
o p«iBnnsnfwt b|o!i ntsftnopiw u<aâ umuiiu

ECHIPA MASCULINĂ A ROMÎNIEI-SINGURA NElNVINSĂ-
CONDUCE IN CLASAMENTUL TURNEULUI FINAL

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚIVÂ!

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R.P.Romîna
O nouă victorie, o nouă și pre

țioasă victorie: a șasea cucerită 
consecutiv de reprezentativa 
masculină a țării noastre în ca
drul campionatelor și a patra 
din turneul final. Și încă una de 
o claritate care simplifică sar
cina cronicii de față. Iar rezul
tatul întîlnirii de aseară a echi
pei romînești cu formația Unga
riei (3—0: 15—11, 15—3, 15—7) 
ne scutește de misiunea redării

PoSonia—-Cehoslovacia 3-0 ia Constanța
Hotărît lucru, echipa R. P. 

Bulgaria se prezintă la aceste 
campionate la o valoare bună. 
Cei care au văzut-o la lucru 
astă vară în turneul internațio
nal feminin disputat tot la Con
stanța, afirmă că, deși jucătoa
rele sînt aceleași, valoarea echi
pai a crescut cel puțin cu o 
«tesă. In meciurile disputate 
pînă acum în localitate, Bulga
ria a fost un adversar dificil 

IMPRESII...
De o sâptăminâ tot vreau să plec pe teren. în 

documentare. Vreau să scriu ceva. Fac „formele" 
și merg la secretarul de redacție să-mi semneze.

L-am găsit încruntat. S-a luminat cînd m-a văzut.
— Ce-i asta ? zice. Teren ?
— Da, știți... Vreau să merg, să scriu ceva. Despre...
— Perfect I Te duci la Floreasca. E și mai simplu. 

N-ai nevoie de avans de deplasare.
— Bine, dar eu... despre volei...
— Impresii...
Sînt încurcat. Tn echipa școlii am încercat odată, 

dar scund cum sînt, n-am mai avut loc. Zice, văzîndu-mi 
ezitarea :

— Nu m-ai înțeles. Să ne scrii niște impresii din sală. 
Știi că cei de la „rubrică" nu mai prididesc, cu cro
nicile. Așa că...

Nu-i chip să plec pe teren 1 La Floreasca, deci... Cu 
secretarul de redacfie nu-i de glumit. El una știe. Are 
spațiu, trebuie materie. Așa că...

Impresii. De la volei. De 1a Campionatele europene.
„Ai noștri au trecut un „hop" mare — îmi spune 

un erudit. Au învins pe sovietici, campionii lumii".
Deci, ca și sigur, primul loc.
— Nu-i chiar așa — îmi răspunde zîmbind Ștefan 

Roman — antrenorul secund. Azi cu Ungaria, mîine 
cu Cehoslovacia și mai e și Bulgaria.

Și-mi explică un procedeu complicat, potrivit căruia 
cine a învins în „preliminarii" o echipă calificată și 
ea în finală are avantajul că... Dar cu ai noștri nu e 
cazul și vor trebui să lupte pentru fiecare serviciu, 
pentru fiecare punct, cu toate pretendentele la titlu.

Dar eu n-am timp să ascult. Trebuie să scriu im
presiile. Maestrul Sotir (îngîndurat), trece cu băieții 
(veseli) spre sală.

Lume, ca la box.
Voleiul pare să adune în el mai multe sporturi. Iți 

trebuie forță ca la lupte, detentă ca la săritura în 
înălțime, ochi ageri ca la scrimă. Sau ca la toate și 
încă la alte multe la un loc. Ehei I Ce departe e jocul 
de pe plajă I Băieții nu mai sînt... domnișoare. Bubui
turile se împletesc cu săriturile cît omul, cu plonjoanele 
îndrăznețe, cu schimburile de locuri și cu fentele.

Și publicul... Inimă lîngă inimă cu băieții.
— Hai R.P.R. I Hai R.P.R. I
Acum știu eu de ce spunea cuiva arbitrul spvietic 

Cinilin mai deunăzi :
— Rumîn ? Aha 1 „Hai R.P.R. 1"
Intr-adevăr, galeria noastră e vestită. Se simte și 

în actuala competiție.
Ei, dar ce mă fac cu materialul ? lată, meciul cu 

R.P. Ungară e în toi și nu-mi dă răgaz să culeg im
presii.

lată că au cîștigat ai noștri. Aplaudă lumea și pleacă. 
Ce să mai scriu ? Dau însemnările așa. Nu mai e vreme 

i de scris.

!Știu eu dacă „impresiile" mele vor face... impresie 
bună ? I

î M. CALARAȘU

evoluției scorului de-a lungul 
partidei. Voleibaliștii romîni, 
egalați de adversarii lor doar în 
setul întîi (la 9, la 10 și Ia 11). 
au condus permanent în rest, 
îngăduindu-și (și îngăduindu-ne 
și nouă) o binemeritată re
laxare, după încordarea din me
ciul cu echipa U.R.S.S., de alaltă
ieri.

Băieții au început jocul impri- 
mînd disputei un ritm lent, ne- 
permițîndu-Ie astfel nici un mo- 

pentru toate echipele. Reamintim 
că formației noastre, care astă 
vară ctștigase cu 3—0, i-au tre
buit de data aceasta 5 seturi și 
aproape 2 ore de joc pentru a 
o întrecere. In meciul de luni sus
ținut în compania Iugoslaviei, 
antrenorul bulgar a introdus pe 
teren jucătoarele din echipa a 
doua. Ele au condus la început

(Continuare in pag. a 4-a)
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ment sportivilor maghiar! să iu
țească alura, așa cum în genere 
le convine. Tactică foarte nime
rită și ireproșabil aplicată. Mul
țumită ei, blocajul nostru și-a re-

înălțat la nivelul... tribunelor, Mihai Grigorovici — dublat de 
Derzei și Drăgan va face inutil blocajul voleibaliștilor

maghiari
Urmărește atent disputa arbitrul secund al întîlnirii Romînia— 

Ungaria, italianul Catanzaro
glat cu siguranță punct cu punct , 
blocajul și dublajele, la început 
oarecum timide, dezorganizînd 
aproape pînă la anulare atacul 
advers, punînd totodată repede ’ 
în mină propriul nostru angre-1 
naj ofensiv și cîștigînd în felul . 
acesta net întrecerea cu atenta 
apărare a Ungariei.

Am început confruntarea de 
ieri în formația : SZOCS, NICO- 
LAU, FIERĂRU, Derzei, GRI
GOROVICI, Drăgan. antrenorii 
Nicolac Sotir și Ștefan Roman 
folosindu-i apoi pe parcursul se
turilor a! doilea și al treilea și 
pe COSTE, Ganciu, Bărbuță și 
Cliezan.

Echipa maghiară a întrebuin
țat următorii 11 jucători: FLO
RIAN, Galoș, Czafik, TATAR, 
Janosi, Tiîske (Lantos, Farkas. 
Ivancso, Prousza, Kangyerka), 
adică pe toți în afară de Molnar, 
care e accidentat.

Au arbitrat (feriți și ei de 
emoții) Spictz (Belgia) și Ca
tanzaro (Italia).
i44444444^44 444444444„

fin numărul de azî-.î

Breviar olimpic

BULETINUL CATEGORIEI B
EA EOTBAl

GIMNASTICĂ

Unele observații 
pe marginea concursului 

de la Reșița

Despre unii arbitri de box 
care nu cinstesc acest titlu

ACTUALITATEA SPORTIVĂ Ț 
INTERNAȚIONALĂ i

SE DESFĂȘOARĂ ORELE 
« EDUCAȚIE FIZICĂ

Ne aflăm la jumătatea pri
mului trimestru de școală. în 
cataloage au și apărut primele 
note care, in majoritatea cazu
rilor, sînt mai mult decît pro
mițătoare. Inclusiv la educație 
fizică. Fapt firesc, deoarece 
educația fizică este o materie de 
bază și, ceva mai mult foarte 
îndrăgită de elevi.

Tn legătură cu felul cum se 
desfășoară orele de educație fi
zică, ne-am propus să Între

gVTV►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►

IN ACESTE ZILE LA PATINOAR...
...bineînțeles că se patineazd. Multe ore pe zl „oglinda’ este 

pusă la dispoziția copiilor, care prind gustul alunecării pe gheața, 
deslușesc „tainele’ mișcărilor etectuate cu măiestrie de mici balerini, 
îndrăgesc frumosul sport al patinajului artistic. Pînă atunci însă 
să ne prindem în acest „tren* al veseliei, condus de ,,mecanicul 
Gh. Săvulescu (instructor de patinaj). Să știți că trenul este foarte 
lung. Ultimele „vagoane’ n-au meu intrat în cadru...
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Duminică-returul în preliminariile 
olimpice: R. P. R.-Danemarca

După cum se știe, duminică, 
echipa noastră olimpică de fot
bal va susține cel de al doilea 
meci in compania Danemarcei. 
Lotul olimpic, anunțat laF.l.F.A., 
cuprinde printre alții pe Datctt, 
Nunweiller III, Petru Emil, 
Koszka, Pîrcălab, Constantin, 
Manolache, Dridea, Țircovnicu, 
Creiniccanu și Haidu.

Astăzi ții mîine, la patinoarul artificial

Primele jocuri internaționale ale sezonului: 
București—Fărjestads B.K. (Suedia)

Astăzi se reia activitatea com
pel țională pe patinoarul arti
ficial 23 August. Este un eve
niment așteptat cu nerăbdare 
de iubitorii hocheiului pe gheață, 
cu atit mai mult cu cît „uver
tura" sezonului competițional va 
fi susținută de cei mai buni 
jucători din țara noastră, care 
vor evolua în compania echipei 
suedeze Fărjestads B.K. In pers
pectivă, deci, un spectacol pro
mițător în care este cert că vom 
putea aprecia roadele pregătirii 
efectuate de selecționata noas
tră în R.S. Cehoslovacă.

Reîntorși de curînd din acest 
turneu de pregătre, hocheiștii 
noștri și-au continuat antrena
mentele în București. Cu acest 

prindem un scurt raid prin școlile 
bucureștene.

INTERES, PREOCUPARE, 
INIȚIATIVE

Școala de 8 ani nr. 111 „Ște
fan Plavăț“ din raionul Nico
lae Bălcescu te întîmpină cu 
silueta ei elegantă, cu larma sute
lor de copii care învață aici. Este 
pauza mare și toți copiii au ieșit 
în curte. Fiecare clasă, aidoma

◄◄3
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Pregătirile lotului continuă 
sub conducerea antrenorilor Sil
viu Ploieștcanu și Cili. Ola. Joi 
selecționata va susține un med 
de omogenizare in compania 
unei echipe din București.

„Olimpicii" danezi sînt aștep
tați să sosească în București In 
cursul zilei de joi.

prilej s-a pus accentul pe îm
bunătățirea procedeelor tehnica 
și pe omogenizarea jocului in 
apărare. Așa după cum ne-a 
declarat antrenorul Mihai Fla- 
maropol, în cadrul pregătirilor 
efectuate în R.S. Cehos'ovacă 
(unde în timpul celor 23 de 
zile, cit a durat turneul, selec
ționata noastră a d sputat M) 
meciuri amicale, de verificare, 
din care a cîștigat 6 și a pier
dut 4), o atenție deosebită s-a 
acordat tot acestor probleme, 
efectuîndu-se zilnic cîte 3 și 4 
ore de antrenament. Dintre ju
cătorii tineri care au participat

(Continuare în pag. a 8-a)

unor mici ansambluri, „lucrea
ză" cîteva minute la destinderea 
organismului, după primele ore 
de învățătură. La terminarea re
creației însă, o singură clasă ră- 
mîne afară : a V-a A. începe ora 
de educație fizică... în partea 
pregătitoare a lecției, cîteva 
exerciții de încălzire. Mișcări 
ușoare de brațe și picioare altcr- 
nînd cu scurte alergări. Profe
soara Aurelia Stoicescu îi urmă
rește atentă, îi îndrumă. Copiii 
sînt numai... ochi și urechi. în
cepe „fundamentala" :

-r- Astăzi — anunță profe
soara — lecția noastră are două 
teme: o alergare de viteză pe 
60 de metri și pasa de handbal 
in joc aplicativ.

Elevii au fost împărțiți pe „ate
liere". Primii care iau startul,

(Continuare in pag. a 2-a)



(Vrmare din pag. 1)
„țîșnesc" puternic ca la un veritabil con
curs. Și, rînd pe rînd, toată clasa trece 
linia de sosire. In carnetul profesoarei 
figurează timpul realizat de fiecare. A- 
cum, cronometrul a fost lăsat pe... banca 
rezervelor. Urmează mult așteptatul joc 
de handbal. Scorul nu interesează. 
Ceea ce se urmărește este, așa cum am 
arătat, ca elevii să deprindă o tehnică 
cît mai corectă a pasei. De fapt, lu
crul cel mai important. Poate, un ne- 
cunoscător ar întreba nedumerit: „de 
ce atîtea opriri?" Răspunsul este sim
plu : profesoara trebuie să corecteze 
fiecare mișcare, pe fiecare elev în 
parte, mai ales că, la handbal, școala 
are o frumoasă tradiție.

Dar veselul clopoțel se face din nou 
prezent... Ora de educație fizică s-a 
încheiat. Urmează pauza, după care o 
altă oră de sport. Să o urmărim îm
preună, dar în altă parte: la școala 
de 8 ani nr. 169, de pe sir. Spiru Haret.

Aici, aceeași atmosferă entuziastă, a- 
celași lucru intens, cu singura deosebi
re că o parte din oră este afectată pre
gătirilor pentru cucerirea Insignei de 
Polisportiv. Inițiativa prof. Gh. Dia- 
conu nu este desigur izolată, dar se 
pare că el se află printre primii ;n 
ceea ce privește organizarea acestor 
întreceri. Deci, ultimele 15 minute din 
ora cu elevii clasei a Vll-a sînt rezer
vate probelor de control pentru obține
rea Insignei. Se execută Ilotări, exer
ciții de cățărare, se învață tehnica star
tului. Duminică de duminică, diminețile, 
elevii de la „169“ sînt prezenți pe sta
dionul Tineretului, alături de mulți alți 
elevi bucureșteni, pentru trecerea nor
melor Concursului Insignei de Poli
sportiv. Inițiative asemănătoare am mai 
întîlnit și la școlile de 8 ani nr. 124 
din raionul V. I. Lenin, nr. 175 din ra
ionul Grivița Roșie, la școlile medii 
nr. 22 „Gh. Lazăr", nr. 28 „Dr. Pe
tru Groza", la școala profesională 
F.R.B. ca și la Grupul școlar profesio
nal „23 Aufiust".

TOT! ELEVII LA ORA 
DE SPORT !

Cîteva cuvinte despre preocuparea 
unor profesori de a atrage in practica- 
r------------------------- ;-----------------------

La Tg. Mureș

a ■
Peste 10 000 de oameni 

ai muncii practică 
gimnastica în p^dusție

In acest an, gimnastica în producție 
a luat un avînt deosebit la Tg. Mureș. 
Peste 10.000 de oameni ai muncii 
din 22 de întreprinderi și instituții 
participă la aceste programe. Cele mai 
bune rezultate le-au obținut pînă în 
prezent asociațiile sportive de la fabri
ca de mobilă „23 August”, fabrica 
de utilaj piese de schimb „Metalo-teh- 
nica", întreprinderile „Electromureș" 
Poligrafia, I.I.S.E. Mureșul, C.A.S. Mu- 
reșul-Confecții, „Textila Mureș" etc.

Din păcate, la Tg. Mureș sînt unele 
întreprinderi în cadrul cărora gimnas
tica în producție se face în mod for
mal (întreprinderile comunale l.R.A. 
2, Fabrica de conductori electrici, 
T.R.C.L., întreprinderea orășenească de 
industrie locală. Pentru îmbunătățirea 
programului de gimnas'ică in producție 
în întreprinderile din Tg. Mureș clubul 
sportiv orășenesc Mureșul va trebui 
să folosească în mai mare măsură a- 
portul calificat al profesorilor de edu
cație fizică Andrei Kakuts. Ștefan 
Zoldes, Francisc Markos, Francisc 
Barabas. Aceasta, cu atît mai mult cu 
cit profesorii amintiți mai sus au do
vedit multă tragere de inimă în dome
niul introducerii gimnasticii in pro
ducție.

ION PAUȘ — coresp.

i <PRIMELE REZILEAÎE
Activitatea baschctbalistică de pre

gătire a apropiatului campionat a con
tinuat duminică in Capitală. In fața 
amatorilor acestui sport s-au prezen
tat cele opt echipe feminine din Bucu
rești, care au disputat prima etapă a 
„Cupei Voința" Jocurile ati fost intere
sante, încheindu-.se cu rezultate destul de 
strînse. In general, antrenorii au fo
losit aceste dispute pentru a intro
duce în formații jucătoare tinere, de pe 
„banca rezervelor", dindu-le astfel po-
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CUM SE DESFÂSDARA ORELE 
, EDUCAȚIE FIZICA

rea educației fizice pe toți elevii. Chiar 
și pe cei scutiți medical. La aceștia din 
urmă ne vom referi îndeosebi.

