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i Tineri și tinere!

j Participați cu lojii 
| la „Concursul 
j pentru Insigna 
j de Polisportiv"!
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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA!

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R.P.Romînd
„16 Februarie" de pe Argeș
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Au trecut aproape trei ani de cînd tovarășul Gheorghe 

Gheorghiu-Dej și alti conducători ai partidului și statului 
nostru au vizitat valea Argeșului, examinînd amplasamentul 

își schema de amenajare a hidrocentralei de pe acest rîu. Țara 
întreagă a aflat atunci că acolo, în inima munților, se va 
înălța încă una din mărețele construcții ale socialismului. In 
scurtă vreme, pe locurile sălbatice ale cheilor Argeșului a 
început să se desfășoare activitatea însuflețită caracteristică 
marilor șantiere. Tot ceea ce au realizat în acest răstimp 
miile de constructori le dă temei să spună acum „Cuvîntul 
partidului devine faptă I". Nu peste multi ani, hidrocentrala 
de pe Argeș își va trimite prețioasa energie electrică economiei 
noastre în plin avînt.

Vineri, 18 octombrie 1963, constructorii au avut din nou 
oaspeți dragi. Tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion Gheor- 
ghe-Maurer, Gheorghe Apostol, Nicolae Ceausescu, Chivu 
Stoica, Gh. Gaston Marin au făcut o vizită la șantierul Hidro
centralei „16 Februarie" de pe Argeș. Conducătorii de partid 
și de stat au fost însoțiți de tovarășii Ștefan Matei, prim- 
secretar al Comitetului regional Argeș al P.M.R., Constantin 
Sandu, președintele Comitetului executiv al Sfatului popular 
regional, de activiști de partid și de stat

La Corbeni, unde se află conducerea grupului de șantiere, 
oaspeții au fost întîmpinați de ministrul minelor și energiei 
electrice, Bujor Almășan, Nicolae Gheorghiu, adjunct al minis
trului, Adalbert Gilbert, director general al întreprinderii 
de construcții hidrotehnice, Nicolae Ștefan, șeful grupului de 
șantiere, Radu Gaube, inginer-șef adjunct. Alexandru Nou- 
rescu, inginer-șef al Institutului de studii și proiectări hidro
energetice, Francisc Anton, secretarul Comitetului de partid al 
șantierelor, de ingineri și specialiști.

La sediul conducerii șantierelor, tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și celorlalți conducători de partid și de stat 
le-au fost prezentate de către șeful proiectului, ing. Mircea 
Sipiceanu, soluțiile adoptate pentru construirea acestui im
portant nod hidroenergetic proiectat în întregime în țara 
noastră, precum și stadiul actual al lucrărilor.

Hidrocentrala de pe rîul Argeș va avea o putere instalată 
de 220 MW, iar producția ei anuală va fi de 400 milioane 
kWh. Potențialul hidroenergetic al Argeșului va fi utilizat pe 
o distanță de 25 km, iar pentru mărirea debitului de apă vor 
fi captate Topologul, rîul Doamnei, Vilsanul și alte rîuri de 
munte ale căror ape vor fi dirijate spre lacul de acumulare 
prin albii subterane măsurînd 28 km. Lacul de acumulare, lung 
de 14 km, va avea un volum de cca. jumătate miliard metri 
cubi de apă. Specialiștii au relevat și alte avantaje ale cons
truirii acestui nod hidroenergetic. Se creează astfel posibili
tatea irigării în viitor a peste 100 000 hectare în bazinul Arge
șului, vor fi ferite de inundații importante suprafețe de teren 
agricol, se va asigura mărirea debitului de apă pentru ali
mentarea Capitalei.

Au fost vizitate apoi principalele obiective ale acestui 
șantier, care se întinde pe o lungime de 25 km.

Mașinile urcă spre fabrica de betoane pe șoseaua nouă 
tăiată în stîncă, străbătînd tunele și trecînd peste viaducte 
ridicate cu îndrăzneală și măiestrie de constructori. în aceste 
locuri, unde în urmă cu doi ani nu erau nici poteci, s-a 
deschis acum accesul pentru autocamioanele de mare tonaj 
care aprovizionează fabrica de betoane cu agregate și ciment, 
încă înainte de definitivarea drumului, constructorii au reușit, 
învingînd serioase greutăți, să transporte utilajele complexe 
ale fabricii de betoane, macaralele funicular.
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1ată-nc în preajma marii întreceri europene a 
voleibaliștilor. Luni, la Tg. Mureș, primele 
mingi vor zbura peste plasă. A doua zi, în 

încă cinci orașe ale țării, echipe din 17 țări se 
vor angaja în lupta aprigă pentru victorie. Tu
turor le zîmbesc frumoasele cupe ale campionilor 
și fiecare ar dori, desigur, să le cucerească. Dar 
numai două echipe, cele mai bune, una de băieți 
și tuia de fete, le vor așeza în vitrina lor cu 
troiee.

Actuala ediție a campionatelor europene are o 
semnificație în plus față de cele cinci anterioare. 
Voleiul a pășit în familia sporturilor olimpice, fi
gurinei în programul Jocurilor din capitala Japo
niei. Aceasta înseamnă că toți s-au pregătit cu 
o ardoare înzecită pentru campionate, conside- 
rindu-le o etapă importantă în drumul spre Tokio, 
o serioasă măsurare de forțe și o repetiție gene
rală înaintea startului olimpic. Cum în voleiul 
masculin continentul nostru cumulează cele mai 
puternice formații ale lumii, turneul final al băie
ților poate fi asemuit cu un adevărat campionat 
mondial.

Iubitorii voleiului din țara noastră își leagă multe 
speranțe de comportarea echipei Rominiei, sini 
dornici s-o vadă biruitoare. Au 
toate motivele pentru aceasta. 
Formația care de ani și ani 
joacă un rol de seamă în toate 
marile conîruntări ale voleiului, 
care a fost vicecampioană a 
lumii și a Europei, care a cucerit

atîtea succese răsunătoare, aspiră 
în mod justificat ta primul loc, 
acum, cind se află la nivelul de 
pregătire cel mai ridicat, cind 
joacă pe teren propriu, în fala 
publicului nostru, entuziast și

La umil din antrenamentele echipei noastre

generos, capabil să-i dea aripi, muncă intensă, seriozitate, op- 
s-o poarte spre victorie. timism.

Dar nu numai băieții pot, și 
sînt datori, să ne dea satisfacție. 
Ne gindim că și fetele vor fo
losi actuala ediție a marii în
treceri pentru a redobîndi locul 
fruntaș în ierarhia mondială, de
ținut cu cîțiva ani în urmă, și 
a reda strălucirea medaliilor de 
argint cucerite în 1956 Ia cam
pionatele mondiale de la Paris. 
Partidele bune făcute în compa
nia unor adversare redutabile 
au arătat că echipa noastră po
sedă clasă, că atunci cînd își 
mobilizează toate forțele și 
treaga voință este capabilă să 
realizeze performanțe.

De la cele două loturi 
noastre, avem vești

în-

ale 
bune :

Cuplaj international 
de rugbi

Foto: P. Romoșan

Stadionul din str. dr. Staicovici 
va gâzdui marți un interesant cu
plaj internațional de rugbi. In des
chidere — de la ora 14,30 — lo
tul R.P.R. de seniori, care se pre. 
gătește pentru meciul cu Franța, va 
întîlni într-un meci de verificare e- 
chipa Progresul București. In meci 
vedeta (de la ora 16), selecționata 
republicana de juniori va întîlni 
formația Lokomotiv Leipzig (R.D.G.).

LUCRURI CARE OBLICA

Ne vom reuni, așadar, timp 
de două săptămîni in jurul fi- 
leelor. Voleiul deceniului șapte 
al veacului nostru a devenit un 
sport atletic, spectaculos și 
aproape că nu mai seamănă 
cu strămoșul său, care arunca 
lent mingea peste plasă. 
Vom urmări, deci, o competiție 
dinamică, pasionantă, de un 
înalt nivel tehnic. Iar la capătul 
ei sîntem dornici să strigăm din 
toate piepturile: BRAVO, RO- 
MINIA1

ACTUALITATEA SPORTIVA

(Continuare în pag. ă 8-a)
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Dinamo București — Real Madrid
In „optimile" Cupei campionilor europeni la iotbal

Ieri, în localitatea Tarragona din Spania, a avut lor. tragerea la sorți a 
optimilor de finală ale „Cupei campionilor europeni" la fotbal .

ECHIPA NOASTRA CAMPIOANA, DINAMO BUCUREȘTI, VA JUCA CU 
RENUMITA FORMAȚIE SPANIOLA REAL MADRID, CISTIGATOARE DE CINCI ORI 
CONSECUTIV A CUPEI CAMPIONILOR EUROPENI.

Conform regulamentului, prima echipă trasă la sorți va organiza primul 
meci. Deci, prima întîlnire — la București.

Celelalte partide din cadrul „optimilor" sînt următoarele :
Benfica Lisabona — Borussia Dortmund, Spartak Plovdiv — PSV Eindhoven, 

— Norrkoping, Gornik Zabrze — 
Partizan Belgrad, Internazionale

Ca să fim sinceri, sînt 
oaspeți și oaspeți. La unii 
te uiți prin vizor ca la un 
gol în proprie poartă. La 
alții, în schimb, blestemi 
cheia, că nu se învîrte mai 
repede. Asta-i situația.

Dar pentru că tot ne-am 
apucat să categorisim mu
safirii în două, țin să pre
cizez că Gigei Drobotă intră 
în categoria a doua.

Miercuri dimineața, cînd 
să aprindem a treia țigară 
(și sîntem trei în camera cu 
reportajul), hop și Gigei.

Gigei, ca întotdeauna... 
Umple ușa cu cele 100 de 
kile ale sale, spulberă tot 

‘ S6> 
cu

— Chiar acum. Vin de la 
gară.

— Și cind pleci ?
— Disearâ. Dupâ antrenai 

ment.
— De ce nu mîine
— Nu pot. Sînt asistent.

INSTANTANEE

fumul dintr-o răsuflare și 
prăvale într-un scaun, 
bărbia pe spetează.

— Ce-i nou, Gigele ?
— Iaca, am venit și— Iaca, am venit și eu 

la lot. Că echipa pentru 
Franța n-o îngrași așa, de
odată, măcar că jocul e po 
la Ignat.

— Cînd ai venit de la 
lași ?

Am obligații. Ore. Doua la 
agronomie și una ia biolo
gie.

— Parcă erai numai la 
agronomie ?

— Ai pierdut legătura 
cu... terenul, nenicule. Oa
menii cresc, iar matale prea 
o-ntinzi cu clasamentele. 
Intre timp am luat și o de
corație. Cind mi-au pus-o pe 
piept, a spus tovarășul rec
tor niște vorbe, de-mi mer
geau la inimă. Iar mătăluță 
mă întrebi de ce iau trenul 
de noapte. Chestie de obraz.

— Felicitări, Gigele. Dar 
ia spune, cum merge 
C.S.M.S.-ul ?

— începe să meargă.. Și 
se simte. Auzi ? Duminică 
am jucat în deschidere. Și 
s-a ridicat omenirea în pi
cioare. Mai ceva ca la fot
bal. Iar dacă-i așa, eu zic 
că e rușine să nu-i arăți 
omului ce-i rugbiul. Chestie 
de obraz, mă fraților. Pînă 
acum îi dădeam bătaie îna
inte, ca plăieșii. Acum, 
însă... O dată auzi că strigă 
unul din tribună : „Bă, 
„Jijele", de pomană ai fost 
la Bayonne1" Și te obligă. 
Iar pe mine mă obligă cel 
mai mult. Pentru că-s căpi
tan și, pe deasupra, singu
rul reprezentant al provin
ciei în lot.

— la ascultă, Gigele, de 
ce ai glezna bandajată ?

IOAN CHIRILA

(Continuare in pag. 2-a)
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F.C. Zurich — Galatasaray Istanbul, A.C. Milan 
Dukla Fraga, Jeunesse a’Esch Luxemburg — 
Milano — Monaco.

DUBLĂ INTILNIRE ÎNTRE FOTBA
LIȘTII ROMÎNI Șl IUGOSLAVI

Duminica 27 octombrie, la BucurețH, •• va 
disputa meciul dintre selecționatele olimpice 
ale Ro mintal și Iugoslaviei, in cadrul pzegâ. 
Urilor pe care cele două echipe le fac în ve
derea viitoarelor lor confruntări internaționale 
oficialfr.

In aceeași zi, la Belgrad, este programat 
meciul Iugoslavia B — Romînia B.

SPORTIVII ROMÎNI PARTICIPĂ
.CUPA ORAȘULUI BELGRAD'

SCRIMĂ

LA
LA

. SUZOL
EcaterLaa

Marina Stanca, 
na Tasi, 
leac ic și spadasinul 
Dumitru Popescu. De
legația scrimerilor 
noștri este condusă 
de antrenorul Ale
xandru Cipler.

va bucura pe iubitorii

DE ASTĂZI SE POATE PATINA
ÎN BUCUREȘTI

De cîtăva vreme Ia patinoarul artificial 
din parcul 23 August se desfășoară o in
tensă activitate de pregătire în vederea 
noului sezon de patinaj și hochei pe gheață. 
In cursul zilei de vineri s-au făcut ultimele 
verificări la instalația frigotehnica așa 
incit, începînd de astăzi, patinoarul este 
deschis amatorilor de sport.

Deci, o știre care 
patinajului: astăzi 
și mîine se patinea
ză I Iată și progra
mul de activitate al 
patinoarului în a- 
ceste zile : SÎMBĂ
TA ORELE 18-20; 
DUMINICA ORE
LE 9-
20. Se 
patine.

12 Șl 18— 
pot închiria

R.D.G.

Ieri a părăsit Ca
pitala, îndreptîndu-se 
spre R.S.F. Iugosla
via, o delegație de 
scrimeri romîni, care 
au fost invitați la 
«Cupa orașului Bel
grad'. Au făcut de
plasarea floretistele

PREGĂTIRI PENTRU MECIURILE DE POPICE CU
Intre 16 și 18 noiembrie vor avea loc la București șl Ploiești patra 

Intîlnirl de popice cu selecționatele R. D. Germane (A — băieți șl 
lete, tineret — băieți și iele). In vederea acestor meciuri, federația 
a alcătuit loturile prime din următorii sportivi : M. Stanca, E. Auto- 
novlcL E. Lupescu, T. Balaban, Cr. Sira, I. Ghiarfaș șl C. Moldo- 
veanu (fete), T. Semanl, P. Purje, I. Mlcorolu, Cr. Vînătoru, D. Dumi
tru, C. Rudău, I. Popescu șl C. Soos (băieți).
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Un climat propice 
bunelor performanțe

In ajutorul consiliilor 

asociațiilor sportive

Cum se amenajează 
un sector pentru săritura 

în lungime
Continuăm publicarea unor mate

riale pentru a veni în ajutorul con
siliilor asociațiilor sportive care do
resc să-și amenajeze unele instalații 
necesare trecerii probelor „Con
cursului pentru Insigna de Polispor
tiv". Dăm mai jos date sumare des
pre amenajarea unui sector pentru să
ritura în lungime.

Sectorul de săritură în lungime cu
prinde pista de elan și groapa de a- 
terizare. Pista de elan are lungimea 
de 35—40 m, iar lățimea 1,50—2,50 m. 
In mod curent se amenajează pista cu 
1—2 culoare, avînd lățimea de 1,25 m 
fiecare. Pista se execută din pămînt i 
bătut sau din zgură. Groapa de ate- . 
rizare are dimensiunile de 7,00x4,00 m 
și adîncimea de 0,40—0,50 m de la ni- j 
velul terenului. Groapa se umple cu ; 
nisip iar pereții laterali se căptușesc. ; 
acolo unde există posibilități, cu scîn- 
duri sau dulapi. Marcarea culoarelor ■ 
pistei și a pragurilor de bătaie se lace I 
cu praf de var sau cretă.

Pragul pentru săritura în lungime j 
poate fi și din lemn, îngropat la ni- 1 
velul pistei. El se așează la 2.00 m | 
de marginea gropii.

★
Iată normele prevăzute în regula

mentul „Concursului pentru Insigna de j 
Polisportiv" la proba de săritură în 
lungime. L

PENTRU „INSIGNA DE POLI
SPORTIV" GR. I.

Categoria 12—15 ani băieți — 3 m, 
fete — 2,70 m ; 16—22 ani : băieți — 
4 m, fele — 3 m; categ. 23—31 ani: 
bărbați — 3.80 m. femei — 2 90 m : 
categ. peste 31 ani: bărbați — 3.50 m.
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PENTRU „INSIGNA DE POLI
SPORTIV" GR. II

Categoria 16—22 ani: băieți — 4,50 j 
m, îete — 3.40 m categ. 23—31 j 
ani: bărbați — 4,30 m., femei — j
3,20 m : categ. peste 31 ani : băr
bați — 4 m

Peste 100 de tineri, fete și băieți, 
de la asociația sportivă Bumbacul 
dia Capitală, au început zilele a- 
cestea să îndeplinească normele 
„Concursului pentru Insigna de Po
lisportiv". Porticul de gimnastică, 
groapa de sărituri și pista de aler
gări de pe stadionul Bumbacul sini 
din plin solicitate in aceste zile.

In fotografie, unul dintre viito
rii purtători ai Insignei de Poli
sportiv de la „Bumbacul" trecind 
proba de cățărat (regulamentul 
prevede că proba de cățărat poate 
ji executată, atît la prăjină cit și 
la trînghie jolosindu-se ajutorul 
picioarelor ).

Foto: St. Ciotloș

Cu un an în urmă, consiliul clubului 
sportiv Știința București avea de re
zolvat probleme foarte spinoase. De 
o bună bucată de vreme, o serie de 
sportivi fruntași își cam uitaseră de 
obligațiile lor la învățătură, nu-și mai 
respectau antrenorii. Și consecințele 
n-au întîrziat: handbalistul Adrian 
Samungi, student anul IV la „Poli
tehnică" a avut nu mai puțin de cinci 
restanțe, colegii lui de echipă, M. 
Apostu, Gh. Jumate și I. Paraschiv 
se... zbateau de asemenea în medio
critate ; doi dintre jucătorii de bas
chet, N. Caragheorghe și W. Iacobi, 
studenți la I.C.F. se „evidențiaseră" 
printr-o situație foarte slabă la învă
țătură ca și prin indisciplină, scrime- 
rul Dan Nicolae, anul IV I.S.E. era 
și el restanțier, cu multe note slabe; 
atleții S. Schnabel și Adrian Trifu nu 
făceau nici ei cinste 
colectivului de sec
ție, colegilor, clu
bului. Un caz ase
mănător îl consti
tuia și trăgătorul
I. Olărescu, anul
IV Arhitectură, element îngîmfat, certat 
și el cu învățătura.

Cîteva din multele exemple— VI- 
novați ? Cei în cauză în primul rînd, 
dar și antrenorii respectivi, care nu 
manifestaseră suficientă autoritate și 
exigență. De‘ numeroase ori aceștia 
strigaseră în gura mare că tinerii mai 
sus-amintiți reprezintă elemente de 
neînlocuit, că fără ei echipele respec
tive ar înregistra numai eșecuri. „Să 
fim îngăduitori — cereau aceștia — 
să dăm posibilitate celor ce au greșit 
să se reabiliteze"...

