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Concursuri internaționale ale înotătorilor 
romîni

In zilele de 2 șl 3 noiem
brie, bazinul acoperit Fi
reasca va găzdui întîlnirea 
internațională de înot dintre 
reprezentativele orașelo-r 
București șl Berlin (băieți șl 
lete). O sâptdmlnâ mai tir-

«iu, în zilele de 8, 9 și 10 
noiembrie, cel mai buni îno
tători, săritori și jucători do 
polo din țara noastră vor 
susține în localitatea Ziiina 
o întîlnire cu reprezentativa 
H. S. Cehoslovace.
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SCRIMERII FRUNTAȘI — PE PLANȘE

T. MUREȘ AN G

Incepînd de azi, finaliștli 
primei probe din cadrul 
campionatelor republicane 
de scrimă, floretiștii, vor 
evolua pe planșele instalate 
în sala Institutului politehnic 
din Capitală. Întrecerea reți
ne atenția datorită pregătiri
lor intense pe care le-au 
făcut toți particlpanții, dor
nici să se numere printre cei 
mai buni. Preliminariile sînt 
programate între orele 8,30—- 
12. După amiază (începînd 
de la orele 17,30) vor avea 
Ioc semifinalele și, în con. 
tinuare finala. Mîine, în 
aceeași sală se va desfă
șura întrecerea de floretă 
pe echipe. Sîmbătă șl dutoi 
nică finalele campionatelor 
republicane programează 
alte două întreceri : la sabie 
—=■ individual și pe echipe.
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GIMNAȘTII NOȘTRI AU PLECAT 
LA VARȘOVIA

Sîmbătă și duminică se va 
desfășura întîlnirea internațio
nală de gimnastică dintre selec
ționatele masculine și feminine 
ale R.P. Polone și R.P. Romîne. 
în vederea acestui eveniment, 
miercuri dimineață echipele 
noastre reprezentative au plecat 
spre Varșovia. Din cele două 
loturi amintim pe Sonia Iovan, 
Elena Leușteanu-Popescu, Emilia 
l.iță, Petre Miclăuș, Gheorghe 

* lohăneanu, Frederic Orendi. Con
cursul prevede exerciții impuse 
și libere.

ÎN ATENȚIA 
RADIO

AMATORILOR

©

Radioclubul Cen
tral i 
cursuri 
amatori 
neri și 
București, 
și înscrieri în str. 
dr. Staicovici nr. 
44, raionul Lenin.

organizează 
i de radio- 

pentru ti- 
tinere din 

Relafii

STEAUA A CUCERIT .CUPA DINAMO' 
LA VOLEI

Marți, In sala Dinamo a avut loc întîlnirea dintre Steaua 
și Dinamo, singurele echipe neînvinse în „Cupa Dindma". 

Meciul s-a terminat cu victoria voleibaliștilor de la Steaua 
la scorul de 3—2 (10—15, 15—9, 13-15, 15—5, 15—12). Di
namo a început bine meciul, dar spre sfîrșit a^ slăbit 
mult. Voleibaliștii de la Steaua, dovedind multă putere 
de luptă, au reușit 9ă se impună în finalul meciului. Jocul 
a fost condus bine de arbitrul cehoslovac Doubek, pre
zent în țara noastră cu ocazia cursului internațional da 
arbitri care se ține în București.

ASTĂZI PE STADIONUL REPUBLICII: 
RAPID-BESIKTAS ÎN CADRUL TURNEULUI 

BALCANIC DE FOTBAL
Amatorii de fotbal din 

Capitală au astăzi prile
jul de a urmări o nouă 
și interesantă partidă In
ternațională. Rapid Bucu-

DUMINICĂ : „Cupa Steaua' 
la sporturi nautice

Deși sezonul competițional oficial de sporturi 
nautice s-a încheiat, canotorii din Capitală au pri
lejul să se întreacă din nou, duminică, in cadrul 
unui concurs organizai de clubul Steaua. Corupe- 

începe la ora 9, este deschisă tuturor 
din secțiile nautice bucureștene șl in 
ei figurează atit probe de caiac-canoe 

canotaj academic. Este de așteptat ca 
specialitate ale cluburilor din Capitală

reștî întîlnește formația 
turcă Besiktaș, în cadrul 
turneului balcanic. Meciul 
începe la ora 15,30. (In 
pagina a IlI-a amănunte 
asupra acestei partide).

tiția, care 
sportivilor 
programul 
cit și de 
secțiile de 
să înscrie cit mai mulțl participant la acest 
concurs de închidere a „stagiunii" sportive de pe 
lacul Herăstrău.

AUREL VERNESCU Șl SIMION 
ISMAILCIUC ÎNVINGĂTORI LA TOKIO

In cadrul „Săptămîniî 
sportive internaționale", 
care se desfășoară în ca
pitala Japoniei, sportivii 
romîni au repurtat noi vic
torii. Canotorii AUREL

VERNESCtr yi SZMION 
ISMAtLCIUC, campioni ai 
lumii, au ciștiffat probele 
de I 000 m caiac st — res
pectiv — 1 ooo m canoe. 
(Citiți amănunte în pag. a 
IV-a).
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(ursul dc arum internaționali în plină desfășurare
Ieri 

arbitri
...Se

zttate, 
toarse 
pun Întrebări, 
suri. Pe scurt, se depune o mun
că intensă pentru o cît mai bună 
înțelegere și interpretare a regu
lamentului de volei, a principiilor 
care stau la baza lui. Cei 21 de 
arbitri din opt țări, candidați Ia 
titlul de arbitru internațional, 
caută să corespundă exigențelor 
cursului.

Despre importanța lui am rugat 
să ne vorbească tov. Endre 
llolvay (Ungaria), președintele 
comisiei de arbitri din F.I.V.B. î 
„Din 1959 Federația Internaționa
lă de Volei a hotărit să fol oseas- 
ci o nouă metodă pentru califica
rea arbitrilor internatiotutU. Îna
inte de această dală, federațiile 
nafionale hotărau care dintre con- 
ducătorii jocului să fie propuși 
la F.l.V.R. tn vederea primirii 
carnetului de arbitru international. 
S-a văzul că metoda nu era cea

dimineață, la cursul de 
internaționali-candidați... 
discută cu multă minutio- 
regulile de joc sint in
și pe o față și pe alta. Se 

se primesc răspun-

mai bună înlructt In acest corp de 
arbitri au intrat și oameni cu o 
calificare mai scăzută. De aceea 
s-a hotărit ca titlul de arbitru in
ternațional să fie obținut numai 
după un stagiu de doi ani de 
candidatură. Și candidat nu poate 
fi decit cel care ia parte la un 
curs cum este cel de acum, de la 
București. După absolvirea exa
menului de la sflrșitul cursului, 
arbitrii respectivi vor primi un 
certificat dc arbitru internațional- 
candidat. In cei doi ani de 
candidat ură arbitrul trebuie să 
conducă cel puțin două meciuri 
inter-țări, în care să fie urmărit 
de unul din membrii comisiei de 
arbitri din F.I.V.B. Dacă raportul 
observatorului este favorabil, res
pectivul devine arbitru interna
țional.

Acesta este cel de al treilea 
curg care se organizează în Eu
ropa. Primul a avut loc la Paris 
în 1961, iar al doilea anul acesta 
la Istanbul. Anul trecut, la To
kio, a avut loc un curs asemănă
tor pentru arbitrii din Asia.

Intrucit sînt bine pre-
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La cursul internațional da arbitri se studiază y
Foto: P. Stan

a

ÎNAINTEA primului

/. Ml H ALIC
văzuți de

DINU
Neagu Rădulescu

Ne mal desparte o singură zl de 
prima bâtaio de gong, care va mar
ca începutul celui mai mare eveni
ment pugilistic al anului t finala 
campionatului individual de box al 
R.P.H.

Timp de nouă zîi'T, In opt reuni
uni, 97 de puglliștl fruntași al țări)

găti fi și condițiile de lucru exce
lente, avem convingerea că ne 
vom duce cu bine sarcina la ca- 
păt“.

zArbitrul Constantin Armășescu, 
membru în comisia de arbitri a 
F.I.V.B. și directorul cursului, 
ne-a anunțat că la lecții participă 
următorii arbitri: Trifonov, Tas- 
sev, Vladimirov, Manolov, Todo
rov din Bulgaria, Kroll; Sziroky, 
Korwin din Polonia, Nicola Anat-

tassios șî Aristide Henellopoulos l 
din Grecia, Lajos Kiss și La.zio ; 
Szalay din Ungaria, Peter buig» 
din R. D. Germană, Jose Louit 
Alonzo Faloaroe din Spania, Lwf i 
Doubek și Dușan Prieloszny 1 a 
Cehoslovacia. Arbitrii romîni suit 
reprezentați de M. Albuf, I. dr- 
meanu, V. Arhire, 0. Florescu ?i ; 
N. Tărchilă. Cursurile sînt au- ' 
diate și de William August— 
Guineea.

Vesti din asociațiile sportive
• Asociația sportivă Sticla

rul, de pe Ungă fabrica de 
sticlă 
piua ) 
acum 
ție: 
pării 
asociației de a extinde activi
tatea sportiva In rlndul unui 
număr cit mai mare de sala
riata In prezent, in această în
treprindere numeroși muncitori 
participă și la competiții de vo
lei, fotbal, șah și tenis de masă.

Asociația sportivă Sticlarul 
numără acum 875 membri 
UCFS. dintre care peste 150 
sint sportivi activi.

din Azttga (raionul Cim- 
a avut, la infiinfare — 

doi ani — o singură sec- 
popice. Datorită preocu- 
permanente a consiliului

ȘT. CONSTANTIN — eoresp.

Alleții iu
De azi până duminică, la „Tineretului^

„Dinamovioda“ la înot, sărituri și polo
n plină toamnă, ștrandul Tine- 
ilui se află pe afișul importan- 
»r competiții internaționale, 
epînd de azi și pînă duminică, 
va găzdui întrecerile de înot, 
ittiri și polo ale celei de a 

ediții a „Dina in o v iadei4*. Re- 
sentauți ai cluburilor Ruda 
?zda R. S. Cehoslovacă, Spar- 

R. P. Bulgaria, Dozsa R. P. 
iară, Dinamo U.R.S.S., Dyna- 

R. D. Germană și Dinamo 
P. Roniinâ își vor disputa 
ietatea, promițind întîlniri 
etaeuloase și, mai mult ea 
tir, rezultate de valoare. Este 
normal dacă ne gîndim că la 
tul probelor de înot se vor 
t, printre alții, renumiții Do- 
, Takacs, Egervary (Doz3a), 
tkopenko, Androsov — ambii 
ipioni la ultima ediție a „eu-

ropendor4* — Belovețkala 
(U.R.S.S.), Popov (cel mai bun 
6printer din R. P. Bulgaria). De
sigur, în asemenea companie, aș
teptăm ca reprezentanții noștri să 
realizeze performanțe ridicate, 
noi recorduri.