La Școala de 8 ani nr. 7 din cartie
rul Băneasa, pînă nu de mult, elevii 
scutiți medical stăteau departe de co
legii lor care făceau sport. Nu erau 
mulți la număr, dar proi. Viorel Avram 
se gîndea mereu la ei: „Cum să a- 
trag întreaga clasă la orele de educație 
fizică î“ N-a fost prea ușor pentru tî- 
nărul profesor să găsească o soluție.

Oră de educație fizică la școala medie nr. 5 ,,Mihail Sadoveanu* : lucrează 
(prof. Cornelia Chirață)

Foto: T. Roibu 
șului București" sau de campionatele 
republicane școlare. Aceasta și pentru 
faptul că mai sînt directori de școli care, 
neînțelegînd importanța orelor de educa
ție fizică, nu sprijină în suficientă mă
sură profesorii de specialitate. Este ca
zul tov. Alexandru Bojin, directorul 
Școlii medii nr. 38, a cărui atitudine 
față de orele de educație fizică și, în 
general, față de activitatea sportivă lasă 
de dorit. La fel, tov. Andrei Tudor, di
rectorul școlii de 8 ani nr. 7 nu este 
de loc interesat de nevoile catedrei de 
educație fizică.

Este de datoria tuturor profesorilor 
de educație fizică, a directorilor de 
școli să acorde importanța cuvenită o- 
relor de educație fizică, astfel ca toți 
elevii să se bucure de binefacerile e- 
xercițiului fizic și sportului pentru a 
crește puternici și sănătoși.

elevii clasei a Vil-a C

A stat de vorbă cu fiecare în parte, sta
bilind, de la caz la caz, exercițiile co
respunzătoare. Astăzi la școala din Bă
noasa nu mai există elevi scutiți medi
cal. Și lucrul cel mai important 
este că acum, toți elevii (fără ex
cepție) iau parte la orele de sport.

Exemplul acesta nu este singurul. 
Preocupări asemănătoare am găsit și 
la Școala medie nr. 7 „1. L. Caragiale". 
Aici, catedra de educație fizică a școiii 
în colaborare cu un colectiv de specia
liști în fiziologie de la I.C.F. studiau, 
prin date antropometrice, gradul de 
efort a] exercițiilor fizice reportate pe 
vîrste. Cei doi medici specialiști. Cor
nel Ciobanii și Artur Kessler, se pro
nunțau pentru stabilirea programelor 
analitice ale orelor de educație fizică 
pe trei grupe de vîrstă (9 — 10 ani, 
11 — 13 ani și 14—16 ani). Desigur, 
studiul se află in plină desfășurare, 
astfel că observațiile definitive vor fi 
cunoscute ceva mai tîrziu.

ClND CONDUCEÎFA SCOLI! 
ACORDA SPRIJIN

Buna desfășurare a orelor de educa
ție fizică este de cele mai multe ori 
strins legată de existența unor baze 
sportive. In această privință, am întîl- 
nit foarte multe cazuri, cind inițiativele 
profesorilor, a organizațiilor U.T.M. și 
a asociațiilor sportive au găsit rr.ultă 
înțc'egere din partea conducerii școli
lor. Iată, de pildă, cazul Școlii medii 
nr 5 „Mihail Sadoveanu". Aici, prin- 
tr-o judicioasă împărțire a spațiului 
curții au fost amenajate terenuri (su
prapuse) de volei, baschet și handbal 
De asemenea, sala de sport a școiii 
poate figura ca model, atît în ce pri
vește înzestrarea ei cu materialele ne
cesare, cît și prin buna planificare a 
orelor de educație fizică. In asemenea 
condiții, desigur și rezultatele sînt tot
deauna cele dorite. Un exemplu asemă
nător îl oferă și Școala medie nr. 34 
„C. A. Rosetti" tinde, în afara terenu
rilor de sport existente (două de bas
chet, cite unul de volei și handbal, pis
te de alergări și sectoare de aruncări și 
sărituri) s-au amenajat noi terenuri

DIN „CUPA VOINȚA
sibilitatca de a cîștiga în experiență și 
de a se integra mai bine in primele 
garnituri. (E cazul să ne întrebăm: e- 
chipele masculine nu au nevoie de a- 
semenea jocuri de pregătire?...)

Duminică s-au disputat patru me
ciuri in cele două serii, iar rezultatele 
au fost următoarele :

SERIA I: I.C.F. - Rapid 48-33 
(23—18) și Voința - Mătasea Dudești 
56—26 (18—13),

SERIA II: Știința - Olimpia 35—30 
(18—12) și Progresul - Unirea 46—34 
(17-10).

Competiția va continua duminica vi
itoare cu jocurile etapei a Il-a. 

I!

pentru fotbal și handbal. Se înțelege 
că și aici, atît orele de educație fizică, 
cît și cele de activitate sportivă vor fi 
la înălțime.

Nil peste tot însă am întîlnît numai 
lucruri bune. In unele școli, profesorii 
de educație fizică nu manifestă sufici
entă inițiativă în ce privește folosirea 
orelor de educație fizică și a celor a- 
fectate pregătirilor pentru concursurile 
adresate elevilor, fie că este vorba de 
Insigna de Polisportiv, de „Cupa ora-

Semifinalele se apropie de sfîrșit
Cu trei runde înainte de sfîrșit, 

lupta in semifinale se menține deose
bit de încordată, cu numeroase incer
titudini in ceea ce privește numele Ce
lor ce urmează să se califice pentru 
ultima fază a întrecerii. Practic, nu
mai doi jucători — Ciocîltea și Stan
ciu, liderii celor două grupe bucu- 
reștene — se pot considera de pe acum 
finaliști. Pentru celelalte trei locuri în 
clasament, nu putem face deocamdată 
decit... pronosticuri.

In prima grupă, in urma lui Stanciu 
(9’/2 puncte din 11 posibilei), patru ju
cători iși dispută cu șanse apropiate 
dreptul de a deveni finaliști. Dat fiind 
numărul diferit de partide jucate îi vom 
clasifica pe puncte ciștigate și puncte 
pierdute, deci: Georgescu 9—3, Ghi
țescu și G. Alexandrescu 8V2—3‘/2, Su- 
timan 7*/2—3'/s. Cine va „retrograda" 
dintre aceștia? Răspunsul trebuie să ni-1 
dea ultimele partide, unele chiar între 
cei direct interesați: Alexandrescu- 
Georgescu, Sutiman-Ghițescu, Sutiman- 
Stanciu. Dintre ceilalți jucători ar mai 
putea reintra in plutonul fruntaș — 
dar numai cu condiția unui „finiș" 
foarte puternic — Botez și Suta 
(6>/2-4«/2).

Iată rezultatele mai importante: Su- 
timan - Macri 1—0, Ghițescu - Covaci 
1—0, Porojan - Voiculescu '/z—'/>,
Bozdoghină - Alexandrescu 0—1, M. 
Bălăriei - Georgescu 0—1, Stanciu-
Olteanu 1—0, Coculeanu - Suta 0—1 
(runda 10); Botez-Sutiman */t—>/2,
Macri - Ghițescu V2—'/2, Alexandrescu- 
Purojan 
>/2—*/a, Olleanu - Băfănel 0—1, Suta- 
Stanciu 0—1, Covaci-Coculeanu ’/2—Va 
(runda 11); Ghițescu - Botez */a—*/2, 
Voiculescu - Alexandrescu V2—‘/2, Po
rojan - Georgescu 0—1, Bălănel-Suta 
0—1, Stanciu - Covaci 1—0, Bozdo
ghină • Olteanu 1—0, Coculeanu-Macri 
'/?—*/2 (runda 12); Alexandrescu-Bă- 
lănel 1—0, Voiculescu - Bozdoghină
V2—’/?. Bălănel - Bozdoghină 0—1, A- 
lexandrescu - Suliman V2—V2, Botez- 
Covaci */2—*/2, Sutiman-Suta 0—1,
Macri - Botez 0—1 (Întrerupte din run
dele precedente).

1—0, Georgescu-Bozdoghină

Din activitatea comisiilor de turism
In raionul Sf. Gheorghe 283 

de acțiuni turistice

0 bogată activitate turistică se desfă
șoară în orașul și raionul Sf. Gheorghe.

In cursul acestui an comisiile de tu
rism au organizat 283 de acțiuni tu
ristice la care au participat muncitori 
de la Uzinele Textila-Oltul, de la Co
operativa Hărnicia, colectiviști din Bod, 
elevi ctc. In total un număr de 21 00(1 
de persoane.

Cei plecați în excursii au vizitat Mu
zeul Doftana, Hidrocentrala de la Bi- 
caz, Peștera Dîmbovicioara, orașele Hu
nedoara, Deva și alte localități.

GH. BRIOTA-coresp.

Concurs de orientare 
turistică la Lacul Roșu

X-aDe curind a avut loc cea de a
edific a tradiționalului concurs de orien
tare turistică dotat cu „Cupa Regiunii 
Mureș-Autonomă Maghiară*. La această 
interesantă întrecere sportivă au luat 
parte 20 de echipe din T g. Mureș. „Cupa* 
pe anul 1963 a revenit echipei Oțelul 
cu 12 p penalizare. Pe locul 2 s-a Clasat 
echipa Lemnarul I, cu 392 p pena
lizare, iar pe locul 3 formația Cablul, 
cu 452 p penalizare.

P. IOAN-coresp.

La Corbeni 4 000 de excursioniști

In cursul acestui an Comisia de tu
rism din cadrul asociației sportive Hi- 
droenergia Corbeni din raionul Curtea 
de Argeș, cu sprijinul organizației 
U.T.M. și al comitetului sindical a des
fășurat o bogată activitate, organizind 
64 de acțiuni turistice la care au parti
cipat peste 4000 de tineri și oameni ai 
muncii.

Excursiile au fost organizate în Mun
ții Făgăraș, Iezer, Valea Topologului, 
Cumpăna, Valea cu Pește etc. Pârtiei- 
panții au avut astfel prilejul să cunoas
că locuri pitorești, frumusețile patriei 
noastre.

In cadrul excursiilor s-au organizat 
de asemenea întreceri la trîntă, volei și 
fotbal inclusiv concursuri de orientare 
turistică.

La reușita acestor acțiuni au contri
buit și fanfara sindicatului I.C.H. „16 
Februarie*, brigăzile de agitație, soliști 
vocali și instrumentiști, ale căror evoluții 
au fost mult apreciate de cel prezenți.

Este un început bun de activitate pe 
linia practicării turismului. Membrii

a 
la

Foarte animată decurge lupta în 
doua semifinală bucureșteană. De 
început trebuie remarcat că, după o 
impresionantă serie de victorii, frunta
șul clasamentului a făcut două remize 
la rînd. Victor Ciocîltea a totalizat 
10*/2 puncte din 12 posibile. O revenire 
impresionantă arată M. Nacu, care din 
ultimele 5 partide a realizat 4'/z punc
te. El are printre învinși și pe Rado
vici. Acesta a pierdut și la Troianescu, 
dar continuă să candideze cu mari 
șanse pentru calificare. In sfîrșit, mai 
trebuie contat și pe Crețulescu, care a 
mai cules două victorii și va cîștiga pro
babil și întrerupta pe care o are cu 
Seimeanu. Punctajele acestora (la nu
măr egal de partide) înaintea rundei a 
13-a: Ciocîltea lO'/z, Radovici și Nacu 
9, Troianescu și Crețulescu 8 (1). Și 
aici deci sînt patru candidați pentru 
trei locuri, considerîndu-1 pe Ciocîltea 
scutit de emoții, ceea ce va trebui veri
ficat totuși în ultimele sale două par
tide, cu Troianescu și Radovici. Rezul
tate tehnice: Seimeanu-Szabo 1—0, 
Țucă - Pogorevici 0—1, Dăneț-Crețu- 
lescu 0—1, Ciocîltea - Gh. Rotaru 1—0, 
Dancea - Nacu 0—1, Radovici-Bu-
zoianu I—0, lonescu - Gavrilă ’/z—*/2, 
Cormos - Troianescu 0—1 (runda 10); 
Pogorevici - Seimeanu 1—0, Crețu
lescu - Țucă 1—0, Rotaru - Dăneț 1—0, 
Nacu - Ciocîltea Va—*/2, Gavrilă - Dan
cea 1—0, Troianescu - Radovici 1—0, 
Buzoianu - lonescu 1—0, Szabo-Cor- 
mos 1—0 (runda 11); Tucă-Rotaru 
0—1, Dăneț-N'acu 0—1, Ciocîltea-Ga- 
vrilă Vz—‘/2, Dancea - Buzoianu 0—1, 
Cormos - Radovici 0—1 (runda 12) ; 
Seimeanu - Dăneț 1—0, Szabo - Țucă 
1—0, Pogorevici - Dăneț 0—1, Rado
vici - Nacu 0—1, Seimeanti-Cormos 
1—0 (întrerupte).

★

De la Suceava ni se comunică si
tuația după 12 runde: conduce Soos cu 
10 puncte urmat de Șuteu 9’/2, Weis
man 8*/2 (pierde la Soos, Cocis și Me- 
lauk Mititelu și C. Rotaru 8, Bondoc 7. 

comisiei de turism din cadrul asociației 
sportive I.C.H. „16 Februarie* in frunte 
cu tov. Gh. Poenaru (președinte), și-au 
propus ca pînă la sflrșitul anului să mai 
organizeze 10 excursii în împrejurimi, 
iar în sezonul de iarnă să organizeze 
concursuri pe schi.

A. MOMETE-coresp.

O zi de neuitat

„Cine nu a colindat prin munți este 
greu să-și dea seama de minunata lor 
frumusețe".

Cu aceste cuvinte și-a început povesti
rea excursiei făcută pe munte tov. Oc- 
tay Preda, conducătorul brigăzii artis
tice din Schela Gura-Ocniței, programa
tă să prezinte un spectacol artistic la 
cabana Bolboci.

„Am plecat în zorii zilei de dumini
că, spunea tov. 0. Preda, spre cabana 
Babele, am vizitat peștera Ialomicioarei 
și multe alte locuri interesante, am văzut 
priveliști pe care nu le vom putea uita 
niciodată".

Alături de brigada de agitație au par
ticipat la drumeție și o serie de mun
citori petroliști evidențiați în întrecerea 
socialistă ca Iosif Gonsor, Tudor Cara- 
gea, Marin Angliei ș.a. care alături de 
ceilalți excursioniști au avut numai cu
vinte de laudă pentru aceste acțiuni 
ristice.

„Mă simt excelent, spunea tov. 
Gonsor, deși nu mai am mult pînă 
pensionare. Această excursie parcă m-a 
întinerit. Voi folosi prilejul pentru a mai 
face asemenea excursii care, pe lîngă 
faptul că ne dau prilejul să cunoaștenț 
frumusețile patriei, ne înviorează pcntri?» 
o nouă săptămînă de lucru.

Aprecieri asemănătoare pentru aceas
tă zi petrecută în munți an făcut toți 
tovarășii care au participat la excursie. 
Printre aceștia se află tov. : Ionică Bă- 
doiu, Maria Radu, Nina Chioreanu, Gh 
Beldiman, Elvira Wild, Sorica Duță — 
toți membri ai acestei brigăzi 
dovedit iubitori ai drumeției.

Cu toții și-au propus să 
totdeauna orice prilej de a 
drumeție.

tu-

I. 
la

cure s au

folosească 
pleca în

ION HERȚA

tdrți noi in Editura IO$

• •

Am îndrăgit 
munții

de I. COMAN

Autorul cărții, un vechi și cunoscut 
alpinist, se adresează unui cerc larg 
de cititori — tineri și vîrstnici — împăr- 
tășindu-le amintirile și impresiile din ne- 
număratele-i drumeții prin munți.

Scrisă într-un stil plăcut și curgă
tor, cartea te îmbie spre minunatele 
cărări de munte, spre piscurile semețe

3

ION coman

descrise cu sensibilitate poetică de autor. 
Nu lipsesc nici întîmplările dramatice 
petrecute în temerarele escaladări al
pine care, departe de a speria, const* 
tuiesc o tentantă chemare spre alpinism, 
sportul curajului și al îndrăznelii.

Pentru alpiniști și iubitorii turismu
lui, cartea lui I. Coman reprezintă un 
prețios îndrumar, în care vor găsi in 
dicații folositoare despre trasee alpine 
dificile, principalii masivi, locurile de 
popas și particularitățile itinerariilor.

Fotografiile numeroase, valoroase ca 
subiect și realizare tehnică, se încadrea 
ză armonios în tematica cărții, ilustrînd-o 
cu succes.

Prin calitățile sale certe, cartea in 
ginerului I. Coman „Am îndrăgit munții*, 
iși merită locul în orice bibliotecă.



„Concursul pentru Insigna de Polisportiv"
De vorbă cu un participant BULETINUL CATEGORIEI B

Interlocutorul nostru este un tînăr 
de 22 de ani, înalt, cu umeri lăți. Se 
numește Petre Marinescu și este de 
meserie rihtuitor la fabrica de încălță
minte Flacăra roșie din București.

— Cite probe, ați trecut, pînă acum, 
în „Concursul pentru Insigna de Poli
sportiv" ?

