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Io sărbătoare a atletismului
curba afortului în anul viitor, pen-^ 
tiu a deține la Tokio forma maximă". ► 

Tocmai de aceea, la startul celor ► 
mai multe probe și pe marginea ► 
pistei vor fi prezente, sîmbăta și 
duminică, somități ale atletismului ► 
european și mondial, antrenori de£

“iSSlOrgan al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R.P.Romîn^ 
vor lucra febril, se vor stabili gra-£ 
fice și programe ale pregătirii 
viitoare, ca la o mare repetiție ge
nerala.

In premieră la București
Multe din probele pe care 

vom urmări azi și mîine 
stadionul Republicii merg la...t 
mare concurență cu cele care£ 
au loc, în același timp, pe sta- * 
dionul Național din Tokio, înf 
cadrul Săptămînii sportive in-J 
ternațfonale. Fără îndoială căt 
spectatorii bucureșteni vor ve-£ 
dea o cursă de 1500 m mai? 
rapidă decît aceea de la Tokio.? 
După cum la aruncarea coca-f 
țiului întrecerea de la Bucu-?

Toamna sportivă bucureșteană și-a 
îmbogățit tradițiile. în fiecare an, sta
dionul atît de familiar multora dintre 
marii performeri ai atletismului mon
dial își primește oaspeții cu priete
nie, în simfonia de culori a steaguri
lor larg desfășurate deasupra tribu
nelor.

Astăzi, „Republicii" este, din nou, gazdă a „inter
naționalelor". Prilej pentru amatorii de atletism să 
asiste la cea mai importantă verificare din acest an 
a pregătirilor pentru... Tokio. Sportivi din 20 de țări 
— mulți dintre ei „candidați" la gloria eroilor cînfafi 
odinioară în odele lui Pindar, au venit în această 
toamnă la București cu promisiunea unor performanțe 
care să ne „oblige" să modificăm tabelul cu recor
durile stadionului nostru. O vom face cu plăcere...

în acest an, „distribuția" este din cele mai valoroase, 
în rolurile principale : Thun, Matousek, Danek, Hanel- 
lore Raepke, Miguellina Cobian, Valentin Siegfried, 
Orentes Kestusis, Helga Hoffmann și alți atleți care 
se numără printre primii performeri ai continentului 
nostru și ai lumii. îi vom vedea astăzi și mîine pe 
pista de zgură, la sectoarele de aruncări și sărituri, 
alături, de Barabaș, Spiridon, Ciochină, Tudorașcu... 
Se anunță probe „tari", unele în adevărată concurență 
cu întrecerile din cadrul săptămînii sportive interna
ționale de la Tokio.

Așadar, astăzi începe cea de a XV-a ediție a „inter
naționalelor", care în acest an preolimpic are o im
portanță deosebită și reține, pe bună dreptate, atenția 
specialiștilor din toată lumea. După ce am urmărit 
cu interes știrile despre participarea la această prie
tenească întîlnire a celor aproape 300 de atleți și 
atlete, să luăm loc în tribunele stadionului „Republicii" 
și, ca întotdeauna, să urmărim — dăruind cu gene
rozitate aplauzele noastre celor mai buni — pasionanta 
întrecere a sportivilor. Tuturor, le dorim succes și 
așteptăm ca reprezentanții noștri să se numere, cît mai 
multi, printre medaiiații acestui mare concurs 1

Și acum să deschidem programul. începe decatlonul...

Hau ca un an înaintea startului olimpic
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Cînd citiți aceste rînduri toji par- 
ticipanții la ediția a XV-a a Cam
pionatelor inter naționale de a tie ti sas 
ale R.P. Romîne sînt prezenți la 
București. Unii își fac chiar încăl
zirea pe pista din spatele Stadionu
lui Republicii. La ora 9 va răsuna 
prima comandă de start, în proba 
de 80 m garduri rezervată pentat- 
lonistelor. Pînă spre amiază maes- 
trele și maeștrii probei cu... multe 
probe, vor străbate o bună parte 
din drum, în dificila lor întrecere. 
Apoi, de Ia ora 15,30 atleții și at
letele din cele 20 de țări vor defila 
prin fața tribunelor, la tradiționala 
festivitate de deschidere.

Spectatorii bucureșteni așteaptă 
primele starturi cu nerăbdarea ca
racteristică marilor spectacole spor
tive. Intr-adevăr, ediția a XV-a a 
.internaționalelor' se înscrie în ana
lele atletismului ca un concurs de 
mare anvergură și de o deosebită 
valoare tehnică. Practic, el încheie 
acest bogat sezon de activitate in
ternațională, mai trepidant ca ari
cind din cauza apropierii Jocurilor 
Olimpice.

Specialiștii și tehnicienii prezenți 
la București au salutai în unanimi
tate inițiativa federației noastre de

a fi ale3 ca dat© da desfășurare a 
concursului, cele corespondente în
trecerilor de atletism de peste un 
an, din Japonia. Săritorul de triplu, 
senegalezul Pierre William (pentru 
a treia oară concurent la București) 
remarca : „întrecerile din capitala
Bjminiei capătă prin aceasta o 
mare însemnătate practică. Ele vor 
arăta intr-o măsură foarte mare as- 
trenorHor și concurențelor cum vor 
trebui gradate antrenamentele și

Campionii și-au dat intilnire

„Concursul pentru Insigna de Polisportiv*1
Stadionul Metalul din Tîrgo- 

.................. .... .... ....... ...... ............. „ viște a găzduit recent un concurs 
rești echivalează cu o auten-E model pentru trecerea probelor 
tică finală olimpică. Nu e mai* „Insignei de Polisportiv". La a- 
prejos aici aruncarea discului,* ceastă manifestație sportivă au 
atît la bărbați cît mai ales la E participat numeroși membri ai 
femei, și nici probele de 800................................... rfi din or u|
cu săritură cu prăjină on arua-F ( \
carea greutății. ► nosFfU- Dintre cei peste 200 de

Pentru bucureșteni — cîteva ► tineri prezenți la întreceri, ma- 
dispute de mare spectacol, reie-£ jodtatea au îndeplinit o serie 
site dintr-o simplă enumerare £ . ... , .de cifre- ► norme in special la probele

• 6 SĂRITORI CU PRĂJI-► triatlonuiui.
NA, CREDITAȚI CU PESTE ► Cu ocazia acestui concurs ca- 
4'7» 81 ALERGĂTORI CU RE-£ ^rele de Sp®C'a?tate* Prof?sor! 
ZULTATE SUB 9 MINUTE ►de educație fiztcă, antrenori și 
LA 3000 M OBSTACOLE ►

• 11 ARUNCĂTORI DE* -------- O~-----
CIOCAN ALE CĂROR PER-£XT ■ . • ,i„formante măsoară mai*Noi terenuri de sport

de* la Strehaia
►

SĂRITOARE IN LUN- f De curind au fost amenajate 
____ _ r i din 

5 orașul Strehaia două terenuri de 
îndoială că „internațo-f__________ ? un teren de vol^
dm acest an echivalea-► . ’

ză cu un veritabil festival atletic.» precum șt sectoare pentru sort- 
î* „r,,„cArl Trt r'.iira rit»

MULT DE 60 DE METRI
• 4 ARUNCĂTORI 

GREUTATE DE 18 METRI
• 8 Sok.1 ixjntrc, uv luh-l ue amnu — 

G1ME CONSTANTE PESTE 6*ln curtea aoii medii 
METRI

Fără
nalele"

De-a lungul celor 15 ani de 
întreceri ale campionatelor in
ternaționale, Bucureștiul a vă
zut mari recordmani și cam
pioni. Fiecare ediție a rămas 
legată de personalitatea sporti
vă a unuia sau a doi-trei din
tre concurenți. Astfel, prima e- 
diție este memorabila prin pre
zența lui Emil Zatopek. în ur
mătoarea a strălucit Imre Ne-

► turi și aruncări. In curs de ame- 
£ najare se află o pistă de atle- 

metil - campion olimpic t^m și un teren de baschet. A-
aruncarea ciocanului. Apoi, Cele| ceasta acțiune a primit din pun 
mai multe aplauze le-a cutest sprijinul direcțiunii școlii și a 
un alt~ campion _ol mpic. suli-^y^,^ condusă cu pricepere de 

prof, de educație fizică lacob 
Șerbănescu.

Institutul meteorologic central ne comunică:

Vreme frumoasă simbătă și duminică

O
instructori voluntari au făcut un 
util schimb de experiență.

M. AVANU — coresp.
Primele concursuri oentru tre

cerea normelor au dus și Ia în
tărirea organizatorică a asocia
ției sportive Vulturul din comu
na Vultureni, raionul Gherla. 
Este vorba de înființarea comi
siei de turism. începutul a fost 
o excursie cicloturistică pentru 
trecerea probei de turism din 
cadrul „Concursului" urmată de 
organizarea altor excursii pe 
biciclete. Printre cei 20 de mem- 

fondatori sînt cicloturiștiî 
Cimpeanu, Ildic lacob, 

Guț, Ion Tripon și alții.

A. ANTON — coresp.

nouă asociație sportivă

bri... 
Irina 
Ioan

De 
lingă 
muna 
de Argeș) asociația sportivă Re
colta, Cei 100 de membri UCFS 
vor activa pentru început, în 
sec(ii de volei, fotbal, popice, șah 
și tenis de masă. In planul de 
mumă a<l consiliului asociației 
sportive sint prevăzute o serie 
de obiective dintre care remar 
căm: amenajarea unor terenuri do 
volei și fotbal, a unei piste de 
atletism și a unei popicării; atra
gerea de noi membri UCFS; orga
nizarea sistematică a întrecerilor 
pentru obținerea Insignei de Po
lisportiv. ,

E. STERESCU — coresp. j
O---------

cîteva zile a luat ființă p*
G.A.6. „Albina” din co- 
Băiculcști (raionul Curtea

Stadionul Dinamo găzduiește mi inc

PRIMUL CONCURS INTERNAȚIONAL DE DIRT-TRACK

un alt campion ol'mpic, suli-t 
țașul finlandez Tapio Rautaa-£ 
vara. în 1951 Vladimir Suha-£ 
riev a alergat 10,3 sec și re-* 
cordul său figurează și astăzi^ 
în fișele „internaționalelor", deși£ 
a fost asaltat de doi record-£ 
mani mondiali Williams (1956)* 
și Murchinson (1957). Alte fi-t 
guri celebre ale internaționale-£ 
lor au fost Vladimir Kuț, Carlf 
Kauffmann, Bob Gutowski, J 
Henk Visser, Janus Sidlo, Piotr£ 
Bolotnikov, Parry O'Brien, Mi-£ 
chel Jazy, Nina Ponomareva,* 
Maria Itkir.a, Elvira Ozolina,^ 
Hannie Bloetnhof, Barbara Ler-£ 
czak-Sobotta, Dana Zatopkova,^ amator.
Gerda Kraan etc.

Anul acesta însă ne va 
foarte greu să stabilim

GH. DOBREANU — coresp.

Astăzi începe, ia Paris,
Congresul r.i.R.A.

Astăzi încep, în capitala 
Franței, lucrările Congresului 
Federației .internaționale de 

’ . La acest Con
gres participă din țara noas- 

fi|tri EMIL DRAGANESCU, 
un * președintele Federației Romîne 

£ de Rugbi, și M. NICULES-
► CU, prim-vicepreședinte al
► F1RA.
►► ► 

veniți la București se numără Gakou și Ma- * 
madou Sarr, care au cucerit două medalii de ► 
aur la Jocurile sportive africane de la Dakar. > 
Sper ca acești doi talentați sportivi să fie» 
apreciat! de publicul romînesc. In Senegal, > 
atletismul se bucură de o largă popularitate și £ 
rezultatele atletilor noștri sînt promițătoare. De ► 
altfel, întreaga activitate sportivă din Senegal > 
și în special

13
se

institutul meteorologic prevede pentru zilele de 12 și 
octombrie următoarele : vremea devine frumoasă ți 
încălzește apreciabil. Cerul va fi variabil, în generai puțin 
noros. Temperatura va urca, ziua, între 20—24 de grade.

PRINTRE
Ttl holul hotelului Ambasador este o animație 

deosebită... Ultimii sosiți la .internaționalele” 
de atletism se îndreaptă spre camerele lor, iar 
cei mai... vrednici, veniți cu o zi-două mai 
devreme, se întorc de la antrenamente. Atleții 
senegalezi sînt puțin zgribuliți dar nici ploaia, 
nici temperatura nu-i sperie. Conducătorul dele
gației, dl. A13DULAY SARR, directorul Direcției 
sportive din Ministerul educației populare din 
Senegal, ne spune: „Mica noastră delegație 
care se află la prima sa ieșire în Europa 
dorește să obțină rezultate bune. Printre atleții

(Continuare in pag. a 4-a)

OASPEȚI

atletismul, fotbalul, baschetul șt»►
(Continuare in pag. a 4-a)

celor

două

Iubitorii sportului cu motor 
vor avea ocazia să asiste mîine 
dimineață la primul concurs in
ternațional de dirt-track. Sta
dionul Dinamo, special amena
jat, va găzdui disputa

-------- O--------

ALTE iNTlLNIRI INTERNAȚIONALE DE FOTBAL
In cursul săptămînii viitoare fotbaliștii noștri susțin 

jocuri internaționale oficiale.
® Miercuri, la Ploiești, Petrolul întîlnește pe Fenerbahce 

(Istanbul) în meci-retur, contînd pentru „Cupa Cupelor". 
Intîlnirea va fi condusă de Jean Mihailides, ajutat la tușe de 
G. Balas și A. Defereras, toți trei din Grecia.

• Joi, pe stadionul Republici! din Capitală, Rapid—Besikfas 
(Istanbul), în cadrul Turneului balcanic. Arbitrează Varastinat 
Piepan (Iugoslavia).

mai buni specialiști ai vtezel 
pe zgură din R.S.F. Iugoslavia, 
R.P. Bulgaria și R.P. Romhiă. 
Iată lista alergătorilor: Krasi
mir Sokolov, Bogomil Krstev 
(R.P. Bulgaria), Recvart Drago, 
Perko Drago (R.S.F. Iugosla
via), Ion Cucu, Gh. Voicules- 
cu și Alex. Șinca (R.P. Roa 
mină). După desfășurarea între
cerilor concursului internațional 
vor începe manșele contînd 
pentru etapa a Il-a a campio
natului republican la care par
ticipă 7 alergători. Concursul 
începe la ora 10. Organizatorii 
concursului au editat un pro
gram în care se află înscrise 
toate seriile ce se 
șura atît în cadrul 
internațional cît și 
natul

vor desfă- 
conctir stihii 
în camp io-»

republican.
-------- O--------

BASCHET

Turneele ecnipci
Chemie nalte

selecționatei fi.S.f S.D.
- tntr.e 1 st M noiembrie. țara 

noastră va ti vizitată <lc echipa 
wiascutlnd Chemte fiaUe, actuala 
campioană a R. O- Germane. ®as~. peții vor juca la Oradea.. Cluj,'. 
Brașov șt București, .

A O altă echipă care va pică 
in tara noastră intre 3 și 10 
noiembrie este selecționata femt-. 
ninif a R.S.F.S.R. Baschetbalistele 
sovietice vor susține întâlniri ta 
Tg. Mureș șl la Cluj, în compa
nia selecționatelor locale. Data 
jocurilor : 3—10 noiembrie.

$1

E 
E E E 
| ► ► 

Cobian (Cuba), Evghenî Tordanov (Bulgaria), Giorgio Bortolozl ({falia), Ludvîk Danek (Cehoslovacia), Renale > 
mcțov flT.R.S.S.), Șerban Ciochină (Romînia), William (Senegal), Francois Chatelet (Franța), Lia llinten^

Juutilainen (Finlanda), tfigudliM I ,
Garisch (R.D.G.), Allan Simpson (Anglia), Gliertadi Rtiznffou (U.RSS ), fjerban Ciochină (Romînia), William , „ ,. .

(Olanda), Heinz Thun (Austria), Anita Worrier (R.F.G.) și Kiellfred fFeum (Norvegia), văzut! de NEAGU RADULESCU.;

De la stingă: Pekka



CUM TRANSFORMĂM LOVITURILE DE PICIOR?
AL. PENCIU— De vorbă cu maestrul emerit al sportului

In rugbi, jocul fiecărui compartiment își are rolul și... frumusețea lui. 
Unii preferă lupta îndârjită — pentru fiecare metru de teren — a pache
tului de înaintași, alții „șarjele" liniilor dinapoi. Dar, vorbind despre efica
citate, toată lumea este de acord că spectaculozitatea „încercărilor" trebuie 
completată cu precizia transformărilor, a loviturilor de picior, care oferă 
numeroase posibilități de a ebține un punctaj superior. Dar, cu toate că 
în rîndurile echipelor de categorie A activează mulți rugbiști cu o adevărata 
specialitate în acest domeniu (Chiriac, Mateescu, Irimescu, Wusek, Balcan, 
Nica, Nagy, Alexandrescu, Crișan, Gherasim, Celea, Tuțuianu, Chirvase 
etc), numeroase transformări — din poziții destul de favorabile — au fost 
ratate în returul acestui campionat.

Așa stind lucrurile, ni s-a părut util să invităm la o discuție, pe 
această temă, pe maestrul emerit al sportului ALEXANDRU PENCIU, un 
incontestabil specialist al loviturilor de picior, care a adus multe puncte 
echipei sale și reprezentativei noastre naționale...

pedeapsă

antrena- 
nu te... 

Personal,

— ...Dar cu precizarea că și eu. 
la rîndul meu, am ratat destule 
lovituri de pedeapsă sau transfor
mări din poziții și de la distanțe 
mai mult decît avantajoase.

Apreciem modestia și sinceritatea și 
continuăm discuția:

— Ce probleme ridică pregătirea 
pentru reușita loviturilor de 
ți a transformărilor ?

— în primul rînd un 
ment continuu care să 
plictisească niciodată, 
la fiecare ședință de antrenament 
încerc peste o sută de transfor
mări din unghiuri cît mai dificile. 
Este o întrecere cu tine însuți pe 
care trebuie s-o cîștigi. Precizia 
loviturilor de picior așezate se 
realizează, însă numai dacă aces
tui antrenament riguros i se 
adaugă o concentrare maximă în 
momentul execuției.

— Și ce mai trebuie făcut pentru 
« aduce echipei... 2 sau 3 puncte ?

— Spectatorii privesc uneori cu 
nedumerire pregătirile noastre 
înainte de executarea loviturilor. 
Așezarea balonului este însă o 
problemă foarte importantă și ea 
cere jucătorului o tehnică specială. 
Așezarea mingii se face perpendi
cular pe mijlocul butului, perfect 
în picioare sau cu vîrful înainte, 
avînd un grad de înclinare (după 
sistemul englezesc).

— Cum trebuie lovit balonul? Sînt 
fi aici păreri diferite...

— In mod obișnuit se între
buințează „ristul" sau „spițul". Fi
rește, în funcție de obișnuința ju
cătorului, de preferințele sale. Eu 
am ales „spițul", dar important 
este ca lovitura să aibă eficaci
tate...

— In ce măsură influențează ela
nul în reușita sau... nereușita unei lo
vituri ?

— Aici ne întîlnim cu una din 
principalele cauze ale ratărilor. 
Tehnica elanului este uneori lă
sată pe plan secundar. Și se 
omite legătura directă care există

Mîine, în etapa a XVIII-a...
Din nou jocuri echilibrate. Partida 

care, deși nu vor produce schimbări 
«sențiale în clasamentul categoriei A, 
pot totuși să... încurce multe socoteli 
cu privire la etapele viitoare. Steaua 
este virtuală campioană pe aces-t an, 
dar lupta pentru locurile 2—4 
este încă clarificată. Dinamoviștii 
un punctaj mai bun. Grivița Roșie 
în prezent pe locul III — are 42 
puncte, urmată de Progresul cu 
dar cu un joc mai puțin.

