
PROLETARI DIN TOATE TARILE, r-rrmele întîlniri internaționale 
ale sezonului la hochei pe gheață

Qrgan al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R.P.Romînâ

Anul XX —Nr. 4551 Joi 5 noiembrie 1964 ★ 4 pagini 25 bani

Azi, pe stadionul „23 August4*

Un atractiv cuplaj de fotbal

• SÎMBĂTĂ SI DUMINICĂ LOTUL DE TINERET JOACĂ LA BUDAPESTA CU 
UNGARIA A • DINAMO KIEV EVOLUEAZĂ SĂPTĂMÎNĂ VIITOARE ÎN CAPI

TALĂ • CAMPIONATUL ORAȘULUI BUCUREȘTI
începe sezonul de hochei. 

Selecționata de tineret a țării 
noastre, care s-a pregătit sub 
conducerea antrenorilor Cosman, 
Petrovici și Zografi, pleacă astă- 
seară spre Budapesta, unde va 
susține o dublă partidă în com
pania reprezentativei A a aces
tei țări. Este un meci dificil pen
tru tinerii noștri reprezentanți, 
mai ales că hocheiștii maghiari 
au făcut, în ultima vreme, 
grese însemnate.

Lotul nostru de tineret, 
a susținut marți și miercuri 
ră meciuri de verificare cu
A, dînd satisfacție în ambele 
jocuri, cuprinde următorii jucă
tori :

Dumitraș și Stoiculescu (por
tari), Pană, Făgăraș, L. Vacar, 
Corduban și Scheau (fundași), 
Mihăilescu. Florescu. Ștefanov, 
Bașa, Calamar, T. Ștefan, Cio 
botaru, Ionescti, Ioanovici, Moiș 
(atacanți).

în cursui săptămînii viitoare, 
echipa noastră reprezentativă A 
primește —între II și 13 noiem
brie— vizita echipei sovietice 
Dinamo Kiev, cu care se va întîl
ni în două meciuri pe patinoa
rul din parcul „23 August".

Paralel cu activitatea interna
țională. se fac pregătiri și pen
tru competițiile interne. Astfel, 
campionatul orașului București,

ta care vor participa — cu for
mațiile complete — Steaua, Dina
mo, Știința și Voința, se va des
fășura în trei tururi : primul tur 
(3—9 dec.), cel de-al doilea 
(20 dec. — 5 ianuarie). Data tu
rului al treilea n-a fost încă fi
xată. Față de campionatul anu
lui trecut, echipele bucureștene 
vor prezenta loturi modificate.

Dinamo beneficiază de aportul 
lui Dumitraș, Șerban, Țiriac, Fă-< 
găraș, ™-------
Pană.
Vacar, 
novici.
șenesc 
jucătorii din lotul reprezentativ; 
să poată evolua la cluburile Ioe 
în această competiție. , ;

Florescu și, probabil, 
La Steaua vor apare 
I. Hollo și, probabil, Ioa- 
Datele campionatului oră-? 
au fost astfel alese încîfc

pro-

care 
sea- 
lotul

• Dinamo București — Știința Craiova (ora 13,15)
• Steaua — U. T. Ah (ora 15)

pa textiliștilor din Arad. Ambele 
echipe au evoluat în cuplajul de 
duminică, Steaua lăsînd publi
cului o bună impresie, în timp ce 
U.T.A. s-a prezentat cu serioase 
lipsuri. întîlnirile dintre aceste 
formații au prilejuit de cele mai 
multe ori dispute vii, soldate de
seori cu jocuri de calitate bună. 
Este de așteptat ca și în partida

Patru formații din categoria A 
se întîlnesc astăzi pe stadionul 
„23 August" într-un interesant 
cuplaj fotbalistic. Prima partidă, 
între echipele DINAMO BUCU
REȘTI >și ȘTIINȚA CRAIOVA 
(restanță din etapa a Vl-a), va 
începe la orele 13,15. Fără în
doială, meciul se anunță atractiv, 
dacă-1 privim prin prisma rezul

țațelor obținute duminică de cele 
două echipe. Știința Craiova, pe 
lîngă faptul că se prezintă pen
tru prima oară în fața publicului 
bucureștean, vine aureolată de o 
victorie asupra Rapidului, în timp 
ce dinamoviștii au pierdut la 
Brașov. Dornică de reabilitare în 
fața suporterilor săi, Dinamo 
București are, ținînd seama de

Fază din meciul Steaua—U.T.A. disputat în vara acestui 
an pe stadionul Republicii din Capitală.

Patru noi recorduri
de atletism la Cluj

In ultimele zile au avut 
la Cluj cîteva 
atletism. Arbitrii 
noi recorduri 
juniori: 1000 m 
2:38,3, tetratlon 
2499 ■» (60 m—8,2, 
luft-jj- ■» — 4,96, suliță ___
triatlon «.ndrei Șepci 2323 p (90 
mg—12,5, înălțime — 1,85 m,
greutate — 11,80), triatlon Sanda 
Tănase 2074 p (60 mg—9,7, înăl
țime — 1,48 m, greutate — 9,92 
m).

Cu acest prilej juniorul Andrei 
Șepci a „încercat*  un decatlon 
obținînd o serie de rezultate 
promițătoare: 100 m — 11,9,
lungime — 6,Z5, greutate — 9,76, 
înălțime—1,85, 400 m—56,4, 110
mg—16,9, disc—29,88, prăjină— 
3,30, suliță—39,87, 1500 m—-5:12,0. 
El a totalizat astfel 4690 p 
lăsînd să se Întrevadă că are 
frumoase posibilități pentru a- 
ceastă probă a probelor.

PETRU NAGHI-coresp.

loc 
de

4 
de 

Rusu

concursuri 
au notat 

republicane
Radu 
Maria Imecs 
60 mg—9,7,

- 21,33),

1,85

maturitatea jucătorilor săi, prima 
șansă în această înfîlnire.

In cea de-a doua partidă (res
tanță din etapa a V-a), care 
începe la ora 15, formația bucu- 
reșteană STEAUA va întîlni echi-

Regrupare în
ORADEA 4 (prin telefon). — 

Rundele 13 și 14 ale finalei au 
adus o sensibilă modificare în 
aspectul luptei pentru titlul de 
campioană de șah a țării. Frun
tașele de pînă acum, maestrele 
internaționale Alexandra Nico- 
lau și Elisabeta Polilironiade, 
au încetinit ritmul, per mi țin d 
o regrupare în fruntea clasa
mentului. Partida lor directă, 
disputată în seara zilei de luni, 
s-a întrerupt după o luptă dîrză.

săde astăzi după-amiază ele 
confirme aceasta.

In partidele de azi, cele patru 
echipe vor alinia, în linii mari, 
formațiile folosite în meciurile de 
duminică.

Peste 50 de „duminici 
cultural-sportive" 

la Onești
Dornici de a se recrea după 

o săptămînă de muncă, nenu- 
mărați tineri și vîrstnici parti
cipă duminica la diferite ac. 
țiuni sportive organizate de 
asociațiile din orașul Onești. 
Astfel pînă în prezent au fost 
inițiate peste 50 de „duminici 
cultural_sportive“ la care au 
luat parte mai bine de 10 000 
de muncitori, funcționari și 
elevi. Cele mai multe „dumi
nici cultural-sportive“ au fost 
organizate de asociațiile Petro
lul, Cauciucul si Chimia.

în orașul nostru turismul &- 
cupă de asemenea un loc de 
frunte în activitatea sportivă 
La cele peste 150 de acțiuni 
turistice care au avut loc pînă 
acum au participat 5 000 de 
oameni ai muncii.