Asta a mers o dată, de două ori. 
Lucrurile nu s-au îndreptat. Evident, 
erau necesare măsuri hoțărîte. Con
siliul clubului n-a întîrziat să le ia: 
la propunerea comisiei de propagandă 
și educație, studenții certați cu cartea, 

I cu disciplina, au fost scoși din echipe. 
1 Cu toate riscurile decurgînd din acea

stă măsură.
Au trecut de atunci multe luni. Co

misia de propagandă și educație a 
| clubului sportiv Știința București a 
i învățat din această experiență. N-a 

mai lăsat să se ajungă din nou la 
cazuri similare. S-au făcut discuții în 
cadrul organizației U.T.M., s-au pre
lucrat în adunări abaterile, s-a discu
tat de la om la om. cei rămași în 
urmă au primit sprijinul grupelor de 
într-ajutorare. Totodată au fost instruite 
birourile secțiilor pe ramură de sport, 
s-au făcut recomandări antrenorilor de 
a nu mai tolera abateri de la dis- 

i ciplină și de a urmări cu strictețe 
situația la învățătură a fiecărui spor
tiv. Mai mult. Au lost organizate în- 
tîlniri ale diferitelor loturi de sportivi 
fruntași din club cu studenți de la 
diferite institute și facultăți. După 
Olimpiada de șah de la Sofia, maes
trul V. Urseanu asistat de studentul 
Florin Gheorghiu au ținut o prele
gere la casa de cultură „Grigore 
Preoteasa". în același loc s-au des
fășurat foarte reușite demonstrații ale 
gimnaștilor și scrimerilor. In depla
sări, sportivii de la Știința București 
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au avut prilejul să-și lărgească ne
contenit sfera cunoștințelor lor. Au vi
zionat spectacole de teatru, au vizitat 
instituții de cultură, fabrici și uzine. 
Echipa feminină de baschet, de pildă, 
a poposit la muzeul arheologic și la 
acvarium-ul din Constanța, fotbaliștii 
au vizitat furnalele de la Reșița, po- 
loiștii au ascultat, la Timișoara, un 
concert simfonic dat cu concursul 
artistului emerit ion Voicu, voleibalis
tele s-au oprit de mai multe ori la 
muzeul Bruckenthal din Sibiu, bas- 
ciietbaliștii au vizitat bojdeuca lui Ion 
Creangă și Palatul culturii din lași. 
Astfel de exemple s-ar mai putea da. 
Prezența comună a sportivilor și an
trenorilor în atâtea acțiuni frumoase 
a fost de bun augur. S-a realizat 
astfel o mai strînsă legătură sufle
tească între sportivi și antrenori, spi

ritul de disciplină 
și-a făcut mai re
pede loc, dragostea 
pentru culorile clu
bului i-a determinat 
pe studenți să pri
vească cu simț de 

răspundere principala lor obligație, 
aceea de a învăța.

Și bilanțul anului universitar 1962— 
1963 a fost edificator: marea majo
ritate a sportivilor de la Știința s-au 
numărat printre integraliști, ei au ob
ținut în foarte multe cazuri note ma
xime. O evidență precisă, pe secții 
și un „clasament" situează pe primele 
locuri loturile de volei fete (media 
generală 9,07), tir (9,00), gimnastică 
fete (8,97), gimnastică băieți (8,90), 
tenis (8,00). Fapt și mai semnifica
tiv : mulți dintre studenții care în 
trecut erau slabi la învățătură s-au 
îndreptat: scrimerul Dan Nicolae a 
obținut numai note de 9 și 10 
(redevenind un element disciplinat) : 
și la fel trăgătorul Ion Olărescu. 
Handbalistul Adrian Samungi și-a luat 
toate examenele într-o singură se
siune, I. Paraschiv și-a îndreptat și 
el notele.

Paralel cu îmbunătățirea situației 
Ia învățătură, au crescut simțitor și 
performanțele. Astăzi, 17 din cele 18 
echipe, care reprezintă clubul sportiv 
Știința București în diferite competi
ții la nivel republican se află în 
primele trei locuri în clasamentele 
respective. Totodată, echipa de fotbal 
(cea de a 18-a reprezentativă...) se 
situează pe un drum bun pârăs’nd 
poziția de codașă în clasamentul ca- 
iegoriei B.

Cum s-ar spune, la Știința Bucu
rești munca educativă cu sportivii 
pășește pe un făgaș nou. Astăzi, con
siliul clubului, comisia de propagandă 
și educație, birourile de secții își văd 
încununate roadele unei munci desfă
șurate cu răbdare și perseverență, cu 
tact pedagogic și simț de răspundere. 
Și dacă această preocupare pentru 
munca educativă se va face simțită 
și pe viitor, nu încape nici o îndoială 
că rezultatele vor fi din zi în zi mai 
bune, făcînd să sporească faima aces
tui club bucureștean. Succes!._

TIBERiU ST AMA

Clțira cititori ■— printre care P Du
mitrescu— Ploiești, A Smvin—lirașnv, 1 
Micu—Băilești — ne-au solicitat răs
puns la următoarea întrebare : CU M SE 
ORGANIZEA/.Â ÎNTRECERILE DIN 
CADRUL „CONCURSE LVI PENTRU 
INSIGNA DE POLISPORTIV" ?

Răspuns : Țoale Întrecerile organizate 
In cadrul „Concursului pentru Insigna 
de Polisportiv" se vor desfășura con
form prevederilor regulamentelor ramu
rilor sportive respective, nrindu-se i" 
vedere următoarele cerințe tehnice :

Gimnastica de înviorare; Rezultatele 
vor fi apreciate după calitatea execu 
ției întreitului complex de exerciții.

Crosul : Alergarea (pe teren variat) 
se poate efectua pe un traseu in linie 
dreaptă sau tn circuit. Plecarea se va 
da bi grup Dacă sini mai multi cvncu- 
renfi și traseul este îngust plecarea se 
va putea da fie mai multe grupe la anu
mite intervale de limp. Sosirea poale ti
vea loc la linia de plecare sau in altă 
parte pe traseu.

Flotări : Prin fluture se înțelege In 
doirea brațelor piuă la atingerea ușoară 
a solului cu pieptul și revenirea la po
ziția inițială Poziția de plecare va fi din 
sprijin emirat, sprijinit pe miiiti și 
vîrful picioarelor, brațele și corpul în
tinse. In tot timpul îndoirii și întinderii 
brațelor corpul cămine perfect întins. 
Exercițiul se poale organiza cu 1—5 
participant! deodată

Câțârari : Participanții vor executa cu- 
fărarea cu ajutorul brațelor și picioa
relor pe prăjină sau fringhie. Fringhia 
poate fi plasată In sala de gimnastică 
sau in alto locuri amenajate special

fracțiuni din atîrnat: Tracțiunile In 
Șțrate se execută din atlrnat de o bară 
fixă sau alt mijloc (craca unui copac 
e’c ). Jnutțimea barei trebuie să fie de 
&—*»• In timpul efectuării trac- | 

țintelor picioarele nu trebuie să atingă 
solul, corpul și picioarele trebuind fie 
întinse, mișcarea efectuindu-se fără în
trerupere.

Triatlonul : Ordinea probelor va li ur
mătoarea : alergarea de viteza, săritura 
în lungime și aruncarea greulâtii. Cele 
trei probe pot fi efectuate In aceeași 
zi lu un interval de minimum 20 de mi
nute urni de cealaltă. Pentru a putea ți 
organizat triatlonul trebuie să fie pre- 
zenti cel puțin 5 participnnți. La aler
garea de viteză, dacă numărul participau 
țllor este prea mare, se i or organiza 
serii. Alergarea se poate organiza pe sta
dion sau pe un uit teren neted La pro
bele de săritură și aruncare concureuții 
au dreptul la 3 încercări, luindu-se iu 
considerare rezultatul cel mai bun.

Despre m-.dul cum trebuie organizate 
celelalte probe incluse in regulamentul 
„Concursuiui pentru Insigna de Poli
sportiv", vom vorbi intr-unui din nume
rele viitoare al ziarului nostru.

LUCRURI CARE OBLIGĂ
(Urmare din pag. 1)

— M-a ciupit olecuță un vîrf de 
cramponel. Sau poate câ-ți închipui 
că la noi e ca la ping-pong sau ca 
la volei ? N-ai ce-i face. Se mai în
tâmplă și cîte o juliîură. Dar și aici 
e chestie de obraz.

— Cum adică ?
— Spre pildă.» Jucam la lași, cu 

Grivița. Răgăiie, pilierul lor, lovit 
la claviculă. Ii zic : Mă, Răgăiie, hai 
s-o domolim la angajări, că tot ești 
beteag. îmi zice : Bine, Gigele. îți 
mulțumesc... Și ața, începem jocul. 
Și jocul se încinge. Deodată, pe ne
pusă masă, încasez un pumn pe de
desubt... Mă uit... Cine credeți ? Ră- 
gălie. li zic : Bine, mă, Răgăiie, cum

r X 
X 1

✓
✓

FX ♦<» însemnări despre gimnastica

la Ozîne,e Grivi‘a Rfl?ic

A devenit de mult o obișnuință ca 
la ora II, la Uzinele Grivița Roșie 
muncitorii să lase lucrul pentru cîte- 

i va minute și să execu'e exercițiile 
j cuprinse în programul gimnasticii in 
I producție. Aproape 2500 de salariați, 

tineri și ■ vîrstnici. execută cu con
știinciozitatea unor sportiv7 aflați în 
preajma unui mare concurs felurite 
exerciții menite să relaxeze organis
mul. să-l Iacă mai puternic. Vizitînd 
halele spațioase ale Griviței Roșii 
cu cîteva minute înainte de ora 11, 
se poate observa — din frînturile de 
discuții purtate deasupra strunguri- 

ne fu vorba ? El de colo : latlă-mă, 
Gigele !

Ce era să fac ? L-am iertat. Cînd 
te înfierbinți, se mai întâmplă. Dar 
dacă răspunzi, înseamnă că uiți cine 
ești. Că n-ai obraz. Că nu dai doi 
bani pe firmă...

— Ai dreptate, Gigele.
— Știu că am. Acum, însă, fug. 

Antrenamentul e tare. Iar musiu Dom- 
menech mă așteaptă la Toulouse să 
mă ia... cu fulgi cu tot.

— Și ce faci ?
— Mă blindez, ca să-i meargă iui 

fulgii. Cînd vii pe la lași ?
— Cînd s-o mai limpezi Cotnarul.
— Buuun ! Deci, prima seară după 

Toulouse. Am plecat... 

lor sau rabotezelor — interesul cu 
care muncitorii așteaptă chemarea in
structorilor care conduc programele 
gimnastici; în producție.

„La atelierele de timplărie, tapițe
rie. forjă-vagoane. ca și în alte locuri 
de muncă — ne spune profesoara de 
educație lizică MARIA LAZAR1UC — 
este o adevărată plăcere să vezi in
teresul cu care muncitorii participă 
la aceste programe. Nu este mai pu
țin adevărat că și instructorii spor
tivi Gh. Matei. S. iordan, N. lancu,
I. Bețiu, P. Emil, M. Dinu, care con
duc activitatea gimnasticii în produc
ție își dau toată strădania cînd 
demonstrează practic cum trebuie e- 
xecutate exercițiile fizice. De altfel, 
mulți d'ntre ei sînt sportivi de nă
dejde ai uzinei".

Consiliul asociației sportive Grivița 
Roșie a selecționat un numeros grup de 
instructori voluntari: 44. In felul acesta, 
douăzeci de ateliere sînt... asigurate. 
Deunăzi, împreună cu profesoara de 
educație fizică, cei 44 de instructori 
sportivi au procedat la schimbarea 
programelor de gimnastică. Bineînțe
les, s’ructura exercițiilor a rămas 
aceeași Ceea ce se schimbă este 
doar forma lor. t

— Avem, totuși, „dureri de cap* 
cu alți instructori, ne spunea tov. 
Ion Gheorghe, secretarul consiliului 
asociației sportive.

Despre ce este vorba? La secțiile 
„piese de schimb", „centrul II va
goane", „strungărie vagoane", gim

nastica în producție... șchioapătă, 
deși s-au asigurat toate condițiile 
pentru ca și muncitorii de aci 
să se poată relaxa după cîteva 
ore de muncă. Din păcate insă, 
în secțiile susmenționate, din vina 
instructorilor sportivi M. Dumitriu, 
Gh. Stanciu, 1. Bâzărea și L M hai, 
programele gimnasticii in producția 
se destășoară cu neregularitate. 
Uneori trece chiar și o sâptămină 
fără ca muncitorii să participe 1» 
astfel de programe. Lipsa controlului 
consiliului asociației sportive se face, 
evident, simțită. De cîte ori membrii 
consiliului se deplasează în aceste 
secții, programele de g'tnnastică au 
loc cu regularitate. Este suficient 
însă ca activiștii asociației să nu vi
ziteze — chiar și o singură zi — 
secțiile respective, pentru ca activi
tatea privind gimnastica în producție 
să stagneze complet. Și — pe bună 
dreptate — activiștii consiliului asocia
ției nu pot trece zilnic prin cele 20 
de secții în care s-a extins gimnas
tica în producție.

„întreruperile" se datoresa deci 
superficialității cu care unii dintre 
instructorii sportivi de la Grivița 
Roșie privesc problema gimnasticii 
în producție. Aci trebuie căutată 
„cheia" rezolvării programelor de g m- 
nastică, și nu încape îndoială că con
siliul asociației sportive o va găsi..,

R. CĂLARAȘANU



Astă-searâ, prima reuniune
xerii noștri se află 
ița celui mai impor- 
eveniment pugilistic al 
ii pe plan intern : fi- 
campionatului indivi- 
al R.P.R. 

np de 9 zile ei vor a- 
de susținut trei și 

patru meciuri, pen- 
putea intra în posesia 

ui de campion repu- 
1.
startul acestei com- 

i se aliniază alături 
laeștrii sportului și 
i campioni republicani 
•ie de tinere elemente, 
•i de valoare, cu se- 
e posibilități de afir- 
. Acești tineri, eviden- 
cu ocazia „zonelor", 
upta—desigur—pentru 
irea unui loc mai bun 
iasamentul categoriei 
dive și — credem — 
produce 

tă-seară, 
și vor da

ringului instalat în 
tribunei oficiale a sta- 
ilui Republicii vot a- 
prilejul să vadă defi

cit ocazia deschiderii 
re a „finalelor" pe cei 
e pugiliști — produsul 
aai de valoare al boxu- 
omînesc.
Ionele" au scos în e- 
iță buna pregătire a 
iilor noștri, fapt care 
tce să așteptăm dispute pasionante, 
n ridicat nivel tehnic.
ă programul primelor două reuniuni: 
seară, ora 19, pe stadionul Repu- 
: cat. muscă : Ștefan Constantin 
.) — Ștefan Ispas (Buc.) ; cat. 
: Mihai Bucși (Timișoara) — Zoi- 
Pazmani (Timișoara) ; C. Rădulescu 
acal) — Ion Negru (C-lung Mus- 
; cat. ușoară: Ion Stoica (G. Turzii) 
L Calița (Buc.) ; Dinu Roman (Bră- 
— Ovidiu Baciu (Buc.) : cat. mij- 
mică : Petre Mircescu (Buhuși) — 

lae Moț (Craiova) ; Vasile Bogoi 
ați) -— Ion Olteanu (Buc.) ; cat. 
grea: Fl. Dudea (G. Turzii) —

„surprize", 
spectatorii 

înlilni re ta

Campionatul republican

cu (C-ța) —■ L. Ambruș (Buc.) ; M 
Băleanu (Galați) — A. Simion (C.lung 
Muscel); cat. semiușoară: S. Birsu 
(Buc.) — D. Mtnea (Buc.) ; cat. semi- 
mijlocie: C. Bogdan (Craiova) — I. 
Covaci (Brăila) ; I. Enache (Bacău) — 
M. Rusii (Oradea); cat. mijlocie: Gh. 
Neagu (Brașov) —- 7. Păunoiu (Ba
cău) ; Tr. Nicolae (C-lung Muscel)- 
C. Naghi (Baia Mare).

In continuare spectatorii bucureșteni 
vor avea prilejul să vadă la „lucru" pe 
toți cei opt „grei" ai noștri. M. Gliior- 
ghioni (Buc.) — Dan Filip (Buc.) ; Ni
colae Motoc (Buc.) — Ștefan Szentenal 
(Cluj) ; Ilie Enache (Craiova) — Octa
vian Cioloca (Galați) ; Teodor Basarab 
(Buc.) — Vasile Mariuțan (Buc.)

I
Va reedita acest campionat finala din anul trecut ? 

Dacă da, atunci vom vedea din nou tncruciștnd mă
nușile pe vechii rivali, pretendenți la titlul categoriei 
grele V. Mariuțan și M. Gheorghioni.

D. Gheorghiu (Buc.) ; Th. Felea (Ga
lați) — E. Schnap (Buc.) ; Șt. Panduru 
(Craiova) — Ion Ivan (Buc.).

Mîine dimineață, la ora 10, tot pe sta
dionul Republicii: cat. cocoș : A. Ilies

Vineri au început la Sibiu finalele 
campionatului republican de haltere, la 
care participă aproape 100 concurenți, 
majoritatea halterofili tineri.

La categoria cocoș titlul de campion 
a revenit lui Ion Panait (Steaua) 277,5 
kg. urmat de Z. Fiat (C.S.M. Reșița) 
267,5 kg. — nou record R.P.R. de 
juniori (v.r. 265 kg) și P. Bostan (Ra
pid Buc.) 240 kg. Cu același rezultat 
pe locul 4 s-a clasat P. Fiat (C.S.M. 
Reșița)

Urnă dintre favoriții categoriei A. 
Zakarias (C.S.M. Cluj), a ratat cele 
trei încercări la „împins" 82,5 kg ie
șind din concurs. Campionatul continuă 
azi și duminică.

I. OCHSENFELD

Tănase Mureșanu (Știința) — 
primul campion republican pe 1963

Reprezentantul Științei București, 
Tănase Mureșanu, a reeditat joi per
formanța obținută anul trecut, cuce
rind și in acest an titlul de campion 
republican la floretă. Tănase Mure
șanu care n-a pierdut nici un asalt 
s-a impus ca jloretistul nr. 1 al țării, 
deși a avut de înfruntat trăgători bi
ne pregătiți printre care S. Poena ru, 
1. Falb, A. Csipler și C. Nicolae. Mu
reșanu confirmă, așadar, rezultatele 
obținute in ultima vreme și mai ales 
pe cele din cadrul turneului de la 
Leningrad.

Dintre ceilalți finaliști, o compor
tare bună au avut S. Poenaru (mult 
mai tenace ca de obicei), A. Csipler 
(care a fost la un pas de victorie, ia 
primul asalt — decisiv — cu T. Mu
reșanu) și C. Nicolae. O mențiune spe
cială pentru tinărul scrimer A. Rado- 
cea (Progresul) care a tras curajos și 
a reușit să se califtce in turneul celor 
opt. Elevul 
a „crescut" ___ , ____ _______ .
floretist cu frumoase perspective.

Surpriza
it-o eliminarea,
baraj, a principalilor floretiști din Plo
iești, Gh. Isopcscu, C. Paisie și I. Lău- 
doiu. Căderea lor se explică, în princi
pal, printr-o slabă pregătire fizică. 
Atenționăm totodată absența din con
curs a jloretiștilor fruntași I. Drîmbă 
și I. Zilahi.

Iată și clasamentul general al pri
milor șase finaliști: 1. Tănase Mure
șanu (Știința) 34 p. — campion repu
blican pe anul 1963 ; 2. A. Csipler (Ști
ința) 29 p; 3. S, Poenaru (Steaua) 
29 p; 4. C. Nicolae (Steaua) 24 p; 
5,-C. Paisie (Petrolul Ploiești) 22 p;

Clasamentul a fost intocmit prin adl- 
țiunea victoriilor realizate in ambele 
„manșe" ale campionatului.

Vineri a avut loc întrecerea pe echi
pe. Protagoniste — Steaua și Știința 
București. Mai omogeni, trăgătorii da 
la Steaua au reușit să obțină cele mai 
multe victorii și să cîștige astfel tit
lul de campioni republicani.