— Printre probele îndeplinite se nu
mără triatlonul (12 sec. pe 100 m. 
— norma pentru insigna de gradul I 
este de 15 sec. —- 5,40 m. la lungime 
și 9,40 m. la greutate), crosul, gim
nastica și tracțiune din brațe.

— Rezultatele pe care le-ați obținut 
la triatlon sînt bune ,sZ pentru gra
dul 11. De ce nu participați direct 
pentru obținerea acestui grad al in
signei ?

— Intr-adevăr, la triatlon, cu ex
cepția „lungimii", am reușit rezultate 
superioare baremurilor de la gradul I. 
Dar sînt probe ca tirul, înotul etc. 
pentru care trebuie să mai mă pregă
tesc. Doresc să am întîi insigna gra
dul I iar la primăvară voi concura și 
pentru gradul II. După ce o să obțin 
insigna de gradul II, pe prima o voi 
păstra în mica rr.ea colecție de insigne 
sportive. Va fi cea mai valoroasă din
tre ele deoarece este cucerită și nu... 
procurată în vreun fel oarecare. Cînd 
devii posesorul ambelor insigne, poți 
să spui că ești cu adevărat un poli
sportiv.

— Care este sportul do. preferat ?
— Atletismul. II practic în mod si

stematic de peste doi ani. Am partici
pat la toate concursurile organizate de 
asociația sportivă din care fac parte, 
Flacăra roșie, precum și la cîteva com
petiții de performanță, ca de pildă,

Școlarii bucureșteni la start!

0 inițiativă și o sugestie...
Da la începutul acestei luni, în toa

te școlile raionului 30 Decembrie între
cerile din cadrul „Concursului pentru 
Insigna de Polisportiv" se află la ordi
nea zilei. Zeci și zeci de elevi se pre
gătesc asiduu pentru trecerea normelor. 
Unii au și luat startul în întreceri.

Pentru a veni în sprijinul asociațiilor 
sportive școlare din cuprinsul acestui 
raion, Clubul sportiv școlar în colabo
rare cu comitetul raional U.T.M. a ini
țiat un concurs pentru trecerea probelor 
din cadrul triatlonulul, rezervat elevilor 
claselor a opta. Concursul a avut loc 
zilele trecute pe stadionul Tineretului, 
și s-a bucurat de un frumos succes.

Cei mai bine s-au prezentat repre
zentanții Școlii medii nr. 28 „Dr. Petru 
Groza". Explicația : înaintea acestui con
curs, ei participaseră și la cîteva „repe
tiții* organizate pe frumoasa bază spor
tivă a școlii, sub îndrumarea profesori
lor de educație fizică Mihai Covaci, Ma
ria Atanasiu, Rodica Mogoș și Romeo 
Samur. De aici și performanțele valora
se obținute de cîțiva elevi, printre care 
Gabriel Manciu (8,3 sec. pe 60 m, 12,90 
m la greutate și 4,37 m la lungime), 
Sarmiza Cristescu (8,6 sec. la alergări), 
Florica Dumitrescu, Marilena Burghe- 
lea ș.a.

O notă bună și pentru școala medie 
nr. 7 „I. L. Garagiale* ai cărei repre 
zentanți au fost de asemenea la înăl
țime. Printre fruntașii întrecerilor (și 
care se află de pe acum în vederile an
trenorilor Clubului sportiv școlar) se 
numără Marin Dobrin (8,1 la sprint), 
Virgil Peța și Viorel Duță (ambii cu 
8,2 pe 60 in) și Gh. Bucur (8,13 m la 
greutate). De la unul din profesorii șco
lii, tov. Camil Morțun — care, ca și alți 
profesori și-au adus aportul la buna des

instantanee j SEARA AMINTIRILOR...
Am plecat spre stadionul din Dealul Spirei < cu senti

mentul pe care-l tncerd, duetndu-te să tntilnești' o fală 
care ți-a fost dragă demult șl pe care n-ai mai văzut-o 
ani îndelungați. Oare timpul nu i-a devastat frumusețea? 
Oare anii nu l-au furat suplețea, grația, strălucirea ? O 
stringere de Inimă te îndeamnă mereu să te oprești din 
drum, să renunți la tntllnire, pentru a rămîne neștirbită 
amintirea celor ce-au fost odată.

Dar, atracția revederii cu foștii „zeia al gazonului 
— Apolzan, Voinescu, Nicușor, Ene, Bone, Toma, Zavo- 
da, Borta, O. Marinescu — era prea mare pentru a-l 
rezista și astfel, cînd reflectoarele au aruncat primul val 
de lumină peste plasele porților, eram alături de miile 
de oameni veniți aici din aceleași motive ca și mine. 
N-am regretat Intilnirea.

Apolzan a rămas același senior, dominînd aria verde 
prin prestanță șl strălucire, Tibl Bone, ca și altă dată, 
a „prelucrat" flecare minge, dîndu-i culoarea personalității 
sale. Nicușor a rămas același fin și laborios creator de 
situații, punîndu-l — ca șl acum cîțiva an! — In valoare 
calitățile colegului său de linie Ene Alexandru, la fel de 
impetuos și dtrz Toma a blocat cu siguranță, iar Voinescu 
a oferit tribunelor cîteva declanșări de nerv la concu

rență cu mecanismele blitz-urilor aparatelor de fotografiat. 
Și, poate am greși dacă n-am aminti de cursele lui Barta, 
de șuturile-bombă ale lui Feri Zavoda, de Intervențiile In 
’„stil" ale lui Costicâ Marinescu, de precizia traiectorii
lor baloanelor expediate de Onisle, de forța lui Căllnoiu 
— cele mai multe așa cum au fost odată.

Și, simțindu-le pasiunea cu care jucau fiecare balon, 
am avut o clipă senzația că nimic nu s-a schimbat, că 
„zeilor li-e sete", acum ca șl atunci cînd zeci de mii 
de oameni se ridicau, aplaudtnd arta.

„Bătrînii" au dat o pildă actualei generații, o pildă 
de acuratețe, de finețe, de generozitate, de sentiment al 
artistului față de publicul său. Și publicul a fost la fel 
de darnic, aplaudtnd fără precupețite pe cel ce i-a iubii 
odată, pe care nu i-a uitat și pe care-i îndrăgește și azi, 
după ani și ani.

VALENTIN PĂUNESCU

P.S. Intilnirea dintre vechile echipe Steaua și Dinamo 
s-a terminat cu scorul de 5—5. Dar golurile n-au avut 
menirea decît de a întregii frumusețea spectacolului.

Petre Marinescu, viitor purtător al In
signei de Polisportiv

Cupa Metalul, Cupa Steaua etc. Cele 
mai bune rezultate ale mele: 11,9 sec. 
pe 100 m, 24,3 pe 200 m și 53 pe 
400 m.

— Planuri de viitor?
—• Să obțin categoria a Il-a de cla

sificare și să devin un atlet de bază al 
clubului Olimpia.

— t r. —

fășurare a întrecerilor —< am aflat » 
veste interesantă •

la „Caragiale", mai bine de 1500 
de elevi au și trecut diferite norme 
din cadrul acestui concurs. Mai mult 
Planul de măsuri elaborat de asocia
ția sportivă în colaborare cu comi
tetul U.T.M. pe școală prevede ca 
pînă la 30 octombrie, toii elevii cla
selor 8—11 să aibe majoritatea nor
melor îndeplinite.

Profesorii de specialitate de la această 
școală, care ca și în alte ocazii și-au 
dovedit capacitatea organizatorică, me
rită de pe acum felicitări pentru operati
vitatea dovedită.

La concursul de pe stadionul Tinere 
tului au fost prezenți și numeroși elevi 
de Ia școlile medii nr. 5 „Mihail Sado- 
veanu", nr. 32 „Filimon Sîrbu’ și Nr. 
35, cu program special de educație fi
zică. Cifra globală a partlcipanților: 
500. Aceștia au fost ultimii elevi din 
clasele a 8-a din școlile raionului „30 
Decembrie* care și-au susținut proba 
de triatlon. După ei vor urma, în zilele 
următoare, colegii lor mai mari, din 
clasele a IX-a, a X-a și a Xl-a.

Cu prilejul concursului la care am a- 
sistat, o scrie de profesori de educație 
fizică au dat o sugestie pe care ne 
grăbim s-o consemnăm: aceea ca, 

ulterior, primii șase elevi clasați — 
în ordinea valorii performanțelor — 
să participe la un concurs pe raion 
sau chiar pe Capitală. Ar fi un bun 
prilej de selecție attt pentru Clubul 
sportiv școlar bucureștean cît șl pen
tru cele două școli sportive.

O sugestie pe care cei ta drept sr 
trebui s-o studieze cu toată atenția.

TIBERIU STAMA

SERIA I

DINAMO BACĂU — METALUL 
TÎRGOVIȘTE (2—2). Intr-un meci de 
mare importanță pentru revenirea în 
categoria A, Dinamo a dovedit din 
nou că numai rezonanța numelor pe 
care le cuprinde echipa, nu mai... 
sperie pe nimeni. Cînd Eftimie și Paș- 
canu după ce-și potrivesc balonul trag 
afară de la 8—10 m, cînd Harșani par
ticipă doar la 3—4 acțiuni în tot me
ciul, cînd Gram — golgeterul de altă
dată al echipei — nu mai reușește să 
marcheze un gol de luni de zile, cînd 
apărarea aproape de netrecut — azi 
recurge la un penibil joc de ofsaid, 
cînd Lazăr și Gros sînt depășiți cu 
ușurință, cînd pasele lui Rădulescu își 
greșesc ținta — speranțele spectatori
lor se spulberă treptat, treptat.

Meciul a fost modest ca nivel tehnic. 
Înaintarea dinamovistă a luptat con
tinuu cu apărarea oaspeților, mai ales 
în repriza a doua, dar lipsită de simțul 
tactic necesar nu a realizat mare lucru. 
Au marcat: Constantin (min. 30 și 
57) pentru Metalul, respectiv, Vătafu 
(min. 48) și Rădulescu (min. 60).

DINAMO: Ghiță (Bucur) — Gros, 
Lazăr, Cincu — Rădulescu, Vătafu — 
Harșani, Pașcanu, Nedelcu (Eftimie), 
Gram, Public.

METALUL : Marcu — Prozaru, Pran- 
dea, Stănescu — lonescu, Mihăilescu 
— Simionescu, Mureșan (Bălăceanu), 
Nițescu, Constantin, Chiriță. (I. lancu 
și G. Dalban, coresp.).

POIANA CIMPINA — UNIREA 
RM. V1LCEA (1-1). Joc de slabă 
factură tehnică. Rezultatul este echi
tabil. Poiana s-a comportat sub aș
teptări. Oaspeții au avut o apărare 
bine organizată și o înaintare pericu
loasă pe contraatac. Ei au reușit să 
deschidă scorul în min. 13 prin Marin. 
Egalarea a survenit în min. 80 prin 
Popescu. Gazdele au ratat multe oca
zii, printre care și o lovitură de la 
11 m. (min. 65) prin Banu. (Șt. Con- 
stantinescu, coresp.).

ȘTIINȚA BUCUREȘTI - CEAH
LĂUL P. NEAMȚ (4—1). In prima 
parte a partidei jocul a fost echilibrat. 
După pauză, oaspeții au slăbit ritmul 
și studenții au pus stăpînire pe joc, în
scriind de patru orii Zăinescu (min. 
47), Ciornoavă (min. 63), G. Dumi
trescu (min. 75) și Anescu (min. 87). 
Pentru oaspeți a înscris Mungiu (min. 
88). (Nic. Tokacek, coresp.).

ȘTIINȚA CRAIOVA — G.F.R. PAȘ- 
CANI (1— 0). Gazdele au dominat cu 
autoritate majoritatea timpului, dar 
atacul a ratat cel puțin 5 ocazii clare. 
Oaspeții s-au apărat supranumeric și 
au contraatacat periculos. Singurul gol 
al partidei a fost înscris de Anton în 
min. 5. (V. Săndulescu, coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV — FLA
CĂRA MORENI (1—0). Tractorul â 
nemulțumit pe suporteri datorită jocului 
slab prestat mai ales în repriza 1. îna
intașii localnici n-au reușit să scoată 
din dispozitiv apărarea supraaglome
rată a Flăcării Moreni. După pauză, 

jocul a fost mai animat. Golul a fost 
înscris în min. 84 de Pană. In min. 
83 Iordache (Flacăra) a ratat o ocazie, 
șutind în bară. (P. Dumitrescu și Gh. 
Corcodel, coresp.). ,

CHIMIA FĂGĂRAȘ — ȘTIINȚA 
GALAȚI (2—1). Chimia a prestat cel 
mai slab joc din actualul campionat, 
pe teren propriu. Oaspeții au dat o 
replică neașteptată, dominînd autoritar 
în prima repriză, cînd de altfel, au și 
deschis scorul în min. 3 prin Ulman. 
Chimia a avut unele sclipiri în re
priza a doua și a reușit să înscrie de 
2 ori prin Maxim (min. 50) și Feher 
(min. 58). (B. Stoiciu și Tr. Lan
cea, coresp.).

FORESTA FĂLTICENI - ME
TALUL BUCUREȘTI (1—0). Joc de 
nivel tehnic modest. Meciul a plăcut 
datorită dirzeniei cu care s-a jucat. 
Foresta a meritat victoria, chiar la 
un scor mai mare, pentru că a avut 
perioade mai lungi de dominare. Ra
port de cornere: 10—1 pentru gazde. 
Unicul punct al partidei a fost înscris 
de Zaroaia (min. 70 din 11 m). (Ne
gru Lazăr, coresp.).

SERIA A ll-A

MINERUL BAIA MARE — MI
NERUL LUPENI (3—0). Evoluția echi
pei minerilor din Lupeni era așteptată 
cu viu interes în localitate, deoarece 
de șase ani ea nu a mai jucat pe te
renul din Baia Mare. Din păcate însă, 
cei aproape 6000 de spectatori au josț 
dezamăgiți de jocul prestat de oaspeți. 
Gazdele încep în forță și toată repriza 
I se reduce la o luptă acerbă pentru 
balon între atacul băimăreati și apă
rarea supranumerică a formației din 
Lupeni. Numai după ce au primit două 
goluri, fotbaliștii din Valea Jiului au 
trecut la un joc deschis. Acesta a con
tribuit în bună măsură la înviorarea 
meciului și la ridicarea lui calitativă. 
Echipa locală a prestat un joc destul 
de bun tot timpul celor 90 de minute. 
Cele trei goluri au fost realizate de 
atacantul Soo în min. 6, 55 și 73. Au 
jucat formațiile: MINERUL BAIA 
MARE — Vlad — Dorica, Szekely^ Va- 
silescu — Ghergheli, Uivari — Drăgan, 
Trifu, Sasu, Soo, Ințe. MINERUL LU
PENI — Sziklai — Stanciu, Dan, Se- 
neș __ Staudt, Mihai — Comșa, Dră- 
goi, Băluțiu, Cărare, Sima. Arbitrul 
bucureștean, V. Dumitrescu, a condus 
corect intilnirea. (V. Săsăranu —• co
resp. regional).

MUREȘUL TG. MUREȘ — C.F.R. 
TIMIȘOARA (1—1). După o repriză 
în care s-a prestat un fotbal frumos 
(0—0) meciul degenerează. începe un 
joc cu durități la care au contribuit, 
attt gazdele cît și oaspeții. Timișorenii 
au marcat prin Gergely în min. 49 
în urma unei acțiuni în care jucătorul 
oaspe l-a faultat pe apărătorul Kiss 
dar arbitrul Fl. Dumitrescu (Craiova) 
nu a oprit jocul dînd posibilitate jucă
torului timișorean să înscrie. Arbitrul 
intîlnirii și-a dat seama de greșeala 
săvîrșită și, în compensație, nu a flu
ierat faulturile comise de fotbaliștii 
Mureșului. Egalarea s-a produs în 
min. 80 cînd Balint 11 înscrie la o 
învălmășeală în fața porții. (I. Vulcan 

coresp.).
A. S. CUGIR - IND. STRME1 

C1MPIA TURZ1I (1—1). Rezultat 
echitabil. Gazdele au ratat o lovitură 
de pedeapsă în min. 50. Golurile au 
fost înscrise de Crăciun (min. 14) pen
tru Cugir și Drăghici (min. 78). A 
arbitrat corect V. Mircea (Tr. Severin). 
(M. Vîlceanu — coresp.).

ARIEȘUL TURDA — C.S.M. RE
ȘIȚA (1—0). Joc anost, în care echi
pele nu s-au străduit să ofere specta-

NOTE,
STEAUA - RAPID 2-2 (0-1)

Sîmbătă seara, pe stadionul Repu
blicii, s-a disputat întîlnirea amicală 
Steaua — Rapid. Steaua a avut mai 
multe ocazii de a înscrie dar atacanții 
au greșit în ultima fază. Giuleștenii 
au deschis scorul prin Dumitriu II, 
în min. 12. Tătaru a egalat în min. 72, 
dintr-o lovitură de la 11 m, dar Cră
ciun a redat conducerea Rapidului, șu
tind puternic de la marginea careului, 
două minute mai tîrziu» Egalarea a 
adus-o tot Tătaru care a sprintat în 
stilul său caracteristic și a șutat sec 
la vinclu. Faza s-a petrecut în ultimul 
minut de joc.