AL. ANDRONESCU-coresp.

Campionatul feminin de șah al R.P.R

fruntea clasamentului finalei
Polihroniade păstrează un pion 
în plus în poziția de întrerupere, 
dar este puțin probabil că ea 
va putea valorifica avantajul. 
In runda următoare, Alexandra 
Nicolau a făcut remiză cu Ma
ria Pogorevici, iar Elisabeta 
Polihroniade cu Margareta Teo- 
dorescu.

In același timp, Gertrude 
Baumstarck a cules două vic
torii, la Victoria Vidrașc.u și 
Emilia Dima-Chiș. Cum și Mar-

mai obți- 
fața Aurei 
are șanse

gareta Teodorescu a 
nut un punct — în
Teodorescu — și mc mume 
de cîștig în partida întreruptă 
cu Catalina Stolnicu, 
posibil ca la epuizarea a 14 run
de să se formeze un pluton frun
taș de patru jucătoare cu ace
lași număr de puncte (10*/ 2) — 
Nicolau, Polihroniade, Teodores
cu și Baumstarck.

Pînă la încheierea finalei mai 
sînt de jucat încă trei runde.

este foarte

hochei se pregătesc pentru primeleIn aceste zile, echipele de
jocuri ale campionatului republican. In clișeu, fază dintr-un meci 

Steaua—Voința, din sezonul trecut

ACTUALITATEA
SPORTIVA

ÎN „CUPA CUPELOR*

Ieri dimineață s-au stabilit 
între conducerile cluburilor 
Steaua București și Dinamo Za
greb datele cînd se vor disputa 
meciurile din cadrul „Cupei Cu
pelor". Prima partidă va avea 
loc la București miercuri 18 no
iembrie, iar returul la 2 de
cembrie la Zagreb.

DUMINICĂ, ETAPA INTERE
SANTA LA „CLASICE “

Intîlnirea de lupte clasice dintre 
echipele Dinamo, Progresul șl 
C.F.R. Timișoara, care din motive 
tehnice a fost amînată, se dispută 
duminică. Reuniunea va avea loc 
în sala Dinamo, de la ora 10. A- 
ceastă întrecere este deosebit de 
importantă pentru echipele Progresul 
și C.F.R. Timișoara, care luptă pen
tru evitarea retrogradării.

CONCURS DE SELECȚIE 
PENTRU LUPTĂTORI

In vederea depistării și selecțio
nării de noi elemente de valoare. 
Federația romînâ de lupte organi-

zeazâ la Iași, în zilele de 7 și 8 
noiembrie, un concurs de selecție*  
La aceste întreceri participa luptă
tori din cadrul categoriilor semigrea 
și grea la ambele stiluri. Pînă iu 
prezent s-au înscris aproape 30 da 
participant!.

UN NOU CONCURS DE 
SCRIMA

La
sport 
nului 
curs de scrimă organizat 
ciația sportivă S.P.C.

Programul concursului a 
bilit astfel: simbâtâ, de la ___ ..
SPADA; duminică, de la ora 10,30: 
FLORETA FETE și SABIE.

La acest concurs pot participa 
sportivi de categoria a Il-a, a Iii-a 
șl neclasificați.

sfîrșitul săptămînii, sala de 
de sub tribunele stadto- 

Republicii va găzdui un 
de

fost 
ora

con- 
aso-

sta-
17—

Duminică, în Bucegi

UN MARE CONCURS 
DE ORIENTARE TURISTICA

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

campioană |Reportajul nostru O viitoare...
în curtea școlii copiii se-mpărțiseră 

în două echipe. Evident, inegale ca 
număr și forțe, pentru că mereu intrau 
„noi întăriri". Rezervele, firește, în 
curtea unei școli, sînt cu zecile.«Mingea 
de fotbal era de fapt o minge de oină. 
Dar nu aceasta era partea atractivă 
a disputei ce se angajase în curtea șco
lii de 8 ani din comuna Caealeți, raio
nul, Giurgiu. într-o tabără era și o 
fată care lovea mingea cu precizie și 
forță, dribla adversarul ca un maestru 
al balonului rotund. în fața unui ase
menea fapt ești tentat să afli mai 
multe...

...Florica Nicolae, căci despre ea e 
vorba, are doar 12 ani. E în clasa a 
șasea. Nu joacă... fotbal, în schimb face 
parte din echipa de volei și handbal 
fete a școlii. Sportul cel mai drag al 
Floricăi este însă altul: ea joacă șah 
încă din clasa întîi. A învățat, cum se 
spune „în. familie", de la tafăl ei An- 
ghel Nicolae, șoferul gospodăriei colec
tive. El i-a învățat șah pe toți cei 3 co
pii ai săi. Cea mai mică, Florica, și-a 
însușit cel mai bine acest joc, cunoaște

curtea școlii copiii se-mpărțiseră variante complicate ale maeștrilor șahu
lui, le studiază din cărți, din „Revista 
de Șah".

Cum ziceam, e cea mai tare la șah 
din familie. Din. cînd în cînd, însă, îi 
mai lasă și tatălui ei cîte o partidă, că 
altfel n-ar juca niciodată cu ea...

Adesea e invitată la sediul gospodă
riei colective. Fiindcă n-are acolo ad
versari să-i facă față, dă simultane. 
Prezența ei a făcut ca numărul șahiști
lor din gospodărie să crească. Tinerii 
Andrei Nicolae, Florin Gheorghe, Lazăr 
Chican și Niculaie Șt. Niculaie sînt doar 
cîțiva din cei mulți care fac parte 
acum, alături de ea, din asociația 
sportivă Spicul.

Dar Florica, această destoinică elevă, 
n-are adversar nici în raion. La junioa
re n-are adversare nici în regiunea 
București. La concursurile pentru șco
lari și pionieri, în ultimii 3-4 ani a 
cîștigat la rînd primul loc. Locuri frun
tașe a ocupat și în clasamentul pe țară. 
Și acestea nu sînt singurele succese ale 
pionierei Florica Nicolae. Performanța 
ei principală este alta : în carnetele ei

de note, din cei șase ani de școală, în 
dreptul fiecărei materii găsiți pe inva
riabilul „10“.

...O imagine, o secvență din viața sa
țului contemporan. Un crîmpei care se 
materializează pe fondul altor imagini, 
ce capătă valoare de simbol. Vă amin
tiți de Darie, eroul din „Desculț" al 
lui Zaharia Stancu ? De ceilalți copii 
din cărțile scriitorului, care cutreierau 
satele din aceste părți ale cîmpiei Du
nării.

„Cete df copii zdrențuiți și amefiti 
de foame rătăcesc intre sate, se hrănesc 
cu apă, visează păduri in care cresc 
ptini, organizează expediții pentru a 
căuta mure, culeg boabele de gria scu
turate din vagoane... Uneori cete de 
țărani cu plozi și boccele pornesc spre 
orașe ca să caute de lucru și sfirșesc 
intinzind miinile pe la răsplătii..."

Două imagini, două lumi, două exis
tențe...