Floretiștii de la Steaua care cucerea» 
pentru a dana oară consecutiv titlul 
de campioni au obținui următoarele vio- 
lorii: 9—0 cu Crișul Oradea, 9—5 ca

antrenorului N. Marinescu 
mult, anunțindu-se ca un

campionatului a constitu
iri semifinale, după

TĂNASE MUREȘANU

Tg-
1'8-
ca

Steaua — Dinamo
cap de afiș“ în etapa

a XiX-a
Steaua și Dinamo se tntîl- 
în cel mai important meci 
a XlX-a. Joc fără miză 

virtuală

•lupele
miine

etapa 
ru lideri (Stema fiind 
aătoare a campionatului), parti- 
jromite un spectacol de calitate, 
acest prilej spectatorii vor putea 
iri și cițiva dintre sportivii selec- 
tți pentru meciul cu Franța (Pen-
Chiriac, Ciobănel, Al. lonescu, 

’opol, Zlătoianu, V. Rusa etc.) de 
are așteptăm să confirme valoarea 
ită în jocurile din actualul sezon, 
iul va avea loc miine pe stadionul 
țresul, începind de la ora 11,30. 
ieschidere (ora 10) Progresul va
cu Știința Cluj.
celelalte întâlniri ale etapei, Glo- 

va întllni pe Gr ivita Roșie (azi 
a ora 15,30 pe stadionul Uzinelor 
tblica), Știința Timișoara va pri- 
vizita Unirii București, Rulmentul 
id ea juca acasă cu Știința Pe- 
mi, iar Farul Constanța va avea 
t adversară formația C.S.M.S.

DINAMO DKLIREȘTI-CAMPIOANĂ REPUBLICANĂ 
LA CONTRA-TIMP, PE ECHIPE

sezon
două 

100 km
s-a des- 
și semi- 
a cărei

Ultimele zile ale actualului 
oficial de ciclism au programat 
finale de campionat republican: 
contra timp pe echipe — care 
fășurat vineri după-amiază — 
fond (întrecere pe circuit, la
desfășurare vom asista mîine dimineață). 
Timpul înaintat n-a mai permis reali
zarea unor performanțe record. Aerul 
tare și vîntul care a bătut cu destulă 
putere în prima parte a cursei au făcut 
ca performanțele realizate să nu scadă 
sub 2 h.20:00. La aceasta s-a mai adău
gat și circulația foarte intensă de pe 
șoseaua București-Pitești, pe care a avut 
loc competiția, precum și modul incorect 
de a circula al unor șoferi (spre exem
plu cel care conducea autocamionul 
27164—01. și care era cât pe aci să-i 
accidenteze pe cicliștii din echipa Steaua). 
Firește, nu numai acestea au fost moti
vele pentru care mediile orare au fost 
slabe. Unele echipe (Olimpia, 
București) nu s-au pregătit
pentru această finală de campionat. An
trenorii acestor cluburi sportive au im
provizat niște formații care ta nici un 
caz n-au făcut cinste culorilor Olim
piei și Voinței.

întrecerea a fost câștigată ■— cum era 
și de așteptat — de prima formație ■

Voința 
temeinic

tima etapă a sezonului de toamnă
Prima parte a campionatelor republicane de handbal în 7 se încheie 
e, o dată cu disputarea jocurilor ultimei etape. Apoi, echipele își vor. 
ie pregătirile în vederea activității de sală.
Ultima etapă a turului cuprinde următoarele partide:
MASCULIN : Seria I: Tractorul Brașov — Dinamo Bacău; seria a Il-a: 

" ” î —• Dinamo Brașov, Știința Timișoara — Voința Sighi-
‘ ’ 1 Timișoara — Știința

ța Tg. Mureș — 1
î. Voința Sibiu — C.S.M. Reșița ș’i Tehnometal 
așeni.
FEMININ: Seria Is S.S.E. Ploiești — Știința
ov — r "
nța Sighișoara — Confecția București; seria a I l-a: Electromagnetica 
irești — Constructorul Timișoara, Știința Cluj — Banatul Timișoara și 
E. Petroșeni — Mureșul Tg. Mureș.
Deosebit de interesante se anunță întîlnirile de la București, Ploiești, 
ișoara, Cluj (f). Brașov, Tg. Mureș și Timișoara (m).
Partidele din București vor avea loc pe terenul central Progresul, cu 
)ere de la ora 10. în ordinea următoare : Electromagnetica — Construc- 
l Timișoara și Progresul — Tractorul Brașov.

, i București, Rulmentul
Rapid București, Progresul București — Tractorul Brașov și

A-
re-

clubului sportiv Dinamo București, 
costa este primul titlu de campioni 
publicații pe care dinamoviștii îl cuceresc 
în acest an în probele de șosea. Forma
ția Dinamo I alcătuită din Gh. Bădără, 
L. Zanoni, A. Șelaru și I. Cosma a fost 
în dispută directă cu Steaua 1. Pe primii 
50 km dinamoviștii au realizat cu 7 
secunde mai bine decît adversarii lor, 
pentru ca în final să ridice această dife
rență la 35 de secunde. La Steaua aler
gătorul Ion Ardeleanu, care a fost pe 
majoritatea parcursului „pionul" prin 
cipal, a cedat pe ultimii 
kilometri ncmaiputînd face 
față ritmului. Locul III a 
fost ocupat de Voința Plo
iești care a avut în forma
ție și doi membri ai lotu
lui olimpic: G. Ciobanu și 
Gh. Moldoveanu. Iată a- 
cum clasamentul final al 
întrecerii:

1. DINAMO BUCUREȘTI 
(Gh. Bădără, L. Za
noni, A. Șelaru, I. Cosma) 
a parcurs 100 km în 2 li. 
21:24 (medie orară 42,432 
km)—campioană a R.P.R.; 
2. Steaua I (N. Grigore,N. 
Niculescu, I. Stoica, 1. Ar
deleanu), 2 h. 21:59; 3. 
Voința Ploiești (O. Cioba
nu, Gh. Moldoveanu, 0. 
Burtea, M. Rlndașu) 2 h. 
27:05; 4. Dinamo II (Gh. 
Calcișcă, G. Moiceanu, W. 
Ziegler, P. Dulu) 2 h. 
27:51; 5. Voința București 
(I. Braharu, S. Ariton, F.<

Gem) 2 h. 37:10; 6. Olimpia (Gh. Rădu- 
’escu, C. Popescu, D. Mărgărit, N. Pelca- 
ru) 2 h. 40:46; 7. Steaua II (V. Burlacu, 
C. Baciu, Gh. Neagoe, S. Duță) 2h.41:03.

Miine dimineață înccpînd de la ora 
9,30 va avea Ioc pe circuitul din str. 
Maior Coravu finala campionatului re
publican de semifond.

Petrolul Ploiești, 9—2 cu Știința Buc» 
rești și 9—3 cu Știința Tg. Mureș, lai» 
si celelalte rezultate: Știința Bucureștii 
9—4 cu Petrolul, 9—6 cu Știința 
Mureș și 9—3 cu Crișul; Știința 
Mureș: 9—6 cu Petrolul și 9—6 
Crișul; Petrolul: 9—3 cu Crișul,

Clasamentul general: 1. Steaua (Poo- 
naru j-j- Falb + Drîmbă -ț- G. Nico- 
lae + Zilahi) 8 p. — campioană re
publicană pe anul 1963; 2. Știința Buo. 
6 p.; 3. Știința Tg. Mureș 4 p.; 4. Pe
trolul Pi. 2 p.; 5. Crișul Oradea 0 p.

Finalele continuă azi cu proba do 
sabie — individual și mîine cu sabie —• 
echipe.

S. TIBERIU

HRISTACHE NAUM

Gh. Bădără conducted echipa Dinamo I tn întrecerea 
desfășurată ieri după-amiază

LA BAIA MARE VA FI DESEMNAU
CAMPIOANA REPUBLICANĂ

Foto i ®._ Chioreann

Record de înscrieri la „Cupa Steaua"
Canotorii bucureșteni au prilejul 

să participe, miine dimineața începînd 
de la ora 9, pe lacul Herăstrău, la ul
timul concurs de sporturi nautice al 
sezonului i „Cupa Steaua". In progra
mul competiției sînt prevăzute 15 pro
be de caiac-canoe și canotaj acade
mic pentru seniori. Paralel cu această 
întrecere, clubul sportiv Olimpia or
ganizează un concurs cu 10 probe, 
pentru canotorii juniori.

Secțiile de sporturi nautice din Ca
pitală au răspuns cum se cuvine invi-

tației clubului Steaua. Se prevăd 
întreceri deosebit de populate, pe fai- 
le de concurs fiind înscriși peste 400 
de Sportivi și sportive care vor forma, 
aproape 200 de echipaje. Sosirile în 
curse vor avea loc în dreptul debarca
derului Bordei. Se vor întocmi clasa
mente separate pentru probele de ca
iac-canoe și canotaj academic. Clu
bul care va întruni cel mai mare nu
măr de puncte va primi „CUPA 
STEAUA".

Finala campionatului republicând» 
oină, ediția 1963, se va desfășura pes
te cîteva zile la Baia Mare, pe sta
dionul „23 August". Aici își vor dis
puta întîietatea 8 echipe din diferite 
regiuni ale țării. In legătură cu aceas
tă finală ne-am adresat tov. C. Opri- 
țescu, secretar general al F.R.O., ca
re ne-a dat unele amănunte interesan
te :

— Mai intii vreau să subliniez că In 
actuala ediție a campionatului repu
blican — a Xll-a — au luat „startul* 
peste 300 de echipe din toate regiu
nile țârii, care au oferit o serie da 
jocuri viu disputate și de un bun ni
vel tehnic.

Pentru turneul final, care se t>a 
desfășura intre 24 și 27 octombrie, 
s-au calificat 8 echipe. Dintre el» 
menționez pe: Combinatul Poligrafic 
București, clștigătoarea ultimelor două 
ediții ale campionatului și care cu
prinde 8 maeștri ai sportului/ A. S. 
Bega-Timișoara / Biruința-Gherăiești, 
clasată pe primul loc la finala „Cu
pei Agriculturii" / Torpedo-Brașo» / 
Dinamo-Ploiești, care revine în finală 
după o absență de cițiva ani și cară 
cuprinde, de 'asemenea, o serie d«, 
jucători valoroși. în frunte cu maes
trul sportului loan Văduva. Alături 
de acestea își vor disputa tricourile 
de campioni formațiile: Minerul-Ba- 
ia Mare, Aoîntul-Frasin, conduse tie 
maeștrii sportului Viorel Bălin și res
pectiv ion Munteanu, și echipa colec
tiviștilor din comuna 
campioana regiunii

Radu Negru, 
__o....... București, cară

s-a calificai pentru prima oară in 
finală.

tn aceste zile, echipele finaliste fao 
ultimele pregătiri.

L. MIREA 
coresp.
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NE VORBESC OASPEȚII
Ch oeazia celei de a Vl-a ediții a 

campionatelor europene de volei vor 
fi prezente în țara noastră o serie de 
personalități ale vieții voleibalistice in
ternaționale.

Printre primii oaspeți ai Capitalei

se află și ENDRE HOLVAY (R. P. 
Ungară) și KAZIMIR STANJSZEW- 
SKI (R. P. Polonă), l-am găsit la 
cursul de candidați-arbitri internațio
nali și, întru-una din pauze, i-am 
rugat să ne spună cîteva cuvinte des-

E. HOLVAY K. STA.N1SZEWSKI

Pregătiri... Pregătiri...
BUCUREȘTI In Capitală se vor 

desfășura meciurile 
din cadrai seriilor a

l!-a masculină, I feminină și turneul final
masculin pentru locurile 1—8.

Pentru a găzdui în condițiile cele mai 
■huno întâlnirile respective, sala Floreasca, 
locul de desfășurare, a fost reamenajatâ. 

;S-a zugrăvit, au lost revizuite instalațiile 
electrice, s-au pus la punct vestiarele, care 
«cum sint gata să primească In cele mal 
bune condiții pe sportivi.

In sala Floreasca II a fost Instalai un
podium ce oieră condiții dintre cele mai 
bune de antrenament șl încălzise. Așadar, 
la Bncureș'd, unde se va desemna cîștigă- 
toarea titlului de camnioanâ europeană la 
băieți, totul a fost pregătit pentru reușita

firii plasamentului. Jocurile de verificare au 
făcut să se contureze următoarea formație 
de bază : Doina Ivănescu, Ana Mocanu, 
Doina Popescu, Lia Vanea, Elisabeta Go- 
loșie, Alexandrina Chezan.

De remarcat că in ultimul timp lotul nos
tru feminin a făcut o serie de demonstrații 
!ntr-o serie de întueprinderi constănțene 
cum ar fi Șantierul naval maritim, D.R.N.C. 
ca și la G.A.S. Bac arabi, unde jocul a fost 
răsplătit de localnici cu vii aplauze.

Deși încă din ser ii Romînia va avea in 
față un adversar valoros (R. D. Gemnană), 
totuși, optimismul este general.

B. LIVIU, coresp.

pre actuala ediție a campionatelor eu
ropene de volei.

Primul interlocutor, E. HOLVAY, 
președintele comisiei de arbitri din 
F1VB : „Din primele zile petrecute ia 
București mi-am dai seama de pregă
tirile intense ce se desfășoară în Ro
mînia în vederea acestor campionqje. 
Țara dumneavoastră a dovedit in nu
meroase ocazii că este o bună gazdă 
a competițiilor de amploare. Avind și 
experiența campionatelor europene din 
1955 cred că organizatorii vor primi 
la această ediție calificativul cel mai 
înalt.

Fără îndoială că actualele campiona
te depășesc ca importanță pe cele pre
cedente fiind vorba și de calificarea 
pentru turneele olimpice de la Tokio. 
Cit despre echipele Romîniei cred că 
la băieți, voleibaliștii dumneavoas
tră se vor clasa în primele două locuri. 
Calitățile lor tehnice și atletice pre
cum și experiența concursurilor mari 
le dau dreptul la un rezultat bun."

Iată acum impresiile și părerile lui 
K. STANISZEWSKI, președintele co
misiei regulilor jocurilor din FIVB i 
„Sint bucuros că mă aflu din nou in 
frumoasa dumneavoastră capitală, pe 
care oricine o vizitează cu mare plă
cere. De asemenea. îmi pare bine că 
a Vl-a ediție a campionatelor europe
ne se desfășoară in Romînia, țara cu 
tradiție și volei de valoare.

Romlnii au dovedit că sint buni or
ganizatori și primele contacte ne asi
gură că totul va fi și acum excelent. 
In ceea ce privește valoarea meciuri
lor vreau să spun doar că îmi pare 
rău că ele se desfășoară în săli, astfel 
că nu toți iubitorii voleiului din Bucu
rești și Constanța vor avea prilejul 
să asiste la aceste înțilniri. Cred că 
echipele gazde vor ciștiga un titlu, 
deși acest lucru e foarte greu pentru 
oricine. In orice caz printre cele mai 
bune echipe masculine trebuie să 
enumerăm Romînia, U.R.S.S. și Ceho
slovacia. La femei vor fi interesante 
jocurile susținute de echipele Romîniei, 
R.D.G. și Bulgariei. Sportivilor roirani 
le doresc să plece cu ambele echipe 
la turneele olimpice, care se vor des
fășura la Tokio în anul 1964"

Programul primelor jocuri
Programate între 22 octombrie — 3 

noiembrie, campionatele europene de vo
lei încep de fapt luni 21 octombrie 
ctnd, la Tg. Mureș (in singura serie 
masculină cu cinei echipe), primele for
mații se vor alinia în fața fileului.

Dar, iată progravnul jocurilor de luni 
și marți ;

LUNI

Tg. Mureș (sala I.M.F., mascoHn, 
seria a IV-a).

Ora 16,00: Festivitate de deschidere 
Ora 16,30: Bulgaria—R. F. Germană 
Ora 17,30 : Franța—Turcia

MARȚI

București (sala Floreasca, masculân, 
seria a II-a, feminin seria I).

Ora 16,00 : Polonia—Olanda (m)
Ora 17,00: Festivitate de deschidere
Ora 17,30: Bulgaria—Turcia (f)
Ora 18,30: Romînia—Finlanda (m)

Brașov (sala Armatei, masculin se
ria I).

Ora 16,00: Festivitate de deschidere
Ora 16,30 : Cehoslovacia—Belgia
Ora 17,30 : Ungaria—Italia

Cluj (sala Armatei, masculin, seria 
a 111-a).

Ora 16,00: Festivitate de deschidere
Ora 16,30 : U.R.S.S.—Austria
Ora 17,30: Iugoslavia—R.D. Germană

Tg. Mureș (sala I.M.F., masculin, 
scria a IV-a).

Ora 17,00 : Danemarca—Turcia
Ora 18,00: Bulgaria—Franța

Craiova (sala UCFS, feminin, seria 
a 11-a).

Ora 16,00: Festivitate de deschidere
Ora 16,30 : Cehoslovacia—Danemarca
Ora 17,30 : Ungaria—Olanda
Constanța (sala Sporturilor, feminin, 

seriile a IlI-a și a IV-a).
Ora 16,00: Festivitate de deschidere
Ora 16,30: R. F. Germană—Polonia 

(seria a IlI-a).
Ora 17,30: Austria—Romînia (seria 

a IV-a).
Întrecerilor.

AL. C.
BRAȘOV
și turneul final

TG. MUREȘ Sala I.M.F. din Tg. 
Mureș este și ea gata 
de «start'. S-au zu

S—43, va fi gata

Sala de sport, care 
va găzdui jocuirile 
primei serii masculine 

feminin pentru locurile
azi iaz miine dimineață

grăvit pereții, s-a vopsit podeaua, au fost
(instalate tuburi fluorescente. Vestiarelor și 

cabinetului medical li s-au adus îmbunătă-
: firi. Pentru convorbirile de presă a fost 
'• Instalată o cabină telefonică.

La meciurile din cadrul seriei de la Tg. 
Mureș vor putea asista mai mulți specta
tori decît în trecut. In jurul terenului de 

’ foc a fost construită o tribună metalică cu 
î 2 000 de locuri care va asigura condiții 
' bune de vizionare pentru spectatori.

Trebuie să amintim cu acest prilej că 
4 prima echipă sosită în acest oraș, selec- 
I ționata R. P. Bulgaria, șl-a început antxena- 
; mentei©-de cîteva zile.

va avea loc inaugurarea ei. In afara în« 
treprinderifox care au lucrat pentru amena
jarea sălii, se cuvin a fi menționați spor
tivii fruntași de la A.S.A, Brașov, cluburile 
sportive din localitate ca și activul consi
liului regional UCFS, care au prestat aci
multe ore de muncă voluntară.

Afișele și „flutuxașu" cu programul Jocu
rilor au fmpinzit orașul. Brașovul eMe gata 
să primească primii oaspeți.w

C. GRUIA, coresp. reg.

îi vom ved
FEMININ

SERIA 1, BUCUREȘTI

U.R.S.S. (antrenori Oleg Cebov și 
Vines) s Antonina Rizova, Lidia Ale: 
va, Ludmila Mihailovskaia, Galina 
kova, Alisa Krașenikova, Ninel Lu 
Tamara Tikhonina, Valentina Ka 
Inna Riskal, Tatiana Roșina, Mante 
șeva, Valentina Mișak.

BULGARIA (antrenor M. Dimitrov) : 
nova, Berkovska, Gheorghieva, Mit 
Ralgherova, Stanceva, Ceakîrova, 
Doiceva, Markova, Naidenova, Rod 
Paunova.

TURCIA (antrenor Sinan Erdem) s 
Excins, Tiilay Agtin, Atiie Fenei, 
Eroglu, Anyur Orselenmez, Seniz 
Canei Konvur, Meliha Isikan, Osder 
ral, Hiimay Exogutf Fălay Oktem, 
Berikan, Sahiie Kolcu.

SERIA A II-A, CRAIOVA

POLONIA (antrenor Si. Poburka) : 
Golimowska, Danuta Kordaczuk, K 
Czajkowska, Maria Sliwka, Jozefa 1 
Jadwiga Marko, Krystina Krupka, K: 
Jakugowska, Ewa Kuzminska, Jadwi< 
manska, Lidia Zmuda, Sofia Szczesni

IUGOSLAVIA (antrenor Ljubomii 
vie) î Milica Stojadinovic, Radojka C 
novic, Miroslava Despotovic, Ljubice 
Iar, Mirjana Radenkovic, B ranlsl av< 
kovic, Paula Hlede, Olga Zivadinovi 
rija Pavlovic, Natalija Ilic, Mirjana 
cic, Rozika Kogal, Pavlina Tolic, 
Buric, Vera Stojsic, Ljubinka Glisin, 
Ilic, Monika Bezjak, Hilda Majaii 
venka Simenc.

