1nt 
anfuze, lipsite de o idee tactică

In această perioadă jucătorii 
au luptat cu multă ardoare, dar 
tai construit aefiuni clare ca în 
repriză. In atac, aportul lui Con* 
a scăzut. Randamentul liniei s-a 

it și prin ieșirea lui Țîrcovnicu, 
cu Nunweiller IV. Datorită aces-

tor perturbări echipa noastră 
valorificat mijlocul terenului și »upe- 
rioritatea tehnică manifestată 
za I. Ca o consecință, atacul 
mai slab. Totuși, de cîteva ori, atacan- 
ții noștri sînt pe punctul de a înscrie. 
Crăiniceanu și Nunweiller IV întîrzie 
să paseze lui Petru Emil sau Dridea I, 
care așteptau complet demarcați. Mii 
trebuie semnalată faza din min. 64 cînd 
Dridea I, scăpat singur spre poart» 
lui Turgay, a fost „secerat" în careu 
tocmai cînd se pregătea să șuteze. Ar
bitrul nu acordă decît lovitură indirec
tă ! Constantin execută lovitura Ia Nun
weiller III, care reia cu capul, pe lingă 
bară. Gu 8 minute înainte de final, Dri- 
des este înlocuit cu Manolache, care 
aduce prospețime în linia de atac.

Pe scurt, ultimele 45 de minute de 
joc s-au caracterizat printr-o luptă îndîr- 
jită în care echipa noastră arătînd o

în repri- 
acționează

orientare tactică superioară a știut să 
contracareze atacurile impetuoase ale for 
mafiei gazdă.

Arbitrul J. Zogas —• Grecia a con 
dus formațiile :

R. P. ROMINA : Datcu — Popa, Nun 
weiller III, Ivan — Petru Emil, Koszka 
— Pircălab, Constantin, Dridea 1 (min. 
82 Manolache), Ți rcovnicu (min 60 
Nunweiller IV), Haidu (min. 32 Clăi- 
nieeanu).

TURCIA : Turgay — Candentir, Sa- 
bahattin, Yalcin (min. 62 Sureya) — 
Suat, Seref — Tarik, Bird, Metin (min. 
70 Senol), Lefter (min. 56 Nedim), 
Ugur.

U. T, A. — Vojvodina 1-0 (0-0)
ARAD 9 (prin telefon). După două 

infringed la scor suferite in fata echi
pelor Știința Timișoara și Farul Cons
tanta, echipa iugoslavă Vojvodina No- 
visad a pus un accent deosebit oe apă
rare in meciul cu U.T.A., urmărind cu 
orice

In 
filor 
deni, 
mult, 
ultimele lor evoluții. Cei 5 înaintași de 
la U.T.A. au jucat slab. De altfel, in 
toată repriza 1 nu s-a tras nici un șut 
pe spațiul porții, introducerea in echi
pă, in cea de-a doua repriză, a lui Chi
vu și Selimesi l, in locul lui Ț'irlea și 
Leac, a dat un plus de vitalitate ata-

chip evitarea unei noi injrlngeri. 
jocul de slabă calitate al oaspe- 
s-au angrenat și fotbaliștii ară- 
de la care publicul aștepta mai 
mai ales dacă ținem seama de

culut textiiist. La numai 4 minute de 
la reluare, in urma unei combinații reu
șite cu Tomeș. Chivu inserte spectacu
los unicul gol al partidei.

UT .A.: Coman — Pecican. Caoaș, 
Neamtu — Comisar. Met-, as — Leac 
(Selimesi I), Tomeș (Chivu). Țirlea 
(Tomeș), Floruț. Farcaș.

VOJVODINA : Stankovici — Tadl- 
șin. Jergid, Hevm (Santa) — Senkin, 
Nestivski — Verner, Radosao (Pan
kov). Lambi, Sekeres, Pusibrk.

D. NADOLU — coresp.

Actualități

0 COMPORTARE CARE NEPlULTUriEȘTE

. R. (tineret)—Turcia (tineret) 0-1 (0 0)
( 9 (prin telefon de la trimisul

recut puține minute de la sfîrși- 
tide!; spectatorii părăsesc în tă- 
bunele, vădit nemulțumiți de com-
i reprezentativei noastre de tine-
ii mai rămîn grupați în jurul apa- 
dc radio portative ascultînd ulti- 
linute ale jocului de la Ankara, 
sesc pe componenții selecționatei 
în cabină. Triști, îngîndurați, nu
c să privească pe nimeni în 

u pierdut din nou, deși, de astă 
;pre deosebire de meciul dc la 
iu luptat mult pentru un rezul- 
arabil. Mai îngîndurați par Pav- 
i Matei. Primul nu-și poate ierta 
că, deși singur în careul ,,mic“, 
cu putere, mult peste bară (min. 

• Matei poartă vina (dintre cele 
ri) de a fi executat afară (min. 
lovitură de la 11 m.
viei și Matei nu au făcut ex- 
de lă nota comună a întregii 
— nervozitate excesivă și, deci, 
ire în acțiuni. Și în aceasta tre- 
utată în primul rînd explicația 
' enumerate mai sus, ca și a 
comportări de ansamblu a selec- 

noastre de tineret. Numeroase 
au greșit adresa, numeroase șu- 
u nimerit ținta, în primul rînd 
za pripelii de care au dat do- 
â 14 jucători de cîmp folosiți, 
fără de aceasta, reprezentativa 
a greșit și la capitolul tactică : 

în jocul de uzură convenabil 
>r (mai puțin tehnici), a folo- 
> des în atac centrările înalte 
porții, permițînd stoperului Ta- 

foarte bun la jocul cu capul — 
tarului Ilmaz I, foarte înalt, să 

sau să culeagă totul.
și orientare greșită a avut-o ata- 
după pauză, deși antrenorii au 
nodificări structurale introducînd 
e intervale de timp pe Frățilă, 
i și Moldoveanu.