Foarte „tare* se anunță și tur
neul de polo. Dinamo U.R.S.S., 
Dozsa Budapesta, Dynamo Berlin 
au deplasat „garnituri44 reduta
bile, alcătuite din numeroși inter
naționali (Gogoladze, Cikvanaia, 
Grișin, Kariasev—Dinamo U.R.S.S., 
Kanizsa, Pinter, Boros—Dozsa, 
Kliige, Eberhard—Dynamo R.D.G.) 
Jucătorii romîni alcătuiesc și ei 
o echipă puternică (Zahan, Gro
ner t Grințescu, Fleșeriu etc.), 
capabilă, după părerea noastră, 
să aspire la primul ioc,

In aceste zile, publicul va avea 
prilejul sa urmărească șl evolu
ția săritorilor de la trambulină 
și platformă.

Programul primelor două zile 
de concurs este următorul: JOI, 
ora 10 polo : Dozsa—Spartak, 
Dinamo R.P.R—Ruda Ilvezda, 
Dinamo U.R.S.S.—Dynamo R.D.G.; 
ora 12,30 : sărituri; ora 16,30 : 
deschiderea festivă; ora 17 : înot 
(serii); ora 18,30 polo: Dozsa— 
Ruda Ilvezda, Dinamo R.P.R.— 
Dynamo R.D.G., Spartak—Dina
mo U.R.S.S.; VINERI, ora 10: 
înot (serii); ora 12 polo: Dina 
mo U.R.S.S.—Ruda Ilvezda; ort 
13 : sărituri; ora 16,30: înot 
(finale); ora 18 polo: Dynamo 
R.D.G.—Spartak, Dinamo R.P.R.— 
Dozsa.

își vor disputa eu ardoare cele 
zece titluri do campioni republicani.

Simbâtâ seara, pe stadionul Re
publicii, în ringul instalat In țața 
tribunei oficiale, la ora 19. va suna 
primul gang. Cu acest prilej, publi
cul bucureștean va putea urmări 
evoluția cî larva dintre cel mal va
loroși parllclpanțl la acest ultim 
«act* aî întrecerii.

ÎNTÎLNIRI ATRACTIVE 
ÎN PRIMA REUNIUNE

La categoria pană se vor întîlnf 
două „speranțe" a!e boxului romi, 
nasc, Mîhai Bucși (realizatorul ma
rii surprize de la Ploiești, unde, în 
zonă, a eliminat pe maestrul ------
tulul C. Gheorghiu) și Zoltan 
mani — un alt tînăr cu mari 
bllități de afirmare.

In cadrul categoriei ușoară, 
dîu Baciu (București) va prim! re
plica brăileanului Dinu Roman. 
Dată fiind valoarea apropiată a 
celor doi pugîiiștî, este de așteptat 
un meci atractiv. La categoria mij
locie mică, Nîcolae Mot (Craiova) 
va întîlni pe P. Mircescu (Buhuși), 
care s-a evidențiat cu ocazia „zo
nelor". In cadrul aceleiași categorii, 
vor încrucișa mănușile cele două 
vechi cunoștințe j Vasile Bogoi (Ga
lați) și Ion Olteanu (București). La 
semigrea două întîlniri sînt echi
librate, așteptate cu Interes i Th. 
Felea (Galați) — Emil Șnap (Bucu
rești) și Șt. Panduru (Craiova) care 
a avut o frumoasă comportare în 
Suedia, cu Ion Ivan (București). D. 
Gheorghiu (București) — se pare 
— va avea o sarcină ușoară în în
tîlnirea cu F. Dudea (C. Turzii). In 
celelalte partide se vor întîlnl : cat. 
muscă » Șt. Ispas (Buc.) — ȘL Con
stantin (Buc.) ; cat. pană : C. Ră- 
dulescu (Caracal) — I. Negru (C. 
Lung Muscel) ; cat. ușoară e I. Stol, 
ca (C. Turzii) — N. Calița (Bac.).

spor- 
Paz- 

posl-

Ovi-

Sîmbătă și duminică se 
va desfășura la Constanta 
finala importantei compe
tiții atletice : CAMPIONA
TUL REPUBLICAN PE ECHIPE 
REPREZENTATIVE DE RE
GIUNI, ultimul mare con
curs al sezonului. La între
cerile care vor desemna 
ocupantele locurilor 1—13 
ale clasamentului general 
vor lua parte echipele re
prezentative ale regiunilor : 
Ploiești, Dobrogea, Banat, 
Crișana, Cluj, Mureș-Auto- 
nomă Maghiară, Bacău, lași, 
Brașov, Argeș și formațiile 
raioanelor bucureștene 1 
Mai, 16 Februarie și V. I. 
Lenin. Săptămîna viitoare, 
tot la Constanța, va avea 
loc finala a ll-a cu partici
parea regiunilor : Galați, 
București, Maramureș, Hu
nedoara, Suceava, Oltenia 
și a raioanelor bucureștene 
23 August, Grivița Roșie și

• O rodnică activitate spor, 
tivă se desfășoară în comuna ’• 
Zăuan (raionul Simleu, regie- î 
nea Crișana). Asociația spoitivâ ■ 
Recolta numără în prezent 
peste 350 de membri UCFS. 
Secțiile pe ramură de sport ale 
asociației au obținut rezultate ' 
bune în ceea ce privește mobi
lizarea tinerilor și •rgamzatea 
întrecerilor. Echipa de iotbai se 
află pe locul 1 în campiooatul 
raional. Deși nou înființată, 
echipa de handbal a asociației 
Recolta a ocupat locul IV io 
campionatul regional și locul III 
pe regiune, Ia Spartachiada de 
vară a tineretului

NICULAE COVACI - coresp.

ultimului examen
30 Decembrie. Urmărindu-se 
calitatea performan'elor, 
clasamentele vor fi întoc
mite pe baza tabelei inter
naționale de punctaj.

întrecerile de la Cons
tanța vor oglindi modul cum 
s-au preocupat pentru ri
dicarea nivelului atletismu
lui nostru activiștii din re
giuni, cluburi și asociații, 
antrenorii și profesorii de 
educație fizică, felul în care 
au fost traduse în viată 
obiectivele stabilite pentru 
acest an. Concursul oferă 
atleților noștri ocazia de o 
îmbunătăți rezultatele, de 
a înregistra noi recorduri 
republicane și 
Fiind vorba de 
curs oficial din 
este de datoria 
ficipanfilor să 
iască să obfină 
de o valoare cît mai ridi
cată.

regionale 
ultimul con- 
acest sezon 
tuturor oar- 
se strodu- 

performante
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Concursul international de dirt-track ACTIVITATE INTENSĂ..

Ion Cucu a cucerit o splendidă victorie
Ziua de 15 

marchează un 
deosebit în istoria dirt-tra- 
ekuliii (vitezei pe zgură) 
din (ara noastră. In aceas
tă zi am obținut primul 
succes, internațional 
prestigiu: Ion Cucu 
depășit categoric pe toți 
participanții străini, precum 
și pe ceilalți colegi din e- 
chipă. După cum se știe la 
startul concursului s-an 
prezentat — cu frumoase 
cărți de vizita — alergă
torii Perko Drago, Dzudo- 
vic Slobodan (R.S.F. Iu
goslavia), Krasimir So
kolov și Simian Lukano» 
(R. P. Bulgaria). Animat 
de dorința de a aduce cu
lorilor țării o victorie pre
țioasă lan Cucu a aruncat 
în dispută toată puterea 
sa de luptă, a pus în valoa
re toată pregătirea și ta
lentul cu care este dotat. 
In acest fel a reușit si 
cîștige toate manșele, în- 
treeîndu-și adversarii <Ie o 
manieră care i-a atras ad
mirația 
zenți 
curs 
că
cest ____ _____
pentru obținerea titlului de maestru al 
sportului ! Rezultatele înregistrate în 
cele 7 manșe sînt următoarele: I — 1. 
Ion Cucu (R.P.R.), 2. K. Sokolov
(R.P.B.), 3. P. Drago (R.S.R.I.) ; II —
1. Al Șinca (R.P.R.); 2. S. Lukanov
(R.P.B.), 3. K. Sokolov (R.P.B.); III 
— 1. D. Slobodan (R.S.F.I.), 2. P.
Drago (R.S.F.I.), 3. S. Lukanov (R.P.B.); 
IV — 1. P. Drago (R.S.F.1.), 2. Al. 
Șinca (R.P.R.), 3. Gh. Voiculescu 
(R.P.R.) ; V — 1. Ion Cucu (R.P.R.),
2. D. Slobodan (R.S.F.I.) ; 3. AL Șine, 
(R.P.R.); VI — 1. Ion Cucu (R.P.R.); 
2. S. Lukanov (R.P.B.) ; 3. Gh. Voicu
lescu ; VII —• 1. D. Slobodan (R.S.F.I.), 
2. Gh. Voieulescu (R.P.R.), 3. K. So
kolov (R.P.R.). Clasamentul final al 
concursului internațional arată astfel: 
1. ION CUCU (R. P. Romînă) 6 punc
te ; 2. Dzudovic Slobodan (R.S.F. Iu
goslavia) 5 puncte; 3. Perko Drago 
(R.S.F. Iugoslavia) 3 puncte; 4. Al. 
Șinca (R. P. Romînă) 3 puncte; 5. Si 
mion Lukanov (R. P. Bulgaria) 2 punc
te; 6. Gh. Voieulescu (R. P. Romînă) 
1 punct ; 7. Krasimir Sokolov (R. P. 
Bulgaria) 1 punct.

