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□SLOVACIA — ROMÎNIA 
LA NATAȚIE

Germană. Lotul nostru repre
zentativ a părăsit marți Capi
tala.

cane. Concursul va avea loc în re
giunea Vracxa, comuna Butan.

Iubitorii gimnasticii și-au dat, 
desigur, întâlnire miine după-a
miază în sala Floreasca din Ca
pitală. Incepînd de la ora 
15,30, aici se vor desfășura 
întrecerile prilejuite de cea de

se

pregătit intens pentru examenul 
exigent de la sflrșitul acestei săp- 
lămini. Sonia lovan, Ticna Popes
cu, Atanasia Ionescu, Emilia Lifă, 
Elena Tutan, Cristina Doboșan, 
Elena Ceampelea, Iuiia Podorea-

exerciții impuse (masculin și fe
minin); sîmbătă de la ora 15,3(h 
exerciții liber alese (m și f) ; 
duminică de la ora 15,30: con
curs rezervat primilor șase cla
sați la fiecare aparat

Secționata de natație a R.P. 
îne evoluează sîmbătă și 
inică în R.S. Cehoslovacă, 
tirea dintre cele două re- 
entative se desfășoară Ia 
a și cuprinde întreceri de 

sărituri și polo. Sportivii 
i s-au pregătit cu atenție 
ederea acestei întîlniri, ul- 

veriîicare constituind-o 
>etiția desfășurată la sfîr- 
săptămînii trecute în com- 

t înotătorilor din R. D.

CONCURS DE PROBA COM
PLETA ÎN R.P. BULGARIA

„CUPA VOINȚA" LA TENIS 
DE MASA

17 noiembrie se vor 
R.P. Bulgaria, în
cadrai concursului

Intre 15 și 
desfășura, în 
trecerile din 
internațional de călărie — probi
completă — care vor oferi spor
tivilor romlni șl bulgari un util 
mijloc de verificare a stadiului 
de pregătire a loturilor republi-

Dc azi in sala Recolta

FLORETISTELE Șl SPADASINII
I VOR DESEMNA CAMPIONII REPUBLICANI

Tinerii iubitori ai. tenisului de 
masă au prilejul să se întreacă 
într-o frumoasă competiție, do
tată cu „Cupa Voința". Con
cursul se va desfășura pe două 
categorii de vîrstă (pînă la 12 
ani și de la 12 la 14 ani 
— băieți și fete). Pot participa 
atît sportivii legitimați cît și cei 
nelegitimați. înscrierile se fac 
la sala Republicii în zilele de 
7 și 8 noiembrie, de la orele 
18. Competiția va avea loc du
minică — de la ora 8,30 — tn 
sala de la stadionul Republicii.

Statuia în bronz din fața Sălii Floreasca pare să constituie o invitație în plus pentru interesantele 
întreceri internaționale de gimnastică, la care vom asista.

-eptnd de azi, sala Recolta 
Capitală va fi „scena" ulii- 
i act a două importante fi

ole campionatului republi- 
de scrimă — floretă fete

li lari se vor strădui, desigur, să 
se impună (ne gindim la G. Ste- 
lian, R. Dobrescu și P. Dumitres
cu), dar replica altor specialiști 
ai probei, printre care St. Po
pesc u și St. Toth (Știința Bucu-

MINERUL BAIA MARE ÎNVIN
GĂTOARE ÎN IUGOSLAVIA

Echipa de fotbal Minerul Baia 
Mare, aflată în turneu în Iugo
slavia, a susținut marți al doilea 
joc în localitatea Titoujite, unde 
a întîlnit formația locală Slo
boda. In fata a 6000 de spec
tatori, minerii au practicat un 
joc de calitate si au cîstigat cu 
5—3 (3—1).

a Vl-a ediție a campionatelor in
ternaționale de gimnastică ale 
R. P. Romine.

Primii oaspeți au sosit în Ca
pitală încă de marți. Mai tntll 
— reprezentanții Uniunii Sovieti
ce, gimnastele Mzia NinoșvSU, o 
tînără gruzină în virstă de 22 
de ani, membră a clubului Bure- 
vestnik din Tbilisi, și Lidia Da- 
bunef, din Moscova, precum fi 
gimnaștii V. Kuf și E. Gromov. 
După-amiazâ au sosit gimnaștii 
și gimnastele din Bulgaria. Ieri, 
in aeroportul Băneasa sau în Gara 
de Nord, au fost primiți ultimii 
participanți: reprezentanții Polo
niei, Iugoslaviei, Ungariei, Ceho
slovaciei, R.D. Germane și Ita
liei.

In ultimele zile gimnastele șl 
gimnaștii din țara noastră s-au

nu, Viorica Pleavă, Frederic O- 
rendi, Anton fCadar, Gheorghe 
Tohâneanu, Petre Miclăuș, Gheor
ghe Stanciu, Ion Zamfir și Si
mian Marcel sînt hotărtți să apere 
cu cinste culorile patriei noastre, 
să aibă o comportare bună. Mulți 
dintre gimnaștii din loturile noas
tre republicane au obținut în ul
timul timp norma olimpică. Este 
un nou prilej care li se oferă 
tuturor pentru a repeta sau pen
tru a obține norma olimpică.

Programul întrecerilor este ur
mătorul : vineri de la ora 15,30

In zilele de 7, 8 și 9 decem
brie. 1963, la Budapesta ta avea 
loc primul concurs uileriMțioiuil 
de gimnastică artistică, organizai 
de F.I.G., la care vor lua parte 
și sportivi din țara noastră Cu 
acest prilej O.N.T. Carpriți orga
nizează o excursie în capitala R.P, 
Ungare, cu plecarea din Bucu
rești pe data de 5 decembrie. 
Profesorii, antrenorii și activiștii 
sportivi care doresc să participe 
la această acțiune se pot înscria 
de îndată la agențiile local» 
O.N.T.

PENTRU MECIUL DE MIERCURI, CU DINAMO

echipei sînt Mi- 
și Jose Morales

în turneul de la Amsterdam

i aprigă pentru fiecare tușă... Pe planșă, Olga Orban Szabo 
aria Vicol, două dintre protagonistele finalei de azi din sala 

Recolta.
Foto: T. Roibu

ma finală, cea de floretă 
promite o întrecere viu dis- 
ă. Intr-adevăr, trăgătoarele 
tre fruntașe, 01 ga OAan- 
■, Maria Vicol, Geta Sache- 

Lidia Grieb vor trebui să 
ite asaltul tinerelor Ana Enc, 
ia Stanca, Suzana Tasi, Ilea- 
liiulai ș.a. care, de altfel, au 
ecut pragul consacrării.
spadă, lupta este de ase- 

‘ echilibrată. Spadasinii mi-

rești ) 
Cluj), 
cei mai cunoscuți, va fi, desigur, 
foarte viguroasă.

Primele asalturi din prelimi
narii au loc începtnd de la ora 8. 
După-amiază, de la ora 17, se 
desfășoară semifinalele și finala. 
Și un amănunt pentru spectatori : 
la sala Recolta, aflată în vecină
tatea stadionului 23 August, se 
poate ajunge cu tramvaiul 13.

fi
ca

St. Haukler (C.S.M. 
să ne referim doar la

Datele meciurilor dintre Di
namo București și Real Madrid, 
din cadrul turului al II-lea 
al Cupei campionilor europeni 
la fotbal au fost stabilite.

Primul meci se va disputa 
miercuri 13 noiembrie, la Bucu
rești, iar returul va avea loc la 
4 decembrie, la Madrid.

Intîlnirea din capitala noas
tră este programată pe stadionul 
„23 August", cu începere de la 
ora 14,15 și va fi condusă de o 
brigadă de arbitri polonezi, com
pusă din Iozef Kowal (la cen
tru), Vaclav Majdan și Stanis
law Biernacik (la tușe).

Echipa spaniolă și-a anunțai 
sosirea la București pentru sea
ra zilei de duminică 10 noiem
brie. Lotul anunțat cuprinde 
printre alții pe:

Araquistain, Vicente, Betancort, 
Santamaria, Casado, Isidro,

Miera, Perez Diaz, Muller, Her
nandez, Zocco, Ruiz, Cabral, Di 
Stefano, Gento, Amancio, Eva
riste, Rodriguez.

Antrenorii
guel Munoz 
Berriguete.

Delegația 
președintele 
Bernabeu.

Și-au mai 
șase ziariști.

va fi condusă de 
clubului, Santiago

anunțat sosirea și

CONCURS DE ORIENTARE 
TURISTICA LA TURDA

„Din viața organizației noastre44

Cotizația UCFS la asociația sportivă Timpuri Noi
ședințele asociației sportive Timpuri noi, 
cunoscuta uzină metalurgică bucureșteană 

:elași nume, tov. Ion Breazu, este binecu- 
t in toată fabrica. Nici nu-i de mirare, 
iză de ani îndelungați aici și este unui 
: cei mai buni modelieri. Dacă vei întreba 
icine de la turnătoria uzinei despre Ion 
:u, vei auzi numai cuvinte de laudă.
re tot așa de harnic este modelierul Ion 
:u și în munca obștească pe care o depune 
ort? Răspunsul este: dai Atunci cum se 
ă faptul că asociația sportivă Timpuri noi 
e află printre fruntașele pe raion, ba, 
1 spune, dimpotrivă?
r să vă arătăm pe scurt cum stau lucrurile 
eastă mare asociație sportivă. Pentru masa 
irilor UCFS de aci se organizează destui 
iține competiții. In unele sectoare de muncă 
zinei se practică gimnastica în producție, 
în această activitate se manifestă încă 
formalism. Mai trebuie spus că echipa de 
, care activează în campionatul orășenesc,

categoria 1, ocupă un loc slab în clasament, 
iar voleibaliștii și șahiștii, care cu cîțiva ani 
în urmă se bucurau de faimă în raion, au fost 
înscriși cu întîrziere în campionat și numai la 
insistențele clubului Olimpia. Este adevărat 
că în asociația Timpuri noi sînt cîțiva boxeri, 
luptători, halterofili și atleți buni. Anj,^mcizat 
insă: cîțiva. Upa

Activitatea cea mai deficitară la 'ăscbiația 
sportivă Timpuri noi se constată însă în înca
sarea cotizației UCFS. Ira planuri de venituri 
și cheltuieli pe anul 1963 asociația are prevăzut 
la capitolul „venituri din -cotizații și înscrieri" 
suma de 9000 lei. Pînă la 1 octombrie acest 
capitol, a cărui realizare este deosebit de im
portantă în viața oricărei asociații sportive, a 
fost îndeplinit la „Timpuri noi“ în proporție de 
numai 25 la sută.