VASILE CĂBULEA

Duminica dimineața se va desfă
șura la poalele masivului Bucegi 
concursul de orientare turistică do
tat cu două trofee, „Cupa Carpați- 
și „Cupa Construcția'. Plecarea în 
cele două trasee se va da din 
preaima Căminului Alpin din Buș
teni. Unul dintre trasee va trece pe 
„Munticelul iar celălalt pe la Gara 
Dihamului. La concurs — (organizat 
de clubul sportiv raional Flacănxi 
din Capitală) — vor participa peste 
40 de echipe din cluburile bucureș
tene și din 
paiținînd de 
care, P.T.T., 
nătatea etc.

asociațiile sportive a- 
clubul Flacăra, printre 
Meteorul, Spicul, Să-

O IMPORTANTA CONSFA- 
TUIRE A ARBITRILOR DE 

VOLEI DIN CAPITALA

Mîine. vineri 6 noiembrie, 'ora 
19, va avea loc, în sala de ședințe 
a asociației sportive Sănătatea, o 
importantă consfătuire, la care 
sînt invitați toți arbitrii de volei 
din București. Vor fi discutate, cu 
acest prilej — în vederea apropia
tei lor introduceri și la noi în 
țară — noile reguli de joc adop
tate de congresul Federației inter
naționale de Volei ținut la Tokio. 
în zilele Jocurilor Olimpice. Re
feratul va fi prezentat de către 
C. Armășescu, membru în Comi
sia internațională de arbitri a 
F.I.V., care a participat la con
gresul din capitala Japoniei. ___ ,
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handbal
99 Cupa de iarnă" se va disputa in 11 centre

A

I

COMENTARII LA ETAPA DESFĂȘURATĂ DUMINICĂ IN CATEGORIA C
(seria Sud), Victoria P. Neamț — DL 
namo Moldova Iași (seria Est), Mine
rul C. Lung — Electroputere Craiova 
(seria Vest), Unirea Dej — FI. roșie 
Oradea (seria Nord). Iată, de pildă, 
cum caracterizează. această partidă 
corespondentul nostru din Dej, A. Kon- 
trai: „A fost un joc de bun nivel teh
nic, rapid, cu multe faze aplaudate de 
public. Singurele deficiențe sînt legate 
de organizatori: la teren nu există
încă tabelă de marcaj". Tot la capi
tolul jocuri bune pot fi trecute și me
ciurile : A.S. Aiud — Forestiera Si- 
ghet, Metalurgistul B. Mare — I.R.A. 2 
Tg. Mureș, Rulmentul Brașov — Uni
rea Răcari, Portul Constanța — Mari
na Mangalia, Progresul Alexandria — 
Electrica Constanța și Minerul Anina 
•— Tractorul Corabia. ,

Mult mai... cuprinzătoare este însă, 
din păcate, lista jocurilor care au ne-

In campionatul categoriei C s-au 
desfășurat duminică jocurile etapei a 
VIII-a. Cercetînd clasamentele vom ve
dea că liderii au rămas pe poziții, 
dar în timp ce Rulmentul Brașov (seria 
Sud) și C.F.R. Arad (seria Vest) s-au 
mai distanțat cu un punct, Faianța 
Sighișoara (seria Nord) nu mai con
duce cu autoritate, deoarece a pierdut 
meciul cu Gicria Bistrița. In seria 
Est Foresta Fălticeni îșî menține avan
sul de un punct, asupra echipei Cea
hlăul din Piatra Neamț.

La polul opus, dintre cele patru co
dașe înaintea etapei a VIII-a, numai 
Metalurgistul Baia Mare (seria Nord) 
a reușit să ...paseze lanterna. Intr-ade
văr, în urma categoricei victorii (6—0) 
realizată în jocul cu I.R.A. 2 Tg. Mu
reș, metalurgiștii au săltat patru locuri. 
In schimb, fotbaliștii din Tg. Mureș, 
învinși la acest scor, au trecut pe ulti
mul loc.

★

serie de par- 
disputate, d° 
au satisfăcut

în această etapă o 
au prilejuit jocuri 
nivel tehnic, care

Și
tide
bun
publicul spectator. De frumoase apre
cieri din- partea corespondenților noș
tri s-ara. bucurat următoarele meciuri: 
Flacăra roșie Buc. — Metrom Brașov

DUMINICĂ, 
ÎN CAPITALA

Meciurile de fotbal programate du
minică în București se vor disputa după 
următorul program :

StadkMiu.1 „23 August" ora 13,15: 
PROGRESUL BUCUREȘTI — POR
TUL CONSTANȚA (j); ora 15: PRO
GRESUL — RAPID (cat. A); teren 
HI, ora 10: METALUL BUCUREȘTI 
— C.S.S. BUCUREȘTI (j>; teren IV, 
ora 10: VIITORUL ELECTRONICA 
BUCUREȘTI — FLACARA ROȘIE 
BUCUREȘTI (j).

Teren Gloria, ora 10: METALUL 
BUCUREȘTI — C.F.R. ROȘIORI 
(cat. B).

Stadionul Giulesti, ora 10: TEHNO- 
METAL BUCUREȘTI — TEXTILA SF. 
GHEORGHE (cat. C); ora 11,45: TEH- 
NOMETAL BUCUREȘTI — .........
Cl MP 1 NA (j).

Stadionul Politehnica, ora 
1NTA BUCUREȘTI — 
BUCUREȘTI (j).

Teren Steaua, ora 11 : 
BUCUREȘTI — FLACĂRA 
0).

POIANA

11 : ȘTI- 
D1NAMO

STEAUA
M0REN1

De la I. E. B. S.
® Pentru

— ȘTIINȚA
U.T.A. de azi,

Pronosport • Pronoexpres • Pronosport

Pregătiri pentru noul campionat

In careul de 16 m, al jucătorilor de la Electrica Fieni (tricouri albe). Fază 
din meciul Dinamo Victoria București—Electrica Fieni (2—1),

Foto : Nic. Tokacek

Ca bilanț la etapă: jocurile slabe, 
atitudinile nesportive umbresc cele cîte- 
va partide desfășurate în condition î 
normale și care au satisfăcut publicul 
spectator. Reînnoim, dec.i, apelul adre
sat antrenorilor și conducerilor de sec
ții : mai multă atenție pregătirilor, mai 
multă atenție muncii educative!

mulțumit pe ceî prezenți în tribune. 
Iată spre edificare spicuiri din cores
pondențele telefonice: „Meci de slab 
nivel tehnic. Ambele echipe au prestat 
și un joc dur“. (Electromotor Timi
șoara — Pandurii Tg. Jiu); „Joc anost, 
cu execuții tehnice imprecise și cu pu
ține șuturi Ia poartă. Fotbaliștii din 
Fieni au acționat nervos și dezorgani
zat* * * 11 *. (Dinamo Victoria — Electrica 
Fieni); „Joc confuz, care a nemulțumit 
publicul" (Foresta Fălticeni — Rul
mentul Bîrlad); „Meci de slabă factura 

cuplajul de fotbal DINAMO 
CR/IOVA și STEAUA — 

_____ . "i, de la ora 13,15. de pe 
stadionul „23 August*4, biletele se găsesc 
la ’ ■» obișnuite.
• înu^t-.iici de mîine, aceleași case de 

bilete vînd bilete pentru jocul de fotbal 
PROGRESUL — RAPID din 8.XI. de pe 
stadionul „23 August“.

<d Casele de bilete din str. Ion Vidu 
și Pronosport, calea Victoriei nr. 2, vînd 
și bilete pentru cuplajul de box META
LUL — I.C.O GALAȚI și PROGRESUL 
__ DINAMO din 7.XI. din- sala Floreasca.
• Patinoarul artificial din parcul 

,^3 August" este deschis pentru patinaj 
public azi și sîmbătă orele 17 și 19 
și duminică orele 10 —13 și 15 —17. 
Se închiriază ghete cu patine.