Și acum, despre meciurile de mîi
ne. In Capitală: trei partide, dintre 
care cea mai importantă și cea mai 
disputată se anunță cea care va opu-

nu 
au

de
37,

^bwschetI

• „Cupa federației”, competiție la 
Care participă citeva din cele mal bune 
echipe feminine din Capitală, se va des
fășura mline după-amiază în sala și pe 
terenul Floreasca. Jocurile vor consta 
din cîte două reprize a cîte 10 minute, 
fără pauză între ele. In caz de egall- 

itate, se vor acorda atîtea prelungiri cîte 
«tnt necesare pentru desemnarea unei 
Învingătoare.

Tinînd seama de locurile ocupate de 
participante la ediția trecută a cam
pionatului republican, comisia de com
petiții din cadrul F.R. Baschet a alcătuit 
următorul program: sala Floreasca, de 
ia ora 10.30: Ollmpia-I.C.F., Progresul- 
Mătasea Dudeștl, Voința cu învingătoa- 
rea dintre Olimpia șl I.C.F., Unirea cu 

I învingătoare» dintre Progresul șl Mă- 
>tasea Dudeștl, In continuare, se va dis
puta prima semifinală, apoi a doua se
mifinală și după acestea finala. Pe te- 
irenul Floreasca va avea loc meciul din- 
țtre învinsele partidelor Ollmpia-I.C.F. 
W Progresul - Mătasea Dudești.
I Tot de la ora 16.30, baschetbalistele 
participante la „Cupa federației- vor 
trece șl probele concursului pentru 
^Insigna de polisportiv-, conform pro- 

între elan și forța picioarelor 
(elan mai mic la o forță mai 
mare și invers).

— Poate este necesară o precizare 
și In ceea ce privește lucrul pentru 
dezvoltarea forței picioarelor.

— în ce mă privește, eu lucrez 
intens cu haltere, fac genuflexiuni 
cu... coechipieri etc.

— Revenind la execuția loviturilor 
de picior așezate, ce ar trebui reco
mandat jucătorilor mai tineri pentru 
cazurile cînd terenul este desfundat și 
timpul nefavorabil ?

— în aceste condiții balonul 
este mult îngreuiat și ca atare se 
recomandă culcarea balonului și 
mărirea elanului.

— Cum se explică, totuși, faptul 
că jucători cu experiență au ratat destul 
de multe lovituri de picior așezate?

— După cum am spus, mi s-a 
întîmplat și mie deseori. Cauza 
este tocmai ignorarea acestor ele
mente de bază ale tehnicii care 
se cere pentru ca balonul să 
treacă... printre bare 1 Ni se pare, 
deseori, că executarea loviturii de 
picior este... o formalitate. Nu acor
dăm aceeași atenție așezării balo
nului, elanului, nu ne concentrăm 
suficient și... ratăm I Concluzia nu 
este .greu de desprins din această 
discuție.

— Am dori s-o împărtășim celor... 
avizați.

— Trebuie să muncim mai mult. 
Să ne reamintim mai des că în 
partidele de campionat, ca și în 
meciurile internaționale, de multe 
ori victoria sau... înfrîngerea de
pinde de atenția și grija cu care 
ne-am pregătit pentru executarea 
loviturilor de picior așezate.

Este, desigur, o concluzie impor
tantă, atît pentru faptul că mai sînt 
citeva etape în campionatul din acest 
an, cit și pentru că în acest sezon re
prezentativa noastră va întîlni din nou 
puternica formație a Franței.

DAN GIRLEȘTEANU

ne campionilor de anul trecut reduta
bila formație a Progresului. Dinamo 
primește vizita studenților din Petro- 
șeni. în mod normal, bucureștenii 
sînt favoriți. Un joc foarte important 
pentru poziția în clasament a echi
pelor clasate în prezent pe locurile 
9—12 este cel dintre Rulmentul Bîr- 
lad șl Unirea. Bîrlădenii, după victo
ria asupra „XV“-lui ieșean, stau mai 
bine (locul IX), dar Unirea este ho- 
tărîtă să reușească la București ceea 
ce n-a reușit duminica 
Petroșeni: cucerirea celor 
care să-i îmbunătățească 
tică din clasament (XI).

In țară: Știința Gluj îrttîlnește 
Steaua, Farul Constanța va juca cu 
Gloria, iar C.S.M.S. Iași cu Știința 
Timișoara.

trecută la 
trei puncte 
poz'ția cri-

In etapa a Il-a a „Cupei Dinamo“
Joi au continuat întrecerile din ca

drul „Cupei Dinamo". Timp de șase 
ore spectatorii prezenți în sala „Dina
mo" au avut prilejul să urmărească 
numeroase jocuri de un bun nivel, 
deși în majoritatea echipelor evoluau 
tineri și tinere jucătoare.

In primul meci, fetele de la Voința, 
cu un atac mai bun, au învins Pro
gresul cu 3—1 (15—13, 15—8, 12—15, 
15—10). In al doilea meci feminin 
Dinamo București a întrecut C.P.B. 
mai greu decît ne așteptam. 
3-2 (15-13, 15-2, 14—16, 
15—6) pentru Dinamo.

Dinamo Buc. — Progresul 3—0 (2, 
10, 4). Dinamoviștii, cu Păunoiu, Cor- 
beanu și Cozonici în echipă, au cîș- 
tigat ușor în fața Progresului, care 
a atojaj io ..echipă foarte tânără.

Scor:
8-15,
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Georges De Rose, antrenor federal, 
desemnat împreună cu japonezul Naga
saki să conducă echipa de volei a Fran
ței la campionatele europene de la 
București, ne-a primit la Institutul Na
țional de Sporturi, pe șoseaua Vincen
nes, departe de zgomotoasa ambianță a 
centrului Parisului.

De Rose ne primește cu amabilitate:
— Nu cunosc Romînia și este o plă

cere pentru mine să merg acolo. Dar să 
nu credeți că ne vom duce ca turiști. 
12 jucători și 3 antrenori — Nagasaki, 
Shaw (consilier tehnic la Montpellier) 
și cu mine — vor face deplasarea și 
vor fi in București la 19 octombrie. In 
primul rînd, Bucureșliul reprezintă pen
tru noi ocazia de a-i judeca pe selec
ționații noștri, mai vîrstnici și mai 
tineri. In al doilea rînd, venim la 
București ca să obținem o eventuală 
calificare pentru Tokio.

■—■ Și tragerea la sorți ?
— Norocul a fost de partea noastră. 

Dar nu subestimăm pe nici unul dintre 
adversari. Selecționata franceză va lupta 
pentru locul V sau VI, lucru accesibil 
tntr-o zi bună. Necalificarea ar repre
zenta pentru echipa Franței un revers 
catastrofal, fatal întregii politici a fe
derației franceze de volei. Echipa Tur
ciei este un adversar nou. Cit despre 
jucătorii din Germania Federală, noi 
i-am dominat întotdeauna. In sfîrșit, cu 
toată rezerva strict profesională, sîntem 
optimiști în ceea ce privește calificarea 
în turneul final.

— Ce părere aveți despre cam
pionatele europene ?

— Se anunță foarte disputate. De alt
fel, atragerea unui număr record de 
echipe feminine și masculine, reprezin
tă, cu un an înaintea J. O. de la To
kio un succes pentru federația romînă. 
Pregătirile olimpice au început tn toate 
țările și Bucureșliul va fi o piatră de 
încercare pentru fiecare. In plus, după

joc, mai echilibrat
Steaua și Olimpia.

3—2 (13—13, 13—1, 11—15,
15, 13—6). După 5 seturi (1 oră

aCel mai bun 
fost cel dintre
Scor:
11
și 40 minute) a învins echipa mai 
bine pregătită din punct de vedere 
fizic: Steaua. în cele șase ore de 
volei am remarcat pe Elena Florea 
(C.P.B.), Isabela Evdoșenco (Voința), 
Marilena Ștefănescu, Păunoiu și Cor- 
beanu (Dinamo), Ozum (Progresul), 
Porojnicu și Pădurețu (Steaua).

Astăzi, de la ora 16, în sala Di
namo, au loc meciurile din etapa a
3-a:  Voința — C.P.B. și Dinamo — 
Progresul (fete); Olimpia — Progre
sul (băieți); iar marți de la ora 20 
meciul masculin Dinamo — Steaua 
(AL. G.)

Cu alpiniștii romini la Festivalul Alpin 
din R. P,

La Festivalul Alpin ce s-a desfășurat 
— recent — în zona alpină Vrața R. P. 
Bulgaria, alături de cei 300 alpiniști 
bulgari din 44 cluburi alpine, a par
ticipat și un număr de 40 alpiniști din 
U.R.S.S.", R. S. Cehoslovacă, R. P. Po
lonă, R. D. Germană, R.S.F. Iugo
slavia, Austria și R. P. Romînă.

Festivalul Alpin de la Vrața s-a ter
minat, dar mult timp participanții la 
această acțiune alpină nu vor uita esca
ladele efectuate în traseele dificile din 
Vrața,

Fără îndoială că iubitorii alpinismului 
se întreabă care a fost comportarea spor
tivilor noștri în cadrul acestui festival 
alpin ? încă din prima zi, cînd au fost 
organizate demonstrații de cățărare pe 
toate traseele, cele două echipe ale noas
tre formate din Alexandru Floricioiu, 
maestru al sportului, Gheorghe Crăciun, 
Gheorghe Enache și Dumitru Chivu, prin 
stilul, tehnica și viteza cu care au escala
dat cele două trasee, au atras atenția 
publicului, tehnicienilor și alpiniștilor 
bulgari și străini, situîndu-se printre e- 
chipele cele mai bune prezente la acest 
festival. In. următoarele zile, echipele 
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mondiale de

toți antrenorii 
concluzii asu-

campionatele 
la Moscova, va fi o oca
zie pentru 
de a trage 
pra metodelor noi de atac, 
de apărare și de concepție 
de joc adoptate de marile 
echipe, cum ar fi U.R.S.S., 
Cehoslovacia, Polonia și 
Romînia. Personal, aș fi 
foarte interesat de a face 
un stagiu în compania lui 
Ștefan Roman, jucător re
numit și pe cale de a 
deveni un antrenor tot atît 
de renumit. Mi-ar place să 
urmăresc pregătirile selec
ționatei romîne înainte de 
Tokio, să primesc lucrări 
de specialitate asupra vo
leiului, sport cu o mare 
dezvoltare în Romînia. In 
concluzie, consider că 
„C. E.u din Romînia vor 
fi reușite, că vor cunoaș
te un imens succes atît la 
București, cit și în Eu
ropa, în special, prin
tre specialiștii atrași de 
calitatea jocului romînilor și 
publicului romîn. Cred că șansele romî
nilor sînt mari, căci victoria Rapidului 
în „C.C.E.U și felul în care ea a fost 
realizată (3—0 cu Ț.S.K.A. în returul

„Concursul pentru Insigna de Polisportiv"

PE SCURT
SIGHIȘOARA

întreaga echipă de handbal băieți a 
asociației sportive Voința Sighișoara, 
care activează în campionatul republi
can, a luat startul în „Concursul pen
tru Insigna de Polisportiv". De ase
menea, componentele echipei de hand
bal, fotbaliștii și popicarii aceleiași a- 
sociații se situează în fruntea între
cerilor pentru cucerirea Insignei. Cele 
mai bune rezultate au fost obținute de 
muncitoarele cooperatoare Stela Costea, 
Rodica Tomuleț, Viorica Geangalău, 
Rodica Lazăr precum și de sportivii 
fruntași ai asociației W. Hitsch, A. 
Pacsa etc. In pregătirea pentru tre
cerea normelor acestui concurs s-au 
evidențiat pînă în prezent prof. Gheor- 
ghe Buiuc, antrenor al echipei de hand
bal băieți, și instructorul sportiv Ște
fan Ciobanu. Numeroși tineri salariați 
ai cooperativelor din localitate se pre
gătesc și ei pentru a trece primele 
norme.

ION TURJAN-coresp.

TG. SECUIESC

Tn vederea desfășurării în cele mai 
bune condițiuni a „Concursului pentru

Bulgaria
noastre și-au propus (și au realizat) es
caladarea traseelor de maximă dificultate 
existente în Vrața, toate de gradul 6 .4 
precum și trasee de gradul 5 B. Echi
pele noastre au parcurs aceste trasee rea- 
lizînd'timpi mult superiori față de alte 
echipe. Nu o dată s-a întîmplat ca echi
pele noastre să ajungă și să depășească 
pe traseu alte echipe care începuseră es
calada cu cîte două ore înainte.

Ca și în anul trecut, festivalul alpin 
s-a încheiat cu o serie de demonstrații 
ale echipelor bulgare care au prezentat 
noi metode și forme de coborîre. De a- 
semenea alpiniștii sovietici au prezentat 
o nouă metodă de ieșire a unui alpinist 
dintr-un perete nepitonat. La această 
demonstrație a fost prezent și alpinis
mul nostru. Astfel, Alexandru Floricioiu, 
maestru al sportului, a arătat practic 
cum se poate coborî din perete în rapel 
folosind „coborîtorul" care înlătură pe
ricolul arderii mâinilor și a umerilor. A- 
ceastă demonstrație a fost primită cu 
mult interes, iar „coborîtorul" a fost 
fotografiat și studiat de către tehnicieni 
și alpiniști.

GHEORGHE POP
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de căldura de la București) ti dă Romîniei un 
atu psihologic important.

Intcrviu special pentru „Sportul popu
lar* luat de EDMOND FREDERIC

DIN ȚARA
măsuri.

alergă- 
sectoa-

Insigna de Polisportiv", consiliul raio
nal UCFS a luat o serie de 
printre care:

— reamenajarea pistelor de 
rî, a gropilor de sărituri și a
relor de aruncări pe bazele sportive 
din raion (în orașul Tg. Secuiesc 150 
de tineri au muncit voluntar în după- 
amiezele libere pentru îndeplinirea a- 
cestui obiectiv);

— în cadrul „zilei președinților" au 
fost prelucrate sarcinile ce le revin 
asociațiilor sportive, secțiilor pe ra
mură de sport pe linia „Concursului";

— toți activiștii sportivi, cadrele 
tehnice și sportivii legitimați să lie 
printre primii purtători ai insignei 
(pînă în prezent peste 100 de tineri 
au îndeplinit o serie de norme);

— pentru popularizarea „Concursu
lui pentru Insigna de Polisportiv" este 
în curs de confecționare un frumos 
panou care va fi instalat în centrul 
orașului.

ȘT. FARCAȘ — coresp.



AMPIONATELE REPUBLICANE IN PLINĂ DESFĂȘURARE
© Component loturilor olimpice nu confirmă

N. GRIGORE -1. GOCIMAN (Steaua) 
CAMPIONI REPUBLICANI DE DEMIFOND

Participanții la campionatele republi- 
ine de tir și-au continuat joii și vineri 
itrecerile pentru cucerirea celor 37 de 
tluri republicane puse în joc. In a- 
>ste două zile s-au tras probele dc 
•mă liberă calibru redus 3x40 focuri 
miori, 60 dc focuri culcat senioare, 
istol liber și ultimele manșe la pistol 
teză și talere aruncate din șanț. Am 
sistat în cele două zile de concurs la 
nele surprize. Astfel, o serie de tră
itori i-au întrecut pe componenții lo- 
ilui olimpic, ceea ce arată că viitorii 
mdidați la jocuri au rămas în urmă 
i pregătirea, că se află Ia un nivel ne- 
trespunzător față de condițiile pc care 
-au avut la dispoziție. Numai așa se 
iplică faptul că C. Antonescu (Olim- 
ia) — care merită laude, în orice caz — 
cîștigat trei titluri de campion la armă 

beră calibru mic, iar tînărul Șt. Ca- 
an (C.S.M. Cluj) unul. De asemenea,
i pistol precizie, tricoul de campion a 
:vcoit lui I. Picptea, la egalitate de 
uinctc cu trăgătorul băcăoan M. Gro- 
aru. Nu a satisfăcut de loc comportarea
ii I. Sîrbu, N. Rotaru, I. Olărescu, M. 
erecatu, Tr. Cogut și T. Ciulu, care în 
lasica probă de armă liberă 3x40 de 
muri, nu numai că nu au cucerit nici 
n titlu, dar n-au obținut nici măcar 
reun rezultat de valoare pe plan repu- 
lican și, mai ales, internațional. Pînă 
1 prezent, după trei zile de întreceri, 
oar doi din sportivii noștri fruntași, 
. Dumitrescu și Șt. Petrescu, și-au în 
eplinit haremurile fixate pentru perioa- 
a actuală. Antrenorii ne-au rămas așa- 
ar datori cu un răspuns în legătură cu 
■zultatele necorespunzătoare ale „olim- 
icilor". Așteptăm cu atît mai mult a- 
est răspuns cu cît la ambele probe de 
rmî performanțele au fost sub aștep 
Iri. Același lucru și la probele de pis
ta Ie, unde — din nou — membrii lo- 
ilui olimpic I. Tripșa și V. Atanasiu, 
ovedesc lipsă de stăpînire, seăpînd si- 
tete. Ar fi de dorit ca mulți dintre 
răgători să urmeze exemplul lui M. Cro- 
aru (Băcan), nu numai în privința 
tăpînirii de sine ci și a conștiinciozi- 
iții în pregătire.

Cuvinte de laudă putem aduce senioa- 
elor, care au depus străduințe pentru 
•alizarea unor performanțe valoroase 
i proba de armă 60 de focuri culcat, 
lezultatcle lor sîiit superioare celor în- 
egistrate în aceeași probă rezervată... 
eniorilor. In mod deosebit remarcăm 
e trăgătoarele E. Baia, I. Moscu și
I. Gltiban. Sub așteptări au fost, în 
chimb, M. Enache, A. Gorcti și J. 
iv.meschi.

Paralel cu întrecerile de talere din

Pentru îmbunătățirea activității sportive
de performanță în regiunea Ploiești

Pe linia traducerii în viața a sarcinilor 
eisșite din documentele Conferinței pe 
ară a UCFS, cu privire la dezvoltarea ac- 
ivitâții sportive de performanță, consi- 
iul regional UCFS Ploiești a obținut în 
iltima vreme o serie de rezultate bune. 
Lstfel, în această regiune există 727 de 
tsociații sportive cu 970 de secții pe ra- 
aură de sport afiliate la federațiile de 
pecialitafe și un număr de 12.917 sportivi 
egitimați. Statisticile arată de asemenea 
iă regiunea Ploiești are 7710 sportivi cla- 
ificați, dintre care 31 maeștri ai sportu- 
ui, 214 sportivi de categoria I, 976 de ca- 
egoria a Il-a și 1700 de categoria a III-a, 
;0 dintre acești sportivi fac parte din di- 
erite loturi republicane 11 fiind în lotul 
le pregătire olimpică, (Elena Ciampelea 
- gimnastică, C. Ciocan — ciclism, Gh. 
Constantin — lupte etc).

Printre rezultatele cele mai bune obținu- 
e de sportivii regiunii Ploiești enumerăm: 
lîștigarea Cupei R.P.R. la fotbal (Petrolul 
’loiești), un titlu de campion republican 
a popice (Dumitru C. Dumitru), cîte un 
itlu de campion republican de tir (Gh. 
Jtefanidi și Maria Predescu), un titlu de 
campioană republicană la volei fete juniori 
S.S.E. Buzău). In cursul anului curent au 
ost doboiîte 174 de recorduri regionale 
34 la atletism și 140 la natație).
Procesul de instruire și educație a sporti- 

rilor s-a desfășurat sub îndrumarea unui 
luinăr de 131 de antrenori, dintre care cei 
nai activi și mai competenți s-au dove- 
iit a fi Elena Sima (gimnastică), Zosim 
Sima (ciclism), Vasile Chelaru (scrimă), P. 
loșca (călărie) și alții. In același timp, un 
lumăr de 175 de profesori de educație fizi- 
:a și instructori sportivi voluntari și-au 
adus contribuția la buna desfășurare a ac- 
ivității de performanță. Printre acești pro- 
esori și instructori se cuvine să amintim 
oe C. Predescu șl I. Dobre—Ploiești, Ad. 
onescu—Buzău, M. Nedelea—Cîmpina, Gi- 
leta Ghimbeșeanu—Tîrgoviște.