T. RABȘ.AN

(Continuare in pag. a 2-a)

La Turda a avut loc un con
curs de orientare turistică la 
care au participat 15 echipe re- 
prezentlnd tot atîtea asociații 
sportive din oraș. Traseul, inte
resant, a constituit un bun pri
lej de cunoaștere a locurilor pi
torești din munții T rascăului. 
După desfășurarea celor două 
zile de întrecere clasamentul a 
avut următoarea înfățișare: 1. 
GLORIA TURDA — cișiigătoare 
a „Cupei 7 Noiembrie"; 2. Elec
troceramica: 3. Arieșul Turda.

V. ȘTEFANESCU — coresp.

O FRUMOASA ÎNTRECERE 
MOTOCICL1STA LA IAȘI-,

Ieșenii au asistat la o frumoa
să întrecere motociclistă orga
nizată în cinstea zilei de 7 No
iembrie. La clasa 175 cmc pri
mul loc a fost cucerit de Fl. 
Apetrei (Locomotiva). Tot el 
a obținut victoria și la clasa 
250 cmc. Cea mai frumoasă și 
echilibrată dispută a fost ofe
rită la clasa 350 cmc. Pe locul 
I s-a clasat P. Popescu (Dina
mo), urmat de Tg. Petroni (Vic
toria) și V. Ciubotarii (Dinamo).

EUG. URSU — coresp.

Alexandra Nicolau a luptat cu 
multă ardoare pentru a-și apăra 
primul loc în clasament, deți
nut de Ia începutul turneului. In 
penultima partidă, cu puternica 
șahistă olandeză Fanny Heems
kerk, reprezentanta noastră a ră
mas cu un pion mai puțin în 
complicațiile jocului de mijloc, 
dar în continuare s-a apărat 
foarte bine într-un dificil final 
de turnuri, obținînd remiză la 
mutarea 801 In acel moment, 
însă, ea a fost egalată de Ka
tia Jovanovici, care a învins-o 
pe Ivanova (Bulgaria). In ulti
ma rundă, Alexandrei Nicolau 
îi era necesar neapărat o vic
torie și ea a obținut-o, în dau
na olandezei De Klerk. Jovano-

viei cîștigase la Bnijnenberg, 
Clasamentul final al turneu

lui este următorul: 1—2.
ALEXANDRA NICOLAU (RO- 
MINIA) și Katia Jovanovic! 
(Iugoslavia) 5*/ 2 p.; 3. Henrietta 
Konarkowska (Polonia) 4!/2 p. | 
4. Gisela Gresser (S.U.A.) 3‘/2pi 
5—6 Fanny Heemskerk și J. 
Brujnenberg (ambele Olanda) 
3 p î 7. A. Ivanova (Bulgaria) 
2*/ 2 P! 8. De Klerk (Oianda) 
7a P.

Maestra internațională A- 
lexandra Nicolau se întoarce în 
țară în cursul zilei de vineri și 
va fi prezentă sîmbătă la Plo
iești la prima rundă a finale! 
campionatului republican femi
nin.

ȘI TG. MUREȘ

• Printre numeroasele com
petiții organizate In orașul Tg. 
Mureș In cinstea zilei de „7 No
iembrie" a fost și întrecerea 
motocicliștilor participanți la 
concursul de viteză în circuit. 
Peste 100 de practicanți ai spor
tului cu motor din orașele Si
biu, Cluj, Hunedoara, Baia 
Mare, Alba Iulia și Tg. Mureș 
și-aa disputat întîietatea de-a 
lungul celor 2.300 m ai traseu
lui. Mai bine de 10.000 de spec
tatori au aplaudat victoria mo
tocicliștilor din Tg. Mureș,

ION PĂUȘ — coresp.

® Comisia raională de tenis 
de masă a organizat un intere
sant concurs in sala de gimnas
tică a școlii medii nr. 1 din Sf. 
Gheorghe. Concursul a fost do
tat cu „Cupa 7 Noiembrie*.  Au 
participat peste 30 de băieți și 
fete de la asociațiile sportive 
Voința, Silvicultorul, Aripile 
C.F.R. Brașov, Voința Tg. Se
cuiesc, Voința și Progresul Sf. 
Gheorghe. întrecerile s-au desfă
șurat pe echipe și individual și 
cele mai bune rezultate le-a ob
ținut Silvicultorul I Brașov. 
In clasamentul general, Sil
vicultorul I, pe echipe masculin.

V. Zamfir (Silvicultorul) și 
Maria Gheorghe (Aripile C.F.R.) 
la individual

ZOLTAN PAPP — coresp.

DEMONSTRAȚIE SPORTIVA 
LA COSTEȘT1

Din inițiativa consiliului raio
nal UCFS Buzău s-a desfășurat 
în comuna Cost ești o frumoasă 
demonstrație sportivă. Au avut 
loc frumoase întreceri demon
strative de volei, atletism etc. 
Interesant este faptul c-ă au fost 
angrenați în aceste întreceri 
mulți sportivi colectiviști

M. DUMITRU — coresp.

• Casa Pionierilor, comitetul 
raional U.T.M. și secția de învă- 
țămînt a sfatului popular raional 
Reghin, în colaborare cu consi
liul UCFS au organizat în cin
stea zilei de „7 Noiembrie" a 
competiție de handbal în 7, Ia 
care participă peste 600 de co
pii, băieți și fete. Competiția se 
desfășoară în patru etape. Con
comitent cu întrecerile de hand
bal, tinerii sportivi au prilejul 
să treacă și normele din cadrul 
„Concursului pentru Insigna de 
Polisportiv".

VASILE BUȚIU 
maistru tîmplar la Șc. medie nr4 

1 Reghin



PAUZA
SPORTIVA

de la ora 12 mun
îgi încearcă pu- 
cine execută mai 

tracțiuni.

Știți unde a fost făcută 
fi cu ce ocazie această 
fotografie? în curtea fa
bricii de încălțăminte 
„Flacăra roșie" din Bucu 
rești, în pauza de lucru 
de la ora 12. Din iniția
tiva consiliului asociației 
sportive s-a confecționat 
din țevi de fier o bară de 
gimnastică, transportabilă, 
care a fost așezată lntr-un 
colț din curtea fabricii.

După cum se vede din 
imaginea alăturată, bara 
este solicitată din plin. In 
pauza 
cdorii 
terile / 
multe

O pauză sportivă bine
venită.
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TELESP

B

Așteptată cu mult interes în fiecare 
■ăptămină, emisiunea Telesport reu
șește deseori să prezinte telespecta
torilor aspecte interesante din între- 
eerfle sportive ce se dispută in țară 
șl în străinătate. Reterindu-ne, de e- 
semplu, la emisiunea de luni 4 noiem
brie, trebuie să notăm pozitiv 
secvențele care au redat citeva din 
■apeitele întîlnirii de fotbal R.P.R. — 
Danemarca. Avem de făcut însă o 
•bservație și anume aceea că ar fi 
bine dacă operatorii s-ar strădui să 
«prindă" la meciurile de fotbal mai 
•ies iazele de finalizare și în special 
•ceha din care se înscriu puncte; 
acestea ar putea fi apoi reluate „cu 
încetinitorul", astfel incit telespecta
torii să poată vedea și aprecia la 
fasta lor valoare diferitele execuții 
tehnice.

Imaginile filmate in ultima zi a 
campionatelor europene de volei (cu 
• mențiune specială pentru primpla-

COTIZAȚIA UCFS»

(Urmare din pag,. 1)

Cum și-a putut realiza atunci aso- 
dațiii obligațiile sale financiare? Din 
banii proveniți din alte surse de veni
turi, ca, de pildă, „contribuții din bu
fetul comitetului sindical". Acești bani 
au primit destinația pe care ar fi tre
buit s-o aibă fondurile încasate din 
•otizații, adică s-au cheltuit pentru or
ganizări de competiții (taxe de parti
cipări la campionate), echipamente, 
cheltuieli necesare echipei de fotbal 
«tc. In schimb nu au fost a- 
•hitate alte obligații bănești ale aso
ciației. Printre grupele sportive eu eo- 
faația UCFS neachitată nici pe tri- 
uiestrul doi se numără cea de la secția 
montaj (organizator tov. Gh. Negrea).

Firește, se ridică întrebarea cum a 
fost posibil ca într-o asociație al ca
sei președinte este un om activ să se 
manifeste asemenea lipsuri? lată răs
punsul: președintele muncește de unul 
singur. Unii membri ai consiliului a- 
aociației sînt... unilaterali, se ocupă doar 
ife problemele echipei de fotbal, iar al- 
țH au și alte sarcini obștești, ca de 
«xernplu, secretarul asociației, tov. Sa
lin Bușcă, care este și responsabilul 
•altural în comitetul de secție sindi- 
aală de la turnătorie. Mai sînt și unii 
•are nu prea se omoară cu firea, ca de 
pBdă responsabilul cu problemele fi
nanciare, C. Popescu, care în ultimul 
tknp a și fost înlocuit.