R. F. GERMANA :Ingeborg Kockel, 
Wuttke, Hede Abels, Trânte Fenselau 
Becre.T, Helga Wiesalla, Heide Stra 
grid Schneider, Elke Frichke, Ros 
Goeiita.

SERIA A III-A, CONSTANTA

CEHOSLOVACIA : (antrenor J< 1
Beneșova, Bendeova, Deilova, 
Golubova, Gradkova, Kalubova, 
Abadalkova, Soimova, Basiova, K 
Piajanova.

OLANDA (antrenor H. Blok) î 
Beelen, H. van Gulik, B. Sonnevel 
Plaut, C, Blijleven, T. Boer, J, Turks 
Kok, T. Hoisman, J. Wassink, M. 
geman.

DANEMARCA (antrenor Bcdil 
Lizzie Olsen, Jette Petersen, An: 
Hojbol, Bente Lilly Davidsen, Irene 
sen, Ulla Kirch Cxistinsen.

SERIA A IV-A, CONSTANȚA

ROMÎNIA (antrenor N. Murala s 
Bodescu) : Doina Ivănescu, Lia Vane» 
Mocanu, Sonia Colceriu, Natalia Tc 
schi, Elisabeta Goloșie, Viorica Mirio 
na Popescu, Alexandrina Chezan, 
Enculescu, Elena Floiescu-Verdeș, C< 
Moraru II.

R. D. GERMANA (antrenor Egon Sc 
Sabine Flachowsky, Ruth Korn, Rena 
tzel, Monica Loest, Ursula Mann, In< 
Marzhausen, Krys tino Meyrich, Gc

I.

I CRAIOVA

PAUȘ, coresp. reg.

Grupa a Il-a femi
nină va fi găzduită 
de orașul Craiova. In

‘ cea mai mare parte planul de măsuri sta- 
J bilit pentru organizarea cît mai perfectă 

a acestei competiții a fost îndeplinit. Sala 
UCFS a fost complet renovată. S-au ame- 
najat 4 vestiare, un birou de presă și un 
cabinet medical. Sala oieră un cadru nou 
întregit de tribunele metalice care pot 
găzdui 1 000 de spectatori.

Pentru timpul liber al sporiivelox, orga- 
• ••datorii s-au străduit să realizeze un pro- 
igram eft mai variat. Echipele vor ti oas- 
I petele marilor Întreprinderi ca uzinele Elec- 
I «roputexe. Combinatul Dimcția ,s-
I «iouală C.F.H. etc.

ta tafa .«Iii de zporl a fost omenafat 
•n panou pentru scoruri, iar prin .tapa de 
«mpMMcare ,e vor transmite relatări din 
timpul «ieslășurării meciurilor.i

R. ȘULȚ, coresp. reg.

C! III Clujenii așteaptă cju
mare nerăbdare ziua 
începerii întrecerilor, 

cunoscută fiind valoarea echipelor masculi
ne (Uniunea Sovietică, Iugoslavia, R. D. 
Germană, Austria) participante în seria a 
IlI-a. In așteptarea lor, sala de sport a fost 
total xeamenajată pentru a se asigura ast
fel, o cit mai bună desfășurare meciurilor 
din această serie și a celor din cadrul tur
neului final masculin pentru locurile 9—17, 

Duminică dimineața sint așteptați primii 
oaspeți : jucătorii din echipa Austriei j 
dupâ-amiază vor sosi echipei© R. D. Gex. 
mane șl Iugoslaviei, iar luni loimația Unlr 
unii Sovietice.

N. TODORAN, coresp.
O imagine de ansamblu 9 velodromului Dinamo, care a găzduit în 1955 campionatele europene de volei

Fote: I. Mihi

CONSTANȚA , ■»»*» «»-leșie in acest InearM 
... _ , _ ___octombrie unul dintre
cele med Importante evenimente sportive ale 
«notai > campionatele europene de volei, 
numi aceetoe pregăUri Mto rtnfH „irt 
prelnttaOem. pe străzi iăclndn-,1 apaslfla 
uriațe panouri ecne anunță Începerea în- 
tvecerilor. Interesul major cu care privește 
publicul această competiție este ilustrai 
«tit de numărul mare de bilete viudute 
(10 000) cit |1 de faptul câ pregătirile for
mației noastre feminine sint urmărite zilnic 

' de suie de spectatori.
ta ultima parte a pregătirilor, cel doi an- 

; trenovl. Murata ,1 Bodeecu, au insistai asu- 
l pta creț terii forței do atac si g Îmbunată.

3 o
o

campionatelor — -...
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Q

Ecb^el© masculin© din Europa și-au disputai pentra Intilo oară 
Btiul de campioană a continentului în septembrie 1948. la Borna. 
Era prima mare conixunim internațională ovgcmizată te lume sub 
egida Federației Internaționale de volei. Ca orice început, partici
parea a lost modestă, ca și nivelul competiției, iar ordinea finală, 
următoarea : 1. Cehoslovacia — campioană a Europei, 2. Franța, 
3. Italia, 4, Portugalia, 5. Belgia, 6. Olanda.

Un an mai tîniu, te septembrie 1949, la Fraga, se tetilnesc ta 
fața fileului echipele feminine din Europa ccrre-și dispută șl ele pen
tru prima dată titlul de campioană a continentului nostru. Pentru 
primo oară apare !ntx-o competiție tateraațională o formați® 
reprezentativă a U.R.S.S., de data asta cea feminină, care avea 
să-și impună superioritatea clștigind titlul. In urma el s-au clasat» 
2. Cehoslovacia, 3, Polonia, 4. ROMÎNIA, 5. Franța, 6, Ungaria, 
7. Olanda.

Incepind cu ediția doua, disputată ta octombrie 1950 la Sofia, 
camptonatele europene masculine și feminine se desfășoară îm
preună. Cele două Întreceri au avut loc sub semnul superiorității 
echipelor Uniunii Sovietice care au cucerit ambele titluri. Au 
participat cite 9 echipe, clasamentele finale arătind astlel : MAS
CULIN : J. U.R.S.S,, 2. Cehoslovacia, 3. Ungaria, 4. Bulgaria, 5. 
ROMÎNIA, 6. Polonia ; FEMININ s 1. U.R.S.S., 2. Polonia, 3. Ceho
slovacia, 4, Bulgaria^ 5. ROMÎNIA, 6. Ungaria.

Un adevărat record de participare (pentru acea vreme) se înre
gistrează la a IlI-a ediție a campionatelor europene de volei dis
putate ta septembrie 1951 la Paris, competiție în care voleiul nostru 
a fost reprezentat numai de echipa masculină. Titlul la băieți a 
revenit reprezentativei U.R.S.S. Pe locurile următoare s-au clasat s 
2. Bulgaria, 3. Franța, 4. ROMÎNIA, 5. Iugoslavia, 6. Belgia, 7. Por
tugalia, 8. Italia, 9. Olanda, 10. Izxael (această echipă a participat 
întrucît, pe atunci la campionatele europene aveau dreptul să se 
prestate și reprezentativele țărilor din bazinul mediteranean). In 
întrecerea feminină clasamentul final a arătat astfel : 1. U.R.S.S., 
2. Polonia, 3. Iugoslavia, 4. Franța, 5. Olanda, 6. Italia

Voleiul din țara noastră, care se afirmase ca unul dintre cele 
mai bune din Europa, a avut marea cinste de a organiza în iunie 
1955 cea de a IV-a ediție a campionatelor europene masculine și 
feminine. Timp de două săptămâni, pe terenurile special amena
jate în parcul sportiv Dinamo din Capitală s-au întrecut cele mai 
bune echipe de volei din Europa și bazinul mediteranean. Zi de 
zi, cîte 15 000 de spectatori masați în tribunele velodromului Dinamo 
au asistat la partide de o valoare deosebită în care reprezen
tativa noastră masculină a avut un cuvînt hotărîtor de spus, cla- 
sîndu-se în ceie din urmă pe locul doi, în uxma echipei Ceho
slovaciei care a cucerit pentru a doua oară titlul de campioană a 
Europei la volei masculin. Clasamentul final : 1. Cehoslovacia, 2. 
ROMÎNIA, 3. Bulgaria, 4. U.R.S.S., 5. Iugoslavia, 6. Polonia, 7. Un
garia, 8. Franța, 9. Italia, 10. Albania, 11. Finlanda, 12. Belgia, 13. 
Austria, 14. Egipt. Și cele șase echipe feminine care și-au disputat

titlu] au oferit 
rezultat final cî 
Clasament final 
NIA, 5. Bulgaria

După 3 ani. Si 
feminine s-au ta 
campionatelor e 
de participare < 
amatorii de sp< 
cucerește din m 
zentanții noștri i 
diate disputate 
clasează din n<
I. Cehoslovacia 
6. Polonia, 7. 1
II. Albania, 12. 
sia, 17, Belgia, 
La fete, formație 
rioxitatea cuceri 
vacia, 3. Polonic 
8. fi. D. Geima 
Austria.

1983. București 
să fie cît mal b



VOLEI Rapid s-a impus net 
în fața Ini Beșiktaș: 3-0ntreceri...

Plehse, Helga Schiimeistei, Re- 
idt, Ingeboxg Wagnex.

(anixenoxi Haas și Marla Txax- 
wig Doinei, Geitiude Rundei, 
eibik, Charlotte Waringer, Eva 
Leonore Donner, Krystine Schar- 
trude Benda, Emma Duiek, Vexa

MASCULIN
SERIA I, BRAȘOV

(VACIA (antrenori Vaclav Mata- 
el Pxoj) : Golian, Kop, Covarjic, 
ușici, Paulus, Senk, Stolarjic, 
rm. Toman, Smolkva,' Vesely,

(antrenor Laszto Pofubszki) : 
jza, Florian, Molnar, Gaios, Jo
ts, Tiiske, Czaliik, Faxkas, Kan- 

antrenor Ivan Trinajstic) î Aldo 
, Giancarlo Bondi, Paolo Bravi, 
Buzega, Ubaldo Gazzi, Alessan- 

tllini, Mauro Grillenzoni, Silvano 
.rea Nannini, Gianiianco Zanetti, 
Tedeschi, Seigio Veljak.
(antrenor Achille Diegenanî) : 
on, Michel Demaxque, Roland 
, Christian Valliant, Jan Kiaps, 
s, Willem Bossaerts, Hugo Huy- 
iustaai Vexlooy, Michel Druet. 
den, Louis van Heurck.

ERIA A II-A, BUCUREȘTI

(antrenori N. Sotiz și Șl. Boman): 
:olau, Eduard Derzei, Mihai Gri- 
icolae Bărbuță, Constantin Gan 
ghe Fieraiu, Aurel Drăgan, Da- 
i, Caius Miculescu, Mihai Che- 
> Iorga, Iuliu Szocs, Mihai Coste 
jhreiber.

(antrenor G. Grochowskl) : Woi- 
owski, Ryszard Sierszulski, Ro- 
zkiewicz, Tadeusz Siwek, Jerzy 
yk, Jerzy Suchanek, Hubert Wag 
iew Rusek, Alexander Gediga, 
rnaszewski, Mieczyslaw Kosinski, 
ielpinski.
(antrenor H. Hoogeward) : G. 

Korsloot, J. Kcolen, J. Tinkhof, 
ian, P. Swieter, H. van Wijnen, 

D. v. d. Stoep, D. Vaslter, J. v,

i (antrenor Ecu nu Mlkkola) ; 
d, Pentii Aallonen, Heikki Jokelo, 
kinen, Reino Kosonen, Alpo 
, Tauno Lahti, Matti Lehtonen, 
lakanen, Osmo Tdhtinen, Miilo 
o Vâăiănen.

SERIA A III-A, CLUJ

antrenor Ghivi Ahvle-di-aiii) : Iurt 
Eduard Sibiriakov, Beniamin 

Dmitri Vcskoboinikov, Vazha Ka- 
enadi Gaikovoi, Vitali Kovalen- 
liarkov, Ivan Bugaenkov, Nikolai 
sleri Kalacikhin, Georgi Mondzo-

/IA (antienor Diagoslav Sirata- 
riar Bojic, Branislav Bulaiovic, 
>vic, Zoran Petrovic, Mladen Kos, 
ikovic, Vladimir Jankovic, Slevan 
Adolf Urnaut, Iosip Tomljanovic, 
ovic, Zdenko Spei, Uros Ribario 
acic
E1RMANA (antrenor Herbert Jen- 
1 Banssemir, Peter Behrisch, Jo- 
, Manfred Heine, Jurgen Kessel, 
esch, Klaus Mahn, Siegiried 
Arno Schultz, Eckhard Tielscher» 
sssaint, Wolfgang Webner.
(antrenori Friedich Penzik și An- 
) : Alixed Komarek, Eugen Lack* 
i Rundei, Ludwig Simeth, Walter 
red Bermann, Peter Doberl, Ru- 
r, Johann Grunwald, Alired Ka-

între meciul Petrolul — Fenerbahce, pe care l-am 
văzut miercuri la Ploiești, și cel dintre Rapid și Beșiktaș, 
desfășurat joi pe stadionul Republicii, în cadrul 
lui balcanic, a fost o diferență ca de la cer la 
Bineînțeles, în favoarea celui de-al doilea, care 
să se fi ridicat la un nivel tehnic deosebit (și , 
din cauza comportării sub recomandările cărții 
vizită a echipei Beșiktaș) ne-a oferit, totuși, 
de multe faze de fotbal de calitate. Lucru evident mai 
ales în repriza a doua și mulțumită în cea mai mare 
măsură rapidistilor, învingători — pe deplin meritat — 
cu 3—0 (1—6).

Evoluția echipei feroviare s-a situat — în general — 
pe linia ascendentă pe care această formație a început 
s-o descrie duminica trecută, in partida de campionat cu 
Progresul. Mai puțin în prima jumătate a întrecerii (cînd 
jocul a suferit de pe urma greșelii de a încerca prea 
mult „pase decisive", în dauna organizării jocului la 
mijlocul terenului), rapidiștii au reușit totuși, în partida 
de joi, unele acțiuni mult aplaudate, terminate cu șuturi 
puternice (Georgescu, lonesctr, Kraus), care au făcut 
ca repriza a doua să le aparțină de o manieră catego
rică. Și dacă nu driblau uneori prea mult, „finind" ex
cesiv mingea, puteau face un scor și mai mare. Cei mai 
buni dintre feroviari au fost Georgescu și Dinu, care 
au muncit neobosit și cu bune rezultate. Ei au fost 
pilonii echipei, jocul lor calm, bine 
„unsprezecelui" rapidist echilibrul și 
elasticitatea. Cînd după pauză, efor
turile lor au fost susținute și de apor
tul important al lui Dumitriu, un veri
tabil „creator". jocul învingătorilor de 
joi a cîștigat în calitate. Alături de cei 
de mai sus, se cuvin evidențieri lui 
Codreanu, lonescu și C. Dan, dar în
treaga echipă are merite în realizarea 
acestei victorii, care deschide Rapidu
lui perspective din cele mai frumoase 
în seria respectivă a Turneului bal
canic, in care se află pe primul loc, 
cu 3 puncte și golaveraj 3:0, urmată de 
Beșiktaș (tot 3 puncte dar golaveraj 
mai slab, 1:3, din 3 meciuri), Levski 
Sofia și Dinamo Tirana, cu cite un 
punct.

Beșiktaș ne-a plăcut mai mult decît 
Fenerbahce, pentru că a jucat mai 
deschis și — în special — mai curat, 
iar cițiva dintre fotbaliștii turci (Suat, 
lusuj, Ahmet, Kaya) au arătat o teh
nică individuală remarcabilă. Foarte 
buni la jocul cu capul, oaspeții au 
oprit spectaculos multe acțiuni fero
viare. atunci cînd bucure stenii au făcut 
greșeala — reparată în repriza a doua 
— de a ataca cu mingi lungi, pe sus, 
cu care rapidiștii, mai mărunți, nu 
puteau crea „spărturi" în dispozitivul 
de apărare advers. . ,

Rapid a început jocul cu multă vi
goare și chiar în primul minut și-a creat 
o bună ocazie de gol. După cîteva mi
nute, la o greșeală a lui Andrei, oas
peții trec și ei pe Ungă o bună posi
bilitate de a deschide scorul. Piuă

UA A IV-A, TG. MUREȘ

(antrenori D# Zahariev și B 
: Asenov, Iotev, Konstantinov, 
Srindev, B. Ghiuderov, Gospodl- 
rov, Ivanov, Karov, Kontarov,

(antrenori Shigeyoshi Nagasaki 
de Rose) : Allied Arroyo, Jean 

imi, Jean Claude Carlier, Claude 
Jacques Rossard, Jacques Bon- 

țes Duca, Jean Cotsaftis, Jean 
rau, Jean B. Chamouleaud, ML 
ez, Jean Paul Mange, Jean Pierre

(antrenor Ylxnaz Gjal) : DegeJ 
Irdal Onder, Yalcin Sarisozen, 
zlai, Tanzer Ugak, Gun Erte

Coșkun Duyal, Nasuni Unluba- 
t Olgay, Elgin Cinar, Z. Erzurum- 
■an Saritiirk, Oktay Entinlii, Tunc 
favuz Ișilay.
IM ANA (antrenori Jerzy Plawczyk): 

Gunther Masanek, Klaus Meetz, 
immerschied, Peter Beckmann, 
Kleist, Helmut Suray, Siegfried 
artin Rischler, Bernardt Goeritz, 
.1, Karl Herzog.
ICA (antrenor lb Christensen) : 
kov Jensen, Per Maar Lange, 
iansen, Paul Henning Larsen, Ole 
Bent Fredsted Jensen, Jorgen 
Lorentsen.

chelate cu surprize, avSnd ca 
ie reprezentativa Cehoslovaciei. 
. U.R.S.S., 3. Polonic, 4. ROMI-

lt5t. 32 de echipe masculine șl 
ilejul celei de a cincea ediții a 
pe reprezentative — un record 
deiul cucerește tot mal mult pe 
pa masculină a Cehoslovaciei 
ă a Europei, in timp ce repre- 
ntre timp la campionatele mon- 
nd au ocupai locul secund) se 
>a» Clasament final masculin : 
R.S.S., 4. Bulgaria, 5. Ungaria,

9. R. D. Germană, 10. Italia, 
f. Finlanda, 15. R.A.U., 16. Tuni-

F. Germana, 20. Danemarca. 
sg sâ-și manifeste din nou supe- 
final : 1. U.R.S.S., 2. Cehoslo- 

garia, 6. Ungaria, 7. Iugoslavia, 
landa, 11. R. F. Germană, 12.

afla la 3 noiembrie. Și sperăm 
liru.

MIRCEA TUDORAN

Turneu- 
pămirit. 
— fără 
aceasta, 
sale de 

destul 

glndit, asigurînd

spre jumătatea reprizei jocul este destul 
de anost, se greșesc multe pase — 
chiar din cele mai simple — iar situa
țiile de gol sînt rare. Minutul 32 aduce 
deschiderea scorului: Codreanu cen
trează, Ozon lasă mingea să treacă la 
Georgescu și acesta reia puternic: 
1—0. In ultimul minut al reprizei, cen- 
trare-șut in bară, a lui Codreanu. După 
pauză, ritmul de joc este mai viu. Cei 
care-1 impun sint rapidiștii și după 
două ocazii ale lui Codreanu și Geor
gescu, in minutul 65 asistăm la un gol 
ile toată frumusețea: Codreanu cen
trează, Dumitriu simulează șutul dar 
lasă mingea să curgă și, de la mar
ginea careului Dinu, venit din urmă, 
reia puternic, pe jos: 2—0. Ionescu 
ratează o mare ocazie (min. 70). dar 
se revanșează 12 minute mai tirziu 
cînd, deși flancat de un adversar, reia 
cu stingul, la semi-inălțime, o centrare 
a lui Codreanu. In această a doua re
priză, Beșiktaș a avut o bună ocaz’e, 
ratată insă de lusuj (șut puțin peste 
poartă, în min. 80).