& La patinoar funcționează un curs de 
inițiere în patinaj pentru copii între 
6 și 14 ani. înscrieri și informații la 
patinoar

Frog ramul concursului PRONO
SPORT de duminică 8 noiembrie cu
prinde 5 meciuri din cadrul catego
riei A, trei meciuri din categoria B 
a -campionatului nostru și 4 partide 
din capinoatul italian, divizia A.

Dintre partidele de categoria A, in,- 
duse în program, un interes deosebit 
îl stîrnește meciul Frogre-sul—-Rapid. 
Progresul, deși deține locul 12 în 
clasament, speră să facă un joc fru
mos, așa cum a reușit de multe ori 
în compania Rapidului.

La fel de interesantă se dovedește 
și întîlnirea Știința Cluj—C.S.M.S. 
lași.

Dintre cele trei partide de catego
ria B, mai interesantă este cea dintre 
Recolta Cărei și Industria eîrmei Cîm- 
pia Turzii.

lată programul concursului PRONO
SPORT de duminică:

(Petrolul—Știința Craiova
Progresul—Rapid
Știința Cluj—C.S.M.S. Iași
Dinamo Pitești—Crișul Oradea
Farul—U.T.A.
C.S.M. Reșița—Jiul
Recolta Cărei—Ind. sîrmei C. Turaii
C.S.M. Sibiu—Știința Timișoara 
Fiorentina—Juventus
Lanerossi—Lazio
Roma—Bologna
S amp d o ria—Mila n,

In ediția 1963—1964 a campionatu
lui categoriei C, Metalul Fitești a a- 
vut o comportare bună. Rezultatele 
înregistrate de-a lungul acestei între
ceri au făcut ca la sfîrșit formația 
să se

Ce
După 
cheie
Vest 
opt meciuri jucate. De ce? Nu este 
oare același antrenor? Nu sînt aceiași 
jucători? Ba 
cauzele?

Din capul 
biroul secției 
Pitești și-a încetat activitatea o dată 
cu plecarea tovarășului care era a- 
tunci președinte,iar conducerea asocia-

Se aduce la cunoștința partieipanți- 
lor că toate tragerile PRONOEX- 
PRES și LOTO-CENTRAL din luna 
noiembrie au loc în București.

PBONOEXPKES
La tragerea concursului 

45 din 4 noiembrie 1964, au 
urnă următoarele numere :

11 noiembrie 1964 în București.
Premiul de 25.000 lei de la concursul 

Pronoexpres nr. 44 din 28 octombrie 1964 
a revenit participantului Bolboroș Dumitru 
din Galați.

1OTO-CENTRAL
Premiile tragerii Loto-central din 30 oc

tombrie 1964, întregi și sferturi.
Premiul suplimentar I: 1 variantă întreg 

a 42.193 lei și 3 variante sfert a 10.548 lei; 
Premiul suplimentar II: 1 variantă a 8.438 
lei și 3 variante a 2.109 lei; Categoria I: 
2 variante a 19.111 lei și 9 variante a 4.777 
Iei; Categoria a Il-a: 15 variante a 4.165 
lei și 18 variante a 1.041 lei; Categoria a 
IlI-a: 34 variante a 1.775 lei și 47 variante 
a 443 lei; Categoria a IV-a: 50 variante a 
1.279 lei și 54 variante a 319 lei; Categoria 
a V-a: 72 variante a 912 lei și 68 variante 
a 228 lei; Categoria a Vl-a: 118 variante 
a 507 lei și 168 variante a 126 lei; Cate
goria a Vil-a: 122 variante a 474 lei și 
197 variante a 118 lei; Categoria a VIII-a: 
189 variante a 319 lei și 260 variante a 
79 lei.

Premiul suplimentar I întreg în valcare 
de 42.193 lei a fost obținut de participantul 
Muscă Ion din Tg. Mureș.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sporU

Cristian Suciți, V. Enache, Mihai Bu* 
citi mea nu p.a. sînt fruntași nu numai 
pe terenul de sport, ci și la locul lor, 
de muncă.

In obținerea acestor rezultate frtt-. 
moașe, un rol de seamă l-a avut in-» 
structorul voluntar Eugen Popescu. El, 
a introdus în echipa de juniori numai 
pe acei tineri, cu note bune la învăs 
lătură. Tn timpul campionatului, E. Po-% 

pescu controlează periodic 
situația la învățătură "s 
intervine acolo 
cazuL

Conducerea 
fotbal Metalul 
sprijină munca de instruire 
și educare a juniorilor.

lata, în fotografie, ju-i 
niorii de la Metalul Tîr-i 
goviște: de la stingă la 
dreapta, sus: M. Pană,
1. Marinescu, 1. Ivăr, 
Enache, V. Pîrvu, E. De- 
inuth, Cr. Suciu, I. Ciob a-, 
nu,E. Popescu (antrenor): 
în genunchi : 1. Bărbu-
lescu, 1. lonescu, M. Bu- 
ciumeanu, 7. Crăciuuescu, 
A Vasilescu; jos : Al. lo
nescu, C. Pîrvu.

M. AVANU — coresp.
Foto:
ing. V. PANAITESC®

NOTE 0... PERFORMANȚĂ: 3 PUNCTE ÎN 8 MECIURI

claseze pe un onorabil loc 5. 
se întîmplă însă anul acesta? 
opt etape Metalul Pitești în- 
plutonul echipelor din seria 

realizînd doar trei puncte din

da. Atunci, care sînt

locului trebuie spus că 
de fotbal de la Metalul

Prono-expres 
fost extrase

19 33 12 49 25 30
Numere de rezervă : 24 41
Fond de premii : 581.154 lei.
Tragerea următoare va avea loc miercuri

tehnică, presărat cu durități". (Arieșul 
Turda — Chimica Tîrnăveni); „4 000 de 
spectatori au plecat dezamăgiți de jo
cul practicat de liderul seriei Nord, 
Faianța Sighișoara. Atacul sighișore- 
nilor n-a tras, în 90 de minute, nici 
un șut la poartă! In min. 75, porta
rul oaspeților, Damian, a fost eliminai 
pentru injurii aduse arbitrului". (Gloria 
Bistrița — Faianța Sighișoara).

Dar echipele noastre de categoria C 
se mai „remarcă" șî printr-o serie de 
acte nesportive. Iată ce ne transmit co
respondenții noștri din Călan și Sa- 
lonta : „Arbitrul Gh. Lungan (Buc.) 
a trebuit să fluiere sfîrșitul partidei cu 
cîteva minute mai devreme, deoarece 
jucătorii echipei Metalul Tr. Severin 
au refuzat, timp de 3 minute, să re
pună mingea în joc la golul victorios 
înscris de gazde în min. 84“. (Victo
ria Călan — Metalul Tr. Severin),

(După relatările coresponden
ților noștri: I. Ciocșan, N. To- 
cacek, N. Lazăr. P. Lazăr, D. 
Deac, A. Tuza și Gh. Cotrău)

ției (președinte: Ion Dumitru) nu s-a 
preocupat să-i găsească un înlocuitor. 
Și astfel, nimeni nu s-a mai ocupat 
de echipa din categoria C. Dar nu 
acesta este motivul principal pentru 
care formația merge din ce în ce mai 
slab. In ultimul timp antrenorul Cons
tantin Socec nu a mai desfășurat an
trenamentele la nivelul cerințelor. 
Deși au trecut opt etape de la înce
perea campionatului, antrenorul Soceo 
nu a reușit nici pînă acum să-și în
tocmească documentele de planificare 
pe baza cărora să desfășoare procesul 
de instruire a fotbaliștilor. în cadrul 
echipei nu mai au loc — așa, ca altă 
dată — analizele meciurilor disputate. 
Făcînd tot timpul naveta Bueurești- 
Pitești și venind numai Ia antrena
mente, antrenorul Socec nu cunoaște 
comportarea jucătorilor Ia locul de 
producție, ca și în viața lor de zi cu 
zi. 1

Pentru a ne da și mai bine seama 
de modul cum decurg antrenamentele, 
marți 27 octombrie a.c. am fo«t la 
terenul echipei. La ora 15 trebuia să 
înceapă antrenamentul. Erau prezenți 
patru jucători, 
au mai venit 
a 6OiSit 
fotbaliști

După 30 de minute 
trei, iar la ora 16,45 
antrenorul. Cei șapte 
început „pregătirile*nr.