După încheierea concursului interna
tional spectatorii prezenți în tribunele 
stadionului Dinamo au asistat la etapa 
a II 1-a a finalei campionatului republi-

octombrie 
eveniment

de 
i-a

2. 0. Radovici, 3. R. Jurcă; V — 1. 
R. Jurcă, 2. M. Alexandrescu, 3. Al. 
Șinca; VI — 1. Gh. Voiculescu, 2. Al. 
Pop, 3. M. Alexandrescu ; VII — 1 
Ion Cucu, 2. R. Jurcă, 3. Al. Pop. Cla
sament după trei etape : 1. Gh. Voicu
lescu (Steaua) 16 puncte; 2. Ion Cucu 
(Metalul) 15 puncte; 3. Al. Șinca (Vo
ința) 11 puncte; 4—5. G. Radovici 
(Metalul) și Al. Pop (Unirea) 6 punc
te; 6. M. Alexandrescu (Metalul) 5 
puncte; 7. R. Jurcă (Steaua) 4 puncte

O ultimă remarcă : AI. Șinca are ne
voie de mai multă pregătire pentru a 
putea face față concursurilor grele. Marți 
el n-a putut rezista cu succes eforturi
lor care i s-au cerut.

Zilele trecute am avut o interesantă 
discuție cu președintele asociației 
sportive Confecția, tov. T. Conțu, 

despre unele aspecte ale activității 
sportive de la Fabrica de confecții 
București.

„Dintre multiplele sarcini — ne 
spunea președintele asociației Confecția 
— unele sînt subliniate cu... roșu în 
caietele noastre de însemnări, ceea ce 
înseamnă că sînt de primă importanță. 
Printre aceste sarcini... la zi sînt or
ganizarea „Con-_______________
cursului pentru In
signa de Polispor
tiv", a campionatu
lui asociației, pre
gătirea de noi in
structori voluntari și atragerea de noi 
membri în UCFS. Aceasta nu înseamnă 
însă că celelalte probleme, cum ar fi 
îndrumarea secțiilor pe ramură de sport, 
a grupelor sportive, gimnastica în pro
ducție, strîngerea cotizațiilor etc. sînt 
lăsate în voia soartei".

LUNAR, 60-70 DE NOI MEMB!

...se înscriu în asociația sport 
Confecția. Acest număr, la prima 
dere, poate că impresionează, dar 
portat la numărul mare de salar 
care nu sînt înscriși încă în UC 
este cu mult sub posibilități. Este a 
vârât că tov. Gh. Grecu, membru 
consiliului asociației, se străduiește 
atragă noi membri în asociație, dar 
avînd ajutorul tuturor organizatorilor

Din viața 
organizației noastre

II. NAUMI. DUMITRESCU
CEI 200 DE SPORTIVI LEGITIMAȚI...

nu înregistrează 
această acțiune.

grupe sportive ș 
primul rînd al r 
ponsabilului 
munca de pro 
gandă și agita 
tov. I. Cheresteș 
succesul dorit

310 INSTRUCTORI VOLUNTARI...

specialiștilor pre
ia acest frumos con- 
internațional. Mai trebuie spus 

Ion Cucu a realizat în a- 
concurs și ultimul barem cerut

Ion Cucu evoluînd în concursul internațional 
de marți pe pista stadionului Dinamo.

Foto: T. Chiorenntt
dirt-track. Interesantă a fost în- 
lupta dintre Ion Cucu și Gh. 

pretendenli la

can de 
deosebi
Voiculescu, principalii 
cucerirea titlului de campion al țării 
In manșă directă Ion Cucu — care și 
de această dată a obținut trei victorii ! 
— l-a întrecut pe Gh. Voiculescu aflîn- 
du-se acum la un punct diferență de el 
Urmează ca ultima fază care se desfă
șoară duminică la Sibiu să tranșeze dis
puta dintre acești doi alergători. Iată 
acum rezultatele tehnice ale etapei a 
111-a: manșa 1 — 1. Al. Sinea, 2. Al 
Pop, 3. 0. Radovici ; II — 1. Ion Cucu, 
2. Gh. Voiculescu, 3. Al. Șinca ; III — 
]. Ion Cucu, 2. C. Radovici, 3. M. A- 
lexandrcscu; IV — 1. Gh. Voiculescu,

întrecerea canotorilor 
Ducurcșteni

Duminică, pe lacul Herăstrău, au 
avut loc probele care au desemnat 
campionii orașului București la caiac- 
canoe și canotaj. Au participat spor
tivi fruntași din cluburi și componcnți 
ai loturilor republicane și olimpice, 
lată rezultatele tehnice : K 1 — 5 000 m: 
St. Pocora (Steaua) 19:01,0; K 2 — 
5 000 m: Steaua (Ivanov — Simio- 
nov) 17:34,0 ; K 4 — 5.000 m : Steaua 
(Skurka, Cuciuc, Ilievîci, Toncu) 
15:32,0; C 1 — 5 000 m : A. Igorov 
(Steaua) 21:43,0; C 2 — 5000 m: 
Steaua (Ceicu — Ivanov) 19:58,0; 
K 1 — 3 000 m: Emilia Mihăilescu 
(Steaua) 14:09,7; K 2 — 3 000 m: 
Steaua (Hilde Lauer — Cornelia Si- 
deri) 12:48,0. La canotaj: schif 4 
plus 1 rame 2 000 m: Voința 7:02,0.

în clasamentul general, primul loc 
a revenit sportivilor de la clubul 
Steaua.

Mureșul Tg. Mureș Știința București 5-4
Intîlhirea de polo desfășurată marii 

la Tg. Mureș între echipa locală Mure
șul și Știința București a avut o evoluție 
deosebit de interesantă, oferind o luptă 
aprigă pentru victorie. Spectatorii pre- 
zenți Ia bazinul „1 Map* au putut ur
mări un meci echilibrat, încheiat cu 
victoria mureșenilor la scorul de 5—4 
(1—1, 1—2, 1—1, 2—0). Punctele au 
fost înscrise de Rigo (2), Csutak, E. 
Ciser (2) pentru Mureșul, Varlaam,

(2), Mărculescu și Lesai pentru Știința. 
O comportare deosebită 
Ciser, portarul gazdelor. A 
făcător arbitrul Gh. Baja 
PĂUȘ—coresp. regional).

Campionatul republican
tinuă cu meciurile Rapid
Știința Cluj și I. C. Arad—C.S.M. Cluj, 
care se vor desfășura în cursul zilei 
de azi.

a avut-o N. 
condus satis- 
(Cluj). (1.

de polo con-
București-

Cei mai puternici
își vor măsura torțele

Mîine dupâ-amiază, de la ora 18, 
vor începe la Sibiu campionatele re
publicane individuale de haltere la 
care participă aproape 100 de con- 
curenți. în prima zi se vor întrece 
halterofilii de la categoriile cocoș și 
pană, în rîndul cărora evoluează o 
serie de sportivi valoroși.

Progresul a pierdut pe teren propriu

de la Progresul
Vineri ia ora 17,30 va avea loc la 

sediul clubului sportiv Progresul (str. 
dr. Staiooviei 42), o adunare genera
lă cu membrii susținători. Va urma 
un interesant program cultural.

J

In partida restanță pe care a susți
nut-o pe teren propriu în fața studen
ților din Petroșeni, Progresul a prestat 
un joc slab și confuz, părăsind terenul 
după 80 de minute de joc învinsă cu 
3—0. Studenții și-au atins ținta în 
urma unui joc destructiv, trimițînd tot 
timpul baloanele în margine și sto- 
pînd cu înaintarea orice încercare a ad
versarilor lor de a deschide jocul sau 
de a crea o fază cît de cit mai înche
gată, mai periculoasă. Așadar, nu 
putem semnala nimic deosebit în aceas
tă partidă, în afară de ardoarea cu 
care studenții au apărat cele trei 
puncte (înscrise de Drăcea în min. 16, 
printr-o lovitură de picior căzută de la 
aproximativ 20 m) care, de fapt, le-au 
adus și victoria. In această partidă, an) 
reținut totuși încercările de străpun-

gere ale lui E. Dumitrescu și ale lui 
Ghiuzelea de la Progresul și respectiv 
jocul activ in grămadă al lui Mano- 
lache, ca și atenția cu care a jucat 
Galdea pe linia de fund.

N. B.

De la I.E.B.S.
Fentru meciul de fotbal RAPID — BEȘIK- 

TAS (Turcia) de astăzi de pe stadionul 
Republicii, biletele se găsesc de vînzare 
la casele obișnuite : str. fon Vidu. Prono. 
sport cal. Victoriei nr. 2. agenfia CCA bd. 
8 Martie, stadioanele „23 August**. Repu
blici!, Dlnamo și Gtulești.

★
Casele din str. Ion Vidu. Pronosport cai. 

Victoriei nr. 2 șl stadionul Republicii vind 
șl bilete pentru finalele campionatului re
publican individual de box din 19—27X. 
de pe stadionul Republicii. Aceleași care 
▼înd șl abonamente cu pre| redus pentru 
întregul turneu.

★
La casa din str. fon Vidu șl la sala 

49»reaecw, s-au pW u rluxaje abonamente

pentru campionatele europene de volei din 
22 X — 2 XI a.c.

Aceleași case vind si bilete pentru 
Jocurile :

22 X Polonia — Olanda (m) ; Bulgaria — 
Turcia (1) ; Hominia — Finlanda (m).

23 X Finlanda — Olanda (m) ; U.R.S.S. 
— Bulgaria (I) ; Hominia — Polonia (m).

24 X Turcia — U.R.S.S. (I) ; Olanda — 
Hominia (m) ; Polonia — Finlanda (m).

Cosele sini deschise Intre orele 9—12 si 
ÎS—20.

★
Pentru cuplajul de fotbal RAPID—DINAMO 

PITEȘTI și PROGRESUL — CSMS IAȘI din 
20.X. de pe stadionul M August" biletele 
se pun in vlnzare la casele obișnuite In- 
ceptud de vineri IȘ.X.lțCl,

...ai asociației Confecția au fost 
primii care au trecut la- îndeplinirea 
normelor „Concursului pentru Insigna 
de Polisportiv". O parte dintre ei, cei 
cu o pregătire mai avansată, concu
rează pentru insigna de gradul II. Ma
joritatea a trecut probele triatlonului 
și ale gimnasticii. Printre evidențiați se 
află echipele de fotbal (seniori și ju
niori) care activează în campionatul 
orășenesc categoria I și echipa de volei 
fete din „calificare". Antrenorii acestor 
echipe, C. Rugină — fotbal și S. Pe
trescu — volei, pe lîngă faptul că au 
angrenat în obținerea „insignei" pe toți 
elevii lor, se ocupă și de pregătirea 
altor sportivi care doresc să obțină 
normele.