O vină mare pentru neîncasarea co
tizației o poartă bineînțeles și preșe
dintele asociației, care nu a cerut decît 
foarte tîrziu ajutorul celorlalte organi- 
sații de mase din uzină. Consiliul aso- 
dației s-a întrunit în ședințe, aproape 
fanar, problema cotizației figura de 
Secare dată pe ordinea de zi dar to
varășii s-au mulțumit aă înregistreze 
faptul ca atare, fără să ia măsuri de 
îndreptare a situației. Doar în ultima 
ședință a consiliului, care a avut loc 
1h sfirșitul lui septembrie, a fost întoe- 

nuri) și de la intîlnirea de natație 
București—Berlin, au fost Interesante 
și, in generai, bine realizate.

Tocmai de aceea credem că n-a avut 
rost reluarea secvențelor de la con
cursul de moto obstacole, care au mai 
fost prezentate și duminică seara. De 
regulă, astfel de reluări plictisesc pe 
privitori și lasă impresia unei „lipse 
de material".

Cea de-a doua parte a Telesportulul, 
intitulată „Sportul peste hotare", a 
fost de data aceasta cam firavă... 
Un concurs hipic, un meci de rugbi și 
o demonstrație de schi. Prea puțin 
dintr-o activitate internațională de o 
săptămînă. Mai ales că la alte emisiuni 
„Telesportul" a prezentat imagini nu
meroase și interesante.

Pe bună dreptate telespectatorii aș
teaptă mai mult. Poate chiar lunea 
viitoare.

E. R.

LA ASOCMȚIA SPORTIVA TIMPURI NOI
mit un plan de muncă operativ, cu 
sarcini concrete pentru fiecare membru 
al consiliului. Acum, unele grupe spor
tive sînt pe cale de a fi la zi cu în
casarea cotizației și urmează ca în 
scurt timp toate grupele să intre în nor
mal cu strîngerea cotizației UCFS. In 
rezolvarea acestei probleme consiliul 
asociației a primit un ajutor important 
și din 
lîngă 
numit 
pă eu 
ceastă 
live. Or, sînt grupe sportive care au 
două-trei sute de membri și 
om nu avea timp efectiv să 
la toți pentru cotizații).

In prezent, lucrurile merg 
și fa ceea 
noi membri, 
„turnătorie" 
convinge pe 
membri UCFS. După cum ne-a 
rat președintele comitetului de 
sindicală a turnătoriei, tov. I

partea comitetului sindical. Pe 
fiecare grupă sindicală a fost 
un membru UCFS care se ocu- 
încasarea cotizației (înainte •- 
miincă se făcea pe grupe sper

un singur 
treacă pe

spre bine 
ce privește înscrierea de 
La grupa sportivă de la 
s-a luat inițiativa 
toți muncitorii să

de a 
devină 

i decla- 
1 secție 
Nicolae

SPORTUL POPULAR
Pag a 2-a Nr.

g IN ORICE OCAZIE
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TLETLUPTE

de 
de

ia 
.libere".
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Steaua—Dinamo 18-14
Intîlnirea derbi, restanță a turului, 

disputată aseară în sala Ciulești, au a 
atins nivelul așteptărilor la lupte clasice. 
Tensiune mare, nervozitate excesivă, 
luptă pasivă, acțiuni reușite foarte rare. 
Așa se poate caracteriza întîlnirca 
clasice câștigată cu scorul de 10—6 
către dinamoviști.

Ceea ce n-au reușit luptătorii d« 
„clasice*  au făcut cei de la 
Ei au realizat partide frumoase de un 
■avei superior, acțiunile tehnice reușite 
abundînid de-a lungul celor opt partide. 
La libere, superioritatea a fost de partea 
luptătorilor militari, care au cîștigat cu 
scorul de 12—4, asigurînd astfel vic
toria echipei Steaua cu scorul final de 
18—14. Iată rezultatele înregistrate la 
clasice: D. Pîrvulescu (S) b.deac. Gh. 
Sxabal (D), I. Alîonescu (D) b^p. M. 
Cristea, (S), J. Cernea (D) b.desc. C. 
Malrișu (S), 5. Popescu (S) — D. 
Gheorghe (D) meci eul, I. Țărâna (D) 
b.j>. C. Badea; Gh. Popovici (D) — 
P. Strode (S) — meci nul, B. Maty as 
(S) b.p. FI. Ciorcîlă (D), N. Marti- 

(D) b.desc. 1. Tarbă (S); LIBERE;
Gh. Tăpălagâ (S) b.p. N. Cri stea (D), 
O. Dohi (D) b.p. A. Marmara (S), Al. 
Rodiu (D) b.p. AL Geantă (S)f P. 
Circi umani (S) b.p. 0. Cri șan (D), 
I. Chirilă (S) b.p. N. Laszlo (D), I. Po
pescu 
Balog 
Stingă

(S) b.p. Al. Chircă (D), A.
(S) b.ab. H. Turan (D), Șt.
(S) b.p. I. Cumpănașu (D).

MIHAI TRANCA

REZULTATEȘTIRI
Echipele feminine la lucruCupa Spoitul popular'

In curtnd vor începe întrecerile pri
mei etape a competiției de. iarnă „Cu
pa Sportul popular", deschisă echipe
lor de juniori și junioare. în ediția 
1963—64 • acestei importante compe
tiții au drept de joc sportivi născuți 
In 1945 și mai tineri.

toți mun- 
asociației 

secția noas-

ca 
ai

Avram, „această chemare, 
citorii să devină membri 
sportive, a găsit ecou în 
tră. Nu prea mai avem oameni în 
secția noastră care să nu-și fi com
pletat adeziunea de înscriere în UCFS. 
Pentru viitor consiliul asociației trebuie 
să tragă unele învățăminte și anume: 
degeaba este activ președintele aso
ciației dacă ceilalți membri ai consiliu
lui nu-1 ajută... Am o sugestie pentru 
tovarășii care conduc activitatea spor
tivă din uzina noastră: să organizeze 
competiții sportive și la alte sporturi 
la nivelul... fotbalului". (La campiona
tul asociației sportive la fotbal partici
pă de regulă aproape 200 de munci
tori, tineri și vîrstnici).

Și noi avem de făcut o recomandare 
consiliului asociației Timpuri noi: să 
colaboreze mai strins, în toate proble
mele, cu organizația U.T.M. a uzinei! 
Cînd această conlucrare a fost perfectă, 
cu ocazia organizării Spartachiadei de 
vară, de exemplu, numărul participan- 
ților la întreceri depășea pe cel al 
membrilor UCFS. Deci...

De la start la sosire
• Concurs pe 

Capitală. 100
sfadionrf Dinamo 
m: V. Jurcă 10,6;din

Al. Tudorașou 10,7; I. Osoianu 10,9; 
200 m: I. Osoianu 21,9; 60 m fete: 
v. -■ -

D. Ursache 
m): M. Bre- 
(800 m): G. 
D. NICOLAE

Mărculescu 8,0. In cadrul unul 
concurs de triplu salt desfășurat pe 
stadionul Tineretului au fost obținute 
rezultatele: N. Mărăsescu 15,10; Oct. 
Viscopoleanu 14,93; M. Zaharia 14,12. 
Pe stadionul „23 August" la prăjină: 
E. Enescu 4,00 m.

• Crosul de toamnă organizat de
clubul Metalul (peste 150 de partici- 
panți) a fost cîștigat de: juniori I 
(1500 m): I. Șerban (Viitorul); ju
niori II (1000 m): P. Olteana (Viit.); 
junioare 1 (600 m): G. Berna (Met.); 
junioare II (500 m): ~
(Viit.); seniori (2200 
zuică (Viit.); senioare 
Dumitrescu (Met); N.
— coresp.

• Asociația sportivă 
cadrul clubului Gloria va organiza 
sîmbătă și duminică (stad. „23 August") 
un concurs internațional între sportivii 
surzi din țara noastră și din R.P. 
Bulgaria.

• Cu prilejul unei tentative de re
cord desfășurată la Brașov, maestrul 
emerit al sportului Ion Baboie (49 de 
ani) • realizat un rezultat excelent 
în proba de 50 km marș 4.30:18,0 
(la 37 de secunde de recordul țării).

• In decursul acestui sezon atlețH 
din regiunea Hunedoara au stabilit 
peste 90 de recorduri regionale.

a surzilor din

„Cupa Voința" — organizată pentru 
echipele feminine din Capitală — ia 
sfîrșit astăzi. Programul se desfășoară 
pe terenul Voința de la ora 14.30: 
Electromagnetica—Voința și Progresul 
—Confecția.

Activitatea în fără

• Asociația sportivă Sănătatea din 
Panciu a organizat în cinstea zilei de 
7 Noiembrie un turneu de handbal în 
7, care a însemnat — prin jocurile 
frumoase oferite — o reușită populari
zare a acestui sport. La turneu au 
participat selecționatele orașelor Pan
ciu și Ălărășești și echipa S.S.E. din 
Buzău. Rezultatele : Ălărășești—Pan
ciu 16-13, S.S.E.Buzău—Ălărășești 
25-8 fi S.S.E. Buzău—Panciu 20-11. 
Echipele s-au străduit și au reușit să 
furnizeze spectacole handbalistice foar
te atractive. (C. Mihăilescu, coresp.)