STEAGUL ROȘU — PETROLUL 
PLOIEȘTI 3—1 (3-O)

Meci amical duminică dimineața. Au 

tocilor un fotbal cît de cît acceptabil 
din punct de vedere tehnic. Unicul gol, 
al partidei a fost obtinut de cătrg 
turdeni dintr-o lovitură de la 11 mA 
(min. 59 — Bona). (A. Pataki — co
resp.).

JIUL PETRILA - C.S.M. SIBIU 
(2—1). Partida a plăcut spectatorilor. 
Gazdele, îndeosebi, au practicat un fot
bal de calitate. cu multe faze de poartă. 
Sibienii au dat o replică serioasă gaz
delor, au fost foarte periculoși in 
contraatacuri. De altfel, pînă în 'min. 
89 scorul a fost egal: 1—1. Punctele 
au fost realizate de: Martinovici (nun. 
27) cu largul concurs al portarului 
sibian, Libardi (90), respectiv Recer 
(86). (I. Zamora și N. Tăutu — co
resp.).

FLAMURA ROȘIE ORADEA — 
C.S.M. CLUJ (1—0). Clujenii au fost 
superiori la începutul partidei cînd au 
desfășurat cîteva acțiuni de atac dar 
nu au putut trece de apărarea local
nicilor. Flamura roșie și-a revenit pe 
la mijlocul reprizei I, prețuind iniția
tiva, înscriind în min. 32 prin Szucs. 
(1. Ghișa — coresp. reg.).

A.S.M.D. SATU MARE — GAZ 
METAN MEDIAȘ (2—0). Sătmărenii 
au obținut o victorie pentru care au 
luptat mult. înaintarea lor a fost la 
fiecare acțiune de atac un real pericol 
pentru apărătorii oaspeți. Medieșenii 
nu au putut trece decît foarte rar de 
linia de fund a gazdelor și chiar cînd 
s-au apropiat de poarta adversă au 
șutat slab și imprecis. Punctele le 
aparțin jucătorilor Dul (min. 40) și 
Gaurilă (74). (A. Verba — coresp.).

Rezultate din campionatul 
de juniori

în campionatul republican de juniori 
s-au desfășurat duminică partidele e- 
tapei a 5-a.

Iată o parte dintre rezultatele înre
gistrate: Știința Craiova - Electropu- 
tere Craiova 2—0 (0—0); Farul Cons
tanța - Electrica Constanța 6—0 (2—0); 
Tractorul Brașov - Steagul roșu Bra
șov 2—2 (0—1); Metrom Brașov-A.S. 
Cugir 0—3 (0—3); Poiana Cîmpina- 
Metalul Tîrgoviște 4—I (2—1); Dina
mo Pitești • Electrica Fieni 4—1 
(2—0); Dinamo Bacău - Flamura roșie 
Tecuci 4—f (I—0); Mureșul Tg. Mu
reș - Industria Sîrmeî C. Turzii 1—0 
(1—0); Banatul « Știința Timișoara 
1—2 (0—0); C.F.R. Timișoara - Elec
tromotor Timișoara 6—1 (2—0); Side- 
rurgistul Hunedoara - Jiul Petrila 1—I 
(0—0); C.F.R. Roșiori - Metalul Pi
tești 2—0 (1—0); Textila Buhuși ■ Mol
dova Iași 2—0 (1—0); Pandurii Tg. 
Jiu - Minerul Deva 5—0 (2—0); Chi
mia Făgăraș - C.S.M. 6ibiu 1—0 
(0—0); Arieșul Turda - Soda Ocna 
Mureș 6—0 (4—0); Faianța Sighișoara- 
Ilarghita Tg. Mureș 2—2 (1—2): 
A.S.M.D. Satu Mare - U.T. Arad 0—1 
(0—0); Crișul Oradea - Recolta Cărei 
1—0 (1—0); Minerul Baia Mare-Mine- 
rul Baia Sprie 5—0 (2—0); Metalur
gistul Baia Mare - C.S.M. Cluj 0—3 
(0—0); Rapid Mizil-S.S.E. Nr. 2 Bucu
rești 1—4 (0—2); Minerul Bihor-Fla- 
mura roșie Salonta 7—3 (3—2); Tex-
tila Sf. Gheorghe - Gaz Metan Mediaș
1—1 (0—0); Unirea Botoșani-C.S.M.S. 
Iași 0—3 (0—3).

ȘTIRI
tru Steagul roșu, respectiv, Mocanu. 
A arbitrat P. Badea (V. Popovici și 
Tiberiu Maniu, coresp.).

MECIURI DB SELECȚIE PENTRU 
JUNIORI

Pentru a selecționa noi elemente ta
lentate în lotul republican de juniori, 
în ziua de 31 octombrie începînd de la 
ora 13,45. vor avea loc două întilniri 
pe terenul Politehnica. Juniorii care 
vor forma cele 2 echipe activează în 
formații de seniori de categoria B și 
O. Ca parteneri ei vor avea echipele Me
talul și Știința. Printre jucătorii che
mați la acest trial se află Ștefănescu 
(Muscelul C-lung), Stănescu (Metalul 
Tîrgoviște), Dobre (Metalul București), 
Rădulescu (Moldova Iași) și Rășinartfj 
ȚG.SJYL Sibiu),
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APROAPE DOUA ORE DE JOC

Se întîlneau in această partidă două 
din echipele fruntașe ale actualei edilii 
a „europenelor” : Uniunea Sovietică, 
cu bogata ei carte de vizită și reprezen
tativa Bulgariei, lider în clasament cu 
trei victorii în tot atîtea partide și doar 
un set pierdut. In perspectivă deci, o 
partidă echilibrată, în care cu greu 
puteai da un învingător. Și așa a fost. 
După aproape două ore de joc, victoria 
a revenit formației sovietice cu 3—2. 
Dar, ceea ce nu a prevăzut nimeni a 
fost dramatica evoluție a seturilor și 
jnai ales scorurile cu care s-au încheiat.

in primul set Bulgaria a învins cu 
515—6. Echipa lui Cesnokov cu Burobin, 
Bugaenkov și Vaskoboinikov în teren, 
e de nerecunoscut, la 24 de ore după 
marea partidă cu formația noastră. Toți 
fac greșeli Ia primire, la blocaj, la Re
care minge. La fileu, masivii Konstan
tinov. Ghiuderov și Srîndev sînt de ne
stăvilit. In setul 2, cînd nimeni nu se 
aștepta, lucrurile se schimbă radical. 
Sovieticii joacă excelent si... 15—4 pen
tru U.R.S.S.

In setul 3 „dispare” din nou echipa 
sovietică și pierde la 4, pentru ca în 
setul următor cu Cesnokov și Burobin 
dezlănțuiți să nu permită adversarilor 
să facă decit 2 puncte. Cine va cîștigă 
setul 5? Echipa sovietică joacă bine 
în continuare, schimbă terenul la 8—0 
și cîștigă cu 15—7. In acest set am re-

CUVÎNTUL ARBITRILOR...
ANATOLI C1NILJN (arbitru inter

național — UR.S.S.). Festivalul vo
leiului european se bucură ia ediția 
sa de la București de un succes și 
de un interes deosebit. Este foarte 
plăcut pentru jucători (poate mai puțin 

pentru unii... arbitri) să evolueze în 
săli arhipline, să dezvăluie frumusețile 
acestui sport atîtor mii si mii de spec
tatori.

Romînii au făcut ce îe-a stat în 
putință pentru a asigura un cadru 
sărbătoresc competiției. Și au reușit. 
Lucru pentru care merită felicitări. 
Organizarea campionatului este im
pecabilă.

Demnă deopotrivă de laudă este și 
dirzenia cu care își dispută șansele 
toate echipele. Contribuie la aceasta 
— desigur — și calificarea pentru tur
neul olimpic de Ia Tokio, pusă în joc la 
tceastă ediție a întrecerii.

Rominilor, spre satisfacția entuzias- 
ăi'ui public d: la sala Floreasca, nu 
le va scăpa, după părerea mea, vic
toria la „europene".

tn ceea ce privește competiția fe- 
ninină, găzduită la Constanța de un 
veritabil Palat al sporturilor, socotesc 
iă au șanse egale echipele U.R.S.S. și 
Coloniei. Va decide, fără îndoială, pu- 
erea de concentrare și calmul în mo- 
Bentele decisive ale partidei derbi. 

marcat serviciile extraordinar de puter
nice ale lui Poiarkov care-i scoate din 
mină pe bulgari. Cei mai buni în acest 
meci au fost: Burobin, Poiarkov, Ces
nokov, Kalacikhin (U.R.S.S.), Konstan
tinov, Ghiuderov, Karov (Bulgaria). Au 
condus bine Kettner (Cehoslovacia) șl 
Szelle (Ungaria).

Cu o scurtă... pauză în setul trei 
echipa poloneză a dominat copios în- 
tîlnirea sa cu formația Iugoslaviei. 
„Bombardierii* Tomaszewski și Sler- 
szulski au străpuns în permanență blo
cajul advers, îar combinațiile fine țesute 
de Rusek au făcut pur și simplu „șah 
mat" apărarea iugoslavilor.

Partida a fost în general plăcută și 
cu momente de real spectacol voleiba
liștii Din echipa învinsă singurul care 
s-a zbătut în tot timpul meciului, ridi- 
cîndu-se la valoarea învingătorilor a 
fost Jivkovici, căpitanul echipei.

Competent arbitrajul prestat de Di-
mităr Ghigov (Bulgaria) și I. Niculescu 
(Romînia).

In meciul vedetă al serii voleibalis- 
tice de la Dinamo s-au întîlnit echi
pele Cehoslovaciei și Franței. Fără a 
străluci, campionii europeni au învins 
cu destulă ușurință. Francezii au răs
puns regularității în joc a cehoslovaci
lor cu acțiuni spectaculoase, pline de 
fantezie și de nerv. Dar cum după o 
minge salvată excepțional reprezentanții 
„cocoșului galic” făceau greșeli copi
lărești, era greu să spere măcar și la 
succesul într-un singur set.

FILADELF1O CATAN7:iR0 (arbitru 
internațional — Padova, Italia). „In 
primul rînd numai cuvinte de laudă 
pentru organizarea acestui campionat, 
încă de Ia Craiova am observat acest 
lucru. Nivelul tehnic al partidelor — 
mă refer la jocurile din finala mas
culină — se ridică la o valoare mon- 
d'ală. M-a impresionat în mod deo
sebit entuziastul public bucureștean, 
care știe să-și încurajeze echipa cu 
multă obiectivitate în momentele cele 
mai grele de joc. Valoarea jocurilor 
a crescut față de ult'ma ediție a cam
pionatului mondial, desfășurat la Mos
cova, și a campionatului european 
care a avut loc la Praga. Firește, cele 
mai bune echipe sînt cele ale Ro- 
miniei, U.R.S.S. și Bulgariei, dar pen
tru mine o surpriză plăcută o con
stituie și comportarea formației Olan
dei care a făcut pași mari spre un 
vo'ei calitativ. Cred că sînt în mă
sură să aîirm acest lucru pentru că 
am suficientă experiență internațională 
— în materie de arbitraj, pe care am 
căpătat-o de-a lungul anilor de cînd 
activez în această cal'tate la marile 
competiții internaționale. Am fost în 
București, delegat ca arbitru la me
ciul Rapid—Levski din C.C.E. și nu 

de mult am arbitrat meciul mas
culin dintre Franța și Japonia, des
fășurat la Paris. Aceste jocuri, pre
cum și altele, mi-au dat o perspectivă

Bugaenkov (U.R.S.S.), unul dintre cei mai compleți jucători ai campionatelor trage peste blocajul bulgar alcătuit din 
Panteleev, Karov și Srindev

Foarte atenți, adversarii lor au spe
culat fiecare greșeală, făcînd o evi
dentă economie de eforturi. Victoria 
lor, obținută în 75 de minute, deși nu 
atît de spectaculoasă, este perfect 
meritată.

S-au achitat bine de sarcina ușoară 
avută în acest meci arbitrii 1. Swer- 
janski (Polonia) și A. Cinilin 
(U.R.S.S.).

largă asupra valorii actuale a vo
leiului mondial. La București am fost 
plăcut impresionat de proverbiala ospi
talitate rominească, de amabilitatea cu 
care am fost înconjurat pretutindeni. 
Voi pleca cu cele mai frumoase im
presii din Romînia și voi reveni ori- 
cind cu plăcere, în frumosul Bucu
rești”.

JEAN SPIETZ (arbitru internațional 
— Bruxelles, Belgia).

„Voleiul a devenit azi un sport atle
tic care poate ocupa un loc de cinste 
în ierarhia tuturor sporturilor. Mă 
miră foarte mult că despre acest lucru 
nu sînt convinși anumiți conducători 
sportivi din occident și că acest fru
mos și util joc a fost exclus din pro
gramul J.O. din 1068. Privind meciu
rile de la București, îmi întăresc 
convingerea că voleiul își va căpăta 
locul ce i se cuvine și că actuala 
măsură a excluderii voleiului din J.O. 
va fi revizuită. In prezent există mai 
multe echipe valoroase de volei decit 
la ultima edție a campionatelor mon
diale și europene. Și acest lucru este 
deosebit de' semnificativ. Voleiul a 
căpătat o maturitate de joc, o va
rietate tehnică și tactică, calități pen
tru care place spectatorilor. In 1955 
am vizitat pentru prima oară Bucu- 
reștiul. Capitala dv. s-a schimbat atît 
de mult după 8 ani încît abia am 
mai recunoscut-o”.

Constanta
(Urmare din pag. 1) 

cu 5—0, 7—2 și 9—4, pentru ca apoi 
să fie egalate la 12 și să piardă primul 
cu 12—15. S-au „răzbunat” însă, în 
setul al 2-lea, cînd nu au cedat adver
sarelor nici un punct 1

Trăgătoarele Ecaterina Ianeva și Li
dia Markova, secondate de ridicătoarele 
Țvetlana Berkovska și, uneori. Victoria 
Naidenova, se comportă la înălțime și 
în setul al 3-lea 9—0, 14—3, 15—5. 
Jn ultimul set, jucătoarele iugoslave 
(care nu par a fi mulțumite de locul 8 
ce li se conturează) au mai multă ini
țiativă, conduc cu 5—1, dar sînt ega
late la 9 și pierd cu 15—11.

Partida a fost condusă cu unele gre
șeli de arbitrul polonez Syroky.

Jucătoarele sovietice intrau ca mari 
favorite în partida susținută cu Unga
ria. Ce e drept, ele au cîștigat cu 3—0, 
dar s-au lovit (în special în primele 
două seturi) de o rezistență neaștep
tată. In primul set, jucătoarele ma
ghiare iau un start bun, conduc cu 
4—0, 5—2 și 11—8, dar greșesc în 
final și rămîn numai cu cele 11 puncte 
realizate.

In continuare, echipa ungară joacă 
degajat și deși condusă cu 5—1, ega
lează la 6, dar Antonina Rîzova reali
zează 3 puncte la rînd din serviciu și 
readuce încrederea în rîndul echipei 
sovietice, care se distanțează și cîștigă 
detașat. O curiozitate în ultimul set:

TURNEUL FINAL MASCULIN 
(locurile 1—8) 

Rezultatele de ieri
U.R.S.S. — Bulgaria 3—2 (6—15,

15—4, 4—15, 15—2, 15—7)
Polonia — Iugoslavia 3—1 (15—12,

15—9, 7—15, 15—12)
Romînia — Ungaria 3—0 (15—11,

15—3, 15—7) 
Cehoslovacia — Franța 3—0 (15—10,

15—4 15—11)

Clasamentul

TURNEUL FINAL MASCULIN 
(locurile 9—17) 

Rezultatele de ier!

1. Romînia 4 4 0 12: 2 201:133 8
2. Bulgaria 4 3 1 11: 4 190:135 7
3. U.R.S.S. 4 3 1 11: 7 222:195 7
4. Polonia 4 2 2 7: 9 183:209 6
5. Ungaria 3 2 1 6: 5 136:135 5
6. Cehoslovacia 3 1 2 7: 6 168:157 4
7. Iugoslavia 4 0 4 3:12 157:206 4
8. Franța 4 0 4 0:12 94:181 4

JOCURILE DE AZI — Sala Fio-
reasca, de la ora 16 : Polonia — Fran-
ța, Bulgaria -— Ungaria și Romînia -
Cehoslovacia. MIINE: pauză

R. D. Germană — Danemarca 3—Q 
(15—0, 15—1, 15—1) 

jucătoarele maghiare conduc cu 2—0, 
dar cele sovietice realizează 15 puncte 
la rînd 1

Arbitrul Costin Mușat (Romînia) a 
condus cu scăpări.

Se poate spune despre partida dis
putată astă-seară la Constanța între 
reprezentativele R. P. Polone și R. S 
Cehoslovace, că ar merita un premiu 
de frumusețe. Intr-atît a fost de dis
putată victoria (cu excepția primului 
set), iar fazele de mare spectacol a- 
biindind. Echipa poloneză începe foarte 
bine și conduce cu 6—0 și 8—1, cîști- 
gînd irezistibil cu 15—2 primul set. 
Dar jucătoarele cehoslovace nu se 
dau bătute cu una cu două și setu
rile următoare aveau să probeze din 
plin acest lucru.