O dată cu sportivii legitimați au tre
cut la cucerirea insignei și cei mai noi 
componenți ai secției de atletism, 23 
de copii, elevi din școlile din apropiere, 
recrutați recent, în urma unui concurs 
de selecție în secția de atletism a aso
ciației. Ceilalți membri ai asociației 
Confecția vor începe și ei în curînd 
întrecerile pentru „Insigna de Poli
sportiv". Pînă atunci, sub îndrumarea 
atentă a unor antrenori și instructori 
voluntari, ei se antrenează, în vederea 
trecerii normelor. Terenul sportiv 
Avîntul „9 Mai" le stă zilnic la dis
poziție.

...activează în această mare asocir 
sportivă bucureșteană. Dintre ei ! 
conduc exercițiile pauzei de gimnast! 
Restul de 17 sînt instructori voluni 
pe ramură de sport, care activează 
secțiile de handbal, volei, fotbal < 
Se remarcă în special instructor 
Polixenia Preda — handbal, D. Co: 
tantinescu și D. Petrache — fotbal 
instructorii cu gimnastica în produt 
Margareta Simoiu — secția a III 
Constanța Matache — secția a II 
Elena Duminică — secția a VII 
Ecaterina Rogojan — secția a II 
și alții. In cadrul fabricii mai sînt do 
secții unde gimnastica în producție 
a fost extinsă din motive obiect! 
Consiliul asociației împreună c -sie 
dista clubului vor siudia însă posibi 
tatea de a introduce și în aceste do 
secții (atelierele auxiliare și secția 
IX-a) una din formele de practici 
a gimnasticii în producție. Consil 
asociației a prevăzut ca în perioa 
de iarnă să mărească numărul ir 
tructorilor. Cel al instructorilor cu gi 
nastica în producție va ajunge la 3 
iar al instructorilor pe ramură de sp< 
la 35.

In încheiere am vrea să facem o s 
gestie consiliului asociației sporii 
Confecția: să antreneze mai mul 
fete în activitatea sportivă I Să nu ui 
că în campionatul asociației sporti 
activează 8 echipe de fotbal, 6 de voi 
băieți și numai 6 formații de voi 
fete...

T. RĂBȘAN

O. S. T. A
Sala mică a Palatului R.P.R.

Vineri 18 octombrie 1963, ora 20

RECITAL EXTRAORDINAR
JOHN SEBASTIAN

S.U.A.
Armonică de gură

La pian: GLEN CLUGSTON (S.U.A,)
în program, lucrări de: Johann Adolph Hasse, Markwood Holmes, 
Luigi Boccherini, R. Waughan Williams, Bela Bartok, Villa Lobos, 

George Gershwin
Biletele se vînd la casa O.S.T.A., calea Victoriei 68—70, telefon 13.53.75, 

și în seara recitalului la casa sălii respective

Pronosport •Pronoexpres» Pronosport
în programul concursului Pronosport 

nr. 42 din 20 octombrie pe lîngă parti
dele din campionatele categoriilor A 
șl B, își fae reapariția și meciuri din 
campionatul italian.

Iată mai jos o scurtă trecere în re
vistă a întilnirilor programate în acest 
concurs:

1) Steagul roșu—Siderurgistul. Parti
dă în care brașovenii au prima șansă, 
deși linia lor de fund prezintă încă slă
biciuni.

2) Petrolul—Steaua. Un meci de mare 
luptă, deschis oricărui rezultat.

3) Crișul—Dlnamo București. Lotul va
loros al dinamoviștllor și comportarea 
lor din ultima perioadă Ie acordă 
ma șansă.

4) U.T.A.—Știința Timișoara, In 
biul bănățean prima șansă o au 
denii aflați în revenire de formă, 
trebuie exclusă însă posibilitatea 
meci nul.

5) Progresul—C.S.M.S. Deși
G __ : .
greșul rămîne favorita acestei mtilniri.

6) Știința Galați—Știința București. 
Echipele fiind de valori apropiate, ele
mentul hotărîtor în această întîlnire 
ii constituie avantajul terenului pro
priu.

7) C.S.M. Sibiu—Minerul Bala Mare. 
Desigur, sibienll vor să se redreseze ! 
Vor reuși ei oare să obțină victoria 
în fata puternicei formații din Baia 
Mare ? Pronostic 1, 2.

8) Gaz Metan—Mureșul. Gaz Metan 
este în formă bună și nu poate scăpa 
.Victoria.

și meciuri din

pri-
der- 
ară- 
Nu 

unui
5) Progresul—C.S.M.S. Deși ieșenii 

și-au îmbunătățit simțitor jocul, Pro-
6) Știința Galați—Știința

9) Bologna—Milan. Derbiul campiona
tului italian. Meci foarte echilibrat în 
care orice rezultat este posibil.

10) Juventus—Roma. Cu toate că Ju
ventus nu a pierdut încă pe teren pro
priu, Roma, cu forma pe care o deți
ne, îi poate furniza prima decepție de 
acest gen.

11) Catania—Torino. Sicilienii vor face 
tot ce e posibil pentru a obține vic
toria sau cel puțin un punct.

12) Mantova—Atalanta. Prima șansă
o are echipa gazdă.

★

Se reamintește particlpanților că me
ciul I al concursului nr. 42 din 20 oc
tombrie 1963, este SteagtU roșu—Siderur- 
gistul și nu 
a apărut în 
pă.

R.D.G.—R. P. Ungară 
afișele și fluturași! de

★

depunerea buletinelor

cum 
eta-

la

100.000 lei a obținut la premiul si 
alimentar I, participantul Dan Ion di 
București pe un bilet multiplu sfer

Premiile întregi și sferturi la tragere 
Loto-Central din 11 octombrie 1963 :

Premiul suplimentar I : 1 variantă sfert 
100.000 lei; Premiul suplimentar II : 2 
riante a 5.456 lei și 1 variantă a 1.364 
Categ. I: 7 variante a 8.712 lei și 3 
riante a 2.178 lei; Categ. a II-a: 12 
liante a 4.427 lei și 13 variante a 1.106 
Categ. a IlI-a: 45 variante a 1.267 lei și : 
variante a 316 lei; Categ. a IV-ă: 51 v< 
riante a 1.097 lei și 42 variante a 274 le 
Categ. a V-a: 63 variante a 915 lei și < 
variante a 228 lei; Categ. a Vl-a: 135 v< 
riante a 432 Iei și 85 variante a 108 le 
Categ. a Vil-a: 112 variante a 479 lei și i: 
variante ‘
variante

156.654 
tragerea

v* 
le 
v< 
v< 
le

A început 
concursul suplimentar Pronosport orga
nizat cu prilejul campionatelor europe
ne de volei.

Depunerea buletinelor pentru acest 
concurs se face pînă la 22 octombrie 
(inclusiv), partidele cuprinse în pro
gramul de concurs disputîndu-se în 
ziua de 23 octombrie.

Nu uitați ! Concursurile suplimentare 
au oferit totdeauna premii mari.

Depuneți-vă din timp buletinele IA- 
mănunte la agențiile Loto-Pronosport.

a 119 lei; Categ. a VUI-a: 
a 279 lei și 184 variante a 

lei report la Loto Central 
din 18 octombrie 1963.

FHONOEXPRES

La tragerea Pronoexpres 
brie 1963. au fost extrase 
toarele numere :

38 1 6 2
Numere de rezerva : 40
Fond de premii : 505.649

lt
69 le 

penii

o clondin 16 
din umâ urmt

Bnbilca redactată de Loto-Fronosport.



O victorie fără efect: Azi, pe stadionul Republicii, ia ora 15,30

PETROLUL—FENERBAHCE 1-0 (1-0) Rapld-Dcșihtaș, în T urneul balcanic

Finalul meciului. Petrolul presează și FI or ca, venit și el în atac, trimite balonul cu capul peste poartă.
Foto: Teodor Roibu

Pierzând la o diferență de trei puncte 
prima „manșă" a meciului eu Fener
bahce din cadrul „Cupei cupelor", Pe
trolul nu avea desigur o situație prea 
favorabilă în mtîlnirea-retur de la Plo
iești unde, în minutul 1 era de fapt 

—i pentru fotbaliștii turci și nicidecum 
O—0 cît arăta tabela de marcaj...

După 16 minute de joc, perspectivele 
deveniseră însă destul de bune: Dridea 
transformase o lovitură de la 11 metri, 
acordată în urma unui fault comis de 
apărarea oaspeților asupra lui Anton 
Muntcanu, astfel că Petrolul nu mai 
avea de recuperat decît 2 goluri, ceea 
ce, pe teren propriu și avînd în față 
încă 74 de minute de joc, nu mai era 
o sarcină atît de grea. Dar, în ciuda 
acestor condiții favorabile, care trebuiau 
să aducă în jocul ploieștenilor în pri
mul rînd calm și siguranță, Petrolul n-a 
acționat așa cum ne așteptam, ci a 
continuat să joace nervos, fără ori
zont, nereușind în felul acesta decît 
să domine teritorial, fără însă a-și crea 
a superioritate în joc, care să-i aducă 
ji ocazii de marcare.

La jocul obstructionist al oaspeților, 
sare au folosit toate iregularitățile po
sibile pentru a păstra avantajul luat la 
Istanbul .— faulturi, simulări, trageri 
de timp etc. — Petrolul, în loc să 
răspundă cu un joc în viteză, pe o zonă 
:ît mai largă, pentru a scoate apăra
rea turcă din dispozitivul ei, a acționat 
incet, pasînd lateral și adesea înapoi, 
i i încercînd să pătrundă frontal prin 
Înduri directe cu masivii jucători turci, 
?-> netrecut în special în jocul la înăl-

ȘTIRI...
In București se dispută duminici 

tonă interesante partide in cadrul eta- 
>ei a Vlll-a a categoriei A: Rapid— 
Oinamo Pitești și Progresul—CSMS 
'ași. Primul joc începe la ora 13,30 
ar cel de-al doilea la 15.30 pe sta
dionul „23 August".

Tot duminică este programat pe te- 
enul Gloria, la ora 11.30 un atractiv 
oc de categoria B: Metalul — Di- 
tamo Bacău iar pe stadionul Dinamo, 
de la ora 10, se dispută meciul de 
alegoria C dintre Dinamo Victoria 
lucurești și Muscelul Clmpulung.
lată acum și programul partidelor 

'in București din cadrul campiona- 
ului republican al juniorilor:
SSE iu. 2 — CSS Brașov (teren 

23 August" III ,ora 12); Rapid — 
linamo Victoria (stadion (Hulești, ora 
1); Dinamo București—Electrica Con
tanta (stadion Dinamo ora 12) t 
SS — Steaua (teren CPB I ora 
,45); Progresul — Viitorul Elect ro
tea (stadion Progresul ora 8,15); Me
dul — Victoria Giurgiu (teren „23 
ugust" ora 11,30).