F.R.H.“ la seniori 
popular" la ju-

vor desfășura, ca 
etape: pe centre,

17

— Spicuiri din
După eum am anunțat, la 

iembrie va începe „Cupa de 
competiție menită să asigure echipelor 
de seniori și juniori continuarea ac
tivității în timp-ul iernii. In joc sînt 
două trofee: „Cupa 
și „Cupa Sportul 
ni ori.

• In trecerile se 
de obicei, în trei 
in te rce-n.tr e și finală.

• Prima etapă, pe centre, va avea 
loc între 15 noiembrie și 24 ianuarie 
la seniori» între 15 noiembrie și 
ianuarie la juniori.

• Sistemul de disputare este 
clasic: jocuri tur-retur într-una 
mai multe serii, 
rul echipelor înscrise. In cazul cînjd 
se joacă pe două serii, echipele -cîști- 
gătoare vor disputa o finală pentru 
a desemna reprezentanta centrului. Re
gulamentul competiției precizează însă 
că etapa de centru organizată cu 
mai puțin de 6 echipe sau desfășu
rată neconform prevederilor stabilite 
de federație, nu va da drept echipei 
cîștigătoare de a participa la etapa 
următoare.

cel 
sau 

în raport cu mimă-

BUCUREȘTI. — Astă -seară, înce
pând de la ora 18, în sala din parcul 
sportiv de pe șoseaua Ștefan cel Mare, 
au loc meciurile etapei a doua a 
„Cupei Dinamo*,  competiție de verifi
care organizată în vederea noului 
campionatul republican de categorie A. 
in program — partidele Rapid—Con
structorul Brăila și Dinamo—Steaua.

BRAȘOV. — Antrenamentele echipei 
masculine Știința pen.tru campionatul 
categoriei A, seria a Il-a, care începe 
la 8 noiembrie» s-au desfășurat cu 
deosebită seriozitate, de patru ori 
săptămînal în sala Armatei, la ele 
participîn-d, sub conducerea prof. 
N. Boș, 11 jucători: Avram, Bidian, 
Buzeseu, Furtună, lonescu, Muller, Ni- 
culescu, Tănase, Timofte, Simion și 
Victor, ultimul transferat de la Trac
torul. In perioada pregătitoare, Știiji- 

meciul următor. După 45 de 
antrenamentul s-a încheiat, 

că începuse să se întunece... 
insuccesele nu sînt întimplă-

pentru 
minute
pentru

Deci 
toare.

Consiliul asociației sportive Metalul 
și C.S.O. Pitești trebuie să ia măsuri 
urgente pentru îndreptarea situației. 
De asemenea, 
fotbal este datoare să intervină, 
analizeze 
(mai bine 
fotbal a

comisia regională de 
să 

modul în care activează 
zis nu activează) secția de 

asociației sportive Metalul.

ILIE FEȚEANU 
melodist La Consiliul regional 

UCFS Argeș

TINERE SPERANȚE
întotdeauna creșterea juniorilor a fost 

în atenția secției de fotbal de la Me
talul Tîrgoviște. De-a lungul anilor, 
serii întregi de jucători și-au începui 
activitatea pe terenul din orașul nostru. 
In 1953 juniorii de la Metalul Tîrgo
viște au fost campioni ai țării.

Azi, juniorii de la Metalul Tîrgoviște 
activează cu succes în cadrul seriei a 
IV-a a campionatului republican, iar 
tineri ca Ion Marinescu, Cornel Dinu,

regulamentul competiției
15 Uo-
iamă“,

Această primă etapă va fi or
ganizată în următoarele centre ; 
București, Brașov, Ploiești, Constanța, 
Clu}, Tg. Mureș, Timișoara, Oradea, 
Baia Mare, Craiova și Bacău. C®mi- 
siile regionale Banat, Floiești și Bra
șov, precum și -di-u alte regiuni vor 
organiza etapa și în alte centre din 
cuprinsul regiunii, care dispun de săli 
corespunzătoare. In acest caz, echipa 
care va lua parte la etapa următoare 
va fi desemnată în urma unor jocuri 
(eliminatorii sau sistem turneu) în
tre cîștigătO’arelc pe centre.

• Etapa intercentre se va disputa 
la 6—-7 și 13—14 februarie Ia seniori, 
între 31 ianuarie și 7 februarie la 
juniori. Turneul final: 19—21 februa
rie (seniori la Cluj, senioarele la 
Reșița) și 26—28 februarie (juniorii 
la Brașov și junioarele la Timișoara),.

• O modificare importantă în re-, 
gulamemt: la turneele finale vor lua 
parte oîte trei echipe, calificate din 
etapa inter-centre, plus echipa clasată 
pe locul I în centrul care deține 
Cupa respectivă.

ța a susținut mai multe jocuri de veri
ficare în -compania Tractorului din 
localitate și Petrolului din Ploiești., 
(TIBERIU MANIU-coresp.).

SIBIU. — Recent, voleibalistele de 
la C.S.M. au primit vizita echipei 
Dinamo București, cu care au jucat 
patru partide, toate terminate cu 
victoria lor: C.S.M. I—Dinamo I 3—2 
și din nou 3—2, C.S.M. II—Dinamo II. 
3—0 și 3—1. Formații; C.S.M. I —- 
Fleșeriu, Kiss, Mirion, Feneehiu, Ro
man, Weither; C.S.M. II — Vulcu, 
Vameșiu, Herman, Reich, Mojneagu, 
Lengheriu; Dinamo I — Schreiber, 
Ștefăneseu, Șorban, Herișanu, Nodea, 
Vanea Lucia; Dinamo II — Militaru, 
Belgea, Pașek, Gkeorghiescu, Denie- 
triad, Totoreanu. (ILIE 1ONESCU-. 
-coresp.).

CRAIOVA. — La „Cupa Electro- 
putere*,  organizată pentru aprecierea 
nivelului atins în pregătire de echipa 
masculină locală, au participat, în a-, 
fără de Ele-ctroputere, încă două for
mații din seria a 11-a a categoriei A: 
Știința Fetroșeni și Metalul Pitești.; 
A cîștigat echipa din Fetroșeni, 
vingătoare 
două ori 
două ori 
mată de 
Metalul), 
fără nici

în,- 
(<le 
de 

ur
ca

în toate întîlnirile
2— 1 cu Electroputere și
3— 0 cu Metalul Pitești), 
localnici (3—0 și 2—1 
Pe ultimul loc — piteștenii, 
o victorie. (VENERU SĂN-,

D U LE S C U-co r e s p.).
CÎMPIA TURZil. — In două me

ciuri de verificare a pregătirii, volei
baliștii de la Industria sîrniei, din 
seria a Il-a a categoriei A, au întîl- 
uit formația Minerul Baia Mare din 
seria I. Localnicii au cîștigat ambele 
partide, prima cu 3—1 și a doua cu 
3—0. (P, ȚONE — coresp.).