Un sprijin deosebit l-a adus și activul 
obștesc încadrat în birourile secțiilor pe 
ramură de sport.

Totuși, succesele înregistrate în activi
tatea sportivă de performanță în regiunea 
Ploiești nu se ridică la nivelul posibilități- 
.or și al condițiilor create. Astfel, media 
secțiilor pe ramură de sport (1 1) este cu 
totul nesatisfăcătoare, ca și numărul spor
tivilor legitimați și clasificați, care, de 
asemenea, este cu mult sub posibilități, 
dacă ne gîndim că în această regiune exi
stă 260670 membri UCFS dintre care a- 
proape 500/^ sînt tineri apțl să practice cu 
bune rezultate sportul de performanță.

Deși o serie de ramuri sportive de bază 
(atletism, gimnastică, natație) sînt slab re
prezentate în activitatea sportivă de per
formanță, totuși acestora nu li s-a acor
dat atenția cuvenită. Este cazul natației 
și al atletismului din orașul Ploiești unde 

cadrul campionatului republican, s-a des
fășurat și un concurs rezervat Juniorilor 
Primul loc a fost ocupat dc B. Mari
nescu, urmat de R. Const antinescu și Gh 
Sencovici, toți de la S.S.E. I.

Iată rezultatele : pistol viteză 60 
focuri: 1. Șt. Petrescu (Dinamo) 589 p, 
campion al R.P.R. ; 2. M. Roșea (Dina
mo) 584 p; 3. M. Dumitriu (Steaua) 582 p. 
Pe echipe: 1. DINAMO 2300 p, CAM
PIOANĂ A R.P.R. ; 2. Steaua 2280 p; 
3. Olimpia 2180 p. Talere aruncate din 
șanț 200 buc. : 1. I. DUMITRESCU 
(DINAMO OBOR) 196 T, CAMPION 
AL R.P.R.; 2. Gh. Enaclie (Steaua) 
191 t; 3. A. Ioneseu (Olimpia) 191 t 
(la baraj Gh. Enache 24 t și A. Iones- 
cu 23 t) Pe echipe: 1. STEAUA 729 T, 
CAMPIOANĂ A R.P.R. ; 2. Dinamo 
Obor 674 t; 3. Olimpia 660. t. Pistol 
precizie: 1. I. PIEPTEĂ (OLIMPIA) 
549 P (24x10), CAMPION AL R.P.R.;
2. M. Grosaru (Steaua roșie Bacău) 
549 p (22x10) ; 3. G. Maghiar (Dina
mo) 543 p; 4. N. Bratu (Știința) 542 pț 
5. E. Drăgan (Dinamo) 537 p. Pe echi
pe : 1. DINAMO 2153 P, CAMPIOANĂ 
A R.P.R.; 2. Olimpia 2134 p; 3. 
Steaua 2105 p. Armă liberă calibru re
dus 60 de focuri culcat, senioare : 1. 
EDA BAIA (ȘTIINTA) 593 P, CAM
PIOANĂ A R.P.R. ; 2. I. Moscu (Di
namo) 590 p; 3. Eugenia Ghiban
(C.S.M.S. Iași) 586 p. Pe echipe: 1. 
ȘTIINȚA 1755 P, CAMPIOANĂ A 
R.P.R.; 2. Dinamo 1710 p; 3. C.S.M.S. 
Iași 1733 p. Arma liberă calibru redus 
3x10 focuri poziția culcat: 1. ȘT. CA
BAN (C.S.M. CLUJ) 392 P (6 M) CAM
PION AL R.P.R. ; 2. P. Sandor (Di
namo) 392 p (5 m) ; 3. N. Rotaru 
(Steaua) 39] p Pe echipe; 1. STEAUA 
1548 P, CAMPIOANĂ A R.P.R.; 2.
Știința 1515 p; 3. C.S.M. Cluj 1529 p. 
Poziția în genunchi: 1. C. ANTONESCU 
(OLIMPIA) 382 P, CAMPION AL 
R.P.R.; 2. N. Rotaru 382 p; 3. I. 
Sîrbu (Steaua) 382 p. Pe echipe : 1.
STEAUA 1507 P, CAMPIOANĂ A 
R.P.R. ; 2. Olimpia 1195 p ; 3. Știința 
1483 p. Poziția in picioare: 1. C. AN
TONESCU 364 P, CAMPTON AL 
R.P.R.; 2. I. Sîrbu 361 p ; 3. M. Fere- 
catu (Dinamo) 359 p. Pe echipe: 1. 
STEAUA 1-113 P, CAMPIOANA A 
R.P.R.; 2. Știința 1399 p; 3. Olimpia 
1389 p. Pe trei poziții: 1. G. ANTO
NESCU 1133 P, CAMPION AL 
R.P.R.; 2. N. Rotaru 1131 p; 3. I. 
Sîrbu 1129 p. Pe echipe: 1. STEAUA 
4468 P, CAMPIOANA A R.P.R.; 
2. Știința 4433 p; 3. Olimpia 4396 p.

V. GODESCU

deși există condiții, în cele 107 asociații 
sportive ale orașului nu ființează decît 7 
secții de atletism și 7 de natație. La fel 
stau lucrurile și în raionul Cîmpina : în 
cele 94 de asociații sportive, atletismul 
este reprezentat dpar prin 4, iar natajia 
prin 2 (cu toate că există 3 bazine). In ra
ionul Buzău, din 112 asociații sportive, 
numai patru au secții de atletism. Dar 
nici secțiile pe ramură de spoit existente 
nu-și trăiesc viața. Exemplul cel mai tipic 
îl oferă raionul Tîrgoviște, care raportează 
8 secții afiliate la baschet, dar care nu 
au nici o activitate. Cît de formal au 
desfășurat munca unele organe raionale 
UCFS o dovedește și faptul că există con
silii de asociații sportive care confundă no
țiunea de secție cu existența unei echi
pe. Exemple în această privință sînt aso
ciațiile sportive Metalul Buzău, Flacăra 
Moreni, Progresul Tîrgoviște, Poiana Gîm- 
pina etc.

Activitatea unor secții de performanță 
stagnează și pentru faptul că unii antre
nori nu sînt încă convinși de necesitatea 
întocmirii unei stricte planificări a proce
sului de instruire. Iată, de pildă, cazul an
trenorului X. Boboc (Prahova Ploiești) care 
nu posedă nici un document de planifica
re. Alți antrenori ca I. Kucera (Metalul 
Buzău), I. Cricitoiu (Fieni), N. Bădin (Pu
cioasa) nu și-au întocmit nici pînă acum 
planurile de perspectivă pe patru ani, 
ceea ce denotă că nu sînt preocupați să 
asigure pregătirea sportivilor respectivi pe 
o perioadă mai lungă, că nu privesc mun
ca lor în perspectivă. In cazul altor an
trenori (V. Surugiu și Al. Cristea) proce
sul de instruire se desfășoară fără cons
pect de lecții. Alți antrenori ca P. Moldo- 
veanu (Tîrgoviște), V, Blujdea (Moreni), 
O. Ioneseu (Ploiești) nu asigură o plani
ficare strictă a probelor de control. In 
sfîrșit, în această regiune există și antre
nori care nu manifestă suficientă exigen
ță în pregătirea sportivilor, îngăduind ab
sențe și întîrzieii. Exemple : Paul Stroescu, 
Alexandru Mîțu etc.

De toate aceste lipsuri se fac vinovați 
nu numai cei în cauză, ci și activiștii sec
toarelor tehnice din cadrul consiliului re
gional UCFS, consiliilor raionale, clu
bului sportiv Petrolul Ploiești și asociați
ilor sportive care, fie că n-au instruit, 
fie că n-au controlat cu suficient simț de 
răspundere modul cum sînt întocmite docu
mentele de planificare și în general felul 
cum se desfășoară procesul de instruire. 
De cele mai multe ori munca de control 
și îndrumare a acestor organe se rezu
mă la fotbal. Dar și în privință îndrumării 
secțiilor de fotbal există o lipsă evidentă 
de exigență.

Problema selecției elementelor de perspec
tivă n-a fost privită nici ea ca o sarcină 
de bază, fiind rezolvată, în parte, doar 
la nivelul orașului Ploiești. In alte orașe

Demifondttl, sau cursa cu antrena
ment mecanic cum i se mai spune, 
și-a făcut debutul oficial în activi
tatea sportului cu pedale din țara 
noastră. Joi după-amiază a avut loc 
prima finală de campionat republican 
la demifond.

Așteptată cu deosebit interes —
mărturie marele număr de spectatori

Cuplul I. Gociman—N. Gri gore (Steaua) 
—- aflat in planul doi — depășește cu 
încă un tur de pistă cuplul Dan Ma

rin—D. Panaitescu (Steaua)

prezenți în tribunele velodromului Di
namo — întrecerea a satisfăcut exi
gențele atît în ceea ce privește spec
taculozitatea probei cît și în ceea ce 
privește performanțele realizate. Cu
plul N. Grigore — Iulian Gociman 
(Steaua) a fost de departe cel mai 
bun întrecîndu-1 pe cel clasat pe locul 
11 cu aproape 3 000 m. Cei doi con- 
curenti s-au înțeles de minune. N. 
Grigore a rulat pe un pas foarte mara 
(9 m) — de altfel adecvat pentru 
astfel de întreceri unde se realizează 
medii orare ridicate — fiind b'ne în
drumat și condus de Iulian Gociman. 
Merită a fi subliniată și comportarea

din regiune (Buzău, Tîrgoviște, Cîmpina) 
normele de selecție n-au fost nici măcar 
prelucrate cu cadrele de tehnicieni.

O altă lacună în activitatea sportivă de 
performanță din regiunea Ploiești este le
gată de felul cum se îndeplinește calen
darul competițional. Astfel, s-a constatat 
că într-o serie de ramuri sportive, fazele 
de mase ale campionatelor republicane 
n-au fost organizate (atletism, natație) sau 
au fost organizate după un sistem propriu, 
prin eliminare (raionul Tîrgoviște) în loc de 
sistemul tur-retur, așa cum prevăd instruc
țiunile. Un caz grav de formalism în aceas
tă direcție îl oferă consiliul raional UCFS 
Cîmpina, care și-a propus să organizeze 
un campionat de gimnastică artistică, cu 
toate că în asociațiile din raion nu se prac
tică încă această ramură a gimnasticii.

Lipsuri serioase prezintă și calendarul 
competițional regional, care prevede un 
număr mic de întreceri de gimnastică și 
natație („Concursul popular" de natație 
nici n-a fost inclus în acest calendar, deși 
este vorba de o competiție de mari pro
porții). Așa stînd lucrurile, este explica
bil de ce unele recorduri regionale au o 
valoare foarte scăzută, multe dintre aces
tea datînd de peste 10 ani 1

Strîns legată de activitatea de perfor
manță este și munca de educație desfășu
rată cu sportivii. Și la acest capitol, re
giunea Ploiești este deficitară. Astfel., nu
meroși sportivi—mai ales fotbaliștn--ab- 
sentează deseori de la orele de pregătire, 
sînt lipsiți de spirit de răspundere, nu cau
tă să-și ridice necontenit măiestria sporti
vă. Exemplu : fotbaliștii de' la Metalul Tîr
goviște, Electrica și Cimentul Fieni, Mine
rul Șotînga etc. Vinovați se fac și antreno
rii echipelor respective, care cocoloșesc 
lipsurile unor sportivi, nu-i ajută să-și 
ridice nivelul politic, nu se interesează de 
felul cum muncesc sportivii în producție, 
de atitudinea lor în viața de familie.^ An
trenorii respectivi nu s-au preocupat să or
ganizeze într-un mod cît mai folositor tim
pul liber al sportivilor pe care-i pregătesc, 
să vizioneze în colectiv filme, să participe 
la întîlniri cu muncitorii fruntași, cu oameni 
de știință șl artă. In general, la nivelul 
întregii regiuni nu există suficientă grijă 
pentru ridicarea nivelului cultural-educativ 
al sportivilor ca și al antrenorilor.

Foarte slaba a fost și munca de popu
larizare a activității sportive competițio- 
nale. Cu excepția fotbalului, n-au fost folo
site mijloacele curente de propaganda 
sportivă (presa, stațiile de radio amplificare, 
programe etc) astfel că multe ÎDtreceri de 
atletism, gimnastică, înot, lupte s-au des
fășurat într-un adevărat anonimat. In une
le asociații sportive (Progresul Tîrgoviște, 
Flacăra Moreni, Prahova .1 Mai", Loco
motiva Ploiești) nu sînt folosite mijloacele 
de agitați© vizuala, lipsesc lozincile spor

celorlalte cupluri: O. Baciu — V. 
Oprea, D. Panaitescu — Dan Marin 
și M. Maxim — Șt. Poreceanu.

Nu putem, să omitem însă contri
buția pe care a adus-o la introdu
cerea acestei probe în concursurile de 
pistă inimosul activist obștesc Octa
vian Amza. Animator permanent al 
activității de pistă, el a desfășurat o 
susținută muncă de mobilizare a con- 
curenților și de ridicare a acestei 
probe la nivelul cerut de o finală de 
campionat. Ar fi necesar însă ca 
asociațiile și cluburile sportive să 
sprijine mai intens această probă, do- 
tînd secțiile de c’clism cu motociclete 
în patru timpi scoase din uz de sec
țiile de motociclism. Aceasta pentru 
faptul că actualele motociclete (în doi 
timpi) degajă prea multe gaze, inco- 
modindu-i evident pe concurenți. 
Dotarea secțiilor de ciclism cu astfel 
de motociclete ar da un avînt și mai 
mare acestei probe.

Iată acum rezultatele înregistrate : 
1. N. GRIGORE — I. GOCIMAN 
(Steaua) au parcurs într-o oră

Sportivi de valoare și-au anunțat 
participarea la „Dinamoviadă“

Săptămîna viitoare, mai precis de 
joi pînă duminică, ștrandul Tineretu
lui din Capitală va găzdui o impor
tantă competiție de înot, sărituri și 
polo. Este vorba de „Dinamoviadă", 
concurs internațional la care vor par
ticipa reprezentativele Dinamo U.R.S.S., 
Dozsa R.P. Ungară, Ruda Hvezda
R.S. Cehoslovacă, Spartak R.P. Bul
garia, Dynamo R.D. Germană și Di
namo R.P. Romînă.

Aceasta este cea de a cincea edi
ție a „Dinamoviadei" la înot, sărituri 
și polo. Prima s-a desfășurat în anul 
1959 la Budapesta, a doua în 1960 
la București, a treia în 1961 la Har
kov și ultima anul trecut la Cottbus. 
Cea mai bună performanță a sporti
vilor romîni a fost obținută în anul 
1960, cînd echipa de polo s-a clasat 
pe al doilea loc,

întrecerile din acest an se anunță 
cele mai interesante de pînă acum,

tive, vitrinele, articolele cu temă sportivă 
la gazetele de perete .Una din cauzele prin
cipale ale acestor lipsuri pornește de la 
inactivitatea comisiilor de propagandă ale 
consiliilor raionale UCFS care desfășoară 
o muncă de mîntuială.

Cea mai mare parte a lipsurilor aminti
te mai sus îșl au drept cauză stilul de
fectuos de muncă. Activiștii și tehnicienii 
consiliului regional UCFS, ai consiliilor ra
ionale UCFS și ai clubului sportiv Petrolul 
se deplasează puțin pe teren, controlea
ză și îndrumă sporadic activitatea sporti
vă. Unul din multele exemple îl oferă 
tov. Manta, secretar cu probleme tehnice 
la Petrolul Ploiești, care timp de o lună 
nu a controlat de fel antrenamentele sec
țiilor clubului. In același timp o serie de 
antrenori lipsesc de la ședințele de anali
ză (Constantlnescu-lupte, Cristea-haJtere, 
Ivan-popice, Oană-fotbal). Slab s-a des
fășurat și munca activului clubului sportiv 
Petrolul în ce privește consolidarea orga
nizatorică a asociațiilor sportive, unele din
tre acestea (de pildă asociațiile sportive 
școlare) avînd consiliile descompletate de . 
luni de zile. Activul clubului sportiv Pe
trolul nu-i prezent la ședințele birourilor 
de secții, nu cunoaște problemele secțiilor 
respective, nu le sprijină în activitatea lor. 1 
In raioane, unii activiști sportivi — deși 
efectuează muncă de îndrumare și control 
— nu iau măsuri operative de lichidare a 
lipsurilor constatate. In unele raioane (Bu
zău, Cîmpina, Tîrgoviște), comisiilo pe ra
mură de sport își desfășoară activitatea 
doar cu 1—2 membri. Majoritatea comisiilor 
n-au planuri de munca, nu se preocupă de 
organizarea concursurilor prevăzute în ca
lendarul sportiv, nu țin decît sporadic șe
dințe de lucru.

In concluzie, este necesar ca organele 
și organizațiile UCFS din regiunea Ploiești 
să analizeze cu simț de răspundere lip
surile semnalate și să ia măsurile cores
punzătoare în vederea eliminării lor. In 
acest sens va trebui ca în perioada care 
urmează să se realizeze, printre altele, ur
mătoarele obiective : completarea comisii
lor pe ramură de sport, selecționarea și 
promovarea cadrelor de specialitate, pre
gătirea continuă a antrenorilor și tehnicieni
lor precum și mărirea numărului acestora, 
îndeplinirea integrală a calendarului com
petițional, Intensificarea muncii de educa
ție cu sportivii, popularizarea educației 
fizico șl sportului în riadul tineretului din 
școli, uzine, fabrici, la sate, îmbunătățirea 
activității cabinetelor metodice, analizarea 
stadiului îndeplinirii planului de măsuri cu 
privire la dezvoltarea atletismului, gimnas
ticii șl natației.

Realizarea acestor obiective va ^permite 
sportivilor din regiunea Ploiești sa-șl îm
bunătățească necontenit performanțele la 
nivelul posibilităților existente și al cerin
țelor actuale. i 

150 dc ture de pistă (medie orară 
60 km) — campioni ai R.P.R.; 2. C. 
Baciu — V. Oprea (Steaua) — medie 
orară 57,200 km; 3. D. Panaitescu — 
Dan Marin (Steaua) — medie orară 
56,000 km; 4. M. Maxim — Șt. Pore
ceanu (Voința) — medie orară 
56,000 km. Au abandonat cuplurile 
V. Iordache — N. Voinescu (Dinamo) 
și I. Constanfinescu — V. Ioneseu 
(Voința)

Din cauza ploii, întrecerile din ca
drul campionatelor republicane de ci
clism programate pentru vineri după 
amiază au fost aminate. Programul 
pentru astăzi și mîine pe velodromul 
Dinamo este următorul : sîmbătă ora 
16 — urmărire echipe (serii și semifi
nale), viteză juniori și cursă cu adi- 
tiune de puncte (juniori) ; duminică 
ora 10 — urmărire pe echipe seniori 
(finala), viteză juniori și cursă cu 
adițiune de puncte seniori (100 de ture 
cu sprint la fiecare trei ture).

HR1STACHE NAUM

deoarece mulți dintre sportivii parti- 
cipanți, membri ai loturilor olimpica 
din țările respective, vor lace o judi
cioasă verificare cu un an înaintea 
Jocurilor Olimpice de la Tokio. Prin
tre participanți se află sportivi avînd 
performanțe de valoare europeană și 
chiar mondială. Ne referim, de pildă, 
la Dobay (56,1 la 100 m liber), Ta
kacs (1:05,0 ia 100 m liber fete), 
Egervary (1:11,5 la 100 m fluture și 
5:36,0 la 400 m mixt fete), care vor 
reprezenta Dozsa și la Miiier (1:04,0 
la 100 m spate), reprezentant al clu
bului Dynamo R.D. Germană.