Arbitrul iugoslav V. Piepan a con
dus bine formațiile :

RAPID: Andrei — Lupescu, Motroc. 
Greavu — Dinu, C. Dan — Codreanu 
(Kraus), Ozon (Dumitriu), lone seu, 
Georgescu, Kraus (Codreanu).

BEȘIKTAȘ: Necmi — Erkan, Sa- 
bahatin, Sureya — Yuksel, Katja — 11 u- 
sein (Sânii), Suat, Mustafa, Ahmet, 
Rahmi (min. 28 lusuj).

RADU URZICEANU

tuoasă se creează posibilitatea ca din- 
tr-o singură pasă sau centrare adver
sarul să depășească întreaga linie de 
fundași tocmai pe centrul porții, unde 
situațiile favorabile se concretizează 
cu ușurință.

c) înaintașii centrali nu s-au situat 
decît arareori Ia înălțimea ultimului 
apărător advers și n-au acționat sincro
nizat, observație valabilă mai ales pen
tru Rapid, Progresul și Steaua. Astfel, 
s-au irosit numeroase acțiuni de con
traatac și pase decisive care au intrat 
cu ușurință în posesia adversarului.

Mulți dintre înaintași manifestă de
lăsare după ce primesc mingea, ca și 
cum aceasta ar fi ultimul lor obiectiv, 
nu se preocupă de finalizarea acțiunii.

în condițiile apărării aglomerate, 
trasui la poartă trebuie să se execute 
rapid, fără mișcări pregătitoare, care 
duc la pierderea acelei fracțiuni de 
secundă în care atacantul rămîne li
ber. în contrast cu această lege strictă, 
mulți înaintași, în căutarea unei pozi
ții comode, fac o serie de mișcări inu
tile tocmai acolo unde timpul... nu aș
teaptă. Aceasta, deoarece nu manifestă 
precizia cerută în condiții biomecanicc 
grele, cînd mingea și jucătorul se află 
concomitent în mișcare. Ca un exemplu 
pozitiv cităm promptitudinea execuției 
lui Frățilă (la golul al doilea marcat de 
Dinamo) cînd a tras fulgerător, ime
diat după cîștigarea mingii, de la apro
ximativ 20 de m.

d) S-a observat o cunoaștere insufi
cientă a sarcinilor de joc si un randa
ment scăzut, mai ales, din partea jucăto
rilor care interpretează rolul interului 
de legătură și al mijlocașului de spri
jin (Progresul, Rapid. Steaua).

2. Despre desfășurarea jocului con
structiv și colectiv se poate menționa 
că jucătorii de la Rapid și Progresul 
n-au asigurat satisfăcător circulația ra
pidă și continuă a mingii, nu au reu
șit să păstreze mingea prin joc colec
tiv. Acest aspect a fost mai bine rea
lizat în jocul Dlnamo-Steaua, cînd fie
care echipă a reușit să rămînă mai 
mult în posesia mingii, cu precădere 
prin pase scurte. La ultimele două echi
pe, .însă, s-a înregistrat o precizie nesa
tisfăcătoare cînd din necesități tactice 
s-a transmis mingea la distanțe lungi. 
Astfel, majoritatea centrărilor, degajă
rilor, lansărilor etc. efectuate la dis
tanțe mijlocii și mari greșesc ținta.

b) La unele echipe (Rapid, Progresul, 
Steaua) se observă că sprijinul reci
proc în apărare se practică sporadic, 
nu a devenit o preocupare conștientă, 
o manevră tactică urmărită cu perseve
rență. De asemenea, unii apărători (Hăl- 
măgeanu, Nedelcu, C. Dan) nu atacă 
prompt adversarul aflat în posesia 
mingii, ci îj urmăresc numai, fără să 
încerce o deposedare energică. Jocul 
la intercepție e practicat arareori, apă

2—0 pentru Rvpid, prin șutul lui Dinu
Foto: T. Roibu

Petrolul—Steaua, derbiul etapei a Vlll-a
Miine, în Capitală și în cinoi oraș» 

din provincie se desfășoară mecâurile 
etapei a VIII-a a categoriei A; în per
spectivă o etapă interesantă, cu jocuri 
echilibrate (și dec, cu rezultate greu de 
prevăzut) și care anunță noa modificări 
în clasament.

Fruntașele clasamentului, Dinamo și 
Steaua, susțin jocuri în deplasare, la 
Oradea și, respectiv, la Ploiești. Firește, 
fotbaliștii de la Steaua au o sarcină 
mai dificilă decît dinamoviștiâ, întru- 
cît întilnesc în Petrolul o echipă aflată 
de asemenea în plutonul fruntaș, care 
aspiră și ea la șefia clasamentului. După 
jocul închis, obstructionist, pe care l-au 
vizionat miercuri, spectatorii ploieșteni 
vor asista, după toate probabilitățile, la 
un meoi viu disputat, deschis, specta
culos, așa cum stă bine unor formații 
fruntașe ale fotbalului nostru. Săptă- 
mîna aceasta, militarii au lucrat la an
trenamente pentru întărirea 
meniului defensiv.

Liderul nu este nici el ferit 
Crișul se află, e drept, în 
râoară a clasamentului, a 
neral evoluții modeste, dar... n-a pierdut 
„acasă** 1 2 3 4...

Colegiul central de antrenori anali
zează unele jocuri din categoria A, 
pentru a stabili laturile pozitive și ne
gative care apar în comportarea echi
pelor fruntașe ale fotbalului nostru.

Desfășurarea partidelor Rapid—Pro
gresul și Steaua—Dinamo au scos în evi
dență aspecte semnificative care per
mit să fie analizate :

1. Modul de aplicare a sistemului cu 
4 fundași,

2. Desfășurarea jocului constructiv 
și colectiv,

3. Gradul de însușire a unor procedee 
tehnice și manifestarea conținutului 
tactic al execuției.

1. S-au observat o serie de aspecte ca
re vin în contradicție cu unele dintre 
principiile sistemului de joc cu 4 fun
dași :

a) In timpul desfășurării jocului nu 
se păstrează distanțele optime între 
compartimente și intervalele dintre ju
cători, ceea ce duce la ocuparea ne
omogenă a terenului în adîncime și pe 
toată lățimea lui. Această deficiență 
produce ruperea dispozitivului echipei, 
pierderea inițiativei la mijlocul tere
nului și de aici, pregătirea rudimentară 
a atacului, acțiuni înghesuite pe centru 
în locul unor acțiuni purtate pe un spa
țiu larg și pe extreme, dovedite ca fiind 
cele mai eficace. Din acest punct de ve
dere se impun corectări la Rapid, 
Progresul, Steaua și mai puțin la Dinamo.

b) In sistemul de joc cu 4 fundași 
cei doi apărători centrali reprezintă o 
nouă specializare, asemănătoare dar nu 
identică cu funcția stoperului. Ei joacă 
în tandem, acționînd pe bază de conti
nuă reciprocitate. Cei doi fundași late
rali au latitudinea să se plaseze ceva 
mai în fată, să se apropie la o distan
tă convenabilă în vederea intervenții
lor de ajutor reciproc și să formeze 
împreună cu fundașii centrali un dis
pozitiv de forma unui trapez cu baza 
mică spre poarta proprie. în felul a- 
cesta se întărește apărarea în zona din 
fata porții, acolo unde posibilitățile de 
finalizare ale adversarului sînt cele 
mai mari.

Se observă, din păcate, că liniile de 
fundași ale unor echipe adoptă in 
timpul desfășurării jocului o poziție 
exact inversă, cu apărătorii centrali 
ceva mai înaintea fundașilor laterali, 
îneît linia imaginară care unește pe cei 
4 apărători are forma unui trapez cu 
baza mare înspre poarta proprie. In 
acest fel, apare o zonă liberă chiar pe 
spațiul porții, foarte favorabilă pentru 
pătrunderea atacanților adverși. Așa 
s-a întîmplat cînd Frățilă a șutat ne
stingherit cu capul din zona centrului 
porții, complet părăsită de apărători și 
mai tirziu cînd a înscris Voinea al doi
lea gol pentru Steaua, din pasa lui Con
stantin. Adoptînd această poziție defec

corn parii-

de emoții, 
zona inie- 

avut în ge-

rătorii nu sînt primii la minge și adver
sarul preia nestingherit.

c) Jocul portarilor a scos în evidență 
o serie de greșeli de ordin tehnic : An
drei și Suciu boxează defectuos min
gea. Se constată o predilecție pentru 
repunerea mingii în joc cu piciorul, 
execuție imprecisă, care avantajează 
de cele mai multe ori pe adversar. 
(Andrei, Suciu). Nu e mai puțin ade
vărat că și coechipierii lor nu se de
marcă rapid pentru a le da posibilita
tea să arunce mingea cu mîna, așa cum, 
spre exemplu, colaborează foarte bine 
Datcu și Popa.

3) Se mai sancționează și astăzi, în 
categoria A, jucători care nu execută 
regulamentar ,,aruncarea mingii de la 
margine” (Oaidă, Kraus). Jucătorii nu 
știu să valorifice din punct de vedere 
tactic această situație de joc. Coechi
pierii celui care execută aruncarea de 
la margine se înghesuie, vin prea a- 
proape de tușă și sînt statici, în loc să 
execute mișcări înșelătoare, rupînd 
ritmul sau schimbînd direcția alergării 
și păstrînd între ei o distanță convena
bilă. Nici marcarea adversarului la 
aruncarea de la margine nu se execută 
corespunzător, jucătorii nu se lipesc 
cu pieptul de spatele adversarului.

b) Executarea loviturilor libere este în
că insuficient pregătită la antrenamente. 
Nu se cunosc bine de către fiecare echi
pă mai multe variante, iar jucătorii 
echipei în apărare, care compun zidul, 
ies din dispozitiv înainte ca lovitura 
să fie executată, creînd astfel un cu
loar periculos pentru trecerea mingii.

Colegiul de antrenori recomandă tu
turor tehnicienilor să studieze cu se
riozitate aspectele menționate, unele 
dintre ele prezente în jocul multora 
dintre echipele noastre fruntașe, și să 
adopte toate măsurile de ordin teore
tic și practic pentru lichidarea lipsuri
lor.

COLEGIUL
CENTRAL DE ANTRENORI

ÎN CUPA R. P. R.
In urma etapei din 13 octombrie a Cupei 

R.P.R. s-au criticat uxmătoafrele echipe : 
Feroviarul Cîmpulung, Grănicerul Șiret, Pxo. 
greșul Huși, Mlneiul Comănești, Victoria 
P. Neamț, Sie jarul Unirea, Chimia Mără- 
șești, Ancora Galați, Mecanizatorul Făurei, 
Marina Mangalia, Stuful Tulcea, Flacăra 
Bărăganul, Celuloza Călărași, S. N. Olte
nița, Prototipul Otopeni, Dacia București, 
Răsăritul Caracal, l.R.A. Cîmpina. Metalul 
Buzău, Minerul So ting a, C.F.R. Piatia Olt,

ma i a v ut 
la București, ti
să producă sur-

In cuplajul din Capitală, Rapid si 
Progresul primesc replica formațiilor 
Dinamo Pitești și C.S.M.S. Iași. Am n 
două echipele vizitatoare au 
evoluții promițătoare 
nunțîndu-sc capabile 
prize.

In rest, programul 
ne rezervă o întîlnire 
odată și derbiul regiunii Banat :U.T A 
Știința Timișoara, precm t și două jocuri 
(Steagul roșu-Siderurgistul și Farul-Șt.- 
ința Cluj) în care gazdele pornesc favo
rite.

etapei a V11J a 
echilibrata, tol-

CORESPONDENȚII NE RELATEAZA

® Pregătirile echipei Steagul roșu mi 
continual ptnă vineri. In acest timn. 
fotbaliștii brașoveni au făcut joi un 
meci de verificare, jucind trei repr ze 
a 30 de mimUe cu o echipă din campio
natul orășenesc. Au fost folosiți toți ju
cătorii, printre care și Gone, care, res
tabilit. va intra in centrul liniei de aloc. 
(C. Gruia—coresp. reg.).

• Și Siderurgistul ș-a antrenat joi la 
două p«r|i. Gălățenii au avut ca parte 
nori pe fotbaliștii de la Știința Galați, 
cu care au terminat la egalitate: 1—1, 
prin punctele înserase de David și. 
Tespectiv, lonescu. La Brașov va jui a 
ni-mătoirul unsprezece : Cîmpeanu, Tomes 
ou, Hulea, Voicu-Dragomirr, Ghetrghina- 
Militâru, Gh. Ion, David, Negrea, Sta
les ou.

® Studenții clujeni s-au pregătit ci 
atenție pen-tru modul de la Constanta. 
Joi d au jucat 100 de minute cu junio
rii (scor 2—0) și cu o echipă de ca
tegorie orășenească (scor 1—0). lată e- 
chipa pentru meciul cu Farul: Binghea- 
nu — Cromeli, Grăjdeanu, Cîmpeajui— 
Georgescu, Popescu—Ivansuc, Marcu. 
Adam, Szabo, Suciu. (N. Todoa’an— 
coresp.).

• Dinamo Pitești a făcut săptămîna 
aceasta patru antrenamente, în timpul 
cărora s-a urmărit ameliorarea vitezoi, 
trasul la poartă din poziții dificile, de
gajările din în-toarceri, demarcări simul
tane și combinații pe cupluri. Pentru 
meciul de duminică Dinamo va alinia 
urrnMoairea formație : Niculescu—Val
ean, Barbu, Stocnescu—IIie Stednan, V. 
Alexandru — C. Ioneseu, Turean, Con- 
stantincscu, Dumitrescu, David. (Ion 
U dresau—coresp.).

• Știința Timișoara s-a antrenat joi în 
compania echipei „Vulturii V.M.T* din 
campionatul orășenesc. Antrenorii nu 
s-au fixat asupra formației. (Al. Gross— 
coresp. reg.).

• Crișul Oradea a susținut un meci 
de verificare cu echipa de categorie re
gională Dinamo Oradea. Scor : 5—l 
(]—1), prin punctele înscrise de Sacaci 
III (2), Bacoș (2) și Donciu, Ttcpecuv 
Guruvan. Formația probabilă pentru 
meciul cu Dinamo Buc. : Weichelt—Geor
gescu, Solomon, Balog—Sacaci II, Kun- 
kiUi—Fandli, Vlad, Bacoș, Donciu, 
Sacaci III. (Ilie Ghișa—coresp. reg.).

Oltul Drâgănești. Progresul Balș, Progresul 
T. Severin, Nera Bozovici, Progresul Timi
șoara, Victoria Ineu, Minerul Sărmășag 
Foresta Sighet, Uni® Satu Mare, Cimentul 
Turda, Olimpia Dej, Minerul Miercurea 
Ciuc, Progre-sul Reghin, C.Î.L, Blaj, Măgura 
Codlea, Unirea Rupea, Carpațî Sinaia, Fla
căra Făget și A.S. Aiud. Ele vor juca în 
etapa din 17 noiembrie, cînd vor intra în 
competiție și echipele de categorie C.



Campionatul republican ale semifinalelorPrimele rezultate
DEN CAPITALAse apropie de sfîrșit

Joi, echipele 1. G. Arad si C.S.M. 
C.lui au susținut o partidă importantă 
pentru partea periferică a clasamen
tului campionatului republican de 
polo. După un joc caracterizat de 
lupta intensă dată de ambele forma
ții. meciul s-a încheiat la egalitate t 
4-4 (2—2, 0—0, 1—1, 1—1). Au 
marcat: Silha (3) și Kincs (de la 4 
m) pentru arădeni, Schuler (2), Karl 
si Covaci pentru clujeni. (St. lacob— 
coresp.).

In Capitală, Rapid a cedat în fața 
Științei Cluj cu 2—7. In urma rezul
tatelor înregistrate 
mină, clasamentul

în această săptă- 
campionatului s»

prezintă astfel:

1. Dinamo București 18 1$ 1 0 108:24 31
2. Steaua București 16 14 2 0 113:17 30
3 Crișul Oradea 16 8 2 6 59:48 18
4. Știința Cluj 18 7 3 6 60:47 17
5. Știința București 16 7 2 7 62:62 18
6. Industria Linii Tim. 18 5 3 8 63:97 13
7. I. C. Arad 16 4 3 9 39:80 11
8. C.S.M, Cluj 16 3 3 10 43:69 9
9. Mureșul Tg. Mureș 15 4 1 10 29:70 9

10. Rapid București 15 1 2 12 30:88 4

După cum se vede,, apropierea în
cheierii campionatului republican de 
polo a adus unele clarificări în cla
sament, mai precis în întrecerea pen
tru cucerirea primului loc și în cea 
pentru evitarea ultimelor două, care 
aduc retrogradarea. In lupta pentru 
titlu au mai rămas două echipe t Di
namo șl Steaua, ambele neînvinse. 

In disputa pentru evitarea retro
gradării, Rapid, nu mai are nici o 
șansă de a scăpa de ultimul loa.

Mîine, în penultima etapă a cam
pionatului. vor avea loc jocurile: In
dustria Linii Timișoara — Știința 
Cluj, Rapid București — I. G. Arad 
și C.S.M. Cluj — Crișul Oradea. Me
ciurile Steaua — Știința București și 
Dinamo — Mureșul se vor desfășura 
în ziua de 24 octombrie.

AZEL

>MIC
SEMEMIC

AUUG
tn orice sezon

Se organizează tabere pentru elevi, 
st idenți și salariați. Informații — 
l.G.O. Reșița, str. Fîntînilor nr. 1, tel. 
16 și la l.G.R. Caransebeș, str. Vasile 
Roaită nr. 11. tel. 278.

disputa a început

De marți după-amiază, semifina- 
liștii campionatului republican de șah, 
ediția 1963, sînt în plină întrecere.

La București, 
foarte dîrză, dar și cu oarecare pru
dență, în primele trei runde nefîlnd 
înregistrate surprize. în grupa întîi, 
ale cărei jocuri sînt programate în 
sala de jos a Băncii de Investiții (str. 
Doamnei 4), candidați! cei mai vi
zați pentru calificare n-au suferit încă 
nici o înfrîngere. Plutonul fruntaș al 
clasamentului era condus, la capătul 
rundei a 3-a, de V. Georgescu cu 2*/2 
puncte. La ‘/2 p. distanță, Ghițescu, 
Sutiman, Botez, iar la 1 p. — dar 
numai cu două partide încheiate — 
Stanciu și Suta. Ultimul a întrerupt 
pentru a doua oară partida sa din pri

ma rundă cu G. Alexandrescu, ambii 
apărîndu-și cu dîrzenie șansele.

Iată rezultatele înregistrate în a- 
ceastă grupă: Stanciu-Ghițescu 'A-’A, 
M. Bălanei—Sutiman 0—1, Bozdo- 
ghină—Botez 'li—'A- Porojan—Macri 
l—0, Voiculescu—Covaci ‘/2—'h. Geor
gescu—Olteanu 1—0. Alexandrescu— 
Suta într. (runda 1); Suta—Georgescu 
'A—'/2, Kovacs—Alexandrescu 0—1, 
Botez—Porojan 1—0, Sutiman—Bozdo- 
ghină ’A—'A, Ghițescu—Bălanei 1—0, 
Coeuleanu—Stanciu 0—1, Macri— 
Voiculescu într. (runda a 2-a); Ol
teanu—Suta 0—1, Georgescu—Kovacs 
1—0, Voiculescu—Botez ‘A—*/2, Po
rojan—Sutiman 0—1, Bozdoghină— 
Ghițescu «/2—’/2, Bălanei—Coeuleanu 
1—0, Alexandrescu—Macri într. (runda 
a 3-a).

A doua semifinală bucureșteană își 
programează întrecerile în sala Pro
gresul (str. Lipscani 14). Aici, după 
trei runde, în fruntea clasamentului 
s-a instalat fostul campion V. Cio
cli tea cu 3 victorii. Același scor este 
pe cale să-1 realizeze însă și vechiul 
său rival, dr. O. Troianescu, care mai 
are o partidă neterminată din prima 
rundă cu Tucă, întreruptă a doua 
oară. Un start bun pare să a'bă și 
G. Radovici, care are însă două par
tide întrerupte cu avantaj.

