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De la balcon, tovarășul Vasi'e Teo- 
dorescu ne face semn să venim 
sus. Urcăm cîteva trepte și iată-ne 

în casa eroului acestui reportaj.
— Cum a fost, nea Vasile ?
— Bine, cum să fie ? ne răspunde 

gazda zîmbind. începuse să mă cam 
lase picioarele !..,

— Cum așa ?
— Păi, la cei 67 de ani ai mei se 

mai întîmplă... Noroc însă că am luat 
imediat măsuri. O să rîdeți, dar mi-am 
cumpărat bicicletă... Cînd a văzut ne- 
vastă-mea că vin acasă călare pe un 
„Carpați", să leșine și nimic mai mult l 
„Bine omule, îmi spune ea, la vîrsta ta 
cu bicicletă ? Ce-o să le spun vecinilor 
cînd m-or întreba ?'

— Spune-le și tu c-am început să fac 
sport!...

— Acum la pensie ? Ei, lasă că vine 
Gigei acasă I — mă amenință ea.

Nea Vasile. face un semn discret spre 
dormitor, își aprinde o țigară și con
tinuă în șoaptă :

— Așa sînt nevestele. Cred că știu tot 
dar nu știu nimic. Mie, Gigei îmi cumpă
rase bicicleta I... Deci, cînd a venit fii-

miu din cursă — că e pilot 
1L-18 la TAROM — s-a făcut că 
și el, apoi totul s-a aranjat... La început 
am făcut scurte plimbări pe la .șosea', 
după aceea la Snagov și prin alte co
mune din jurul Bucureștiului. Ce să vă 
spun, băieți, parcă eram altul. Mîncam. 
dormeam bine și simțeam cum prind 
puteri. După o lună am plecat în 
„Turul R.P.R."...

— Pe bicicletă, nea
— Pe. La început a mers mai greu, 

dar aveam în piept o dorință care 
ardea ca focul : VOIAM SĂ-MI CU
NOSC MAI BINE ȚARA. Să văd cu 
ochii mei și pe-ndelete noile orașe și 
uzine ridicate, lanurile nesfîrșite fără 
haturi, oamenii noi. Fiindcă, să vă spun 
un lucru, eu am lucrat la calea ferată 
patruzeci și unu de ani, și nu pot zice 
că n-am văzut cîte ceva. Dar să vezi 
atîtea cîte s-au făcut în ultimul timp, 
îți trebuie încă o viață. Apoi a mai fost 
ceva care m-a făcut să plec : voiam

Vasile ?

Dinamo Bucurcști-Slcaua
3-2 (0-1)

fl/eri de zile mari în cursul săplămlnii. Și tind începem așa ne gîruiim atît la aspectul calitativ, 
(destul de bun) at șl la ambianța care a servit de doctor derbiului etapei și al turului. Intr-adevăr,! 

aproape 50 000 de spectatori au luat loc In tribunele însorite ale marelui station .23 August", trăind timp' 
[de 90 de minute fiecare în funcție de simpatiile lui —- emoțiile unui joc palpitant, cu răsîur-* 

nări de situații și scor încheiat cu victoria muncită a dinamovișt-ilor: 3—2 (0__1).

FOARTE BINE - REPREZENTANȚILOR NOȘTRI 
A PRIMA ÎNTRECERE INTERNAȚIONALĂ DE DIRT-TRACK

Astări, inccpînd de la ora 13,30 arc loc pc stadionul Dinamo 
a doua întrecere internațională

Primul concurs internațional 
i viteză pe zgură, desfășurat 
Mnică dimineață pe pista sta- 
Aiidui Dinamo, a s-cos In evi- 
nță frumusețea și spectaculozi- 
tea acestui gen de întrecere, 
w, mai important este faptul 
am avut prilejul să constatăm 
în țara noastră se află cîți-

alergătorii noștri au făcut dova- 
da unei adevărate măiestrii. Atît 
Ion Cucu cit și Al. Șinca s-au 
„bătut* de la egal la egal cu 
oaspeții reușind să-i învingă în- 
tr-o bună parte din confruntări. 
Și fiindcă spațiul redus din ziarul 
de ieri nu ne-a permis comen
tarea fazelor din concursul de

și tehnica excelentă cu ajutorul 
căreia își depășește adversarii în 
orice situație. A cucerit locul 1 
cu 5 puncte tn clasamentul ge
neral.

Ion Cucu (R.P.R.). însuflețit 
de o voință demnă de laudă, re
prezentantul nostru s-a dovedit la 
înălțimea oaspeților. In prima 
manșă el a plecat mai tîrziu din 
start și n-a mai putut recupera. 
In celelalte două — ca și în ba
raj — el a arătat însă din plin 
calitățile care l-au impus și pînă 
acum. Cu ceva mai multă aten
ție poate să-și pună și mai bine 
în valoare tehnica și pregătirea 
pe care o are. A ocupat locul li

începutul lasă să se întrevadă 
nota de dîrzenie cu care echi
pele își vor disputa victoria. Min
gea, pusă la centru de dinam-o 
viști, ajunge imediat pe aripa 
dreaptă Ia Pîrcălah, care dema
rează scurt și apoi centrează; ba
lonul va trece, însă atît pe lîngă 
Ene II cît și pe lingă Ilaidu, ve
niți amândoi ca doi bolizi în în- 
tîmpinarea lui. La faza următoare, 
Da teu este nevoit să plonjeze în 
picioarele lui Voinea pentru a sal
va o situație cr&Hcă. In conti
nuare, Steaua are inițiativa, con
trolează jocul prin acțiuni colecti
ve, balonul trecînd destul de re
pede de Ia linia de fund pînă la 
poarta adversă. Dintr-o asemenea 
acțiune, {Steaua deschide scorul: 
mingea circulă pe direcția por
ții de la Zavoda II la Jenei și de 
la acesta la VOINEA care, intrai 
cîțiva pași în careu, șutează cu 
seta la semiînălțime, în stingă lui 
Datcu. Portarul dinamovist pion-
— i ,■ ■*■■■— ■ -1-

Tineri și tinere!

jează în direcția mingii, dar fără 
succes. Sînlem în min. 16 și 
Steaua conduce cu 1—0.

Meciul este însă abia Ia început. 
Diinam-oviștii reacționează imediat, 
prinitr-o acțiune Pîrcălab-Frățilă 
rămasă fără rezultat. Apoi, Steaua 
reînoadă firul acțiunilor punînd 
la încercare apărarea adversă. 
Iese în evidență jocul derutant al 
lui Crăiniceanu, care reușește cî
teva incursiuni pe aripa stingă. 
In min. 22, la un contraatac,

Steaua are superioritatea nume-; 
rică (întreaga linie de atac araț 
în față doar 3 apărători de -la» 
Dinamo), jdar Constantin greșește! 
pasa, dînd posibilitate lui Popa să-ț 
rezolve q situație dificilă. Două 
minute mal dfîrzâa £rXi«iocanu 
scapă în slalom de (foi adversari!

GH. NICOLAESCU 
M TUDORAN

(Continuare in pag. a 5-a)

Ml INE, LA PLOIEȘTI, j 

Petrolul — Fen erbahee 
in „Cupa cupelor“ la fotbal

H. NAUM
I. DUMITRESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

Participați In număr 
cit mal marc 

la „Concursul pentrn 
Insigna 

de Polisportiv"!

Mîino, la Ploiești, 
un maci pe care Iu
bitorii fotbalului din 
local:taie îl așteaptă 
cu mare interes: Pe
trolul — Fenerbahce, 
joc retur în cadrul 

.Cupei cupelor".
După cum se știe, 

in primul meci din
tre aceste echipe, 
desfășurat luna tre
cută la Istanbul, fot
baliștii turci au cîș- 
tigat cu 4—1. Cu toa- 
to câ oaspeții vor in
tra mîine pe teren cu 
un avantaj impor
tant, ploieștenii păs
trează șanse de 
calificare. El joa
că bine pe teren 
propria și au făcut 
de nenumărate ori 
dovada posibilități

lor lor de a clștiga 
la scor. In vederea 
partidei de mîine, 
ploieștenii s-au pre
gătit cu grija și aș
teaptă meciul cu op
timism.

Fotbaliștii turci au 
sosit de luni în țară. 
Ei s-au antrenat la 
Ploiești iar ieri dupâ- 
amiazâ au venit în 
Capitală, pentru a 
asista la meciul Di
namo — Steaua. Fe
nerbahce, caro se a- 
£lâ actualmente pe 
locul secund în cam
pionatul Turciei, a 
deplasat un Iot de 13 
jucători din care fac 
parte, printre alții : 
Coskun, Nodim, Ozer, 
Goven, Yuksel. Ok- 
gudlu, Goktan, Ay-

din, Kazlm, Tunkay. 
Birol, Senol, Lefter.

Desigur, Petrolul 
are nriine un meci 
greu. Cu toate aces
tea, avem convinge
rea că ploleștonii pot 
scoate in acest joc 
rezultatul pe care-1 
așteaptă de la ei nu 
numai pasicnațli lor 
suporteri din Ploiești 
cl șl loji iubitorii fot
balului de la noi. 
cînd cu tot elanul, fă- 
cînd apel Ia toate re
sursele fizice și la 
bogatele cunoștin^j 
tohnice ale jucători
lor săi. Petrolul Plo
iești poate anula a- 
vantajul luat de Fe
nerbahce la Istanbul 
șl să râmînâ in cursă 
în .Cupa cupolor".
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a luptă directă (de la slînga la Idreapta) Perko Drago (R.S.F.I.), 
Krasrnir Sokolov (R.P.B.) și Ion Cucu (R.P.R.)

Foto : T. ChioreantX

duminică vom face astăzi cîteva 
aprecieri,

Perko Drago (R.S.F.I.). Deși 
are numai 21 de ani el este de 
departe cel mai valoros concurent 
al întrecerilor. A cucerit primul 
loc în manșele desfășurate în com
pania alergătorilor Ion Cucu, 
Krasimir Sokolov, Slobodan și 
Lukanoii, pierzînd locul I în man
șa a IV-a datorită unei defecțiuni. 
Impresionează in mod deosebit 
stilul spectaculos și eficace în 
care se înscrie pe viraje, precum

MARIA ALEXANDRU, ELLA CONSTANTINESCU Șl A. RET! 
ÎNVINGĂTORI ÎN CONCURSUL DE TENIS DE MASA 

DE LA ATENA

VINERI, ÎNCEP CAMPIONATELE DE HALTERE

i alergători valoroși cu largi 
tsibililăți de a jura un rol im- 
<rtant în activitatea inlernaționa- 
. In compania unor alergători 

viteză pe zgură cu vastă ex- 
rienfă internațională cum stnt 
;rko Drago, Dzudovic Slobodan 
I.S.F. Iugoslavia) — partici- 
mfi la campionatele mondiale de 
rt-track de la yierta, Varșovia 
Linz, Sitnion laikanov ți Kraai- 

ir Sokolov (R. P. Bulgaria) —■ 
cui III pe echipe la campiona
te mondiale din anul 1963 —

ATENA 14 (prin telefon). 
După trei zile de întreceri, con
cursul internațional de tenis de 
masă din capitala Greciei a luat 
sfîrșit cu victoria reprezentanți
lor R. P. Romîne la patru probe 
(echipe femei, simplu femei, sim
plu bărbați șl dublu femei) și a 
sportivilor din R.S.P. Iugoslavia 
la trei probe (echipe bărbați, 
dublu bărbați și dublu mixt).

Cele cinci probe individuale 
au revenit; la simplu femei — 
MARIA ALEXANDRU, simplu 
bărbați — A. RETl, dublu fe
mei — MARIA ALEXANDRU — 
ELLA CONSTANTINESCU, du
blu bărbați — Vecko — Korpa, 
dublu mixt — Pire — Vecko.

Rezultatele tehnice, în pag. 
VIH-a.
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PRIMELE FINALE ALE CAMPIONATULUI REPUBLICAN 
DE SCRIMĂ

itîlniri internaționale ale fotbaliștilor noștri
Profitînd de întreruperea campionatului categoriei A în ve- 

area meciului cu Danemarca, Dinamo Pitești și Progresul Bucu- 
sști vor face turnee în R. P. Bulgaria.
Oinamovițtii vor juca la 23 octombrie Ia Kazanlîk, la 27 oc- 
imbrte la Stara Zagora și la 30 octombrie în localitatea Has
ten. Progresul va susține jocuri în orașele Septemvri, 
orele etc.

Federația romfaâ de scrimă a sta
bilii datele primelor finale din ca
dru! campionatelor republicane. Ia- 
td-le :
• joi 17 octombrie : FLORETA BĂ

IEȚI INDIVIDUAL;
O vineri 1.8 octombrie : FLORETA 

BĂIEȚI — ECHIPE;
• simbâta 19 octombrie : SABIE -4 

INDIVIDUAL;
• duminică 20 octombrie î SABIE 

— ECHIPE.

Inbacerfle vor avea loc în sala 
de sport a Institutului politehnic do 
la Catrocenl

Vinari dupa-omla- 
za. la Sibiu, cel mal 
buni halterofili al |ă- 
ril încep ultima în
trecere de mare am
ploare a anului s 
campionatele republi
cane Individuale. 
PrbaAre participant 
care Ișl vor măsura 
forțele in lupta pen
tru cucerirea titluri
lor de campioni se 
numără cel mal bun! 
halterolUl al țării. In 
frunte cu Balaș Fiți, 
Lazdr Baroga, Lisias 
Ionescu, Cornel Che- 
lemen precum șl o 
serie de elemente ti
nere care s-au afir
mat in ultima vreme. 
Se scontează pe 0 
participare numeroa
să (circa 90 de halte
rolUl).

AZI, DE LA ORA 17, PRIAAA RUNDA A SEMIFINA
LELOR CAMPIONATULUI MASCULIN DE ȘAH
La Timișoara, Suceava șl București încep astazl între* 

cerile din cadrul semifinalelor campionatului republican 
masculin de șah, ediția 1963.

La București, prima semifinală se disputa în sala Pro
gresul din str. Lipscani nr. 16, Iar cea de a 2-a la Banca 
de Investiții, str. Doamnei nr. 3.
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!n toate Întreprinderile din curtea de argeș 
SE FACE GIMNASTICA IN PRODUCȚIE Constatări 8e la campionatele Se pistă

Aproape 4 000 de oameni ai. muncii 
practică gimnastica în producție în o- 
rașul Curtea de Argeș. Această activi
tate a fost extinsă în toate întreprin
derile și instituțiile din localitate. Pen
tru îndeplinirea acestui obiectiv, au 
fost pregătiți în ultimul timp 102 Ins
tructori voluntari, care, la locurile lor 
de muncă, conduc exercițiile de gim
nastică.

Printre unitățile în care gimnastica
tiniiiiiiiiiniiiiiiiiniiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiînniiininiiniiiiiiiiiiniminiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii

„Voi nu veniți?"
(Urmare din. pag. 1)

Să-mi verific puterile, ambiția, voința 
de a învinge.

— Care a fost traseul ?
— Prima etapă — cum spuneți 

dumneavoastră — a fost București 
— Căzănești. După aceea, Galați. 
Cînd am ajuns aici, să nu mai cu
nosc orașul ! Eu care am stat în el 
cincisprezece ani 1 Știam că prima 
clădire mai mare pe care o întîlnesc 
cînd intru în Galați e Școala normală. 
Trec eu de un bloc, de două, de un 
cartier întreg, mă opresc și întreb 
un milițian :

— Tovarășe, ăsta-i Galatiu' ?
— Da — îmi răspunde el mîndru.
— Am trecut cumva de școala 

normală ?
— De loc. Mai aveți de mers pînă 

acolo...
— Dimineața — continuă să ne 

povestească Vasile Teodorescu — 
am făcut o plimbare prin noul oraș 
si credeam că visez. Tn locul vechi
lor mahalale — Valea Șanțului, Ji- 
alina, Mădălanu — blocuri și iar 
blocuri. Magazine ca-n București, ci
nematografe, spații verzi, școli... Intru 
într-o policlinică să-mi verific orga
nismul după 200 și ceva de kilo
metri : pulsul bun, tensiunea normală, 
inima... Aici, mi-era puțin teamă. 
Doctorul îmi spuse însă că mai pot 
merge încă 20000 de kilometri..; - 

Cîți ați parcurș 2
Yteo 2 00QL Am trecut prin 

Iași, Suceava, Cîmpulung Moldove
nesc... Vă spun drept, nu mai mă 
săturam privind : ce orașe, ce com
binate I... Pe urmă, am mers la Baia 
More, Satu Mare, Cărei, Oradea, 
Deva, Sibiu, Făgăraș...

, — Ai mers ceva, nea Vasile 1
— Ei, aflați că pe tot parcursul 

n-am avut o pană. Am trecut și pe 
la fabrică, să-i felicit pe constructorii 
acestei biciclete.

cărări 
de 
munte

■ Viitorii muncitori în excursie

Problema timpului liber al elevilor 
tn centrul atenției organizațiilor 
V.T.M. și a direcțiilor școlilor din 
ful și raionul Sf. Gheorghe.

Aproape 150 de elevi din anii I și II 
•i școlii profesionale de pe lingă Uzi
nele textile „Oltul* din localitate 
«u făcut de curtnd o excursie la fru
moasa stațiune climaterică de pe malul 
Oltului, Tușnad și la lacul Sf. Ana. Ei 
«u fost însoțiți de cadrele didactice și 
tie instructorii de ateliere, sub condu
cerea prof. ing. Buda Stela-director și 
prof. Kraft Paul.

Elevii școlii profesionale—viitori mun
citori textiliști — au admirat cu acest 

stă 
de 

ora-

prilej frumusețile neasemuite ale Văii 
Oltului.

GH. BRIOTA — coresp.

Curtea de Argeș, curs de ghizi

In vederea asigurării cadrelor necesare 
itaici activități turistice organizate, con- 
•rliul raional IJCFS Argeș a pregătit 

115 ghizi conducători de excursii. Lec- 
îjiileau fost predate de turiști cu multă 
experiență ca iov. Gil. Poenaru, Virgil A- 

‘damescu și P. Ianculescu.
După încheierea cursului s-a organizat 

e excursie practică cu absolvenții în ma
sivul I czer-Păpușa.

EMANOIL STERESCU — coresp.

La Sibiu, curs de alpinism

Tn cadrul asociației sportive Indepen- 
dența Sibiu a luat ființă un cure de 

se desfășoară in cele mai bune condi- 
țiuni se numără : Fabrica de confecții, 
întreprinderea forestieră, Școala de 
conducători-auto, Sfatul popular raio
nal etc.