Nc-am pus la un moment dat între
barea : în cazul în care Pavlovici și Ma
tei ar fi fructificat cele două mari oca
zii, concluziile noastre ar fi suferit vreo 
schimbare ? Nu I Hotărît nu 1 Pentru 
că — repetăm — reprezentativa de ti
neret a țării noastre a evoluat la un 
nivel nesatisfăcător; s-au înregistrat 
slăbiciuni în toate compartimentele și în 
plus cu greu putem remarca pe vreun 
component al formației.

Federația romînă de fotbal trebuie să 
analizeze cu toata seriozitatea compor
tarea pe care au avut-o în ultimele me
ciuri jucătorii reprezentativei noastre de 
tineret. Este evident că această echipă 
n-a fost pregătită în mod corespunzător, 
deși ea'are importantul rol de a forma 
schimbul de mîine al primei noastre re
prezentative, de a-i da acesteia, cit de 
curînd, elemente tinere bine pregătite.

Oaspeții s-au bucurat mult de suc
cesul realizat. Au luptat mult, pentru 
fiecare balon, s-au orientat în general 
spre o apărare prudentă, întărită, fără 
să neglijeze însă acțiunile ofensive. Ei 
au avut puține ocazii de gol, fruetifi- 
cînd una (min. 51) cînd C. Dan, czitînd 
între doi adversari, a permis interului 
dreapta Alban să înscrie printr-un șut 
trimis de aproape. Ar fi de 
totuși formației oaspe jocul 
ționist practicat după înscrierea 
în dorința de a păstra cu orice 
zultatul.

Arbitrul Gabor Soos (R.P.U.) a con
dus satisfăcător următoarele formații:

R.P.R. tinerel: Andrei (min. 77 Ur- 
ziceanu) — Pal, C. Dan, Hălmăgeanu 
— Jamaischi (min. 65. D. Popescu), 
Surdan — Matei, Dumitriu II (min. 50 
Frățilă), Adam (min. 55 Pavlovici), D. 
Popescu (min. 65 Badea), Badea (min. 
65 Moldoveanu).

Turcia tineret: Ilmaz I — Erkan, Ta
lat, Bulent — Iuksel, Nevzat — Ilmaz 
II, Alhan, Giiven, Ralimi, Selim.

reproșat 
obstruc- 
golului, 
preț re-

G. N1COLAESCU

Echipa Steagul roșu Brașov - eliminată
din „Cupa orașelor tirgari“

PLOVDIV, 9 (prin telefon). In lo
calitate s-a desfășurat astăzi meciul 
retur din cadrul „Cupei orașelor tîrguri" 
între echipele Lokomotiv Plovdiv și 
Steagul roșu Brașov. Victoria a reve
nit fotbaliștilor gazdă cu scorul de 
2—1 (2—0). Intîlnirea a oferit faze 
mai interesante doar în repriza a II-a, 
prima parte a meciului caracterizîn- 
du-se printr-un joc slab din partea am
belor formații. Fotbaliștii bulgari, pro- 
fitînd de două greșeli serioase ale por
tarului romîn Haidu, au reușit ca în 
numai două minute să înscrie două go
luri la două lovituri de colț, prin sto
perul Mitin și extrema stingă 
(min. 38 și 39).

In partea a doua a meciului 
romînă joacă mai bine și creează
roase acțiuni de atac la poarta adversă.

Kolev

echipa
nume-

După ce Seredai trimite 
bară, ratînd o ocazie clară 
tot el este acela care In 
minut de joc reduce din scor, înscriind 
un gol spectaculos. Astfel Lokomotiv 
Plovdiv cîștigă cu 2—1. învinși și în 
primul meci, cu 1—3, fotbaliștii bra
șoveni au fost eliminați din „Cupa 
orașelor tîrguri".

Arbitrul cehoslovac Vențel a condus 
următoarele formații t

Lokomotiv : Boncev — Beghearov, 
Mitin, Manolov — Boițev, Boiadiev — 
Mladenov, Kancev, Andonov, Iliev, 
Kolev.

Steagul roșu: Haidu — Campo, Je
nei, Naghi — Pescaru, Sigheti — Ha- 
șoti, Năftănăilă, Seredai, Ciripoi, Se
limesi.

balonul în 
de a înscrie, 

penultimul

JOCUL SIDERURG1STUL - 
PETROLUL, LA FOCȘANI

Intrucît terenul din Galați este sus
pendat pe o etapă, meciul Siderurgis- 
tul — Petrolul Ploiești se va disputa 
la Focșani. Partida va avea loc sîm- 
bătă.

De asemenea, este suspendat și te
renul echipei Gaz Metan Med aș. De 
aceea, jocul Gaz Metan — C.S.M. 
Reșița va avea loc duminică la Sibiu, 
cu începere de la ora 10.

ELECTRICA FIENI — DINAMO VIC
TORIA BUCUREȘTI 2—3 (0-3)

FIENI 9 (prin telefon). In prima 
parte a meciului, restanță din etapa da 
duminică a categoriei C, oaspeții au 
jucat mai tehnic și au înscris de trei 
ori prin Feodot (min. 2), Nuțu (min. 
25) și Georgescu (min. 41). In cea 
de a doua, inițiativa a aparținut gaz
delor, care, cu tot efortul depus, n-au 
putut egala. Scorul a fost redus da 
Podină (min. 52) și Preda (min. 60). 
In min. 80 Podină a fost accidentat și 
a părăsit terenul.