Și
unde este

secției de
Tîrgoviște



„Cupa Dinamo" la rugbl OLIMPIADA DE ȘAH

jocuri de bună calitate in prima etapă Primele rezultate ale preliminariilor
Din cele 4 meciuri programate ieri, 

tn cadrul etapei I a „Cupei Dinamo" 
nu s-au jucat decît două: Dinamo — 
Steaua și Lotul R.P.R. — Gloria. Par
tida Progresul — Grivița Roșie s-a 
amînat, din motive obiective, pentru 
vineri (teren Progresul, ora 15), în 
timp ce meciul Constructorul — Rul
mentul nu s-a mai jucat, deoarece rug- 
biștii din Bîrlad nu s-au prezentat.

Pe stadionul din Șos. Ștefan cel 
Mare. Dinamo a primit replica forma
ției Steaua. în pofida faptului că am
bele echipe au fost lipsite de aportul 
unor titulari ailati în lot, partida s-a 
ridicat la un bun nivel. Și Dinamo 
și Steaua au manifestat multă poftă 
de joc. Aceasta explică și abundența 
de acțiuni pe treisferturi ca și pe îna
intare, unele finalizate de o manieră 
spectaculoasă. începutul a aparținut 
dinamoviștilor, mult mai mobili. Ari
pile, mat ales, au zburdat pe tot tere
nul. hărțuind apărarea formației Steaua, 
care nu s-a lăsat înșelată decît o sin
gură dată, de artificiile treisferturilor 
adverse, îngăduind lui Călărașu să 
realizeze o splendidă încercare. Iacob 
a transformat și... Dinamo — Steaua

In jurul
LUNA viitoare reprezentativa de box 

* R.S.F. Iugoslavia va susține cîteva 
întîlniri internaționale. Astfel, la 15 de
cembrie selecționata A va întîlni la Ber-

H. Herrera despre meciul 
de la Brasov

MILANO 4 (Agerpres). — Echipa 
de fotbal Internazionale Milano își 
continuă pregătirile în vederea meciu
lui pe care-1 va susține la 11 noiem
brie pe stadionul „San Siro“ din loca
litate cu echipa Dinamo București, în 
cadrul turului doi al „Cupei campioni
lor europeni". înaintea antrenamentu
lui de marți, Heienio Herrera, cunoscu
tul antrenor al milanezilor, care a vizi
tat Romînia și a urmărit duminică me
ciul Steagul roșu Brașov — Dinamo 
București, a făcut următoarea decla
rație reprezentanților presei sportive: 
„Viitorii noștri adversari sînt buni fot
baliști. In mod speciat mi-a plăcut a- 
ripa dreaptă Pîrcălab pe care-1 consi
der ca unul dintre cei mai valoroși ju
cători europeni. In echipă mai figu
rează cîteva elemente de clasă. Cred 
că Internazionale se va putea impune 
în meciul de la Milano. în revanșă, 
Dinamo va fi, fără îndoială, la 3 de
cembrie un adversar redutabil".

Dawn Fraser 
nu se retrage!

Intr-o declarație făcută reprezentan
ților presei sportive din Melbourne, 
renumita campioană olimpică de înot 
Dawn Fraser, învingătoare în proba 
de 100 m liber la ultimele trei Olim
piade, a spus că ea nu se va retrage 
încă din activitatea competițională. 
Fraser a declarat că va participa cu 
siguranță la Jocurile Commonwealth, 
care vor avea loc-în 1956, în Jamaica.
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CAMPIONUL MONDIAL de 
box la toate categoriile, Cas
sius Clay, a găsit*  o nouă for
mulă de pronostic în legătură 
cu meciul său de la 16 noiem
brie împotriva lui Sonny Lis
ton: „II voi învinge pe Liston, 
tot atît de categoric cum îl 
va învinge președintele John
son pe senatorul Goldwater în 
cadrul alegerilor prezidențiale. 
Pot, să și precizez că-l voi face 
k-,0. pe Sonny în minutul 2 
al reprizei a 9-au.

1 Redacția și administrația: sir. Vasile Conta nr. 16, telefon 11.10.05, interurban 72 și 286. Telex; sportrom buc. 180. Tiparul; |. p. .Informația", str. Brezoianu, 23—25.

Prima parte a pronosticului 
lui Clay s-a adeverit.

„CUPA OLIMPICA*  creată în 
1907 de Pierre de Coubertin, a 
fost decernată orașului Tokio 
pentru strădaniile entuziaste 
depuse de oficiali și de popu
lație în pregătirea și organiza
rea celei de a XVIII-a ediții a 
Jocurilor Olimpice. Hotărîrea 
aceasta a fost luată în unani
mitate la o reuniune extraor
dinară a Biroului C.I.O.

CANOTORUL Peter Neusel, 
din echipa unită a Germaniei 
a vrut să se întoarcă acasă i- 
mediat ce a primit trista veste

5—0. A fost apoi rîndul rugbiștilor 
de la Steaua să accelereze ritmul și 
să înscrie, tot o încercare, prin Băr- 
bălău, de asemenea, transformată de 
Merghișescu: 5—5, scorul primei re
prize. La reluare asistăm la lungi pe
rioade de espectativă cu acțiuni prin 
surprindere, de ambele părți. La o ast
fel de acțiune, Dinamo preia condu
cerea prin Belanu, autorul unei încer
cări (netransformate). Jocul se animă. 
Rugbiștii de Ta Steaua sînt hotărîți 
să nu dea adversarilor lor satisfacția 
unei victorii. Și, într-adevăr, ei reușesc 
să modifice scorul prin Al. Ionescu (lo
vitură de pedeapsă). Dar, cu cîteva 
minute înainte de terminarea partidei, 
Iacob a adus din nou în avantaj XV-le 
dinamovist, transformînd o lovitură de 
pedeapsă: 11—8, scor final. A condus 
D. Zamfir, cu scăpări. Nefiind ajutat 
de arbitri de margine (absenți la acest 
joc 1 ?), el a anulat dinamoviștilor două 
încercări (autori Cîndea și Călărașu). 
O „scăpare" a organizatorilor reper
cutată asupra propriei echipe...

In celălalt meci al etapei, Lotul 
R.P.R. a dispus de Gloria cu scorul de 
33-9 (14-6).

t. st.

ringului
lin reprezentativa R. D. Ger
mane. în aceeași zi, echipa de tineret 
a Iugoslaviei va întîlni selecționata 
R. P. Ungare. în vederea acestor întîl
niri, antrenorul federal, Toma Hladani, 
a alcătuit următorul lot de boxeri.: 
Ljubomirovici, Mehovici, Rankovici, 
Benecun, Pussakar, Jelacici, Spadovaf, 
Benedek, Milanovici, Pavici, Tamassi, 
Jelesici, Dimici, Milivjevici, Sreteno- 
vici, Damianovici și alții.

CUNOSCUTUL boxer negru Ray Su
gar Robinson, fost campion al lumii la 
cat. mijlocie, va evolua din nou la 
Paris. El se va întîlni la 14 decembrie 
pe ringul din Palatul sporturilor cu 
spaniolul Luis Folledo, învins anul tre
cut înainte de limită de campionul eu
ropean Laszlo Papp (R. P. Ungară).