Dintre jucătorii de polo ce alcă
tuiesc formațiile pe care le vom ur
mări la ștrandul Tineretului, amintim 
de Boros, Pinter, Kanizsa (Dozsa), 
Kliige, Bezold (Dynamo Berlin), Kar- 
tasov, Cikvanaia, Gogoladze (Dinamo 
U.R.S.S.) ș.a. De altfel, lotul dina- 
moviștilor sovietici este compus și 
din înotători de certă valoare, dintre 
care amintim de Prokopenko (cam
pion și recordman al Europei la 200 
m bras, avînd cea mai bună perfor
manță 2:31,6), Bielovețkaia (1:12,0 la 
100 m fluture), Androsov (campion 
european la 400 m mixt). Din lotul 
înotătorilor bulgari se desprinde nu
mele lui Popov (57,3 la 100 m liber), 
participant la Jocurile mondiale uni
versitare de la Porto Alegre.

Cunoscînd valoarea adversarilor da 
săptămîna viitoare, sportivii romîni se 
pregătesc cu multă seriozitate pentru 
a avea o comportare cît mai frumoa
să. Din lotul dinamov'știlor romîni 
fac parte poliștîi Zahan, Grințescu, 
Croner, înotătorii Alex. Popescu, Emil 
Voicu, Sanda Grințescu, Vasilica Ro
taru, Zoe Reznicenco, Măriuca Rotaru, 
săritorii Ion Ganea, Pantelimon De- 
cuseară ș.a.

Comisia de organizare a stabilit și 
programul întrecerilor, care vor începe 
zilnic de la ora 10 și de la ora 16,30.

De la I. E. B. S.
Pentru campionatele internaționale de 

atletism ale R.P.R. de astăzi și mîine 
de pe stadionul Republicii, biletele se 
găsesc de vînzare la casele obișnuite: 
str. Ion Vidu, Pronosport cal. Victoriei 
nr. 2, agenția C.C.A., bd. 6 Martie, sta
dioanele „23 August”, Republicii, Dinamo 
și Giulești.

★
Casele de mai sus vînd și bilete pen

tru jocurile de fotbal din cadrul cam
pionatului cat. A, de pe stadionul „23 
August”: PROGRESUL - RAPID de du
minică 13.X ora 10 (biletele cu seria 31> 
și DINAMO - STEAUA de luni 14.X 
ora 15.30 (biletele cu seria 3).

★
Se aduce la cunoștința solicitanților de 

abonamente la campionatele europene de 
volei că acestea se pot ridica de la 
I.E.B.S., serv, manifestații sportive.

★
Pentru meciul de fotbal RAPID - BE- 

SIKTAS (Turcia) din 16.X de pe stadio
nul Republicii, biletele (seria 135) se 
pun în vînzare la casele obișnuite, în- 
cepînd de luni 14.X.

★
Casele de bilete din str. Ion Vidu, 

Pronosport cal. Victoriei nr. 2, și sta
dionul Republicii vînd începmd de 
marți 15.X și bilete pentru finalele cam
pionatului republican individual de 
din 19—27.X de pe stadionul Republicii. 

■ Aceleași case vînd și abonamente CU 
preț redus pentru întregul turneu.



i Campionatele internaționale de atletism ale R. P. Romîne
înaintea ultimului

examen internațional

al anului 1963
Atleții romîni sînt prezenți la „In

ternaționale" — firește — cu lotul 
cel mai numeros. Și cu multe spe
ranțe. Și cu nu mai puține făgă- 
duinți. în acest an am avut succese, 
care trebuie consolidate. Dar și 
eșecuri, care cer explicații. Pentru 
un atlet, cel mai bine este să le dea 
în cifre, în performanțe, în recor
duri...

In lotul nostru domnește optimis
mul. Miercuri — ultimul antrenament 
tare pe „Republicii". Ieri și alaltăieri, 
antrenamente mai ușoare .

Ce așteptăm de la atleții romîni ? 
întrebarea cere, desigur, un răspuns 
mai larg. „Internaționalele" constituie 
ultimul mare concurs al sezonului. Du
minică seara se va face un serios 
bilanț al activității internaționale. Re
prezentanții Romîniei la ediția a 
15-a a tradiționalei competiții sînt 
capabili să atingă acum performan
țele lor maxime. Compania de con
curs, mai selectă ca niciodată, este 
un stimulent.

Așteptăm, așadar, să se declan
șeze o „ofensivă" decisivă împotriva 
recordurilor republicane și a norme
lor olimpice. Andrei Barabaș este 
capabil să termine o cursă de 5000 
m înainte ca cronometrele să fi mar
cat Î4 minute. După cum Lia Mano- 
liu poate face să se întindă ruleta 
mai mult de 55 de metri, cu condiția 
să accelereze (în sfîrșit) în piruetă, 
să dovedească mai multă siguranță, 
mai multă stăpînire de sine. Medalia 
ei olimpică de bronz nu și-a pierdut 
cîtuși de puțin strălucirea... De ce 
să n-o spunem, Șerban Ciochină 
este, în lipsa lolandei Balaș, favoritul 
nostru nr. 1. Trebuie să sară cu mult 
peste 16 m la triplu. Dar la 200 m? 
Pînă și maestrul emerit al sportului 
Ion Moina se simte jenat că recordul 
său persistă de atîta vreme. Gheor- 
ghe Zamfirescu are nu numai dato
ria, dar chiar obligația de a-i eli
bera de acest simțămînt. Pe piste 
grele Viorica Viscopoleanu a sărit 
constant peste 6 metri. Culoarul de 
elan de pe „Republicii" are faima de 
a dărui săritorilor cîțiva centimetri

buni. Nu sîntem oare îndreptățiți să 
așteptăm și aici un record? Dar la 
suliță fete? Firește că Maria Dsaeo- 
nescu are acum ultima posibilitate 
de a-și îndeplini o mai veche pro
misiune. Patru oameni cu perfor
manțe în jur de 10,5—10,6 pe 100 m 
alcătuiesc o ștafetă capabilă (teo
retic) să coboare sub 41 de secunde. 
Datoria sprinterilor noștri este aceea 
de a dovedi că acest calcul este nu 
numai teoretic...

Se poate vorbi mult despre toți, 
în general, atleții romîni au arătat 
că în confruntările cu marile stele 
ale atletismului găsesc resurse ne
bănuite de a se mobiliza și de a se 
întrece pe sine. Tudorașcu poate fi 
fără nici o jenă finalist la 100 m, 
după cum Drăgulescu la ciocan, 
Astafei și Savin la prăjină, Socol la 
decatlon, Gheorghe Popescu la su
liță, Florentina Stanca la 400 de me
tri, Olimpia Cataramă la disc, au 
toate posibilitățile de a stabili noi 
recorduri republicane ori personale. 
Amîndouă sînt la fel de prețioase 
și le așteptăm cu aceeași nerăbdare.

SUCCES! Vi-I dorim din toată 
inima.

PRINTRE
(Urmare din pag. 1)

handbalul au luat avînt în ultimii 
ani. Cred eă în viitor, relațiile spor
tive dintre Senegal și Romînia vor fi 
din ce in ce mai strînse. In București 
ne simțim excelent și sperăm că și 
sportivii romîni vor fi la fel de sa- 
tisfăcuți atunci cînd ne vor întoarce 
vizita în țara noastră".

Conducătorul delegației engleze, dl. 
GOLDING LESLIE, este îneîntat de 
condițiile oferite de organizatori. 
„Atleții noștri și eu personal vizităm 
pentru prima oară Bucureștiul. Am

Una dintre favoritele probelor de 
sprint, cubaneza Miguelina Cobiart, 
semnează in carnetul cu autografe 
al micului pasionat de atletism 
(fotografia din stînga).

Un trio olandez plin de optimism: 
Ellen Ort, Jenny van Eyck-Vos 
și Amalia llintzen (fotografia din 
dreapta).

PROGRAMUL
AZI MlINE

fost primiți cu multă căldură, fapt

OASPEȚI
săiitorul cu prăjina Laitinen, aruncă
torul de greutate Simula și discobolul 
Lindros. Sîntem convinși că întrece
rile se vor solda cu rezultate cît mai 
bune. Stadionul este bine pus la 
punct și după studierea recordurilor 
realizate pe această bază sportivă 
mi-am dat seama că se pot obține 
rezultate foarte bune".

Și pentru că veni vorba de oameni 
voinici, nu l-am „scăpat" nici pe 
aruncătorul de ciocan HEINRICH 
THUN. Blondul austriac, recentul în
vingător al lui Conolly, ne-a spus
zîmbind că se află în formă maximă

9,00 80 m garduri (pentatlon)
9,30 100 m (decatlon)
9,40 greutate (pentatlon)

10,15 lungime (decatlon)
10,20 înălțime (pentatlon)
11,00 ................................
15,30
16,00

greutate (decatlon) 
FESTIVITATEA DE DESCHIDERE 
110 m garduri (serii) 
înălțime (decatlon)
SULIȚA F
400 m F (serii)
100 m F (serii)
100 m B (serii)
110 M GARDURI (FINALA) 
DISC B
ÎNĂLȚIME F 
TRIPLU SALT 
100 M F (FINALA) 
100 M B (FINALA)
400 m B (serii)
80 m garduri (serii)
5 000 M 
GREUTATE F 
SULIȚA B 

19,05 400 Bl F (FINALA)
19.20 80 M GARDURI (FINALA) 
19,35 400 M B (FINALA) 
19,45 3 000 M OBSTACOLE 
20,05 800 M B (SERII C.T.)
20.20 4x100 M B (FINALA) 
20,30 400 m (decatlon)

17,40
17,50
18,00
18,25
18,45

9,00 Maraton plecare (șos. București— 
Ploiești, km. 8).
110 m garduri (decatlon) 
lungime (pentatlon) 
disc (decatlon)
200 m (pentatlon) 
prăjina (decatlon)
PRĂJINĂ
DISC F

9,00
9,30
9,45

10,15
10.30
15.30
16,00
16.30 400 m garduri (serii) 

ÎNĂLȚIME 8 
LUNGIME F

16,50 20 KM MARȘ
17.00---- “ ’
17,20

17,40
18,00

18,15
18,35
18,45
19,00

19,45
19,55
20,10
20,30

200 m F (serii) 
200 m B (serii)
CIOCAN
800 M F (SERII
400 M GARDURI
LUNGIME B 
GREUTATE B 
1 500 M (SERII 
200 M F (FINALA) 
200 M B (FINALA) 
10 000 M
suliță (decatlon)
1 500 m (decatlon) 
4x100 M F (FINALA) 
4x400 M B (FINALA)
FESTIVITATEA DE ÎNCHIDERE

MOZAIC

C.T.) 
(FINALA)

C.T.)

Campionii 
și-au dat intilnire

(Urmare din pag. 1)

„erou” principal al întrecerilor. Prea sînt 
multi I Preussger și Tomașek la prăjină, 
ambii cu 4,85 m. Valentin (3:38,9), Her
rmann (3:39,8), Salinger (3:42,2) la 
1500 m, Orentas (8:36,6), Siren (8:39,4), 
Zhanal (8:39,8) la 3000 m obstacole; 
Thun (69.77) și Matoușek (68,78) la 
ciocan; Danek (60.98) și Milde 
(58,12) la disc; Langer (18,52), Me- 
coni (18,39), Skobla (18,39) și Si- 
mola (18,00) la greutate, Kamerbeek 
(7364 p) și Utech (7118 p) la deca
tlon; Raepke (11,5), Cobian (11,5), 
Govoni (11,6), Lehocka (11,6) la 100 
m femei; Garisch (17,32), Hiibner 
(17,06), Hc Imbold (16,75) la, greu
tate etc., iată lista — evident incom
pletă —■ a favoriților și favoritelor 
actualei ediții. Pe cei mai buni din
tre cei buni îi veți putea stabili chiar 
dumneavoastră, la sfîrșitul întreceri
lor care se anunță aprige, pasionante 
și de un nivel tehnic exceptional.

în această ambianță a marilor per
formeri, organizatorii s-au străduit să 
fie și ei la înălțime. Așteptîndu-se o 
avalanșă de rezultate valoroase a fost 
reamenajată pista și locurile de elan, 
au fost confecționate materiale noi, 
a fost revizuită instalația de noctur
nă, ca și sistemul electric de crono- 
metrare. Aparatul romînesc TELES 1D, 
la nivelul tehnici mondiale, asigură 
o precizie de sutimi de secundă și 
redă pe film ordinea exactă a sosiri
lor. El va fi un prețios „colaborator" 
al judecătorilor de sosire si crono- 
metrorilor. Un amănunt: TELeSIDUL 
romînesc a „evoluat" cu deosebit suc
ces la Jocurile Balcanice de la An
kara (1962) și Sofia (1963). Are 
experiență...

care ne determină să cerem federa
ției noastre ca și la viitoarele ediții 
ale întrecerilor Anglia să fie pre
zentă la această tradițională compe
tiție. Vremea londoneză de azi din 
București (n.r. vineri) ne... priește și 
cred că atleții noștri vor fi în pleni
tudinea forțelor".

Printre ceilalți participant remar
căm prezența unui adevărat „Goliat". 
Este KALEVI KOTKAS, antrenorul 
delegației finlandeze, fost recordman 
european la înălțime (2,04 — în 
1936) și un bun aruncător de greu
tate și disc. „Am adus la București 
cîțiva atleți valoroși, printre care pe

și speră să depășească actualul re
cord al stadionului. „Aș vrea să arunc 
69 de metri și, dacă e posibil, să 
întrec cea mai bună performanță 
mondială a anului care deocamdată 
îmi aparține (69,77 m). In timpul 
verii m-am antrenat in comun cu 
maghiarul Zsivotski, și de atunci am 
progresat foarte mult. Sînt pentru a 
patra oară în București la „interna
ționalele" de atletism ale Romîniei. 
Doresc ca de data aceasta să realizez 
o performanță deosebită, în special 
datorită faptului că este ultimul con
curs de mare amploare la care par
ticip în acest an „preolimpic".

• înaintea venirii la București, 
atleții ^lin lotul R.D.G. au participat 
la un concurs la Vama. Cu acest 
prilej au fost înregistrate citeva rezul
tate excepționale: 1500 m: Siegfried 
Valentin 3:38,9 (la 0,2 sec de recordul 
țării), Jurgen May 3:39,3; Siegfried 
Hermann 3:39,8; prăjină: Manfred 
Pretissger și Peter Laufer 4,60; femei: 
100 m: Hannelore Raepke 11,7; 80 mg: 
Karin Balzer 10,7; greutate: Renale 
Garisch 16,79; Margitta Helmbold 
16,72; disc: Doris Muller-Lorenz 55.37.

• Prima ediție a Campionatelor 
internaționale a avut loc în luna sep
tembrie 1948. Cu această ocazie a fost
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Ieri a fost pentru 
majoritatea concuren- 
ților la „Internaționa
le" o zi plină, de lucru.

Dimineața și după 
amiaza s-au desfășu
rat pe stadioanele Capi
talei antrenamente — 
mai ușoare sau mai 
tari —. Încălziri, ori 
numai luări de con
tact cu „atmosfera 
concursului".

Fotoreporterul nos
tru a surprins un mo
ment de la antrena
mentul atletelor ita
liene desfășurat ieri, 
spre seară, pe stadio
nul „23 August".

inaugurat stadionul Republicii. La în
treceri au participat atleți și atlete 
din patru țări: Cehoslovacia, Polonia, 
Ungaria și Romînia.

• Din 1948 și pînă astăzi — cu o 
singură întrerupere, in anul 1959 cînd 
au avut loc Jocurile Balcanice — 
campionatele noastre internaționale 
s-au desfășurat in fiecare an. In afara 
atleților din R.P. Romînă, sportivii 
din Ungaria au luat parte la toate 
edițiile acestor campionate. In rest. 
R.D. Germană a participat de 13 ori. 
Polonia (11 ori), Bulgaria, Cehoslovacia 
(10 ori), U.R.SS. (9 ori). Franța. 
Finlanda, Belgia (8 ori). Austria 
Olanda (7 ori), Iugoslavia, Suedia 
(6 ori). Islanda, Norvegia, Italia, 
Turcia (5 ori), Danemarca, Elveția, 
R.F. Germană, Luxemburg (4 ori). Al
bania, Grecia, Anglia (3 ori), Austra
lia, R.P. Chineză, R.A.U., S.U.A. 
(2 ori). Cuba, Iran, Japonia, Mongolia, 
Nigeria și Senegal (cite o dată). In 
total, la întrecerile celor 15 ediții au 
participat atleți din 34 de țări, repre- 
zentînd toate cele 5 continente ale 
lumii.

• în acest an sînt prezenți pentru 
prima oară la campionatele interna
ționale atleți din Cuba și Senegal.

• In cadrul celor 14 ediții de pînă 
acum au fost doborite sau egalate ur
mătoarele recorduri mondiale sau 
europene: FEMEI: înălțime: [olanda 
Balaș (Romînia) 1,85 m la 6 iunie 
I960; suliță: Elvira Ozolina (U.R.S.S.) 
59,55 m la 4 iunie 1960; EUROPENE: 
BARBAȚ1: lungime: Henk Visser 
(Olanda) 7,98 m la 17 septembrie 
1956; FEMEI: înălțime: Taisia 
Cencik (U.R.S.S.) 1,75 m la 17 sep
tembrie 1957 — record egalat; suliță: 
Dana Zatopkova (Cehoslovacia) 
56,67 m la 13 septembrie 1958.

Materiale redactate de: ROMEO 
VILARA, VALERIU CHIOSE, DAN 
GIRLEȘTEANU și ION OCHSEN- 
FELD. Fotografii de PAUL RO- 
MOȘAN și ION M1HA1CA.
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CATEGORIA A

[NAMO BUCUREȘTI-STEAUA ȘI PBUGBESUL-BAPID,
ÎN PROGRAMUL ETAPEI A VII-A

ia o scurtă întrerupere, provocată 
eciurile internaționale cu Turcia 
ionatul categoriei A se reia cu 
le celei de a șaptea etape. A- 
i etapă este dominată de meciu- 
nter-bucureștene, dintre care — 
ir — cel mai mare interes îl 
ă întrecerea dintre cele două for- 

fruntașe ale fotbalului nostru, 
a’și Dinamo. Meciul, care SE 
UTA LUNI DUPA-AMIAZA PE 
•IONUL „23 AUGUST" capătă 
jortanță deosebită dacă-1 privim 
prisma clasamentului. Steaua are 
ans de două puncte asupra unui 

i de patru echipe, printre care 
îamo. înseamnă că, în cazul 
victorii a lor, jucătorii de la 

a iau un avans de patru punc- 
supra actualilor campioni, avans 
JÎt de important 

pentru titlu.
loviștii
se primul loc, în caz de victorie 
rtida cu Steaua, datorită faptului 

un golaveraj mai bun. Dornice 
prezinte cît mai bine în acest tra- 
al derbi, cele două echipe se pre- 
: cu multă grijă
amoviștii au făcut ieri după a- 

un antrenament pe terenul din 
ia Ștefan cel Mare. Ei n-au sus- 
nici un meci în cursul săptă- 
deoarece 9 dintre componenții 

i au făcut parte din echipa re-

în
La rîndul 

au șanse de a

între-
lor, 
re

Steaua va fi con-Meciul Dinamo - 
dus de cel mai bun arbitru iugoslav, 
B. Nedelkovski.