13-7 (7-3}, consolidîndu-și poziția de 
fruntașă a clasamentului, (Em. Grozes- 
cu, coresp.)

> La sfîrșitul acestei săptămînl se va 
îslășura ultima etapă a turului cam- 
lonatelor republicane de handbal în 

Cum în seria I masculină (din care 
ic parte echipele bucureștene) s-au 
sputat toate partidele, duminică în 
apitală sînt programate numai jocuri 
minlne. Cele două meciuri fixate se 
>r juca în cuplaj pe terenul central 
Progresul” de la ora 10 : Electromcițl- 
stica—Constructorul Timișoara și Pro- 
resul—Tractorul Brașov.
• Marți s-a disputat ta Timișoara 
eciul feminin știința—C.S.M.Sibiu, ae- 
insat din etapa de duminică. Studen
ție timișorene au jucat bine și au ob- 
nut e victorie ia un scor, concludent 

time, cu capul. In asemenea condițiuni, 
Petrolul nici n-a ajuns decît rareori în 
situația de a trage la poartă. In prima 
repriză, de pildă, în care dominarea 
teritorială a fost mai evidentă, ploiește- 
nii n-au tras decît de 5 ori la poarta Iui 
Hazim, singurul șut precis — pe spa
țiul porții — fiind acela al lui Dri- 
dea, din 11 metri 1 Iar ca ocazii n-am 
mai putut nota decît faza din minutul 
38, cînd Badea, la cîțiva metri de 
poartă, a stopat inutil mingea, în loc 
s-o trimită cu capul direct în poartă. 
Jucînd distructiv și folosind doar con
traatacurile — tactică firească în depla
sare — turcii au acționat însă mai 
clar și atunci cînd s-au apropiat de 
poarta lui lonescu, cum s-a întîmplat 
în min. 6 și 28, au fost la un pas de 
a înscrie,

Nici repriza a doua n-a adus reviri
mentul așteplat. S-ar putea spune chiar 
că Petrolul a jucat și mai slab în a- 
ceasta parte a meciului, angrenîndu-se 
uneori și în jocul nesportiv practicat 
de oaspeți. Doar spre sfîrșitul partidei 
și mai ales între min. 75—85 Petrolul 
a atacat organizat, punînd realmente 
în dificultate apărarea turcă. Era însă 
tîrziu și, cum șutul lui Iulias din min. 
76 a întîlnit bara, rezultatul n-a mai 
putut fi schimbat.

De la Petrolul nu sîntem în măsură 
să remarcăm pe cineva. Poate doar 
pe lonescu, pentru cele cîteva intervenții 
din repriza a 11-a și pentru faptul că 
a fost singurul jucător de pe teren care... 
n-a comis iregularități. Ceilalți fotba
liști de Ia Petrolul au jucat sub orice 
critică. Fenerbahce a construit unele 
acțiuni reușite în partea a doua a 
jocului, iar unii dintre jucătorii ei, — 
Birol, Lefter, Nadim, Selim și Kuit — 
au arătat că posedă o tehnică bună, că 
știu ce să facă cu mingea (nu numai 
s-o arunce în tribună). Dar aceste 
lucruri s-au văzut rar, oaspeții prefe
rind să se apere cu orice mijloace, pro- 
vocînd nenumărate faulturi la mijlocul 
terenului, care, bineînțeles, au făcut 
ca aspectul jocului să fie cît se poate 
de neplăcut.

Arbitrul grec Janis Mihailidis (ajutat 
la tușă de compatrioții săi Antonios 
Daferekas și Georges Bales) a avut o 
sarcină dificilă, de care s-a achitat, în 
general, bine. Poate că ar fi realizat 
mai mult, împărțind mai puține aver
tismente și dietînd eliminarea de pe 
teren a jucătorilor recalcitranți. Iată 
și formațiile pe care le-a condus:

PETROLUL: IonesemPaltonțu, D.
Niculae, Florea-D. Munteanu, Marin 
Marcel-Badea, Iuhas, Dridea, A. Mun
tcanu, Moldoveanu.

FENERBAHCE: Ilazim-Ailtaș, Kuit, 
Ihsan-Ozer, Scrcf-Lefter, Nadim, Senol. 
Birol, Selim.

JACK BERAR1U

• Campionatul de calificare al orașu
lui București este virtual încheiat. 
Știința București a dispus, în meclul- 
tur, de Unirea F. Ace cu 31-19 (15-5). 
Jocul retur va avea loc joia viitoare 
Rezultatul lui însă, nu mai poate in
fluența clasamentul. Știința conduce 
detașat. Astfel că comisia orășenească 
a fixat pentru mîine, vineri șl dumini
că, finalele pe Capitală, între știința și 
Știința ICF, câștigătoarea seriei studen
țești. Meciul de mîine se va disputa 
pe terenul de la stadionul Tineretului, 
de la era 15.15.

Amănunte din jocurile categorici (
Seria Est

DINAMO SUCEAVA - MOLDOVA 
MOINEȘTI (6—1). Oaspeții au pier
dut la scor din cauza lipsei de expe
riență. Au înscris: La vrie în min. 14 
(din 11 m), 28, 74 și 77, Tavlesclii
(min. 43) și Barta (min. 67) pentru 
Dinamo, respectiv, Aldea (min. 66) 
(Romeo Munteanu, coresp.).

METALOSPORT GALAȚI - TEXTI
LA BUHUȘI (4—1). Metalosport a ju
cat mai clar și înaintașii săi au șutat 
mai mult la poartă. Punctele au fost 
realizate de Potolea (min. 2), Boghea- 
nu (min. 18), Călin (min. 44) și Leca 
(min. 63) pentru gazde, și Reich 
(min. 4) pentru Textila. Dumitru (Tex

UNIREA RACARI — C.F.R. ROȘIORI (0—1). 
Unicul gol al partidei a fost marcat de 
Flru în min. 12. (D. Țancu-coresp.).

Fază din meciul Tehnometal București—Metalul Pitești
tila) a ratat un 11 m în min. 70 
(T. Siriopol, coresp.).

UNIREA BOTOȘANI - MOLDOVA 
IAȘI (1—0). Joc frumos, specific de 
campionat. S-au ratat multe ocazii fa
vorabile de a înscrie. Unicul gol a fost 
înscris de Spiridon (min. 32). (T 
Ungureanu, coresp.).

CHIMIA ONEȘTI - LAMINORUL 
BRĂILA (1—2). Aproape 4000 de spec
tatori (mulți veniți din Brăila) au a- 
sistat la această partidă, în care cele 
două formații au avut perioade egale 
de dominare. Au marcat: Balaban (min. 
37 și 78) pentru oaspeți și Rădulescu 
(min. 57 dintr-un șut de la 40 de 
metri) pentru Chimia. (Gh. Gorun, 
coresp.).

RAPID MIZ1L - RULMENTUL BIR- 
LAD (2—1). Meciul s-a caracterizat 
printr-o continuă luptă între înainta
rea localnicilor și apărarea supraaglo
merată a Rulmentului. Cele trei go
luri au fost înscrise de: Ghițan (min 
39) și Bățău (min. 90 din 11 m) pen
tru Rapid, respectiv Răngeanu (min. 
84 autogol). (M. Piroșca, coresp.).

RAPID FOCȘANI - FLAMURA 
ROȘIE TECUCI (0—0). Rapid a domi
nat categoric, cum de altfel reiese și 
din raportul de cornere favorabil’ 
12—3. (A. Axente și Gh. Samoilă, 
coresp.).

Bogata activitate fotbalistică din 
această săptămînă continuă cu un nou 
joc internațional: azi după-amiază, cu 
începere de la ora 15,30 se dispută pe 
stadionul Republicii partida dintre Ra
pid București și Beșiktaș Istanbul în 
cadrul Turneului balcanic. Meciul de 
mîine (revanșă a celui disputat la 
Istanbul și terminat la egalitate, 0—0) 
este așteptat cu un justificat interes.

Fotbaliștii turci au sosit marți în 
Capitală, cu următorul lot de jucători: 
Ozcan și Necmi (portari), Erkan, Su- 
reya, Sabaliatin, Mustafa (fundași), 
Yuksel, Kaya (mijlocași), Husein, Gii- 
ven, Ahmet, Suat, Sânii, Iusuf, Rahmi 
(atacanți). Dintre acești jucători, Oz
can, Sureya, Sabahatin, Kaya și Suat 
(despre care se spune că este cel mai 
bun jucător turc la ora actuală) sînt 
internaționali A. In plus, Erkan, Yuksel 
și Giiven au făcut parte din echipa de 
tineret iar Sânii, Iusuf și Mustafa au 
jucat în reprezentativa Turciei (ama
tori). Ieri dimineață, Beșiktaș a făcut 
un antrenament pe stadionul Repu

Seria Sud
TEHNOMETAL BUCUBEȘTI — METALUL 

PITEȘTI (2—3). In prima leprizâ, bucure,- 
tenii au jucat mai bine și, folosind din 
plin cele douâ extreme, și-au concretizai 
superioritatea prin punctele marcate de 
Burcea (min. 15) autogol și Popescu (min, 
35). Mulțumiți de rezultat, ei nu mai !n« 
sistă dupâ pauzâ și, în plus, apârarea 
greșește elementar, pormițînd metalurgiștl- 
lor sâ înscrie de trei ori. (Sora în min 
55 șl 84, Cebuc în min. 85). (A Zamfirescu* 
coresp.).

FLACARA ROȘIE BUCUREȘTI — PORTUL 
CONSTANȚA (3—0). Joc frumos, dinamic, 
desfășurat într-o perfectâ sportivitate. Vic« 
toria este pe deplin meritată. De altfel sco
rul putea fi mai mare. Au înscris : Florescu 
(min. 43 și 80), Călin (min. 47). (N. Tocacek- 
coreso.).

ELECTRICA FIENI — MUSCELUL CIMPU- 
LUNG (2—1). Meci echilibrat. Au marcat » 
Chlva (min. 43) șl Preda (min. 70) pentru 
Electrica, respectiv Apostol (min. 81k 
(Avram Gheorghe-coresp.l.