In curînd practicarea gimnasticii în 
producție va fi extinsă în toate între
prinderile și instituțiile raionului Curtea 
de Argeș.

S. EMANUIL — coresp.

așa ? întreb eu. Doar am 

în locul ei îți dăm alta

schimb, tovarășe. Pentru

— Cu ce ocazie ? — mă întreabă 
cei de la „Carpați".

— Păi, — le spun eu — am mers 
cu această bicicletă peste 1 700 de ki
lometri fără să am o pană.

Constructorii mă măsoară din cap 
pînâ în picioare, îmi consultă „car
netul de bord", se privesc un timp 
între ei și ce credeți că spun ?

— Tovarășe Teodorescu, bicicleta 
asta rămîne la noi 1

— Cum 
plătit-o...

— Uite, 
nouă.

— N-o ___ ,
nimic în lume I le răspund. Ea m-a 
pus pe picioare, ea mi-a întărit să
nătatea, am îndrăgit-o și n-o dau 
în ruptul capului!...

Constructorii se privesc din nou 
între ei, discută ceva, un bătrînel se 
desprinde din grup, vine la mine, mă 
ia de braț și-mi spune :

— Uite, dumneata ai parcurs cu 
această bicicletă fabricată de noi sute 
de kilometri. Pe șosele variate, în 
condijii meteorologice diferite, fără 
să ai măcar o pană. Noi ne mîndrim 
cu asemenea performantă. Vrem însă 
să facem biciclete și mai bune, și 
mai rezistente. Iar dumneata trebuie 
să ne ajuți.

— Cu multă plăcere — răspund.
— Atunci lasă-ne măcar rotile, să 

le supunem unei analize de fabora-

Le-am lăsat —- continuă Vasile 
Teodorescu — și în locul lor am 
primit altele nichelate. Și astfel, am 
ajuns din nou în Capitală. A fost o 
cursă frumoasă, am văzut multe și 
mă simt întinerit cu douăzeci de ani. 
La primăvară am de gînd să plec din 
nou. De data asta la Onești, Vic
toria, Bicaz...

— îți urăm*mult succes, nea Vasile 1
— Vă mulțumesc, băieți. Voi nu 

veniji ?...

Vedere din Bucegi

alpinism, sub conducerea 
Torna Boerescu.

Cursul se desfășoară cu 
a «ece sportivi din rindul

antrenorului evidențiat 
reșan, Ion 

participarea 
cărora s-au

Timp de 8 zile s-au des
fășurat pe velodromul Di
namo din Capitală cam
pionatele republicane de 
ciclism pe pistă. Bilan iul 
acestor întreceri prezintă 
ci te va realizări: participa
re mai bogată dectt la edi
țiile precedente (aproape 
100 de concurenti), stabili
rea a două noi recorduri 
republicane de juniori, in
troducerea unei noi probe 
(deosebit de spectaculoa
să): demifondul (antrena
ment mecanic). Și... cam 
attt. Este fără îndoială 
mult prea puțin pentru exi
gentele îndreptățite ale 
spectatorilor și specialiști
lor In ciclism. Despre a- 
ceste realizări am amintit 
și tn cronicile campiona
tului. Să ne ocupăm Insă 
acum de insuficientele pe 
care le-am observat cu pri
lejul acestor finale.

In primul rtnd trebuie 
să arătăm că a fost nein- 
spirală programarea aces
tor întreceri la jumătatea 
lunii octombrie. Timpul 
capricios din această pe
rioadă a făcut „zile negre* 
cicliștilor și iubitorilor 
sportului cu pedale. Intr-o 
si a fost necesară tntreru- 
perea concursului. Iar tn- 
tr-alta anularea completă a

Un singur record în 6 zile
Campionatele republicane de tir au luat sfîrșit. In ultimele două zile 

au fost înregistrate unele performanțe bune. La pistol calibru mare b. Giușcă 
(Știința) a depășit recordul republican, iar M. Dumitriu l-a egalat. De 
asemenea, la armă liberă calibru mic 3x30 focuri senioare, Margareta 
Enache a egalat valorosul record al țării la poziția în genunchi. In schimb 
la proba de armă liberă calibru mare și armă militară, rezultatele au fost 
foarte slabe. La armă militară au fost semnalate și serioase abateri de la 
disciplină. Mulți concurenți au tras focuri pe ținte străine cu toate că in 
repetate rînduri arbitrii au atras atenția asupra acestor abateri.

Așa cum am arătat, componenții lo
tului nostru olimpic nu au dat deplină 
satisfacție cu prilejul campionatelor, 
deși acestea au fost planificate în pe
rioada care coincide cu Jocurile Olim
pice de la Tokio. Motive obiective 
putem spune că au avut doar trăgă
torii de la talere aruncate din șanț și 
de la skeet unde instalațiile au fost

tn mod deosebit: Ion Mu- 
Branca, Rodica Băcilă ș.a.

C. MUSTAȚĂ — student

programului. In plus aerul 
tare, vlntul, care a bătut 
aproape tn permanență șl 
întunericul — care a venit 
mai devreme dectt tl... pro
gramaseră organizatorii 
concursului — au impietat 
asupra performanțelor. In 
multe zile cicliștii și-au 
desfășurat întrecerile tn... 
nocturnă Insă fără pic de 
lumină. Din această cauză 
campionatele nu și-au mal 
atins In întregime scopul. 
In loc ca ele să însemne 
un important prilej de 
realizare a celor mal bune 
perjormanțe, ca rod al 
muncii desfășurate de-a 
lungul unui sezon, ele 
au constituit un obișnuit 
concurs de închidere a se
zonului clnd oamenii, obo
siți, recurg la ultimele re
zerve de rezistență. Mo
tivarea că întrecerile au 
fost programate In perioa
da tn care la anul se vor 
desfășura Jocurile Olim
pice este insuficientă.

Mai trebuie vorbit aici 
despre o anume situație 
care dăinuie de multă vre
me In ciclismul nostru de 
pistă. Finalele campionate
lor republicane reprezintă 
de fapt — cu foarte mici 
excepții — o reeditare a 
campionatelor orășenești.

La startul finalelor nu se 
prezintă alergătorii califi
cați tn faza preliminară 
(tn cazul de față campio
natul orășenesc) d toți 
cel care doresc să partici
pe. Or, rostul celei mal 
importante competiții in
terne nu este acela de « 
se situa la nivelul oricărei 
întreceri din cursul anului, 
el de a da posibilitate ce
lor mai buni să-șl măsoa
re forțele. Cu ce se deose
besc, tn actualele condi
ții, campionatele republi
cane de „Cupa Voința*, 
„Cupa Dinamo* sau de 

alte întreceri similare ? Fi
rește, cu nimic. Federația 
de specialitate are datoria 
să se gtndească la această 
problemă șl «ăl găsească 
rezolvarea.

Discutînd despre valoa
rea performanțelor reali
zate sîntem obligați să a- 
ratăm că lotul olimpic • 
însemnat pentru toată lu 
mea o deziluzie. Nici o 
performanță din cele în
scrise cu prilejul celor 8 
zile de întreceri nu s-a 
situat la nivelul normelor 
olimpice. Și aceasta cu 
toate că o serie de sportivi 
(Dan Popovlcl, V. Burla- 
cu și V. Voloșin) benefi
ciază fi tn momentul de

necorespunzătoare, iar talerele au fost 
unele plesnite iar altele prea dure. Ma
șinile noastre de la aceste probe au 
devenit de multă vreme necorespunză
toare. Deoarece pregătirea lotului 
olimpic la aceste probe se face în mod 
necorespunzător, se impune ca în timpul 
cel mai scurt să fie luate măsuri de 
înlocuire a aparatelor amintite.

Este necesar, de asemenea, ca ime
diat colegiul de antrenori să discute 
cauzele care au generat slaba compor
tare a trăgătorilor fruntași și să fie 
adoptate măsuri eficiente care să re
dreseze tirul și să-l aducă la prestigiul 
de care se bucură pe plan mondial.

Iată rezultatele: armă liberă cali
bru mare 3x40 focuri seniori, poziția 
culcat: 1. SÎRBU (STEAUA) 393 p. 
CAMPION AL R.P.R.; 2. N. Rotaru 
(Steaua) 383 p; 3. G. Antonescu 
(Olimpia) 382 p. Poziția În genunchi:
1. N. ROTARU 376 p,' CAMPION AL 
R.P.R.; 2. 1. Sîrbu 374 p; 3. C. Anto
nescu 372 p. Poziția în picioare: 1. 
L. CRISTESCU (STEAUA) 355 p, 
CAMPION AL R.P.R.; 2. C. Antonescu 
352 p; 3. N. Rotaru 347 p. Pe trei 
poziții: 1. 1. SÎRBU 1106 p, CAM
PION AL R.P.R.; 2. N. Rotaru
1 106 p; 3. C. Antonescu 1 106 p. Pe 
echipe: 1. STEAUA 4 398 p, CAM
PIOANA A R.P.R.; 2. Olimpia 4 2)7 p; 
3. Dinamo 4 127 p. Armă militară 3x20 
focuri: 1. 1. SÎRBU 519 p, CAMPION 
AL R.P.R.; 2. M. Rusescu (Steaua) 
503 p ; 3. L. Cristescu 499 p. Pe echipe:
1. STEAUA 1 996 p, CAMPIOANA A 
R.P.R.; 2. Dinamo 1761 p; 3. Casa 
Ofițerilor Brașov 1603 p. Pistol ca
libru mare: 1. L. G1UȘCA (ȘTIINȚA)

Vești de la corespondenți
Un nou magazin cu articole de sport

De curînd, rețeaua comercială a 
orașului Brașov s-a îmbogățit cu un 
nou magazin de desfacere. Este vorba 
de magazinul „Sport" din str. 7 No
iembrie.

C. GRUIA

Intîlniri ale micilor sportivi de la 
sate

Atleții și echipa de fotbal a școlii 
elementare de 8 ani din comuna Vir- 
furi, raional Tîrgoviște s-au deplasat 
în satul Bezdead, din același raion 
unde au susținut intîlniri prietenești 
cu colegii lor. La fotbal au învins gaz
dele cu scorul de 2—0 iar în probele 
atletice s-au remarcat oaspeții : Cor
nelia Dumitrache (60 m), Victoria Epu- 
raru (300 m), Elena Drăgoescu (înălți
me) care au obținut victoria. De la 
școala elementară din Bezdead doar 

față de condiții optime de 
pregătire, iar alții au fost 
multă vreme membri al lo
tului olimpic (Dan Penes- 
cu. Silviu Duță, G. Tudo- 
se, E. Bărbulescu, Dan 
Mărgărit ș.a.). Cu ce și-au 
justificat acești sportivi 
existența tn lotul olimpic? 
Cu nimic 1 Cluburile spor
tive și antrenorii trebuie să 
analizeze această situație 
șl să-l tragă la răspunde
re pe cei ce se fac vino- 
vațl de faptul că mulți 
dintre acești sportivi n-au 
muncit cu conștiinciozita
te, n-au folosit așa cum 
se cuvine condițiile ce U 
s-au asigurat.

Federația de ciclism va 
trebui să-și îndrepte mal 
mult atenția spre activi
tatea ciclistă ce se desfă
șoară pe velodrom, să ana
lizeze temeinic cauzele care 
frinează progresul șl să 
indice cele mal eficiente 
măsuri pentru grabnica li
chidare a acestei situații. 
Mai ales acum clnd spre 
velodrom și-au îndreptat 
pașii o serie de tineri cu 
real talent pentru probele 
de pistă.

HR1STACHE NAUM
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de întreceri
584 p, NOU RECORD AL R.P.R. 
(V.R. 583 p), CAMPION AL R.P.R.;
2. M. DUMITRIU (STEAUA) 583 p 
(RECORD R.P.R. EGALAT); 3. G. 
Maghiar (Dinamo) 579 p. Pe echipe:
1. DINAMO 2 299 p, CAMPIOANĂ A 
R.P.R.; 2. Steaua 2 281 p; 3. Olimpia 
2 267 p. Armă liberă calibru redus 
3x30 focuri senioare, poziția culcat: 1. 
IOANA SOARE (ȘTIINȚA) 294 p, 
CAMPIOANA A R.P.R.; 2. Mariana 
Antonescu (Dinamo) 293 p; 3. Ana 
Goreti (Olimpia) 293 p. Pe echipe: 1. 
C.F.R. ARAD + U.T.A. 865 p, CAM
PIOANA A R.P.R.; 2. Știința Buc.
865 p; 3. Metalul 863 p. Poziția în 
genunchi: 1. MARGARETA ENACHE 
(STEAUA) 291 p (RECORD R.P.R. 
EGALAT), CAMPIOANA A R.P.R.;
2. I. Moscu (Dinamo) 286 p ; 3. Geor- 
geta Șerban (C.S.M.S. Iași) 284 p. 
Pe echipe: 1. STEAUA 849 p, CAM
PIOANA A R.P.R.; 2. Dinamo 837 p;
3. Olimpia 825 p. Poziția în picioare : 
1. MARGARETA F.NĂCHE 263 p, 
CAMPIOANA A R.P.R.; 2. Eda Baia 
(Știința) 261 p; 3. Ana Goreti 260 p. 
Pe echipe: 1. DINAMO 767 p, CAiM- 
P1OANA A R.P.R.; 2. Olimpia 755 p;
3. Steaua 751 p. Pe trei poziții: 1. 
MARGARETA ENACHE 831 p, CAM
PIOANĂ A R.P.R.; 2. Ana Goreti 
829 p; 3. ludith Moscu 828 p. Pe 
echipe: 1. DINAMO 2 466 p, CAM
PIOANA A R.P.R. ; 2. Olimpia 2 442 p; 
3. Steaua 2 440 p. Talere aruncate din 
turn (skeet) SENIORI : 1. ȘT. PO- 
POV1CI (DIN. OBOR), CAMPION AL 
R.P.R. 191 p (98+93) ; 2. D. Danciu 
(Dinamo Obor) 176 p (88+88) ; 3. 
I. Dumitrescu (Dinamo Obor) 174 p 
(89+85) ; 4. V. Calomfirescu (Steaua) 
168 p; 5. M. Georgescu (Steaua) 
164 p. Pe echipe: 1. DINAMO OBOR 
350 p, CAMPIOANA A R.P.R.; 2. 
Steaua 350 p; 3. S.S.E. 1 333 p. JU
NIORI: 1. BOGDAN MARINESCU 
(S.S.E. 1) 188 p (94+94) ; 2. Gh. Sen- 
covici (S.S.E. 1) 180 p; 3. St. Diaconu 
(S.S.E. 1) 158 p.

V. GODESCU

Ion Avanu a ieșit Învingător la pro
ba de 500 m.

MIȘU AVANU

Popicarii In întrecere
La Tîrnăveni a avut loc un con

curs de popice, în cadrul căruia și-av 
disputat întîietatea șase echipe. Le 
capătul unor jocuri viu disputate pri
mul loc a revenit asociației sportive 
Chimica cu 1515 p.d. urmată de for
mația Sănătatea cu 1336 p.d.

ION HASAȘIU
Popicarii asociației sportive C.F.R 

Caransebeș s-au deplasat, nu de 
mult, la Oțelul Roșu, unde ap sus
ținut o întîinire amicală cu sportivi 
de la Metalul. Gazdele au dovedit < 
mai bună precizie în lansarea bilei 
obținînd victoria cu rezultatul d< 
1957—1902 p.d.

N. PIRVV,
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Cu 3 etape înainte de sfirșit în campionatul de polo
întrecerea echipelor de prima cate

gorie se apropie de sfîrșit. Duminică 
s-au desfășurat jocurile etapei a Vl-a 
a returului, inregistrîndu-se in general 
rezultate scontate. Greu de prevăzui 
erau doar scorurile mari cu care au 
cedat echipele bucureștene Știința și 
Rapid în întîlnirile disputate, în depla
sare, cu Criștil Oradea și, respectiv, 
C.S.M. Cluj. Orădenii au obținut două 
puncte prețioase trecînd, acum, pe lo
cul III din clasament, loc deținut pină 
duminică de... Știința București.

Pierzînd meciul cu C.S.M. Cluj, echi
pa feroviarilor bucureșteni a pierdut și 
speranțele în evitarea retrogradării. 
Fostele candidate la ultimul loc, 1. C. 
Arad și C.S.M. Cluj, au acumulat 
puncte în ultimul timp și se pot con
sidera la adăpost de emoții. Privirile 
feroviarilor stau ațintite, acum (fără 
prea mari speranțe) spre formația 
C. S. Mureșul care, pierzînd ultimele 
partide, a intrat în zona periculoasă. 
Avînd însă trei puncte mai mult și un 
program ceva mai ușor (în ultimele trei 
etape) echipa din Tg. Mureș va ră- 
mîne, după toate probabilitățile, în 
prima categorie.

Numai în fruntea clasamentului nu 
s-au produs modificări. Dinamo și 
Steaua continuă să conducă plutonul, 
aminind rezolvarea dilemei (Dinamo 
sau Steaua) pentru ultima etapă a re
turului. Amindouă echipele și-au jucat 
mai devreme meciurile etapei a VH-a 
a returului (cu Grisul și respectiv In
dustria Linii) așa încît ele au din nou 
același număr de meciuri jucate. Dina- 
moviștii își păstrează punctul avans 
după cum se poate vedea și din clasa
mentul alăturat :

1. Dinamo 16 15 1 0 108:24 31

2. Steaua 16 14 2 0 113:17 30
3. Crișttl 16 8 2 6 59:48 18
4. Știința Buc. 15 7 2 6 58:57 16
5. Știința Cluj 15 6 3 6 53:45 15
6. lnd. Linii 16 5 3 8 63:97 13
7. I.C. Arad 15 4 2 9 35:76 10
8. C.S.M. Cluj 15 3 2 10 39:65 8
9. C.S. Mureșul 14 3 1 10 24:72 7

10. Rapid 14 1 2 11 28:79 4
★

Etapa a Vil-a a returului se desfă
șoară astfel : C. S. Mureșul — Știința 
Buc. (azi la Tg. Mureș); Joi: Rapid 
— Știința Cluj și I.C. Arad — C.S.M. 
Cluj. Restanța din etapa I a returului 
Rapid — C.S. Mureșul a fost progra
mată pentru 22 octombrie.

Tudose Voicu (U nirea București) cel 
mai tînăr participant la aceste „finale“. 
Deși nu a împlinit vîrsta de 18 ani, el 
este un „serios pretendent^ la titlul de 

campion al R.P.R.