• Campionatul regiunii București la 
handbal în 7 a fost cîștigat de două 
echipe din Călărași: Strungul la 
băieți și Confecția la fete. întrecerea a 
prilejuit întîlniri disputate, mai ales 
la băieți, unde nivelul tehnic a fost 
destul de ridicat In finala masculină, 
Strungul a dispus de S.N. Oltenița cu 
35-16. In total, au participat 11 echi
pe, dintre care 5 feminine. (Achim 
loniță, coresp.).

• Elevii și elevele claselor a VIII-s 
ale școlilor medii din Brașov au par 
ticipat recent la un concurs de tetra 
tlon organizat de asociația Sîrguința 
Au participat cîte 14 echipe de băieț 
și fete. Cele mai multe locuri fruntași 
au fost ocupate de elevii Șc. M. nr. 
și 5 din Brașov și Șc. M. din Co 
dlea, (G. GRUIA — coresp. reg.)

• Cîteva rezultate înregistrate 1; 
Mediaș: 100 m: G. Mihai 11,2, 400 m 
I. Klein 54,8; înălțime: V. Alezi 1,75 
lungime: G. Mihai 6,88 — record a 
orașului; ciocan: F. Amels 52,40. (P 
POPESCU — coresp.)

In preajma întîlnirii
LPJomînă-R.D. German

Popicarii romîni se află în fața une 
importante confruntări internaționale 
jocurile cu reprezentativele R. D. Ger 
mane, lată programul întîlniiilor 
București, 16 noiembrie: R.P. Romîni 
A — R.D. Germană A (feminin)
17 noiembrie: R.P. Romînă A — 
R.D. Germană A (masculin) ; Ploiești
18 noiembrie: R.P. Romînă tineret - 
R.D. Germană tineret (feminin și mas 
culin). Cu acest prilej, popicarii ra 
mini și cei germani se vor, întîln 
pentru a treia oară. Pînă acum sp<w 
tivii celor două țări și-au împărți 
victoriile.

Colectivul de antrenori s-a fixa 
asupra următoarelor loturi reprezen 
tative: feminin: Maria Stanca (Re 
șița), Ecaterina Antonovici (Constan 
ța). Ileana Giarfaș (Cluj), Cristl 
Szocs, Cornelia Moldovean:;, Tina 
Balaban și Elena Lupescu (Buc.) 
masculin: P. Purje (Cîmpina), I. Mi 
coroiu (Reșița), T. Szemani, C. Soo; 
(Tg. Mureș), D. Dumitru, C. Vinătort 
(Ploiești), I. Popescu și C. Rudăt 
(Buc.). Sîmbătă se va cunoaște ș 
componența loturilor de tineret.

Cupa Voința
In a doua etapă a „Cupei Voința" 

competiție organizata de clubul sport! 
Voința pentro echipele feminine de bcc 
diet din Capitală, s-au înregist 
mătoarele rezultate : Rapid----
Dudești 65—33, Unirea — Olimpii 
40—51, Voin|a — I.C.F. 61—45, Ști 
inta — Progresul 35—33. In urma • 
cestor rezultate, 
Voin(a eu 4 p, 
I.C.F. 2 r și 
Fruntașa acriei 
4 p. Urmează 
2 p, Unirea 0
16, în sala Ciulești, se va disputa etap 
a Ill-a.

în prima scrie conduc 
urmată de Rapid 2 | 
Mătasea Du deșii 0 j 
secunde este Știința o 

Progresul 2 p, Olimpi 
p. Duminică, de la or



I nouă etapă în „Cupa B. P. R.“
Duminică 17 noiembrie se desfășoară 
nouă etapă In cadrul „Cupei R.P.R“ 

ediția 1963—1964. lată programul 
urilor : Feroviarul Ctmpulung Moldo 
iese — Dinamo Suceava, Grănicerul 
el -— Unirea Botoșani, Pro-
ișul Ilirlău — Moldova lași, Pro- 
‘.Sul Iluși — Rulmentul Blrlad, Vic
ia Piatra Neamț — Textila Ii uhu și, 
norul Comănești — Petrolul Moinești, 
imia Mărășești — Chimia Onești, An- 
a Galați — Flamura roșie Tecuci, 
xaninalorul Făurei — Melalosport 
lăți, Stuful Tulcea — Portul Con- 
nfa, Marina Mangalia — Electrica 
nstanța, Celuloza Călărași — Dinamo 
ctoria București, Flacăra Bărăganul 

Tehnometal București, S.N.O. Olte- 
a — Flacăra roșie București, Proto 
ui Otopeni — Unirea Răcari, Dada 
curești — Victoria Giurgiu, Metalul 
zău — Laminorul Brăila, Rapid Mi- 
— Rapid Focșani, l.R.A. Cimpina — 

rpați Sinaia, Minerul Sotinaa — Flec- 
ca Fieni, Muscelul Clmpulung — Pro 
'.sul Alexandria, Oltul Drăgănești — 
-'.R. Roșiori, Rapid Piatra Olt — 
talul Pitești, Răsăritul Caracal — 
Ktorul Corabia, Progresul Balș — 
■ctroputere Craiova, Drubeta Tr. Se
in — Pandurii Tg. Jiu, Nera Bozo- 
i — Electromotor Timișoara, Progre- 

Timișoara — Metalul Tr. Severin, 
ba Arad — Vagonul Arad, Flacăra 
get — Minerul Deva, Victoria Inâu 
C.F.lt. Arad, Siderurglstul Hunedoara

Viotiaria Călan, Steaua roșie Sa- 
— Minerul- Rilior*  Mi/mirid Săr-

Restanțe tfin categoria B 
întâlnirea dintre C.F.R. Pașcani și 
limfa Făgăraș (seria I, cat. B) res- 
iță din etapa a VIII-a, se dispută 
I la Pașcani. Jocul Industria Sîrmei 
mpia Turzii — Minerul Baia Mare, 
s etapa a 10-a a fost programat 
ntru 14 noiembrie, iar cel din etapa 
Xl-a dintre Minerul Baia Mare și 
F.R. Timișoara se va disputa la 27 
fembrie.

★
jo. meciul de categoria B dintre C.FJl. 
sișoara și C.S.M. Reșița (1—1), scorul a 
■1 deschis de reșițeni prin Sîîrlogea lax 
dșorenri au egalat prin Panici, cu con- 
rsul portarului advers Busu, care a «că- 
i mingea in plasâ.

De la I. E. B. S.
• La casele din str. Ion Vidu, Pro- 
sport cal. Victoriei ar. 2, agenția 
(LA. bd. 6 Martie, stadioanele „23 
xgiistu, Republicii, Dinamo și Ciu
nti, s-au pus în vînzare biletele pen
ai jocurile de fotbal DINAMO — PE- 
ÎO-LUL din 9.X I. (seria 136) și 
'EAUA — FARUL din 10.XI. (seria 
«) de pe stadionul Republicii.
® Casele dm str. Ion Vidu, Prono- 
■ort cal. Victoriei nr. 2 și sala Fla

vin d și bilete pentru campio- 
ftemațianale de gimnastică din 

—IU.aT. de la sala Floreasca.
• Patinoarul artificial este deschis 
■ptămîna aceasta pentru public astSzi
•îmbătă de la orele 17—19 și dumi

ci orele 10—13 și 15—17.
® La bazinul acoperit Floreasca se 
imesc înscrieri pentru cursul de ini- 
îar la înot pentru copii, seria din luna 
riembrie. Informații la complexul Flo- 
asca, telefon 11.64.06.
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JUCA LA TRAGEREA SPECIALA 
LOTO-CENTRAL

Oacă ați lăsat pentru ultima zi cumpă- 
rea biletelor Ia tragerea specială Loto- 
ntral de xaîine, grăbiți-vă deoarece cu 
mas numai cîteva ore pînă la închiderea 
■aării. Altfel, riscați să nu mai puteți 
a parte la atribuirea numeroaselor și 
portantelor premii. Mai rețineți că, prin 
tragerea a 56 numere, șansele d© cîștig 
st foarte mari.
Dare ce noi nume de premiați va aduce 
rgerea de mîine ? Lista este deschisă, 
k urăm succes 1

PRONOEXPRES
La tragerea concursului Pronoexpres nr. 

din seara zilei de 6 noiembrie a.c. au 
st extrase din urnă următoarele numere, 
. bază : 34 2 13 19 3 9. Numere de 
servă : 33 21, Premii auplimentare :

9 28 29 4. Fond de premii : 646.512
L
Tragerea următoare va avea loc în ziua 
» 13 noiembrie a c. In București.

LOTO CENTRAL

Premiile întregi șl sferturi de la tragerea 
to-central din 1 noiembrie 1963 : 
Categoria I: 11 variante a 5.637 lei și 4 
utante a 1.409 lei; Categoria c n~a: 12 
friaute a 4.831 lei și 8 variante a 1.207 
l; Categoriei a 111-a: 44 variante a 1.294 
i și 33 variante a 323 lei; Categoria a 
’-a: 37 variante a 1.424 lei și 42 variante 
356 iei; Categoria a V-a: 69 variante a 

7 lei și 47 vrianie a 209 lei; Categoria- a 
Pa; 109 variant© a 526 * lei și 78 variante

c 131 lei; Categoria a VIII-a: 92 variante 
a 581 lei și 97 variante a 145 Iei; Catego
ria a VIII-a: 173 variante a 328 lei și 132 
variante a 82 lei.

Premiul suplimentar I: 2 variante sfert a 
30.747 lei; Premiul suplimentai II: 2 variante 
a 3.279 lei și 7 vcnienîe a 819 lei.

Premiile suplimentar® 1 ca lost obținute

de participanții : Boier Maria din Brașov 
și Coxoi Romeo din Tg. Mureș.