ELECTRICA CONSTANȚA — FBOGRESUL 
ALEXANDRIA (1—1). Echipa locală a latal 
multe ocazii. Progresul a arătat o bună 
concepție de joc, dar s-a comportat ne
sportiv. Au înscris : Șoangher (min. 23) 
pentru oaspeți și Datcu (min. 82) din llm 
pentru Electrica. (Cornel Popa-coresp.).

VICTORIA GIURGIU — DINAMO VICTORIA 
BUCUREȘTI (3—1). Echipa locală a obținu) 
o frumoasă șl meritată victorie In confrun 
tarea cu Dinamo Victoria București, nne 
din fruntașele seriei. Glurgluvenii și-au im
pus încă din primele minute superioritatea, 
printr-nn joc organizat, simplu, el avînd 
In Nicolae Pavel un bun coordonator. In 
plus, gazdele au beneficiat de o pregătire 
fizică excepțională. Șl dinamoviștii au Ju
cat bine. Insă acțiunile lor an purtat am
prenta încetinelii. Nesiguranța portarului 
dinamovist Florea a contribuit și ea la In- 
frîngere. Golurile au fost marcate de către 
Nicolae Pavel in min. 8, Grozea, min. 41 
— un gol foarte frumos prin întoarcere — și 
Lungu, min. 85 pentru Victoria, respectiv 
Iorgulescu — autogol, min. 27. (D.C.).

Seria Vest

STEAUA ROȘIE SALO NT A - ELEC
TROPUTERE CRAIOVA (0-1). In 
prima repriză, jocul a. fost echilibrat. 
La un contraatac, oaspeții au înscris 

blicii sub conducerea noului său an
trenor, fostul internațional austriac 
Melchior, iar ieri după-amiază oaspeții 
au asistat la jocul Petrolul — Fener
bahce. Intr-o discuție pe care am avut-o 
cu dl. Sadri Usuglu, managerul echi
pei, am aflat că Beșiktaș este actual
mente cea mai în formă dintre echipele 
turce și că toți jucătorii sînt dornici 
să ofere publicului bucureștean un joc 
de calitate.

Rapidiștiî s-au pregătit cu multă 
grijă pentru acest joc. Formația lor 
probabilă este următoarea: Andrei — 
Lupescu, Motroc, Greavu — Dinu, C. 
Dan — Codreanu (Dumitriu), Ozon, 
lonescu, Georgescu, Kraus.

Sperăm, alături de numeroșii simpa- 
tizanți ai echipei feroviare și de toți 
iubitorii fotbalului de la noi, că Rapid 
se va comporta azi la înălțimea fru
mosului prestigiu de care se bucură și 
că va adăuga palmaresului său o va
loroasă victorie internațională.

Intîlnirea va fi condusă de arbitrul 
iugoslav V. Piepan.

in min. 35 prin Păunescu. După pauză, 
gazdele au forțat egalarea, dar oas
peții s-au apărat supranumeric. In min. 
56 Fîță (Electroputere) și Szatmari 
(Steaua roșie) au fost eliminați pentru 
lovire reciprocă. (Gh. Codrău și Ion 
Negruțiu, coresp.).

ELECTROMOTOR TIMIȘOARA— 
METALUL TR. SEVERIN (0-1). Joc 
de nivel mediocru. Gazdele au dominat 
70 de minute, dar atacul lor a fost 
ineficace. Unicul punct a fost înscris 
în min. 1 de Jimboreanu. (St. Marcu, 
coresp.).

TEBA ARAD - PANDURII TG. JIU 
(0—0). Joc bun. Teba a dominat mai 
mult, însă înaintașii săi au ratat ocazii 
clare. (St. lacob, coresp.).

C.F.R. ARAD - VICTORIA CALAN 
(0—0). Joc slab, presărat cu durități, 
înaintarea echipei gazdă n-a dat sa
tisfacție. (1. Ștefan, coresp.).

S1DERURG1STUL UUNEDOARA- 
VAGONUL ARAD (1—0). 6000 de 
spectatori au asistat la un meci de 
nivel tehnic mediocru. S-a luptat pentru 
rezultat, neglijîndu-se latura tehnică. 
In prima repriză gazdele au dominat 
mai mult și au reușit să înscrie prin 
Covaci, in min. 40. (Albu Voicu, 
coresp.)

MINERUL DEVA - TRACTORUL 
CORABIA (0—2). Localnicii au jucat 
fără voință. Tractorul a luptat mult 
pentru cele două puncte și a reușit 
să le obțină prin golurile înscrise de 
Popescu (min. 13) și Oblemenco (mm. 
46). In min. 83 Buciuceanu (Minerul) 
a ratat o lovitură de la 11 m. (]. Si- 
mion, coresp.).

Seria Nord
UNIREA DEJ — METALURGISTUL BAIA 

MARE (8—0). După două înfrîngeri conse
cutive echipa din Dej a jucat la valoarea 
ei reală. Au înscris : Bujor (3), Goran (4) șl 
Găbudeanu. (A. Contrai — coresp.).

RECOLTA CĂREI — CHIMICA TIRNAVENI 
(6—1). Gazdele, cu toate că au cîștigat lo 
scor, au avut în față un adversar care s-a 
lăsat greu învins, a contraatacat deseori 
și periculos. Pentru Recolta au marcat 
Fischer (min. 5), Bohoni (12 și 45), Szabo 
(38), Peț II (75) și Haulier (80) iar pentru 
Chimica, Marinaș (34). (T. Silaghi — co* 
resp.).

TEXTILA SF. GHEORGHE — GLORIA BIS
TRIȚA (2—1). Localnicii au obținut o victorie 
pe deplin meritată, în urma unui joc în 
care majoritatea timpului au avut iniția
tiva. Punctele au fost realizate de Paf 
(min. 2), Cios (20) pentru Textila și Ciocan 
(74). (Gh. Brtotă și Z. Pap — coresp.).

METROM BRAȘOV — MINERUL BAIA SPRIE 
(0—2). Echipa minerilor maramureșeni a ob
ținut o frumoasă și meritată victorie. Oas
peții au aplicat bine sistemul de așezare 
1—4—2—4 șl au atacat cu succes. Golurile 
au fost marcate de Csompa (min. 38) și 
Balaș (53). (V. Secăreann — coresp.).

MINERUL BIHOR — RAPID TG. MUREȘ 
(2—1). Scorul cu care s-a încheiat partida- 
nu reflectă situația de pe teren. Gazdele 
au jucat cu mult mai bine decît oaspeții, 
au atacat mult dar apărarea «bloc* a Ra. 
pidului și barele au împiedicat marcarea- 
mai multor goluri. Rezultatul a fost stabilii 
de Făcăleț (min. 38), Pe tried (63) și res
pectiv Micko (90). (M. Domițian — coresp.).

SODA OCNA MUREȘ — FAIANȚA SIGHIȘOA
RA (1—0). Localnicii nu au reușit să-și fruc
tifice numeroasele ocazii de gol decît o- 
singură dată prin Netea în min 77. Spec
tatorii au plecat dezamăgiți de jocul prac
ticat de ambele formații. (Gh. T aut an — 
coresp).
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ECHIPELOR BULGARE

„Săptâmina sportivă internationals'*

Aurei Vernescu și Simion Ismailciuc 
cîștigători ai medaliilor de aur

Fotbal pe glob
IERI LA ATENA:

Grecia — Polonia 3—1 (2—0). Au 
marcat: Lukanis, Sideris (11 m.) și 
Petridis, respectiv Papuridis (autogol).

Au mai rămas doar cîteva zile pînă 
la cea de a Vl-a ediție a campionate
lor europene de volei. După o perioadă 
de 8 ani, țării noastre vecine și prie
tene, Romînia, îi revine cinstea de a 
organiza din nou un campionat de o 
atît de mare anvergură. Anul acesta 
însă campionatele suscită un interes 
incomparabil mai mare întrucît finalele 
de la București și Constanța au loc în 
anul preolimpic. De asemenea, este cu
noscut faptul că la București va fi de
semnată cea de a 4-a echipă masculină 
care, alături de U.R.S.S., Cehoslovacia 
și Romînia, vor lua parte la Olimpiada 
de la Tokio, —r la Constanța echipa 
clasată pe locul ill va obține dreptul 
de a concura la turneul feminin olimpic.

Ambele reprezentative bulgare nu
tresc speranța de a vedea în anul 
viitor îndepărtata țară a „Soarelui 
Răsare".

Reprezentativele bulgare, ca de alt
fel și celelalte formații înscrise la 
campionate, au intrat în ultima fază 
a pregătirilor. Antrenamente zilnice, 
o serie de întîlniri internaționale — 
iată ultimele noutăți în legătură cu pre
gătirile echipelor bulgare. Băieții au 
susținut cu succes cîteva partide în 
R.D.G., după care au înfruntat acasă 
reprezentativa orașului Leningrad. A- 
preciem comportarea lor în meciul cu 
voleibaliștii sovietici doar ca satisfăcă
toare. în comparație cu campionatul

AGENDĂ
MODIFICĂRI ÎN PROGRAMUL 

JOCURILOR
In programul Seriei a IV-a (mascu

lină), care se dispută la Tg. Mureș 
cu începere de luni 21 octombrie, au 
intervenit o serie de modificări. Pro
gramul este acum următorul:

Luni 21 octombrie
Bulgaria — R.F. Germană
Franța — Turcia

Marți 22 octombrie
Danemarca — Turcia
Bulgaria — Franța

Miercuri 23 octombrie
R.F. Germană — Danemarca
Turcia — Bulgaria

Joi 24 octombrie
Danemarca — Bulgaria
R.F. Germană — Franța

Vineri 25 octombrie
Franța — Danemarca
Turcia — R.F. Germană

TURNEUL ZONAL DE ȘAH 
DIN OLANDA

După 10 runde, în turneul zonal de 
șah de la Ensohede (Olanda) în frun
tea clasamentului se află Gligorici 
(Iugoslavia) și Darga (R.F. Germană) 
cu cîte 6‘/2 puncte. Urmează Penrose 
(Anglia) cu 6 puncte și o partidă 
întrerupta, Lengyel (R.P. Ungară) 
5‘/j puncte etc.