A FOST STABILIT PROGRAMUL „DINAMOVIADEI“
• Joi, prima zi de întreceri

După cum am mai anunțat, de joi pină duminică se vor desfășura la 
ștrandul Tineretului din Capitală întrecerile „Dinamoviadei" la înot, sări
turi și polo, la care vor participa selecționatele Dynamo R.D. Germană, 
Dinamo U.R.S.S., Spartak R.P. Bulgaria, Ruda Hvezda R.S. Cehoslovacă, 
Dozsa R.P. Ungară și Dinamo R P. Romînă. în vederea acestei importante 
competiții, comisia de organizare a stabilit următorul program de desjă 
șurare a întrecerilor: JOI: de la ora 10 meciurile de polo: Dozsa — 
Spartak, Dinamo R.P.R. — Ruda Hvezda. Dinamo U.R.S.S. — Dynamo 
R.D.G ; ora 12,30: sărituri; ora 16,30: deschiderea festivă; ora 17: con
curs de înot,’ ora 18,30: polo: Dozsa — Ruda Hvezda, Dinamo R.P.R. — 
Dynamo R.D.G., Spartak — Dinamo U.R.S.S.; VINERI: ora 10 concurs 
de înot; ora 12: polo: Dinamo U.R.S.S. — Ruda Hvezda, ora 13: sărituri; 
ora 16,30: concurs de înot; ora 18: polo: Dynamo R.D.G. — Spartak 
Dinamo R.P.R. :Doisa; SI MB AT A: ora 10: concurs de înot; ora 12: 
polo: DinamO R.P,R;U — Spartak; ora 13: sărituri; ora 16,30: concurs 
de înot: ora 18: pbfS'^-btjhamo R.D.G. — Ruda Hvezda, Dinamo U.R.S.S. — 
Dozsa; DUMINICA: ora 11: polo: Ruda Hvezda — Spartak, Dynamo 
R.D.G. — Dozsa; ora 13: concurs de sărituri; ora 17: înot; ora 18,30: 
polo: Dinamo R.P.R. — Dinamo U.R.S.S.; ora 19,30: festivitatea de închidere.
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Campionatul individual al R. P. R,

ÎN AȘTEPTAREA FINALELOR
Un număr record de participant! la 

startul ultimei faze a campionatului 
individual de box din acest an : fina
la. Alături de cîștigătorii celor 8 zone, 
vor lua parte și boxerii din lotui 
R.P.R. care au fost invitați direct ’a 
finală.

Intre 19 și 27 octombrie în cele 8 
reuniuni pugilistice, 97 de boxeri își 
vor disputa cu ardoare întîietatea, 
pentru cucerirea celor 10 titluri de 
campioni ai Republicii Populare Ro
mine pe anul 1963.

Reuniunile se vor desfășura pe 
ringul acoperit de pe stadionul Repu
blicii instalat în fața tribunei oficiale, 
după următorul program: simbătă 19 
octombrie, ora 19,00; duminică 20 
octombrie, ora 10 dimineața. In zilele 
de 21, 22, 23, 24, 25 întrecerile vor 
începe la ora 19. Sîn.bătă 26 octom
brie va fi pauză, iar duminică 27 la 
ora 10 dimineața va avea loc finala.

„Zonele" au scos în evidență o se
rie de tineri pugiliști, talentați și bi
ne pregătiți, care, cu prilejul „finale
lor", vor putea produce multe surprize.

Pe de altă parte campionatul repu
blican pe echipe, care s-a încheiat de 
curînd, a avut darul de a menține in
tr-o formă bună pe toți pugiliștii 
noștri fruntași, așa încît la „finale" 
vom putea urmări dispute spectaculoa
se, de un lidicat nivel tehnic.

Lista campionilor de anul trecut va 
suferi — credem — serioase modifi
cări. Este problematică reeditarea per
formanței din anul trecut pentru: N. 
Mîndreanu, A. Olteanu, L Dinu, M. 
Nicolau și chiar pentru V. Mariuțan, 
deoarece adversarii lor sînt pugiliști 
în plină afirmare.

Absența de la această finală a celor 
doi protagoniști la titlul categoriilor 
muscă și semiușoară, C. Ciucă și res
pectiv FI. Pătrașcu — care participă 
la „Săptămîna sportivă internaționa
lă" de la Tokio, lasă deschisă lupta 
la cele două categorii. La „muscă" 
C. Biiztilinc, D. Davidescu, I. Otvosi 
sînt favoriți. La „semiușoară", valoa
rea sensibil egală a celor 9 preten- 
denți la titlul de campion, promite o 
întrecere foarte disputată. Gh. Anton, 
S. Birsu, C. Rusu și chiar tînărul V. 
Tudose pot intra în posesia titlului 
de campion republican.

Dezvoltarea boxului nostru din ul
timii ani a făcut ca intr-un timp re
lativ scurt o serie de elemente tinere 
să se ridice la nivelul primelor „mă
nuși" ale țării. Z. Pazmani, M. Bucși, 
I. Negru, V. Tudose, Gh. Roșea, P. 
Mircescu, I. Covaci, I. Enache sînt 
numai cîțiva dintre tinerii participanți 
la aceste finale ale căror frumoase e- 
voluții vor fi aplaudate de publicul 
bucureștean.

Pentru o mai justă apreciere a de
ciziilor, la aceste finale, se va judeca 
de la 5 mese.

Pentru ușurarea condițiilor de par
ticipare a spectatorilor la aceste „fi
nale", s-au pus în vînzare abonamen
te la casele de bilete din str. Ion Vi- 
dti și Agenția Pronosport (Calea Vic
toriei nr. 2).

FOARTE BINE— *
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Răspunsuri Ia întrebările cititorilor
In foarte multe dintre asociațiile 

sportive de la orașe și sate a început 
— cu deosebită însuflețire — organi
zarea concursurilor pentru trecerea 
normelor „Concursul pentru Insigna 
de Polisportiv". Foarte mulți tineri și 
tinere se interesează de problemele le
gate de desfășurarea acestor întreceri. 
Răspundem astăzi la două din între
bările adresate redacției noastre.

M. Rezeanu — Cluj: Ce categorii 
de vîrstă sînt prevăzute în regulamen
tul „Concursului" ?

Răspuns : După cum știți, pentru a 
obține „Insigna de Polisportiv" tre
buie să participați la o serie de probe: 
cros, gimnastică de înviorare, flotări, 
cățărări sau tracțiuni din atîrnat, triat- 
lon atletism (alergare de viteză, să
ritură în lungime și aruncarea greu
tății), tir sau turism, înot, schi sau 
ciclism. Pentru fiecare probă au fost 
prevăzute performanțe-barem pe cate
gorii de vîrsta. Astfel, la gradul I 
(bărbați și femei) : 12—15 ani, 16—22 
ani, 23—31 ani și peste 31 de ani, iar 
lă gradul II (bărbați și femei) 16—22 
ani, 23—31 ani și peste 31 de ani. 
Pentru obținerea insignei este necesar 
ca participantul să treacă toate normele 
în cel mult un an de la îndeplinirea 
primei norme. Dacă în perioada tre

a
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cerii normelor un participant depă
șește limita categoriei de vîrstă prevă
zută de regulament va trece restul 
probelor conform normelor prevăzute 
la noua categorie de vîrstă în care se 
încadrează.

M. Constantinescu — Cîmpina :■ Cînd 
și unde pot fi trecute normele „Con
cursului pentru Insigna de Polisportiv"?

Răspuns: Participau ții la concurs 
pot trece normele în întrecerile orga
nizate de asociații și cluburi sportive 
în cadrul spartachiadelor tineretului, 
campionatelor pe asociații, duminicilor 
cultural-sportive, în activitățile spor
tive extrașcolare, în competițiile pre
văzute în calendarul sportiv local și 
republican. De asemenea se pot pre
zenta la startul competițiilor special 
organizate pentru trecerea normelor 
„Concursului pentru Insigna de Poli
sportiv". Arbitrajul în concursurile 
pentru trecerea normelor va fi asigurat 
de către arbitri, instructori obștești, 
sportivi fruntași și alte cadre sportive 
confirmate de către consiliile raionale 
UCFS și ale cluburilor sportive. In șco
lile de 8 ani, în care-nu există consti
tuită asociație sportivă, arbitrajul va 
fi asigurat numai de către arbitrii re
partizați de consiliile raionale UCFS 
sau ale cluburilor sportive.

&

în ajutorul lonsiliilor asociațiilor sportive

Cum se amenajează un sector 
pentru aruncarea greutății
In dorința de a veni 

în ajutorul asociațiilor 
sportive pentru a-și ame
naja pe bazele sportive 
existente, In curțile șco
lilor, pe diferite terenuri 
virane sectoare șl instala
ții necesare trecerii pro
belor, publicăm incepînd 
cu acest număr cîteva ma
teriale ajutătoare.

Începem cu aruncarea 
greutății, una din probele 
triatlonului. Dăm mai jos 
cîteva sfaturi și date tehni
ce pentru amenajarea sec
torului pentru aruncarea 
greutății.

Sectorul de aruncare a 
greutății putem să-l ame
najăm pe o bază sportivă, 
într-un colț nejolosit, de 
exemplu, sau unde dis
punem de spațiul necesar.
Locul ales trebuie să fie, pe cît posibil, 
fără denivelări, din pămint bătut, acoperit 
cu iarbă sau zgură. Spațiul de elan, 
locul de unde se aruncă bila de metal, 
este un cerc cu diametrul interior de 
2,135 m și se marchează cu o bandă 
lată de 5 cm cu praf de cretă sau var. 
Acolo unde există posibilități locul de 
elan poate fi împrejmuit cu un cerc de 
metal iar interiorul betonat. In direc
ția aruncării, pe marcajul cercului se

pentru aruncarea
GREUTĂȚII▼

Interes major Ia Brașov

In orașul Brașov, ca și în alte 
localități din țară, „Concursul pen
tru Insigna de Polisportiv" se bucură 
de un mare interes din partea ti
neretului. Sportivii legitimați vor să 
fie printre primii purtători ai „In
signei de Polisportiv". Cei de la 
Steagul roșu, Dinamo, Luceafărul, 
Voința etc. sînt prezenți zi de zi pe 
terenurile de sport și trec una după 
alta probele „Insignei".

In fotografie, baschetbaliștii de la 
' clubul Steagul roșu, după luarea 
startului în proba de cros al cărui 
traseu au fost aleile de sub Tîmpa.

Foto: Gh. Corcodel

montează o opritoare din lemn cu dimen
siunile 122x11.4x10 cm., care se vop 
sește în alb. Zona de aterizare a greu 
lății este un sector de cerc cu raza 
de 14—16 m, care pornește din cen
trul cercului de aruncare sub un unghi 
de 65 de grade. Pe acest spațiu, de la 
distanța de 5—6 m, măsurați din cen
trul cercului de elan, se trasează linii 
din metru în metru pentru măsurarea a- 
runcării.

Anexăm normele prevăzute în regula 
mentul „Concursului pentru Insigna de 
Polisportiv- la aruncarea greuiălii :

PENTRU „INSIGNA 
DE POLISPORTIV" GR. I

Categoria 12—15 ani băieți — 5m-, 
fele — 4 m. ; categ. 16—22 ani: băieți
— 8 m., fete — 6 m.; categ. 23—31 
ani bărbați —• 9 m., femei 6,50 m. ; ca
teg. peste 31 ani: bărbat; 7 m., femei
— 5 m. (fetele și băieții intre 12—15 
ani aruncă greutatea de 4 kg. iar băr
bații greutatea de 5 kg.).

PENTRU „INSIGNA 
DE POLISPORTIV" GR. II

Categoria 16—-22 ani: băieți — 9,50
m., fete — 7 m.; categ. 23—31 ani: 
bărbați — 10 m., femei —■ 7,50 m. ; 
categ. peste 31 ani : bărbați — 8 m.,
femei — 6 m. (Bărbații aruncă greuta
tea de 5 kg., iar femeile greutatea de 
4 kg-X.

REPREZENTANIHOH NBȘHH

EA PRIMA ÎNTRECERE INTERNATIONAIĂ 

BE DIRT-TRACK
(Urmare din pag. 1)

cwa oe reprezintă o performanță foarte 
bună, hund o nouă opțiune pentru cu
cerirea titlului de maestru al sportului.

Al. Șinca (R.P.R). După în frîiigerea 
suferită de Cucii în prima manșă, vic
toria realizată de Al. Șinca în cea de a 
doua a fost un adevărat tonic pentru 
alergătorii noștri. Ceea ce ne-a impre
sionat în mod deosebit la Șinca este 
faptul că a învățat chiar în timpul con
cursului. Stînd în spatele lui Pcrko 
Drago el a văzut cum execută acesta 
intrările în viraj și a aplicat cu muh 
succes experiența acestuia. Locul III 
constituie și pentru el o performanță 
remarcabilă. Șî lui îi este necesară o 
cloză mai mare dc calm. Ar fi putut să 
cîștige locul I, dar l-a pierdut numai 
datorită pripelii. Să sperăm că puterea 
de receptivitate dovedită pînă acum îi 
va fi de folos și de această dată.

Gh. Voiculescii (R.P.R.). Și cel de al 
treilea reprezentant al țării noastre ar 
fi putut lupta cu mal mult succes dacă 
emotivitatea nu l-ar fi împins spre gre
șeala de a „fura* de două ori startul. 
Ne-a plăcut foarte mult în manșa cu 
Slobodan și Sokolov pe care a cîștigat-o 
în stil de mare alergător.

Krasimir Sokolov (R.P.B.), Dzudovîe 
Slobodan (R.S.F.I.) și Simion Lukanov 
(R.P.B.) nu și-au spus — după părerea 
noastră — în întregime cuvîntul. Ei au 
arătat însă lucruri interesante în ceea 
ce privește tehnica de alergare.

Pe toți aceștia îi vom revedea din 
nou astăzi după-amiază. Incepînd de la 
ora 15,30 va avea loc cel de al doilea 
concurs internațional de dirt-track, la 
care și-au dat întîlnire cei 7 alergă
tori despre care am vorbit. In cel de al 
doilea concurs — și ultimul — ei vor 
arăta, firește, mai multă vigoare, mal 
multă măiestrie. Concurența de peste 
hotare s-au obișnuit cu pista de la Di
namo și vor putea să aplice cu mai mull 
succes tehnica și tactica pe care o po
seda. Alergătorii noștri s-au edificat a- 
supra valorii oaspeților, cunosc o parte 
din elementele „arsenalului* tehnico-tac- 
tic al acestora și vor proceda în conse
cință. Se anunță deci un concurs tare9 
cu întreceri de un nivel spectacular ri
dicat.

SPORTUL POPULAR
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Campionatele internaționale de atletism ale R. P. Romine — 
printre cele mai importante concursuri mondiale ale anului preolimpic

Figuri 
de învingători

T'1963

A î

w I <
Ediția a XV-a a campionatelor internaționale de atletism ale 

R. P. Romine va rămîne în istoria acestor tradiționale întreceri ca 
una din cele mai reușite. Din foarte multe puncte de vedere. In 
primul rînd, printr-o participare numeroasă și puternică, apoi prin 

valoarea deosebită a rezultatelor, prin frumusețea luptei sportive 
desfășurată în cele mai multe dintre probe, prin atmosfera de prie
tenie și cordialitate care a domnit tot timpul între concurenți.

Avalanșa de performanțe, recordurile stabilite au făcut ca atît

reușită a concursului s-a depus 
o muncă intensă, iar organi
zatorii noștri au o vastă expe
riență în acest domeniu. Ast
fel, cu totul necorespunzător a 
fost modul cum crainicii au 
prezentat competiția și au știut 
să țină trează atenția spec
tatorilor. Din cauza slabei in-

tate, disc, ciocan, lungime, tri
plu) s-au desfășurat în anoni
mat, deși la startul lor se pre
zentau o serie de sportivi de 
valoare mondială. A fost anun
țat eronat cîșligătorul la 
800 m, n-au fost comunicate 
toate rezultatele și încercările, 
aceasta fiind cu atît mai ne-

specialiștii cît și concurenții prezenți la întrecere să dea o înaltă apreciere Campionate
lor, socotindu-le printre cele mai importante concursuri atletice ale anului preolimpic. *

Pentru noi romînii, această ediție a întrecerii este deși gur memorabilă^ datorita, in 
special, cîtorva excelente recorduri și victorii obținute de reprezentanții țarii noastre.

De la plecare s-a format un 
grup de 4 maratoniști care au 
mers împreună prima jumătate 
a distanței. Apoi, s-au desprins 
Grecescu, Toma și Tîlmaciu. 
Cu 7 km înainte de sosire 
Grecescu forțează, ia cursa pe 
cont propriu și o încheie în- 
tr-un timp record. Cîștigătorul 
a trecut la 10 km în 36:44,0; 
20 km — 1.12:30,0; 30 km — 
1.47:18,0; 40 km — 2.20:34,0. 
Sub vechiul record al lui Va- 
sile Teodosiu a mers și Toma 
Voicu. Rezultate : 1. C. Gre
cescu (Din.) 2.27:43,4; 2. V. 
Toma (Rapid) 2.32:56,2; 3. D. 
Tîlmaciu (Steaua) 2.34:40,2 ; 4. 
A. Arnăutu (Met.) 2.45:10,0; 5. 
I. Aldea (Unirea) 2.47:00,8 ; 
6 V. Moldoveanu (Unirea) 
2.51:42,6; 7. N. Gheorghe
(Steaua) 2.53:48,6; 8. M. Bra- 
boveanu (Vulcan) 3.01:45,2 ; 9. 
P. Boian (Unirea) 2.02:51,8; 10. 
M. Pândele (Vulcan) 3.10:19.0

CITEVA „NOTE" COMPOR
TĂRII ATLETILOR ROMÎNI

Dacă ar fi să evaluăm în 
note, ca la școală, comporta
rea reprezentanților noștri la 
„internaționale" atunci „pre- 
mianții" actualei ediții ar fi, 
fără îndoială, următorii : 
ANDREI BARABAȘ (deși n-a 
cîștigat cursa), GHEORGHE 
ZAMFIRESCU (pentru urcușul 
dîrz pe care-l face spre vîrful 
piramidei sprinterilor), VICTOR 
CARAMIHAI (pentru combati
vitate și neașteptata victorie 
csupra unor adversari renu-

RECORDURI...
RECORDURI...

Ale „internaționalelor"
100 m 10.3 B. Laidebeux (Frân

te) — egalat
800 m 1:48.7 J. May (R.D.G.) 
5000 m 13:46.2 S. Herrmann 

(B. D. G.)
110 mg 13.9 M. Chardel (Fran

ța)
Prăjind 4.80 M. Preussger 

(R.D.G.), R. Tomașek (Ceho
slovacia)

Disc 58.09 L. Danek (Ceho- 
slovacia).