Rezultate tehnice din grupa a doua: 
Crețulescu—Rotaru 1—0, Pogorevici— 
Nacu 0—1, Szabo Iosif—Gavrilă I. 
0—1, Seitneanu—Buzoianu */2—l/2,
Dăneț—Radovici 0—1, Ciocîltea—Io
nescu 1—0, Dancea—Cormos 1—0, 
Tucă—Troianescu într. (runda 1) ; 
Buzoianu—Szabo 0—1, Troianescu— 
Seimeanu 1—0, Ionescu—Dăneț 0—1, 
Rotaru—Cormos 1—0, Dancea—Ciocîl
tea 0—1, Nacu—Crețulescu, Gavrilă— 

■■*1

Pogorevici, Radovici—Tucă întrerupte 
(runda a 2-a) ! Crețulescu—Gavrilâ 
>/2—y2, Pogorevici—Buzoianu 0—1, 
Szabo—Troianescu
Cormos 1—0,
Rotaru—Nacu,
Tucă—Ionescu

0—1. Ciocîltea— 
Dăneț—Dancea 1—0, 

Seitneanu—Radovici, 
întrerupte (runda a 3-a).

cîteva rezultate de la

M. 
c. 
cu 
pe 
iar

★

Ne parvin 
grupele din provincie. La Timișoara, 
în prima rundă, Em. Reicher a fost 
învins de Ș. Neamțu, iar Nacht a 
făcut remiză cu Partos. La Suceava, 

Rădu'.escu pierde surprinzător la 
Rotaru, iar Pușcașu se salvează 
remiză la Duță. Suteu l-a Învin3 
Bondoc, Mititelu pe Stănculescu, 
Soos pe Z. Nagy.

RETURUL CAMPIONATULUI REPUBLICAN
Cele 16 echipe de lupte reîncep astăzi ^Brașov, C.S.O Galați, Electroputere . 
............................................. ’ 'Steaua. Grupa a treia (Tg. Mureș) — 

Vagonul Arad, C.F.R. Timișoara, Vo
ința Tg. Mureș și Steagul roșu Brașov, 

Spre deosebire de prima parte a 
campionatului, întrecerile de lupte li
bere se vor desfășura sîmbăta, iar 
cele de lupte clasice duminica. Fede
rația de specialitate a luat, de ase
menea, măsuri ca la toate reuniunile 
să fie delegați arbitrii cei mai compe
tent pentru a se evita unele greșeli 
semnalate în turul campionatului.

întrecerile în cadrul returului campiona
tului republican.

Spectatorii bucureșteni vor urmări 
în prima etapă, în sala Dinamo, astăzi 
cu începere de la ora 9, evoluția echi
pelor de lupte libere de la Dinamo, 
Rapid, Chimistul Baia Mare și Metalul 
București.

In celelalte grupe se vor întîlni ur
mătoarele echipe: grupa întîi (Satu 
Mare) — A.S.M. Lugoj, Progresul 
Buc., Unio Satu Mare și C.S.M. Reșița. 
Grupa a doua (Galați) — Rulmentul

Un preludiu promițător
SăptSmîna trecută, la Plovdiv, s-a 

desfășurat cel mai mate concurs pre- 
olimpic european din anul acesta. In
tr-adevăr, întrecerile de lupte clasice și 
libere au reunit o serie de luptători deo
sebit de valoroși din 9 țări, printre care 
multi medaliați olimpici și mondiali. 
Apreciem, de aceea, ca foarte bună 
comportarea reprezentanților noștri, care 
au reușit să ocupe locul doi pc națiuni, 
situîndu-se pe locuri fruntașe și în cla
samentele individuale.

Pentru a afla mai multe amănunte 
despre turneul din R. P. Bulgaria, am 
stat dc vorbă cu antrenorii I. Crîsnic 
și D. Cuc, care ne-au răspuns la cîteva 
întrebări.

— Ce luptători de valoare internațio
nală au fost prezenți la Plovdiv ?

— Numai la lupte libere au evoluat 
fapte medaliați ai campionatelor mondia
le din acest an, printre care Gardjev fi 
Ptlcev (R.P.B.) campioni mondiali. Ah
madov, Dermentiev și Kolev, toți din 
R. P. Bulgaria, Sahmuradov (V R.S.S.), 
Metz (R.D.G.) clasat al doilea la J. O. 
de la Roma, Grossi (Italia) al treilea la

NATAȚIE : Ștrandul tineretului, 
de la ora 10 și ora 17 : întrecerile 
Dinamoviadei la înot, polo și să
rituri.

BOX : Stadionul Republicii, de 
la ora 19 > Reuniune în cadrul fi
nalelor campionatelor republicane.

LUPTE : Sala Dinamo, de la 
ora 9 : Prima etapă a returului 
campionatului republican pe 
echipe.

SCRIMA : Sala Institutului poli
tehnic, de la ora 8,30: Finala 
campionatului republican de sabie 
(individual).

RUGBI : Teren Gloria, de la 
ora 15,30 : Gloria — Grivița Roșie 
(cat. A).

Și

J. O. și al fii. Datorită participării va
loroase, concursul s-a ridicat la un înalt 
nivel tehnic. Participanții au 
combativitate și dîrzenie, au folosit 
bogată gamă de procedee tehnice, 
observat la luptătorii sovietici folosirea 
unei acțiuni foarte eficace, aruncarea pes
te șold și foarte multe acțiuni înșelă
toare. La stilul libere au avut priori
tate sportivii care au uzat de procedeul 
de intrare la coapsă și la gambă.

— Cum apreciați evoluția luptătorilor 
noștri ?

— Luptătorii romîni s-au prezentat tn 
general bine, iar l. Țăranu chiar foarte 
bine. Au muncit mult Chirilă, Gabor, 
Boia și Mezinca. Sub posibilități au fost 
Tăpălagă fi Ciorcilă. Am observat însă 
că nu toți sportivii noștri pun accentul 
cuvenit pe fixarea la parter, acțiune care 
aduce de fiecare dată cite un punct. 
Și la stilul liber sintem tncâ deficitari 
tn lupta de la parter. Și e bine, bucu- 
rîndu-ne de succesele obținute, să nu 
uităm aceste deficiențe.

FOTBAL : Teren Gloria, de Ia 
ora Î4 : Metalul — Dinamo Bacău 
(cat. Bl.

MÎINE

Ștrandul Tineretului, 
si de la ora 17 : în-

NATAȚIE :
de la ora 11 r._ _  — ..........
trecerile Dinamoviadei la înot, 

și sărituri. La ora 10 : Rapid— 
Arad (polo cat. A).

BOX: Stadionul Republicii de 
la ora 10 -. Reuniune în cadrul fi
nalelor campionatelor republicane 
individuale.

LUPTE : Sala Dinamo, de la 
ora 9 : Prima etapă a returului 
campionatului republican pe 
echipe.

HANDBAL : Terenul Progresul de 
la ora 10 : Electromagnetica — 
Constructorul Timișoara țf) și Pro
gresul — Tractorul Brașov (f).

SCRIMA : Sala Institutului poli
tehnic, de la ora 8,30 : Finala cam
pionatului republican la sabie 
(echipe).

RUGBI : Stadionul Progresul de 
la ora 10 : Progresul — Știința 
Cluj (cat. A) ; ora 11,30 : Steaua— 
Dinamo București (cat. A).

FOTBAL : Stadionul „23 August”, 
de la ora 13,30 : Rapid — Dinamo 
Pitești (cat. A); ora 15,30: Pro
gresul — C.S.M.S. lași (cat. A).

Stadionul Dinamo, de la ora 10: 
1 Dinamo Victoria București — Mus

celul Cîmpulung (cat. C).
r- -" ■" ' ■ ■ ~-~i~

o
Am De la I. E. B. S.

S-au pus în vînzare la casele obișnuita 
bilete pentru cuplajul de fotbal din 
20.X. a.c. de pe stadionul 23 August : Ra
pid — Dinamo Pitești și Progresul — 
C.S.M.S Iași.

’— Casele din str. Ion Vidu, Pronosport 
calea Victoriei nr. 2 și stadionul Republicii 
vînd și bilete pentru finalele campionatului 
republican individual de box din 19—27 
X. a.c. de pe stadionul Republicii. Ace
leași case vînd și abonamente cu preț 
redus pentru întregul turneu.

Ringul fiind montat în fața tribunei I 
posesorii de bilete sau permise UCFS au 
acces la tribună prin intrarea din str. Maior 
Ene.

Posesorii biletelor de parter sau permis 
UCFS roșii și maro în piele, ziariștii «u 
permise verzi și cu delegație pentru masa 
presei, în limita locurilor rezervate fiecărui 
ziar, au acces în stadion prin poarta I 
din str. Isvor.

La casele din str. Ion Vidu și Pronosport 
calea Victoriei nr. 2 și sala Floreasca se 
pune în vînzare î’ncepînd de azi, cota de 
bilete repartizată publicului pentru campio
natele europene de volei din 22.X—2.XI. a.c.

EXCURSI ONIȘTI!
O băutură răcoritoare și o gustare reconfortantă găsiți la toate 

umtăfile de alimentație publică ale cooperației de consum din loca
litățile balneo-climaterice și de pe traseele turistice din regiunea 
Ploiești.

VIZITAȚI
Restaurantele și bufetele din localitățile i COMARNIC, TELEGA, 

BREAZA, SLAN1C, CHEIA, MINECIU, VĂLENII DE MUNTE, VULCAN A- 
BAI, MORENI, SARATA MONTEORU, SIRIU-BAI, MIZIL, VALEA 
CALUGA REASCA.

. La magazinele specializate și universale se găsesc de vînzare 
arficole de sport și artizanat, cărți poștale ilustrate etc.

L_____________________________________________

Un nou concurs Sportexpres

*

I*s
J

Nu uitați cA de la 21 no
iembrie devine obligatorie 
purtarea căștilor de protec
ție.

Procurați-vâ din timp căști 
de protecție de la magazine
le șl raioanele cu articole de 
sport din Capitală șl pro
vincie. Se găsesc toate mă
rimile de căști de protecție, 
cu cozoroc și fără.

Devenite foarte populare concursurile 
Sportexpres sînt așteptate cu multă nerăb
dare.

Prin importanta gamă de premii oferită, 
ele au atras, de la concurs la concurs, un 
număr sporit de participant.

Astfel, numai la concursul Sportexpres 
trim. III au fost atribuite pînă în prezent 
un număr important de autoturisme, pe 
lingă zecile de mii de alte premii în bani 
și obiecte.

Participanții Marian V. Gh. din comuna 
Căciulești, regiunea Bacău, Popa C. Ște-

Se reamintește participanților 
câ meciul I al concursului Prono
sport de mîine 20 oct. este Steagul 
roșu — Siderurgistul și nu R.D. 
Germană — R.P. Ungară, cum a 
apărut în afișele și fluturași! de 
etapă.

organizat cu prilejul campionatelor euro
pene de volei, concurs care programează 
partide din această interesantă competiție.

Depunerea buletinelor se face pînă 
22 oct. 1963 (inclusiv) partidele cuprinse 
programul de concurs disputîndu-se 
ziua de 23 octombrie.

Depuneți-vă din timp buletinele dv.
Amănunte în agențiile Loto-Pronosport,
Și acum vă facem cunoștință din timp 

programul concursului Pronosport de săp- 
tămîna viitoare (nr. 43 din 27 octombrie 
1963).

I. R. P. Ungară — Austria
II. Știința Craiova — C.F.R. Pașcani

III. Dinamo Bacău — Metalul Tîrgoviște
IV. Foresta Fălticeni — Metalul București 
V. Arieșul Turda — C.S.M. Reșița

VI. Mureșul Tg. Mureș — C.F.R. Timișoara 
VII. AS. Cugir — Industria Sîrmei C.T. 

VIII. Bâri — Catania
IX. Juventus — Torino

XI. 
XII.

X. Messina — Lazio 
Roma — Internazionale 
Spăl — Bologna

cu

la LOTO CENTRALIn 
în La tragerea Loto-Central din 18 octom-

brie 1963 au fost extrase din urnă urmă-
toarele numere :
87 83 37 45 48 51 22 42 11 67

77 
lei.

68

1OC ÎQ tlucf

Premii suplimentare : 23
Fond de premii : 789.593
Tragerea următoare va avea ____ _____ _

de 25 octombrie 1963 la București.
PREMIILE CONCURSULUI PRONOSPORT 

NR. 41 din 13 octombrie 1963
Categoria I 16,4 variante a 3.495 lei
Categoria a Il-a 405,9 variante a 169 lei
Categoria a IlI-a 3.572,7 variante a 28 lei

Rubrica redactată de Loto-Pronosport

fan din Tecuci, Nițescu Ilarion, din Mizil, 
Popescu Ion, Ivan Savu și Teodoru Adrian, 
toți trei din București, Serbușcă Dinu din 
Bacău și Gavrilâ Petre din Sibiu sînt primii 
cîștigători de autoturisme. Participantul 
Jurcoanâ Liviu din Deva a anunțat tele, 
gratie câ este și el cîștigâtorul unui auto
turism. De asemenea, un participant din 
Arad a anunțat că este posesorul a două 
bilete cîștigătoare de autoturisme.

CONCURSUL SPORTEXPRES trim. IV, pen
tru care vînzarea biletelor a început de la 
15 oct. oferă de asemenea nu mai puțin 
de 18 autoturisme, 51 motociclete, magneto- 
loane, televizoare, frigidere, aragazuri, apa
rate de radio, excursii în străinătate pe 
diferite îtinerarii și multe alte premii în 
valoare totală de 4 500 000 lei.

Cine vor fi fericiții cîștigători al acestui 
concurs ?

Și dv. puteți figura pe lista cîștigătorilor 
de premii mari, procurîndu-vă din timp 
biletele.

NU UITAȚI 1 A început depunerea bula- 
tinelor la concursul suplimentar Pronosport,

ULTIMUL CONCURS AL 
ANULUI

SPORTEXPRES
18 AUTOTURISME.
51 MOTOCICLETE. 
EXCURSII, FRIGIDERE, 

■ ■'

:PREMII IN VALOARE DE

4.500 000 lei



BUFĂ CAMPIONAIHE

muzicant
DE ATLETISM

I. CH1VU

de Mal (1863-1963)90 de ani ...unul dintre cei 
cunoscuți filozofi a 
ehității,

Atletei Viorica Viscopo- 
leanu, care n egalat de 
două ori recordul țârii la 
săritura în lungime.

Ai frumoase comportări, 
Dar ascuîtâ-mă oe mine 
Decît două egalâri
Zău, o dată și... mai bine 1 

Cîștigînd cursa de 200 m, 
Gheorghe Zamfirescu s-a 
apropiat de recordul Iul 
Ion Moina.

Noi acestui început 
I-așteptăm acum urm*rrea 
Căci recordul, s-a văzut, 
Iși dorește... pensionarea 1

Știați că...

Intr-un interviu acordat 
ziaristului Fritz Hack, Pele 
a răspuns astfel la între
barea : „Iți place 
zică ?**.

— Mult! Mai ales 
ba, pe care o dansez 
plăcere. Dar numai acasă, 
cu sora mea. In orice res
taurant nu m-ar lăsa femei
le să ies de pe ringul de 
dans...

Imaginea alăturată de
monstrează că lui Pele îi 
place nu numai să danseze 
samba, dar s-o și cînte. 
Avînd-o alături, bineînțe
les, tot pe sora sa. Mînuite 
cu măiestrie, toba și ma- 
racasurile susțin ritmul 
înfocat al popularului dans 
brazilian.

5 — Schimbarea regulii 
tidului', în forma pe 
o cunoaștem astăzi, re- 

ionează jocul de fotbal, 
rma noii reguli apare 
mul de joc WM, opera 
ucătorului echipei Arse- 
din Londra, Herbert 

iman. Vitalitatea noului 
m de joc a dovedit-o 
al echipa Arsenal prin 
latele excepționale pe 
le-a obținut : a devenit 

rioana Angliei de 4 ori 
1931, 1933, 1934 și 1935), 
icerit cupa în 1930 șl 
iar în qnul 1932 a ocu- 

locul secund în campio- 
și a lost finalista cupei.

7 — Anul •-
pa Centrală a 

competiții 
ulterior a

re hotărîtoaie 
oltării fotbalului 
ja Europă : Cupa Euro- 
Centrale, competiție care 
moscut pînă în prezent 
e ediții, din care 8 după 

succesele cele mai 
fiind legate de.echipele 

as Budapesta și F. C. Bo- 
a (au deținut cupa fie- 
de cîte 3 ori) și Spar- 

raga, F C Austria Viena, 
ncvaros, Ujpest și M.T.K. 
Budapesta care au cuce- 
rofeul de cîte 2 ori.
0 — Primul campionat
iial oficial de fotbal 
organizat și cîștigat de

nașterii în 
unei 

fotbal, 
o în- 

asupra 
în în-

de 
avut

Uruguay. Pînă în prezent 
.Cupa Jules Rimet*, care se 
decerne echipei campioane, 
a fost cîștigatâ de cîte 2 ori 
de Uruguay, Italia și Brazilia 
și o dată de echipa R. F. 
Germane. Țara care o cîști- 
gă de trei ori — consecutiv 
sau alternativ — iâmîne de
finitiv în posesiunea ei.

1337 — Dr. Sarosi mar. 
chează 7 goluri în poarta 
apărată de cel mai bun por
tar al vremii, Planicka (Un
garia — Cehoslovacia 8—3 
la Budapesta).

1948 — La Londra se orga
nizează primul turneu de 
mare amploare rezervat ju
niorilor (denumit Turneul 
FIFA, apoi UEFA). Edijia din 
anul 1962 a lost organizată 
în Romînia și cîștigatâ de 
naționala de juniori a țârii 
noastre.

1950 — In cadrul campio
natului mondial de fotbal, la 
meciul Brazilia — Uruguay 
disputat pe stadionul Maro
cana din Rio de 
asista 
tatori.

1953 
prima 
tativei
pe teren propriu, de către o 
formație din aiara 
britanice : 3—6 în 
baliștilor maghiari.

1954 — Are loc
mare surpriză fotbalistică a

Janeiro
peste 200 000 de spec-

— Se înregistrează 
înîrîngere a repiezen- 
de fotbal a Angliei

insulelor 
ia Ja lot

cea ru ai

c filatelic dedicat atletismului
î prilejul ediției a XV-a 
impionatelor interna-
ile de atletism 
R. s-a emis un 
die special, în valoa- 
e 1,85 lei.
:est plic este francat 
narea de 1,35 lei din 
iunea „Medalii olimpi- 
al cărei desen înfăți- 

5 pe lolanda Balaș 
id o săritură în înăl- 
. O plăcută coincidea- 

făcut ca acest plia 
ipară chiar în ziua de 
octombrie, zi în cart 
dmana noastră mon-

ale 
plic

patru rînduri i

Lndrel Baîabaș a înde- 
linit norma olimpica pe 
inul 1963 și pe 1964.

dială a ieșit învingătoare 
la concursul preolimpic de 
la Tokio.

Ștampila pusă pe acest 
plic cuprinde cuvintele 
,,Campionat ele internațio
nale de atletism ale R.P.R 
— București. 12—13.X. 
1963“, încadrînd într-un 
dreptunghi un desen înfă- 
țișînd doi alergători în 
cursă, avînd in stingă lor 
schema coloanei fără sfîr- 
șit a sculptorului Brâncuși, 
iar în dreapta cifra ,,XV“.

Plicul este împodobit cu 
încă un desen, înfățișînd 
un aruncător cu discul, 
după celebra statuie antică 
„Discobolul*, lingă care 

este de asemenea cifra XV, 
împodobită cu o ramură de 
lauri.

ultimilor 10 ani. Campiona
tul mondial de fotbal din 
Elveția este cîștigat de echi
pa R. F. Germane în fața fa
voritei, ' ” J~*
care în 
1950 — 4 
zat un
32 28 4 , ___
bule spus câ, în 6 ani (1950 
—1955) din cele 53 de me
ciuri jucate, selecționata Un
gariei a cîștigat 44 
dut numai 2.