Hocheiștii fruntași au
9 9

program international in
De eîtva timp, Iotul nostru repre

zentativ de hochei pe gheață parti
cipă la antrenamente comune și sus
ține o serie de Jocuri amicale de 
verificare în R.S. Cehoslovacă. Pe de 
altă parte, vizitatorul care ar trece 
iu aceste zile pe la patinoarul arti
ficial din parcul „23 August” ar 
putea să constate că aci se desfă
șoară o intensă activitate de pregă
tire a acestei baze: se retac unele 
instalații șl se adun o serie de îm
bunătățiri amenajărilor existente. 
Toate acestea sînt indicii certe că nu 
mai e multă vreme pînă cînd iubi
torii hocheiului pe gheață vor avea 
prilejul să urmărească primele între
ceri în acest sport.

Discutînd această problemă cu tov. 
Vasile Militaru, secretarul general al 
F.R.H.P., am putut afla o serie da 
amănunte legate de activitatea ce se 
va desfășura în cursul actualului 
sezon.

Sezonul de hochei pe gheață va fi 
inaugurat la sfîrșitul acestei luni cînd 
vom putea vedea evoîuînd o echipă 
de club din Suedia. Este vorba de 
formația Fărjestads B.K., care acti
vează în seria B a campionatului 
secund al Suediei. în componența 
acestei formații intră și portarul se
cund al echipei reprezentative a Sue
diei, Hăggroth.

Nici nu se va încheia bine turneul 
hocheiștilor suedezi în țara noastră 

mondial din anul trecut în formația 
masculină bulgară au intervenit nume
roase modificări. Numai 5 din acei care 
la Moscova purtau tricoul cu stema țării 
au sosit la Tg. Mureș. Aceștia sînt: Ase- 
nov, Joțev, Constantinov, Panteleev și 
Srîndev. Iată și numele celorlalți com- 
ponenți: B. Ghiuderov (avînd și funcția 
de antrenor secund), Gospodinov, Di
mitrov. T. Ivanov, Karov, Koritarov, 
Kraicev. Căpitanul de anul trecut al 
echipei D. Zahariev însoțește pe volei
baliști în calitate de antrenor princi
pal.

Credem că mai multă „bătaie de cap" 
vom avea cu reprezentativa noastră fe
minină care, recent, a suferit trei în- 
frîngeri consecutive în deplasare în 
fața formației R.D.G.. Actualmente an
trenorul M. Dimitrov depune toate efor
turile pentru a întări formația, de a 
face pe jucătoare să fie încrezătoare în 
propriile lor posibilități. In această di
recție au fost obținute unele rezultate 
pozitive, ele puțind fi observate în în- 
lîlnirile disputate nu de mult cu re
prezentativa feminină a orașului Lenin
grad. Antrenorul M. Dimitrov are in 
vedere un număr de 13 candidate pen
tru! lotul național: Andonova, Ber- 
kovska, M. Gheorghieva, Mihailova, 
Ralghelova, Stanceva, Ceakîrova, la- 
neva, Doiceva, L. Markova, Naidenova, 
V. Romanska și Paunova (primele 8 
au luat parte la campionatul mondial 
de Ia Moscova).

V. BOJfKOV 
ziarist bulgar

MotocicHștit iugoslavi 
concurează la Hunedoara și Sibiu

Perko Drago și Dzudovic Slobodan — 
cei doi valoroși dirt-track-iști din H.S.F. 
Iugoslavia care au concurat duminică și 
marți în Capitală — vor evolua in cadrul 
unui concurs sîmbăta dupâ-amiazâ la Hu
nedoara. Apoi, duminică la amiază, ei vor 
participa la o nouă întrecere internațio
nală organizată la Sibiu o dată cu des
fășurarea fazei a IV-a — ultima — a cam
pionatului republicau de dirt-track. La a- 
ceste întreceri vor fl prezenți și cei mai 
valoroși specialiști al probei din tara 
noastră.

PE SCURT
• Orașul Lima (Peru) va găzdui în 

luna martie a anului viitor campionatul 
mondial feminin de baschet. Pînă în 
prezent și-au anunțat oficial participa
rea : U.R.S.S., S.U.A., Franța, Canada, 
Japonia, Brazilia, Chile, Argentina, Ita
lia și Olanda. Se așteaptă confirmări din 
partea federațiilor din R.S. Cehoslovaca, 
R.P. Ungară, R.P. Polonă, R.P. Bulgaria, 
Paraguay și Mexic.

• Cunoscutul pugilist negru Ray Su
gar Robinson, fost campion mondial la 
cat. mijlocie, și-a început turneul în 
Franța, întilnind la Paris pe Armand 
Vanucci. în ciuda celor 43 de ani, Ro
binson a arătat o pregătire remarcabilă, 
obținînd după 10 reprize victoria la 
puncte.
• Competiția de înot (mare fond) des

fășurată de-a lungul a 40 km pe Canalul 
de Suez, între punctul Kabrit și lacul A-

și o altă întrecere internațională îl 
va aștepta pe reprezentanții țării 
noastre: dubla intîlnire Intre echipele 
reprezentative ate R.P. Rotnîne și 
R.F. Germane, care va avea loo în 
zilele de 2 și 3 noiembrie în R.F. 
Germană. Meciul se înscrie pe linia 
preocupărilor forului nostru de spe
cialitate de a asigura jucătorilor frun
tași întîlniri cu adversari puternici.

După această dublă întîlnîre, lotul 
reprezentativ își va continua pregă
tirile împreună cu echipa de tineret 
a țării noastre, căreia și în acest an 
f se acordă o atenție deosebită. Tine
rii hocheițfi au asigurat un program 
internațional destul de bogat, care 
va contribui în mod cert la ridicarea 
valorii lor tehnice și tactice. Astfel, 
echipa de tineret a țării noastre va 
disputa două focuri în R.P. Polonă 
(revanșa partidelor susținute anul 
trecut fa București), după care va 
avea loc meciul dintre prima selec
ționată a R.P. Bulgaria și formajia 
de tineret a R.P. Romîne.

Sfîrșitul lunii noiembrie ca și în
treaga lună decembrie vor constitui 
o perioadă de timp în care lotul nos
tru reprezentativ va avea o bogată 
activitate. Seria jocurilor internațio
nale va fi continuată cu un bogat 
turneu în R.D. Germană, Austria, Iu
goslavia, R.F. Germană și [talia. Cu 
acest prilej Jucătorii noștri vor evo
lua în orașe în care hocheiul pe

TOKIO, 16 (Agerpreș).
AUREL VERNESCU și 

SIMION ISMAILCIUC, 
cei doi canotori romîni 
prezenți la întrecerile 
„Săptămlnii sportive inter
naționale", au terminat 
victorioși în finalele dis
putate miercuri pe lacul 
Sagami de lingă Tokio. 
Vernescu a ciștigat deta
șat proba de caiac 1000 m 
In 4:03,79/100. fiind urmat 
de Fritz Briei (R.F.G.) — 
4:06.641100 și Dragan De- 
sanici (Iugoslavia) 
4:11.601100.

Simion Ismailciuc s-a 
clasat pe primul loc la ca
noe 1000 m, realizind 
timpul de 5:14.371100. In 
urma lui au sosit Jurgen 
Glissman (R.F.G.) — 
5:16.11il00 și japonezul 
Daisaburo Honda — 
5:27,92/100.

Sportivii romîni înche
ie astfel cu un bilanț re
marcabil participarea lor 
la marea competiție pre- 
olimpică de la Tokio. Din 
cei nouă reprezentanți ai 
noștri, patru au obținut 
medalii de aur : lolanda Balaș la să
ritura In înălțime, Valeria Bularca la 
lupte clasice — categoria ușoară. Aurel 
Vernescu și Simion Ismailciuc la caiac- 
canoe. Boxerul Constantin Ciucă s-a 
situat pe locul doi la categoria muscă, 
luptătorii l. Alionescu (cocoș) șl C. 
Turturea (muscă) pe locurile 5 și, 
respectiv, 6. Nu s-au clasat luptătorul 
Ion Cernea și boxerul Florea Pătrașcu.

Concursul feminin de gimnastică a 
fost dominat de sportivele sovietice. In 
formă excelentă, campioana mondială 
Larisa Latînina a ocupat locul întîi cu 
77,330 puncte. Coechipiera sa Muratova

mer, a revenit înotătorului egiptean Mo
hamed Zeitun, care a parcurs distanța în 
lOh 06:35,0. Pe locurile următoare s-au 
clasat coechipierii săi Nabil și El Chazli 
cu lOh 12:05,0. Iugoslavul Milan Konic și 
englezul James au abandonat. La startul 
competiției au fost prezenți 31 de înotă
tori din 13 țări.

e Boxul profesionist a făcut o nouă 
victimă. în cadrul unei reuniuni desfă
șurate în orașul Baltimore, „greul” Vay- 
ne Bethea l-a făcut k.o. în rundul 9 pe 
Ernie Knox. Acesta din urmă a fost 
transportat în nesimțire la spital. El ur
mează să fie supus unei intervenții chi
rurgicale, starea sa fiind foarte gravă.
• Continuîndu-și turneul în Spania, 

echipa de hochei pe iarbă a Pakistanu
lui a jucat la Madrid cu echipa S. K. 
Campo. Oaspeții au obținut victoria cu 
scorul de 3—0.

un bogat 
acest sezon

gheață se bucură de o veche tradi
ție, intîlnind formații în componența 
cărora intră și Jucători profesioniști 
Turneul va începe cu două întîlniri 
Berlin—București, la Berlin și Dres- 
da, după care va continua cu jocuri 
în orașele Klagenfurt, Innsbruck, 
Viena, Graz, Ljubljana, Jesenice, Kre
feld, Dusseldorf, Bolzano etc. La 
sfîrșitul lunii decembrie sînt progra
mate întîioiri cu selecționatele R.D 
Germane și Iugoslaviei, la Berlin și, 
respectiv, Belgrad.

După cum se vede, cu toate că nu 
este vorba decît de prima parte a 
sezonului, programul cuprinde foarte 
multe jocuri, ceea ce va asigura 
menținerea jucătorilor noștri fruntași 
într-un ritm de pregătire intens, în 
așa fel îneît ei să se poată prezenta 
Cît mai bine la examenul pe care îl 
vor da cu prilejul Jocurilor Olimpice 
de iarnă. înaintea acestui eveniment, 
hocheiștii noștri fruntași vor mai sus
ține însă cîteva „examene" serioase, 
dintre care cităm: întîlnirile de la 
București cu selecționata de tinerel 
a R.S. Cehoslovace și cu reprezenta
tiva Finlandei (in a doua Jumătate 
a lunii ianuarie 1964), precum și 
tradiționala „Cupă a orașului Bucu
rești", ia care se anunță o partici
pare masivă și de valoare.