Decatlon 7677 E. Kamerbeek 
(Olanda) — stabilit

100 m 11,5 H. Raepke (R.D.G.)
200 m 23.7 H. Raepke (R.D.G.) 
80 mg 10,7 E. Balzer (R.D.G.) 
lungime 6.20 E. Ort (Olanda) 
Greutate 17.33 B. G arise h 

(B. D. G.)
Disc 55.75 I. Lotz (R.D.G.)
4x100 m 45,4 Echipa R. D. Ger

mane — egalat.
Pentatlon 4339 A. Hinten (Olan

da) — stabilit

Naționale

leanu, Elena Neacșu, Toma 
Voicu, Dumitru Tîlmaciu și llie 
Popa. Toți însă pot da mai 
mult. Au arătat-o cu prisosință 
în cursul actualului sezon și 
acum la .internaționale'

Note de trecere — la limită: 
Al. Tudorașcu, Ovidiu Lupu, 
Șerban Ciochină, Octav Viscn- 
poleanu.

Lista aceasta este nepermis 
de scurtă dacă ținem seama de 
marele număr de înscriși pe 
care țara noastră l-a avut la 
actualele întreceri. Pe bună 
dreptate trebuie să ne întrebăm 
CE AU FĂCUT CEILALȚI ? Pînă 
cînd se vor mai zbate în me
diocritate aruncătorii de greu
tate, de disc și de ciocan, aler
gătorii de la 400 m, cei la 
800 m și 1 500 m, săritorii în 
lungime (cu rezultate care nu 
trebuie să-i. onoreze nici pe 
juniori), specialiștii probelor de 
garduri, alergătoarele noastre.

ANDREI BARABAȘ — PRINTRE CEI MAI 
BUNI DIN LUME

disputat an preolimpic alergătorii pe 5000 m și-au 
de viteze" pentru Tokio. Spre siîrșîtul sezonului, 
buni performeri mondiali a suferit serioase modiii-

In acest mult 
...reglat .cutia 
lista celor mai____r-----------  ..-----------  _
câri. Două dintre ele le-a adu3 concursul de la București. Repre
zentantul nostru Andrei Barabaș a cules roadele seriozității și pre
gătirii sale conștiincioase, coborind cu multe secunde sub granița 
relor 14 minute, care consacră pe pian internațional.
Herrmann, învingătorul probei, a trecut pe locul 3 în ierarhia mon

dială iar Barabaș a intrat între primii 10 :
13 :41,2 Murray Halberg (N. Zeelandă) 
13:45.6 Gaslon Roelants (Belgia) 
13:46,2 Siegfried Herrmann (R.D.G.) 
13:48,2 Iuri Tiurin (U.R.S.S.) 
13:49,2 Leonid Ivancv (U.R.S.S.) 
13:49,2 “ — - - - - •
13:49,4 
13:49,8 
13:49,8 
13:50,2 
13:50,2

Sven-Olof Larsson (Suedia) 
Valentin Samoilov (U.RxS.S.) 
Neville Scott (N. Zeelandă) 
ANDREI BARABAȘ (R.P.R.) 
Michel Jazy (Franța) 
Michel Bernard (Franța).

■ J-.—

formări, a lipsei de operativi
tate, de atenție și chiar de (altminteri cu cifre foarte vi- 
orientare, unele probe (greu-

cesar cu cit tabelele de marcaj

ROMÎNIA

5000 m 13:49,8 Andrei Barabaș
Prăjină 4.50 Afanasie Savin
Decatlon 6966 Cart Socol
Lungime 6,14 Viorica Viscopo- 

leanu (egalat de 2 ori)
Maraton 2.27 :43«4 Constantin 

Grecescu.
CUBA

lungime 7,57 Carlos Diaz Mar
tinez.

CEHOSLOVACIA

Greutate 18,52 Jiri Skobla

franța

110 mg 13.9 Michel Chardel 
(egalat)

miți), cuplul SPIRIDON—PO
RUMB (deși involuntar ne revin 
amintirile neplăcute de la 
Balcaniadă), CONSTANTIN 
GRECESCU (care a trecut cu 
brio la cea mai dură Drobă a 
alergărilor lungi — maratonul).

Note bune pot căpăta Maria 
Diaconescu, Alexandru Bizim, 
Lia Manoliu, Afanasie Savin, 
Curt Socol, Viorica Viscopo-

zibile) nu au indicat numărul 
de concurs al atle- 
ților și încercarea, 
în mod defectuos 
a funcționat difu
zarea programelor 
de concurs. Or, 
programul este un 
auxiliar indispen
sabil spectatorului 
la o reuniune atle
tică.

A surprins ne
plăcut că în finala 
cursei feminine de 
400 m s-au pre; 
zentat doar... trei 
atlete străine. Re
prezentantele noa
stre au fost... spec
tatoare în tribună, 
fiindcă antrenorii 
au „uitat", pur și 
simplu să le anun
țe o modificare de 
program comuni
cată — notați 
bine — încă de la 
ședința tehnică. Și 
este păcat, deoa
rece Florentina 
Stancu avea șanse 
să obțină un re
zultat bun. De alt
fel, duminică di
mineața ea a aler
gat un 400 m în 
56,8 sec., timp cu 
care ar fi ocupat 
locul II.

ROMEO VILARA 
VALERIU CHIOSE

FAȚA IN FAȚA: DOUA MARI CONCURSURI 
PREOLIMPICE

In aceleași zile, dai la mii de kilometri depârtare, două capitale 
au găzduit Iloatea atletismului mondial, în două competiții preolim- 
pice, cele mal importante ale acestui an. Fără a II vorba de o... 
concurență, este interesant, totuși, de comparat valoarea perfor
manțelor realizate, la București și la Tokio, de sportivii care peste 
un an se vor reuni în aceeași întrecere, sub semnul celor cinci 
cercuri olimpice. Spicuim citeva

BUCUREȘTI
100 m 10.4 LaidebeuT (Fr.)
400 m 47.s Pennewaert (Belg.)
800 m 1:43.7 May (B.D.G.)
5000 m 13:40.2 Herrmann (R.D.G.) 
Lungime 7,58 Cochard (Fr.) 
Greutate 18.52 Skobia (Ceh.) 
Ciocan 66.13 Thun (Aus.) 
200 m 23.7 Raepke (R.D.G.) 
«00 m S4.8 Schmidt (R.D.G.) 
înălțime 1,07 Langer (R.D.G.) 
Greutate 17.33 Garisch (R.D.G.) 
Disc 55,75 Lotz (R.D.G.)

După cum se vede, numai cițiva 
sportive internaționale" de la Tokio 
stadionul Republicii.

r exultate :
TOKIO

10.3 FIguerola (Cuba)
48.1 Reske (R.F.G.) 
1:51.5 Marimoto (Jap.) 
14:04.2 Tulloh (Angl.)
7.92 Ter-Ovanesian (U.R.S.S.)
16,15 Birlenbach (R.F.G.)
65.92 Kondrașev (U.R.S.S.)
23.6 Hyman (Angl.)
54.4 Kraan (Olanda)
1.80 Balaș (R.P.R.)
17,27 Press (U.R.S.S.)
53.21 Press (U.R.S.S.) 

dintre cîștigătorii „Săptămînii 
fi putut obține victoria pear

■

A venit timpul să terminăm 
cu simpla constatare a acestei 
situații și să trecem la măsuri 
energice pentru a completa cu 
elemente tinere, talentate și 
capabile de progres, loturile 
probelor deficitare. Fiindcă, în 
momentul de față, la o serie 
dintre actualii noștri atleți frun
tași nu mai putem aștepta sal
tul valoric spre performanțe de 
talie mondială.

„PUNCTE NEGRE 
IN ORGANIZARE

Ambianța sărbătorească 
care s-au desfășurat întrece
rile nu a putut ascunde o serie 
de deficiențe, cu atît mai su
părătoare cu cît pentru buna

I

S-a dat startul tn proba celor 20 de kilometri 
marș. Concuren/ii fac un tur pe pista stadio
nului. In frunte se află reprezentantul nostru 

llie Popa

II

BERNARD LAIDEBEUR
(Fran/a)

MARATONUL RECORD

Cum scriam în numărul nos
tru de ieri, maratonul n-a făcut 
parte, în acest an, din progra
mul „internaționalelor". Clubul 
Unirea a ținut, însă, ca între
cerea să fie prezentă în zilele 
competiției. Și astfel, duminică 
dimineața, 19 alergători au por
nit să străbată cei 42,195 m.

EEF KAMERBECK (Olanda— 
cîștigătorul decatlonului) :

„Ultimul examen din acest an 
mi-a fost deosebit de folositor. 
Am reușit un rezultat satisfăcă
tor și sper că la Tokio să totali
zez 8000 de puncte. Sint pentru 
a treia oară în Romînia și de fie
care dată găsesc-ceva nou, frumos 
și interesant. Din 1958 cînd am

Start in finala cursei de 100 m Alergătoarea Hannelore Raepke a obținui un bun rezultat de 11,6 
sec., după ce î» serii realizase 11,5 sec.

Foto: P. Roinoșan

vizitat pentru ultima oară Bucu- 
reștiul, capitala Romîniei s-a 
schimbat mult. Au apărut clădiri 
noi, impunătoare, care-fi In
cintă ochiul. Cînd mă voi reîn
toarce voi avea multe de po
vestit colegilor mei de club. Ple
căm cu multe amintiri minunate, 
cu bucuria unor succese remarca
bile pentru atletismul olandez".

BERNARD LAIDEBEUR (Fran
ța — cîștigătorul probei de 100 
m).

„Debutul meu în București a 
coincis și cu un debut victorios. 
Rezultatul de 10,3 mă Incintă. 
Este recordul egalat al stadionu
lui și cea mai bună perjormanță 
a mea de pînă --acum. Revin cu 
plăcere oricînd să reeditez sau 
să... obțin o performanță și mai 
bună pe această frumoasă bază 
sportivă.

VICTOR CARAMIHAI (R.P.R.
— cîștigătorul probei de 300 m 
obstacole).

„Sînt fericit că am cîștigat 
proba, dar nu sînt mulțumit de 
rezultat. Prima victorie la „in
ternaționale" mă obligă pe viitor 
mai mult".

HANNELORE.RAEPKE (R.D.G.
— cîștigătoarea probelor de 
100, 200 m și componentă a șta
fetei de 4x100 a R.D.G. clasată 
pe primul loc).

„Sint îneîntată de rezultatele 
obținute. Vă închipuiți desigur că 
finalul stagiunii atletice din a- 
cest an a constituit pentru mine 
o bucurie deosebită. Voi începe a- 
nul 1964 cu și mai multă muncă,

pentru a urca pe podiumul învin
gătorilor la Tokio. Concursul. de 
la București a fost foarte util și, 
desigur, eu nu aș fi realizat a- 
ceste performanțe fără o parti
cipare atît de valoroasă".

SILVANO MECONI (Italia — 
aruncător de greutate).

„Campionatele de la București 
au avut o amploare cu mult mai 
mare decît Jocurile Mediteraneene 
de la Neapole. Sînt pentru a 
doua oară în Romînia. A ti tea s-au 
schimbat în acești 8 ani, îneît la 
început mi se părea că sînt în 
alt oraș și nu la București. în 
Romînia ca și în Italia e mult 
soare, cerul e la fel de albastru, 
dar atunci- cînd această lumină 
vie se reflectă asupra unor clă
diri noi, moderne, ochiul îți ră
mîne multă vreme îneînlat. Aceas
tă senzație o am cînd privesc noul 
din București".

SIGFRIED HERRMANN (R.D.G. 
— cîștigătorul probei de 5.000 m)

„îmi pare nespus de bine că 
adversarul și prietenul meu Bara
baș a realizat un valoros record 
al Romîniei, o performanță de va
loare mondială. In iunie, la Ber
lin, Barabaș m-a învins. De data 
aceasta vroiam să-mi iau revan
șa. Am reușit acest lucru, dar în 
același timp, și amicul meu a avut 
satisfacția unui nou record. Fi
rește, singur nu aș fi realizat 
o performanță atît de valoroasă 
(record personal) și pentru a- 
ceasta îi mulțumesc în primul 
rînd lui Andrei pe care l-am sim
țit ca o umbră 4700 de metri"t

HANNELORE RAEPKE
(R.D.G.)

EEF KAMERBEEK 
( Olanda )

Văzuți de Neagu Radulescu



F O T B R I;

în etapa a VIl-a a categoriei B... Dinamo București-Steaua 3-2 (0-1)
Seria I

JNIREA RM. VILCEA - DINAMO 
EAU (1—0). Partida, așteptată cu 

interes, a atras în tribune peste 
)0 de spectatori, dornici să asiste 
o reabilitare a formației gazdă. Și 
inia lor a fost realizată. Unirea, 
îmbată în bine față de săptămîna 
iută, a reușit — la capătul unui joc 
bună factură tehnică — să depă
șea un adversar de valoare.
n prima repriză jocul este dinamic, 
île succedîndu-se cu repeziciune de 
o poartă la alta. Impreciziile lui 

alic, Eftimie (D), Mihăilescu și 
zăcu (U) fac ca scorul să rămînă 

pînă la pauză. în partea a doua, 
lenii desfășoară un joc mai viguros, 
acțiuni cursive, și reușesc să In

ie în min. 61 : Marin execută o lo- 
jră de la 25 m în piciorul fundă
rii băcăoan Cincu și mingea rico- 
ză în plasă : 1—0. Dinamoviștii for- 
ză egalarea, dar apărarea gazdelor 
olvă fazele cu mult calm. A condus 
npetent P. Malița — Ploiești.
JNIREA: Bumbescu — Matei,
ndu, Birn — Gavrilă, Bratu — Glii- 
i, Mihăilescu, Bîzgu, Cazacu, Marin 
in. 78 Popa).
JINAMO: Ghiță — Gros, I. Lazăr, 
icu — Vătafu, Nedelcu — Rădulescu, 
șcanti, Harșani, Eftimie, Public.

D. ROȘIANU-coresp.

3.F.R. PAȘCANI — FLACARA 
JRENI (2—0). Deși au cîștigat, fe- 
riarii nu au practicat un joc pe mă- 
•a așteptărilor. Marcînd foarte re
le cele două goluri (Atanasiu în
n. >3 și Rozorea în min. 9), echipa
3 Iii s-a mulțumit cu acest avantaj 
a practicat în continuare un joc con- 
:. Flacăra a combinat frumos în re- 
za a Il-a, dar atacanții săi s-au 
pit în fața porții. (C. Enea-coresp.). 
ȘTIINȚA CRAIOVA — POIANA 
MPINA (1—1). Oaspeții deschid 
irul în primul minut al jocului, prin 
pescu. După 10 minute se produce 
alarea, printr-o lovitură de la 11 m 
insformată de Anton. Rezultatul de 
alitate nedreptățește pe studenți care

avut inițiativa majoritatea timpu- 
. (M. Gherghinoiu-coresp.).
METALUL T1RGOVIȘTE — CEAH- 
iUL P. NEAMȚ (3—1). în prima re- 
iză jocul s-a caracterizat prin atacuri 
sistente ale gazdelor care reușesc 
-și concretizeze superioritatea tehnică 
tactică în min. 2 și 40 prin Niculescu 
Bălăceanu. După golul înscris de 

liriță în min. 75, oaspeții ies la 
ic și în min. 85 înscriu golul de 
oare prin M un gin. (M. Avanu- 
resp.).
FORESTA FĂLTICENI - ȘTIINȚA 
ALAȚI (1—0). Mai insistentă în atac, 
ireala a meritat victoria realizată 
in Ceaușu (min. 83). (N. Lazăr-

TRACTORUL BRAȘOV — META- 
JL BUCUREȘTI (1—2). Deși por- 
au favoriți, tractoriștii au părăsit 
renul învinși 1 Ei au dominat în prima 
priză dar au ratat ocazii clare în 
ecial prin Roșea și Pană. în prima 
rte a meciului, Metalul s-a apărat 

7—8 oameni, contraatacînd doar 
in Coteț și Buzatu. La reluare, oas- 
ții renunță la jocul de apărare și 
ușesc să înscrie în min. 68 și 73 prin 
tzatu. Tractorul reduce handicapul 
in Budai în min. 81. Raport de cor- 
:re: 14—0 pentru Tractorul! (P. Du- 
itrescu și Gh. Corcodel-coresp.).
ȘTIINȚA BUCUREȘTI — CHIMIA FAGABAȘ 
—1). Timp frumos, meci plăcut, multe go
ți, victorie netă a echipei favorite — iată 
ruzele pentru care inimoșii suporteri ai 
idenților bucureșteni, venițl !n număr 
istul de mare duminică dimineață, au 
ecat mulțumiți de Ia terenul Politehnica, 
oiul cu care a luat sfirșit partida ar 
sa impresia că a existat o diferență mare 
) valoare între jocul celor două echipe, 
nr nu a fost așa. S-a jucat deschis, s-a 
incit mult pentru fiecare balon, s-au 
nstruit faze aplaudate la „scenă deschl- 
". In acțiunile ofensive, ambele forma- 

au folosit un front larg (de evidențiat 
irsele Iul Ci o mo avă—Știința și schimburile 
ușite ale aripii drepte Feher. Tăbîrcă— 
limia). Acțiunile ofensive ale Științei au 
st mai simple, mai directe, pe poartă, 
acanții săi au fost mai calmi și mai pre- 
?1 în fazele de finalizare, iar apărătorii 
i destrămat cu ușurință încercării^oas- 
>ților de a înscrie. Despre Chimia tre
fle să arătăm, în primul rind, că a avut 
apărare ușor penetrabilă, iar atacanților 

1 le place să plimbe mingea. Ei au dat 
dovadă de imprecizie.

Punctele au fost înscrise de Ene (min. 
, Popescu (min. 9 — dintr-o lovitură de la 

m), Dumitrescu (min. 28 și 59), Anescu 
fin. 50) pentru Știința, respectiv, Feher 
iln. 76).
Bun arbitrajul lui Gh. Betezan — Timl- 
ara.

V. POMP IL IU

Seria a II-a
MINERUL BAIA MARE — FLAMU-

4 ROȘIE ORADEA (1—0). Atacanții 
hipei Minerul au ratat numeroase oca- 
i clare de a marca prin Roznai (min. 
1, 34 și 74), Soo, Trifu etc. Gazdele 
i atacat continuu, dar nu au putut în- 
rie decît o singură dată prin Vaida 

(min. 5) care a preluat cu capul o cen
trare a lui Sasu.

Orâdenii au prestat un joc distruc
tiv in apărare, și au „tras de timp**. 
(V. Sășăranu — coresp. regional).