1955/56 — Prima 
Cupei campionilor 
la fotbal, una din 
valoroase și populaTe com
petiții de fotbal de pe con
tinentul nostru. Pînă în pre
zent, Real Madrid a cucerit-o 
de 5 ori consecutiv, Benfica 
Lisabona de 2 ori, dețină
toarea actuală a Cupei fi
ind echipa AC Milan.

1959 — La data de 11 a- 
prilie, în cadrul meciului An
glia — Scoția disputat la 
Londra, englezul Billy Wright 
(Wolverhampton Wanderers) 
îmbracă primul pe glob tri
coul echipei sale naționale 
pentru a 100-a oară. S-a re
tras în același an din ac
tivitatea competițională cu 
105 selecționări. Longevita
tea în echipa națională o 
deține însă galezul W. Me
redith cu 25 de ani (1895— 
1920) și 48 de prezente și 
Stanley Matthews cu 23 de 
ani (1934-1957) și 54 de pre
zențe. La data ultimei selec
ționări, Meredith avea vîrs- 
ta de 
thews

1960 
2 ani 
echipe 
ție a 
țări este cucerită de fotba
liștii sovietici.

— După modelul european, 
se organizează Cupa Cam
pionilor Americii de Sud. E- 
dițiile disputate pînă în pre
zent au fost cîștiaate de Pe- 
narol Montevideo în 1960 și 
1961 și de FC Santos din 
Sao Paulo (echipa lui Fele) 
în 1962 și 1963. Cluburile 
campioane ale Europei și 
Americii de Sud își dispută 
Cupa Mondială (.Mingea de 
aur*), care în 1960 revine e- 
chipei Real Madrid, în 1961 
clubului Penarol, iar în 1962 
echipei FC Santos.

Ungarieiformația
perioada 14 mai 
iulie 1954

bilanț
0 144:33. Mai tie-

a reali- 
record :

și a pier-

ediție a 
europeni 
cele mai

46
42.

de ani, iar Mat.

Disputată timp de 
participarea a 17cu

naționale prima edi- 
Cupei Europei inter-

M. FREDERIC
— Rupea —

FILE DIN ISTORIA VOIHITU
In iama anului 1895 pro

fesorul de educație fizică 
W. G. Morgan, de la co
legiu] Holyoks din S. U.A., 
în căutarea unor jocuri 
sportive care să poată fi 
disputate pe timpul iernii 
în sală de student!, a a 
vut ideea să împartă sala 
de gimnastică a colegiului 
în două, cu aj’utorul unei 
plase de tenis de cîmp a 
cărei parte superioară a în
tins-o la înălțimea de 183 
cm. Din rîndul studenților 
a alcătuit două grupuri e- 
gale și le-a cerut ca, prin 
lovirea mingii cu mîinile, 
s-o trimită în terenul adver
sarului. A fost primul meci 
de volei disputat în lume. 
Jocului — nu se știe de ce 
— i s-a dat numele 
„minonette", denumire 
re avea să fie uitată 
mai după cițiva ani.

prilejul unei conferin- 
profesorilor de edu- 
fizică, ținută cîtva 
mai tîrziu în orașul

de 
ca- 
nu-

un gînd cam buclucaș 
lori să-l văd... „codaș* s 
indu-se în formă 
le mereu... sub normă 1

I. CERBU

POSTI) MHGaZIH«P0Șl

nsexiind în 
â 12 goluri 
ilștii de

prima repri- 
Farului, rug- 

la Progresul

IONEL BAKU, CARACAL. — 
1) F. C. Craiova n-a fost 
campioană a țării la fotbal. 
Ea a cîștigat o competiție 
organizată ad-hoc, in anii 
cînd campionatul a trebuit

dorit, chiar constănfenii 
cor mai net. Din ce pri

cină 7 
iu afirme cetățenii 

o echipă... de duzină

V. D. POPA

Fotbaliștii de la Cea- 
ilăul Piatra Neamț sini 
>e locul 13 în clasament.

-au mai insistat 
>auză.

atît avem de spus r 
Ceahlăul privești în sus.

la
de

ei — ce curios 1 — 
mult privești... în jos

campionatele 
>lîcane 
ele s-a 
ecord.

La
de tir în 
realizat doai

repu-
șase

un

acolo
niveam
i văzut
pe... căciula lor.

în incintă 
ca spectator, 
musca pe țînlâ.

sâ fie întrerupt din cauza 
războiului. — 2) l—0 la...
handbal (Dinamo București 
— Steaua) este un rezultai 
neobișnuit. Cum văd însă, 
dv. ați .descoperit' — sper 
că nu vreți sâ-mi Luați fo
cul pe chestia asta* — un 
rezultat și mai curios : 

C.S.M.S. Iași — Voința Si
biu 0—0.

I. NEGUȚ, BRAȘOV. — 
Echipa de fotbal Chinezul 
din Timișoara a continuat să 
activeze și în perioada în 
care s-a afirmat Ripensia. 
Dar formația de-atunci a 
Chinezului n-a fost nici pe 
departe de valoarea ceieia 
care, între anii 1921—1927 cu-

Cu 
țc a 
cație 
timp 
american Springfield, pro
fesorul A. T. IT a Istet a 
propus schimbarea nume
lui de „minonette" în 
,,volley-ball", după ideea 
principală a jocului — res
pingerea mingii — to 
volley the ball (în engle
zește) — denumire care s-a 
încetățenit în lumea în
treagă, prima țară care a 
preluat această 
ci plină sportivă 
nada (1900).

VOLEIUL ÎN

nouă dis- 
fiind Ca-

ROMÎNIA

Voleiul, această discipli
nă sportivă a apărut în 
țara noastră prin 1920 
Ei era practicat mai a’es 
pe plajele Mării Negre și 
in stațiunile balneoclima
terice. Mai tîrziu voleiul 
figurează în programul de 
educație fizică din școli.

Dar numai din 1930 se 
poate semnala o activitate 
mai susținută, aceasta fi
ind legată de înființarea 
în acel an a Federației ro- 
mine de volei și baschet. 
Școlile sînt principalele cen
tre de activitate și în 1931 
are Ioc primul campionat 
al Bucureștiului, la care 
au luat parte 9 echipe mas
culine. Un an mai tîrziu 
campionatul s-a desfășurat 
pe două categorii, iar în 
1933 se organizează primuJ 
campionat feminin.

Dar voleiul 'n țara noas
tră avea să cucerească 
marea sa înflorire în anii 
noștri de democrație 
Iară, astăzi Romînia 
„mare put ere “ în 
mondial.

Incepînd cu 1949 
ieți și 1950 la fete, se orga-

popu- 
este o 
voleiul

nizează cu 
campionatele
Competițiile de mase 
făcut ca un număr tot mai 
mare de tineri să fie a- 
trași de acest sport, astfel 
că în clipa de față în e- 
vidențele F.R. Volei 
înregistrate 2000 de 
afiliate cu 25.000 
sportivi legitimați (dintre 
care 10 000 de fete), care 
sînt pregătiți de 300 an
trenori calificați, 1160 de 
instructori voluntari etc. 
Numai anul acesta, în ca
drul întrecerilor organizate 
cu prilejul Spartachiadei 
de vară a tineretului, au 
luat parte 325 000 volei
baliști și voleibaliste ! O 
cifră care cu 20 de ani in 
urmă părea de domeniul 
fanteziei.

regularitate 
republicane.

au

sînt 
secții 

de

mai 
i aeli- 

Pitagora (secolul 
IV î.c.n.) a fost prezent 
la una din edițiile Jocuri
lor Olimpice în calitate 
de... medic ? Înainte. de 
concurs, participa nț ii ia 
diferite probe erau instruiți 
de către Pitrgora în legă
tură cu respectarea unor 
reguli în ce privește ali
mentația și efortul.

...2a Jocurile Olimpice 
de la Stockholm (1912) 
din echipa de tir a Suediei 
(proba de 50 m calibru re
dus) au făcut parte și doi 
frați gemeni, Eric și Wilhelm 
Carlsberg ? Faptul consti
tuie un fapt fără precedent 
in analele 
moderne.

...celebrul 
pictor italian 
Cellini a fost 
scrimer ? Pe cînd 
la curtea lui Franci sc l, 
regele Franței, Cellini a 
primit un trofeu pentru 
măiestria dovedită într-un 
concurs în care și-a făcut 
„tuș“ toți adversarii...

■*

7

olimpiadelvr

sculptor și 
Be/ivenutto 

un excelent 
se a f14

EXPLICAȚIE
Enervat ii mei suporteri,

de

I 
I

Subsemnatul, încă titular 
al echipei in care cu onoa
re m-ați fluierat după me
ciul de duminică, mă a- 
dresez pe această cale 
celor care s-au purtat cu 
mine intr-un mod atît de 
sonor și de vorbitor
rău. Poate că aș fi răspuns 
cu tăcerea la aprecierile 
voastre exprimate prin viu 
fluier, știindu-se din bătrîni 
că tăcerea e de aur. Dar 
eu, care nu sînt un carac
ter mercantil, mă mulțu
mesc sâ vă răspund prin 
vorbă, care se zice că e 
doar de argint.

Trecînd peste aceste pro
verbe pline de înțelepciune 
și de minereuri, să ajun
gem la chestiune: simplul 
fapt câ o dată joc bine și

o dală viceversa, v-a făcut 
să spuneți că nu stau bine 
cu Constanța. Mai Intll, 
pardon, dar v-ați exprimat 
confuz-: s-ar putea înțele
ge că nu stau bine cu Tan 
ți, care în „Buletin** tot 
Constanța este și cu care 
în curînd mă voi logodi, 
dacă nu cu ea cu alta, pe 
care însă o cheamă Valii 
ca și pe Lili, câ ambele 
sînt Vasilica și deci nu 
intră în discuția noastră 
despre Constanța.

te magazin »postp hwcbzin]
cerise de 6 ori consecutiv 
campionatul tării la fotbal.

ION G. PETRE, BUCIUMENI. 
— Steaua și Petrolul s-au 
întîlnit în meciuri de cam
pionat de 28 de ori. De 16 
ori a învins Steaua, de 8 
ori Petrolul, iar 4 jocuri s-au 
terminat la egalitate. Cea 
mai netă victorie a fotbaliș
tilor de la Steaua : 6—0, în 
1951. Bucureștenii au pierdut 
însă și ei la scor în fața 
ploieștenilor — și încă de 
trei ori : 6—1 în campiona
tul 1958—1959, 6—2. la Bucu
rești, în ediția 1961—1962 și 
4—0, în primăvară, la Plo
iești. Să vedem miine, după 
meci, cine are motive de 
veselie: Steaua sau Petrolul?

ION IONESCU, COMUNA 
BOTENI. — Cum se explică 
faptul că echipele noastre 
de fotbal joacă mai bine pe 
teren propriu decît in depla
sare ? Vă răspund cu o con
tra... întrebare : credeți câ 
avantajul terenului are un 
rol mai puțin important la 
celelalte echipe? N-aveți 
decît să urmăriți rezultatele 
meciuriloi duble din cadrul 
Cupei campionilor 
și vă veți edifica, 
jul de a evolua în 
blicului tău poate 
rîtor într-o întrecere

MARCEL HODIVO1ANU. 
GIURGIU. — 1) .Vă comunic 
că în urma eșecului suferit 
de echipa Steaua în meciul 
cu Dînamo București, am slă
bit cu 13 kilograme-. Ne 
pare rău. Dar poate câ le 
puneți la loo după meciul

retur, din primăvară I — 2) 
In aprecierea poziției de 
.ofsaid' contează nu momen
tul în cai© un jucător pri
mește mingea, ci momentul 
în care i-a iest pasată

LAURENȚIU RADAȘANU, 
CURTEA DE ARGEȘ. — 1)
Cînd a jucat pentru prima 
cară in categoria A, echipa 
din Iași a purtat același nu. 
me ca și acum : C.S M S.
— 2) Cel mai mare scor în
registrat în 
tr-un meci 
nuă să lie

tara noastiâ în
de fotbal, conți- 
acela realizat de

europeni 
Avanla- 

fața pu
ii liotâ- 
sportivâ.

Ramurile toate-au înmiit 
Gestul mîinii tale, rotunjit

ION POȘTAȘU 
Desene de N. CLAUDIO

juniorii de la Dinamo Sucea
va în meciul cu Metalul — 
Rădăuți : 38—0 (19—0). De
ce întrebați dacă nu cu
noaștem un scor mai mare ? 
Vi se pare prea mic acesta?...

UN GRUP DE ELEVI DIN
TEIU. — 1) Adrian Zgardan,

.tunarul' liniei de atac a 
Siderurgistului, a împlinit în 
august 24 de ani. A debutai 
la echipa Energia Leordeni, 
a jucat apoi la Știința Ga
lați, de unde a mai iacul 
un pas și a ajuns la Side- 
rurgistuJ, — 2) Și Constantin 
Kozka are 24 de ani. Itine
rarul lui fotbalistic : U.T.A.
— Rapid — U T.A. — Steaua.

ȘTEFAN BAGNER, REȘIȚA.
— 1) □ echipă din Reșița, 
S.S.U.D , a cîștigat campio
natul țării la iotbai ediția 
1930—1931. — 2) In boxul 
prolesionist, campionul mon
dial la categoria grea este 
socotit campion mondial la 
toate categoriile.

Poate Insă că dv. vor
beați de constanță ca sub
stantiv sportiv și comple
ment circumstanțial de 
formă și care — e drept 
— sâptămina aceasta nu 
s-a ridicat cu prea multe 
clase peste nivelul mării.

Ca principal pomenit tn 
legătură cu ultima infringe- 
re, mă simt dator să vă 
explic în mod științific cau
zele respective. lală-le :

1) Știe șl un copil de 
vîrstă anti-alfabetică cum 
că rezultatele surpriză fac 
farmecul fotbalului. Si not 
nu putem admite ca fot
balul să devie un sport 
plictisitor, cu rezultate 
constante, lipsite de 
mec, de interes.

2) Se știe că după 
necaz guști mai bine 
bucurie. Dacă 
asta cîștigăm. 
in al nouălea sau minimum

în al optulea cer. In legă
tură cu asta vă dau nn 
sfat : dacă in mod sur
prinzător fac două meciuri 
bune unul după altul, 
din ele păstrați-l în 
pentru eventualele 
„rele**, consecutive.

3) După un meci 
normal că în duminica a 
doua să joci mai plin de 
tine pînă la 6—0 pentru el, 
după care începi să-ți re
vii în dum'nica...

4) Se 
Deci nu 
că după 
stesc și 
două-trei 
in timpul meciului in cau
ză, cum e normal și biolo
gic, picioarele și-au cam 
făcut de cap.

Studiind punctele de nud 
sus, evitați emoțiile. Duoâ 
una caldă Știți precis câ 
vine una rece, lucru care 
duce la evitarea abuzului 
de

ții 
joc

a
știe că om 
mă puteti 
victorii mă
eu cu un
kg de cap. $1

far-

un 
o 

duminica 
o să fifi

Tinerețe

Zidurile albe au păstrat 
«saltul tău, mereu mai avîntat.

Drumuriie-n veșnică mișcare, 
te-nsoțesc din zare pină-n zare.

Gleznelor, aripe agere le-ai pus, 
gîndul și lăptura-ți săgetînd în sus

unul 
eoni 
două

bun,

treia, 
sini, 

acuza 
cin- 

pahv-

„Fenacod“, „Carbarin* 
„Neruatil**, că dacă 
socoteala — joc bun. 
rău, joc bun, joc rău 

nu te mai doare capul
Nu ?

Considerînd câ prin ceD 
de null sus am clarificat 
problema In mod științific, 
închei rugîndii-vă să ateii 
încredere în fluctuațiile 
nule de formă. 
Vă salută eu constantă 

inconstanță

GICA

Pentru conformitate :
FRED FIREA

Poartă-n el vibrarea, crîngul de mes
teceni, 

trupul cînd prrn aer mlădios țî-1 temeni.

In sipet albastru marea mai păstrează, ? 
urma ta subțire, dansul din amiază. J

Salt sprințar de ciută, zbor de rîn- 
dufiea, 

noartă-n ea lumină, tinerețea ta

Ești în toată nouă, stăruind carată, 
de-nălțime, cînt și soare însetată.

PĂUNA RAZVAN
s



Vizita conducătorilor de partid și de stat
în primele doua zile ale concursului internațional „Dinamovlada"

la Hidrocentrala „16 Februarie" de pe Argeș
(Urmare din pag. 1)

La fabrica de betoane specialiștii au arătat oaspeților că utilajele 
moderne, dirijate prin comandă electropneumatică, vor asigura cantitățile 
mari de beton cerute de construcția barajului.

La cota 834, la punctul numit Vidraru, unde se va afla coronamentul 
barajului, conducătorii de partid și de stat au discutat cu ing. Radu Prișcu, 
principalul specialist în proiectarea de baraje din I.S.P.H., despre felul 
cum s-au proiectat și organizat lucrările. Barajul — de tipul în arc cu dublă 
curbură — cu o înălțime de 165 m, este conceput pe baza celor mai recente 
realizări ale tehnicii mondiale. Soluția adoptată este cea mai economică 
în comparație cu alte variante studiate.

Conducătorii de partid și de stat au apreciat pozitiv faptul că în solu
țiile adoptate proiectanții s-au călăuzit atît de principiul economicității, 
cît și de cel al obținerii unui grad ridicat de siguranță a construcțiilor 
hidroenergetice.

Aici, la baraj, frumusețea sălbatică a cheilor Argeșului a fost sporită 
de mîna omului cu noi înfăptuiri, înfruntînd natura aspră, cățărîndu-se cu 
îndrăzneală pas cu pas pe stîncile golașe, constructorii au aruncat prima 
'punte peste cheile Argeșului — cablurile de oțel ale macaralelor funicular. 
Pe aceste cabluri vor tace zeci de mii de drumuri benele încărcate cu 
beton, ridicînd în calea apelor uriașul scut de 500 000 metri cubi beton al 
hidrocentralei.

Oaspeții coboară apoi în vatra barajului pentru a asista la un eveni
ment important în istoria șantierului : începerea turnării betonului la baraj. 
Ing. Gh. Sălăjan, șeful acestui șantier, prezintă organizarea lucrărilor, în 
jur, sute de constructori așteaptă cu nerăbdare. Din înălțimi, pe cablurile 
macaralei este coborîtă prima benă. Cu ea coboară muncitorul benist Ale-
xandru Ojog, un veteran al marilor șantiere ale socialismului, și inginerul 
Ladislau Rakoși, unul din îndrăzneții constructori care a adus o contri- 

mecanizate pentru ata- 
* Bicazului 
cinstea de

buție de seamă la pregătirea mijloacelor 
carea acestei importante lucrări. Ambii au adus 
pe care Argeșul le-o îmbogățește necontenit. Lor 
a turna primele cantități de beton.

In aplauzele întregii asistențe, „șarja" este 
barajului.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej felicită pe

aici „școala 
le-a revenit

descărcată în corpul

constructorii șantierului 
baraj, le urează succes în muncă și îi asigură că partidul și guvernul îi vor 
sprijini și pe mai departe pentru a realiza în cele mai bune condiții această 
lucrare de mare proporție. Este vizitat apoi șantierul uzinei propriu-zise. 
Coliviile poartă pe oaspeți în adîncuri, la peste 100 m sub albia actuală a 
Argeșului.