Tragerea următoare, tragere specială, va 
avea loc vineri 8 noiembrie 1963 în orașul 
Timișoara.

Rubrică redactată de l.fcrte-pronosport.

mușag — Recolta Corei, Unio Saîu Mare
— Metalurgistul Baia Mare, Foresta 
Si ghet — Minerul Baia Sprie, A.S. 
Aiud — Soda Ocna Mureș, Olimpia 
Dej — Gloria Bistrița, Cimentul Turda
— Unirea Dej, C.I.L Blaj — Chimica 
Tlrnăveni, Progresul Reghin — Rapid 
Tg. Mureș, Minerul M. Ciuc — Textila 
Sf. Gheorghe, Unirea Rupea — Faianța 
Sighișoara, Măgura Codlca — Metr om 
Brașov.

Cu excepția meciurilor Ancora Galați
— Flamura roșie Tecuci, Dacia Bucu- 
re ști — Victoria Giurgiu, Progresul Ti
mișoara — Metalul Tr. Severin și Teba 
Arad — Vagonul Arad, programate să 
se desfășoare la ora 10, toate celelalte 
sînt fixate pentru ora 14.

Comisiile regionale respective vor a 
mina din oficiu jocurile din campionatele 
regionale, raionale (orășenești) ale echi
pelor programate, se vor îngriji de de
legarea arbitrilor de linie și vor lua 
măsuri pentru executarea programului 
de mai sus avizînd din timp echipele 
participante.

AMĂNUNTE ASUPRA JOCURILOR DE CATEGORIA C
SERIA EST

MOLDOVA IAȘI — RAPID FOC
ȘANI (3—1). După o evoluție slabă î» 
prima repriză, ieșenii și-au revenit în 
cea de-a, doua, au dominați teritorial șț 
spre sfîrșit au remit să înscrie de trei 
ori, obținînd o victorie meritată. Pri
mul gol l-au marcat oaspeții prin Ciș- 
că. Egalarea survine în minutul 68, prin 
Aii. In min. 85 gazdele iau conducerea 
prin același Aii, pentru ca două mi
nute mai târziu Toma să pecetluiască 
scorul întîlnirii. Oaspeții s-au mulțumit 
cu o apărare supranumerică și cu cî- 
teva contraatacuri, dintre care numai 
unul a fost finalizat. (A. Scăunaș — 
coresp.).

RAPID M1Z1L - MOLDOVA MOI- 
NEȘTI (4—2). Gazdele și-au asigurat 
victoria în prima repriză, cînd au des
fășurat acțiuni ofensive într-un tempo 
rapid, reușind astfel să înscrie de 
patru ori prin Bărzău (min. 5 din 11 
m și min. 15), Bîrsan (min. 21) și 
Alexiu (min. 35). Deși oaspeții au 
atacat mai organizat și mai insistent 
în cea de-a doua parte a meciului, ei 
nu au putut realiza egalarea ci numai 
reducerea scorului prin Ionescu (min. 
18 și 78). In min. 75 jucătorul Sucilă 
(Moldova Moinești) a fost eliminat 
pentru injurii aduse arbitrului. (M. Pi- 
rosca — coresp.).

FLAMURA ROȘIE TECUCI — CHI
MIA ONEȘTI (0—1). Fotbaliștii tecu- 
ceni au jucat foarte slab. Cei din O- 
nești, cu un plus de voință, și-au ad
judecat victoria în urma golului mar
cat de Anastasiadis în min. 39. De 
remarcat că Flamura roșie a ratat un 
penalti în min. 85. (V. Doruș — 
coresp.).

METALOSPORT GALAȚI — DINA
MO SUCEAVA (0—0). întâlnire de 
slab nivel tehnic. Deși au dominat, 
localnicii nu au putut străpunge apă
rarea solidă a sucevenilor, scorul ră- 
mînînd astfel alb. (A. Schenkman — 
coresp.).

RULMENTUL BIRLAD — TEXTILA 
BU1IUȘ1 (0—0). Partidă fără istoric.

JOCURI
In București și în provincie s-au dis

putat duminică cîteva meciuri amicale, 
lalâ relatările corespondenților Doștri :

STEAUA — PROGRESUL 2—1 
(2—1). Meci interesant, echilibrat, cu 
faze spectaculoase, mult aplaudate de 
spectatori. Progresul putea termina la 
egalitate daca atacanjii săi nn ratau 
mult. O notă bună pentru portarul Ere- 
mia (Steaua) care a apărat excelent. 
Au înscris: Voinea ți Sorin Avram 
pentru Steaua, respectiv Stoicescu (C. G.) 

. DINAMO BUCUREȘTI — DINAMO 
PITEȘTI 4—4 (2—1). Cînd în minutul 
49 Frăjilă a ridicat scorul la 3—1 (în 
prima repriză au înscris Frătilă ți Un- 
guroiu pentru Dinamo București, respec
tiv David), se părea că bucureștenii vor 
dîștiga ușor partida cu colegii lor de 
club din Pitești. Dar aceștia nu demobi
lizează, joacă din ce în ce mai legat ți 
reușesc să reducă din handicap în min. 
60 prin Țurcan, iar în min. 68 Alexan
dru Vasile aduce egalarea. In ultimele 
minute de joc mai înscriu Varga (min. 
85) și C. Ionescu (min. 89). (G. Cio- 
r-anu — coresp.).

în care liniile de atac au lost exaspe
rant de ineficace. In general, joc de 
slab nivel tehnic. (E. Solomon — co
resp.).

LAMINORUL BRĂILA — UNIREA 
BOTOȘANI (3—0). Deoarece oaspe
ții n-au prezentat carnetele de legiti
mare, arbitrul jocului a consemnat ne- 
prezentarea echipei Unirea Botoșani și 
victorie pentru Laminorul Brăila, cu 
scorul prevăzut de regulament.

SERIA VEST
PANDURII TG. JIU — C.F.R. ARAD 

(1—0). Gazdele au dominat categoric. 
Singurul gol al meciului a fost înscris 
de Băloi în minutul 62 (Gh. Fometescu, 
coresp.).

ELECTROMOTOR TIMISOARA — 
TRACTORUL CORABIA (4—0). Vic
torie meritată. Localnicii au acționat 
mai clar în fața apărării supraaglome
rate a formației Tractorul. Au marcat: 
Sîntiinbreanu (min. 20 și 72), Barbu 
(min. 10) și Luminaru (min. 51) (T. 
Țăranii, coresp.).

STEAUA ROȘIE SALONTA - ME
TALUL TR. SEVERIN (3—2). Steaua 
roșie a dominat în prima parte și a 
reușit să înscrie de două ori, prin Bo- 
jani (min. 7 și 43). După pauză, Ung- 
vari II a ridicat scorul la 3—0. Apoi, 
oaspeții își revin și reduc scorul prin 
Zaharia (min. 59) și Amza (min. 87). 
(Gh. Cotrău, coresp.).

TEBA ARAD — S1DERURGISTUL 
HUNEDOARA (4—0). Arădenii au ob
ținut o victorie ușoară. Oaspeții au 
jucat confuz. Au înscris: Moraru (min. 
25 și 61), Măcean (min. 53) și Kmecs 
(min. 68). (Șt. Iacob, coresp.).

MINERUL DEVA — VICTORIA GA
LAN (2—1). Joc frumos. Ambele e- 
chipe au luptat mult pentru a obține 
victoria. Punctele au fost realizate de 
Breja (min. 22), șl Delios (min. 76) 
pentru Minerul respectiv, Culenco (min. 
20). (Ion Simion, coresp.).

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
VAGONUL ARAD (0—6). Echipa a-

AMICALE
RAPID — FARUL CONSTANȚA 4—4 

(3—1). In prima repriză, echipa fero
viară a atacat urai mult ți a reușit să 
marcheze de trei ori prin Dumitriu 11 
(min. 20) din 11 m și Georgescu (min. 
26 și 36). Pentru oaspe|i a marcat Mo- 
roianu (min. 37). In repriza a doua, 
rolurile s au schimbat: constăn|enii ies 
din apărare, inițiază atac după atac ți 
anulează diferența. Au înscris în această 
repriză : Georgescu (Rapid), Stancu (2) 
și Moroianu (Farul). (Gh. Tudose — 
coresp.).

PETROLUL PLOIEȘTI — STEAGUL 
ROȘU 1—2 (0—2). Steagul roșu a cîț- 
tigat pe merit prin golurile lui Ilașoti 
(min. 41) ți Pahonțu (autogol în min. 
43), respectiv Badea (min. 58 din 11 
ni). ($t. Ionescu și Gh. Moise — co
resp.).

ȘTIINȚA CLUJ — U.T.A. ARAD 
2—I (0—0). Mai atenți la finalizare, 
studenții au cîștigat prin golurile în
scrise de Popescu (min. 67) și Toma 
(min. 83). Arădenii au deschis scorul 
în min. 57 prin Țîrlea. (V. Morea — 
coresp. reg ).

rădeană a jucat bine, cîștigînd astfel 
la scor și cucerind aprecierile publi
cului craiovean. Golurile au fost în
scrise de Boroș (min. 1), Neșu (min. 
35), Toma (min. 48 și 75), Macovei

jucat timid, îndeosebi după eliminarea 
lui Cîmpeanu (min. 25). Golurile în-< 
vingătorilor le-au realizat: Semeșf 
(min. 3), Metea (9) și Hișu (21. 29
— din 11 m și 85) iar cele ale învin-

Fază clin partida Minerul Deva — Victoria Călan disputată duminică it
Deva. Delios, atacantul Minerului, a sărit la o minge înaltă i atent. Mara

ton. este gata să intervină
Foto: P. Stanciu — Deva

(min. 60) și Scltwelinger (min. 85), 
(V- Popovici, coresp.).