ARIEȘUL TURDA — C.S.M. CLUJ 
(2—1). Derbiul regional s-a ridicat la 
un nivel tehnic bun. Ambele formații au 
practicat un joc dinamic, cu faze spec
taculoase. Meciul a fost interesant în 
partea a doua, cind cele două înaintări 
au atacat In viteză dar nu au putut 

Dumitrescu (Știința) înscrie al treilea gol pentru echipa sa. (Fază din meciul 
Știința București—Chimia Făgăraș 5—1)

trece de apărările bine puse la punct. 
Din păcate, unii jucători clujeni, tn 
frunte cu Kimcr, au umbrit compor
tarea echipei lor prin numeroasele du
rități la care au recurs. Colurile au fost 
realizate de Pirvu (min. 3), Husar (17) 
fi respectiv Mure șan (31). (A. Pataki 
și P. Lazăr — coresp.)

MUREȘUL TG. MUREȘ — A. S. CU
CI R (2—0). Mureșenii, cu toate că au 
învins pe merit, au prestat un joc de 
slabă factură tehnică, In care au abun
dat greșelile de execuții. Ambele go
luri au fost înscrise de Vegh tn min. 
22 și 56. Primul gol a „căzut* din
tr-o lovitură de la 11 metri, acordată 
de arbitru pentru un fault comis tn 
careu de către Nicolescu. (V. Kadar — 
coresp.)

GAZ METAN MEDIAȘ — C.S.M. RE
ȘIȚA (1—3). Deoarece terenul din Me
diaș a fost suspendat, partida s-a des
fășurat la Sibiu. Au asistat la meci 
aproape 10.000 de spectatori dintre care 
peste 3000 din Mediaș. Ambele echipe 
au jucat excelent. Repriza a II-a a avut 
o desfășurare palpitantă; ambele for
mații au atacat mult și au luptat cu 
dîrzenie pentru fiecare minge. Scorul 
este deschis în min. 65 de Sclnteie, dar
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PRONOEXPRES
UN PROGRAM ATRACTIV 

la concursul Pronosport din această săptămînă!
• Concursul Pronosport din această 

săptămînă, cu un program care con
ține cinci meciuri de cat A, trei de 
cat. B și patru întîlniri din campiona
tul italian, exercită o atracție deosebită 
în rîndul participanților.

Redăm programul acestui concurs 
(nr. 42 din 20 octombrie a.c.) și pro
nosticurile indicate de publicația „Pro
gramul Loto-Pronosport" i

1. Steagul roșu — Siderurgistul 1
2. Petrolul — Steaua 1 2
3. Crișul — Dinamo Buc. 2 x
4. U.T.A. — Știința Timișoara 1 x
5. Progresul — C.S.M. Iași 1
6. Știința Galați — Știința Buc. 1
7. C.S.M. Sibiu — Minerul B. M. 2 1
8. Gaz Met. Med. — M. Tg. M. 1 1
9. Bologna — Milan x 1 2

10. Juventus — Roma 1 2
11. Catania — Torino 1 x
12. Mantova — Atalanta x 1

NOI CI STI GATOR I 
LA SPORTEXPRES!

• După cum am mai remarcat, zî 
de zi apar posesori ai biletelor cîjtigă-

numai după două minute medie.șenii ega
lează prin Feurdean. Reșițenii preiau 
din nou conducerea in min. 74 (Sftrlo- 
gea) și în penultimul minut de joc în
scriu prin Sporea cel de al treilea gol. 
In min. 70 Rednic (C.S.M. Reșița) a 
fost eliminat de pe teren pentru atitu
dine nesportivă față de unul dintre ar
bitrii de tușă, (llie Ionescu — coresp.)

C.S.M. SIBIU — A.S.M.D. SATU-
MARE (1—0). Partidă de slab nivel 
tehnic. Sibienii, deși au dominat (raport

Foto: P. Stan

de camere 9—1) au marcat un singur 
gol la o greșeală comisă de apărarea 
adversă. Oaspeții s-au apărat supranu- 
meric dar au contraatacat foarte pericu
los. Unicul gol al meciului a fost marcat 
în min. 39 de Văcaru. (M. Lupuțiu—-co
resp.)

C.F.R. TIMIȘOARA — MINERUL 
LUPENI (2—0). Meci viu disputat, 
cîștigat pe merit de gazde. Minerul a 
jucat bine doar in repriza I. Au înscris 
Mureșan (min. 55) și Samson (66) la 
o învălmășeală in fața porții. (P. Vel- 
țan — coresp.)

JIUL PETRILA — INDUSTRIA SlR- 
MEI C1MPIA TURZII (2—1). Repriza 
I a meciului se poate caracteriza ca 
bună, din punct de vedere al calității; 
cea de a doua a fost mai slabă. Gaz
dele au dovedit ineficacitate în atac, 
lăsind multe ocazii nefructificate. La 
sfirșitul partidei, unii jucători s-au de
dat la durități, in special, Casandra 
(Jiul) și Raab (lud. Sirmei). (Ultimul 
a și fost eliminat din joc in min. 82). 
Punctele Jiului ait fost realizate de Pe- 
ronescu (min. 22) și Casandra (min. 
59). Pentru oaspeți a marcat Dărăban 
(min. 27). (N. Tăulu și 1. Zamora — 
coresp.).

țoare la concursul SPORTEXPRES — 
trimestrul III.

Astfel, pînă acum au apărut următo
rii cîstigători de autoturisme: POP 
GAVRILA din Sibiu și N1ȚESCU 1LA-

In atenția participanților : men
ționăm că meciul I din programul 
acestui concurs esle SIEAGUL 
ROȘU — SIDERURGISTUL. în 
loc de: R.D. Germană — R. P. I !n- 
gară, adică așa «im apare mai sus.

RION dfn Mfzil, cîte un aut- turism 
„MOSKVICI" ; POPESCU ION din 
București, POPA ȘTEFAN din Tecuci 
și SERBUSCA DINU din Bacău, fie
care cîte un autoturism „SKODA-OC- 
TAVIA"; ADRIAN TEODORU și IO- 
VAN SÂVIN, ambii din București, 
cîte un autoturism „WARTBURG". De 
asemenea, un participant din Deva, pe 
nume Jurcoană Liviu, anunță printr-o 
telegramă că este posesorul unui bilei

(Urmare din nag I)

și apoi șutează puternic. Gol ? Nu 1 
Datcu boxează în extremis balonul ta 
corner.

S-a scurs o jumătate dc oră din 
meci și acum începe perioada de ofen
sivă a dinamoviștilor. Chiar ta min. 30 
Pîrcălab execută cu măiestrie peste zid 
o lovitură de la 18 m, mingea lovește 
bara transversală, revine în teren și 
Enc II, care a urmărit, va trimite însă 
„peste" de la numai 5 m ! Acțiunile 
ofensive ale echipei Dinamo se desfă
șoară și ele mai mult pe o aripă, ca 
de obicei, pe dreapta. In min. 31 asis
tăm la un schimb de mingi Pîrcălab- 
Ene II (demarcat pe locul lui Pîrcă
lab )-Frățilă și acesta reia cu capul din 
apropiere dar fără precizie, ratînd una 
din cele mai mari ocazii ale partidei. 
Dinamo domină. Interul dreapta dina- 
movist (ieri, cel mai bun atacant al 
echipei sale), centrează precis (...tot de 
pe dreapta) spre Enc II și acesta reia 
frumos din volfi. Suciu e la post. Nimic 
deosebit de semnalat în plus pînă la 
încheierea primelor 45 dc minute.

Nimeni n-ar fi fost ta stare să pre
vadă ceea ce va avea să aducă începutul 
reprizei secunde: 3 goluri pentru Di
namo ta numai 15 minute, fapt care va 
schimba fața jocului. Cum s-au marcat 
punctele ? Primul a venit In urma exe
cutării unei lovituri de colț; in careu 
s-a produs învălmășeală și ENE II in
troduce balonul in plasă: 1—1. Al doi
lea gol se va marca după 12 minute, 
dintr-o greșeală a lui Jenei. Intirziind 
să degajeze, el a fost deposedat de ba
lon de FRÂȚ1LA, care nu... stă pe 
ginduri și șutează fulgerător: 2—1. 
Dinamoviștii prind aripi, ta timp cc 
Steaua nu-și revine ta urma „dușului 
rece" servit dc propria sa apărare. Și

Rezultate
din Cupa R. P. R.

A. S. Victoria Piatra Neamț — 
Partizanul Bacău 11—0. Au marcat! 
Ion Constantin (5), Aurel Gheorghe
(2) , Ilioiu (2), Creții și Pătrașcu.

C.I.L. Blaj — Energia Fîntînele 
3_2 (3—1). Au marcat pentru învin
gători Mihoi, Rădnincu din 11^ metri 
și Mărgineanu, iar pentru învinși 
Alate și Muscă.

Șiretul Rădăuți — Filatura Fălti
ceni 10—0 (2—0). Au marcat: Chiri'ă
(3) , Gros (2), Ghețan (2), Monea 
(2) și Feraru.

Progresul Reghin — Voința Tg. 
Mureș 3—0.

cîstigător al unui autoturism „MOSK- 
VICI".

PREMIILE CONCURSULUI PRONO-
EXPRES

NR. 41 DIN 9 SEPTEMBRIE 1963

Premii în bani

Categoria a II-a 7 variante a 12.963 lei 
Categoria a III-a 78 variante a 1.252 lei 
Categoria a IV-a 385 variante a 326 lei 
Categoria a V-a 1660 variante a 75 lei 
'Categoria a Vl-a 6881 variante a 25 lei 
REPORT LA CATEGORIA I PENTRU 

CONCURSUL NR. 42 LEI 87.643

Premii suplimentare

Categoria a II-a 2 variante
Categoria a IlI-a 9 variar.'.e
Categoria a IV-a 44 variante
Categoria a V-a 188 variante
Categoria a Vl-a 447 variante

Rubrică redactată de Loto-Pronosport

astfel, după 5 minute se înscrie și cel 
de-al treilea gol: Ilaidu demarează pe 
aripa stingă și centrează precis in mij
locul careului, untie FRÂȚILĂ, comp'et j 
singur, plonjează spectaculos și înscrie < 
cu capul: 3—1.

Cum a reacționat Steaua ta această 
perioadă? Prin contraatacul’ sporadice, j 
In mom<>.itele care urmează se produc 
schimbări în ambele format”: la Dinamo. 
Ene II accidentat de o pă“ a lui 
Pavlovici e înlocuit cu Ștelan, iar la 
Steaua cele două extreme îșf schimbă 
locurile.

Gurînd Steaua reduce scorul: Constan
tin îl servește excelent tn adiwimi' pe 
VOINEA (min. 71) și aceste, deși în
cadrat de Nunweiller III și Ivan, reu
șește printr-o fentă să trimită balonul 
in plasă: 3—2. Imediat după gol Sorin 
Avram îl înlocuiește pe Pavlovici, dar 
cei care atacă sînt tot dinamoviștii. 
Frălilă supune la un adevărat tir poar
ta lui Suciu, trimițînd o dată în bară 
(min. 80). Spre sfîrșit se accidentează 
și Pîrcălab, la o intrare dură a hd 
Koszka, dar curînd fluierul arbitrului 
va consemna victoria echipei Dinamo, 
care trece astfel pe locul I ta clasament, 
la egalitate de puncte cu Steaua (10), 
dar cu un golaveraj mai bun.

învingătorii au obținut un succes me
ritat. Ej au alcătuit o echipă mai omo
genă, avînd o apărare mai bine pusă 
la punct, un atac care a acționat mai 
rapid, mai decis, care a avut » forță 
mai mare de pătrundere și un șuter ■ 
(Frățilă) de temut. Steaua a început 
bine, și-a impus jocul timp dc o jumă
tate dc oră, după care a cedat, treptat, 
din inițiativă. După primirto celor trei 
goluri n-a ma' avut resurse morale să 
atace cu aceeași convingere, iar la si 
tuația de 2—3, militarii l-au căutat prea 
mult pe Constantin și numai cu mina 
înalte, ușor de respins de apărarea pru
dentă a dinamoviștilor.

Arbitrul B. Nedclkovski — ILS F 
Iugoslavia, a condus cu competență. 
El a dat un just avertisment fundașului ■ 
Popa, care, după ce și-a faultat adver ■! 
sarul, a și simulat că este lovit.

DINAMO: Datcu-Popa, Nunweillei
III, Ivan-Petru Emil, Nunweiller IV- 
Pîrcălab, Frățilă, Ene II (Ștefan mim 
68), Țîrcovnicu, Ilaidu.

STEAUA: Suciu-Zavoda II, Petescu, 
Ilăltnăgeanu-Jenei, Koszka-Pavloivici (S 
Avram min. 72), Constantin, Voinca, 
Raksi, Crăiniccanu.

Rezultate din campionatul
republican de juniori

SERIA I : Unirea Botoșani — Moldova 
Iași 0—0, C.F.R. Pașcani — Dinamo Su
ceava 3—0 (1—0), Foresta Rl ticeni — Tex
tila Buhuși 4—1 (3—0).

SERIA A II-A : Dinamo Bacău — Moldova 
Moineșd 3—2 (1—2), Știința Galați — Side
rurgistul Galați 2—0 (0—0), Rapid Focșeml
— Flamura roșie Tecuci 2—2 (2—2). Meciul 
a fost întrerupt în min. 75 deoarece jucă
torul Udriș (FI. roșie), eliminat de pe teiei» 
pentru lovirea adversarului, n-a vrut 
părăsea?* ă terenul.

SERIA A III-A : C.S.Ș. Brașov — Petrolu) 
Ploiești 3—8 (0—2), Rapid Mizil — Flacăra 
Moreni 2—2 (1—2), Metalul Tîrgoviște —■ 
Ș.S.E. nr. 2 București 2—3 (1—0).

SERIA A IV-A : Dinamo București — Di
namo Victoria București 3—0 (0—0), Tehno» 
metal București — Farul Constanța 0—3.

SERIA A V-A : Unirea Răcari — C.S.Ș. 
București 0—1 (0—1), Știința București — 
Steaua București 3—3, Victoria Giurgiu — 
Viitorul Electronica București 1—5 (0—1).

SERIA A * ‘-A : Eloctrica Fien) — Musce
lul Cîmpuluna 3—0 (neprezentare). Unirea 
Rm. Vîlcea — Progresivi Alexandria 2—3 
(2-0).

SERIA A VII-A : MiiK rul Deva — JiUi Pe- 
trila 1—4 (1- -1), Siderurgistul Hunedoara — 
Pandurii Tg. Jiu 2—0 (1—0).

SERIA A VIII-A : C.S.M. Reșița — Ș' ințo 
Timișoara 1—2 (1—2), C.S.Ș. Timișoara — 
Vagonul Arad 2—1 (2—0), Electromotor Si
ghișoara — Metalul. Tr. Severin 0—2 (0—0) 
C.F.R. Timișoaia —* C.F.R. Arad 3—0 (1—0).

SERIA A IX-A : Crișul Oradea — U. T 
Arad 2—2 (0—0), Steaua roșie Salonta — 
Flamura roșie Oradea 0—1 (0—0).

SERIA A X-A : Minerul Baia Mare — 
Gloria Bistrița 2—0 (1—0), Unirea Dej — Me
talurgistul Baia Mare 4—1 (3—0), Știința. 
Cluj — Minerul Baia Sprie 6—1 (0—0). 
C.S.Ș. Cluj — C.S.M. Cluj 1—0 (0—0).

SERIA A XI-A : Arleșul Turda — Ind. Sîr- 
mei C. Turzii 2—2 (1—2), Soda Ocna Mureș;
— Faianța Sighișoara 2—6 (0—5), C.S.Ș". 
Tg. Mureș — Chimica Tîrnăveni 4—2 (2—0). 
Mureșul Tg. Mureș — Rapid Tg. Mureș 5—1 
(4-0).

SERIA A XII-A : Textila Sf. Ghecrghe — 
A.S. Cugir 2—3 (1—1), Tractorul Brașov —- 
C.S.M. Sibiu 3—0 (0—0), Metrom Brașov — 
Steagul roșu Brașov 0—15 (0—6), Gaz Metan 
Mediaș — Chimia Făgăraș 4—0 (3—0).
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Înaintea nltimei etape...

Prima parte a campionatelor repu
blicane se va încheia duminica viitoa
re, cînd este programată ultima etapă 
și cînd, bineînțeles, vor fi cunoscute 
„campioanele de toamnă". De fapt, 
două dintre ele sînt cunoscute: în 
seria I masculină — Steaua București, 
care a disputat toate jocurile, și în 
seria I feminină — Rapid București, 
care mai are un joc, e drept în depla
sare, dar împotriva unei formații care 
nu-i va putea opune rezistență (Rul- 
mentul-Brașov). Rămîne, așadar, de 
desemnat echipele clasate pe primul 
loc doar în două serii, în care „con
curența" este serioasă : Voința Sighi
șoara, Știința Timișoara și Știința 
T g. Mureș în seria a Il-a la băieți. 
Știința Timișoara. Banatul Timișoara, 
Mureșul Tg. Mureș și C.S.M. Sibiu in 
a doua serie feminină.

In așteptarea acestor ultime meciuri, 
să notăm mai jos eîteva amănunte 
din etapa penultimă.

UN CUPLAJ REUȘIT
Este vorba de programul din Capi

tală, în care au evoluat patru echipe 
feminine și două masculine. Giuleștenii 
care au preferat duminică dimineața 
partidele de handbal celei de fotbal 
de la „23 August", au avut satisfacția 
să asiste la trei jocuri bune, cu multe 
faze spectaculoase. Iată, de altfel, pă
rerea antrenorului federal N. Nedef, 
despre întrecerile feminine :

„Ambele jocuri, dar mai ales Rapid- 
Știința, au atins un nivel tehnic mai 
ridicat în comparație cu jocurile pre
cedente. Poate că victoria echipei Con
fecția asupra Progresului a surprins, 
dar rezultatul este pe deplin meritat. 
Confecția a jucat mai calm, a luptat 
mai ordonat și a fost mai decisă în 
acțiunile spre poartă decit Progresul, 
care a fost lipsită de aportul prețios 
al jucătoarei V. Dumitrescu șt n-a mai 
acționat rapid și hotărît ca în jocul 
cu Rulmentul.