AVRAM GHEORGHE — coresp.

Au început campionatele republicane
Trăgătorii și iubitorii tirului din tara 

noastră au așteptat cu nerăbdare înce
perea campionatelor republicane ediția 
1963. Cei peste două sute de sportivi 
care au luat parte la deschiderea festivă 
de pe poligonul Tunari și-au făcut multe 
planuri, și-au pus multe speranțe în po
sibilitățile lor de a realiza performanțe 
valoroase în probele la care concurează. 
Este știut faptul că actualele campiona
te republicane coincid ca timp cu J.O. 
de la Tokio și ca atare performanțele 
trebuie să constituie cel mai bun pri
lej de verificare în acest sens. Poate, 
datorită acestui lucru, majoritatea țin- 
tașil-or au intrat pe standurile de tragere 
cu o stare de emotivitate exagerată, 
chiar din prima zi de concurs.

Să relatăm însă faptele. In proba de 
armă liberă calibru redus, primul tricou 
de campion al țării a revenit lui I. Sirbu 
(Steaua), care a totalizat 589 p. Este o 
cifră bună dar nu îndeajuns de mulțu
mitoare față de performanțele înregistra
te pe plan internațional și chiar față 
de cele obținute în campionatul rezer
vat juniorilor. Ceea ce ni se pare mai 
nefiresc este faptul că ceilalți trăgători, 
componcnți ai lotului olimpic, au obținut 
rezultate mult mai slabe, rezultate 
cu care în multe întîlniri internaționale

In prima manșă, Ia talere aruncate din 
șanț, concurenții au fost pur și simplu 
enervați de funcționarea defectuoasă a 
aparatelor de aruncat și de calitatea ne
corespunzătoare a talerelor. S-au dat 
cîte patru-cinci comenzi de pe un post, 
fără ca talerul să apară întreg. Intr-un 
cuvînt, aparatele noastre de 
respectivă nu mai corespund 
actuale.

Față de rezultatele realizate 
namente, așteptam mai mult 
concurenții de pistol viteză.

la proba 
cerințelor

în antre- 
și de la 
Dar cum

DN0SF9BT • PRONOEXPRES • PRONOSPORT
272 lei report la Loto-Central pentru tragerea din 11 octombrie
> scurtă întrerupere, meciurile din 
ttul categoriei A își fac din nou 
în programul concursului Prono- 
41 din 13 octombrie.

lînd partide de mare atractivitate 
rlul european și autohton, acest 
va solicita mult „inspirația" par- 
)r.
pasionantă de la începutul cam- 
r a furnizat pînă în prezent sur- 
fioase care au adus premii im-

pa acestei săptămîni elementul 
" se anunță ca inevitabil.
ntarea combinată cu inspirația, 
ca pariicipanții „în formă* să ob- 
nvidlat premiu de 100.000 lei.

rENȚIA PARTICIPANTILOR !

meciurile Dinamo Bucu- 
— Steaua și Rapid — Pro
se disputâ luni și respectiv 
că dimineața, ele rămîn va
in concursul nr, 41 din 13 
arie a.c.

Concursurile Sportexpres nu se dezmint. 
Ele furnizează de fiecare dată surprize plă
cute.

Cîștîgătorii celorlalte autoturisme sînt ru
gați să trimită de urgență biletele cîști- 
gătoare.

PREMIILE ÎNTREGI ȘI SFERTURI LA 
TRAGEREA LOTO-CENTRAL DIN 

4 OCTOMBRIE A. C. s
Premiul suplimentar II : 1 variantă a 

9.635 lei și 1 variantă a 2.408 lei ; Catego
ria I : 13 variante a 4.491 lei și 7 variante 
a 1.122 lei ; Categoria a Il-a : 14 variante 
a 3.580 lei și 18 variante a 895 lei ; Cate
goria a IlI-a : 27 variante a 2.022 lei și 23 
variante a 505 lei ; Categoria a IV-a : 42 
variante a 1.338 lei și 30 variante a 334 
lei ; Categoria a V-a : 57 variante a 923 
lei și 59 variante a 230 lei ; Categoria a 
Vl-a : 85 variante a 674 lei și 53 variante

a 168 lei ; Categoria ,a Vil-a : 94 variante 
a 537 lei și 117 variante a 134 lei ; Catego
ria a VIII-a : 130 variante a 421 lei și 109 
variante a 105 lei.

PRONOEXPRES

La tragerea concursului special Prono- 
expies din 9 octombrie 1963, au lost extrase 
din urnă următoarele numere :

32 22 35 36 46
Numere de rezervă : 39 26

EXTRAGERE SUPLIMENTARA
Faza I : 32 39 31 1 2
Faza a II-a : 16 13 31
Fond de premii : 701.904 lei.
Tragerea următoare va avea 

octombrie a.c., în București.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport
Maestrul emerit al sportului 1. Sirbu a ciștigat primul titlu dc campion 

republican pe anul 1963

Nu uitați? Azi ultima zi la Loto-Central

De la I. E. B. S.
i cîl mal multe variante pentru 
letirs.

tragerea concursului Sportexptes 
luat numai de cîteva zile, cîștîgătorii 
Stor premii au Început să ie 
silei participantul Teodcru Adrian 
rești a și iniiat în posesia unui 
i „Waitbuig* pe care l-a obținut 
cdhcurs.
nenea un participant din Sibiu a 
ă este posesorul unui bilet cîști- 
auto turism..