SERIA NORD
TEXTILA SF. GHEORGHE — RE

COLTA CĂREI (0—1). După un joc 
dinamic, în care fazele de poartă au 
alternat de o parte și alta, textiliștii 
au fost nevoiți să părăsească învinși 
propriul lor teren. Oaspeții au jucat 
bine în tot timpul meciului și au reu
șit să înscrie prin Haulier Iî (min. 
75). înaintașii de la Recolta au șu
tat de două ori în bară. (Gh. Briotă 
și Z. Pap — coresp.).

UNIREA DEJ — METROM BRA
ȘOV (4—0). Localnicii au dominat 
categoric și dacă înaintașii ar fi fost 
mai atenți la acțiunile de finalizare 
scorul putea să ia proporții și mai 
mart Au înscris: Goran (min. 26), 
Dăbageanu (37) și Dumbravă (52 și 
58). Raport de cornere, Î0—5 pentru 
Unirea. (A. Kontrai — coresp.).

METALURGISTUL BAIA MARE — 
RAPID TG. MUREȘ (1—3). Oaspeții 
au reușit să fructifice ocaziile avute 
și au cîștigat pe merit. (V. Săsăranu 
— coresp.).

GLORIA BISTRIȚA — FAIANȚA 
SIGHIȘOARA (3—1). Prima repriză 
a fost egală atît ca joc cit și ca re
zultat (1—1). Formația locală și-a re
găsit cadența doar în repriza secun
dă, cînd a atacat insistent și i-a obli
gat pe fotbaliștii din Sighișoara să se 
apere în 7 și chiar 8 oameni. Au în
scris: Ciocan (min. 5) și Botescu (71 
și 82) pentru gazde iar pentru Gloria 
Țurlete (16). Cel mai bun jucător de 
pe teren a fost sighișoreanul Stoica. 
(D. Deac — coresp.).

MINERUL BAIA SPRIE — CHIMI
CA TIRNĂVENI (2-0). Partida a 
fost cîștigală pe merit de către fotba
liștii mineri care au avut inițiativa 
majoritatea timpului. Golurile aparțin 
înaintașilor Dorjanschi (min. 22) și 
Tențeș (56). (A. Domuța — coresp.).

SODA OCNA MUREȘ — MINERUL 
BIHOR (5—2). Partida a fost intere
santă doar o singură repriză, cînd de 
altfel s-a și decis cîștigătorul (4—1). 
In partea a doua a întîlnirii, ambele 
formalii au practicat un fotbal confuz, 
de-slabă calitate tehnică. Oaspeții au

Reluarea campionatului 
categoriei A

Campionatul categoriei A se reia cu 
jocurile celei de-a 9 etape, care pro
gramează în Capitală două jocuri:

Dinamo — Petrolul Ploiești (se dis
pută simbătă, la ora 14,30, pe stadio
nul Republicii) și Steaua — Farul 
Constanta (duminică, ora 14,30 pe 
stadionul Republicii, avînd în deschi
dere, de la ora 12,45, meciul de ju
niori Steaua — Progresul).

în țară sînt programate jocuriles 
Știin(a Cluj — Crișul Oradea, C.S.M.S. 
Iași — Steagul roșu Brașov, Știința 
Timișoara — Rapid București, Dina
mo Pitești — U.T.A. și Siderurgistul 
Galați — Progresul București.

Duminică, în Capituiâ
In cadiul primei serii a categoriei B se 

disputa duminică în Capitală (teien Gloria,, 
ora 10), meciul Metalul — Flacăra Moreni. 
Sînt programate, de asemenea, și doudfc 
partide de categoria C : Dinamo Victoria 
— Unirea Răcari (stadion Dinamo, ora 10) 
și Flacăra roșie — Victoria Giurgiu (tere» 
Timpuri noi, ora 10).

șilor Cîmpeanu (10) și Petrică (87 dta 
il m). (G. Tăutan — coresp.).

SERIA SUD
TEHNOMETAL BUCUREȘTI — 

PROGRESUL ALEXANDRIA’ (0—1). 
Un gol „căzut" în min. 3 produce • 
nepermisă dereglare în „mecanismul” 
bucureștenilor și astfel tot meciul el 
joacă la întâmplare, mai ales in atac, 
unde Popescu, Radulescu și Cuconea 
au ratat ocazii clare. In plus, portarul 
Bădescu (Progr.) apără tot (chiar și 
un 11 m tras slab de Dragomir). U- 
nicul gol al partidei a fost înscris d*  
Bălan. (A. Zamfirescu — coresp.).

ELECTRICA FIENI — VICTORIA 
GIURGIU (3—1). Ambele echipe an 
jucat cu mult elan pentru a obține vic
toria. Fotbaliștii din Fieni, mai tehnici 
și mai insistenți în repriza a II-a, au 
cîștigat pe merit. Au înscris: Stănes- 
cu (min. 20), Mircescu (min. 71 din 
11 m) și Neșoiu (min. 77) pentru E- 
lectrica, respectiv Crăciun (min. 35). 
(George Avram — coresp.).

METALUL PITEȘTI — FLACARA 
ROȘIE BUCUREȘTI (1—0). Joc fru
mos, presărat cu faze palpitante la 
ambele porți. Cei care au avut mai 
multe ocazii de a marca au fost, insă, 
pifeștenii. Din cauza apărării organizate 
a oaspeților ei nu au reușit să înscrie 
decît un singur gol, prin Gheorghe 
(la o învălmășeală) în min. 61. (1. U- 
drescu — coresp).

UNIREA RĂCARI — PORTUL 
CONSTANȚA (1—0). Răcărenii au 
obținut a treia victorie consecutivă. 
Scorul nu reflectă situația de pe te
ren. Gazdele au dominat copios și pu
teau cîștiga la un scor mai mare, dar 
au ratat o sumedenie de ocazii. A în
scris Semenescu în min. 53. (D. Tan- 
cu — coresp.).

MUSCELUL CÎMPULUNG — 
C.F.R, ROȘIORI (0—0). Cei aproape 
2000 de spectatori au aplaudat faze 
frumoase de fotbal, cu situații pericu
loase la ambele porți. (V. Popescu — 
coresp.).

ELECTRICA CONSTANȚA — DI
NAMO VICTORIA BUCUREȘTI 
(2—0). Constănțenii au dominat în 
majoritatea timpului. Golurile au fost 
realizate de Mihai (min. 30) și Zolin- 
ger (min. 86). (L. Brudmer — coresp.).



Succese sportive din U. R. S. S.
• In anul 1163 

a crescut conside
rabil numărul celor 
care practică turis
mul. Acum, la în
cheierea sezonului, 
bilanțul este grăi
tor: 15 000 000 de 
turiști, tineri și ti
nere care în tim
pul liber au făcut 
cunoștință cu cele 
mai frumoase și îri- 
cîntătoare regiuni 
ale U.R.S.S. Con
comitent cu aceas
ta, a crescut și nu
mărul secțiilor de 
turism, ele ajttngînd 
astăzi la 30 000.

• Editura „Fiz- 
cultura i sport", 
care editează litera
tură sportivă, a îm
plinit în acest an 40 
de ani de activitate.

In anul 1963, editura „Fizkultura i 
sport" a publicat peste 200 de titluri 
de cărți din cele mai variate proble
me ale culturii fizice și sportului.

» Natația este considerată în 
Uniunea Sovietică ca un sport de 
bază. Cu fiecare an este tot mai mare 
interesul tineretului pentru natație, iar 
rezultatele nu au întîrziat să apară : 
în ultimii 2—3 ani a sporit numărul 
secțiilor de înot, iar în cadrul-campio
natelor U.R.S.S. și al altor competiții 
importante au fost înregistrate rezulta
te din ce în ce mai bune. Deosebit 
de rodnic a fost anul 1963. Ivan Kar- 
tenikov. Galina ' Prozumenșcikova, 
Piotr Pikalov ș.a. au stabilit noi re
corduri unionale. A sporit considera
bil numărul competițiilor de natație: 
campionatele U.R.S.S. — individual 
și pe echipe —, tradiționalele meciuri

Jocurile echipei de baschet 
Cliemie Hai’e la Cluj și la Brașov

9 CLUJ (prin telefon). A doua în
tâlnire dintre echipele masculine de bas
chet Știința Cluj și Cliemie Halle s-a 
inclieiat cu victoria oaspeților la scorul 
de 70— 63,(27—-29). In deschidere, 
Politehnica Cluj a învins echipa de ti
neret Cliemie Huile cu 64—62 (27—31, 
56—56), (I. BRĂȚAN și N. TODORAN
— coresp.).

BRAȘOV (prin telefon). După jocu 
rile susținute la Cluj, echipa Chemie 
Halle a evoluat la Brașov, unde a întîl- 
nit formațiile Steagul roșu și S.S.E. 
Echipa de seniori Chemie Halle a în
vins Steagul roșu cu 96—83 (51—38), 
iar cea de tineret a întrecut pe S.S.E. 
cu 63—59 (29—19).

Cinuri, sîmbătă și duminică, sala Ar
matei din localitate va găzdui turneul 
Internațional dotat cu „Cupa Carpați* *,  
la care vor participa echipele Chemie 
Halle, Știința Cluj, Voința Tg. Mureș 
și Steagul roșu Brașov. In aceleași zile 
se va desfășura o competiție similară 
pentru selecționatele feminine ale ora
șelor Sibiu, Mediaș, Sf. Gheorghe și 
Brașov.