In cel de al doilea set scorul se 
menține egal pînă la 4—4, apoi polo
nezele se detașează, conduc cu 8—5 
și 12—6, dar, după un joc deosebit de 
spectaculos, în care mingea se plimbă 
minute în șir dintr-o parte în alta 
a terenului, echipa cehoslovacă se 
propie amenințător: 12—11. In conti
nuare ele egalează la 13, sînt con
duse cu 14—13, egalează din nou și 
conduc cu 15—14, sînt egalate și în 
cele din urmă pierd cu 17—15. A fost 
cel mai spectaculos și mai disputat 
set pînă acum, aici la Constanța.

In setul al treilea echipa ceho
slovacă conduce cu 8—3, dar apărarea

REZULTATE, CLAS/
Italia — Olanda 3—2 (13—15, 8—15, 

15—13, 15—8, 15—11)
Finlanda — R. F. Germană 3—1 

(15—9, 9—15, 15—8, 15—12)
Turcia — Belgia 3—1 (11—15,

15—12, 15—13, 17—15)
Clasamentul

1. R.D. Germană 4 4 0 12: 0 182: 51 8
2. Turcia 4 4 0 12: 1 193: 88 8
3. Italia 4 3 1 9: 6 190:164 7
4. Finlanda 4 2 2 6: 7 128:150 6
5. Olanda 3 2 1 8: 3 154:118 5
6. Belgia 4 1 3 5: 9 176:182 5
7. R.F. Germană 4 1 3 4: 9 126:178 5
8. Danemarca 4 0 4 0:12 57:180 4
9. Austria 3 0 3 0: 9 40:135 3

JOCURILE DE AZI, la CLUJ : Olan
da — Danemarca, Turcia — Finlanda, 
R. F. Germană — Austria, R. D. Ger
mană — Belgia, MIINE, la CLUJ: 
Belgia — Austria, Olanda — R.D. Ger. 
mană, Italia — Turcia.

TURNEUL FINAL FEMININ 
(locurile 1—8)

Rezultatele de teri
U.R.S.S. — Ungaria 3—0 (15—ÎL

15-8, 15—2)
Bulgaria — Iugoslavia 3—1 (12—15, 

15—0, 15—5, 15—11)
Polonia — Cehoslovacia 3—0 (15—2 

17—15, 15—10)



„Repetiție generală la Tokio
isul și cedează în fața 
s al jucătoarelor polo- 

Jozefa Ledwig și 
wska. Din echipa 
i evidențiat Nadia 

Bondeova. A condus
Joisnay — Franța

Sluj
IRU LOCURILE 9—17

ceput seria meciurtlo' 
stabilirea clasamen- 

—17. Datorită acestui 
au devenit mult mai 
aai pasionante. V n
oferit chiar intîlnirea 

Turciei și Belgiei, in 
a fost viu disputat, 
răsturnări spectacu- 

n seturile 2 și 3, bet
as pînă aproape de 
rar ea mai organizată 
i-a adus acesteia vic- 
rsionantă a fost lupta 
în care formația Tur- 
> muncită și meritată

dintre Finlanda și 
a plăcut datorită spec
ia lupta pentru fiecare

ia Turzii
uri disputate in locali- 
urneului final masculin 
’—17. au oferit un con- 
ceea ce privește nive- 

prima partidă, care a 
tivei R. D. Germane 
arcei, voleibaliștii ger

mani au obținut victoria cu multă 
ușurință la 0, 1, 1. Sportivii danezi 
au manifestat o slabă pregătire și 
n-au reușit nici un moment să echi
libreze partida. In schimb, cel de-al 
doilea joc disputat intre Italia și 
Olanda a incîntai publicul spectator. 
A ciștigat formația italiană cu 3—2. 
In primele două seturi olandezii ata
că mai mult și ciștigă In jinal. In 
cel de-al treilea set, este 11—7 pentru 
Olanda, dar echipa Italiei are o pu
ternică revenire și ciștigă la 13. O 
situație oarecum asemănătoare și in 
setul 4, cirul după ce conduceau cu 
6—1, olandezii au pierdut la 8. In ul
timul set, egalitate la 6, apoi italienii 
iau conducerea și ciștigă partida.

Brașov
Turneul final feminin pentru locurile 

9—13 a continuat luni cu două partide. 
Prima, Austria—Danemarca, a prilejuit 
jocul cel mai frumos de pînă acum din 
acest turneu. Au fost 100 de minute de 
joc foarte disputat, în cursul cărora cele 
două echipe au luptat cu ardoare pentru 
prima victorie în acest campionat. Pînă 
la urmă, satisfacția aceasta au avut-o 
aust* cele, cîștigînd cu 3—2. Cît de dis
putat a fost meciul se vede și din evo
luția scorurilor celor cinci seturi, dintre 
care cel mai interesant a fost ultimul: 
Danemarca a condus cu 8—5, ap'o-i Aus
tria cu 10—9, din nou Danemarca a pre
luat conducerea cu 13—10, pentru ca în 
final echipa austriacă să cîștige setul cu 
15—13 și o dată cu el și partida. A ar
bitrat Curb cil o (Cuba).

In a doua întîlnire, Olanda—R. F. 
Germană, jocul a fost la discreția echi
pei olandeze, superioară atît în atac, cît 
și în linia a doua. Formația vest-ger- 
mană a opus o rezistență mai mare doar 
în setul al doilea, cînd a și condus 
cu 8—4.

Sportivii romini au cucerit patru medalii de
Exact cu un an înaintea Olimpia

dei, organizatorii japonezi au ținut 
să-și verifice forțele într-o „repetiție 
general ă“ de amploare care, chiar 
dacă nu a atins anvergura întrece
rilor din luna octombrie 1964, a con
stituit totuși cel mai mare concurs 
preoiimpic, nu numai din acest an 
ci și din întreaga istorie a pregăti
rilor pentru Jocuri.

întrecerile s-au desfășurat la 22 
de discipline sportive, adunând la 
start 3713 concurcnți din 29 de țări,

ticii, de pildă, au făcut o experien
ță zburînd do la Moscova la Vladi
vostok, timp de 18 ore, iar de aco
lo au continuat drumul încă 36 de 
ore cu vaporul pînă la Yokohama. 
Rezultatele nu au fost elocvente. Noi, 
ca și nudți alții, am ales o altă rută, 
în întregime aeriană, zburînd de la 
București la Copenhaga, de acolo 
peste Pol la Anchorage în Alaska, 
de unde am continuat drumul pînă 
la Tokio. In generai, călătoria deși 
extrem de obositoare, a joși supor
tată, totuși, mulțumitor.

aur și una de argint
TU, TUYOKO**, ceea ce reprezintă = 
în japoneză, tradiționalul dicton dim- == 
pic „CIT1US, ALT1US, FORTIUS*. =

— Ce impresie v-a produ® cole
gul, de probă, australianul Tony 
SneazweJl ?

— Considerați că aclimatizarea va 
putea fi rezolvată cu succes, și bi
neînțeles, în timp util ?

Gheorghe Zîmbreșteanu stă o cli
pă pe gînduri după care privind spre 
colegul său, antrenorul emerit ION 
CORNEANU ne răspunde :

Ja) trage puternic în blocajul cehoslovac, în timp ce colegii
:. Fază din meciul R.S. Cehoslovacă — Franța (3—0), desfă

șurat luni după-amiază în sala Dinamo

rE, PROGRAM...

TOLANDA BALAȘ

dintre care 3300 — cifră record — au 
prezentat gazdele. După cum se știe, 
reprezentanții țării noastre la „SĂP- 
TÂMÎNA SPORTIVA INTERNAȚIO- 
NALÂ“ s-au comportat excelent și 
cu toate că alcătuiau una dintre cele 
mai mici delegații (9 sportivi) au 
reușit să cucerească 4 medalii de 
aur, anunțînd parcă prin aceasta că 
©mit pretenții serioase la veritabi
lele medalii olimpice. Mai ales că 
acum ei s-au și... familiarizat cu po
diumul pe care vor urca învingătorii!

La întoarcerea din lunga călătorie, 
care a însumat peste 15 000 kilometri, 
am stat dc vorbă cu cîțiva din des
chizătorii „plîrtiici olimpice**. Pri
mul intervievat: GHEORGHE ZÎM
BREȘTEANU, antrenor federal la at
letism.

— Capitala Japoniei — a început 
Gh. Zîmbreșteanu — lasă o impresie 
extraordinară prin dimensiunile sale 
și mai ales prin animația sa, mai 
trepidantă decît în oricare metropolă. 
Socotiți și dv. 10 192 000 de locui
tori, o populație mai mare decît a 
multor țări din lume. Ceea, ce mi s-a 
părut din cale afară de obositor este 
circulația rutieră, pentru care adjec
tivul fantastic spune prea puțin.

— Cum poate fi rezolvată mai bine 
problema transportului rînă în orașul

— Cred că tov. Corneanu, care a 
fost de două ori în Japonia este 
mai in temă. Propun să-i dăm lui 
curîntul.

Ceea ce și facem, de altfel, în rîn- 
durile de mai jos :

— Vă voi răspunde foarte pe scurt 
deoarece în această chestiune dr. Mi
ron Georgescu pregătește o lucrare 
specială. Acomodarea la Tokio se a- 
nunță deosebit de complexă, trebuind 
rezolvată pe mai multe planuri. In

— Firește că am urmării cu in
teres săritura în înălțime. In lipsa

VALER1U BULARCA

samentul

4 4 0 12: 0 180: 90 8
4 4 0 12 : 2 205:134 8
4 2 2 8: 9 216:192 6
3 2 1 6: 6 150:154 5
4 1 3 5:10 163:202 5
4 1 3 4:11 158:206 5
312 6: 6 144:152 4
4 0 4 3:12 133:219 4
AZI, la CONSTANȚA: 

țaria, R.D. Germană 
nînia — Cehoslovacia.

MOD1F1CARI IN PROGRAMUL
DE LA BUCUREȘTI

FINAL FEMININ
rile 9—13) 
ațele de Ieri
inemarca 3—2 (15—6
5—12, 15—13)
. F. Germană 3—0
5—3)
isamentul

3 3 0 9:0 135: 24 6
2 2 0 6:1 106: 67 4
2 1 1 3:5 68:107 3
3 0 3 2:9 82:157 3 

ă 2 0 2 1:6 70:106 2 
E AZI, la BRAȘOV: 
— Austria, Turcia —O-

In programul jocurilor din turneul 
final masculin (pentru locurile 1—8) 
de la București au intervenit următoa
rele modificări:

In ziua de joi 31 octombrie, în sala 
Dinamo se va disputa un singur meci: 
Ungaria — Iugoslavia (ora 15.30). Ce
lelalte trei vor avea loc în sala Floreas- 
c.a, de la ora 16 în ordinea următoare : 
Franța — Romînia, U.R.S.S. — Polonia 
și Cehoslovacia — Bulgaria.

Sîmbătă 2 noiembrie, sala Dinamo 
va găzdui de asemenea o singură par
tidă : Franța — Iugoslavia, care va în
cepe la ora 15.30. Programul din 
această zi de la sala Floreasca a rămas 
același. După uliima partidă va avea 
loc festivitatea de premiere și închide
rea festivă a celei de a Vl-a ediții a 
Campionatelor europene.

primul rind, diferența zi-noapte (7 
ore între Tokio și București), cu 
adaptarea respectivă a reflexelor de 
somn și a orelor de masă. Apoi, cli
ma. Tokio, după cum știți, este si
tuai la latitudinea Algerului, dar cli
ma este cu totul alta decît în nordul 
Africii. Poziția oceanică a orașului 
creează o umiditate mult mal mare, 
apoi intervin curenții și vîntul care 
suflă dinspre Pacific. Un amănunt 
care poate face plăcere sprinterilor: 
pe Stadionul Național, acest vini 
bate din spate! In sfîrșit, să nu omi
tem acomodarea cu zgomotul infer
nal al orașului, cu circulația lui tre
pidantă. Toate acestea se află în stu
diul și atenția permanentă a specia
liștilor noștri.

Am dorit desigur să prezentăm ci
titorilor noștri amănunte de la în
treceri, mai multe decît s-au putut 
relata în telegramele de presă. IO
LANDA BALAȘ ne-a stat cu plăcere 
la dispoziție pentru aceasta.

lui Brumei capul de afiș l-a deținut 
SneazwelL, creditat în acest an cu 
un rezultat de 2,16 m. Australianul 
are 21 de ani, 1,86 m și 80 kg, este 
student la facultatea de stomatolo
gie din Melbourne. Avînd aproxima
tiv aceleași calități fizice ca și Bru
mei, folosește un stil aproape iden
tic. Rezultatul de 2,20 m, obținut 
— în prima încercare — la Tokio, 
i-a dat foarte multă încredere în for
țele proprii. Am să citez declarația 
pe care a dat-o și care mi se pare 
semnificativă: „Brumei e un om ca 
și mine. Sper să sar 2.30 m în 196-1. 
Știu că și eil nutrește aceeași dorin
ță. Mă voi întrece cu plăcere cu el, 
ca să vede-m care dintre nod va reuși 
primul.**

— Performanța dv de 1,80 m ?

— Sini mulțumită de ea, mai ales 
că eram recent restabilită după acci
dent. Aș prefera însă să spun cUeva 
cuvinte despre ceilalți. Aurel Ver- 
nescu și Simion Ismailciuc au de
monstrat că padela și pagaia de 
campioni ai lumii se află în mîini 
bune. Luptătorul Valeria Bularca a 
impresionat pentru a doua oară pe 
spectatorii japonezi, reamint>indu-le 
strălucirea medaliei de campion mon
dial cucerită în 1961 la Yokohama. 
Boxerul Constantin Ciucă a fost fi-

Cronici de C. FAUR, C. ALEXE, 
M. TUDORAN, H. NAUM, D. 
STANCULESCU și A. VASIL1U 

Fotografii de P. ROMOȘAN 
și I. MIHĂICĂ

S1MI0N 1SMAILC1VC

Jocurilor Olimpice ? am intervenit 
noi. Ne referim, bineînțeles, la de
legațiile din Europa.

— Concursul de atletism, ne-a spus 
ea, a fost puternic dar n-a depășit 
în prea multe probe valoarea ,,in- 
terțiați analelor** de la București. Pista 
și instalațiile stadionului sînt excep
ționale. Menționez că după o noapte 
de ploaie torențială pista s-a pre
zentat în condiții optime și Figue
rda a alergat 10,3 pe unul din cu
loarele ei. Să Jac o paranteză aici 
arătînd că alergătorul cubanez a cîș- 
tigat în acest an toate concursurile 
la care a luat parte: Jocurile Pan
americane, Memorialul Rosicki, între
cerile de la Leipzig, Universiada de 
la Porto Alegre ș.a.

Festivitatea de deschidere a Jost 
impresionantă. Corul și orchestra au 
cîntat imnul olimpic, în timp ce 5000 
de porumbei își luau zborul spre 
înălțimi. Faimosul gimnast japonez 
TAKASHI ONO a primit cinstea să 
rostească jur amin tul „olimpic11. Pe 
tabela electrică de afișaj au apărut 
cuvintele „YOR1 IIAYAKU, TAKA-

AUREL VERNESCU

noii st la categoria sa, cucerind meda
lia de argint. Pătrașcu la box, AHo- 
nescu și Turturea la lupte, au evoluai 
mulțumitor.

★

A fost o călătorie foarte utilă. Ne 
gîndim nu numai la faptul că spor
tivii noștri au repurtat o serie de 
succese remarcabile dar și că spe
cialiștii romîni au acumulat o se
rioasă experiență, care va fi foarte 
de preț în pregătirea loturilor noas
tre pentru marea confruntare olimpică 
din 1964.

VALER1U CHIOSE 
ROMEO VILARA

-— Este o problemă care, ca și
la Olimpiada de la Melbourne din
1956, va da mult de furcă participan-
ților de pe bălrînul continent. Sovie-

SiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiniiniiiiiiiiiiiiiiuiuiiiiiiiiiiiiHiiHiiiiiiiiiiiiiiHiiiiniiniiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiuiiiiiiin;



Unele observații pe marginea DUPĂ ULTIMELE PARTIDE...
concursului de la Reșița

După cum se știe, zilele trecute s-au 
desfășurat la Reșița întrecerile de gim
nastică din cadrul etapei a H-a a cam
pionatului republican pe echipe.

Prezent în număr mare, publicul din 
localitate a urmărit evoluția a 54 gim
naste la categoria maestre, reprezentînd 
9 echipe, și a 48 gimnaști de categoria 
1 și maeștri, cuprinși în cele 8 echi
pe prezente în concurs (a noua echipă 
— Știința I București — nu s-a pre- 
zentat!?).