îiiciților cîștigătoii lămîne des- 
urmînd a fi completată cu noi 

ne.

ai
de

Pentru campionatele internaționale de 
letism ale R.P.R. din 12 și 13 octombrie 
pe stadionul Republicii, biletele se găsesc 
de vîrizdre la casele obișnuite : str. Ion 
Vidu, Pronosport cal. Victoriei nr. 2, agen
ția C.C.A. Bd. 6 Martie, stadioanele „23
August", Republicii, Diridmo și Ciulești.

★
Casele de mai sus vînd șl bilete pentru 

jocurile de iotbal din cadrul campionatu-

lui cat. A, de pe stadionul „23 Augt 
PROGRESUL—RAPID de duminică 13.X. 
10 (biletele cu 
STEAUA de luni 
seria 3).

,23 August" : 
vw —v- — ora

Seria 31). și DINAMO— 
14.X. ora 15,30 (biletele cu

★
centrul de inițiere la înotS-a redeschis _ 

pentru copii de la bazinul acoperit Flo- 
reasca. înscrieri și informații la comple
xul Floreasca, telefon 11.64.06.

Se aduce la cunoștința solicitanților de abonamente la campionatele 
europene de volei câ acestea se pot ridica începînd de astâzi de la 
I.E.B.S., str. Vasile Conta nr. 16, etaj VII, serv. Manifestații Sportive.

nu am avea șanse de a ocupa primele 
locuri. Este cazul să insistăm asupri 
acestui lucru, deoarece în cursul anului 
antrenorii noștri nC-au încredințat că 
unele rezultate slabe nu trebuie să ne 
alarmeze, întrucît forma maximă a spor
tivilor va fi atinsă abia la campionatele 
republicane. Timpul a trecut și 
ajunși și în această etapă. Ce ni 
te spune acum cînd componenții 
olimpic nu și-au atins decît în 
baremurile fixate la una din 
clasice, considerată de către trăgători 
ca o probă ușoară ? De data aceasta nu 
poate fi vorba nici de un timp nefavo
rabil și nici chiar dc o oboseală nervoa
să, survenită din cauza aglomerării de 
concursuri. Așteptăm răspunsul antreno
rilor.

iată-nc 
se poa- 
lotului 

parte 
probele

proba nu se termină decît astăzi (ieri 
a fost prima manșă) comentariile le vom 
face în numărul viitor.

Rezultate: armă liberă calibru redus 
60 de jocuri culcat, seniori: 1. I. Sîrbu 
(Steaua) 589 p — campion al R.P.R.*, 
2. N. Rotaru (Steaua) 588 p; 3. Tr. 
Cogut (C.S.M.S. Iași) 586 p. Pe echipe:
1. Steaua 2332 p. campioană a R.P.R.;
2. Dinamo 2305 p; 3. Știința 2303 p. 
Pistol viteză manșa întîi: 1. St. Petres
cu (Dinamo) 294 p; 2. M. Roșea (Di
namo ) 292 p; 3. M. Dumitriu (Steaua) 
291 p. Talere aruncate din șanț (7b 
buc.): 1. Gh. Enache (Steaua) 74 t; 
2. Lovinescu (Steaua) 73 t; 3. I. Du
mitrescu (Din. Obor) 72 t.

y. GORUN



IN ORAȘUL Santa Clara, capitala pro
vinciei c ;bane Las Villas, a fast inaugurat 
lecent un stadion și un palat al sporturi
lor. Aici, sportivii cubani au la dispoziție 
terenuri de fotbal, volei și baschet, un ba- 
zin de înot, precum și săli pentru practi
carea tenisului de masă, halterelor, boxului 
etc.

TOATE cele 22. de Jucătoare care parti
cipau la un meci de hochei pe iarba în 
orașul australian Canberra, au fost trînti- 
<e Ic. pamint de un fulger care a căzut 
pe teren. Cinci jucătoare au trebuit să fie 
Internate în spital. „Am fost toate ameți
te, ca și cum am fi primit o lovitură pu
ternică în cap" — a declarat una dintre 
ele.

FOSTUL campion mondial de box profe
sionist la categoria grea, Floyd Patterson, 
a declarat că va continua să boxeze. 
„După înfrîngerea de la Las Vegas din 
partea lui Liston — a spus el — am pri- ‘ 
mit sute de scrisori în care mi se cere să 
iac o ultimă încercare de a recuceri tit
lul*

DUPĂ „miercurea neagră" a fotbalului 
austriac, în care echipa reprezentativă a , 
Austriei a terminat, pe teren propriu la ega- i 
Citate cu Irlanda (0—0), ziarele din Viena 
scriu că situația selecționerului federal 1 
Karl Decker este foarte precară. Presa 
sportivă este de părere că trebuie aleasă 
o cale nouă pentru salvarea fotbalului aus
triac și în loc de a fi cumpărați jucători 
scumpi din străinătate (brazilianul Aguas 
a costat 750.000 șilingi) este mult mai 
bine să fie acordată o grijă mai mare 
pregătirii de fotbaliști din rîndurile tineri
lor austrieci.

O NOUA victimă a spoitului profesionist 
american. Stone Johnson, clasat pe locul al 
cincilea la J.O. de la Roma în proba de 
200 m a abandonat atletismul dedicîn- 
du-se rugbiului. Recent, într-un meci de 
sugbi el a suferit o fractură a coloanei 
vertebrale și nu mult după acest accident 
el și-a pierdut viata.