Cit despre derbiul Rapid—Știința, 
campioanele au cucerit o victorie 
clară, meritată. Ea se dat ore șt e modu
lui organizat în care și-a desfășurat 
atacurile, in cursul cărora aruncările 
de la distanță și acțiunile pe semicerc 
au alternat, dezorientată apărarea Știin
ței. Aceasta, pe lingă greșelile din apă
rare (neglijarea pivoților, neatacarea

Etapa a ll-a
a campionatului republican

pe echipe
REȘIȚA, 14 (prin telefon). — Sîm

bătă și duminică, în sala Sporturilor 
din localitate s-a desfășurat cea de a 
doua etapă a campionatului republican 
pe echipe, la care au luat parte cei 
mai buni gimnaști și gimnaste din în
treaga țară. Publicul, prezent în număr 
mare la acest concurs, a aplaudat cu 
căldură evoluțiile reușite ale multor 
gimnaști și gimnaste. S-au remarcat 
Orendi, Cadar, Tohăneanu, Zamfir 
(masculin), lovan, Leușteanu, Tutan, 
Liță (feminin).

După două etape, clasamentele se 
prezintă astfel: masculin: 1. Dinamo 
București 633,12 p; 2. Steaua 600,12 p; 
3. Vagonul Arad 505,14 p; 4. Selecțio
nata Cluj 498,69 p; 5. Politehnica 
București 475,30 p; feminin: 1. Știința 
I București 345,05 p; 2. Dinamo Bucu
rești 338,40 p; 3. Știința II București 
312,80 p; 4. Olimpia București 300,50 
p; 5. Farul Constanța 289,90 p.

I. PLAVITIU,
P. BOCȘANU - coresp.

jucătoarelor care aruncau de la distan
ță ) a practicat in atac un joc mult prea 
lateral, lipsit de adincime. Jucătoarele 
au ținut prea mult mingea și din a- 
ceastă cauză nu au putut valorifica 
forța de șut a lui Leonte și Szokb. hi 
general, un joc plăcut și — spre lau
da jucătoarelor — corect, în ciuda „mi
zei" importante a meciului."

In partida masculină, Rapid a făcui 
de data aceasta un joc mai bun mai 
ales in repriza a doua, cînd și-a depă
șit adversarul atit in apărare, cit și 
în atac, manifestînd și o eficacitate 
mai mare. CSMS Iași a rezistat o 
singură repriză (prima), cedind total 
după pauză. Portarul său Dănilă i 
salvat multe goluri gata făcute.
SCURTE APRECIERI LA JOCURILE

DIN ȚARA
DIN ÎNTRECEREA MASCULINA 

© La Galați, Știința și Tractorul au 
furnizat un joc frumos, în care prima 
a obținut o victorie meritată, grație 
rapidității în acțiuni. Fiecare echipă 
a ratat cîte un 7 m • Știința Petro- 
șeni, bine condusă de Barabaș (un 
hun realizator), a condus permanent în 
partida cu Dinamo Brașov, uneori la 
mari diferențe. Brașovenii au acționat 
mai mult pe contraatac, reducînd din 
scor abia în finalul jocului • La Si
biu, Voința merita cel puțin un rezul
tat de egalitate cu Știința Tg. Mureș. 
Au fost însă greșeli de arbitraj caie 
au influențat rezultatul (C. Senchea- 
Ploiești a acordat nu mai puțin de 
10 lovituri de la 7 m echipei din Tg. 
Mureș, fără ca să fie motivat înt<4 
deauna) © Un meci foarte spectacu
los la Sighișoara : Voința—Tehnome- 
tal Timișoara. Voința a făcut cel mai 
bun meci, cîștigînd pe merit ® Știința 
Timișoara a dominat în prima repriză 
la Reșița, iar CSM Reșița în a doua. 
In final, aceasta din urmă conducea 
cu 12-10, dar a fost egalată din greșeli 
de apărare.

ÎN ÎNTRECEREA FEMININĂ 
® Tractorul Brașov—Faianța Sighișoa
ra, un joc echilibrat, în care victoria pu
tea reveni oricărei echipe. A învins 
Tractorul grație unui plus de decizie 
și combativitate ® Tot Ia Brașov, un 
joc plăcut între Rulmentul și SSF 
Ploiești. Rulmentul a fost lipsit de 
eficacitate. SSE a jucat mai tehnic 
® La Timișoara, Constructorul și Ba
natul au obținut succese clare în dau
na unor formații (CSM Sibiu șî SSE 
Petroșeni) care n-au corespuns © Joc 
frumos, scor real, exprimînd diferen
ța de pregătire dintre echipe — iată 
ce a prilejuit partida Mureșul—Elec
tromagnetica București ® La Cluj, du
pă 10 minute echilibrate, Știința Ti
mișoara a învins pe Știința Cluj la 
o diferență justă. (După relatările co
respondenților N. Tăutu, 1. Zamora, 
N. Critică, M. Lupuțiu, 1. Turjan, I. 
Plăvițu, P. Bocșanu, C. Gruia, V. 
Popooici, I. Ioana, E. Grozescu. 1. 
Vulcan și P. Radvani).
iiimimmiiiiiiiiitmiimtiiminmmiiiimiiiiiiiiimniiimmiiiiniimiimmitiiiimiiiiiiibiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Lungescu (Rapid) a fost angajat la 
semicerc și va arunca la poartă, cu 
toată intervenfia lui Badea (C.S.M.S.). 
Fază din meciul Rapid—C.S.M.S. 
17—7 Foto: Șt. Petrică

ACTIVITATEA LA Z
• „CUPA FEDERAȚIEI" A FOST CUCERITĂ DE UNIREA BUCU 
© „MOND1ALA"-SATU MARE ÎNVINGĂTOARE ÎN „CUPA MONDI

© PREGĂTIRILE ECHIPEI FEMININE S.S.E. CONSTANȚA

• „Cupa federației", competiție or
ganizată de F. R. Baschet pentru echi
pele fruntașe din Capitală, s-a înche
iat cu victoria formației Unirea, care a 
învins în finală echipa Știința cu 
24—20 (10—11). Au marcat: Dorina 
Suliman 13, Anca Odobescu 7, Eca- 
terina Cherciov 3, Lavinia Vasiliu 1 
pentru Unirea și Viorica Niculescu 6, 
Elena Tintorescu 2, Margareta Sirnon 
6, Herta Antosch 4, Cornelia Gheorghe 
2 pentru Știința. Celelalte rezultate: 
Olimpia 
Progresul 
(6-6) ;
(11-H); 
(17-6) ; 
(9-10) ;
(7—14). S-au jucat cîte două 
a 10 minute. Competiția a constituit un 
bun prilej de verificare a stadiului de 
pregătire în vederea campionatului re
publican.

I.C.F. 12—20 (7—12) ;
19—16
22—26
30—17
21—15
13—24
reprize

— Mătasea Dudești 
I.C.F. — Voința 

Unirea — Progresul 
Unirea — Rapid 
Voința — Știința

Concursul de verificare a loturilor reprezentative 
sfîrșita luat

Concursul de. verificare a loturilor 
reprezentative de popice a luat sfîr- 
șit duminică. Bilanțul a fost bun. în
trecerile masculine și feminine, desfă
șurate în două tururi, au dat posibili
tate antrenorilor loturilor să verifice 
— în condițiuni de concurs — stadiul 
de pregătire a sportivilor, și să tra
gă concluzii privind selecționarea lo
turilor definitive, în vederea partidelor 
cu R.D.G. In general, comportarea și 
rezultatele jucătorilor și jucătoarelor 
au fost mai bune în turul al doilea. 
S-au remarcat îndeosebi, Moldoveanu 
(cîștigătoarea concursului feminin), 
Balaban, Stanca, Trandafir și Ghiar- 
faș — la fete —, Semani (care a cu
cerit prima cupă din cariera sa...), 
Vînătoru, Ilie Popescu, Martina și Se- 
redi (aceștia din urmă, două talente 
cu frumoase perspective) — la bă
ieți. O notă bună pentru tinerele Mar
cai și Vizitiu, care — la prima lor 
chemare în lot — au realizat rezulta
te promițătoare. Trebuie subliniat în
să că au fost sportivi care au dovedit 
că încă nu sînt puși Ia punct cu pre
gătirea (Elena Lupescu, Ecaterina An
tonovici, Crista Szocs, Dezideriu De- 
neș, Ion Micoroiu, Petre Purje, D. I- 
vanciu).

Iată clasamentele finale (după me
dia celor două tururi) :

Concursul masculin: 1. T. Semani 
(Tg. Mureș) 878,5 p.d. (864 + 893 — 
fără nici o bilă goală!) ; 2. Cr. Vînă
toru (Teleajen) 849 (846+852) ; 3.
Ilie Popescu (București) 847 (830 + 
865) ; 4. C. Rudău (București) 844,5 
(836+853) ; 5. I. Micoroiu (Reșița) 
823 ( 839 +807) ; 6. L. Martina (Tg. 
Mureș) 823 ( 816+830) ; 7. I. Sere- 
di (Timișoara) 820 (813+827) ; 8.
D. Ivanciu (București) 814 (843+785); 
9. C. Soos (Tg. Mureș) 813,5 (805+ 
822) ; 10. Al. Vrînceanu (Ploiești) 
811,5 (805+818); ÎL P. Purje (Cîm- 
pina) 809,5 ( 802 +817) ; 12. D. Deneș 
(București) 792,5 (805+780).

Concursul feminin: 1. C. Moldovea
nu (București) 427,5 ( 399+456) ; 2. 
T. Balaban (București) 421,5 ( 434+ 
409) ; 3. Maria Stanca (Reșița) 413,5 
(411+416); 4. E. Trandafir (Bucu
rești) 409,5 (413+396) ; 5. I. Ghiar-

o.faș (Cluj) 402,5 (396+409) ; 6. 
Diamandescu (București) 386 ( 379+ 
393); 7. E. Lupescu (București) 383 
(385+381) ; Cr. Szocs (București) 
381,5 ( 347+ 416); 9. I. Vizitiu (Cluj) 
362> (357+367) ; 10. V. Marcai (Plo
iești) 361 (363+359); 11. FI. Negu- 
țoiu (București) 354,5 ( 334 +375) ; 
12. E. Antonovici (Constanța) 
(340+365).

Sirr.bătă și duminică va avea 
Ploiești concursul de verificare 
turilor de tineret (12 băieți, 12

352 5

loc la 
a lo- 
fete).

• Terenul Voința din Satu M 
găzduit de curînd tradiționalul t 
de baschet feminin dotat cu , 
Mondiala", la care au participat 
formații din localitate. întrecerile 
bucurat de un frumos succes, c 
tuind o bună propagandă pentru 
chet „Cupa Mondiala" a fost cu 
de echipa Mondiala (antrenor Ac 
redai), care s-a dovedit cea mai 
pregătită, învingînd toate cele trc 
mâții cu care a jucat, lată cîtev 
zultate mai importante: Mondia 
S.S.E. nr. 1 38—36; Mondial 

nr.
36; 

S.S.E. nr. 2 36—19; S.S.E. 
Olimpia 36—19 ; Olimpia — S.S.l 
2 37—11. Clasament final: 
diala; 2. S.S.E. nr. 1 ; 3.
4. S.S.E. nr. 2. Cu prilejul meci 
s-au evidențiat în mod deosebit 
toarele Irina Maior, Magdalena L 
(Mondiala), Ana Seres (S.S.E. n 
și Ana Beer (Olimpia). Competiți 
bucurat de o bună organizare 
arbitraje competente. (A. VERB, 
coresp.).

9 Echipa feminină de b' 
S.S.E. Constanța, promovată anu 
cut în prima categorie a țării, și-a 
un frumos renume. Tinerele elev 
antrenorilor Eugen Slmionescu ș 
Benone, bine pregătite, au avut o 
portare frumoasă, realizînd unele 
toții de prestigiu. Baschetbalistel 
Constanța se pregătesc acurp cu. 
seriozitate pentru noul câmp 
Peste puțină vreme, S.S.E. Cons 
va susține și eîteva jocuri de verif 
în compania echipelor I.C.F. și ,V 
București. Lotul baschetbalistele: 
Constanța este alcătuit din : Ma 
Anghel, Victoria Arion, Emilia A 
Patrița Sișu, Stela Mihai, Cons 
Marinescu, Coca Marga, Elena C 
Georgeta Opriș, Florina Mitrache, 
na Voicu, Ioana Marinescu și R 
Dumitru. (C. POPA — coresp.).

De la I. E. B. S,
Pentru meciul de fotbal RAPID — 

BESIKTAS (Turcia) de joi 17.X. de 
pe stadionul Republicii, biletele se gă
sesc de vînzare la casele obișnuite: 
str. Ion Vidu, Pronosport cal. Victo
riei nr. 2, agenția C.C.A. bd. 6 Martie, 
stadioanele „23 August", Republicii, 
Dinamo și Giulești.

★
Casele din str. Ion Vidu, Prono

sport calea Victoriei nr. 2 și stadio
nul Republicii vînd și bilete pentru fi
nalele campionatului republican indi
vidual de box din 10—27 X. de pe sta
dionul Republicii. Aceleași case vînd 
și abonamente cu preț redus pentru în
tregul turneu.

★
Incepînd de astăzi, Ia casele din 

str .Ion Vidu și de la Sala Floreasca

1.
Olii

se pun în vînzare pentru public 
namente pentru campionatele eur< 
de volei din 22 X — 2 XI a.c.

Aceleași case vînd și 
jocurile :

bilete p

22

24

X

X

Polonia — Olanda 
Bulgaria — Turcia 
Romînia — Finlanda .'+) 
Finlanda — Olanda (rfi) 
U.R.S.S. — Bulgaria (f) 
Romînia — Polonia (m) 
Turcia — U.R.S.S. (f) 
Olanda — Romînia (ni) 
Polonia — Finlanda (m)

(m)
(f>

Casele sînt deschise între orele ! 
și 15—20.

COMODE PENTRU AȘTERNUT
DIVANE STUDIO

MESE EXTENSIBILE

PIESE
SEPARATE ;
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al etapei finale Voleibaliștii noștri se pregătesc intens
campionatului republican

individual
ieșeni iubitori ai tenisului 
avea satisfacția de a urmă- 
trei zile evoluția fruntași-

pectatorii 
masă vor 
timp de 
acestui sport. Este vorba de cel de-al 
lea concurs al etapei finale a cam- 
latului republican individual. Intre 
le se vor desfășura la Iași, vineri, 
bătă și duminică. Vor fi prezenți la 
art“ maestrele emerite ale sportului 
ria Alexandru, Ella Gonstantinescu, 
a Pitică, campionul țării Radu Ne- 
escu, Dorin Giurgiucă, A. Reti, Gheor

Cobîrzan, Catrinel Folea, Virgil
ieanu, Mircea Popescu, Matei Gant- 
, Eleonora Mihalca, Marta Tompa,
it Crcjec, Botner, Ionescu Soare,
tivani, Ilidveghi etc.
Concursul va cuprinde cinci probe;
piu femei, simplu bărbați, dublu fe 
, dublu bărbați și dublu mixt. Ina- 
£ competiției care începe vineri, soco- 

nimerit să reamintim pe cîștigătorii 
icursului precedent din luna sep- 
brie din București : simplu femei: 
ria Alexandru, simplu bărbați ; Radu 
julescu, dublu femei : Marla Alexin- 
-Ella Constantinescu, dublu bărbați: 
julescu-Reti, dublu mixt: Ella Con- 
atinescu-Dorin Giurgiucă.
uHniiiiiiiiiiniiiiiiniiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiin 

onâ secție pc ramară de sport 
tecent, la asociația sportivă Gaz 
tan Mediaș a luat ființă o nouă 
ție: tenis de masă. Biroul secției
i planificat o serie de acțiuni. Ast- 

s-a inițiat organizarea unei com
iții cu caracter orășenesc șî a unuj 
curs Ia care vor fi invitați cei mai
ii jucători din Brașov și Sibiu, 
nceputul a fost făcut. Medieșenii 
avut ca oaspeți pe jucătorii echipei 
nța Sibiu. Scorul întîlnirii a fost 
orabil sibienilor : 5—4 
5—0 la feminin.

DAN

la masculin

VINTILĂ 
coresp.

Cu o săptămână înaintea Campionatelor europene, ama
torii de volei din Capitală au avut prilejul să vadă la 
lucru lotul nostru masculin.

Sîmbătă, selecționabilii au avut ca adversari pe volei
baliștii de la Steaua. Intîlnirea s-a încheiat cu scorul de 
3—0 (15—7, 15—9, 15—12) în favoarea lotului. Echipa 
R.P.R. a început jocul cu următorii 6 jucători: Plocon, 
Drăgan, Grigorovici, Derzei, Fieraru și Bărbuță. Au mai 
fost folosiți apoi Schreiber' în locul lui Bărbuță (din 
setul 2) și Soci în locul lui Plocon (în setul 3). Trebuie 
remarcată de la început pofta de joc a sportivilor din lot. 
Dovadă că după consumarea celor trei seturi, ei au mai 
jucat încă patru (două cu Steaua și două în „familie"). 
In aceste „prelungiri" antrenorii i-au mai folosit și pe 
Chezan, Ganciu, Coste și lorga. N-au jucat Miculescu 
și Nicolau, ultimul fiind accidentat la genunchi.

Duminică seara lotul s-a prezentat din nou în fața 
fileului. De data aceasta a întîlnit formația Dinamo. 
Dinamovîștii au jucat excelent și i-au făcut pe compo
nenței lotului să se întrebuințeze uneori foarte serios. Și 
al doilea meci ne-a dat posibilitatea să remarcăm buna 
dispoziție de joc a lotului. Scor: 3—0 (15—11, 15—10, 
15—6).' De data aceasta echipa reprezentativă a început 
jocul cu Soci, Miculescu, Drăgan, Grigorovici, Derzei și 
Fieraru.

Ce se poate desprinde în urma celor două meciuri ?
In comparație cu meciul de verificare desfășurat cu 

o lună în urmă la Ploiești, se poate constata o îmbună
tățire simțitoare în jocul echipei. Componenții lotului sînt 
bine pregătiți din punct de vedere fizic și în unele mo
mente au realizat faze de volei dintre cele mai valoroase. 
In zilele următoare, se va acorda mai multă atenție blo
cajului, care nu a fost întotdeauna pe fază (în aceste 
două meciuri au fost sancționate multe 
mîini peste fileu). De asemenea, se va 
lucra mai mult în privința executării 
serviciului roată (Fieraru, Drăgan și 
Derzei), fiindcă de multe ori mingile 
trimise de ei s-au oprit în fileu.

Iată cîteva păreri ale antrenorului 
secund, Ștefan Roman, despre cele două 
meciuri de verificare : „Pînă acum, com
ponenții lotului au jucat între ei. Me
ciurile cu Steaua și Dinamo au fost 
foarte utile, fiindcă adversarii ș-au 
străduit să ne Tie buni parteneri și au 
reușit acest lucru. In zilele care au mai 
rămas sîntem convinși că voleibaliștii 
noștri se vor pregăti cu aceeași serio
zitate pentru ă avea o cît mai bună 
comportare în marea competiție car# 
va începe peste cîteva zile".