Amatorii de fotbal din Capitală aș
teaptă cu mult interes și meciul de 
mîine dimineață, de pe stadionul „23 
August", care opune formațiile Rapid 
și Progresul. Este, de asemenea, un 
meci de tradiție a cărui importanță 
crește și mai mult ținînd seama de si
tuația în clasament a celor două echipe. 
Progresul a avut pînă acum o bună 
comportare în campionat, acumulînd 
opt puncte și speră într-o victorie. 
Rapidiștii însă de-abia așteaptă 
acest rr.eci, pentru a se reabilita în fața 
publicului bucureștean, după ultimele 
eșecuri din campionat (0—6 cu Petrolul 
și 1—3 cu Farul). Rapidiștii s-au an
trenat joi în compania formației Tehno
metal din campionatul orășenesc (5-3). 
N-au luat parte Ia antrenament I. lo- 
nescu (care are o întindere musculară), 
Andrei (ușor accidentat la lași) și C. 
Dan. In legătură cu formațiile, nimic 
deosebit, afară de faptul că la Ra
pid s-ar putea să-și facă reintrarea 
Ozon.

Jocul Rapid - Progresul va fi condus 
de arbitrul austriac P. Schiller.

Dintre celelalte jocuri ale etapei, re
ținem partida Siderurgistul Galați 
Petrolul Ploiești, programată pentru 
azi, la Focșani, din cauza suspendării

Oradea cu U.T.A. Ultimul meci- al 
etapei: CSMS Iași - Farul Constanța.

CORESPONDENȚII NE TRANSMIT :

© CSMS Iași a jucat miercuri cu 
CFR Pașcani, cîștigînd cu 5—3 (3—2) 
prin golurile marcate de Milea (2), 
Voica din II metri, Pop și Deleanu. 
„Unsprezecele" probabil pentru jocul cu 
Farul: Faitr-V. Popescu, Moțoc, Dra- 
gomirescu-Hurr.ă, Vornicu-Pop, Ma
tei, Ștefănescu, Voica, Milea. Este po
sibilă și reintrarea lui Constantinescu 
în atac. (Gh. Vasiliu, coresp.).

© Dinamo Pitești s-a antrenat sub 
conducerea noului său antrenor, V. 
Mărdărescu. Pentru mîine se preconi
zează formația: Niculescu-Valean, 
Barbu, Stoenescu-V. Alexandru, 1. 
Stelian — C. lonescu, Constantinescu, 
Turcan, Dumitrescu, David. Partici
parea lui V. Alexandru și I. Stelian 
este nesigură, ei fiind accidentați. 
(Al. Momete, coresp.).

• Știința Timișoara a susținut joi 
un meci de verificare în compania lui 
-Tehnometal. Antrenorul N. Reuter va 
alcătui formația din următorul lot: 
Urziceanu, Popa, Hîrșova, Lereter, 
Răcelescu, Turcan, Mihăilă, Surdan, 
Tănase, Igna, R. Lazăr, Manolacbe, 
M. Popa, Mițaru. (A. Gross, coresp.).

• La Tîrgoviște, în meciul cu Me
talul, Steaua a prezentat formația:

Fază din meciul Dinamo—Steaua desfășurat in primăvară
Foto : T. Chioreanu

itativă, care a jucat miercuri la 
a. In ceea ce privește formația, 
igură apărarea și linia de mij- 

Datcu-Popa, Nunweiller III, 
’etru, Nunweiller IV. Alcătuirea 
de atac ridică unele probleme, 
faptul că Țîrcovnicu nu poate 
î'ind lovit în meciul de la An- 
Antrenorii vor avea de ales între 

și Ștefan. Așadar, la înaintare: 
ab, Varga sau Frățilă, Ene II, 
i sau Ștefan, Ilaidu.
ua va prezenta probabil for- 

„standard". Nu va juca 
iru, suspendat pe o etapă, în lo- 
iruia este posibilă folosirea lui 
eseu, venit de la Știința Timi- 
care cu acest prilej își va face 

il în echipa militară.

terenului din Galați. Studenții clujeni, 
vor încerca o „ascensiune", jucînd cu 
Steagul roșu. Iși pot îmbunătăți pozi
ția precară din clasament și dinamoviștii 
piteșteni, gazde în meciul cu Știința Ti
mișoara, ca și Crișul care joacă la

Eremia-Zavoda I, Cojocaru, Geor- 
gescu-Jenei, Staicu-Cacoveanu, Ivă- 
nescu, Voinea, Crișan, Tătaru. Au 
marcat: Ologu II, Bălăceanu și Chi- 
riță pentru gazde, Crișan pentru oas. 
peți. (M. Avanu. coresp.).

CURIERUL NOSTRU

ine, prima etapă pe țară
a „Cupei R.P.R.‘*

cum s-a mai anunțat, mîine, 
irogramului publicat în ziarul 

sîmbătă 5 octombrie, se dispută 
etapă pe țară a „Cupei R.P.R “ 

e s-au calificat 77 de echipe. In 
ornial, trebuia să se califice 30 
hipe dar datorită lipsei forma
lin regiunea Hunedoara. 
Iiipele care trebuia să 
:e în această etapă s-au 

fără joc pentru etapa 
liembrie). Aceste formații 
1 Făget, A. S. Aiud și Carpați

con-
nos-

trei din- 
tie pro- 
cali ficat 
viitoare 

sînt:

ce lipsesc din competiție echipele 
bal din regiunea Hunedoara ? Fî- 
cei în drept să se ocupe de orga- 

etape-i interraionale a „Cupei 
“ nu au dat atenția cuvenită a- 
întreceri fotbalistice. Și astfel, 
te că încă din luna aprilie pro- 

„Cupei R.P.R." se afla la coini- 
ponală de fotbal, meciurile finale 
iune nu au mai avut loc. lată 
duce lipsa de preocupare pentru 
petiție fotbalistică atît de impor- 
in programul austru intern.

© „Anul acesta, ne scrie NICO- 
LAE PIRVU, 25 de echipe din ra
ionul Caransebeș, au participat 
întrecerile 
R.P.R." 
trecut, ! 
ticipante 
a înființării de noi formații cum sînt 
Tractorul Zăgujeni, înainte Armeniș, 
Carpați Caransebeș și altele. In gene
ral, conducerile asociațiilor sportive au 
acordat toată atenția acestor întreceri, 
care au stirnit mult interes în rîndul 
amatorilor sportului cu balonul rotund. 
Excepții, C.F.R. Caransebeș și Meta
lul Oțelul roșu, core nu s-au preocu
pat cu toată atenția 
bună prezentare a 
pective".

• Ne-a scris de 
ILIE FLOREA, căpitanul echipei de 
fotbal Unirea Costești. II frămîntă 
faptul că formația din care face parte 
nu are — în campionatul regional — o 
comportare pe măsura dorinței susți
nătorilor ei. Și aceasta, din cauza 
lipsei unui antrenor. „Ne-am adresat 
de mai multe ori, scrie cititorul nos
tru, tovarășului Niță de la consiliul 
raional UCFS și conducerii asociației 
noastre, dar nu am primit nici un 
răspuns. Lucrurile se amină de azi pe 
mîine și noț ne antrenăm tot singuri, 
așa cum ne pricepem”. Intr-adevăr, o 
situație care, tratată cu mai multă 
atenție, s-ar putea soluționa.
• Despre campionatul de fotbal al 

orașului Craiova ne-a scris corespon
dentul nostru S. ROMICA. La între
cere participă 14 echipe din rîndul 
cărora 6-a evidențiat, in jocurile dis-

din 
la fotbal, 
nu mărul 

a sporit

cadruZ
Față 

echipelor 
ca

la 
„Cupei 

de anul 
par- 

urmare

pentru o cit 
formațiilor

la Costești,

mai 
res

tov.

Campionatul republican masculin

Steaua a cîștigat derbiul cu Dinamo: 10-8
Mîine un meci decisiv in campionatul feminin: Rapid—Știința București

ntai binedecîtîn 
lor evoluții. Ei 
să se apere or- 
și să blocheze

putate pînă acum, Avintul G.A.C. 
Ișalnița. Fotbaliștii acestei echipe au 
o comportare corespunzătoare, iar 
instructorul Ivan Dumitru arată o 
preocupare îmbucurătoare pentru pre
gătirea tehnică a jucătorilor.

Scrisoarea se încheie astfel : s,Am 
ținut să facem această remarcă cu 
speranța că ea va constitui un exem
plu demn de urmat 
echipe printre care 
Combinatul Chimic
IRA 8,
grarmat nici nu s-au prezentat pe 
teren".

de o serie de 
Unirea Podari, 

și Auto-rapid 
care, in primul meci pro-

Ititîlnirea celor mai 
bune echipe a fost aștep
tată cu nerăbdare, dovadă 
numărul mare de specta
tori prezenți în tribunele 
velodromului „Dinatno" 
(meciul s-a disputat în te
renul din incinta acestui 
velodrom). Derbiul însă, 
nu a satisfăcut pe deplin. 
Ca de obicei, lupta pentru 
cele, două puncte și do
rința fiecăreia din echipe 
de a se impune in ast
fel de îniîlniri au creat o 
stare de nervozitate în 
rîndul jucătorilor, care a 
diminuat valoarea specta
culară a jocului. De a- 
ceea, meciul a fost mai 
mult o luptă, e drept pa
sionantă și dîrză, din care 
a ieșit învingătoare echipa 
Steaua cu 10—8 (5—4), 
dar, în general, a oferit 
puține acțiuni de calitate 
și, în schimb, prea multe 
obstrucții (dovadă numă
rul mare de faulturi: Di
namo 52 și Sfeaua 39).

Campionii s-au prezen
tat mult 
ultimele 
au reușit 
ganizat
majoritatea șuturilor ad
verse, iar în atac să ac
ționeze cu calm și răb- - 
dare, măcinînd rezistența 
apărării dinamoviste. In 
concluzie, Steaua a ob
ținut o victorie muncită și meritată 
care — după aspectul jocului — nu 
constituie o surpriză. Dinamo s-a pre
zentat sub valoarea obișnuită, mani- 
festînd scăderi în apărare și o tendin
ță de joc static, cu rezolvări indivi
duale, în acțiunile ofensive. în plus, di
namoviștii au vădit și o îngrijorătoare 
imprecizie în aruncări, ratînd nume
roase ocazii.

Jocul a început în nota de domina
re a echipei Steaua, care a și deschis 
scorul în min. 2, menținînd acest avan
taj minim pînă în min. 8, cînd tabela 
de marcaj a indicat egalitate (1—1). 
Urmează o perioadă de superioritate a 
echipei Dinamo, care reușește să con
ducă cu 3—1 în min. 13. Oricît de cu
rios ar părea, dar se poate spune că în 
această perioadă — în care se credea 
că Dinamo își va mări avantajul— 
Steaua și-a creat premise pentru un 
rezultat favorabil prin măsurile luate în 
apărare. In acest mod a stăvilit mai ușor 
acțiunile dinamoviștilor, a reușit să e- 
galeze și să ia conducerea cînd nimeni 
nu se mai aștepta. Egalată, la rîndu-i, 
în min. 17 (4—4), campioana a termi
nat în avantaj prima repriză și a con
dus în permanență în a doua (6—4, 
7—5, 9—6, 10—7), cînd a manifestat 
o evidentă superioritate, printr-un joc 
calm și sigur. Spre deosebire de Dina
mo, care — pe măsură ce trecea tim
pul — acționa din ce în ce mai pre
cipitat în atac, mai nervos și — fireș
te — mai nesigur în apărare. ■

Arbitrul V. Pelenghian s-a străduit 
și a reușit în mare măsură să condu
că bine formațiile : DINAMO : Redl— 
Hnat, lonescu, Moser (1), Ivănescu (1), 
Popescu, Costache II (4), Coman (2), 
Bădulescu, Nica. STEAUA: Tale —

Gruia, unul dintre cei mai buni jucători ai echipei 
Steaua, în plină acțiune. Șutul lui 

poarta lui Redl.

Foto :

Iacob (3), Gruia (2),

se va opri in

Paul Romoșar»

Iacob (3), Gruia (2), Telman, Oțelea 
(2), Schmidt (1), Nodea, Bulgaru (2)„ 
Totan, Jianu.

in celelalte 
rezultatele t

CALIN ANTONESCU
PETRE GAȚU

partide s-au înregistrat

GL.—RAPID BUCU- 
(6-7). Victorie merita- 

tă, datorată unui mai bun joc colectiv. 
Știința a dominat mai mult jocul, totuși 
scorul s-a menținut permanent strîns, 
favorabil pe rînd ambelor echipe. Por
tarul gălățean Matei a apărat excelent, 
salvînd multe goluri (a apărat și un 7 
m). (Gh. Arsenic, coresp.)

• ȘTIINȚA
REȘTI 14—13

• CSMS IAȘI—RAFINARIA TELEA- 
JEN 15—21 (7—9). Gazdele s-au com
portat din nou lamentabil în fa(a unei i 
echipe care a jucat tot timpul în vitez#' 
și a știut să fructifice numeroase oca
zii.

CLASAMENTUL

1. Steaua Buc. 7 6 0 1 109: 53 12
2. Dinamo Buc. 7 6 0 1 106: 66 12

3. Dinamo Bacău 6 4 0 2 58: 54 8
4. Știința Galați 6 3 0 3 61:101 6
5. Rafinăria Tel. 7 2 14 86: 78 5
6. Tractorul Bv. 5 2 0 3 57: 78 4
7. CSMS Iayi 6 10 5 54: 71 2
8. Rapid Buc. 6 0 15 63: 84 1

DERBIULMIINE :
RAPID—ȘTIINȚA (f)

Programul de mîine din Capitală 
cuprinde jocuri fixate pe terenul Ciu
lești, de la ora 10: Confecția—Progre
sul (f), Rapid—Știința București (f) 
— derbiul seriei I —și Rapid—CSMS 
Iași (m).

INCEPIND DE MIINE GĂSIȚI LA 
CHIOȘCURILE DIFUZĂRII PRE
SEI NUMĂRUL 19 AL REVISTEI 

ILUSTRATE

„S P O RT“

Etapa a doua a campionatului
republican pe echipe

Azi și mîine. Reșița va găzdui etapa 
a doua a campionatului republican pe 
echipe. Acest important concurs reuneș
te cele mai bune formații din țară. Publi
cul din orașul de pe malul Bîrzavei — 
centru cu vechi tradiții în gimnastică — va 
putea urmări evoluția tuturor fruntașilor 
acestei ramuri de sport. Competiția va o- 
feri un bun prilej de verificare a pregătirii 
gimnaștilor înaintea întîlnirilor internațio
nale din această toamnă.

In program figurează exercițiile ,,olimpi
ce'. Azi vor avea loc exerciții impuse, 
iar duminică cele liber alese.

Iată acum și clasamentele primei etape

a campionatului : temei : 1. Șiilnja I Buc. 
177,862. p ; 2. selecționata Cluj 166,962 p ;
3. Știința 11 Buc. 164,560 p ; 4. Dinamo Buc. 
157,996 p ; 5. Farul Constanța 155,660 p ;
6. Olimpia București 151,193 p ; 7. C.S.O.
Reșița 143,728 p ; 8. selecționata Timișoara 
139,126 p; 9. Ș.S.E. Constanța 125,523 p.
Bărbați : 1. Dinamo Buc. 329,61 p ; 2. Steaua 
Buc. 305,52 p ; 3. Știința I Buc. 290,81 p ; 4. 
Vagonul Arad 270,01 p ; 5. selecționata 
Cluj 258,87 p ; 6. selecționata Brașov 249,66 
p ; 7. Știința II Buc. 247,50 p ; 8. selecționa
ta Timișoara 232.98 p ; 9. Politehnica Buc.
216,30 p.

DIN CUFB1NS :
© VOLEI — Avancronică la campio

natele europene.
0 BOX — Fotoreportajul meciului RO- 

MINIA—SCOȚIA.
• ATLETISM — Decatlonistul Socol 

promite 7.000 de puncte.
• FOTBAL — Portretul lui Datcu — 

Frații Nunweiller — Pentru albumul 
dumneavoastră : Știința Cluj — Jocu
rile internaționale ale fotbaliștilor ro- 
mîni — Echipa Internazionale, — Fot
baliști celebri de peste hotare : iugo
slavul lusufi și danezul Madsen.

<5 Scrimerele noastre au luat o 
țiune pentru Tokio.

® Au început întrecerile pentru 
signa de Polisportiv'.

© Sport școlar.

V SPORT—MAGAZIN : Jazy — Snell, 
un duel mult așteptat — Iahting pe 
plajă — Schi direct pe... tălpi — Sophia 
Loren... sportivă etc., etc.

op-

,,In-



Sărbătoare sportivă pe plaiurile hunedorene
Aproape 600 de tineri și tinere din 

satele Olteniei, Argeșului, regiunii Bucu
rești și Hunedoarei s-au tntîlnit, la 
sfirșitul săptăminii trecute, In comu
nele Teiuș, Mihalț, Galtiu și Galda de 
Jos din raionul Alba Iulia, pentru a-și 
disputa tntiietatea în întrecerile spor- 
tive ale fazei interregionale a Sparta- 
chiadei de vară a tineretului dotată cu

Mai eficienți în trasul la poartă, handbaliștii din Teiuș au cîștigat întrecerea 
finală, dispunînd de Recolta-Salcia (reg. București) cu 15—10 (8—7). In foto

grafic : un contraatac al hunedorenilor, care sc va încheia cu un gol.

„Cupa Agriculturii11. Timp de două zile 
(sîmbătă și duminică) pe terenurile spor
tive din aceste comune hunedorene a dom
nit atmosfera marilor competiții: luptă 
strînsă pentru primele locuri și nelipsi
ta „galerie" entuziastă. Atleții hunedo- 
reni, mai bine pregătiți, au reușit să cu-

Activitatea 
competițională

a învins Știința
— Burciu 6—4, 1—6, 

1, Bosch — Bardan 9—7, 
ab. Bosch, Boaghe — Dimache 

3—6, 6—2, Fătu — 
•—6, 6—2, 6—2, Burcea —

In campionatul republican pe echipe 
au avut loc silele trecute două întâlniri, 
în Capitală, Progresul 
cu 8—5: Bosch 
6—2, 6
4—6, 
6—3, 6—2, 
Moca- i 3 
Burciu 3—6, 0—6, 4—6, Țereanu — 
Bogdan 6—4, 6—2, 6—0, julieta Na- 
mian — Ecaterina Iîorșa 4—6, 
Boaghe — Bogdan 6—I, 6—1, 
Burcea — Bardan 0—6, 0—6, 
Țereanu — Dimache 0—6, 3—6, 
Bosch, Caralulis — Bardan, T.
3—6, 6—0, 6—4, 6—4, Julieta Natnian, 
Boaglie — Ecaterina Horșa, Bardan 
6—4, 6—3, Țereanu — Bogdan 2—6, 
6—2, 6—2, 6—3.

La Tg. Mureș, formația oaspe Ba
natul Timișoara a dispus de Harghita 
Tg. Mureș cu 9—4. Cîteva rezultate 
mai importante: Iuhas — Șuster 6—1, 
6—1, 6—2, Șaiti — Șuster 6—2, 6—2, 
6—1, Schipor — Fodor 4—6, 3—6, 
6—8, Albert — Prccup 6—3, 6—0.

3—6,
6—1,
3—6,
2—6, 
Bădin

1X2X1X21 RONOEXPRES
Numeroase autoturisme cîștigate la 

Sportexpres

Concursul trimestrial Sportexpres de
vine unul din principalii „furnizori" de 
premii importante.