FOSTUL recordman mondial Jesse Owens 
<r fost sărbătorit cu prilejul împlinirii a 50 
■de ani. Cu această ocazie unul din vor
bitori a trecut în revistă glorioasa zl de 
25 mal 1935 cînd atletul de culoare a ob
ținut mai multe recorduri mondiale. lată-le: 
era 15,15—100 yarzi : 9,4 (record mon
dial) ; orp 15,25—8,13 la lungime (record 
mondial) ; ora 15,34—220 yarzi în linie 
dreaptă ; 20,3 (record mondial) : ora 16 : 
220 yarzi garduri ; 22,6 (record mondial). 
Prin urmare, patru recorduri mondiale în 
mai puțin de o oră 1 O performanță unică 
în istoria atletismului.

UNUL din conducătorii federației engleze 
de fotbal, Syd Collings a propus ca în 
cazul cînd doua echipe se află la egalita
te de puncte să nu se ia în considi .are 
coeficientul dimie punctele înscrise și mar
cat șj nici diferența de goluri ci, prio
ritatea să fie de partea acelei echipe care 
c înscris mai multe goluri. In clasament, 
golurile primite nici n-ar trebui ținute în 
evidență. în felul acesta am contribui la 
lupta împotriva diferitelor tactici defensi
ve — a spus Syd Collings.

Campionatul european de baschet masculin

REPREZENTATIVA R. P. ROMÎNE A ÎNVINS 
ECHIPA FRANȚII CU 59-51 (35-36)

WROCLAW, 8 (prin telejon de la 
trimisul nostru special). — Marți a 
fost, aici, zi de odihnă. O odihnă bine
venită atit pentru cei 192 de jucători, 
cit și pentru miile de spectatori care 
urmăresc zilnic — cu mult tempera
ment — partidele celor mai valoroase 
formații din Europa. Echipa noastră 
și-a programat în cursul dimineții un 
ușor antrenament în care s-a pus aa- 
centul pe trasul la coș, iar după-amia- 
ză vizionarea unui spectacol.

Luni seara. în meciul cu reprezen
tativa U.R.S.S., formația ronilnă a fă
cut cea mai bună partidă de pină a- 
cum. De altfel, sportivii noștri au ob
ținut în această întîlnire cu valoroșii 
baschetbaliști sovietici (de șase ori 
campioni ai Europei și de trei ori vice- 
campioni olimpici) cel mai bun rezultat 
(54—64) din ultimii șase arii. Dar să 
vă relatez cur.: a decurs întilnirea. La 
început, cînd echipa Uniunii Sovietice 
a avut în teren doar un pivot (Petrov), 
jucătorii noștri au luptat de la egal. 
Ei au și condus cu 10—8, 12—11 și 
14—13. Din acest moment, antrenorul 
Alexandr Gomelski i-a introdus, ală
turi de Petroo (209 cm), pe Kruminș 
(218 cm) și pe Lepmets (199 cm). Ju
cătorii sovietici au reușit să egaleze 
și să ia conducerea. Reprezentativa ro- 
mină, in care cei mai înalți jucători 
erau Demian (200 cm) și Cimpeanu 
(195 cm), a luptat insă, în continuare 
cu multă ambiție. Apărarea noastră a 
funcționat foarte bine, dar în atac nu 
a putut realiza decit de la semidis- 
țanță, dec rece sub caș a fost aproape 
imposibil de pătruns.

WROCLAW 9 (prin telefon de la trimi
sul nostru special). Cel mai disputat 
meci de miercuri dimineață a avut loc 
între reprezentativele țării noastre și 
Franței și a fost cîștigat de baschet- 
baliștii romîni cu 59—51 (35—36). 
Echipa R. P. Romîne a avut inițiativa 
în majoritatea timpului, conducînd cu 
9—5 (min. 4). 18—13 (mim 9) și 
22—17 (min. 10). Jucătorii francezi 
au avut însă o revenire puternică, 
ajungmd ca în min. 15 să conducă cu

La Cluj și Cîmpia Turzii întrecerile 
sînt așteptate cu mult interes

CLUJ, 9 (prin telefon). In vederea 
jocurilor din cadrul campic»:atelor eu
ropene de volei, la Cluj și Cîmpia 
Turzii se fac pregătiri intense. După 
cum se știe, la Cluj se vor disputa 
partidele din cadrul seriei a IlI-a mas
culine (U.R.S.S., R.D. Germană, Iugo
slavia, Austria) și turneul final mas
culin pentru locurile 9—17.

In vederea acestui eveniment, sala 
Armatei a. luat aspectul unui adevărat 
șantier. In clipa de față se lucrează 
ia reamenajarea vestiarelor (numărul 
lor se mărește la 4), la revizuirea 
instalațiilor sanitare și refacerea par
doselii. Prin introducerea a numeroase 
tuburi fluorescente și a 4 faruri cu 
vapori de mercur (instalate lateral), 
se va îmbunătăți în foarte mare mă
sură iluminația sălii. De asemenea, 
prin tribunele care se amenajează în 
clipa de față, numărul de locuri de

Intre 11-16 octombrie, la Tokio

SĂPTĂMlNA SPORTIVĂ INTERNAȚIONALĂ
TOKIO (Agerpres). — Capitala Ja

poniei va găzdui între 11 și 16 octom
brie „Săptămâna sportivă internațio
nală", competiție de amploare, la care 
participă peste 3 000 de sportivi din 
29 de țări.