CONSTANTIN ALEXB

Pregătiri, pregătiri... In sală sau tn aer liber, 
voleibaliștii noștri și-au continuat pregătirile pen
tru europene. Iată-l pe Fieraru și Drăgan realiztnd 

plonjoane atit de utile în jocul din apărare

Arbitrul Costin Mușat: 
„Antrenorii echipelor R.D. Germane 

vor sâ plece cu una dintre 
reprezentative la Olimpiadă"
Cu cîteva zile în urmă s-au înapoiat 

în țară arbitrii Mircea Albuț — Bucu
rești și Costin Mușat — Constanța care, 
la invitația federației de volei din R. D. 
Germană, eu condus recentele meciuri 
masculine și feminine R.D.G.-Bulgaria 
și R.D.G.-U.R.S.S. La înapoierea în țară, 
arbitrul C. Mușat ne-a vorbit despre 
pregătirile echipelor reprezentative a ie 
R. D. Germane.

„Cupa Dinamo“

Dinamo

— Formafiile R. D. Germane s-au pre
gătit intens 
campionatelor și Se află într-un 
greș evident, astfel că victoria obținută 
cu 3—1 (15—10, 15—13, 15—17, 15— 
12) în fața selecționatei masculine a 
U.R.S.S., deținătoarea titlului mondial, 
nu trebuie să surprindă. Echipa mascu
lină a R. D. Germane este foarte ținură 
(medie de vtrstă 20 de ani), alcătuită 
din jucători înalti, posesori ai unei 
tehnici individuale remarcabile, care luptă 
extraordinar In linia a doua. Au o „pri
mire" excepțională, de jos, cu mîinile 
încleștate. In meciul — condus de mine 
— pe care l-au ctștigat cu 3—1 în fata 
sovletiMcr, au făcut numai două „du
ble" l In atac utilizează un procedeu 
nou : pasa înaltă —oblică. Jucătorul care 
primește la fileu o astfel de pasă tși 
poate alege foarte bine momentul de 
lovire a mingii care cade „în picaj", 
perfect vertical.

și sistematic tn vederea 
oro-.

și Steaua se întîlnesc azi 
într-un meci decisiv

Sîmbătă după-amiază, echipele par- (15—8, 11—15, 15—4, 15—7). A treia 
victorie a voleibalistelor de la Dinamo, 
care cuceresc astfel primul loc. Ea 
băieți, Olimpia a învins tînăra echipă 
a Progresului cu 3—0 (14, 10, 13).

Astăzi, la ora 18, în sala Diname are 
loc cel mai interesant meci din cadrul 
competiției masculine: se întîlnesc sin- 

. gurele echipe neînvinse, Dinamo și 
Steaua, pretendente la cucerirea tro
feului. Evoluția în cele două echipe a 
unor voleibaliști ca Păunoiu, Corbeanu 
și Cozonici (Dinamo), Chiriță, Po- 
rojnicu și Pădurețu (Steaua), promite 
ca întîlnirea dintre aceste două echipe 
să ofere publicului spectator o întrecere 
de bună calitate. (AL. G.).

ticipante la .Cupa Dinamo" s-au în- 
tîlnit în cadrul etapei a 3-a. In primnl 
meci, Voința a învins G.P.B. cu 3—2 
(15—13, 13—15, 16—14, 7-15, 15- 
10). Este a doua victorie a voleibalis
telor de la Voința, care s-au comportat 
meritoriu în această competiție.

Dinamo — Progresul (fete) 3—1

Etapă echilibrată în categoria A
locurile de duminică au prilejuit 
pute echilibrate tn campionatul cate- 
i-, A. Clasamentul nu a suferit schim- 
i esențiale. In general, favoriții au 
figat, dar nu atit de ușor cum se 
dea, ci la scoruri destul de strînse. 
lată, pe scurt, actualitatea rugbistică 
duminică :

* Dinainovîștii au început excelent 
lida cu formația studenților din Pe- 
șeni, lăsînd impresia că vor obține 
toria la un scor mare. Ei au deschis 
ui și, folosind valoarea liniei de trei- 
rturi, au reușit să înscrie 
uloase încercări prin 
ansformată de Nica) și 
-0 pentru Dinamo în min.
joc scade, însă, treptat 

itinuă să domine, dar fără 
idenții sesizează faptul că
nu mai insistă ea în prima parte • 
ului și acționează mai hotărît. Ei ra
ză însă două lovituri de pedeapsă 

poziții favorabile șf scorul de 8—0 
menține pînă la sfîrșitul reprizei, 
reluare, Niea transformă o lovitură 
pedeapsă pentru Dinamo și, la un 

îtraatac, studenții reduc din handicap 
care). In min. 52, tabela de marcaj se

două spec- 
Marinescu 
Dragomir!
14. Ritmul 
ți gazdele 
eficacitate, 
dinamoviș-

ȘTIINȚA CLUJ—STEAUA 3—3 Luptă pentru balon între înaintări. O grămadă 
spontană inițiată

prin Chiriac (în- 
modifică din nou 

favoarea Științei. Iliescu încearcă o lovitură de picior 
uită destul de confuză, dar arbitrul G. Eftimescu acordă 
ulenților cele trei puncte: 11—6. In ultimul minut al 
tidei, Coravu reușește o încercare la colț: 14—6.

de înaintașii militari: Căpușan, Fodor, Danciu șl Barbâlău 
Foto : Ion Miclea—Cluj 

lovitură de picior 
Scor final: 3—3. 
covcanu—coresp.).

madă. Egalarea este adusă 
de Chiriac care, tn min. 
54, reușește o frumoasă

căzută.
Ca-(V.

joc bun, 
(trei

— Dar echipa feminină ?

— Are tece jucătoare de aceeași va
loare, care pot fi folosite orieînd. Este 
echipa cu cea mal bună medic de înăl
țime (1,72 m) din lume, arată predi
lecție pentru jocul alternat în atac (ciad 
lovituri tari, etnd liftate) fi se bazea
ză pe o apărare pozițională și In con
tinuă mișcare. Singurul element încă ne
pus perfect la punct este blocajul, dar 
antrenorii lucrează foarte mult pentru 
îmbunătățirea lui.

Antrenorii germani mi-au spus că vor 
să plece neapărat cu una din echipe la 
Olimpiadă. Deci, atenție la formațiile 
R. D. Germane !

— m. t.

Cu ocazia Campionatelor europene de volei

Concurs suplimentar Pronosport!

• Pe stadionul din ^Par
ul Copilului1', Grivifa Ro- 
ie a întrecut Progresul cu 
—3 (3—0), după o par- 
‘dă echilibrată, de luptă, 
ledul a avut multe mo- 
lente plăcute, dar puncte- 
2 puse In joc au făcut

ca deseori spectaculozita
tea să fie lăsată pe ulti
mul plan. Au marcat: Teo- 
dorescu (încercare), P. 
Niculescu (lovitură de pe
deapsă) și JFusek (încer
care).

• IAȘI (prin telefon). Ieșenii au practicat un 
repurtînd o victorie prețioasă. Au înscris: Matievschi 
Încercări — una transformată de Rozenberg). Știința Timi
șoara s-a prezentat destul de slab pregătită și n-a putut rea
liza decît trei puncte prin Celea. Scor: 11—3 (8—0). (Gh. 
Vasiliu—coresp).

Farul și Gloria au realizat» CONSTANȚA (prin telefon).
partidă de nivel tehnic satisfăcător. Farul a obținut — 
ritat — prima victorie din returul campionatului : 8—3 
—3). Deși învinsă, formația bucureștcană Gloria a fost 
laudată pentru că a deschis mai mult jocul, contribuind 
realizarea unui frumos spectacol sportiv. (C. Popa— 

respondent).

• Pe stadionul Unirea 
din București, gazdele au 
ctștigat tn fața Rulmentu
lui Bîrlad cu 6—0 (3—0). 
Jocul a plăcut spectatori
lor. Unirea a meritat vic
toria, judtnd mai orga
nizat în atac și, In gene
ral, luptind cu mai multă 
voință decît adversarii lor.

Am fi așteptat însă o mal 
curajoasă folosire a trei- 
sferturilor echipei bucu- 
reștene. Au marcat: Țuțu- 
ianu (lovitură de pedeap
să) fi Cochia (încercare). 
Rulmentul Bîrlad — sub 
comportarea din ultimele 
etape. (N. Tokacck—co
respondent).

Astăzi: PROGRESUL—ȘTIINȚA PETROȘENI

• CLUJ (prin telefon), 
ledul a constituit un duel 
iermanent între cele două 
naintări fi rareori am a- 
listat la încercări de joc 
>e liniile de treisferluri.

Steaua
3—0 

de pe-
Știin-

Jucătorii echipei 
sînt conduși cu 
(Gherasim, lovitură 
deapsă în min. 49). 
ta joacă cu voință și cîș-
ligă multe baloane la gră-

Astăzi, la ora 15,30, pe stadionul Progresul, se va 
fășura întîlnirea restanță dintre Progresul și formația 
denților din Petroșcni.

• Mîine, pe stadionul „23 August** (la ora 15,30) va 
avea Ioc antrenamentul lotului republican, care se pregătește 
pentru întîlnirea cu reprezentativa Franței

des- 
stu-

După ce ați făcut cunoștință cu a- 
ceste cîteva amănunte legate de parti
cipare, iată șî programul CONCURSU
LUI SUPLIMENTAR:

• Cu ocazia desfășurării, Ia noi în 
țară, a Campionatelor europene 
volei, participanților la Pronosport ii 
s-a oferit surpriza organizării unui 
CONCURS SUPLIMENTAR. De reți
nut că depunerea buletinelor A ÎNCE
PUT de ieri in întreaga țară, iar închi
derea se face în ziua de 22 octombrie

c.
• De reținut I Sistemul de participa

re la acest concurs suplimentar diferă de 
cel de la concursurile obișnuite: PRIN 
PRONOSTICURILE 1, X, 2 SE IN
DICA SCORURILE ȘI NU ECHIPE
LE ÎNVINGĂTOARE. Iată cum se in
dică cele trei semne:

— se înscrie semnul „X" dacă parti
cipantul consideră că meciul se va ter
mina cu scorul de 3-0 (indiferent în 
favoarea căreia dintre 
pe) :

— se înscrie semnul 
rul de 3-1 (indiferent 
reia din cele două echipe);

— se înscrie semnul „2“ pentru sco
rul 3-2 (indiferent în favoarea căreia 
din cele două echipe), 
iiiînniniimiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiinniiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii ’

de

1.

2.
8.

4.

5.

6.

R. P. Romînă—R. P. Poionă
(masculin)
Belgia—Italia (masculin)
U.R.S.S.—R. S. F. Iugoslavia
(masculin)
R. 8. Cehoslovacă—R. P. Ungară 
(masculin)
R. D. Germană—Austria (mascu-. 
lin)
Danemarca—R. F. Germană (mas-, 
culin)

7. Turcia—R. P. Bulgaria (mascu
lin)
R. P. Romînă—R. D. Germană 
(feminin)
R. P. Polonă—R. 8. F. Iugoslavia, 
(feminin)
Danemarca—Olanda (feminin)
R. 6. Cehoslovacă—R. P. 
(feminin)

12. U.R.S.S.—R. P. Bulgaria 
nin)

Toate întilnirile se dispută

cele două echi-

„1" pentru sco- 
în favoarea că-

8.

9.

10.
11. Ungară

(fenii-

la 23 X

Primul campionat al asociației
Nu de mult a luat sfîrșit cursul de 

instructori sportivi organizat la Tîrgo- 
viște de către consiliul regional UCFS 
Ploiești. Printre elevii care au absolvit 
cu succes acest curs s-a numărat și 
colectivistul Ion Savu din comuna 
Tîrgșorul Vechi - raionul Ploiești.

Dornic a pune în practică învăță
mintele acumulate la cursul de instruc
tori sportivi, Ion Savu a trecut ime
diat la fapte, organizînd, recent, în co
mună, prima „duminică sportivă" in

căreia tinerii s-au întrecut la, 
și în concursuri de atletism.

cadrul 
fotbal _
Cu acest prilej la G.A.C. Tîrgșorul: 
Vechi s-a organizat primul campionat 
al asociației sportive : la atletism. Au, 
participat 50 de sportivi. Cei mai buni 
dintre ei au fost: Ion Soare, Ilie Ste- 
lian, Marin Nicolae, Valentin Popa< 
Ilie C. Ion.

FLORIAN ALBU 
corespondent



Activitatea europeana
la gimnastica, popice și atletism

la SchwerinRecent s-a desfășurat
(K.D. Germană) intîlnirea internațională 
feminină de gimnastică 
zentativelc R.D. Germane
în clasamentul general individual pri
miți loc a fost ocupat de cunoscuta 
gimnastă germană Ingrid F6st. Pe echi
pe victoria a revenit sportivelor din 
R.D. Germană cu 372,70 — 362,55.

La Poznan a avut loc întîln-irea din
tre echipele masculine ale 
țări. Gimnaștii polonezi au 
552,80 — 550,80.

★
întâlnit
popice ale Austriei și 
întâlnirea s-a încheiat

dintre repre- 
Poloniei.

celor două 
cîștigat cu

reprezenlatl-

m garduri; Alsop 15.83 m la triplusalt; 
Hollingsworth. 56,79 m la disc — nou 
record; Greasley 79,25 m la f uliță — 
nou record; Hyman 115 la 100 m — 
noțj record; Packer 53,4 la 400 m; M. 
Rând 6,38 m la lungime; Slaap 1,69 m la 
înălțime; Anglia 45,0 la ștafeta 4% 100 m 
(nou record) — cea mai bună perfor
manță mondială a anului.

TRONDHEIM O. Krogh 64,83 m la 
ciocan — nou record norvegian.

TURKU. Koivusaari 5,97 m la lungime 
— nou record finlandez.

WISSEN. Hebauf 10,4; Gerhards 52,51 
m și Davenport (S.U.A.) 51,35 m —• nou 
record La suliță.

OSLO. Bunaes 46,6 la 400 m — nou 
record; Birlenbach 17,94 m, Andersen 
17,57 m — nou record norvegian la 
greutate; Klein 7,75 m la lungime.

VIENA. AUSTRIA - BELGIA (105-107), 
Roelants 8:35 2 la 3600 m obstacole; Ma- 
rien (B) 14,1 la 110 m garduri; Haid 
(A) 51.5 la 400 m garduri.

S-a încheiat competiția 
de tenis de la Atena

Atena 14 (prin telefon). Turneul in
ternational de tenis deschis echipelor 
de tineret a luat sfîrșit cu următoarele 
rezultate : Atena — București 2—1. 
Meciul de dublu Kalogheropulos, Pur
puras — C. Popovici, I. Năstase s-a 
încheiat cu victoria jucătorilor greci cu 
6—1, 7—5. Belgrad — Ankara 3—0 ; 
București — Ankara 3—0: 1. Nastase 
Gyrak 6—2 ,6—3, C. Popovici — 
Ataș 6—3, 6—0, C. Popovici, I. Năs
tase — Gyrak, Ataș 6—2, 6—2 ; Atena 
— Belgrad 2—1 ; Belgrad — București
2— 1 : Spear — C. Popovici 6—1, 6—1, 
Vutzetic — I. Năstase 6—2, 6—2, C. 
Popovici, I. Năstase — Vutzetic, Spear 
4—6, 6—4, 7—5 ; Atena — Ankara
3— 0. Clasament: 1. Atena 6. p., 2. 
Belgrad 5 p., 3. București 4 p., 4. An
kara 3 p.

„Săptămîna sportivă internațională* 
de la Tokio

La Viena s-au 
vele masculine de 
R.S. Cehoslovace, 
cu victoria gazdelor care au învins cu
4951 — 4864. Rezultatul constituie o 
mare surpriză deoarece reprezentativa 
R.S. Cehoslovace define titlul de cam
pioană a lumii. Iată rezultatele: AUS
TRIA: Sclunoranzer 866, PBsch 840, 
Haidvogl 827, Wagner 825, Baierl 801 
și Zern.ig 792. R.S. CEHOSLOVACĂ: 
Milial 855, Kocarek 844, Savlik 831, 
l’reysler 801, Ilapl 776 și Blazevio 757.

★
În orașul Liibeck 

concurs internațional 
echipe și individual.

Concursul de tenis de masă de la Atena

s-a desfășurat un 
de decatlon pe 
Echipa R.F.G. a 

totalizat 22933 p, cea a Finlandei 20102
a Norvegiei 18626 p și cea a Sue

diei 18161 p. In clasamentul general 
individual primul loc a fost ocupat de 
Moltke cu 7807 p.

I>a Londra : ANGLIA—SUEDIA (126— 
96 Si ANGLIA-OLANDA (feminin) (74-43), 
Jones 21,0 la 200 m; Fleet 1:48 T la 800 
m; Herriot 8:36,6 la 3000 m obstacole — 
nou record; Martanen (S) 4,62 m la pră
jină — nou record; Cooper 51,6 la 400

Rezultatele tehnice ’ mai 
simplu femei, semifinale: 
xandru — Pire 3—1, Ella Constantines- 
cu — Catrinel Folea 3—0, finala : Ma
ria Alexandru — Ella Constantinescu 
3—0; simplu bărbați, sferturi de finală: 
Negulescu — Cristodulatos (Grecia) 
3—0, Retî — Vecko 3—0, Giurgiucă — 
Korpa 3—1, Hrbud (R.S.F. Iugoslavia) 
— Gianakopulos (Grecia) 3—0, semi
finale : Retî — Negulescu 3—1, Giur
giucă — Hrbud 3—1, finala: Reti — 
Giurgiucă 3—1 ; dublu bărbați: semi
finale : Vecko, Korpa — Giurgiucă. 
Sîndeanu 3—0, Negulescu, Reti — 
Cristodulatos, Gianakopulos 3—1, fi
nala : Vecko, Korpa — Negulescu, Reti 
3—2, dublu femei, semifinale: Maria 
Alexandru, Ella Constantinescu — Tha- 
nou, Loudka (Grecia) 3—0, Pire, Lu
kic — Ivanova, Bojadjeva (R. P. Bul
garia) 3—1, finala: Maria Alexandru. 
Ella Constantinescu — Pire, Lukio

importante î 
Maria Ale-

3—0 ; dublu mixt, semifinale : Maria 
Alexandru, Negulescu — Lukic, Korpa
3—0, Pire, Vecko — Ella Constantines- 
cu, Giurgiucă 3—1, finala : Pire, Vecko 
— Maria Alexandru, Negulescu 3—2.