PRELIMINARIILE CAMPIONATULUI
MONDIAL LA HANDBAL ÎN 7

După cum se știe, o parte din echi
pele care urmează să participe la 
turneul final al campionatului mon
dial din 1964 (în R.S. Cehoslovacă) 
vor fi desemnate în urma unor jocuri 
preliminarii. Aceste întîlniri se vor 
disputa începînd din acest sezon. Ast
fel, la 15 noiembrie va avea loc la 
Madrid prima ediție a meciului Spa
nia — Franța. Federațiile iugoslavă 
și austriacă au căzut de acord ca 
cele două întîlniri să aibă loc la 5 
decembrie la Belgrad și la 26 ia
nuarie la Viena.

★
Două formații fruntașe ale handba

lului masculin cehoslovac se află în 
turneu peste hotare. Jucînd la Kiel 
(R.F. Germană) împotriva formației 
locale cu același nume, echipa Dukla 
Praga a învins cu scorul de 18—7 
(9-3).

Echipa T.J. Gottwaldov, aflată în 
turneu în U.R.S.S., a evoluat la Tbi
lisi în compania formației Burevest- 
nik. Meciul s-a terminat la egalitate: 
19—19. La pauză au condus gazdele 
cu 11—9.

BRAȘOV 6 (prin telefon). Și a 
doua partidă dintre echipele Chemie 
Halle și Steagul roșu Brașov a reve
nit sportivilor per mani, învingători cu 
78—68 (30—34). In deschidere: Che
mie Halle (tineret) — Politehnica 
Brașov 61—51 (29—17). (C. GRUIA
— coresp. regional)

O frumoasă demonstrație sportivă de mase, cu prilejul sărbătoririi zilei de 7 Noiembrie.

ale celor mai buni înotători, cu care 
se inaugurează sezonul, campionate 
republicane, ale asociațiilor sportive, 
campionate de juniori etc.

® Răspunzînd la întrebarea unul 
corespondent al agenție: „Novosti"
Aleksandr Golubinski, inginer șef al 
Consiliului central al Uniunii asocia
țiilor și organizațiilor sportive din 
U.R.S.S., a vorbit despre ultimele 
noutăți privind construcția de com 
plexe sportive în Uniunea Sovietică. 
Intre altele, el a arătat că la Mosco
va a început construcția unui complex 
sportiv rezervat Institutului central de 
cultură fizică, care va f' amenajat în 
cartierul Ismailov. Studenții acestui 
institut vor avea la dispoziție peste 
cîțiva ani unul din cele mai moderne 
complexe sportive din Uniunea So
vietică.

Selecționata feminină de baschet 
a R.S.F.S.R. învingătoare la Tg. Mureș
TG. MUREȘ, 6 (prin telefon). — 

Reprezentativa feminină de baschet a 
R.S.F.S.R. a jucat marți și miercuri 
seară în sala I.M.F. din localitate, ob- 
ținînd victoria în ambele meciuri. 
Marți. baschetbalistele selecționatei 
R.S.F.S.R. au dispus de reprezentativa 
locală cu 75—3.6 (41—17). Aseară, 
oaspetele au jucat cu echipa R. P. 
Romîne, pe care au învins-o la limită: 
53—52 (35—23). Partida a început în 
nota de superioritate a oaspetelor, care 
au folosit presingul. Datorită acestui 
fapt, ele au reușit să ia un avantaj 
consistent. In această perioadă, for
mația romînă s-a comportat slab, fiind 
incomodată de presing și făcînd nu
meroase greșeli. în repriza secundă, 
baschetbalistele romînce și-au organi
zat mai bine acțiunile și, datorită 
unei comportări evident mai bune de- 
cît în primele 20 de minute, au recu
perat din handicap, ajungînd pînă la 
un punct diferență.

Au marcat: Madison 13, Bakal 4, 
Grecina 5, Fomina 7, Slidenko 15, Po
pova 6 și Muhomorova 3 pentru

osce ip
CUNOSCUTUL recordman mondial la hal

tere, Iurl Vlasov, a declarat într-o discuție 
televizată că intenționează să renunțe trep
tat la activitatea competițională și să se 
consacre carierei de scriitor. El se va 
antrena totuși pînă în toamna anului 1964, 
pentru a-1 putea înlocui eventual la J.O. 
pe urmașul său, Jabotinski, in cazul cînd 
tinarul ucrainean nu ar atinge forma aștep
tată. Vlasov a declarat : „Posibilitățile lui 
Jabotinski sînt mult superioare limitei ra
cordului meu mondial".

HAROLD WILSON, liderul partidului la
burist britanic, a declarat într-o discuție 
cu ziariștii sportivi : „Marea Eritanie dispu
ne de numeroase baze sportive, însă în 
ce privește înzestrarea lor, acestea se si
tuează Drintre ultimele din luma".

FUNCȚIA de ministru pentru Jocurile Olim
pice a fost preluată în Japonia de M. Sato, 
care a deținut pînă in prezent funcția de mi
nistru al comunicațiilor, al reconstrucție! 
(1952), al finanțelor (1953) și al comerțului 
(1961).

MULTIPLA campioană mondială și olim
pică Eva Bosakova. care a abandonat ac
tivitatea competițională după campionatele 
mondiale de la Praga din 1962, consacrîn- 
du-se muncii de antrenoaie, s-a... răzgîndit. 
Ea a început să se antreneze intens în 
vederea participării la campionatele R.S.C. 
din luna decembrie a.c. Să fie oare acesta 
primul pas spre J.O. de la Tokio ?

SPORTIVII din R. P. Mongolă se pregătesc 
să participe pentru prima oară la Jocurile 
Olimpice. După cum se știe, R. P. Mon
golă a fost primită ca membră a C.I.O. în 
1961. La J.O. de la Innsbruck R, P. Mon
golă va fi reprezentată la schi fond și pa
tinaj viteză, iar la Tokio ia atletism, tir 
și lupte.

C Igor Novicov (U.R.S.S.), de pa
tru ori campion mondial de pentatlon 
modern, este director și antrenor prin
cipal al școlii de pentatlon, care a fost 
deschisă, în urmă cu trei ani, ca pri
ma din lume, la Erevan. Școala este 
frecventată de peste 100 de sportivi.

• La Institutul de cultură fizică din 
Kiev are loc anual o expoziție de ma
teriale și instalații sportive ajutătoare, 
care pot folosi în practică la antrena
ment sau cercetări științifice. Autorii 
exponatelor sînt profesorii și studenții 
institutului. In acest an cea mai mare 
atenție a fost acordată aparatului con
struit de prof. B. Iușek, fost alergă
tor de obstacole; acesta înregistrează 
viteza diferitelor reacții ale sportivu
lui în timpul startului șl a fazelor de 
alergare.

R.S.F.S.R., Niculescu 2, Ferencz 4, 
Spiridon 7, Racoviță 25, Haralambie 4, 
Ivanovici 6, Cherciov 4 pentru R. P. 
Romînă. Din echipa romînă au fost eli
minate pentru 5 greșeli personale: Fe
rencz (min. 36), Ivanovici (min. 26), Su- 
liman (min. 27). Au condus cu unele 
scăpări Balaș (R.P.R.) și Tiagunov 
(R.S.F.S.R.).

Reprezentativa R.S.F.S.R. își conti
nuă turneul în țara noastră jucînd la 
Cluj, vineri ca selecționata locală și 
sîmbătă cu echipa R. P. Romîne.

După 26 de luni

JAZY ÎNVINS!
Cu prilejul unui concurs internațio

nal de atletism desfășurat la Limoux, 
elvețianul Jaeger a obținut o surprin
zătoare victorie in proba de 1 500 
m plat învingîndu-l pe recordmanul

HALTEROFILUL canadian Gratîoni, dețină
torul medaliei de argint la J.O. de la Hel
sinki, și-a găsit zilele trecute moartea în- 
tr-un accident de automobil. El era in 
vîrstă de 36 de ani.

ATLETISMUL englez duce marj lipsă de... 
spectatori. Casierul federației britanice a 
declarat că această lipsă de interes, care 
se datorește, după părerea sa, transmiteri! 
meciurilor la televizor, amenință organiza
rea în viitor a unor meciuri de atletism la 
Londra.

CICLISTUL profesionist belgian Jan Derlr- 
sen, care la campionatele mondiala din 
acest an a fost învins în sferturile de 
finală de Gaiardoni, are un palmares spor
tiv cu totul deosebit : el a participat la 
toate campionatele mondiale de ciclism 
începînd din 1937, deci în total, cu între
ruperea din perioada războiului, la 20 de 
ediții. Derksen, care intenționează să se 
retragă în acest an din activitatea competi- 
tională, este în vîrstă de 45 ani.

ECHIPA belgiană da fotbal T.C. Terne- 
ghen a repurtat prima sa victorie după o 
activitate competițională do trei ani. De 
fericire, jucătorii au lăsat să le fie tatuat 
pe cor» scorul -istoricului" meci : 2—D.

MEDICUL finlandez Lâfgren recomandă 
boxul ca un mijloc de... înfrumusețare, 
chiar și pentru femei. Este vorba însă de 
folosirea unor mănuși speciale, umplute cu 
aer comprimat, ale căror lovituri acționea
ză ca un masaj, îmbunătățind considerabil 
circulația sînaelui

ATLETUL polonez Zdzislaw Krzyszkowiak, 
campion olimpic și fost deținător al recor
dului mondial la proba de 3000 m obsta
cole, muitiphi campion european Ia semi- 
fond, și-a încheiat cariera competițională.