Evoluția gimnastelor și gimnaștilor 
fruntași din țara noastră ne-a dat posi
bilitatea să remarcăm unele aspecte 
pozitive. Astfel, o mențiune se cuvine 
echipei masculine a Politehnicii din 
București (antrenor N. Cruli) care, 
printr-o ținută și comportare exempla
ră. prin seriozitate și modestie în pre
gătire, a reușit să salte în clasament 
de pe locul ultim pe locul V. Din rîn- 
dul echipelor feminine, o comportare 
promițătoare au avut gimnastele reșițe- 
ne (antrenor A. Kerekeș). Ca individua
lități, o bună impresie au lăsat A. Ca- 
dar și Gh. Tohăneanu (Dinamo), P. 
Miclăuș (Știința București), Sonia lo- 
van, Elena Leuștean-Popescu, Atanasia 
lonescu, Elena Tutan (Știința Bucu
rești), Emilia Liță (Dinamo) alături 
de cîteva elemente tinere ca Petre 
Sebu, Marcel Benea, A. Bogdan, I. 
Guțu, Dan Gertrude, Doina Scărișan, 
M. Chelniceanu etc.

In general. însă, concursul s-a des
fășurat la un nivel surprinzător de scă
zut. Atît Ia fete cit și la băieți — în 
afara componenților loturilor reprezen
tative, care s-au detașat ca valoare și 
pregătire — majoritatea concurenților 
nu și-au justificat prezența la această 
importantă competiție. Au fost gimnaști 
și gimnaste ale căror exerciții la toate 
aparatele au fost apreciate cu note va
riind între 0 și 61?

Echipele feminine S.S.E. Constanța 
(antrenor A. Bigan) și selecționata o- 
rașului Timișoara (antrenor I. Trif) 
precum și selecționata regiunii Brașov 
la băieți (antrenor H. Eisemburger) au 
avut o comportare inadmisibilă, demon- 
strînd o totală lipsă de pregătire.

De această situație sint vinovați, de
sigur, și antrenorii respectivi, dar prin
cipala răspundere revine, fără îndoială, 
organelor locale IJCFS, comisiilor de 
gimnastică din Constanța, Brașov și 
Timișoara, care continuă să manifeste 
lipsă de răspundere și interes pentru a- 
ceastă ramură sportivă, continuă să 
manifeste indisciplină in munca profe
sională prin tratarea cu indiferență și 
superficialitate a Hotărîrii Biroului Con

Rezultate hune în prima etapă a campionatului Capitalei
Pe poligoanele Dinamo și Tunari s-au 

desfășurat, sîmbătă și duminică, între
cerile din cadrul primei etape a campio
natului Capitalei pe echipe.

lata rezultatele : armă liberă calibru 
redus 3x30 focuri senioare, poziția cul
cai : 1. Iudith Moscu (Dinamo) 292 p;
2. Maria Otz (Olimpia) 291 p ; 3. Eleo
nora Mitrofanovici (Știința) 289 pț 
Pe echipe: 1. Dinamo 869 p; 2. Ști- 
înfa 864 p ; 3. Olimpia 831 p. Poziția 
tu genunchi: 1. Eda Baia (Știința) 288 
p; 2. Maria Otz 281 p; 3. J. Zvonev- 
schi (Dinamo) 281 p; Pe echipe: 1. 
Dinamo 836 p; 2. Olimpia 826 p; 3. 
Știin|a 822 p; Poziția tn picioare: 1. 
Ana Goreti (Olimpia) 270 p; 2. Eda 
Baia 261 p ; 3. Aurelia Schafer (Știința)

188380 lei pentru concursul Pronoexpres de mîine
REZULTATELE CONCURSULUI PRO
NOSPORT NR. 43 DIN 27 OCTOM

BRIE 1963

1. R.P.R. — R.S.F. I. (sel. o.)
2. R.S.F. I. — R.P.R. (echipele B)
3. R.P. Ungară—Austria
4. Foresta—Metalul București
5. Arieșul Turda—C.S.M. Reșița
6. Mureșul—C.F.R. Timișoara
7. A.S. Cugir—Ind. Sîrmei
8. Bari — Catania

1
x
1
1
1
X
X
X
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siliului General al UCFS privind îmbu
nătățirea activității de gimnastică.

La Constanța, cele două echipe fe
minine de gimnastică de la S.S.I;. și 
clubul sportiv Farul sint pur și simplu 
împiedicate să se pregătească. fiind 
scoase din toate sălile de antrenament 
iar aparatele (la S.S.E.) sînt ținute 
în vestiarele unei școli. In mod firesc, 
se pune întrebarea : cum asigură con
siliul regional UCFS Dobrogea și con
ducerile clubului Farul și S.S.E. 
practicarea gimnasticii de către tinere
tul constănțean ? Cum respectă aceste 
organe hotărîrile și indicațiile Docu
mentelor Conferinței pe țară a UCFS?

La Brașov și Timișoara, gimnastica 
are, de asemenea, numeroase probleme 
de rezolvat. Din cauza lipsei de ini
țiativă și de răspundere în muncă a 
organelor UCFS și a comisiilor de gim
nastică, aceste centre cu tradiție în gim
nastică au ajuns într-o situație de a 
dreptul îngrijorătoare.

In ambele orașe există săli, cadre 
tehnice și o mare masă de tineri și ti
nere și totuși nu se face nimic. Consi
derăm că această situație trebuie grab
nic analizată și luate măsuri concrete 
de îmbunătățire și organizare a mun
cii pe linie de gimnastică.

Considerăm că lipsurile constatate cu 
ocazia acestei etape în pregătirea gim- 
naștilor și gimnastelor pot și trebuie 
de îndată lichidate.

In acest sens trebuie asigurate în 
primul rînd tuturor echipelor condiții 
corespunzătoare de pregătire și, apoi, 
trebuie ca factorii care răspund de a- 
ceastă activitate să exercite un con
trol permanent, sistematic și competent 
asupra muncii de instruire. Pînă la 
etapa finală (30.XI — LXII, a.c.) se 
mai pot îmbunătăți exercițiile impuse 
și se pot perfecționa exercițiile liber 
alese.

In ceea ce privește arbitrajul, la 
Reșița el s-a ridicat la un nivel exem
plar de obiectivitate, exigență și com
petență, meritul fiind al tuturor arbi
trilor, bine orientați de cei doi arbitri 
principali: Eliza Nedelcovici și Robert 
Podlaha. Sperăm ca și pe viitor arbi
trajul să se înscrie pe această linie, 
pentru buna orientare în munca de pre
gătire, pentru justa apreciere a valo
rilor.

Cu acest prilej, F.R. Gimnastică, 
cu sprijinul organelor locale, a orga
nizat un concurs pentru toți gimnaștii 
de trecere a unor probe atletice pentru 
„Insigna de Polisportiv".

CLAUDIU ATANASIU 
secretar general al F.R.G.

253 p; Pe echipe: 1. Olimpia 752 p;
2. Dinamo 746 p; 3. Știința 745 p. 
Pe trei poziții : 1. Eda Baia 837 p ț
2. Ana Goreti 832 p; 3. 1. Moscu 818 p. 
Pe echipe: 1. Dinamo 2451 p; 2. Știin
ța 2431 p; 3. Olimpia 2425 p. Pistol 
precizie : A. T. Jeglinschi (Dinamo) 550 
p; 2. N. Bratu (Știința) 539 p; 3. I. 
Pieptea (Olimpia) 538 p. Pe echipe: 1. 
Dinamo 2140 p; 2. Olimpia 2111 p;
3. Știința 1604 p. Pistol viteză: 1. M. 
Roșea (Dinamo) 587 p; 2. Șt. Petrescu 
(Dinamo) 586 p ; 3. I. Tripșa (Dinamo) 
585 p. Pe echipe: 1. Dinamo 2317 pț 
2. Olimpia 1669 p. Armă liberă calibru 
redus 3x30 focuri seniori, poziția culcat:
1. M. Ferecatu (Dinamo) 296 p; 2. N.

9. Juventus — Torino
10. Messina—Lazio
11. Roma—Inter
12. Spăl — Bologna

1
2
2
x

Atragem atenția că rezultatul 
la meciul 10 — Mess’na—Lazio, 
este 2 și nu 1 cum a apărut ieri.

PREMIILE CONCURSULUI PRONO
EXPRES Nr. 43 DIN 23 OCTOMBRIE 

1963
Categoria a Il-a 9 variante a cîte 

6.086 lei.

Al Ioneseu, protejat de colegul său Preda va ctștiga 
balonul. Fază din jocul Steaua—Progresul

,,Cupa Steaaa“
Clubul sportiv Steaua organizează 

la sfîrșitul săpțămînii în Capitală un 
concurs motociclist de obstacole, do
tat cu „Cupa Steaua". Concursul o a 
avea loc duminică 3 noiembrie ora 
9.30 pe baza sportivă Steaua din bd. 
Ghencea (capătul liniilor de tramvai 
3, 8 și 11). La acest concurs au fost 
invitați cei mai buni motocicliști de la 
cluburile sportive din București. Ei vor 
concura la clasele 125, 175, 250 și 
350 cmc. Organizatorii au prevăzut și 
o probă „de deschidere" rezervată mo- 
tocicliștilor începători (nelegitimați). 
Aceștia vor parcurge numai o parte a 
traseului și numai la două clase: pînă 
la 175 cmc și pînă la 350 cmc. Alergă
torii nelegitimați se pot înscrie, pen
tru acest concurs, la clubul Steaua din 
calea Plevnei nr. 114, pînă în ziua de 
30 octombrie între orele 8 —14 și 
17 —18,30, unde vor primi toate indi
cațiile tehnice

UN FRUMOS CONCURS LA 
BUZĂU

Duminică dimineața, peste 30 de mo
tocicliști din Focșani, Galați, Brașov. 
Ploiești, Cîmpina și Buzău au luat

Dumitrescu (Olimpia) 295 p; 3. M. 
Lazăr (Știința) 293 p. Pe echipe: 1. Di
namo 1164 p; 2. Olimpia 1156 p; 3. 
Știința 1153 p. Pozifia tn genunchi: 1. 
M. Antal (Știința) 285 p; 2. M. La
zăr 283 p; 3. V. Panțuru (Dinamo) 
282 p. Pe echipe: 1. Dinamo 1102 p;
2. Știința 1100 p; 3. Olimpia 1075 p. 
Poziția tn picioare: 1. M. Ferecatu 274 
P; 2. M. Antal 265 p; 3. I. Olteann 
(Dinamo) 262 p. Pe echipe: 1. Știința 
1020 p; 2. Dinamo 994 p; 3. Olimpia 
989 p. Pe trei poziții: 1. M. Ferecatu 
847 p; 2. M. Antal 836 p; 3. M. La
zar 834 p. Pe echipe: 1. Știința 3273 p; 
2. Dinamo 3260 p ; 3. Olimpia 3220 p.

Categoria
1.787 lei.

Categoria 
cîte 250 lei.

Categoria
94 lei.

Categoria
cîte 23 lei.

Report pentru concursul următor:
188 380 lei.

a IlI-a 33 variante a eîte

a IV-a 303 variante a

a V-a 800 variante a cîte

a VI-a 4 464 variante a

Rubrică redactată de Loto—Prono
sport

Destul de greu (cu ex
cepția dinamoviștilor) fa- 
voriții au învins totuși în 
partidele de campionat 
disputate sîmbătă și dumi
nică. Steaua, Dinamo și 
Grivița Roșie au cucerit 
astfel cîte 3 puncte, ca și 
studenții clujeni, cărora 
Gloria București nu le-a 
putut rezista în această 
partidă. Celelalte două me
ciuri programate de etapa 
a XX-a au fost deosebit 
de echilibrate și s-au în
cheiat la egalitate și cu 
același scor : 3—3. Știința 
Timișoara și Farul Con
stanța continuă să ocupe 
în această ordine ultime
le locuri și mai mult ca 
sigur că pînă la sfîrșitul 
campionatului nu vor reuși 
să-și îmbunătățească pozi
ția în clasament.

la obstacole
startul intr-un interesant concurs de 
viteză pe circuit în orașul Buzău. Re
velația concursului a fost tînărul Ște
fan Chițu (18 ani) de la asociația spor
tivă Poiana Cîmpina. Rezultate tehni
ce : (68 cmc) Bujor Manolescu (Torpe
do Brașov), N. Pucheanu (Torpedo 
Brașov) și Moise Zidaru ( Focșani); 
(125 cmc) M. Mezincescu (Loc. Plo
iești), N. Felea (Dinamo Galați) și 
C. Trifu (Dinamo Galați); (175 cmc) 
Florian Ștefan (Loc. Ploiești), N. Fe
lea (Dinamo Galați) și M. Mezincescu 
(Loc. PI.); (250 cmc) FI. Ștefan (Loc. 
Ploiești), Șt. Chițu (Poiana Cîmpina) 
și P. Luca (Focșani); (350 cmc) C. 
Coman (Poiana Cîmpina), Șt Chițu 
(Poiana Cîmpina) și P. Luca (Foc
șani) ; nelimitat: C. Coman, Șt. Chi
țu și Florian Geană (Automobilul Bu
zău).

C. NICULESCU, coresp.

DULAPURI. DIVANE STUDIO MESE. dtc

Nu uitați câ de la 21 no- 
v lembrie devine obligatorie 

purtarea câșiilor de protec
ție.

Procurațl-vâ din timp câștl 
de protecție de la magazine
le șl raioanele cu articole de 
sport din Capitala șl pro
vincie. Se gâsesc toate mă
rimile de câștl de protecție, 
cu cozoroc și târâ.

I-• 5

Iată, de altfel, cum arată clasa 
tul după etepa de duminică i

1. Steaua 20 18 2 0 286: 67
2. Dinamo 20 15 2 3 270:10(
3. Grivița R. 20 14 3 3 258: 67
4. Progresul 20 9 4 7 144:
5. Știința Cluj 20 7 6 7 125:12(
6. Gloria 20 7 6 7 101:111
7. Șt. Petr. 20 7 2 11 83:20(
8. CSMS Iași 20 6 3 11 78:12!
9. Rul. Bîrlad 20 5 3 12 79:18-

10. Unirea 20 5 3 12 71:13-
11. Știința Tim. 20 4 2 14 58:18'
12. Farul C-ța 20 4 2 14 65:221

De remarcat faptul ca Steaua 
singura echipă care n-a suferit n 
înfrîngere în această ediție a cat 
natului și, după toate probabilii 
militarii vor încheia întrecerea p 
titlul de campioană a țării cu 
la rubrica „meciuri pierdute", cee 
constituie o performanță deosebit 
valoroasă.

Meciurile etapei a XX-a — t 
dintre ele lipsite de „miză" — at< 
lejuit dispute foarte spectaculoase, 
aplaudate de spectatori. Incertituc 
care au existai în multe momente ak 
tidelor Steaua-—Progresul și G 
Roșie—CSMS Iași au făcut să cr< 
interesul publicului. In fața unui 
versar mai slab, dar deloc reset 
dinamoviștii ne-au arăta' durpinic 
mineața că într-adevăr .u 6 Sa! 
treisferturi excelentă care, atunci 
vrea, știe să joace la un nivel sup 
și să facă pur și simplu ce vrea p 
ren. Așadar, finalul campionatului 
caracterizat de o evidentă preoct 
pentru calitate. Un fapt îmbucui 
care ne reamintește că majoritatea 
pelor noastre au mari posibilităl 
practicare a unui joc deschis, sp 
culos și eficace.

(D. (

• Mîine, echipa Lokomotiv Le 
(R.D. Germană) va susține o 
partidă în compania rugbîștilor 
mini. De data aceasta, adversarii 
biștilor germani vor fi jucătorii dir 
cuci.

• Miercuri, lotul reprezentativ 
se pregătește pentru meciul cu Fr 
va susține — de la ora 15,00, pe 
dionul „23 August", teren III — 
nou joc de verificare.