TOKIO 14 (Agerpres). — în capitala 
Japoniei pe diferitele baze olimpice sînt 
în plină desfășurare concursurile „Săp
tămînii sportive internaționale*. în cea 
de-a 3-a zi a competiției de atletism, 
australianul Anthony Sneazwdl a câști
gat proba de săritură tn înălțime cu re
zultatul de 2,20 m. Pe 
clasat polonezul Czernik 
După sovieticul Brumei, 
mondial al probei (2,28 
acest concurs, americanul 
(2,22 m) și Ni Cih-kin (R.P. Chineză) 
— 2,21 m, Sneazwe^l este al 4-lea 
atlet din lume care trece peste ștache
ta ridicată la 2,20 m. Cea mai 
performanță a 
2,16 m.

La săritura In lungime femei, atleta 
engleză Mary 
a doua oară în acest sezon pe record
mana mondială Tatiana ScManova. Ea 
a cîștigat proba cu 6,38 m. urmată de 
sportiva sovietică: 6,29 m.
Gaston Roelants s-a clasat primul la 
3 000 m obstacole în 8:41,6. Al doilea 
a sosit suedezul Persson — 8:31,0. Ce
lelalte probe au fost clștigate de ur
mătorii sportivi: Ilebauf (RFG) 21,0

locui doi s-a
— 2,10 m. 
recordmanul 

m), absent la 
Thomas

bună
sa de piuă acum era

Rând a invuis-o pentru

Belgianul

la 200 m; Dorothy Hyman (Anglii 
11,6 la 100 m femei; Reimers (Rf't 
52,87 m la aruncarea discului barba

Rezultate înregistrate la alte raau 
sportive:

NA.TAȚIE: bărbați 200 m liber Kle 
(RFG) 2:00,2; 200 m spate Fukushir 
(Japonia) 2:11,9; 100 m fluture Sa 
(Japonia) 59,8; 1500 m Hetz (RFl 
17:48,0, Femei: 200 m liber Ilagbe 
(Suedia) 2:18,6; 100 m fluture: Tak 
hashi (Japonia) 1:09,0.

HALTERE: pană: Bergor (SUA) 3 
kg; ușoară: Baszanowski (RPP) 4i 
kg; semunijlocie: Huszka (RPU) 412 
kg; mijlocie: Veres (R.P.U) 445 k

CANOTAJ ACADEMIC: schif — Vi 
ceslav Ivanov (URSS) 7:30,68 ; 4 fă 
cîrtnaci — R.F. Germană 6:40,19; 
fără cîrmaei -— SUA 7:28,87; 8 plus 
— RFG. VOLEI FEMININ: Japonia • 
U.R.S.S. 3—0 (16—14, 15—10, 15—13 
Selecționata universitară a Japoniei ■ 
R.S. Cehoslovacă 3—0 (15—3, 15— 
15—1).

BASCHET MASCULIN: Brazilia — J 
ponia 94—73 (52—40).

CICLISM: urmărire individuală: P< 
ier (Anglia).

MECIURILE INTERNATIONALE 
DE DUMINICĂ

Schiorii și-au început pregătirile...
In vederea Jocurilor Olimpice de 

iarnă de la Innsbruck, schiorii din 
majoritatea țărilor și-au început pre
gătirile.

„Schiorii francezi — a declarat cu
noscutul specialist francez Honore 
Bonnet — s-au pregătit intens și în 
timpul verii, chiar ți în perioada con
cediilor. Nu de mult lotul s-a reîn
tors de pe Coasta de Azur unde schio
rii s-au antrenat făcînd ciclism și 
înot. Marea și soarele vor avea un 
efect binefăcător asupra sportivilor, 
care acum încep să lucreze deosebit 
de intens. In prezent, lotul masculin 
se pregătește la Institutul național de 
sport din Paris, iar cel feminin în lo
calitatea Aix en Provence, 
brie și decembrie ei se 
comun timp de 40 de 
nlx".

în comun la Cortina d’Ampezzo, 
interesant de arătat că nu de 
lotul austriac a participat la un 
curs care a constat într-o probă de 
forță (hahere) și alergări (5000 și 
2000 m). La haltere pe primul loc 
s-a clasat Karl Schranz care a ri
dicat o halteră de 75 kg (mai mult 
decît greutatea sa proprie). Cursa de 
5000 m (cros) a fost cîștigată de 
Adalbert Leitner în 19:30,0 urmat 
2 secunde de Schranz. In proba 
2000 m rezervată schioarelor primul 
loc a revenit sportivei Christi 
în 9:05,5 urmată de Christi 
9:10,4.

vor 
zile

In noiem- 
antrena în 
la Cliamo-

★
Loturile de schiori 

R.F.G., Italia și Elveția se

«

din Austria, 
antrenează

<4

Este 
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con

ta 
de

Staffner 
Haas în

★
După moartea antrenorului

Georges Schneider, antrenorul princi
pat al lotului schiorilor elvețieni a de
venit Roger Staub. După cum se știe, 
în ultima vreme în Australia Staub 
a activat ca antrenor.

elvețian

Duminică s-cra desfășurat mai multe me
ciuri interțărî, dintre care mai importante 
au fost cele din „Cupa Europei".

La Moscova, peste 100.000 de spectatori 
au urmărit jocul dintre echipele U.R.S.S. și 
Italiei. După un joc viu disputat, in special 
în prima repriză, victoria a revenit fotba
liștilor sovietici cu 2—0 (2—0) prin golurile 
marcate de Ponedelmk (min. 22) și Cislenko 
(min. 43). Fără îndoială câ avantajul de 
două goluri pentru echipa sovietică va fi 
greu de recuperat de echipa Italiei in me
ciul revanșă. Arbitrul polonez Banasiuk a 
condus echipele ; U.R.S.S. : Urușadze — 
Dubinski, Șesternev, Krutikov — Voronin, 
Korolenkov — Metreveli, Cislenko, Ponedel- 
nik, Ivanov, Husainov. ITALIA : Negri — 
Maldinl, Fachetti — Guarnieri, Salvadors, 
Trapattoni — Bulgarelli, Corso, SormanL 
Rivera, Pascutti.

Intr-un alt joc din «Cupa Europei’, la 
Dublin, echipa Irlandei a întîlnit reprezen
tativa Austriei. După un joc dramatic, 
echipa Irlandei a obținut calificarea, cîști- 
gînd partida cu 3—2 (1—1) după ce în pri
mul meci, la Viena, scorul a fost alb. Aus
triecii au deschis scorul prin Koleznik și 
apoi gazdele au egalat prin Haverty (min. 
45). După pauză irlandezii au preluat con
ducerea prin Doherty și apoi Nemec a 
egalat. Austriecii au mai marcat un gol, 
dar arbitrul nu l-a acordat. Decizia arbi
trului a produs multe nemulțumiri în rîndul 
echipei oaspe, fapt pentru care jocul a fost 
întrerupt cinci minute. Cu 2 minute înainte 
de sfîrșitul jocului, la un henț comis de 
un apărător austriac, arbitrul dictează pe- 
nalti pe care Couthel îl transformă (3—2).

Tot la sfîrșitul săptămînii s-au desfășurat 
cîteva partide amicale. Reprezentativa An
gliei, în repetiția generală în vederea me
ciului cu echipa lumii (de Ia 23 octombrie 
la Londra) a jucat Ia Cardiff cu Țara Ga
lilor, pe care a învins-o cu 4—0. La Belfast, 
Irlanda de Nord a întîlnit Scoția, ciștigind 
jocul cu 2—1 (1—B).

Sîmbătă, la Sofia, echipa olimpică a 
U.R.S.S. a dispus cu I—0 (1—0) de formația 
identică a R. P. Bulgaria, iar la Iaroslavl, 
echipa de tineret a Poloniei
4—1 (1—0) reprezentativa
U.R.S.S.

sat echipa austriacă L.A.S.E. cu 8—1. In 
fine, la Milano, Inteinazionale a dispus cu 
2—1 (0—1) de reprezentativa Bulgariei. Au 
înscris în ordine Aspazuhov, Jalr și Kitov 
(autogol).

CAMPIONATE NAȚIONALE

a întrecut cu 
de tineret a

R. P. UNGARA (etapa a 9-a) : 
Dozsa — M.T.K. 2—2, Vasas —
2— 0, Gy6r — Komlo 3—1 1,
Szeged 1—0, Tatabanya — Pecs 1—0, Dios- 
gySt “ . ' * ’
Dozsa și Komlo cîte 12 
11 p (un joc mai puțin).

H. D. GERMANA (etapa 
Magdeburg — Motor Karl 
Motor Steinach — Lokomotiv Stendal 0—0, 
Chemie Leipzig — Motor Jena 2—0, Empor 
Rostock — Dinamo Berlin 1—0, Turbine
Erfurt — S.C. Leipzig 1—1, Wismut Aue — 
Motor Zwickau 4—1, ^Vorwărts Berlin — 
Chemie ---- - -
Leipzig 
Rostock

R. S. .
C.K.D. Praga — Motorlet 2—0, Spartak So- 
kolovo — Kladno 2—1, Spartak Hradec Kra- 
love — Slovnaft 2—1, Slovan Bratislava — 
Dukla Praga 2—1, Tatran Preșov — Banik 
Ostrava 4—0, Jednota Trencin — Spartak 
Brno 3—0. Etapa a 9-a : Kosice — Spartak 
Hradec Kralove 2—1, Motorlet — Slovan 
Bratislava 1—2, Dukla Praga — Tatran 
Preșov 4—1, Spaitak Bmo — Spartak So- 
kolovo 2—0, Kladno — Z.K.L. Brno 4—1, Os
trava —• Trencin 3—0. Clasament ; ~
14 p, Slovan Bratislava 14 p etc.

ANGLIA (restanțe din etapa a 
Everton — Âston Villa 1—0, Westham 
— Burnley 1—1, Nottingham — Leicester 2—0, 
Blackburn Rowers — Bolton Wanderers
3— 0, Liverpool — Sheffield Wednesday 3—1, 
Sheffield United — Ipswich 3—1, Stock 
City — Arsenal 1—2 ; (etapa a 12-a) ; 
Bolton — Stock City 3—4, Burnley — Black
pool 1—0, Fulham — Nottingham 0—0, 
Ipswich —Chelsea 1—3, Sheffield Wednes
day — Westham United 3—0, West Brom
wich Albion — Aston Villa 4—3. Clasament: 
Tottenham, Manchester United, Sheffield 
Wednesday, Nottingham, Blakpool, West 
Bromwich Albion, toate cu cite 17 p 1

Ujpestl
Honved 

Debrețin —

Csepel 2—1. Clasament : Ujpestl 
p, Ferencvaros

Boyg — Luzern 2—0. Clasament : Zării
11 p, Basel 10 p, Young Boys 9 p etc.

R. F. GERMANA (etapa a 7-a) : Preuss 
Munster —- Borussia Dortmund 1—2, Milnch- 
I860 — F.C. Niirnberg 5—0, F.C. Saarbrii 
ken — F. C. Kaiserslautern 2—4, S. 
Karlsruhe — S. V. Stuttgart 0—3, Schali 
04 — Meidericher S.V. 2—2, Werder Brem.
— Hamburger S.V. 4—2 1 Eintracht Frankft
— F.C. Koln 2—1, Hertha — Braunschwe 
1—2. Clasament : Koln 11 p, /Schalke 
10 p, Eintracht Frankfurt 10 p

PROGRAMUL SAPTAMÎNII

a 7-a) : Aufbau 
Marx Stadt 1—0,

Halle . 1—0. Clasament : 
11 p, Vorwdrts Berlin și 
cîte 10 p.
CEHOSLOVACA (etapa a

Cîiemia
Empox

8-a) i

Dukla

11-a) :
United

Patinatorii artistici din U. R. S. S.
*£
►►
£►

In cadrul .Cupel Rappan" 
tis lava a dispus cu 4—1 de Modena, iar 
în meci amical Slovan Bratislava a surda-

Slovnaft Bra-
ELVEȚIA (etapa a 6-a) : Basel — Canto

nai Neuchatel 1—2, Ziirich — Schafhausen 
4—1, Chiasso — Servette 1—0, Grashopers 
— Bienne 4—2, Grenchen — Sion 3—2, 
Chaux-de-Fond — Lausanne 2—1. Young

4
■41

■<

se pregătesc pentru J. O
Patinatorii artistici din Uniunea Sovietică au concurat pină acum 

edÂfii ale Jocurilor Olimpice: prima dată tn 1908, La J. O. de la 
cînd Nikolai Panin a cucerit medalia de aur, iar a doua oară la 
Valley (S.U.A.) tn 1960. In prezent patinatorii artistici sovietici ___
gătesc intens pentru ediția de anul viitor a „Olimpiadei albeu. Intr-o con
vorbire cu un corespondent al A.P.N., antrenorul reprezentativei U.R.S.S., 
Uheorghi Feliftn, relata cele mai noi amănunte privind aceste pregătiri. Im 
J. O. de la Innsbruck patinatorii artistici sovietici vor concura la simplu 
masculin și la dublu perechi. Numărul sportivilor din lat este tn prezent 
destul de mare, urmind ca în raport cu nivelul atins la pregătire să fie 
definuiuată echipa. Se apreciază ca certă prezența tn lotul care va face 
deplasarea tn Austria a perechii Ludmila Del ou so va și Oleg Protopopov, 

î ambii din leningrad, care au evoluat cu succes la „mondialele11 din acest 
î an. O altă pereche o constituie Tatiana Juk și Alexandr Gavrilov, de ase- 

menea din Leningrad. Tatiana are 18 ani, iar Alexandr 21, fiind antrenați 
4 de cunoscutul patinatar sovietic Stanislav Juk. La simplu masculin șanse bune 
: au Valeri Meșkov (Moscova), Alexandr Vedenin și Serghei Cetveruhin, de 
: asemenea din Moscova. Prima verificare importantă a lotului va avea loc 
; la Praga în zilele de 17—23 decembrie.

la două 
Londra, 
Squaw- 
se pre-

£ 
£►
£
£

A

13 (prin telefon). Turneul 
preolimpic din localita-

<4

4

►

► 
£►► ►I

PLOVDIV 
internațional 
te a luat sfîrșit cu victoria gazdelor la 
ambele stiluri de luptă. Participanții 
la întreceri au oferit spectatorilor par
tide viu disputate, datorită faptului 
că aci au evoluat campioni olimpici 
și mondiali, luptători de valoare din 
cele 9 țări participante.

Reprezentanții noștri au obținut ur
mătoarele rezultate: Gh. Szabad s-a 
clasat pe locul doi in cadrul categoriei 
52 kg; S. Popescu s-a clasat pe lo
cul patru la 63 kg; Gabor la categoria 
70 kg, de asemenea, pe locul patru, 
iar I. Țăranu a ocupat locul întîi la 
categoria 78 kg. La categoria 87 kg 
FI. Ciorcilă s-a clasat pe locul cinci.

97 kg. Mezinca a ocupat loculiar la 
doi. Primul loc pe națiuni, la lupte 
clasice, l-a ocupat R. P. Bulgaria ur
mată de R. P. Romînă și U.R.S.S.

La lupte libere reprezentantul nos
tru Al. Geantă s-a clasat pe locul pa
tru. Chirilă, datorită ultimei înfrîngeri 
suferită în fața lui Sahmuratov 
(U.R.S.S.), a ocupat, de asemenea, 
locul patru. La 87 kg. Fr. Boia a 
fost învins la puncte de Darcevfost învins
(R.P.B.) și s-a clasat astfel pe locul 
doi. La 97 kg. St. Stîngu a cucerit 
locul trei. Pe națiuni primul loc a re
venit luptătorilor din R. P. Bulgaria 
urmați de cei din R. P. Romînă și 
U.R.S.S.

Astăzi sînt programate două partid 
retur : Barcelona — Shelbourne Irlanc 
(2—0 în prima întîlnire) și Manchest 
United — Willem II Olanda (1—1 în prim 
joc).

Mîine se dispută alte trei meciuri : P 
trolul Ploiești — Fenerbahce Istanbul (1- 
în tur), Dinamo Zagreb — Linzer A. 
(0—1 în primul joc) și Odenss — Olyi 
pique Lyon (1—3).

De asemenea, se joacă șl în ca^’l »C 
pei orașelor tîrguri'. Sînt înscrise age 
dă trei jocuri : OFK Beograd — juvent 
Torino (1—2), La Gantoise Belgia — F. 
Koln (1—3) și F.C. Servette Elveția 
Spartak Brno (0—5).

In sfîrșit, jocuri interțări :
Sîmbătă, la Berlin ; R.D.G. — R. P. U 

gară (primul meci în cadrul optimilor .C 
pei Europei").

Duminică, jocuri amicale la Amsterdc 
(Olanda — Belgia) și la Pecs (R. P. Ungă 
B — R. D. Germană B).

In citeva rinduri
9 fntr-un meci internațional de bc 

desfășurat la Solothurn (Elveția), 
cliipa R.A.U. a învins cu scorul de 7— 
reprezentativa Elveției.

e Echipa de hochei pe iarbă a P 
kistanului, campioană olimpică, și-a î 
ceput turneul în Spania, jucînd la Ba 
celona cu reprezentativa orașului. Oa 
peții 
6—0

au obținut victoria cu scorul i 
(4-0).

Tradiționalul maraton de la K 
(R. S. Cehoslovacă), desfășursice 

duminică, a fost cîștigat la această 
diție de Leonard Edelen (S.U.A.), ca 
a realizat pe cei 42,195 km timpul < 
2h 15:09,6 (nou record al competiției 
Pe locurile următoare s-au clasat St 
gliei Popov (U.R.S.S.) — 2h 17:45 
Chudomel (R. S. Cehoslovacă) 
2h 18:02,3, Hetley (Anglia) — 2h 20:21 
și alții.

In clasamentul pe echipe, primul 1 
a fost ocupat de U.R.S.S., 
Anglia și R. D. Germană. La actua 
ediție a maratonului de la Kosice 
luat startul 115 alergători.

urmată <

• La Lugano s-a disputat compe 
(ia internațională de ciclism „Mari 
premiu al orașului Lugano" (76,500 k 
contracrohomefru-individual). A ci 
figat francezul Raymond Poulidor, ca 
a realizat timpul de 15 49:49,0 (mec 
orară 41,796 km). La 56 de secunde 
urmat în clasament belgianul Feri 
nand Bracke, la 2:06,0 francezul L 
baube și la 2:45,0 italianul Baldini.
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