Participare valoroasă la campionatele internaționali 
de tenis de masă ale Iugoslaviei 

Sportivii rornînî susțin astăzi primele meciuri
LJUBLJANA, 6 (prin telefon de la 

trimisul nostru special). După 26 de 
de călătorie ok trenul*  delegația 

sportivilor romînl a sosit marți seara 
la Ljubljana. Puțin timp de la sosire, 
am putut constata că cea de a XIF-a 
ediție a campionatelor internaționale de 
tenis de masă ale Iugoslaviei constituie 
o competiție de valoare, care atinge 
nivelul unui campionat european. Pe lis
tele de înscrieri ale întrecerilor, figu
rează 14 țări, însumînd 130 de jucă
tori și jucătoare, lată care stnt aceste 
reprezentative și numele cele meu repu
tate pe plan sportiv international: An
glia (Diana Rowe, Mary Shannon, fina
liste la ultima ediție a campionatelor 
mondiale de la Praga), Austria, Bulga- 

| ria, Cehoslovacia (Luzova, Stanek, 
Miko), Franța (Gerard, Cher gut — 
campion la simplu, Ainouretti), Grecia, 
Ungaria (Eva Foldi, Erji Ileiritz, Sar- 
lota Lucacz, Zoltxai Berczik, Roszas, 
Pignifki), R.D. Germană (Lemke, Vic
big), R.F. Germană (Scholler), Polonia 
(Novorita, Schmit, Kalinski, Kuzins ki), 
U.R.S.S. (BalaișiOe, Rudnova, Amelin, 
Novikov), Suedia (Alser, Johansen, 
Bernhardt), Iugoslavia (Korpa — cam
pion la simplu pe 1963), Markovici II, 
Veșko, Hrbu-d; Iugoslavia prezintă șt 
o a doua formație în concursul pe echi-

® Selecționata de fotbal a Italiei a 
susținui la Florența un meci de antre
nament cu echipa olimpică italiană, în 
vederea partidei retur (10 noiembrie 
la Roma) cu echipa U.R.S.S., în „Cupa 
Europei*.

Prima reprezentativă italiană a cîș- 
tîgat cu 2—0 (2—0) prin golurile
înscrise de Rivera și iMenichelli. For
mația Italiei a fost următoarea: 
Sarti — Robotti, Facchetti — Guar- 
nîerî, Salvadore, Trapattoni — Orlan
do, Bulgarellî, Mazzola, Rivera, Men- 
nichelli.

• Echipa de fotbal a U.R.S.S. a ple
cat în Franța, în vederea unui joc de 
verificare Ia Toulouse cu formația lo
cală din prima ligă a campionatului 
francez. Pentru meciul cu Italia au 
făcut deplasarea următorii Jucători: 
lașin, Urușadze (portari), Sesternev, 
Suștikov, Korneev, Krutikov, Glotov 
(fundași), Voronin, Logofet, Korolen- 
kov (mijlocași), Metreveli, Cislenko, 
Ivanov, Ponedelnik, Malafeev, Husai
nov, Meshi (înaintași).
• Duminică a fost zi de repaus în 

campionatul unional de fotbal, dar 
spectatorii din Moscova au asistat la un 
interesant meci între selecționata o- 
limpică a U.R.S.S. și campioana țării, 

mondial francezul Michel Jozy. El a 
realizat timpul de 3:49,6 fiind urmat 
de Jazy la 4 zecimi de secundă. Este 
pentru prima oară după 26 luni cînd 
lazy este învins tntr-o probă disputa
tă pe pistă.

Erzyszkowiak, care este în vîrstă de 34 de 
ani, va deveni antrenor de atletism la 
clubul „Zawisza" din Bydgoszcz.

FOTBALUL se bucură de popularitate șl 
în Groenlanda. După ce a jucat în depla
sare fn localitatea Upemavik, o echipa de 
eschimoși a călătorit timp de 5 zile, prin 
viscol, în sănii trase de cîini șl reni, pen
tru a se reîntoarce în satul natal.

LA 9 NOIEMBRIE are loc festivitatea 
Inaugurării patinoarului olimpic de la 
Innsbruck, care va găzdui o parte a între
cerilor viitoarei ediții a Olimpiadei albe. 
Cu acest prilej se va desfășura un meci de 
hochei pe gheață între selecționata orașului 
Innsbruck și echipa SC Bad Toelz precum 
și o demonstrație a celor mal buni pati
natori artistici din Austria.

FEDERAȚIA internațională de handbal în 
7 a anunțat că a aprobat planul de desfă
șurare a turneului final al celei de a 5-a 
ediții a campionatelor mondiale, care se 
va desfășura între 6 și 15 martie, anul 
viitor, în R. S. Cehoslovacă. La această 
competiție s-au înscris echipe din 26 de 
țări. R. P. Romînă, deținătoarea titlului 
mondial, s-a calificat din oficiu pentru 
turneul final.

ORGANUL OFICIAL al federației elvețiene 
de schi, „Ski Ill u str 6", a publicat recent un 
articol sub un titlu care a trezit multe ne
dumeriri „S.O.S." In realitate, era vorba de 
o chemare scumpă amicilor zăpezii : .Si
lence, Oxygene, Solell" (Liniște, Oxigen. 
Soare). 

pe) șl Rominia (Maria Alexandru, Ell 
Consxtantinescu, Catrinel Folea, Radi 
Ne gules cu. Dorin Giurgiucă).

Campionatele încep joi cu probele p 
echipe, sistem Corbillon (patru simpli 
și un dublu) atît la fete cit și l 
băieți. La fete participă 12 echip*  
Echipa noastră este programată cu i» 
vingătoarea din partida Cehoslovacia — 
R.D. Germană și, în continuare, in ca 
de victorie, va întilni în semifinale i 
chipa R.F. Germană, Iugoslavia I sai 
Bulgaria. Cealaltă echipă cap de seri 
este Ungaria (care trebuie să întîlneasc 
Anglia). La turneul de băieți, tot eb 
minatoriu, iau parte 15 echipe

Primul meci al jucătorilor noștri est 
programai în compania Uniunii Sovietic*  
In sferturi de finală putem întilni fes 
mafia R.D. Germane sau Franței, ia 
în semifinale — în caz de succes — 
Ungaria sau Suedia. Semifinalele u 
echipe au lac joi seara, iar finalele w 
neri seara. Probele individuale urmau 
să înceapă vineri, cele cinci finale fiin 
programate duminică.

In localitate se manifestă un deosebi 
interes pentru acest interesant concitri 
cele 3000 de locuri ale Sălii Expozit- 
ei fiind de pe acum vtndute pe tntreag 
perioadă a competiției.

CONSTANTIN COMARNISCHi

Spartak Moscova. Au învins olimpic 
cu 2—1 (0—1). Formația olimpică 
U.R.S.S. a fost următoarea : Kotrikad 
ze — Ponomarev, Riabov, Mudrik - 
Maslov, Turiancek — Bazilevici. Sere 
breanikov, Riazanov, Vșivțev, Bibs 
(Lobanovski).
• Echipa de fotbal a Pakistanult 

a Învins cu I—0 (1—0) reprezentativ 
Iranului tntr-un joc retur, contînd pen 
tru preliminariile turneului olimpk 
Victorioși în prima întîlnire cu 4—1 
fotbaliștii iranieni au obținut calificare 
în turul următor.

PE SCURT
• Partidele întrerupte din rundei 

5 și 6 ale turneului internațional d 
șah de la Moscova s-âu terminat c 
citeva surprize. Astfel, marele maestr 
Keres a pierdut la Simaghin iar Gli 
gorici a fost învins de Matanovici. U 
nou punct a realizat șahistul soviet: 
Antoșin, învingător în partida cu can 
pionul polonez Balczerowski. A fot 
consemnată remiza în partida Szabo- 
Pîdevski cu toate că marele mae^ 
maghiar avea la întrerupere o f
in plus. Clasamentul după 6 ru<.. - 
1. Smîslov 5 puncte; 2—3 Tal. Ar, 
toșin 4{li puncte; 4. Matanovici 
puncte; ~5—6 Vladimirov, Hort 3', 
puncte; 7—9 Glîgorici, Szabo, Sinu 
ghin 3 puncte; 10—12 Keres, Jimene; 
Pietzsch 2l/2; 13—14 Lieierson, Pîdei 
ski 2 puncte i 15. K uppers puneți 
16. Balczerowski 1 punct.

• Echipa de tenis a S.U.A. a cî: 
tigat cu 5—0 meciul cu echipa Indii 
din cadrul „Cupei Davis". In ultim 
probă de simplu, Ate Kinley l-a ir 
vins cu 10—8; 6—8; 6—2; 2—6; 6— 
pe Krishnan. In finala competiție 
echipa S.U.A. va întilni la sfîrșitt 
lunii decembrie echipa Australiei, d< 
ținătoarea trofeului.

După meciul de la Bombay, jucl 
torii echipelor S.U.A. și indiei a 
participat la un turneu care a avi 
loc la Madras. Indianul Krishnan s- 
revanșat asupra Iui Mc Kinley ț 
care l-a invins cu 6—4; 6—1.

• La Novi Sad s-a disputat întî 
nirea internațională de box dinii 
echipele rerezentative ale Iugoslavi 
și R. D. Germane. Meciul s-a încheii 
cu un rezultat de egalitate: 5—5. I 
cat. grea, iugoslavul Trifunovici !■ 
învins la puncte pe Szigmund,

• Boxerul negru Cassius Cla; 
campion olimpic la Roma (cat. sem 
grea), a fost recunoscut șalanger of 
cial la titlul mondial al cat. grt 
deținut de Sonny Liston. Meciul v 
avea loc în februarie 1964, într-u 
oraș care urmează să fie stabilit uiți 
rior.

• Selecționata de hochei pe ghea, 
a R. D. Germane și-a început turne: 
in Finlanda, înillnind la Helsinki r 
prezentativa țării. Hocheiștii finlande 
au terminat învingători cu scorul i 
3—1 (1-1! 1—0; 1—0).