Astfel, cu toate că tragerea concursu
lui Sportexpres trim. III a avut loc abia 
acum cîteva zile, numărul celor care-și 
anunță cîștigurile obținute este impre
sionant. Dintre ei, trebuie să-i remar
căm pe cei care au ob(inut cele mai 
importante din zecile de mii de premii 
oferite și anume AUTOTURISME. Pînă 
în prezent se cunosc șase cîștigători și 
anume: Adrian Teodoru și Iovan Sa
vin, ambii din București, cite un au
toturism „Wartburg" ; Popescu Ion din 
București, Serbușcă Diru din Bacău 
și Popa Ștefan din Tecuci, toți trei 
cite un autoturism „SKODA OCTA
VIA" i Ilarion Nitescu din Mizil, un 
autoturism „Moskvici". De asemenea, 
Pvp Gavrilă din Sibiu a anunțat prin- 
tr-o telegramă că este cîștigătorul unui 
autoturism „Moskvici". Se așteaptă în 
continuare anunțarea altor noi cîști
gători.

SPORTUL POPULAR
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cerească locul I la majoritatea probelor 
rezervate băieților, in timp ce la fete, 
oltencele s-au dovedit la mare înălțime! 
Și aceasta nu numai în proba respecti
vă de sărituri, clștigată detașat de Ana 
Popovici (senioare) și Janeta Lupules- 
cu (junioare) ci și la săritura în lun
gime și ștafeta 4x100 m senioare. In 
clasamentul general al probelor atletice,

I în clasamentul

tn număr mare 
răsplătit cu a-

fetele de pe plaiurile Olteniei au ocupat 
primul loc la o diferenfă de 3 puncte 
de hunedorence și de 7 puncte de repre
zentantele regiunii București.

Flăcăii din satele regiunii București 
șt cei ai regiunii Argeș s-au dovedit a 
fi cei mai puternici în întrecerile de 
trlntă. Ei și-au împărțit frățește primele 
locuri la cele 6 probe disputate. însufle
țiți de exemplul suratelor lor, voleiba
liștii de la Recolta Segarcea (Oltenia) 
au ciștigat setul final al meciului cu 
formația argeșeană Flacăra Horezu și cu 
aceasta, un binemeritat loc întîi.

Handbaliștii de la Știința Teiuș au 
făcut și ei o adevărată risipă de ener
gie în întilnirea finală cu handbaliștii 
din comuna Salcia (regiunea București) 
cîștigind meciul cu scorul de 15—10 și 
o dată cu aceasta, locul 
general.

Spectatorii prezenți 
la aceste întreceri, au 
plauze furtunoase pe învingători, încura
jând, nu de puține ori, pe sportivii oas
peți, ca niște adevărate gazde care nu 
și-au uitat nici un moment îndatoririle...

Oaspeții și-au dovedit recunoștința. In 
comuna Mihalț se terminase tntîlnirea de 
volei dintre echipa fetelor din Segarcea și 
cea a celor din Bărăbanț-Hunedoara. Hu- 
nedorencele cîștigaseră greu. Insă dispu
ta nu s-a încheiat o dată cu sfirșitul me
ciului. Ea a continuat pe lanurile colec
tivei din Mihalț, la culesul porumbului. 
Seara la căminul cultural, mihălf'Viii au 
dat tn cinstea oaspeților dragi o fru
moasă serbare artistică. Și acesta nu 
este singurul exemplu. Și In celelalte 
comune prietenia dintre oaspeți și gazde 
începută cu prilejul tntîlnirilor sportive 
a continuat să se adîncească tn munca 
de stringere a holdelor, tn numeroasele 
serbări și șezători.

în atenția participanților:
Deși meciul Dinamo București— 

Steaua se dispută luni, iar meciu
rile Rapid—Progresul și Gaz Me
tan Mediaș—C.S.M. Reșița dumi
nică dimineața, ele rămîn valabile 
în concursul nr. 41 din 13 octom
brie a.c.

Azi, ultima zi pentru depunerea 
buletinelor.

PREMIILE CONCURSULUI PRONOSPORT 
Nr. 43 din 3 octombrie 1963

Categ. I 5,9 variante a 8.315 lei ; Categ. 
a Ii-a 135,7 variante a 338 lei ; Categ. a 
lll-a 1051,2 variante a 84 lei.

LOTO CENTRAL

La tragerea Loto-Central din ziua de 11 
octombrie 1963 au lost extrase din urnă 
următoarele numere : 49 35 78 43 18 24 70 
21 61 29. Premii suplimentare : 84 70 85.
Fond de premii 809.089 lei, din care s-a 
reportat 195.272 lei de la tragerea ante
rioară.

Termen de contestație 2.XI.1963.
Tragerea următoare va avea loo in Bucu

rești.

Vă prezentăm programul concursului 
Pronosport de săptămîna viitoare (nr. 
42 din 20 oct. a.c.)

1 R.D.G.—-R.P. Ungară (Cupa Europei)
2 Petrolul—Steaua

...Rlnd pe rînd, trenurile și autobu
zele au pornit purtînd cu ele sportivii 
oaspeți spre meleagurile natale. Nici unul 
dintre ei nu va uita frumusețea întrece
rilor sportive de pe plaiurile hunedore
ne, prieteniile trainice închegate aci. 
Toți își vor reaminti cu recunoștință și 
dragoste de gazdele lor primitoare — 
colectiviștii hunedoreni — care i-ati în
curajat tot timpul cu grijă părintească.

Și acum, pe scurt, rezultatele...
ATLETISM. Băieți : 1. Hunedoara,

fete : 1. Oltenia.
GIMNASTICA. Băieți : Hunedoara, 

fete : Hunedoara.
VOLEI. Băieți: Oltenia, fete: Hune

doara
POPICE: Hunedoara.
CICLISM. Băieți: Argeș, fete: Ar- 

g’5- ,.‘k
' TRÎNTÂ: București

OINÂ: București.
FOTBAL: Hunedoara.
HANDBAL. Băieți: Hunedoara, fete : 

Hunedoara.
Clasament general pe regiuni: 1. Hu

nedoara, 2. București, 3. Oltenia, 4. 
Argeș.

VIRGIL ALBESCU

Concursul de verificare
a loturilor reprezentative

De joi, la arena „Unirea" din Capi
tală a început un concurs de verificare 
a loturilor reprezentative (masculin și 
feminin), care se pregătesc în vederea 
întîlnirilor cu R. D. Germană. Con
cursul reprezintă un bun prilej de a 
constata modul cum s-au pregătit la 
echipele lor sportivii chemați în loturi. 
Și de la primele întreceri s-a văzut că 
majoritatea jucătorilor dețin o bună 
pregătire (12 dintre ei au realizat peste 
800 p.d.). Am remarcat forma bună 
a lui T. Semani și D. Ivanciu, ca și a 
unor tineri selecționați pentru prima 
dată în lot: Ilie Popescu, Martina și 
Seredi. în același timp, însă, s-a con
statat și comportarea nesatisfăcătoare 
a altora, printre care V. Nicolescu și 
— surprinzător — D. Dumitru, care 
au objinut rezultate sub așteptări. De 
semnalat atitudinea reprobabilă a lui 
Gh. Andrei (Voința București), care 
nu s-a prezentat la concurs și nici nu 
a anunfat în prealabil federația.

In concursul masculin 
mixte) s-a consumat prima 
samentul fiind următorul i 
mani (Tg. Mureș) 864 p.d.;
nătoru (Teleajen) 846; 3. D. Ivanciu 
(București) 843 ; 4. I. Micoroiu (Re
șița) 839 ; 5. 6. Rudău (București) 
836; 6. I. Popescu (București) 830;

(200 bile 
parte,
1. T.

cla-
Se-

2. Cr. Vî-

3 Crișul—Dinamo București
4 U.T.A.—Știința Timișoara
5 Progresul—C.S.M.S. Iași
6. Știința Galați—Știința București
7 C.S.M. Sibiu—Minerul Baia Mare
8 Gaz Metan Mediaș—Mureșul Tg. Mureș
9 Bologna—Milan

10 Juventus—Roma
11 Catania—Torino
12 Mantova—Atalanta

Concurs suplimentar Pronosport or
ganizat cu prilejul Campionatelor eu
ropene de volei.

1 R.P. Romînă—R.P. Polonă (masculin)
2 Belgia—Italia (masculin)
3 U.R S.S.—R.S.F. Iugoslavia (masculin)

4 R.S, Cehoslovacă—R.P. Ungară (mase.)
5 R.D. Germană—Austria (masculin)
6 Danemarca—R.F. Germană (masculin)
7 Turcia—R.P. Bulgaria (masculin)
8 R.P. Romînă—R.D. Germană (feminin)
9 R.P. Polonă—R.S.F. Iugoslavia (feminin)

10 Danemarca—Olanda (feminin)
11 R.S, Cehoslovacă—R.P. Ungară (feminin)
12 U.R.S.S.—R.P. Bulgaria (feminin)

Toate întîlnîrile se dispută la 23 oc
tombrie a.c.

DEPUNEREA BULETINELOR înce
pe de luni 14 octombrie pînă la 22 
octombrie a.c.

Completarea buletinelor, taxa de 
participare și categoriile de premiere 
sînt identice celor de la concursurile 
Pronosport obișnuite.

Rubrica redactată de Loto-Ptono- 
sport.

AZI
Atletism. Stadionul Republicii, de 

la ora 9 și ora 15.30: campionatele in
ternaționale de atletism ale R.P. Ro
mîne.

Tenis. Terenurile Progresul, de la 
ora 14: ultima zf a întîlnirîi interna
ționale Știința Bucuresti-Akademic 
Sofia.

Popice. Arena Unirea, de la ora 8: 
concurs de verificare a lotului re
prezentativ (masculin); de la ora 
16: concurs de verificare a lo tu Iu4 
reprezentativ (feminin).

Volei., Sala Floreasca, ora 17: lotul 
R.P. RomXne-Șteaua (băieți); sala Di
namo, "ora 16: etapa a IlI-a a „Cu
pei Dî-hamo”.

Tir. Poligonul Tunari, de la ora 9* 
campionatele republicane pentru «se
niori si junioare

MÎINE
Polo. Ștrandul Tineretului, de la 

ora 11: Dinamo-I.C. Arad și Steaua- 
Știința Cluj (campionatul republican).

Fotbal. Stadionul „23 August”, ora 
8,15: Electronica-TUG (campionatul 
orășenesc), ora 10: Progresul-Rapid 
(categoria A). Stadionul Politehnica

Mureș) 816; 8. I.7. L. Martina (Tg.
Seredi (Timișoara) 813; 9.-11. D. De- 
neș (București), C. Soos (Tg. Mureș) 
și Al. Vrînceanu (Ploiești) 805; 12 P. 
Purje (Cîmpina) 802; 13. D. Dumitru 
(Ploiești) 799; 14.-15. V. Stancu (Plo
iești) și C. Zombori (Brașov) 796; 16. 
I. Stănescu (București) 
Enea (Roman) 777; 18. 
(Ploiești) 774; 19. Gh. 
rești) 767. — Primii 12 
turul al doilea și ultimul, care se în
cheie astăzi. Tot azi începe concursul 
feminin.

794; 17. Tr. 
V. Nicolescu 
Popa (Bucu- 
au intrat în

1
(fost CAM), ora 9: Știința București- 
Steaua (.juniori); ora io.45: Știința 
București-Chimia Făgăraș (cat. B). 
Teren Timpuri Noi (Dudești), ora 
10: Flacăra roșie București-Portul 
Constanța (cat. C); ora 11.45: Flacăra 
roșie București-Portul Constanța 
(camp, juniori). Stadionul Giulești, 
ora 10.30: Tehnometal București-Me- 
talui Pitești (cat. C), ora 12.30: Teh
nometal Buqurești-Farui Constanța 
(camp, juniori). Teren Vulcan, ora 
11.30: Progresul București-Metalul
București (camp, juniori). Stadionul 
Dinamo, ora 10: Dinamo București- 
Dinamo Victoria București (camp, 
juniori).

Tir. Poligonul Tunari, de la ora 9: 
campionatele republicane pentru se
niori și senioare.

Rugbi. Stadionul Dinamo, ora 9: 
Dinamo-Știința Petroșeni; stadionul 
din Parcul Copilului, ora 11: Grivița 
Roșie-Progresul; stadionul Unirea 
ora 15.30: Unirea-Rulmentul Bîrlad 
(jocuri în campionatul categoriei A).

Volei. Sala Floreasca, ora 18: lotul 
R.P. Romîne-Dinamo (băieți).

Handbal. Teren Giulești, de la ora 
10: Confecția - Progresul (f), Rapid- 
știința (f) și Rapid - CSMS Iași (m)

Popice. Arena Unirea, de la ora 8: 
concurs de verificare a lotului repre
zentativ (feminin).

Baschet. Sala și terenul Floreasca, 
de la ora 16.30: „Cupa federației” 
pentru echipele feminine fruntașe din 
Capitală.

Atletism. Stadionul Republicii, de 
la ora 9 și ora 15.30: campionatele 
internaționale de atletism ale R.P. 
Romîne.

Moto. Stadionul Dinamo, ora 10: 
concurs internațional de viteză pe 
zgură.



a 48 de ani, 
in nau campion 

I tării!
y

Puțini dintre iubitorii 
portului cu pedale din 
ra noastră s-au așteptat 
i maestrul sportului Iu- 
an Gocitnan să figureze 
in nou pe lista campioni- 
>r țării. Cel mai puternic 
intre motive era acela 
1 la 26 februarie 1964 
istul campion de pistă și 
clocros va împlini... 48 
e ani !
Și totuși... Miile de spec- 

itori care au luat Ioc joi 
jpă-amiază în tribunele 
■Iod romului Dinamo din 
apitală au asistat însă la 
?alizarea acestei... sur- 
rize. In cadrul finalelor 
ampionatelor republicane 
e ciclism pe pistă s-a des- 
tșurat — pentru prima

roba de denii fond (an- 
•enamcnt mecanic). Acea- 
tă întrecere ''desfășurată 
imp de o oră a strîns la 
tart 6 echipaje. Cel mai 
icurajat de spectatori a 
ost acela format din N. 
-rigorc — ciclist și Iulian 
ocinian — motociclist 
Steaua). Cei doi concu- 
enți se dovedeau cei mai 
i formă dintre participant!, 
’rebuie să știți că dacă 
greutatea" cea mai mare 
e află — firește — pe 
merii ciclistului, nici con- 
ribuția motociclistului nu 
ste minoră. El trebuie 
ă-și cunoască foarte bine 
olegul, să execute cu mă- 
istrie depășirile, să men- 
ină un ritm convenabil etc. 
i Iulian Gociman a în- 
runit toate aceste calități, 
a sfîrșitul întrecerii au 
ăst acordate tricourile de 
ampioni ai țării și titlu- 
de de recordmani națio- 
aii concurenților N. Gri- 
ore și Iulian Gociman! ! 
n acest fel maestrul spor
ului Iulian Gociman ren- 
ește la 48 de ani să mai 
idauge colecției sale de 
rofee sportive pe acela de 
ampion și recordman al 
ării la demifond. O ade- 
ărată performanță !

II. N.

o
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Aventura unui „porumbel călător“
Se povestesc multe în

tîmplări în legătură 
spiritul de orientare 
„porumbeilor călători", a- 
cești gingași mesageri 
care, de la sute de kilo
metri, se întorc cu pre
cizie la „cășile" lor.

Un episod interesant 
s-a petrecut, nu de mult, 
și în țara noastră. Eroul 
lui este porumbelul mesa
ger cu seria 999/58/05 al 
asociației „Columbofila" 
din Timișoara. împreună 
cu alți „colegi" el fuse
se lansat la Vatra Dor- 
nei, în cadrul unor zbo
ruri de antrenament. 
„Startul" s-a dat în ju
rul orei 5 dimineața și, 
una cîte una, păsările 
au sosit Ia crescătorii lor 
din Timișoara.

cu 
al

numărătoarea 
săi, unul din 
Gh. Joba, a

100 de ani de fotbal (1663-1963)
Jocurile — putem afirma — s-au nâscui 

o dată cu omul.
După date și urme incontestabile, jocu

rile cu mingea au o vîrstă de aproape 
5000 . de ani. O minge găsită intr-un mor- 
mint de faraon, un regulament militar moș
tenit de la chinezi, comorile literare și 
plastice provenite de la grecii antici și 
romani, repeiatele decrete regale din An
glia care interziceau practicarea jocurilor 
cu mingea, cronici și cărți rămase din Ita
lia, Franța și Germania Evului Mediu, ope
rele nemuritoare ale lui Shakespeare — 
ca să cităm numai pe cele mai importan
te — sînt tot atiea documente și dovezi 
care atestă existența și popularitatea, în 
decursul mileniilor, ale jocurilor cu min
gea...

Cu toate acestea, dată Hind diversitatea 
jocurilor cu mingea, a regulilor după care 
se practicau, fie ele scrise sau nescrise, 
nu se poate stabili cu preciziune „data de 
naștere" a fotbalului. Se știe doar că pri
mul club de fotbal, in sensul zilelor noas
tre, a luat ființă in Anglia, in anul 1855, 
și s-a numit F.C. Sheffield, iar data de la

care putem vorbi de fotbalul modern este 
ziua de 23 octombrie 1863. In această zi 
a fost creată prima federație de fotbal de 
pe glob, cea engleză, cu sediul la Lon
dra, purtînd și astăzi denumirea de „Tbe 
Football Association", prescurtată ,,The 
F.A.". Prima și cea mai importantă acțiune 
a acestei organizații a fost elaborarea șl 
publicarea unui regulament unic al jocu
lui de fotbal, acțiune care a însemnat 
ruperea totală de jocul de rugbl.

Cei 100 de ani de existență marchează 
răspîndirea de necrezut a fotbalului care 
este cunoscut astăzi pe toate meridianele. 
Popularitatea jocului este demonstrată e- 
locvent de recentele statistici ale FIFA, 
care arată că numai în Europa, in cele 
aproape 300 de mii de echipe, activează 
peste 8 milioane de jucători legitimații

Spațiul acestui articol nu ne permite o- 
prirea decît la acele... „pietre kilometri
ce" ale fotbalului modern care au marcat 
succesele cele mai de seamă ale drumului 
parcurs.

...Dar e cazul să pornim la drum.

Făcînd 
„elevilor" 
crescători, 
constatat că un porum
bel nu se întorsese. Cel 
cu seria 999/58/05. Dar 
iată că, după 11 zile, pa
sărea întîrziată își face 
apariția la... domiciliu. 
Uitîndu-se Ia inelul da 
control, crescătorul a ob= 
servat
cînd-o, 
mesaj: 
belul 
pentru 
natura 
Codreanu din Brad.

Ce se întîmplase? Me
sagerul 999/58/05 fusese 
atacat, propabil, de o ră
pitoare și nemaiputînd 
să-și continue zborul — 
crescătorul a descoperit

la aripa dreaptă o rană 
cicatrizată 
la Brad, 
Cod rea nu 
vindecat, 
drumul.
scris motivul 
mesagerului.

, — s-a oprit 
unde doctorul 
1-q tratat, l-a 
apoi i-a dat 
justificînd în 

întîrzierii

VIRGIL CRIOȘTEANU 
corespondent

o hîrtiuță. Desfă- 
a găsit următorii!
„Reținut porum- 

la Brad 10 zile 
tratament". Sem- 
era a doctorului

îi—Scump... dar face
Multiple sînt căile care 

duc spre glorie. La această 
concluzie a ajuns un tînăr 
fotbalist scoțian, eroul unei 
întîmplări cu 
din comun.

Fotbalistul 
fusese invitat 
nament al cunoscutei 
Tottenham Hospurs, 
a demonstra ce știe, 
chipuiți bucuria lui ! So
sise mult așteptata clipă 
cînd putea să se lanseze. 
Puțin a lipsit însă ca a- 
ceastă clipă să fie pierdută. 
Intr-adevăr, candidatul la 
glorie își satisfăcea atunci

totul ieșite

în chestiune 
la un antre- 

echipe 
pentru 
Vă în-

IN 4 RINDURI
Unii jucători mai 

vechi privesc cu ochi 
răi promovarea tinere
tului în echipe.