„Săptămîna sportivă internațională" 
este o repetiție generală în vederea 
celei de-a 18-a ediții a Jocurilor Olim
pice de vară care vor avea loc anul 
viitor la Tokio, între 10 și 24 octombrie. 
Această repetiție de mare anvergură, 
prima din istoria Olimpiadelor, va 
permite japonezilor să pună la punct

27—23. Pînă la sfîrșitul reprizei for
mația romînă reface din handicap, 
ajungînd la un punct diferență. înce
putul reprizei secunde ne este favorabil 
și în min. 25 conducem cu 45—36. Echi
pa Franței vrea să obțină cu orice 
preț prima sa victorie în acest campio
nat, încearcă ultima șansă, atacă cu 
mult elan și reușește ca în min. 33 să 
conducă cu 46—45. Dar, reprezenta
tiva romînă este și ea decisă să în
vingă și pentru aceasta își mobili
zează toate forțele, joacă aproape fără 
greșeală, egalează imediat și ia condu
cerea, pe care nu o mai cedează pînă 
la sfîrșit.

In această partidă au fost realizate 
faze foarte spectaculoase, mult aplau
date de asistență. Reprezentativa ro
mînă a jucat bine în atac, unde a res
pectat indicațiile factice și a dovedit 
multă voință și dîrzenie. Remarcabilă 
comportarea lui Nosievici în final, cînd 
a realizat cîteva intercepții și a în
scris puncte deosebit de utile în acele 
momente. îmbucurător este și faptul că 
Demian a fost pus mai mult în va
loare de către coechipierii săi. mai ales, 
în prima repriză. Apărarea a fost mai 
^.abă în prima parte a meciului, dar 
în a doua s-a comportat excelent, do
vadă fiind punctele puține (16) în
scrise de echipa Franței.

Au marcat: Demian 13, Albu 12, 
Popescu 2, Spiridon 7, Giurgiu 3, 
Nosievici 17, Nedef 2, Visner 3 pentru 
R. P. Romînă și Re 6, Audureau 8, 
Goisbault 6, Baltzer 11, Gilles 3, Bail- 
let 4, Rat 13 pentru Franța. Au condus 
excelent Skiloianis (Grecia) și Kassay 
(R. P. Ungară).

Tot miercuri, reprezentativele R. D. 
Germane și Spaniei au furnizat un 
meci deosebit de spectaculos. Deși au 
condus aproape în permanență, baschet- 
baliștii spanioli au fost învinși, dato
rită bunei comportări a pivoților echi
pei R.D.G., care a realizat scorul de 
91—85 ( 37—43). Alte rezultate : R. P. 
Ungară — Turcia 50—42 (21—26), 
Izrael — Olanda 70—55 (26—26), R.P. 
Polonă — Finlanda 68—54 ( 32—30), 
U.R.S S. — R. S. Cehoslovacă 96—56 
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ADRIAN VASILIU 

la sala Armatei din Cluj va crește 
de la 1 200 la 2 000. Trebuie să men
ționăm, de asemenea, grija comisiei 
locale de organizare pentru amenaja
rea unei încăperi în care să funcțio
neze, pe tot timpul întrecerilor, secre
tariatul și biroul de presă.

Competiția este așteptată cu multă 
nerăbdare și la Cîmpia Turzii, unde 
se vor disputa o serie de jocuri din 
cadrul turneului final masculin pentru 
locurile 9—17. Toate pregătirile la

AGENDA
• Comisia de organizare a cam

pionatelor europene de volei a sta
bilit lotul de arbitri romîni care vor 
conduce (ca arbitri principali) jocuri 
în cadrul campionatelor europene. 
Aceștia sînt: C. Armășescu — Bucu
rești, N. Mateescu — București, V.

ultimele amănunte de organizare, iar 
străinilor să ia contact mai devreme 
cu condițiile de concurs, climaterice, 
de transport, hrană și cazare și să for
muleze eventuale propuneri. Vor avea 
loc întreceri la 22 discipline sportive 
dintre care 9 chiar pe bazele care vor 
găzdui competițiile olimpice. Punctul 
principal de atracție îl va constitui 
concursul atletic la care au fost in
vitați numeroși campioni olimpici .și 
recordmani mondiali, printre care fo- 
landa Balaș, Tamara Pres, Tatiana 
Șcelkanova, Elvira Ozolina, John Pen- 
nel, Harold Connolly, Igor Ter 
Ovanesian, Gaston Roelants, Bikila 
Abebe, Bill Baillie și alții. Probele 
atletice vor avea loc pe Stadionul 
olimpic, care are deocamdată o capa
citate de 77 000 de locuri. Cu mare 
interes sînt așteptate turneele de box, 
volei, polo pe apă, scrimă, lupte, care 
se vor desfășura la Metropolitan Gim- 
nasium și in sala de sporturi Waseda. 
Concursul de caiac-canoe se va dis
puta pe un lac situat la 60 hm de 
Tokio. La turneul de baschet va lua 
parte și echipa Braziliei, campioană 
mondială, îar la volei, alături de echi
pele Japoniei, vor participa și echi
pele R. S. Cehoslovace și U.R.S.S.

Cuplul Bodea-Sentivani învingător 
In concursul de tenis de masă 

de la Leipzig
LEIPZIG (prin telefon). Luni seara au luat 

sfîrșit întrecerile de tenis de masă din 
cadrul probelor individuale la care au luat 
parte jucătoare și jucători din R.D. Germa
nă, R.P. Bulgaria și de la cluburile CSM 
Cluj și Voința București. Un frumos succes 
au obținut tinerii Jucători romîni Marius 
Bodea și Ștefan Sentivani care au ocupat 
primul loc la proba de dublu bărbați.