CAMPIONATUL ECHIPELOR REPREZENTATIVE DE REGIUNI
Lia Manoliu a aruncat 54,23 m la disc

ăptămînă interval, stadionul din 
i a găzduit și partea a doua 
rilor finale din cadrul campio- 
epublican de atletism pe echi- 
zentative de regiuni. La am- 
urs uri an luat parte peste 1500 
și atlete. De data aceasta în în- 
■au aflat componenții echipelor 
uiau să decidă ordinea forma- 
sate pe locurile 14—22 în ie- 

țară.
cum ne-a comunicat ©orespon- 
>stru L. Brucner, finala a Il-a 
ntat la un n’ivel valoric mult 
ut decît cea de acum opt zile, 
loarea echipelor angrenate în în- 
cu puline excepții ca indivi- 

a fost mai scăzută decît cea 
iilor participante la prima fi- 
afară de aceasta timpul a fost 
neprielnic, ploaia căzută des- 
pista, în special pe cea de la 
și triplu. In aceste condițitini 
î înregistrate de învingători au 
este, iar în ansamblul lor, per- 
e nu pot primi alt calificativ 
mediocre. Singura cifră cu re- 
nondială a fost înregistrată la 

discului. LIA MANOLIU a
1,23 m, la 6 cm de propriul său 
publican. Un alt rezultat bun 
izat de juniorul GHEORG1IE 
IE : 54,74 m la aruncarea cio-

rașcu (23 Aug.) 10,9; V. Porojan (23
Aug.) 11,1 ; HC. V. Jurcă, A. Stama- 
tcscu și Gh. Zamfirescu 10,7 ; 200 m :

mi:I CT3 -- --- - - - -

a doua, ca și prima de altfel, 
iveală o serie de lucruri care 

a fi analizate temeinic. O vom 
un număr viitor.
teva din cele mai bune rezul- 
RBAȚI: 100 m: Al. Tudo-

LIA MANOLIU

TIC. N. MărășesCu 14.88; înălțime : 
I. Șerban (30 Dec.) 1,84; prăjină: D 
Piștalu (23 Aug.) 3,70; greutate: C. 
Crețu (.23 Aug.) 15.08; C. Constantin 
(Gal.) 14,58; disc: Gh. Popescu (Hun.) 
41.17; suliță: Gh. Popescu 71,20; I 
Cristca (Gr. R.) 66.38 ; ciocan : Gh. 
Costache (30 Dec.) 54.74 : D. Gheor
ghiu (Gr. R.) 50.90; 4x 100 m: 23 
August 44,3; 4x400 m: Grivița Roșie 
3:36,0: FEMEI: 100 m: 1. Petrescu 
(Gr. R.) 12,3; G. Rădulescu (30 
12.8; G. Luță (Gr. R.) 12,9; 200 m: 
I. Petrescu 25,5; M. Nicoară (Gr. R.) 
26,8 ; 400 m: L. Frunză (Gr. R.) 61,1;

I. Zegreanu
Dumitres-

mg: I. Pe- 
Aug.) 12,0; 

lungime : G. 
5,00 ; înâlți-

G.
M. Nicoară 62,8 ; 800 m: 
Miklos (Maram.) 2:26,4 ; 
cu (23 Aug.) 2:30,9; 80 
trescu 11.8; A. Sirbu (23 
S. Enache (Gal.) 12,4;
Rădulescu 5,32; A. Sîrbu
me: El. Virlan (30 Bec.) 1,55; 
Oprcscu (23 Aug.) 1,44; greutate: 
Manoliu (23 Aug.) 12,55; A. Si 
11,30; disc: L. Manoliu 54,23; sul 
M. Peneș (30 Dec.) 38.07; A. Nvi 
(23 Aug.) 36,50; 4x100 m: Gri, 
Roșie 50,6.

In urma desfășurării concursurilor cla
samentul întrecerilor, în continuarea ce
lui de săptămîna trecută, are următoa- 

înfățișare :

la I. E. B. S.
tru întîlnirea internațională de 
itre echipele olimpice ale R.P. 
și Danemarcei din 3.X1. a.c. 
adionul „23 August", cota de 
rervată publicului s-a pus in 
a casele din str. Ion Vidu, 
rt cal. Victoriei, nr. 2, Agen- 
bd. 6 Martie, stadioanele ,23 
Republicii, Dinamo și Giulești.

le din str. Ion Vidu, Prono- 
Victoriei nr. 2, sala Floreasca 

Dinamo vînd și bilete pentru 
nai al campionatelor europene

Al. Tudorașeu 22,2; H. Stef (Olt.) 22,5; 
V. Porojan 22,7; 400 m: II. Stef 51,0; 
B. Albrecht (Ilun.) 51,7 ; 800 m : O. 
Bloțiu (Gr. R.) 2:00,8; Gh. Ene (30 
Dec.) 2:01,3; 1500 m: T. Strzclbiseki 
(Gr. R.) 4:08,6; 5000 m: T. Voiou (Gr. 
R.) 15:39,2; 10 000 m : T. Voicu 32:05,2; 
Gr. Cojocaru (Maram.) 33:10,0; 20 km 
marș: I. Bogdan (23 Aug.) 1,47:18,0; 
V. Teodosiu (30 Dec.) 1.53:37,0; 110 
mg: II. Ilieșu (30 Dec.) 16,3; T. Sa- 
1 onion 
16,5;
breeht 
biscki

(Hun.) și St. Stoicescu 
400 mg : C.
57,2; 3000
9:29,2; I.

9:58,4; lungime: S.
M. Zaharia

(Buc.) 
Blo)iu 56,7; B. Al
ni obst : T. Strzel- 
Chimoiu (Gr. R.) 
Ciocliinj (23 Aug.) 

6,61 ; M. Zaharia (Gr. R.) 6,37 ; triplu: 
S. Ciochină 15,01; M. Zaharia 14,48 ;

ru jocurile internaționale de 
gheață din 29 și 30.X. dintre 

ta București și echipa suede- 
tads Karlstad, biletele se gă- 
isele din str. Ion Vidu, Prono- 

Victoriei nr. 2 și in 
la patinoarul artificial, 
oară competiția.

ziua 
unde

imîna aceasta patinoarul
: pus la dispoziția publicului 
le joi și 
că orele

arti-

simbătă orele 17—19
10—13 și 15—17.

lazinul
inițiere

ji in luna noiembrie. înscrieri 
ații la complexul Floreasca, 
.64.06.

acoperit Floreasca, 
la înot pentru copii

apărut nr. 20

revistei ilustrate

SPORT
logatul și variatul conținut 
ui număr recomandăm; 
pecte de la campionatele eu- 
je volei.
XV-a ediție a campionatelor 
ionale de atletism ale R.P.R., 
ini.
letin olimpic 1963: schioa-

1TBAL: Echipele partici- 
turul II al Cupei Campio- 

tropeni la fotbal ; Portret: 
eu (Rapid) ; Recordmanii 
lărilor — George Young 
; Pentru albumul dv.: 

il București ; Derbiul Di- 
- Steaua comentat.
:vii se întrec pentru Insigna 
portiv.
cheful de flori (reportaj cu 
>rii de ciocan, juniori), 
ccese rominești la Tokio.
igazin sportiv etc. etc. 

acest interesant număr la 
ioșcurile de difuzare a pre-

J

ECHIPA FEMININĂ RAPID NEÎNVINSĂ 
IN TURNEUL-FULGER ORGANIZAT DE PROGRESUL

Terenul central Progresul a găzduit 
simbătă și duminică un interesant și 
reușit tumeu-fulger de handbal in 7. 
rezervat echipelor feminine din Capita
lă. Competiția — organizată din iniția
tiva clubului Progresul — a folosit an
trenorilor pe de o parte pentru verifi
carea pregătirii jucătoarelor, ia' pe de 
altă parte pentru rodarea unor sportive 
tinere. Turneul și-a atins scopul și din 
punct de vedere spectacular. Majorita
tea jocurilor au fost frumoase, viu 
disputate

Competiția a fost ciștigată. după 
cum era de așteptat, de Rapid, care a 
încheiat jocurife neînvinsă. Rapidistele 
au primit cupa oferită de clubul organi
zator. In schimb, „placheta tinereții", 
a fost atribuită echipei Progresul, cu 
cea mai mică virstă medie (pe locul 
2 — Electromagnetica, pe locul 3 — 
Confecția). Iată rezultatele echipelor, 
in ordinea din clasament:

10 puncte (3—2 cu Știin-1. RAPID
ța. 10—3 cu Progresul. 7—3 cu Elec
tromagnetica, 11—1 cu Fabrică de tim
bre și 4—0 cu Confecția).

2. ȘTIINȚA 8 puncte (8—0 cu Pro
gresul, 6—3 cu Electromagnetica, 6—3 
cu Fabrica de timbre și 4—3 cu Con
fecția ).

3. PROGRESUL 6 puncte (9—4 cu 
Electromagnetica, 1—0 cu Fabrica de. 
timbre și 4—3 cu Confecția).

4. ELECTROMAGNETICA 4 puncte 
(2—0 cu Fabrica de timbre și 5—4 cu 
Confecția ).

5. FABRICA DE TIMBRE 2 puncte 
(6—4 cu Confecția).

6. CONFECȚIA 0 puncte.
Cum timpul permite încă activitatea 

în aer liber, ar fi bine ca echipele (st 
cele masculine) să susțină in continua
re asemenea intîlniri. Nu le pot fi de- 
cît de folos.

femeibărbați

14. Raionul 23 August 40298 24085 16213
15. Raionul S0 Decemb. 34475 20427 14048
16. Raionul Gi. Roșie 33832 21776 12056
17. Galați 31568 20726 10842
18. Hunedoara 31400 20492 10908
19. Oltenia 30806 18133 12673
20. București 27708 16058 11650
21. Maramureș 26984 16802 10182
20. Suceava 22049 14845 10404

EUGEN DUCU 2,03 M LA ÎNĂLȚIME

In cadrul unul concurs desfășurat du
minică pe stadionul Dinamo din Capi
tală au fost înregistrate următoarele re
zultate: înălțime: E. Ducu (Steaua) 
2.03; C. Dobrescu 1,85; lungime: 1> 
Hurduc 6,07 ; lungime femei : M. Bolea 
5,21 ; lungime copii: F. Iepure (1950) 
4,20; C. Popa (1951) 4,05 (Ad. Io- 
nescu-ooresp.)

C. P. BUCUREȘTI-PENTRU 
CAMPIOANĂ

BAIA MARE 28 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Simbătă și duminică 
au continuat pe stadionul „23 August" 
din localitate întrecerile finale ale cam
pionatului republican de oină, la care 
au participat opt echipe. Obținind vi
neri victorii concludente, în fața for
mațiilor Biruința Gherăești (reg. Ba
cău) și Dinamo Ploiești se părea că 
jucătorii de la C.P. București nu vor 
mai avea probleme grele de rezolvat 
Dar, spre surprinderea generală, ei au 
intimpinat o dirză rezistență din par
tea unor echipe tinere, ceea ce a făcut 
ca lupta pentru invidiatul titlu să fie 
deschisă pină la ultimul meci al tur
neului. Experiența și plusul de pregăti
re tehnică și tactică însă, de care a dat 
dovadă C.P. București pe tot parcursul 
competiției și-au spus cuvântul pină la 
urmă. Bucureștenii au terminat învin
gători pe toată linia: 17—5 cu Dina
mo Ploiești, 15—7 cu Biruința Gherăești, 
4—1 cu Torpedo Brașov. 10—6 cu 
G.A.C. Radu Negru, reg. București. 7—6 
ci. Minerul Baia Mare, 18—4 cu Avîn- 
Iul Frasin și 12—3 cu A.S. Bega Timi
șoara.

A TREIA OARĂ CONSECUTIV
REPUBLICANĂ

!ată-i pe autorii acestor performan
țe : M. Cristinescu, V. Ghișa, D. Bărbie- 
ru, D. Iosif, 1. Anton, V. Tudoracea, 
V. Mihai, I. Dacau, C. Dinu, C. lancu, 
A. Ciobanu. Antrenor A. Rafailescu. 
C.P.B. cîștigă astfel pentru a treia oară 
consecutiv titlul de campioană a țării.

Dintre celelalte finaliste, o frumoasă 
impresie a lăsat A.S. Bega Timișoara, 
care a pierdut — din cauza emoției — 
meciuri aproape cîștigate (cu Minerul 
Baia Mare și Avintul Frasin), Dinamo 
Ploiești, cu o serie de jucători fără ex
periență, dar și cu unii experimentați, 
dar nepregătiți suficient (I. Voicu și
1. Văduv etc.) nu s-a ridicat la nivelul 
așteptărilor. Aceeași apreciere și pentru 
Biruința Gherăești.

Clasamentul final: 1. C.P.B. 21 p:
2. Dinamo 
Baia Mare 
ra i 3 p ; 5.
6. Biruința 
Torpedo Brașov 10 p : 8. G.A.C Radu 
Negru 9 o

Ploiești 19 p ; 3. Minerul 
16 p ; 4. A.S. Bega Timișoa- 
Avîntul Frasin 12 p (64:54); 
Gherăești 12 p (59:67) ; 7.

Marginalii la finalele campionatelor republicane

Despre unii arbitri
care nu cinstesc acest titlu

în subiect: ar-Să intrăm direct 
bitrajele din turneul final al cam
pionatului republican individual de 
box au avut o serie de aspecte ne
gative, care au umbrit această mare 
competiție a boxului nostru. în mai 
multe meciuri deciziile date de unii 
arbitri au provocat, pe bună drep
tate, nemulțumirea și chiar indigna
rea spectatorilor. Prin hotăriri care 
nu aveau nimic comun cu realita
tea, acești judecători au denaturat 
multe rezultate, făcînd din învinși 
învingători și din învingători în
vinși și sfidînd astfel principiile ele
mentare ale eticei sportive.

Ridicîndu-ne împotriva unora din
tre arbitraje, noi nu ne referim, de
sigur, la acelea care au trebuit să-și 
spună cnvîntu] in meciuri grele, 
echilibrate, în eare învingătorul era 
greu de stabilit. Au fost și aseme
nea cazuri, unde deciziile au fost 
date cu 3-2, la limită cum s-ar spu
ne, fără ca prin aceasta deosebirile 
de păreri dintre un judecător și al
tul să constituie un subiect de dis
cuție. Dar au fost alte meciuri cla
re, în care problema învingătorului 
înceta de a mai fi o... problemă, 
oricare dintre spectatori puțind să 
indice fără nici o ezitare pe boxerul 
care a cîștigat. De neiertat este fap
tul că, în asemenea meciuri lipsite 
de cel mai mic semn de întrebare, 
unii judecători au inversat rezul
tatele 
ritate, 
ritate 
dat.

sau, cînd au rămas în mino* 
au produs stupefacție și ila- 
prin deciziile pe care le-au

TR. IOANIȚESCU

Lista deciziilor eronate est»e lun
gă. Intr-o contradicție flagrantă cu 
realitatea au fost judecătorii Fer
ber, Grosu și Cetățeanu, care l-au 
dat învingător pe Mariuțan, luin- 
du-i astfel lui Gheorghioni titlul de 
campion. Egal cu adversarul său in 
primele două reprize, Gheorghicni 
luase un avantaj EVIDENT in ulti
ma repriză, astfel că spectatorii au 
așteptat decizia ca pe o simplă for
malitate. Și decizia a fost, după cum 
știți, in favoarea Iui... Mariuțan.

Tot atît de inadmisibile sînt și al
te decizii, deși n-au ajuns să in
fluențeze rezultatul, bunul simț și 
competența celorlalți judecători fă- 
eînd să triumfe 
în întîlnirea 
chciată 
voarea 
cum ar 
închiși, 
lui Nicolau 
pe Mentzel. 
Ambruș și 
acesta din 
cinci judecători au fost de această 
părere, în timp ce arbitrul Teodoru 
—lași a „descoperit" că învingăto
rul este... Ambruș. Direct ridicol, 
ca să nu spunem altfel, a fost ver
dictul pe care l-a dat Grosu (un 
„specialist" ai deciziilor greșite, du
pă cum se vede) în partida finală 
dintre Puiu și Crudu. Deși în repri
za a treia n-a fost pe ring, practic, 
decît un singur boxer, Puiu Nico- 
lae. Grosu l-a dat învingător pe 
Crudu, spre marea surpriză a spec-

adevărul. Astfel. 
Nicolau-Mentzel, bl

eu un verdict de 4-1 în fa- 
primului, V. Popescu, ca și 
fi stat tot timpul cu... ochii 

văzut victoria clară a 
și l-a indicat învingător 
La fel în meciul dintre 
Iliescu, cîștigat clar de 
urmă, patru dintre cei

n-a N. Puiu (dreapta) in timpul unuia dintre atacurile care i-au adus o meritată 
victorie in întîlnirea cu C. Crudu.

Foto: V. Bageac

tatorilor și a colegilor săi de Ia ce
lelalte mese. A surprins, de aseme
nea, și lipsa de calm în ring a 
arbitrului internațional I. Boamfă. 
care pur și simplu s-a... supărat pe 
Cojan, scurtînd durata meciului 
printr-o decizie pripită de descali
ficare.

Oprim aiei șirul exemplelor.
Se pune întrebarea: cum au fost 

posibile asemenea lucruri ?
Pentru arbitri s-au organizat școli 

speciale, au fost făcute eforturi toc
mai pentru ca ei să-și poată însuși 
temeinic cunoștințele necesare unui 
bun arbitru. Iar rezultatul ? L-am 
văzut 1

Avem convingerea că federația 
dc specialitate va analiza cu toată 
răspunderea problema arbitrajelor, 
luind în același timp măsurile cele 
mai eficiente pentru a evita pe vi
itor asemenea aspecte negative, pen
tru ridicarea calității arbitrajelor, 
factor important în creșterea cali
tativă a boxului nostru.

JACK BERARIU 
R. CÂLĂRĂȘANU
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i I. Dumitrescu pe primul Ioc în concursul internațional 
Ia Leipzigde tir de

Fotbaliștii danezi sînt gata 
pentru meciul de la București

DIN SPORTURILE DE IARNĂ

primul loc. Proba de pistol viteză a re
venit gazdelor care s-au clasat primii 
prin Pinnig 588 p, Duering 588 p și 
Feller 585 p. Primii doi clasați au în
registrat performanțe de valoare inter
națională. Țintașii noștri,-care au parti
cipat la această probă, au realizat cifre

Intilnirea internațională de tir dintre 
formațiile Steaua București și Vorwărts 
Berlin a continuat cu desfășurarea pro- 

I belor de pistol viteză și talere aruncate 
! din șanț. Campionul -țării noastre, 
maestrul' emerit al sportului I. Dumi
trescu, a realizat o performanță foarte
bună. El a lovit 196 de talere, ocupînd cu mult sub posibilitățile lor.
'----------------------------------- —----------------------

„Cupa campionilor europeni" la handbal în î feminin

în primul joc: Rapid București-Spartak Subotița
La Praga a avut loc tragerea la 

sorți a jocurilor din primul tur al 
„Cupei campionilor europeni” la hand
bal în 7 feminin. în competiție s-au 
înscris echipele campioane din 13 țări, 
dar în primul tur, care trebuie disputat 
pînă la 8 decembrie a.c. vor evolua 
numai 10. Sorții au „decis" următoa
rele partide :

RAPID BUCUREȘTI - SPARTAK 
SUBOTIȚA (IUGOSLAVIA).