SCURTE ȘTIRI
• La 31 ianuarie va avea loc la 

St. Sebastian tradiționalul cros inter
național. La această ediție și-au anun
țat participarea, printre alții, campio
nul olimpic de maraton, etiopianul 
Bikila Abebe, campionul olimpic în 
proba de 10 000 m, Mills (S.U.A), 
Wolde (Etiopia) și Heatley (Anglia), 
clasat pe locul doi la maratonul de la 
Tokio

• Cunoscutul atlet Peter Snell 
(Noua Zeelandă), dublu campion olim
pic la Tokio, In probele de 800 și 1500 
m, a anunțat oficial că anul viitor va 
evolua în mai multe concursuri pro
gramate in Europa. Snell va participa 
la tradiționala competiție atletică „Me
morialul Rosicky" de la Praga care va 
avea loc in cursul lunii iunie. La a- 
ceastă întrecere vor evolua peste 120 
de aileți și atlete din lumea întreagă.

• La „Zimny Stadion" din Praga a 
început meciul de tenis dintre echipele 
R. S. Cehoslovace și Italiei contind 
pentru competiția internațională „Cupa

despre moartea tatălui său. El 
a telefonat în acest sens ma
mei sale, care La spus însă: 
„Rămîi la Tokio !*  El a rămas 
și a cîștigat o medalie de aur, 
cu echipajul 4 "Fi al echipei 
unite a Germaniei!

BRAZILIANUL Eder Jofre, 
campion mondial de box la ca
tegoria cocoș, este singurul 
dintre actualii campioni ai lu
mii care n-are în palmaresul 
său nici o înfrîngere. Eder Jo
fre a avut grijă să specifice a- 
cest lucru pe cartea sa de vizită.

ÎN TIMP CE Bikila Abebe 
se îndrepta spre stadion pentru 
a termina cursa de maraton, un 
spectator a trecut peste cordo
nul organizatorilor și a început 
să fugă alături de marele 
campion etiopian. După ce a 
alergat vreo 50 de metri, or
ganizatorii și polițiștii au reu
șit să-l îndepărteze pe exhube- 
ran.tul spectator. Fiind întrebat 
de ce a vrut să alerge cu Bi
kila, spectatorul a răspuns : 
„în cazul cînd Bikila nu ar fi 
putut termina cursa l-aș fi aju
tat cu... plăcere*.  Spectatorul

TEL AVIV (prin telex). — în seara 
zilei de luni a avut loc în capitala 
Izraelului deschiderea festivă a celei 
de-a XVI-a ediții a Olimpiadei de șah. 
S-au prezentat la întrecere echipe re
prezentative din 51 de țări, însumînd 
peste 300 de jucători de șah. Prin tra
gere la sorți echipele au fost reparti
zate în următoarele șapte grupe preli
minare :

Grupa I ! Spania, Chile. Venezuela, 
Elveția, U.R.S.S., Africa de sud, Fiii- 
pine :

Grupa a 11-a : Mexic, Bolivia, Iugo
slavia, India, Olanda. R.P. Mongolă, 
Austria i

Grupa a IIT-at Scoția, Suedia, Un
garia, Irlanda, Luxemburg, Izrael, 
Franța ;

Grupa a IV-a : Norvegia, Portugalia, 
Polonia, Turcia, Anglia, S.U.A., Iran;

Grupa a V-a : Cehoslovacia, Romi- 
nia,. Porto Rico, Australia, Columbia, 
Cuba, Paraguay;

Grupa a Vl-a : Uruguay, Monaco, 
Ecuador, R.D. Germană, Canada, Ar- 
gentina. Islanda ;

Grupa a VlI-a : Peru, Bulgaria, Gre
cia, R.P. Germană, Finlanda, Danemar
ca, Republica Dominicană, Cipru (n.r. 
Cu litere cursive sînt notate echipele 
care au participat la turneul final 
al precedentei Olimpiade).

AÎarți după-amiază s-a dat startul 
întrecerilor în toate cele șapte grupe. 
După cum se știe, primele două clasate 
urmează să se califice în turneul final. 
S-a hotărît ca după primele cinci ore 
de joc (45 de mutări) partidele să se 
întrerupă, urmînd să fie reluate în di
mineața zilei următoare.

Prima adversară a echipei romîne ă 
fost reprezentativa Paraguay. In toate 
cele patru partide ale întîlnirii s-a dat 
o luptă deosebit de animată. Primii au 
terminat jucătorii noștri de la masa a 
doua și a treia. Gheorghiu a cîștigat 
la Saguier, iar Ciocîltea la Cantero. 
In partida de la prima masă, Ghițescu 
a obținut atac în fața lui Vilva, dar 
consumînd prea mult timp de gîndire 
el a intrat în criză, a comis inexactități 
în efectuarea combinației și a pierdut 
o piesă, după care a trebuit să cedeze 
partida. Scorul meciului Romînia — Pa
raguay a devenit astfel 2—1 în favoa
rea șahiștilor romîni, o partidă rămî- 
nînd întreruptă. în aceasta, Radovioi

Suediei". După prima zi, scorul este de
2— 0 în favoarea gazdelor, lată rezul
tatele înregistrate: Holecek (R.S.C.) — 
Maioli (Italia) 6—3; 4—6; 7—5: Ja- 
vorski (R.S.C.) — Di Maso (Italia)
3— 6; 6—3: 7—5.

• Fostul campion de ciclism, elve
țianul Hugo Rob let, învingător cu ani 
in urmă in Turul Franței și Italiei, a 
suferit un grav accident de automobil 
in apropiere de Zurich. El are mai 
multe fracturi ale bazei craniului-.

• Continuîndu-și turneul în R. P. 
Chineză, echipele de tenis de masă ale 
Japoniei au evoluat din nou la Șanhai. 
în meciul masculin., echipa de tineret 
a R. P. Chineze a învins cu scorul de 
5—2 echipa Japoniei. La feminin echi
pa japoneză a terminat învingătoare 
cu scorul de 3—2. Partida decisivă a 
acestei întîlniri a fost cîștigată de ja
poneza Naoko Fukazu, care a învins-o 
cu 21—17 ; 21—19 pe Lin Hui-cin.

(Agerpres)

nu știa însă că un asemenea 
ajutor... se plătește scump. Este 
cunoscut faptul că în 1908, ita
lianul Doranto Pietri a fost des
calificat pentru că pe ultimii 
metri a fost ajutat să-și ter
mine cursa de organizatori.

CUNOSCUTUL schior austriac 
Egon Zimmerman, campion o- 
limpic la coborîre, a suferit vi
neri un grav accident de auto
mobil. Mașina pe care o condu
cea a ieșit din șosea, la un 
viraj, fiind proiectată intr-un 
taluz. Zimmerman a suferit o 
comoție cerebrală, fractura 
maxilarului și a nasului, pre
cum și alte leziuni. Accidentul 
s-a petrecut în apropierea lo
calității Bludenz.

ZIARUL „PRAVDA“ din Bra
tislava publică următoarele de
clarații făcute de Oerter și 
Danek. Al. Oerter (S.U.A.) : 
„Vîntul din spate și timpul 
nefavorabil m-au împiedicat să 
obțin un rezultat mai bun. 
Danek este mai bun decît mine, 
dar lipsit de experiență. Da
nek va obține încă multe suc- 
cese* 4. Danek (Cehoslovacia) 

a obținut avantaj pozițional în fața 
lui Gonzales.