Iată rezultatele tehnice mai importante: 
simplu bărbați, semifinale : Lemke—Senti
vani 3—1, Pleuse—Scheweleit 3—1, finala : 
Pleuse—Lemke 3—1 ; simplu femei, sferturi 
de finală : Geta Pitică—C. Straus 3—0, 
Eleonora Mihalca—Stiebner 3—0, Kalweit— 
Riester 3—0, Kunz—Geisler 3—2 ; semifina
le : Geta Pitică—Eleonora Mihalca 3—0, 
Kalweit—Kunz 3—0, finala ; Kalweit—Geta 
Pitică 3—0 (18,17,20) ; dublu bărbați, sfer
turi de finală : Bodea, Sentivani—Lemke, 
Viebig 3—0, Luchian, Hidveghi—John, Por- 
nack 3—2, semifinale : Pleuse, Schmidt— 
Luchian, Hidveghi 3—1, Bodea, Sentivani— 
Hanschman, Lippert 3—0, finala : Bodea, 
Sentivani—Pleuse, Schmidt 3—1 (16, —13, 17, 
19) ; dublu fem$i, semifinale : Kunz, Kal
weit—Riester, C. Straus 3—1, Geta Pitică, 
Marta Tompa—Lemke, Stiebner 3—1, finala: 
Kunz, Kalweit—Geta Pitică, Malta Tompa 
3—1 (15, 16,-15, 18).

TRAGEREA LA SORȚI IN „CUPA CAMPIONILOR EUROPENI 
LA BASCHET MASCULIN

Marți dimineață, în cadrul unei confe
rințe de presă ținută la hotel Metropol din 
Wroclaw, Williams Jones, secretar general al 
F.I.B.A., a făcut cunoscut ziariștilor prezenți 
la campionatul european, programul viitoa
rei ediții a „Cupei campionilor europeni", 
la care și-au anunțat participarea 22 de e- 
chipe masculine și 15 echipe feminine. Iată 
primele jocuri masculine : A.S. Casablanca- 
B.K. Anvers (învingătoarea va juca cu 
Simmenthal Milano) ; A.S. Viena—Spartak 
Brno (învingătoarea va juca cu Macaby Tel 
Aviv) ; A.E.K. Atena—Galatasaroy Istanbul 
(învingătoarea va )uca cu STEAUA BUCU
REȘTI) ; S.M.B. Lausanne—S.K. Chemie 

noua sală de sporturi din această lo
calitate sînt aproape gata.

Intrucît numeroși amatori de volei 
din regiune și-au exprimat dorința de 
a viziona aceste întreceri, consiliul re
gional UCFS, în colaborare cu agen
ția O.N.T. „Carpați“, va organiza 
excursii pentru amatorii de volei din 
Gherla, Dej, Bistrița, Zalău, Năsăud 
etc.

O. GUȚU — coresp.

Moraru — Cluj, C. Mușat— Constanța, 
I. Niculescu — București, M. Stă- 
nescu — București.

• Pentru ziua de 19 octombrie și-a 
anunțat sosirea în Capitală delegația 
Belgiei. Ea este condusă de dl. Max 
Wasterlain, președintele federației și 
secretar general al Institutului de 
educație fizică și sport. Antrenorul 
echipei este Achille Diegenant. Jucă
tori: Victor Ernon — căpitan, Michel 
Demarque, Roland Buggenhout, Chris
tian Vaillant, Jan Klaps, Roger Maes, 
Willem Bossaerts, Hugo Huybrechts, 
Gustaaf Verlooy, Michel Druet, Hen
drik Deien, Louis Van Heurck.

• La cursul de candidați arbitri 
internaționali, care începe luni 14 oc
tombrie, și-au mai anunțat participa
rea 5 arbitri din Bulgaria și anume: 
Mikhail Trifonov, Gheorghi Tassev, 
Boris Vladimirov, Jivkov Manolov, 
Todor Todorov.

FOTBAL
In vederea meciului U.R.S.S. — Ita

lia din cadrul „Cupei Europei", care va 
avea loc duminică la Moscova, selec
ționatele celor două țări își continuă 
pregătirile. La Moscova din lotul 
U.R.S.S. s-au alcătuit două echipe. 
Prima echipă (tricouri roșii) a dispus 
cu 3—2 de formația secundă (în tri
couri albastre), prin golurile marcate 
de Ponedelnik (2) și Metreveli. Prima 
reprezentativă a fost alcătuită din: 
lașin — Dubinski. Șesternev, Ostrovski 
— Krutikov, Voronin — Metreveli. Iva
nov, Ponedelnik, Malafeev, Meshi.

Federația italiană a alcătuit următo
rul lot de jucători care s-att antrenat 
în această săptămînă în comun : Neri, 
Tumburus, Bulgarelli, Pascutti (Bolog
na), Sarti, Facchetti, Burgnich, Guar- 
neri, Mazzola, Corso (Internazionale), 
Salvatore (Juventus), Maldini, Trapa- 
toni, Rivera (Milan), Orlando, Sormani 
(Roma).

IN APRILIE 1964: UN MECI 
IUGOSLAVIA - SEL. EUROPEI
Președintele Federației internaționale 

de fotbal, Stanley Rous, și președintele 
Uniunii europene de fotbal, Gustav 
Wiederkehr, au acceptat propunerea 
antrenorului chilian Fernando Riera de 
a organiza un meci Intre selecționata 
europeană și echipa Iugoslaviei, în fa
voarea fondului pentru ajutorarea ora
șului Skoplje.

Veniturile realizate din acest meet 
care se va disputa în luna aprilie a 
anului viitor, vor fi destinate construc
ției unui stadion de fotbal și a altor 
complexe sportive în orașul distrus de 
cutremur.

Uniunea europeană de fotbal va in
forma federațiile de fotbal ale țărilor 
europene despre această propunere și 
le va cere să înlesnească participarea 
celor mai buni jucători pentru selec
ționata europeană.