Și apoi... încă o plecare, de data 
aceasta spre Innsbruck, la Olimpiadă!

CALIN ANTONESCU

lolanda Balaș In Japonia, lat-o pe recordmana 
lumii oferind autografe.

(Foto: Pan-Asia)

locul doi — 76,530 puncte, iar ceho
slovaca Vera Ceaslavska, locul trei cu 
76,598 puncte.

O mare surpriză s-a înregistrat In 
cursa ciclistă de fond desfășurată pe o 
distanță de 182 km. Tînărul alergător 
japonez Marahi Omiya a reușit să-l 
învingă la sprintul final pe cunoscutul 
alergător francez Francis Bazire. A- 
mîndoi au fost cronometrați cu timpul 
de 5h 12:19,0. Un alt alergător francez 
Lucien Aimar, care pornea favorit in 
această cursă, a sosit al cincilea, la a- 
proximativ 6 minute după învingători.

Rezultate la alte discipline sportive: 
PENTATLON MODERN Richard Stolle 
(S.U.A.) 4 565 puncte; echipe: 1. Sue
dia 13595 puncte, 2. S.U.A. 13 471 
puncte. 3. Japonia 12 594 puncte.

VOLEI, masculin: Japonia—U.R.S.S. 
3—1 (15-13, 17-15, 16-18, 15-8); femi
nin : U.R.S.S.—R.S. Cehoslovacă 3—0 
(15-6, 15-11, 15-13).

SCRIMA, floretă femei: Hoffman 
Geraldino, Calvet — Zîtto, Mengalio 
(Franța); SPADA: Bourquart (Franța).

PREȘEDINTELE FIFA, Stanley Hous, șl 
președintele Uniunii europene de fotbal 
(UEFA), Gustav Wiederkehr. au acceptai 
propunerea antrenorului chilian, Fernando 
Riera, de a se organiza un mec! intre se
lecționata .Restul lumii** șl reprezentativa 
Iugoslaviei. Beneficiile nete ale acestui 
meci care se va disputa în a doua dumi
nică din luna aprilie 1934, vor fi destinate 
construirii de terenuri sportive la Skoplje, 
oraș care a fost distrus de cutremurul de 
pămîaf din 26 iulie.

IN VEDEREA Jocurilor Olimpice de vară 
din anul viitor, o societate de taxiuri din 
Tokio a obligat șoferii să învețe noțiuni 
elementare de engleză și alte limbi străine. 
De asemenea, pentru a distra 'pe oaspeții 
din străinătate, șoferii vor trebui să cu
noască un număr de... anecdote 1

RAFAEL OSUMA (Mexic) a fost desemnat 
drept cel mai bun tenisman amator al anu
lui în statistica anuală publicată, săptă- 
mîna trecetă, de ziarul englez „Dally Tele
graph". Ciștigâtorul turneului do la Wim
bledon. americanul McKinley, ocupă locul 
secund, iar australianul Roy Emerson locul 
al treilea. Clasamentul celor mal bune ju
cătoare de tenis din lume are următoarea 
înfățișare : 1. Margaret Smith (Australia) : 
2. Lesley Turner (Australia) ; 3. Marla 
Bueno (Brazilia).

SUFERIND o întindere musculară, vete
ranul fotbalului englez, Stanley Matthews, 
a susținut numai trei meciuri în actualul 
campionat englez în echioa Stacke City. 
Acest fapt nu a împiedicat ziarul .Sunday 
Times' să propună ca Matthews să fie 
inclus în echipa Angliei care va întîlni Ia 
23 octombrie selecționata .Restul lumii". 
„Regulamentul permite înlocuirea jucători
lor, în cursul acestui meci — scrie ziarul 
— astfel incit Matthwes ar putea fi schim
bat după o jumătate de oră de joc. Pre
zența lui pe teren ar fi memorabilă atit 
pentru jucătorii cît și pentru spectatorii 
acestui meci".

SECRETARUL general al Federației Inter
naționale de baschet, William Jenes, a 
anunțat intenția de a se organiza un meci 
între echipa câștigătoare a „Cupei cam
pionilor europeni" și a selecționată alcă
tuită din cel mai buni jucători ai celorlalte 
echipe participante la această competiție.

CONDUCĂTORII clubului italian de fotbal 
A. C. Mantova au ajuns la concluzia că 
nu e bine ca jucătorii să călătorească cu 
automobilul, întrucît aceasta dăunează 
menținerii condiției fizice. In consecință, 
clubul a cumpărat și a pus Ia dispoziția 
tuturor jucătorilor săi... biciclete, cu care 
aceștia sînt obligați să circule prin oraș 
sau să vină la antrenamente.

IN CUPELE EUROPENE...

Marți și miercuri s-au disputat 
cîteva întîlniri în cadrul „Cupei cupe
lor” și „Cupei orașelor tîrguri". lată 
rezultatele înregistrate:

„CUPA CUPELOR"

Manchester United — Willem II 
(Olanda) 6—1 (3—1). în primul joc, 
rezultatul a fost egal: 1—1. S-a ca
lificat Manchester United.

Barcelona — Shelbourne (Irlanda) 
3—1 (1—1). Cum echipa spaniolă a 
cîștigat și în prima întîlnîre (2—0), 
ea s-a calificat pentru optimi.

Dinamo Zagreb — Linzer A.K. 1—0 
(în primul joc: 0—1). Se va juca un 
al 3-lea meci.

Odense — Olympique Lyon 1—3 
(Tn prima întîlnîre: 1—3).

Tragerea la sorți a „optimilor" com
petiției va avea loc mîine la Taragena 
(Spania). Tot mîine vor fi trase la 
sorți și meciurile „optimilor" „Cupei 
campionilor europeni"

„CLJPA ORAȘELOR TÎRGURI“
Sheffield Wednesday — Utrecht 

(Olanda) 4—1 (2—0). în prima în- 
tîlnire formația engleză a cîștigat 
exact cu același scor : 4—1 (2—0), 
ealificîndu-se pentru finala grupei I

FO Lausanne — Hearts (Scoția) 
3—2, după prelungiri. Al treilea meci 
(în primele s-a înregistrat ^celași 
scor: 2—2). Lausanne s-a eJ;*Gat 
pentru finala grupei a IV-a (cu Jb- 
ragosa).

O.F.K. Beograd — Juventus Torino 
2—1 (0—0). In primul meci: 1—2. 
Se va disputa un al 3-lea joc.

Hertha (R.F.G.) — A. S. Roma 1—3 
(primul meci).

• In primul meci din competiția 
neoficială „Cupa Mondială" : AC Milan 
FC Santos 4—2 (2—0). Au asistat 
90.000 spectatori. Arbitru : Harweliner 
(Austria). Au marcat: Trapattoni (min. 
5), Amarildo (min. 15, 66) și Mora 
(min. 81), respectiv Pele (min. 57, 
83 din 11 m.).

MILAN : Ghezzi — David, Trebbi
— Pelagalli, Maldini, Trapattoni — 
Mora, Lobehi, Altafini, Rivera, Ama
rildo.

SANTOS : Gilmar — Lima, Mauro, 
Geraldino, Calvet, Zitto, Mengalio
— Dorval, Coutinho, Pele, Pepe.

Returul la 14 noiembrie la Sao Paulo.
O La Nice : Sel. diviziei B franceze

— Sel. diviziei B italiene 3—3.

LA LENINGRAD există un muzeu al bo
xului. Aici sînt expuse portretele celor mal 
buni boxeri de la incepului Introducerii 
acestui sport in Bucla și pînă Sn prezent. 
De asemenea, sînt expuse numeroase al
bums ca totogralil și tăieturi din ziare. 
Biblioteca cuprinde peste 1000 de volume 
de specialitate.

STAȚIUNEA de sporturi de iarnă Porțiile 
din Chile a lost desemnata ca loc de des
fășurare a viitoarelor campionate mondiale 
de schi la probele alpine. După cum se 
știe, această hotărîre a F.I.S. este viu cri
ticată în Europa, deoarece concursurile ur
mează să se desfășoare !n luna august, 
cînd pe continentul nostru nu exista pic de 
zăpadă. Pentru a aplana nemulțumirile, 
F.l.S. a hotdrîrt ca reprezentanții țârilor 
europene să sosească la Porțiile cu 3 săp- 
tamîni Înainte do începerea campionatelor...

O PRECIZASE privind istoria hocheiului. 
S-a constatat că primele regn!! de joc ale 
acestei discipline au tost elaborate de stu
denții universității din Montreal. Aceasta 
s-a întâmplat în anul... 1875

WILMA RUDOLPH spera ca șl la între
cerile olimpice de la Tokio să urce pe' po
diumul învingătoarelor, in consecință, ea 
a reluat zilele trecute antrenamentele în 
orașul său natal Clarksville, unde Wilma 
activează ca profesoară.

LOVITURA de începere în meciul de fot. 
bal R. D. Germană — R. P. Ungară caro 
se dispută sâmbăta ia Berlin în cadrul „Cu
pei Europei" va ti dată de prima cosmo
naută din lume. Valentina Tereșkova.

LA LOS ALȚOS s-au organizat campiona
tele de înot ale S.U.A. rezervate copiilor. 
Unele rezultate obținute sînt demne de re
ținut. Categoria pînă la iO ani : 100 m li
ber : Peterson 1:08,3 ; 100 m spate : Stewart 
1:22,5. Categoria pînă ia 12 ani r 100 m li
ber : Hewitt 1:06,â ; 200 m liber: Hewitt 
2:27,9. Categoria pînă la 14 ani : 100 m 
liber : Watson 1:02,4, Seidel 1:02,5 ; 400 m 
liber : Watson 4:57,9 ; 100 m spate : Laeskus 
1:14,7 ; 100 m fluture : Kvarnstrom 1:10,4.

PENTRU UNELE probe din cadrul jocu
rilor Olimpice de iarnă de ia Innsbruck 
toate biletele au fost epuizate tn cîteva 
zile. Este vorba do întrecerile de patina] 
artistic și săriturile de la trambulină.

HI CAZUL cînd orașul Lyon va ft desem
nat să organizeze jocurile Olimpice do 
vară din 1968, tuturor țărilor li se garan
tează acordarea vizelor de intrare în 
Franța — a declarat Maurice Herzog, se
cretar de stat pentru problemele sportive 
din Franța.
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