Evoluția echipef Romînieî a fost ur
mărită cu interes de numerosul public 
prezent în sala de festivități a hotelu
lui Sheraton, unde se desfășoară între
cerile. Privirile spectatorilor se îndreap
tă, de asemenea, spre partidele susținu
te de jucătorii echipei U.R.S.S., care, 
în prima rundă, a prezentat formația i 
T. Petrosian, M. Botvinnik, V. Smîslov, 
P. Keres. Cu interes a fost urmărită șî 
întîlnirea Izrael—Ungaria, în care toate 
cele patru partide au fost întrerupte, 
în ultimul moment s-a aflat că Bobby 
Fisher a renunțat să facă parte din 
formația S.U.A., la a cărei primă masă 
figurează acum S. Reshevsky. Lipsește 
și Najdorf din echipa Argentinei.

★
Miercuri dimineața, la reluarea par

tidelor întrerupte, Radovici nu a reu
șit să obtmă decît remiză în partida 
cu Gonzales. Rezultatul final al me
ciului Romînia — Paraguay este deci 
aw-i'/a în favoarea echipei romîne. 
I’orto Rico a terminat învingătoare 
în fața Cubei: 3!/2—'/j.

Seara s-a disputat cea de a doua 
rundă a preliminariilor. Adversara e- 
chipei romîne a fost redutabila for
mație a Cehoslovaciei. Șahiștii romîni 
s-au comportat meritoriu, punînd în 
reală dificultate pe adversarii lor. La

FOTBAL PE GLOB
ÎN PRELIMINARIILE CAMPIONATULUI 

MONDIAL:
Hcrlia — Finlanda 6-T (3-0)

în primul meci susținut pe teren pro
priu, în cadrul preliminariilor campio
natului mondial (grupa a VllI-a), Italia

Iată-l pe CORSO, valoroasa extre
mă stingă a echipei Internazionale 
din Milano, la antrenament. Ieri, Cor
so a fost unul dintre cei mai buni 
înaintași ai reprezentativei Italiei in 
meciul cu Finlanda. In min. 75 el s-a 
accidentat și a părăsit terenul.

Foto Olympia-Milano

„Știu că multă lume aștepta 
victoria mea. Oerter m-a în
vins prin tehnică, prin maturi
tate, prin calm. Dacă aș fi în- 
tîlnit în Europa concurenți mai 
buni decît mine, desigur căpă
tăm mai multă experiență16.

PREȘEDINTELE S.U.A., L. 
Johnson, a definit Jocurile O- 
limpice „un exemplu de coope
rare internațională în‘ slujba 
păcii*.  Intr-un mesaj de feli
citare adresat echipei olimpice 
americane, Johnson afirmă că 
întrecerea între sportivii Sta
telor Unite și cei din alte țări 
„este o dovadă concretă că toa
te popoarele lumii pot să gă
sească un teren comun pentru 
o prietenie sinceră și dura-; 
bilă“.

• JAPONIA și-a pus candidatu
ra pentru organizarea „Univer
siadei*  din 1967. Alte pretenden
te cu șanse sînt Franța și Portu
galia. Problema urmează să fie 
discutată eu ocazia „Universia
dei*  de la Budapesta, între 
21—29 august 1965, la care 
vor participa peste 50 de țări.
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prima masă, Ghițescu a făcut remiza 
cu marele maestru Filip, iar la a 
doua Gheorghiu a remizat de ase
menea cu marele maestru Packman. 
La ora cînd efectuăm transmisia, ce
lelalte două partide sînt încă înt 
curs de desfășurare. Ciocîltea a ob
ținut avantaj suficient pentru cîștig 
în fața lui Hort, iar Mititelu (intru*  
dus la masa a patra) are poziție ega*  
lă la Kavalek. Pînă la terminarea as 
cestor partide scorul meciului Romî
nia — Cehoslovacia este 1—1 (2),

★
Iată alte rezultate din prima zî 5 

preliminariilor i Chile — Filipine
1— 1 (2); Venezuela — Africa de 
sud l‘/2—'/z (2); U.R.S.S. — Elveția
2— 0 (2); Austria —- Bolivia 2—0 (2);
Iugoslavia — R.P. Mongolă 1—0 (3); 
Olanda — India 4—0; Franța — Sue
dia 1—0 (3); Ungaria — Izrael (4 
întrerupte); Irlanda — Luxemburg 
2—1 (1); Portugalia—Iran 2'^—V/2»
Turcia — Anglia Va”!^2 (2); S.U.A.
— R.P. Polonă 2‘/2—U/2; C lumbia
— Australia 2,/2_—I/î (1); îs) ido — 
Monaco U/2—V2 (2); Argentina — 
Ecuador l1/»'—V2 (2); R.D. Germană
— Canada 0—1 (3); Peru — Cipru 
4—0; Danemarca — Grecia 2—0 (2); 
R.F. Germană — Finlanda 2*/ 2—*/»'  
(1); Bulgaria — Republica Domini
cană 3*/ 2—‘/î.

a învins Finlanda cu 6—1 (3—0). 
în echipa italiană au jucat nu mai 
puțin de 7 fotbaliști din formația Inter
nazionale. Golurile echipei învingătoa
re au fost marcate de Facchetti (min. 
1): Makipaa (min. 9) autogol, Rivera 
(min. 25); Balgarelli (min. 50); Maz
zola (min. 55 și 84). Italia a aliniat 
următoarea formație: Sorti — Facchetti, 
Guarneri, Burgnich — Bulgarelli, 
Picchi — Mora. Lodetti, Mazzola. Rive
ra, Corso. (In această grupă mai par
ticipă Scoția și Polonia).

R.F. Germană — Suedia 1-1 (1-0)

Unul dintre cele mai importante 
jocuri din cadrul grupei a doua din 
preliminariile campionatului mondial 
s-a desfășurat ieri în Berlinul occiden
tal, între reprezentativele R. F. Ger
mane și Suediei. întîlnirea s-a încheiat 
cu un rezultat de egalitate: î—1 după 
ce la pauză fotbaliștii, germani condu
ceau ou 1—0.

Scorul a fost deschis de Șr-'Ven- 
mayer (min. 28). Cu 4 minut* ’ .laihte 
de sfîrșit, Hamrin a egalat.cele 
două echipe au evoluat nu mai puțin 
de 8 fotbaliști care au jucat, sau mai 
joacă, în echipele profesioniste din 
Italia — Schnellinger, Szymaniak, 
Haller (R.F.G.), Jolmsson, Hamrin, 
Bergmark, Andersson și Lindskog 
(Suedia).

In competițiile europene

în „Cupa orașelor tîrguri", în primul 
meci, la Basel, echipa locală a fost 
învinsă de Strasbourg cu 1—0.

în aceeași competiție, la Budapesta^' 
Ferencvaros a susținut aseară revanșa 
cu Wiener Sportklub. Echipa maghiară 
a cîștigat cu 2—1. Cum însă în pri
mul joc vienezii au cîștigat cu 1—0, va 
avea loc un al treilea mec-i pe teren 
neutru.

Campionatul U.R.S.S.

Una din fruntașele campionatului u- 
nional de-fotbal — Dinamo Tbilisi — 
a obținut o nouă victorie. Dispunînd 
cu scorul, de ?—0 de formația Dinamo 
Minsk, fotbaliștii gruzini au totalizat 44 
de puncte din 31 de partide, fiind acum 
la egalitate cu lidera clasamentului 
Torpedo Moscova. Alte rezultate î 
Nefteanik Baku — Volga Gorki 1—0; 
Dinamo Moscova — Moldova Chișinău 
2-1 ; Șinnik Iaroslav—Ț.S.K.A. Moscova 
1—2.

Alte rezultate

Internazionale (rezerve) — Leoco 1-1.
Pentru „Inter" a marcat Jair. Napoli— 
Genoa 0-3.
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