★
La Tolbuhin s-a disputat meciul ami

cal dintre echipa Dobrudgia și formația

Halle (învingătoarea va Juca cu H.K. To- 
peiit) ; Allwex Stockholm—Legia Varșovia 
(învingătoarea va juca cu Benfica Lisabo
na) ; Celtic Belfast—Real Madrid (învingă
toarea va juca cu Allemania Aachen) ; Et- 
tella Luxemburg—P.U.C. Paris (învingătoa
rea va juca cu O.F.K. Belgrad). Ț.S.K A., 
cîștigătoarea ultimei ediții, va juca direct 
în sferturile de finală. Meciurile de mai 
sus se vor disputa la 21 noiembrie și la 28 
noiembrie. Tragerea la sorți pentru turul 
următor va avea loc la 28 ianuarie 1964. 
Țara noastră nu va fi reprezentată la com
petiția feminină.

ECHIPA CAMPIOANĂ MONDIALA’ 

FEMININĂ DE ȘAH VA FI CUNOSCUTĂ 

IN ULTIMA RUNDĂ
In campionatul mondial feminin de 

șah pe echipe au mai rămas de dis
putat întîlnirile ultimului tur, dar 
echipa campioană nu este cunos
cută. Cîștigînd partida întreruptă, 
formația Iugoslaviei a terminat la ega
litate (1—1) cu Uniunea Sovietică, 
fapt care a făcut ca șahistele iugo
slave (după ce au cîștigat și cealaltă 
întreruptă) să treacă pe primul loc în 
clasament, cu un avans de o jumătate 
de punct față de echipa Uniunii Sovie
tice. Cele mai mari șanse de a cuceri 
primul loc le are totuși echipa U.R.S.S., 
care în ultima rundă întîlnește repre
zentativa R. D. Germane, în timp 
ce echipa iugoslavă și-a încheiat toate 
jocurile, fiind liberă în ultimul tur. 
Formația R. P. Romîne, învingătoare în 
penultima rundă cu 2—0 în întîlnirea 
cu Scoția, și-a consolidat locul patru, 
pe care îl va ocupa probabil și după 
consumarea ultimelor partide. Iată alte 
rezultate din penultima rundă : S.U.A. 
— R. P. Bulgaria 1—1; R. F. Germa
nă — Belgia l'ă—*/2; Olanda — R. D. 
Germană 1—1; R. P. Mongolă — Mo
naco 2—0.

Iată cum arată clasamentul înaintea 
ultimelor partide: 1. Iugoslavia 24, 
puncte: 2. U.R.S.S. 24 p; 3. R. D. Ger
mană 20 p; 4. R. P. Romînă 17*/2 p; 
5—6. R. P. Bulgaria, R. P. Ungară 
15'/2 p; 7. Olanda 14’/j p; 8. R. P. 
Polonă 13 p; 9. S.U.A. ll*/2 p; 10. 
R. F. Germană 10 p: 11. R. P. Mon
golă 8*/2 p; 12. Austria 8 p; 13. P"' 
gia 4*/2 p; 14. Scoția 4 p; 15. Ms 
3 p.

PE GLOB
maghiară Debrețin. Au cîștigat oas
peții cu scorul de 3—1 (2—0).

IERI, IN CELE TREI „CUPE EUROPENE’

„CUPA CAMPIONILOR EUROPENI"

Gornik Zabrze — Austria Viena 
2—1 la Vienal (al treilea meci). S-a 
calificat Gornik Zabrze.

Real Afadrîd — Glasgow Rangers 
6—0 (în primul meci 1—0).

PSV Eindhoven — Esbjerg 7—1 (în 
primul meci: 4—3).

„CUPA CUPELOR"
Slavia Sofia — M.T.K. Budapesta 

I — 1 (la Budapesta: 0—1).
Linzer AK — Dynamo Zagreb 1—0 

(Returul la 16.X).
Celtic — F. C. Basel 5—0 (în tur : 

5-1).
„CUPA ORAȘELOR TIRGURI"
Belenenses Lisabona — Trenjevka 

Zagreb 2—1 (în primul joc : 2—0).
Saragosa — Iraklis Salonic 6—1 

(în prima partidă : 3—0).
Hearts — F. G. Lausanne 2—2.

MECI AMICAL
Honved —■ Wolwerhampton 2—1.

NORMELE STANDARD ATLETICE
PENTRU CALIFICAREA LA J. 0.

DE LA TOKIO
Federația internațională de atletism 

a trimis federațiilor naționale o circu
lară în care sînt specificate normele 
standard de calificare pentru Jocurile 
Olimpice de la Tokio din anul 1964. 
Se precizează că aceste standarduri 
vor trebui să fie îndeplinite între 1 oc
tombrie 1963 și 30 septembrie 1964. 
Pentru probele masculine au fost sta
bilite următoarele norme s 100 m — 
10,4; 200 m — 21,0; 400 m — 47.0; 
800 m — 1:48,8; 1.500 m — 3:43,5; 
5000 m — 14:02,0; 10 000 m — 29:25,0; 
3000 m obstacole — 8:45,0; 110 m gar
duri — 14,2; 400 m garduri — 51,8; 
înălțime — 2,00 m; lungime — 
7,80 m; triplusalt — 15,80 m; prăjină
— 4,60 m ; greutate — 17,00 m; disc
— 55,00 m ; suliță — 77,00 m; ciocan
— 63,00 m; decatlon — 7000 puncte.

La feminin: 100 m — 11.7; 200 m
— 24,2; 400 m — 55,5; 800 m — 
2:08,0; 80 m garduri — 11,0; înălțime
— 1,70 m; lungime — 6,00 m; greu
tate — 15,00 m; disc — 50,00 m ; su
liță — 51,00 m; pentatlon — 4 500
puncte.
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