U.S. d’Ivry (Franța) — Swift Roer- 
mond (Olanda).

In cîteva rinduri

Fortschritt Weissenfeld (R.D.G.) — 
Ruch Chorzow (Polonia).

E.T.V. Hamburg (R.F.G.) - C.ICD. 
Praga (Cehoslovacia).

Admira Viena (Austria) — Spartacus 
Budapesta (Ungaria).

Au fost exceptate în primul tur echi
pele Trud Moscova (U.R.S.S.) — deți
nătoarea trofeului —, Helsingor (Da
nemarca) și Skogen (Norvegia), care 
vor intra în joc în etapa sferturilor de 
finală (jocurile acestei faze 
disputa pînă la 26 ianuarie), 
al doilea, învingătoarea 
Rapid București — Spartak
va întîlni pe aceea a jocului Fort
schritt Weissenfeld — Ruch Chorzow. 
Semifinalele se vor desfășura pînă la 
15 martie, iar finala la 5 'aprilie, la 
Bratislava.

COPENHAGA (corespondentă specială 
Agerpres). —

Selecționata de fotbal a Danemarcei 
și-a încheiat pregătirile pentru meciu
rile pe care le va susține în această săp- 
tămînă la Tirana eu R. P. Albania (Cupa 
Europei interiori) și cu R. P. Romînă 
la București (preliminariile turneului 
preolimpic). De la înfrîngerea suferită cu 
3—2 în meciul cu echipa romînă la 
Copenhaga, în formația daneză au fost 
introduși 3 noi jucători : stoperul Joint 
Madsen, interul dreapta Kield Thorst 
și aripa stînga John Danielsen. Miercuri, 
la Tirana, Danemarca va alinia urmă
toarea formație: L. Soerenssen, Johan-

sen, J. Madsen, J. Hansen, B. Han
sen, Petersen, Berthelsen, Thorst, O. 
Madsen, 0. Soerensen, Danielsen. Fotba
liștii danezi, care au cîștigat prima în- 
tîlnire cu 4—0, speră să obțină califi
carea pentru turul următor al „Cupei 
Europei”.

Joi, 31 octombrie, selecționata daneză 
va pleca cu avionul spre București. Pu
blicul danez 
meciul retur 
Danemarcei, 
penhaga, în
turistice, organizează o excursie la care 
s au înscris pînă acum peste 100 de 
amatori de fotbal dornici să vizioneze 
partida de la București.

așteaptă cu mare interes 
dintre echipele Romîniei și 
Ziarul BT Sport din Co- 
colaborare cu organizațiile

se vor 
In turul 
meciului 
Subotița

CONTINUINDU-ȘI turneul în R.P. 
Bulgaria, echipa Progresul București a 
jucat în localitatea Stanko Dimitrovo 
cu echipa locală Marek. Fotbaliștii 
bulgari au cîștigat cu 3—1 (2—0).

MOSCOVA, 28 (Agerpres). — Con
cursul internațional de pentatlon mo
dern de la Kiev s-a încheiat cu vic
toria sportivului maghiar Ferenc 
Torok, care a totalizat 5 193 puncte. 
El a fost urmat de Boris Pahomov 
și Albert Mokeev, ambii d'n echipa 
U.R.S.S., cu 5 165 și, respectiv, 5 014 
puncte. Primul dintre concurenții ro- 
mîni a fost Dan Ionescu, pe locul 10, 
cu 4 633 puncte. N. Atarinescu a ocu
pat locul 11, iar Dumitru Țintea locul 
12. Ultima probă (crosul) a revenit

lui Albert Mokeev. Gh. Tomiuc (R. P. 
Romînă) a ccupat locul 4.

Clasamentul final pe echipe: 1. R.P. 
Ungară 15 147 
15 146 puncte ;
13 841 puncte;
13 792 puncte;
13 173 puncte.

puncte; 2. U.R.S.S.
R. D. Germană —
R. P. Romînă —
R. P. Bulgaria —

3.
4.
5.

• Campionatul de hochei pe gl 
al Uniunii Sovietice a intrat în 
decisivă : a început turneul echi 
care își dispută locurile 1.—11. 0 £ 
bună manifestă echipa Ț.S.K.A., 
în 6 jocuri a înregistrat tot atîtea 
torii. In ultimele meciuri Ț.S.K.A. 
trecut cu 13—3 pc Electrostal ț
3— 2 pc Ilimik Voskrescnsk. Alte res 
te : Lokomotiv Moscova—S.K.A. K:
4— 2, Dinamo Moscova—Traktor (
binsk 5—1, Spartak Moscova—S
Leningrad 7—2. Ț.S.K.A. este ui 
în clasament de Spartak Moscova 
p din 4 jocuri și Aripile Sovietelor 
cova cu 6 p din 4 jocuri.

® După turneul întreprins în F 
da, echipa de hochei pe gheață a J 
Polone a plecat în Suedia, jucînd 
calitatea Gislavad cu o reprezcnl 
regională, lloclieiștii polonezi au rep 
victoria cu scorul de 10—4 (4—1, 
4-2).

O In orașul norvegian Kongsv 
s-a desfășurat zilele trecute un co 
de schi, la care au participat cei 
buni fondiști norvegieni, precum și 
ori suedezi. Este interesant de meni 
faptul că concursul s-a desfășurat | 
traseu dc 500 m acoperit cil zăpadă 
ficială, concurenții fiind obligați 
parcurgă de zece ori. Peste^.7 
spectatori au urmărit cu mult ir 
dîrza dispută a sportivilor, ‘încheia' 
victoria tînărului schior norvegian 
seter, care a parcurs distanța de 5 1 
14:50,0.

PENULTIMA competiție din cadrul 
campionatului mondial de automobi
lism „Marele Premiu al Mexicului", 
desfășurată duminică la Mexico, a re
venit pilotului scoțian Jim Clark, care 
a condus din cap in cap, terminînd 
cu un avans de 2 minute și 35 se
cunde asupra 
Brabham. In
conduce detașat Jim Clark cu 54 punc
te urmat de Ghinter (S.U.A.) — 29 
puncte, Hill (Anglia) — 26 puncte. 
Ultima probă a campionatului va avea 
loc la 28 decembrie.

australianului Jack 
clasamentul general

IN PREZENT se află în turneu in 
R. D. Germană echipa poloneză de 
baschet „A.Z.S." Torun. Baschetbaliștii 
polonezi au jucat la Halle cu echipa 
...A.S.K.. Vorwărts". Gazdele au desfă
șurat un joc mai bun, cîștigînd cu sco
rul de 73—67 (39—29).

ECHIPA de tenis a Suediei a cîști
gat cu scorul de 3—2 întîlnirea sus
ținută ca echipa Belgiei, care a avut 
ioc la Bruxelles. Schmidt a dispus 
cu 6—4; 6—4 de belgianul Gronkel, 
iar Drossard (Belgia) l-a învins cu 
Z—5; 6—4 pe Johansson. în proba 
de dublu, perechea belgiană Drossard, 
Gronkel a întrecut cu 6—4; 4—6;
H 12 pc Schmidt și Andersson.

REPREZENTANȚII federațiilor de 
box dip R. D. Germană și R. F. Ger
mană, întruniți la Berlin, au căzut de 
acord să alcătuiască o echipă comună 
pentru turneul olimpic de box de la 
7 okio. Echipa va fi selecționată la 
sfîrșitul celor două reuniuni de veri
ficare programate între 28 și 31 mai 
1954 la Schwerin și Berlin.

IN CAMPIONATELE internaționale 
de tenis ale Americii de Sud, care au 
loc la Buenos Aires, Vera Sukova 
(R. S. Cehoslovacă) a învins-o cu 
6~I l 6~0 pe Janette Martin (Argen
tina); Marie Darmon (Franța) a cîș- 
tigtt cu 6—1; 6—4 la Mabel Bove 
(Argentina). Tn proba de simplu mas
culin, Pietrangeli (Italia) a dispus cu 
6—E’ 6—3; 6—3 de Saucedo (Argen
tina), iar Alan Lane (Australia) l-a 
eliminat cu 6—2; 6—4; 6—3 pe Au- 
bone (Argentina).

Primele jocuri internaționale de hochei ale sezonului
rești lotul complet de jucători, dintre 
care nu lipsesc internaționalii anunțați.

Cele două jocuri cu echipa Fărjes
tads B.K. (astăzi și mîine începînd 
de la ora 18,30) constituie și o ul
timă verificare publică a hocheiștilor 
noștri înaintea dublei întîlniri cu se
lecționata R. F. Germane, care va 
avea loc la sfîrșitul acestei săptămîni, 
in localitățile Bad Tbltz și Fiissen 
(R. F. Germană). Aceste meciuri re
prezintă un examen dificil pentru ju
cătorii noștri, ținînd seama de faptul 
că echipa R. F. Germane a jucat în 
ultima perioadă de timp în grupa A 
a camponatului mondial. Așa îneît 
lloclieiștii romini se pregătesc serios, 
cu multă atenție. Iar azi și mîine își 
verifică potențialul în partidele 
echipa Fărjestads B.K.

(Urinare din pag. 1)

la acest turneu s-au remarcat în mod 
deosebit portarul Dumitraș, precum și 
Mihăilescu, Scheau și Florescu, pe care 
vom avea prilejul să-i urmărim in 
rîndurile selecționatei noastre, alături 
de ceilalți jucători fruntași cum sînt 
frații Szabo, Czaka, Varga, Biro, Io- 
nescu și Andrei în partidele cu ho- 
cheiștii suedezi.

Oaspeții suedezi au sosit ieri la 
amiază în Capitală, venind pe calea 
aerului de Ia Berlin, și au făcut un 
antrenament de acomodare după a- 
miază pe patinoarul artificial. Antre
norul Stig Carlsson 
echipa Fărjestads a

ne-a declarat că 
deplasat la Bucu-

cu
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Satul olimpic de la Innsbruck este gata și își așteaptă locatarii. In ti 
desfășurării Jocurilor Olimpice de iarnă, cele opt blocuri nou construite, 
găzdui 1800 de concurenți, 200 de antrenori și peste 3 000 de persoane oft

CAMPIONATUL ÎN EUROPA

ITALIA : Bari-Catania 0—0, Juven
tus - Torino 3—1, Lanerossi-Atalanta 
3—0, Mantua - Sampdoria 2—0, La
zio - Messina 3—1, Milan - Modena
3— 0, Internazionale - Roma 1—0, 
Spal - Bologna 0—0, Genoa - Fioren
tina 2—1. în clasament, Milan și La- 
nerossi sînt în frunte cu cite 13 puncte, 
urmate de Internazionale și Juventus, 
care au cite 11 puncte.

U.R.S.S.: Șahtior Donețk - Torpedo 
Kutaisi 2—0, Dinamo Leningrad-Kairat 
Alma Ata 0—0, Dinamo Tbilisi - S.K.A. 
Rostov 0—1, Torpedo AAoscova - Avan
gard 3—1, Neftianik Baku - Moldova 
Chișinău 4—2, Aripile Sovietelor Kui- 
bișev - Ararat Erevan 2—0, Pahtakor - 
Ț.S.K.A. Moscova 1—6, Spartak Mos
cova - Lokomotiv Moscova 1—0, Di
namo Kiev • Zenit Leningrad 0—0. 
Dinamo Moscova a totalizat 46 de 
puncte și ocupă primul loc în clasa
ment, urmată de Spartak cu 44 puncte, 
Zenit cu 43, Dinamo Tbilisi cu 42 p. 
etc.

BELGIA : Anderlecht - La Gantoise 
6—0, F. C. Beringen - C. S. Bruges 
2—0, Standard Liege - Antwerp F. C.
1— 1, Beerschot A. C. - E. C. Atalinois
4— 1, Daring Bruxelles - Berchem 
Sport 2—1, F. C. Liege - Lierse S.K.
2— 1, F. C. Diest - F. C. Bnigeois 3—1, 
F.C. Turnhout - Saint Trond V. V. 2—0. 
Anderlecht conduce în clasament cu un 
punct avans asupra echipei Beringen.

ELVEȚIA: F. C. Zurich, actualul li
der, a dispus de Lausanne cu scorul 
de 5—2 și și-a consolidat poziția în

clasament. F. C. Basel — clasată pe 
locul doi — a ieșit de asemenea în
vingătoare în partida de duminică cu 
Grasshoppers. Scor: 2—1. în fine, Ser- 
vette a dispus cu 8—2 de Cantonai si 
ocupă locul trei.

PRELIMINARIILE TURNEULUI 
OLIMPIC

Am anunțat în numărul de ieri că 
echipele olimpice ale Suediei și Unga-

FIFA a turneului olimpic, Europa va da 
cinci echipe calificate pentru turneul fi
nal de la Tokio (față de 3 din Africă, 
3 din Asia, 2 din America de Sud și 
una din America de Nord și Centrală), 
în Europa, preliminariile cuprind două 
etape. Prima dintre ele este în curs de 
desfășurare, trebuind să fie încheiată la 
31 martie 1964. Pînă acum, sînt cali
ficate pentru etapa a doua: Ungaria 
(care va întîlni pe învingătorul din me
ciul Elveția - Spania); U.R.S.S. (ur-

riei att terminat la egalitate (2—2) 
meciul discutat duminică la Goteborg. 
Cu acest rezultat însă, s-a calificat e- 
chipa Ungariei, care in partida de la 
Budapesta cîștigase cu 4—0.

La acest rezultat adăugăm încă u- 
nul: la Poitiers, în Franța, selecționata 
olimpică franceză a dispus de cea ceho
slovacă cu 4—2 (2—1). Cum însă, în 
primul meci, disputat la Plzen, forma
ția Cehoslovaciei învinsese cu 4—0, a- 
ceasta din urmă a obținut calificarea 
în faza a doua a preliminariilor.

Profilăm de acest prilej pentru a vă 
oferi o situație a acestor preliminarii la 
ora actuală, pentru zona europeană 
bineînțeles. După cum se știe, con
form hotărîrii comisiei de organizare

mează să joace cu cîștigătoarea parti
dei Olanda - R.D. Germană), Ceho
slovacia (viitorul adversar: Grecia sau 
Anglia) și Bulgaria (va întîlni pe în- 
vingătoarea meciului Romînia - Dane
marca). Mai sînt de disputat din prima 
etapă jocurile: Romînia - Danemarca 
(în tur: 3—2; returul la 3 noiembrie); 
Spania - Elveția (în tur: 1—0; reuturul 
la 6 noiembrie); Olanda - Polonia 
(tur-retur, nefixate); Italia - Turcia 
(nefixate încă); Grecia - Anglia (da
tele nu sînt încă stabilite). învingă
toarele din partidele Romînia - Dane
marca și Italia - Turcia vor juca în 
etapa a doua cu Bulgaria și, respectiv, 
Polonia. Etapa a doua se va încheia la 
30 iunie 1964.

TREI JOCURI ÎN „CUPA EURC

Programul optimilor „Cupei Eitr 
interțări a suferit între timp o 
modificare: partida retur dintre Irl 
de Nord și Spania (1—1 în primul 
se va disputa la 30 octombrie, 
mîine la Belfast.

Tot mîine se mai dispută don 
tîlniri în cadrul acestei impoi 
competiți internaționale, dintre 
una ne interesează îndeaproape 
oarece evoluează apropiatul noștri 
versar, Danemarca. Este vorba dc 
ciul Albania - Danemarca, a 
primă ediție s-a încheiat cu scon 
4—0 în favoarea danezilor. La R 
dam se vor confrunta, pentru a 
oară. Olanda și Luxemburg. In j 
partidă, disputată tot în Olandr 
Amsterdam), rezultatul a fost 1—

SCURTE ȘTIRI
• Duminică, la Linz, s-au ir 

echipele Austriei de nord și Ungar 
Partida a fost cîștigată cu 2— 
echipa austriacă.

• Mîine, în „Cupa orașelor tîrg 
A. S. Roma - Hertha (R.F.G.). Ir 
mul joc: 3—1 pentru Roma.

• . In sferturile „Cupei Europe 
terțări se vor disputa, conform 
gerii la sorții, următoarele pa 
Suedia — U.R.S.S. salt Italia, O 
sau Luxemburg — Danemarca 
Albania, Spania sau Irlanda de N 
Irlanda și Franța — Ungaria 
R. D. Germană.

• întîlniri internaționale: R 
Germană (juniori) — Spartak
0—4 (0—0), la Berlin ; Luxembu 
— Franța B 3—3, Ia Esch sur A
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