Pentru colegul tînăr, nici 
un pic

De tragere de inimă nu are 
Aceasta nu din pricină că-i 

mic
Ci pentru c-ar putea ajun

ge... „mare”!
MIHAI TODEA

Un pianist am întrebat
Și ne-a-împlinit îndată ruga.
A/n înțeles (cînd ne-a cîntat) 
Că preferința lui e... fuga

Continuîndu-și... labirintul
Vechiul băutor ne-a spus:
„Cel mai mult mi-ar place sprintul 
De n-ar fi un „n“ în plus".

Ambițiosul sta-n tribună.
Departe — intr-un loc înalt,
Abia am prins ce-a vrut să spună: 
„îmi place proba... triplu salt".

Vainburș-ul ne mărturisește 
(L-am ghicit pînă să-nceapă) 
„Nu-mi plac probele, firește, 
Dar ador... groapa cu apă".

Pe îngîmfat n-am mai putut 
Să-l întrebăm. Și știți pricina?
/I leșinat cînd i-a văzut
Pe săritorii... cu prăjina.

Și o recomandare pentru spectatori:

In ale toamnei dulci acorduri
Nu vă încredeți. E mai bine
Să luați de-acasă fulgarine
Că (după cit se pare) vine, j - 
O ploaie mare de... recorduri.

EMIL NEICULESCU

1872 Se dispută prima 
competiție oficială de fot
bal ; Cupa Angliei.

— In ziua de 30 noiem
brie are loc la Glasgow și 
prima partidă interțări intre 
reprezentativele Angliei și 
Scoției, terminată cu scorul 
de 0—0. (Lipsa de eficacitate 

după cum 
o

a atacanților
se vede — s-a născut 
dată cu fotbalul...)

1873 — Ia ființă Federația 
de fotbal a Scoției și în 
organizarea ei și prima e- 
diție a Cupei acestei tari, 
cucerită de echipa Queen’s 
Park. De altfel, aceasta este 
și prima echipă înființată în

CEI DOI FINALIȘTI..
Constantin Hui pe 

ani și este campion de tenis 
tineri jucători. Cornel Chioaru 
este cu un an mai mic și al 
bă. Amîndoi sînt fruntași la 
mari aptitudini în sportul cu 
îndrăgit de doi-trei ani.

Primul este fiul conferențiarului universitar 
Gheorghe Hulpe din Cluj Cel de al doilea, din

cel din dreapta — are 12 
la categoria celor mai 
— cel din stingă — 
doilea la aceeași pro- 
învățătură și vădesc 
racheta pe care l-au

stagiul militar, iar condu
cătorul unității sale — 
cru rar în Anglia: un 
versar al fotbalului — 
tărise 
serviciu

Unul 
listului 
locuiască în ziua aceea în 
cazarmă, dar a cerut pentru 
aceasta suma de 3 lire. 
Scoțianul, ca orice scoțian 
ce se... respectă, a 6tat 
mult pe gînduri pînă ce 
s-a declarat de acord.

Dar n-avea să regrete a- 
ceastă primă manifestare 
de risipă din viața sa. John 
White — căci despre el 
este vorba — a fost an
gajat la Tottenham, iar as
tăzi este unul dintre cei 
mai buni înaintași ai aces
tei echipe.

In cazul de față se poate 
spune totuși că gloria n-a 
fost prea scump plătită 1

să-l oprească 
în cazarmă.
din colegii fotba- 

s-a oferit să-l în-

București, este antrenat de tatăl său, fostul tenis- 
man Constantin Chioaru.

Ce-și doresc ?
CORNEL CHIOARU: „La anul să fiu primul 

la carte și la tenis*.
CONSTANTIN HULPE: „Aș vrea să cîștig din 

nou campionatul și, dacă se poate, publicul să fie 
mai indulgent cu arbitrul de fotbal... 
Hulpe, tatăl meu*.

Dorințe firești... Poate că cea a lui 
Hulpe este mai greu de realizat. Dacă 
ar fi arbitru de... șah, ar fi fost mai simplu.

Gheorghe

Constantin 
tatăl său

CT. C.

1867, cu unScoția, în anul
palmares care nu a mai fost 
egalat niciodată : nu a pu
tut fi învinsă timp de 8 ani, 
din care în primii 7 ani nu 
i s-a marcat nici cel puțin 
un gol...

1882 — Ia ființă Interna
țional Board, care de atunci 
încoace se ocupă de perma
nenta îmbunătățire a reguli
lor de joc.

1888—89 — 
prima ediție a 
cu 12 echipe 
Titlul revine < 
ton North End 
gînd în același an și Cupa, 
realizează prima „dublă* în 
istoria fotbalului mondial.

.Bâtrînul continent' pășește 
și el pe drumul activității 

Se 
de 
si

Se dispută 
[ Ligii Angliei, 

participante, 
clubului Pres- 

care, cîști-

și el pe drumul _____
fotbalistice organizate, 
pun bazele Federațiilor 
fotbal din Danemarca 
Olanda.

1908 — Anul primului tur
neu olimpic oficial de fotbal, 
orqanizaî la Londra. Pri
mele 5 ediții care cu avui 
loc în anii 1908, 1912, ’920. 
1924 și 1928 sînt considerate 
drept campionate mondiale 
neoficiale, titlurile fiind cu
cerite de Anglia și Uruguay 
de cîte două ori iiecare si 
Belgia o dată. Următoarele 
ediții ale a les’ui turneu, re
zervate în continuare lotba- 
iiștilor amatori, au revenit 
echipelor narionale din Ita
lia în 1936; Suedia în -948, 
Ungaria în 1952, Uniunea So
vietică în 1956 și iugoslavia 
în 1960.

— Cu ocazia turneului o- 
limpic din 1908 s-a 
trat și un „record" 
obișnuit : danezul 
Nielsen a marcat 10 
pentru echipa sa în 
Danemarca—Franța 
cu scorul de 17—I 
rea primei formații

înregis- 
putin 

Sophus 
goluri 

i meciul 
terminat 

-1 în favoa-

în1890 — S-a legiferat — 
campionatul Irlandei — su
prema sancțiune în fotbal : 
lovitura de la 11 metri 
(penalti).

1898 — Se Introduce în 
Anglia sistemul de retrogra
dare și promovare pentru 
echipele din prima și a 
doița ligă.

1901 — Pentru prima oară 
se dispută un meci de fot
bal în fața unui public de 
peste 100 de mii de oameni: 
finala Cupei Angliei a fost 
urmărită de 110.802 de spec
tatori.

1904 — Un număr de 7 fe
derații naționale întrunite la 
Paris hotărăsc înființarea 
Federației Internaționale de 
Fotbal (FIFA) care în rilele 
noastre este una din cele 
mai mari organizații mon
diale, numărînd în rîndurile 
ei peste 120 de țări afiliate.

1916 — Echipele naționale 
din America de Sud își 
dispută primul lor campionat 
continental. Din cele 28 de 
titluri puse în joc pină în 
prezent, Argentina a cuce
rit 12, Uruguayul 10, Brazi
lia 3, Perul, Paraguayul și 
Bolivia cîte un titlu fiecare. 
După 1945 clasamentul ara
tă astfel : Argentina 6 tit
luri, Uruguay 2, Brazilia, 
Paraguay și Bolivia cîte un 
titlu fiecare. Se remarcă mo
desta comportare a brazilie
nilor de-a lungul întregului 
campionat sudamerican...

1922 — In ziua de 22 iu
nie la Belgrad 'epiezentati- 
va de fotbal a țării noastre 
debutează în intihiirile inler- 
țări cu o victorie de presti
giu : 2—1 cu Iugoslavia.

M. FREDERIC
— Rupea —

(va urma)

De-ale suporterilor
Sîmbăta trecută s-a dis

putat la Birmingham în- 
tîlnirea de fotbal dintre 
echipele Birmingham City 
și Everton, ambele actl- 
vînd în prima ligă de 
fotbal a Angliei. Meciul 
a fost cîștigat de Ever
ton, cu 2 la 0. Pînă aici 
nimic neobișnuit.

Dar să vedem totuși ce 
s-a întîmplat cu această 
ocazie. După ce cei 500 
suporteri ai echipei Ever-

10 vagoane din cete 
folosite în excursie să 
scoase din circulație, 
veți întreba de ce?

post» MacRZiM<posîa magazin »postr mwcbzim
IRIMIA NICOLAE, SIGHI

ȘOARA. — 1) Ene II (Gheor
ghe) succesorul lui Ene I 
(Alexandru) în centrul liniei 
de atac a echipei Dinamo 
București, este frate cu 
Ene... IV de la Dinamo Vic
toria. La rîndul lui, Ene

1

I

raw

I mffn

este frate cu Ene III, cel 
ce joacă acum la Știința 
București. — 2) Constantin 
este în fruntea golghete
rilor, însă numai cu 8 
goluri marcate. (Cel din me
ciul cu Știința Timișoara 
este considerat ca auto-gol^

NICOLAE CHIS, ARAD. — 
Este interesantă și meritorie 
statistica pe care ați în
tocmit-o cu privire la U.T.A. 
Fotbaliștii arădeni au cuce
rit de 4 ori campionatul ță
rii la fotbal (realizînd în e- 
diția 1947—1948 golaverajul— 
record de 129—31), au cîști
gat Cupa de 2 ori și au 
mai fost o dată în finală. 
Ca și Steaua în 1951 și 1952, 
în 1948 U.T.A. a cîștigat atit 
campionatul cît și Cupa. Un 
trecut... glorios. Ca supor
ter al U.T.A.-el trebuie

însă să vă întrebați ce se 
aude cu prezentul și mai a- 
tes cu... viitorul ?

tschovschi antrenează, din 
nou, echipa din Cugir.

GIGI FERARU și CAPRITA 
PANAIT, MEDGIDIA. — 
Alexandru Apolzan a jucat 
de 22 ori în prima reprezen
tativă a țării, în perioada 
1949—1960. Ca și fostul său 
coleg de echipă, Bone, A- 
polzan, în afara ocupațiilor 
profesionale, conduce antre
namentele unei echipe de 
începători. Nu renunți cu 
una cu două la fotbal 1

OCTAVIAN TOHANEANU, 
CIMPINA. — Brian Sternberg, 
fostul recordman mondial la 
săritura cu prăjina, a su
ferit gravul său accident 
în timpul unui antrenament, 
executînd sărituri de pe o 
trambulină.

CONSTANTIN BODODCA, 
BIMNICU VILCEA. — „îna
inte de a intra In ș coala 
profesională nu am cunos
cut Jocul de fotbal, însă pe 
urmă am început să sorb 
din acest dulce joc, incit 
astăzi, după patru ani, am 
ajuns căpitanul echipei ra
ionale „Flacăra" a între
prinderii de industrie locală". 
Felicitările noastre 1 Ne 
scrieți, mai departe că 
în vara aceasta ați vrut 
să vă transferați la echipa 
regională Oltul, dar ați ră
mas pînă la urmă la „Fla
căra", în mijlocul Vechilor 
dv. colegi. Pentru asta, vă 
felicităm și mai mult 1 Sq 
vă răspund și la întrebarea 
pe care mi-ațl pus-o : Pe-

MARIN RAICU, BUCU- 
REȘTI. — In cadrul meciu
lui de campionat disputat 
în noiembrie 1960, pe sta
dionul Republicii (repriza a 
doua s-a jucat în nocturnă) 
Dinamo București a învins 
formația Petrolului cu sco
rul de 6—0. In retur, la 
Ploiești, Petrolul s-a revan
șat... pe jumătate : 3—0.

MIRCEA MANDAȘESCU, 
BUCUREȘTI. — 1) Din cele 
30 de întîlniri care au avut 
loc, în campionat, între 
Steaua și Dinamo București, 
11 s-au încheiat cu victoria 
dinamoviștilor, 7 meciuri 
le-a cîștigat Steaua, iar 12 
s-au terminat la egalitate.— 
2) Care a fost cea mai bună 
performanță obținută de ju
niorii noștri, la fotbal? Ca 
scor, acel 8—0 cu Polonia, 
dar ca rezultat propriu-zis, 
desigur, cîștigarea “* 
lui U.E.F.A.. — 3) 
fotbaliștii noștri se 
Jifica pentru turneul 
de la Tokio, ~ 
fi făcuțl toți 
riți". Nu este 
Nu uitați că 
olimpice înseamnă abia... în
ceputul drumului.

Turneu- 
„Dacă 

vor ca- 
ollmpic 
că vorted 

maeștri eme- 
prea mult ? 

preliminariile

IULIAN DALIDIS, BUCU-
Fostul campion 

tenis de masă, 
s-a retras din 
competiițională.

REȘTI. — 1.
mondial de 
Ogimura, nu 
activitatea

El se numără și astăzi prin

buni jucători 
ce privește 
performanțelor,

tre cel mal 
japonezi. In 
constanța 
poate că e chiar primul 1 — 
2. Dacă au fost la noi fina
le de Cupă care au necesi
tat prelungiri ? Au fost 1 In 
1953, Flamura roșie U.T.A. 
a întrecut cu 1—0 pe C.C.A., 
In prelungiri. La începuturile 
„Cupei*, Rapidul a învins 
pe Ripensia cu 6—5, în pre-

lungiri, iar cu Venusul, în 
1939, a susținut nu mai pu
țin de 4... finale (2—2, 4—4, 
2—2 și 2—1) dintre care pri
mele trei au avut prelungiri.

ION POSTAȘU
Desene de N. CLAUD1U

ton au descins in gara 
Liverpool din trenul spe
cial care i-a dus și i-a 
adus de la meci, condu
cerea gării a dat ordin 
ca
11 
fie 
Vă
Pentru că s-au constatat 
următoarele neregulari- 
tăți: 67 de becuri sparte, 
22 veioze și cîteva du- 
zine de întrerupătoare 
lipsă sau stricate, o toa
letă complet distrusă, 
mai multe oglinzi sparte, 
o ușă de vagon deterio
rată, perdele rupte, un 
extinctor de incendiu lip
să, iar altele goale (pro
babil au fost folosite pen
tru potolirea focului cu 
care cei 500 „simpati- 
zanți" comentau victoria 
echipei favorite sau, poate, 
chiar pentru... stingerea 
mucurilor de țigări).

Calculul făcut în urma 
dezastrului a arătat că 
valoarea biletelor de că
lătorie dus-întors plătite 
de excursioniști nu aco
peră nici pe departe chel
tuielile pentru reparația 
celor 10 vagoane dete
riorate.

Administrația căilor fe
rate britanice a comuni
cat conducerii cluburilor 
Birmingham City și Ever
ton 
cele 
tate 
tru
lor în actualul campionat 
englez.

câ au fost anulate 
60 excursii contrac- 
de către acestea pen- 
deplasarea suporteri-

S. V.



La campionatul european de baschet s-au încheiat întrecerile din serii Competiția internațională de tenis de Ia Ate
WROCLAW 10 (prin telefon de la 

trimisul nostru special). Multe repre
zentative aruncă în luptă ultimele for
te pentru a-și menține pozițiile supe
rioare cucerite de-a lungul celor opt 
zile de întreceri sau pentru a reface 
terenul pierdut în partidele anterioare.

In această situație din urmă se află 
și selecționata R.P. Romine. Baschet- 
baliștii noștri și-au unit toate cunoștin
țele și experiența acumulată în timpul 
competiției, alcătuind acum o echipă 
omogenă. Cu această calitate, ea a 
reușit joi dimineață să întreacă cu 
69—55 ( 28—23) formația Finlandei, 
un adversar foarte dificil din cauza 
înălțimii jucătorilor săi („cinciul" de 
bază are media de 195 cml). Partida 
a fost spectaculoasă, datorită în spe
cial acțiunilor ofensive inițiate de ju
cătorii romîni. Blocajele cu plecări 
mediate și pătrunderile decise au per
mis echipei noastre să-și țină adver
sarii la 3—4 puncte difere, 'ă. In ace
lași timp, apărarea reprezentativei ro- 
mîne și-a făcut din plin datoria, ne
oferind finlandezilor posibilitatea de a 
acționa lejer. De altfel, după formația 
Uniunii Sovietice, echipa romtnă a 
primit cele mai puține puncte „1 acest 
campionat. Tabela de marcaj indicat 
în permanență un scor favorabil se
lecționatei noastre.

Scorul a fost realizat de Demian II, 
Niculescu 1, Spiridon 8, Nedef 9, Albu 
10, Giurgiu 1. Nosievici 27. Visner 
2 pentru R.P. Romînă și de Manlnen 
7, Llimo 10, Lampen 8, Lpanti 2, Har- 
jula 2, Seljola 6, Aiius 4, Kauppinen 
2, Plkevaara 14 pentru Finlanda. Au 
arbitrat excelent Beloșevici (R.S.F. Iu
goslavia) și Kassay (R.P. Ungară).

Un rezultat care a făcut cu adevă
rat senzație tn aceste zile a fost vic
toria echipei Spaniei asupra R.S. Ceho
slovace. Spaniolii au acționat cu ver
vă și, profitind de apărarea slabă a 
jucătorilor cehoslovaci, au marcat în 
25 de minute 71 de puncte 1 Rodriguez 
28. Sevitlano 22 și Buscato 11 au fost 
în mare zi de coș, perinițind echipei 
lor să cîștige cu 98—74 (59—43).

A hat sfîrșit campionatul 
mondial feminin de șah 

pe echipe
ECHIPA R. P. ROMÎNE, PE LOCUL IV

BELGRAD (Agerpres). — Cel de al 
doilea campionat mondial feminin de 
șah pe echipe s-a încheiat joi la Split 
cu victoria reprezentativei U.R.S.S., 
care a totalizat 25 de puncte din 28 
posibile. In ultima rundă s-au înregis
trat următoarele rezultate: R. P. Ro
mînă — S.U.A. 1—1 (Nicoiau — 
Gresser remiză, Bayne — Teodorescu 
remiză) ; U.R.S.S. — R. D. Germană
1—1 ; R. P. Ungară — Olanda 1—1 ; 
R. P. Bulgaria — Austria 2—0; Mo
naco — Belgia l’/i—Vs; R. P. Polo
nă — R. P. Mongolă 2—0; R. F. Ger
mană — Scoția l‘/e—’/i.

Cel mat bun rezultat la prima masă 
a fost realizat de campioana mondială 
Nona Gaprindașvili (U.R.S.S.) cu 
11 */2 puncte din 12 posibile. Remar
cabilă este și performanța șahistei romîne 
■Alexandra Nicoiau, care, tot la prima 
masă, a obținut 19 puncte din 12 po
sibile. Margareta Teodorescu a rea
lizat 7 puncte din 10, iar Margareta 
Perevoznic 1,5 din 5. Echipa R. P. 
Romîne s-a clasat pe locui patru.

Clasament final: 1. U.R.S.S. 25 
puncte ; 2. Iugoslavia 24‘A puncte ; 3.
R. D. Germană 21 puncte; 4. R. P.
ROMINA 18*/e puncte; 5. R. P. Bul
garia 17‘/2puncte; 6. R. P. Ungară
17 puncte; 7. Olanda 15'/j puncte;
8. R. P. Polonă 15 puncte; 9.
S. U.A. 12‘/e puncte; 10—11. R. P.
Mongolă, R. F. Germană 10,5 puncte ; 
12. Austria 8 puncte; 13—14. Belgia, 
Monaco 5 puncte; 15 Scoția 4’/j
puncte.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
9 Selecționatele de lupte libere ale 

R.S.S. Ucrainene și R. P. Polone s-au 
întîlnit într-un meci amical la Kiev. 
Victoria a revenit cu llft—*/2 puncta 
luptătorilor ucraineni.

• In orașul Schwerin s-a disputat al 
doilea meci dintre echipa de box a R. D. 
Germane și o selecționată siriană. Pa- 
giliștii germani ari obținut victoria cu 
tcorM de 16—0 (s-au disputat 8 me
ciuri), In prima tnttlnire echipa germană 
repurtase victoria cu 18—2.