Printr-o galerie pătrundem într-o vastă încăpere subterană, săpată în 
stîncă : este locul unde vor fi instalate turbinele centralei. Inginerii Gheor
ghe Popescu, șeful șantierului, și Emil Nicolau dau explicații amănunțite. 
Sute de constructori au muncit cu abnegație, excavînd din inima muntelui 

' zeci de mii de metri cubi de piatră. Echipe ca acelea conduse de minerii 
Irimuș Traian, Moșneguțu Constantin, Barta Ferencz, Cizmadi Mihai și alții 
sînt bine cunoscute pentru realizările obținute. Irimus Traian, aflat acum 
în schimb, raportează cu mîndrie tovarășului Gheorghiu-Dej stadiul lucră- 

, rilor încredințate brigăzii sale.
Oaspeții sînt conduși apoi la locul unde se excavează galeria de 

fugă. Din centrala subterană, pe această galerie apele vor continua cale 
de peste 11 km să străbată adîncurile pentru a reintra în vechea albie. Dînd 
o înaltă apreciere muncii și realizărilor constructorilor, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a subliniat importanța și frumusețea acestei munci, arătînd 
că pentru proiectanții și constructorii hidrocentralei acest șantier este un 

' prilej de valorificare a priceperii și capacității lor creatoare, de dobîndire 
. a unor mari satisfacții.

La ieșirea din subteran, ca și pretutindeni în locurile vizitate, miile de 
constructori au făcut oaspeților o caldă manifestajie de dragoste și 
atașament, ovaționînd îndelung pentru partid și guvern. Vizita conducă
torilor de partid și de stat a constituit pentru constructorii hidrocentralei 
un puternic imbold de a munci cu forțe sporite pentru ridicarea în cele 
mai bune condiții a acestei mărețe construcții a socialismului.

După aceea, oaspeții au vizitat Stațiunea agricolă experimentală Ște
fănești, unde s-au efectuat importante lucrări de punere în valoare, prin 
terasări și plantări cu viță de vie, a unor terenuri slab productive. însoțiți 
de tov. Nicolae Giosan, prim-vicepreședinte al Consiliului Superior al 
Agriculturii, și de directorul stațiunii, tov. Constantin Budan, conducătorii 
de partid și de stat s-au deplasat la terasele Golească și Izvorani. In 
aceste locuri vor fi valorificate prin terasări încă 2 000 ha de terenuri.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a subliniat însemnătatea muncii 
depuse în stațiune pentru valorificarea superioară a acestor terenuri și a 

. arătat că ea trebuie continuată și dezvoltată. Pretutindeni, pe drumul stră
bătut în regiunea Argeș — la Pitești, Curtea de Argeș și în numeroase alte 
localități — populația, aflînd despre vizita conducătorilor de partid și de 
stat, i-a înfîmpinat cu deosebită căldură, salutîndu-i cu puternice urale și 
oferindu-Ie flori.

★

La Casa agronomului din Ștefănești a avut loc o masă la .care au luat 
parte conducători de partid și de stat, miniștri, conducători ai organelor 
locale, cadre de conducere și specialiști, constructori și proiectanți ai 
Hidrocentralei de pe Argeș, specialiști de la Stațiunea agricolă experimen
tală Ștefănești.

(Agerpres)

înotătorii romîni auA stabilit patru noi recorduri republicane
m mixt: 1. Balaban (Din. R.P.R.) 
5:54,4 — nou record republican (v.r.: 
5:59,3 era deținut tot de Balaban); 2. 
Deviatova 5:54,7; 3. Hazieva (Din. 
U.R.S.S.) 6:C5,0; 100 m bras: 1. Rez
nicenco (Din. R.P.R.) 1:21,3 — nou 
record republican de senioare și ju
nioare (v.r.:l:22,3 era deținut tot de 
Reznicenco); 2. Schimdtova (Ruda 
Hvezda) 1:22,8; 3. Berinde (Dozsa) 
1:24,1; 100 m spate: 1. Takacs (Dozsa) 
1:13,6; 2. Savelieva (Din. U.R.S.S.) 
1:17,1; 3. Indrikson (Din. U.R.S.S.)
1:18,6. BARBAȚI. 400 m mixt: 1. 
Androsov (Din. U.R.S.S.) 5:07,2; 2. 
Kosztolanczi (Dozsa) 
(Dozsa) 5:15,0; 1500 
vikov (Din. U.R.S.S.) 

___ ... ____ . sar (Din. U.R.S.S.) 
rate joi, Ingrid Ungur a fost crono- sek (Ruda Hvezda) 
metrată la 100 m liber în 1:07,1, iar ' r'-
Dionisic Naghi a înotat 400 m mixt 
în 5:26,5, timpi care reprezintă de a- 
semenea noi recorduri.

Celelalte finale au revenit, în or
dine, lui Glienadie Androsov (400 m 
mixt), Katalin Takacs (100 m spate) 
și componentilor ștafetei 4x100 m 
mixt de la Dozsa R. P. Ungară. Mai 
reține atenția timpul obținut în serii 
de Gyula Dobay: 56,6 la 100 m liber.

La sărituri, întrecerile la trambu
lină au revenit lui Pantelimon Decu
seară (Dinamo R.P.R.) și Taniei Dje- 
neeva (Dinamo U.R.S.S.).

Rezultate. FEMEI : 200 m fluture: 
1. M. Rotaru (Din. R.P.R.) 2:52,5; 2. 
Belovetkaia (Din. U.R.S.S.) 2:53,0; 3. 
Deviatova (Din. U.R.S.S.) 2:55,1; 400

Joi dimineață au început la ștran
dul Tineretului, gătit sărbătorește, în
trecerile internaționale de înot, sări
turi și polo ale „Dinamoviadei“.

La înot, primele probe „tari" s-au 
desfășurat abia vineri după-amiază, 
o dată cu primele finale. înotătoarele 
noastre Măriuca Rotaru, Cristina Ba- 
laban și Zoe Reznicenco au avut o 
comportare remarcabilă, cîștigînd, în 
ordinea de mai sus, probele de 200 m 
fluture, 400 m mixt și 100 m bras. 
Rotaru a parcurs distanța în 2:52,5 
(la 2,4 sec. de recordul stabilit cu 
cîteva zile în urmă), iar Balaban (cu 
5:54,4) și Reznicenco (cu 1:21,3 — un 
timp de valoare) au realizat noi re
corduri republicane. Lista recordurilor 
nu se încheie, aici. In seriile desfășu-

5:11,4; 3. Csaba 
m liber: 1. No- 
18:59,2; 2. Sliu- 

19:02,5; 3. Jiru- 
19:32,3; ștafeta 

4x100 m mixt: 1. Dozsa 4:16,6; 2. Di
namo U.R.S.S. 4:22,5; 3. Ruda Hvezda 
4:28.4; 4. Dinamo R.P.R. 4:32,8.

Turneul internațional de polo, deo
sebit de puternic, prilejuiește întîlniri 
viu disputate, spectaculoase, multe din 
jocuri terminîndu-se la diferențe mi
nime. In prima zi de întreceri, Dinamo 
U.R.S.S. a obținut victoria în meciul 
cu Dynamo R.D.G. (5—4) în ultimele 
secunde. La fel de greu a cucerit două 
puncte Dozsa în meciul cu Spartak, 
după cum și jocul dintre echipele Di
namo R. P. Romînă și Dynamo R.D. 
Germană a dat loc, joi seară, la o 
dispută pasionantă, încheiată cu vic
toria oaspeților (5—3). Jucătorii noș
tri au început bine partida, au reușit 
să deschidă scorul prin Zahan, dar

La Tokio a luat sfirșit

Săptămîna sportivă internațională44
Concursul 

„Săptămînii 
de la Tokio 
național din

TOKIO (Agerpres). — 
de atletism din cadrul 
sportive internaționale" 
s-a încheiat pe stadionul 
Tokio, unde se aflau peste 50 000 de 
spectatori, tntrecerile disputate în ul
tima zi au fost marcate de nume
roase surprize. Proba de 400 m gar
duri a revenit concurentului argenti- 
ttean Juan Dyrzka. cu timpul de 50.4. 
Atletul german llaas a sosit al doilea 
cronometrat în 51,1. La aruncarea su
liței femei, recordmana mondială El
vira Ozolina a ocupat locul doi cu 
rezultatul de 53,37, fiind intrecută de 
Annelise Gerhards (R.F.G.) a cărei 
aruncare a măsurat 54.95 m.

Cursa de maraton a fost cîștigată 
de atletul neozeelandez Jeff Julian, 
care a parcurs distanta clasică de 
42,195 km în 2h 18:00,6. El a fost 
urmat de Kimikawa (Japonia) —2 h 
20:24,5 și Varulendriesche (Belgia) 
2 h 20:31,4. Favoritul probei, japo
nezul Terasawa, care deține și cea 
mai bună performanță mondială (2 h 
15:15,8) a suferit o criză de ficat, 
fiind nevoit să abandoneze la km 26. 
Sosire foarte strinsă in proba de 
10000 m plat, fiind nevoie de fo
tografie pentru departajare. Clasa
mentul probei de 10 000 m: 1. Bill 
Baillie 29:44,6; 2. Ivanov (U.R.S.S.) 
același timp; 3. Gammoudi (Tunisia) 
29:45,6; 4. Tsuburay (Japonia) 29:45,8.

Ciștigătorii celorlalte probe: 110 m 
garduri: Marcel Duriez (Franța)
13,9; 1 500 m: Jean Wadoux (Fran
ța) 3:46,0; triplu salt: Jan Tomlins- 
son (Australia) 16,11 m; prăjină: 
John Pennel (S.U.A.) 4,80 m; 800 tn 
femei: Gerda Kraan (Olanda) 2:04,9; 
pentatlon: Jutta Heine (R. F. Q.) 
4 445 puncte.

Rezultate 'înregistrate la alte disci
pline sportive:

CICLISM: 1000 m cu start de p» 
loc — Angelo Damiano (Italia) 1:12.0)

viteză — Angelo Damiano (Italia) t 
tandem i Italia ; urmărire pe echipe 
(4 000) : selecționata internațională
(Frey — Danemarca, Rancatti — Ita
lia, Porter — Anglia, Matte — Franța 
(4:50,21/100); Japonia 5:04,72/100.

NATAȚIE: bărbați — 100 m bras 
Matsumoto (Japonia) 1:10.7; 200 m 
fluture: Sato (Japonia) 2:13,4; 100ni 
spate: Kuepers (R.F.G.) 1:03,3; fe
mei : 400 m liber: Ljunggren (Sue
dia) 5:01,0; 100 m spate: Tanaka 
(Japonia) 1:09,6; Caron (Franța) 
1:10,0; 200 m bras : Prozumensikova 
(U.R.S.S.) 2:49,6.

GIMNASTICA BĂRBAȚI; 1. Yukio 
Endo (Japonia) 115,05 puncte; 2. 
Mitzukuri (Japonia) 114,25 puncte;3 
Ono (Japonia) 113,45 puncte, 
pionul european Miroslav Cerar 
slavia) a ocupat locul 7 — 
puncte, iar campionul olimpic 
Șahlin (U.R.S.S.) locul 9 —

Cam-
(lltff.0
112.90
Boris

112,65

Azi $1 mlinc, la constanța

Prima finală a campionatului republican de atletism pe echipe de regiuni

Șahlin (U.R.S.S.) 
puncte.

S-a încheiat și 
finala categoriei 
Masao Karasava i 
pe boxerul romtn Constantin Cittcă.

lată alte rezultate înregistrate la ce
lelalte discipline sportive. Turneul de 
fotbal a fost ciștigat de selecționata 
R. F. Germane, Turneul de volei re
zervat formațiilor feminine a revenit 
echipei japoneze Nikibo, învingătoare 
cu 3—0 in meciul 
vietice.

La canoe dublu 
sportivii sovietici 
renko cu 4:49,11, 
1000 m pe primul loc s-au clasat Briei 
— Biicker (R.F.G.).

Participlnd cu o delegație alcătuită 
din 1500 concurenți, sportivii japonezi 
au cucerit in cadrul „Săptămînii spor
tive internaționale" 60 medalii de aur. 
R. F. Germană, cu 89 de sportivi, a 
ocupat 23 locuri I, U.R.S.S. (44) — 
17 medalii de aur, iar S.U.A. (38) — 
11 medalii de aur. După cum se știe, 
Republica Populară Romină a fost re
prezentată de un grup de 9 sportivi, 
cucerind 4 medalii de aur.

turneul de box. în 
muscă, japonezul 

l-a învins la puncte

cu voleibalistele so-

1000 m au ciștigat 
Geister — Maka- 

iar la caiac dublu

imediat după aceea, crezînd că t 
realiza o victorie ușoară, au căzut 
vechile greșeli, acjionînd individt 
cu șuturi de la distanță, în loc 
practice un joc colectiv, în viteză, f 
adăugat la acestea și imprecizia 
trasul la poartă, Culineac, Zah 
Croner și Grințescu trimițînd dese 
mingea în bară sait peste poartă, 
la 4—5 metri. La situația de 3—-3 
ultima repriză) oaspeții au contraa 
cat cu succes în două rînduri, obțin! 
astfel victoria cu 5—3.

Singura echipă neînvinsă după dc 
zile de întreceri este Dinamo U.R.S

Rezultate tehnice JOI : Dozsa- 
Spartak 5—4 (0—1, 3—0, 2—1 
0—1), Dinamo R.P.R. — Rud 
Hvezda 7—3 (1—0, 2—1, 2—
2—1), Dinamo U.R.S.S. — Dynt 
mo R.D.G. 5—4 (2—£ 2—1, 0—l 
1—1), Dozsa — Ruda Hvezda 8— 
(2—1, 5-1, 0—0, 1—0), Dynam 

R.D.G. — Dinamo R.P.R. 5— 
(1 — 1, 1—0, 1 — 1. 2—1), Dinam 
U.R.S.S. — Spartak 4—1 (2—( 
1—0, 1—0, 0—1); VINERI: Din. 
mo U.R.S.S. — Ruda Hvezda 9— 
(3—0, 2—1, 2-0, 2—3), Dvnam 
R.D.G. — Spartak R.P.B. 4- 
(1—0, 0—1, 1—1, 2—1), Dinam 
R.P.R. — Dozsa R.P.U. 4-3(1—I 
1—2, 2—1, 0—0).

Alcătuită din polishi valoroși, mem 
ai primei reprezentative (Gogoiac 
Cikvanaia, Grișin, Kartașev, ( 
rovski etc.), formația sovietică pr 
tică un joc tehnic, în viteză, cu acți 
bine orientate. în care calitățile in 
viduale sînt subordonate echipei. 1 
torită acestor calități, Dinamo. U.R.S 
a întrecut pe rînd selecționatele I 
namo R.D.G., Spartak R P. Bulga 
și Ruda Hvezda R.S. Cehoslovacă. 

Sărituri dc la trambulină. BARBA
1. Decuseară (Din. R.P.R.) 134,71
2. Ganea (Din. R.P.R.) 132,94 p; 
Ciaciurian (Din. U.R.S.S.) 119.85 
FEMEI: 1. Djenecva (Din. U.R.S. 
104,41 p; 2. Pop (Din. R.P.R.) 92 
p; 3. Timar (Din. R.P.R.) 92.45 p.

Programul dc azi și mîine. SI 
BATĂ ora 10: înot (serii); ora ! 
polo (Din. R.P.R.—Spartak): ora i 
sărituri de la platformă: ora 17: î 
(finale); ora 18: polo (Dynamo R.D 
—Ruda Hvezda și Din. U.R.S.S 
Dozsa); DUMINICA ora 11: p 
(Ruda Hvezda—Spartak, Dyna 
R.D.G.—Dozsa); ora 13: sărituri; 
17: înot (finale); ora 18,30: polo (L 
R.P.R.—Din. U.R.S.S.).

Internațional Olimpic

CONSTANȚA, 18 (prin telefon de la 
trimisul nostru). La numai cîteva zile 
dună „Internaționalele" de la București, 
arbitrii se pregătesc din nou să înre
gistreze performanțele atleților. De data 
aceasta — la încheierea stagiunii atle- 

> tice de toamnă — locul tntrecerilor este 
modernul stadion constănțean, iar oas
peți, cei peste 600 de finaliști ai cam
pionatului republican pe echipe repre
zentative de regiuni.

Competiția reunește fin cadrul pri
mei finale (pentru locurile 1—13) atleți 
și atlete din regiunile Ploiești, Dobro- 
gea. Banat, Crișana, Cluj, Mureș-Au- 
tonomă Maghiară, Bacău, Iași, Brașov,

Argeș și din raioanele bucureșterw 
1 Mai, 16 Februarie și V. I. Lenin. 
Toate aceste echipe s-au calificai pen
tru finala de la Constanța cu prilejul 
tntrecerilor din cadrul zonelor. Fina- 
liștii sau pregătit temeinic pentru edi
ția din acest an a campionatului pe 
echipe. Pregătiri intense au făcut însă 
și gazdele. Este vorba de eforturile de
puse de comisia regională de atletism, 
pentru a asigura întrecerilor condiții 
cit mai favorabile de desfășurare.

Programul este foarte bogat. De notat 
faptul că la fiecare probă vor participa 
cite 26 de concurenți, ceea ce va face 
cu siguranță deosebit de disputată lupta 
pentru un loc cit mai bun și în primii1

r:nd pentru 
superior. Spunem 
pentru a stimula 
clasamentul ta fi întocmai nu după lo
curile ocupate, ci 
țională de punctaj.

La ora cind telefonez majoritatea fi 
naliștilor au sosit în orașul de pe malul 
mării și își petrec ceasurile care-i mal 
despart de start admirînd frumusețile 
litoralului însorit 1n zilele de toamnă. 
Im Constanfa, vremea este frumoasă, 
ceea ce ne face să credem și mai mult 
că formațiile participante vor evolua 
la nivelul așteptărilor.

objinerea unui punctaj 
acest lucru, deoarece 
calitatea rezultatelor

după tabela interna

DAN G1RLEȘTEANU

JOCURILE OLIMPICE DIN 1988
VOR AVEA LOC IN MEXIC
BADEN-BADEN 18 
In cadrul lucrărilor < 

sesiuni a Comitetului 
olimpic (C.I.O.), vineri seara a fost 
desemnat orașul gazdă a Jocurilor 
Olimpice de vară din 1968. Au candi
dat orașele Mexico, Detroit, Buenos 
Aires și Lyon. Cu majoritate de vo
turi, organizarea celei de a 19-a Olim
piade a fost atribuită orașului Mexico.

Voturile au fost acordate după cum 
urmează: Mexico — 30, Detroit — 14, 
Lyon — 12, Buenos Aires — 2.

(Agerpres). — 
celei de a 60-a 
i internațional

BADEN-BADEN, 18 (Agerpres) 
La Baden-Baden (R. F. Germană) 
început lucrările celei de-a 60-a 
siuni a Comitetului internațional ol 
pic (C.I.O.), Participă cu drept 
vot delegați din 58 de țări.

In prima zi a sesiunii, Congre 
a admis ca noi membre ale C.l 
comitetele olimpice din Senegal, 
bia. Iordania, Camerun, Nepal, 
publica Mali și Coasta de Fildeș, 
prezent, Comitetul internațional ol 
pic numără 112 țări membre, te 
avind dreptul de a lua parte la Jo 
rile Olimpice din 1964.

Delegații au ascultat apoi rape 
tele comitetelor de organizare a Jo 
rilor Olimpice de iarnă șî de v 
care se vor desfășura în anul vi 
la Innsbruck și Tokio.

O altă problemă importantă ins 
să pe ordinea de zi a fost stabili 
numărului de sporturi pentru Ol 
piada din 1968. Din cele 22 de sp 
furi olimpice au fost eliminate pa 
și anume; handbalul, voleiul, tirul 
arcul și judo. Aceasta hotărîre a I 
luată în pofida protestelor a nui 
roase delegații, cate au susținut I 
girea și nu restringerea program! 
olimpic. Mai ales excluderea u 
sporturi de echipă atît de popul 
cum sînt voleiul și handbalul a I 
primită nefavorabil în cercurile sf 
tive internaționale. După cum se ș 
jocul de volei face parte din prog 
mul celei de-a 18-a olimpiade de v 
de la Tokio. La congresele precede, 
acest sport a fost admis cu maji 
tate de voturi. Și de data aceasta 
mai 25 de delegați au votat per 
eliminarea sa.

Cele 18 sporturi admise la Ol 
piada din 1968 sînt următoarele : a 
tism, gimnastică, natație, fotbal, 
clism, lupte, box, haltere, caiac-car 
călărie, pentatlon modern, basci 
tir, polo pe apă, hochei pe iarbă, s 
mă, canotaj academic, iahting.
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