9 La Enschede (Londra) a început 
col de-al doilea turneu tonal pentru 
campionatul mondial masculin de șah. 
După trei runde, în clasament conduce 
englezut Penrose cu 3 puncte, urmat 

Surprinzătoare a fost și victoria O- 
landei în meciul cu Turcia. Jucătorii 
turci au condus m majoritatea tim
pului, pierzînd însă în final cu 72—74 
(38—31). Echipa U.R.S.S. a întîm- 
pinat o dîrză rezistență din partea re
prezentativei Franței, reușind să se 
impună doar în finalul partidei, cîș- 
tigată cu 77—59 (42—34).

Alte rezultate: R.P. Bulgaria — 
Belgia 80—72 ( 37—37), R.P. Polonă
— R.D. Germană 93—62 (47—23),
Italia —• R.P. Bulgaria 51—59 (28— 
33), R.S.F. Iugoslavia — Belgia 95— 
62 (48—37), Italia — Izrael 63—57 
(28—28).

★
WROCLAW II (prin telefon de la 

trimisul noștr i special). — Vineri di
mineață s-au întîlnit, într-un meci de
cisiv pentru clasamentul seriei, repre
zentativele R. P. Romîne și R. D. Ger
mane. Echipa care cîștiga această par
tidă urma să ocupe locul 3 în serie, iar 
învinsa locul 5. Reprezentativa noa
stră a început întîlnirea cu multă pru
dență, poate chiar cu prea multă și 
scorul s-a menținut timp de 15 minute 
echilibrat. Era evident că eforturile 
depuse pînă acum încep să fie resim
țite. In apărare, doar Demian a reușit 
să rezolve duelul său cu Pleitz. în vre
me ce Nosievici sau Giurgiu, Cîmpeanu 
și Valeria, care l-au înlocuit pe rînd, 
nu au fost capabili să-l împiedice pe 
Flau să-și facă jocul sub panou. Chiar 
și extremele au avut unele ezitări în 
marcajul direct, permițînd lui Kulik și 
lui Uhlig să puncteze de la distanță. 
Sub așteptări a evoluat Nosievici, care 
din 11 încercări a realizat doar 
două (I), dar nici ceilalți coechipieri 
nu au dat randamentul așteptat.

După reluare, toate încercările for
mației romîne de a reface din handi
cap s-au lovit de o apărare fermă. E- 
chipa R. D. Germane ne-a contracarat 
tocmai cu propria noastră armă — a- 
părarea — reușind să mențină în per
manență un avans de 10—12 puncte. 
Poate că dacă jucătorii noștri ar fi 
încercat în aceste momente să joace 
deschis, să impună acțiunilor un ritm 
rapid, ar mai fi avut o șansă. N-au 
făcut-o, însă, și pînă la urmă repre
zentativa R. D. Germane a rtștigat 
partida cu 66—54 (36—27). Așadar, 
baschetbaliștii romîni s-au clasat pe 
locul 5 în seria a II-a și In consecință 
vor juca pentru locurile 9—12. De acest 
lucru se fac vinovați toți jucătorii e- 
chipei, care s-au lăsat depășiți de im
portanța meciului și nu au luptat cu 
toată dirzenia de care dăduseră dovadă 
pînă acum. Au marcat: Demian 16, 
Albu 7, Spiridon 11, Nosievici 6, Va- 
leriu 2, Nedef 5, Visner 2, Niculescu 5 
pentru R. P. Romînă și Kulik 13, Flau 
25, Pleitz 7, Danzke 2. Uhlig 14, 
Benne 4, Stahl 1 pentru R. D. Ger
mană. Au condus Phytou (Elveția) și 
Parsbre (Suedia).

Alte rezultate: R. P. Ungară — O- 
landa 90—60 ( 48—33), Franța — Fin
landa 61—59 (26—25), R. P. Ungară
— R.S.F. Iugoslavia 73—82 ( 35—44). 
Italia — Turcia 72—65 ( 34 -37), Bel
gia — Israel 93—68 (50—35), R. S.

In jarul mantinelei
IN PREZENT se află în turneu în R. P. 

Polonă echipa selecționată de hochei pe 
gheață a orașului Budapesta. In primul 
meci hocheiștii maghiari au întîlnit repre
zentativa de tineret a orașului Varșovia. 
Gazdele au terminat învingătoare cu scorul 
de 4—3 (1—1 ; 1—1; 2—1).

IN CAMPIONATUL de hocei pe gheață al 
R. S. Cehoslovace, Tesla Pardubice a reușit 
să învingă cu 7—8 (5—2; 2—2; 0—2) pe 
Sonp Kladno. Slovan Bratislava a întrecut 
cu 5—4 (3—1; 2—2; 0—1) pe Spartak Plsen. 
Alte rezultate înregistrate : Dukla Jihlava
— HZ Litvinov 5—3; Spartak Praga Soko- 
iovo — VTJ Homutov 7—4; TA Gottwaldov
— ZKL Brno 0—12.

SELECȚIONATELE Suediei și R. D. Ger
mane s-au întîlnit la Berlin în meci re
vanșă. Au învins, din noti, hocheiștii sue
dezi, de data aceasta cu 6—3 (0—0, 3—2, 
3—1). In primul meci : 5—2.

IN CADRUL unul turneu de pregătire, re
prezentativa R. P. Ungare a jucat cu Slezan 
din Opava (R. S. Cehoslovacă). Slezan a 
ciștigat cu 6—3 (3—2, 0—0, 3—1).

de Poiuar (Spania) — 2*4 puncte. In 
runda a treia Penrose a ciștigat la Pa 
j»ov și Lengyel la Heidelfeld. S-au ter
minat remiză partidele Pomar-Philippe 
șl Durao-Mazoni.
• In prezent se află tn turneu tn 

Anglia reprezenlatita de hochei pe iar
bă a Indiei, cișligăloarea turneului pre- 
olimțiic de la Lyon. In primul joc, ho
chei știi indieni au iutrecut cu 6—1 echi
pa orașului Londra.

• Selecționatele de volei ale U.R.S.S. 
s-au întîlnit în revanșă cu reprezentati
vele Japoniei. La Osaka, echipa mascu
lină a învins echipa Japoniei cu 3—0 
(11, 13, 9) în timp ce echipa feminină 
a pierdut in fața voleibalistelor japoneze 
cu 1—3.

Cehoslovacă — R. P. Polonă 73—86 
(30—44), U.R.S.S. — Spania 106—64 
(49—29), R.S.F. Iugoslavia — R. P. 
Bulgaria 76—66 (36—23).

Clasamente : seria I: 1. R.S.F. Iugo
slavia ; 2. R. P. Ungară; 3. R. P. 
Bulgaria, 4. Belgia; 5. Italia; 6. Is
rael ; 7. Olanda ; 8. Turcia ; seria a II-a: 
1. U.R.S.S.; 2. R. P. Polonă; 3. R. D. 
Germană ; 4. Spania ; 5. R. P. Romînă ;
6. R. S. Cehoslovacă ; 7. Franca ; 8. 
Finlanda. Sîmbătă se dispută meciu
rile : R.S.F. Iugoslavia — R. P. Po
lonă, R. P. Ungară — U.R.S.S. (învin
gătoarele vor disputa locurile 1—2, 
iar învinsele 3—4), R. P. Bulgaria — 
Spania, Belgia — R. D. Germană (în
vingătoarele vor juca apoi pentru locu
rile 5—6, învinsele pentru locurile 7—8), 
R. P. Romînă -—• Israel, Italia —- R. S. 
Cehoslovacă (învingătoarele se vor în
tâlni pentru locurile 9—10, învinsele 
pentru 11—12), Olanda — Finlanda, 
Turcia — Franța (învingătoarele vor 
lupta apoi pentru locurile 13—14, în
vinsele pentru 15—16). Jocurile finale 
au loc duminică.

ADRIAN VASILIL1

Știința bucurești conduce in întîlnirea 
de tenis cu Akademik Sofia

După primele două zile ale întîlni- 
rii de tenis Știința București-Akade- 
mic Sofia, echipa noastră conduce c<» 
scorul de 6—1, trei partide fiind în
trerupte.

Iată rezultatele tehnice: Basarab (S)- 
Iurttkov (A) 6—0, 6—1, Daniela So- 
tiriu (S)-Nadejda Teodorova (A) 1—6,
3— 6, Cruceanu (S)-Sterev 6—1, 8—6, 
Diraache (S)-Gaidargiev (A) 6—1, 
6—1, Bardan, Slapciu (S)-Ganovski. 
Tvetkov (A) 6—1, 6—2, Dimache, 
Cruceanu (S)-Sterev, Iurukov (A) 
6—2, 6—1, Ecaterina Horșa, Bardan 
(S)-Iulia Berberian, Tvetkov (A) 6—3, 
6—i, Burciu (S)-Todorov (A) 6—0,
4— 6, 4—1, Ecaterina Horșa, Florica 
Butoi (S)-lulia Berberian, Nadejda 
Teodorova (A) 6—6, Slapciu (S)-Ga-

SE APROPIE TRAGEREA 
LA SORȚI

Echipele calificate așteaptă cu emo
ție data de 18 octombrie, cînd va avea 
loc tragerea la sorți a jocurilor din 
turul II al „Cupei campionilor euro
peni". Fiecare așteaptă cu nerăbdare 
să-și cunoască viitorul adversar, cu 
atît mai mult cu cît, spre deosebire 
de turul preliminar (cînd s-a tras la 
sorți pe grupe geografice), de data 
aceasta — după ultimele informații — 
nu se va ține cont de criteriul geo
grafic.

Pînă acum, din cele 16 echipe care 
vor participa în optimi se cunosc 15, 
în ordinea meciurilor trase 1a sorți în 
preliminarii: Spartak Plovdiv, Dukla 
Praga, Dinamo București, Partizan 
Belgrad, Gornik Zabrze, Benfica Li
sabona, Monaco, Jeunesse d’Esch Lux., 
Norrkoping, Real Madrid, Internazio- 
nale Milano, Borussia Dortmund, PSV 
Eindhoven și F.C. Zurich, la care se 
adaugă A.C. Milan, calificată din ofi
ciu ca deținătoare a trofeului. A 16-a 
echipă va fi cunoscută după disputa
rea returului Ferencvaros — Galata- 
saray (0—4 în tur).

Dintre jocurile disputate miercurea 
trecută, pasionant a fost cel de la 
Viena, unde Gornik Zabrze a reușit 
un adevărat tur de forță. Fotbaliștii 
polonezi au condus în acest al treilea 
meci cu 2—0 încă din prima repriză,„ 
prin golurile înscrise de Pohl și Mu-* 
siaiek. Ei au reușit să învingă pînă 
la urtnă cu 2—1 datorită unei apărări 
ermetice și cu contraatacuri fulgeră
toare. De asemenea, o bună perfor

In zilele de 17-19 octombrie

A 60-a sesiune a Congresului C.I.O.
LAUSANNE 11 (Agerpres). — Lu

crările celei de-a 60-a sesiuni a Con
gresului Comitetului internațional olim
pic se vor ține în zilele de 17—19 oc
tombrie în localitatea Baden-Baden 
(R. F. Germană). Cea mai importantă 
problemă pe ordinea de zi va fi de
semnarea orașului gazdă a Jocurilor 
Olimpice din 1968. Pentru organizarea 
celei de-a 19-a Olimpiade candidează, 
după cum se știe, orașele Buenos Aires 
(Argentina), Detroit (S.U.A.), Lyon

ATENA 11 (prin telefon). Miercuri 
au început aici întrecerile de tenis ale 
„Cupei Memoriale Benachi", la oare par
ticipă echipele de tineret ale orașelor 
Belgrad, Ankara, Atena și București. Sis
temul dc desfășurare este asemănător 
celui de la Balcaniadă : două meciuri 
de simplu și unul de dublu. Din cauza 
timpului nefavorabil (ploaie continuă), 
nu s-a putut însă termina nici o întllni- 
re intereehipe.

întrecerea dintre formațiile București 
și Atena a fost întreruptă la scorul de

Voința București și CSM Ch
învingătoare in R. D. Germane

Miercuri, în ultima zi a turneului 
întreprins în R.D. Germană, echipele 
de tenis de masă Voința București 
(feminin) și C.S.M. Cluj (masculin) 
au jucat la Dresda și, respectiv, la 
Jena. în ambele întîiniri, sportivii 
romîni au ieșit învingători.

La Dresda, Voința a ciștigat în 

novski (A), 6—2, 5—7. Ultimele trei 
partide au fost întrerupte din cauza 
întunericului și ele vor continua azi 
împreună cu celelalte meciuri ale ul
timei zile din această întîinire. Pro
gramul începe la ora 14. tot pe tere
nurile Progresul.

Concursul de teais de masă 
de la Atena

Vineri a început la Atena un inte
resant concurs de tenis de masă. Din 
partea țării noastre participă un lot 
alcătuit din următorii sportivi: Maria 
Alexandru. Ella Constantinescu, Catri- 
nel Folea. Radu Ne gute seu, Darin Giur- 
gică. A. Reti și Virgil Sindeartu.

Competiția se încheie duminică.

manță a realizat și echipa luxembur- 
gheză Jeunesse d’Esch, care pe teren 
propriu a ciștigat exact cu atît cît îi 
trebuia ca să se califice: 4—0 (2—0), 
în dauna formației finlandeze Valkas- 
koken, învingătoare în primul meci 
cu 4—1 1... De reținut scorurile mari 
eu care s-au calificat Real Madrid 
(6—0) și PSV Eindhoven (7—1) în 
fața unor echipe bine cotate, Glasgow 
Rangers și, respectiv, Esbjerg. Di Ste
fano, la 37 de ani, a fost din nou cel 
arai bun din echipa madrilenă

IN „CUPA CUPELOR'1...

...performerii de miercuri au fost 
Celtic (Scoția) — învingătoare cu
5—0 și M.T.K. Budapesta, care — 
avînd un avantaj minim (l—0) din 
primul joc — a reușit la Sofia, în fața 
Slavici, un rezultat de egalitate. Alte 
două rezultate interesante: Olytnpi- 
que Lyon — Odense 3—1 (primul joc) 
și Sporting Lisabona — Atalanta 3—1 
(în prima partidă : 0—2). Cum se vede, 
Sporting și Atalanta se vor întîlni (la 
14 octombrie) în al treilea joc.

...ȘI „CUPA ORAȘELOR 
TIRGURP1

In această competiție mai sînt încă 
multe jocuri de disputat din primul 
tur, în cele opt grupe. Iată situația la 
ora actuală:

Grupa I : La Gantoise (Belgia) — 
Koln (R.F.G.) 1—3 și Utrecht (Olanda) 
— Sheffield Wednesday 1—4, Returul

(Franța), Mexico (Mexic). Votul pen
tru desemnarea viitorului oraș al Olim
piadei va avea loo ta ziua de 18 oc
tombrie. Delegații orașelor candidate 
vor fi primite de comitetul olimpic în 
ordine alfabetică. In caz de egalitate 
de voturi va fi hotărîtor votul preșe
dintelui C.I.O. Congresul va 1ua, de 
asemenea, ta discuție probleme legate 
de Jocurile Olimpice de la Tokio și 
programul pentru Olimpiada din 1968. 

1—1. Ilic Năst.isc a cîștigat la Pui 
Cp 6—3, 10—8, iar Kalogheropub 
învins pe Constantin I’opovici cu 
6—1, 6—4. In setul al IlI-lea, 
povici a avut 4—2. Publicul a apl 
deseori frumoasa evoluție a cclo 
tenismani romîni.

Alte rezultate : Rol grad-Ankara 
Spear-Atas 6—2, 6—3, Vutz.etici-1 
4—6. 6—0, 2—0 (întrerupt din 
ploii).

Jocurile continuă, urmînd a lua 
șit duminică.

fața campioanei R.D. Germane, 
Einheit cu 10—3: Tompa — Lan
2—0, Crejec — Schmidt 2—0, i
— - Kunz 0—2, Mihalca — Sti. 
2—1, Pitică — Schmidt 2—0, C
— Lantzsch 2—0, Tompa — Sti-
1— 2, Mihalca — Kunz 1—2, P 
Tompa — Stiebner, Lantzsch 
Crejec, Mihalca — Kunz, Scl
2— 0, Tompa — Schmidt 2—0, C
— Kunz 2—0, Pitică — Sti, 
2—1. Comportări satisfăcătoare 
avut Eleonora Mihalca și ludit 
jec.

La Jena, C.S.M. Cluj a dlspu 
SC Motor Jena cu 6—3: Bode; 
Schmidt 2—0, Hidveghi — Li 
2—I, Sentivani — Reiman 2—1, 
dea — Lippert 0—2, Sentivam 
Schmidt 2—0, Hidveghi — Re 
0—2, Sentivani — Lippert 1—2, 
dea — Reiman 2—0, Hide 
Schmidt 2—1. Cel mai bu 
Sentivani și el ar fi putut cîștțg 
la Lippert dacă nu ar fi începu 
facă o așa-zisă „demonstrație".

Tot la Jena, echipa de tineret 
greșul București a întrecut torn 
SG Motor Jena (tineret) cu scoru 
6—0: Păun — Stein 2—1, Lucftiai 
Auerswald 2—0, Păun, Luchian 
Auerswald, Zitzman 2—0, Păun 
Auerswald 2—1, Luchian — t 
2—0. Foarte îmbucurătoare a 
evoluția Juniorului de 15 ani, < 
Păun.

ambelor jocuri va avea loc săptan 
viitoare.

Grupa a II-a: Pratick Thistle G 
gow s-a calificat pentru finala gri 
(4—1 și 3—0 cu Glentoran Belfa 
în care va întîlni pe învtagăto; 
meciului Servette — Spartak 1 
(0—5 în tur).

Grupa a Hl-a: F.C. Liege s-a < 
ficat (cu 2—0 și 0—0 în meciul 
Aris Bonnevoie Luxemburg), pei 
finala grupei. BK Kopenhagen — 
senal Londra 1—7 (returul la 22.X 
Londra).

Grupa a IV-a: Calificată pentru 
nala grupei: Saragosa (Spania), 3 
și 6—1 cu Iraklis Salonic. Lausa 
și Hearts (Scoția) vor disputa un
3-lea  meci (2—2 și 2—2 în priti 
două).

Grupa a V-a: Juventus Torino 
OFK Beograd 2—1 (returul la 16 
în schimb, Atletico Madrid s-a ca 
cat pentru finala grupei (2—1 și 0 
cu F. C. Porto).

Grupa a Vl-a: Rapid Viena (1 
și 3—2 cu R.C. Paris) va juca în 
nala grupei cu Valencia (1—0 și 2 
cu Shamroch Rovers).

Grupa a Vll-a: S-a calificat ț 
acum Belenenses Lisabona (2—0 
2—1 cu Treșnjevka Zagreb).

Grupa a VllI-a: In finala gri 
se vor întîlni Ujpest Budapesta (0 
și 3—2 cu SK Leipzig) și Lokotnc 
Ptovdiv (3—1 și 2—1 cu St. o 
Brașov).

e In cadrul preliminariilor oiirnp 
la Lugano, Spania a învins Elveția 
1-6 (1—0).

ȘTIRI, REZULTATE

• Echipa Bangtt conduce în ca 
pionalut Ligii de fotbal din Rio 
Janeiro, în urma victoriei repurtate' 
2—1 asupra formației Bonsuccesso. 
teul doi se află Flamengo, care a ( 
tîgat cu l—0 la Portuguesa. întîlni 
dintre Vasco de Ganîa și Canto 
Rio s-a terminat la egalitate: 0- 
In liga de la Sao Paulo, F.C. Sau 
a învins -echipa Esportiva Guarat 
gueta cu 5—1. Pele iu mare formă, 
marcat 3 gotari.

• La Varșovia, în meci amic
T.D.N.A. Sofia a dispus de Legia V 
șovia cu 2—1.

• La Trnava, selecționata otiinpi 
a R. P. Ungare a fost învinsă cu 1- 
de echipa locală Spartak.
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