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Oameni și fapte 
de Ia depoul C.F.R. Craiova

Din activitatea sportiva 
a minerilor

. Turismul, această plăcută și instruc
tivă formă de odihnă activă, a deve
nit în anii din urmă un prieten apro
piat minerilor din Louea și Pelrila, 
din Vulcan șt Lupeni, din Uricani și 
Petroșani. La fiecare slîrșit de săptă- 
mînă au loc numeroase excursii. Le 
organizează comitetele de întreprin
dere, colectivele sportive, biroul local 
de turism și excursii. Minerii s-au 
obișnuit să-și ia rucsacul la spinare 
și să pornească la drumeție: doar Ia 
doi pași de Petroșani se înalță Pa- 
rlngul și Straja, iar ceva mai încolo 
se întind semețele culmi ale Rete
zatului t

Minerii 
nuilte ore 
Lunca Florii, la Gioagiu-Băi, la Gura 
Zlata, la Șurianul, admir.înd prive
liști din cele mai pitorești. Unii din
tre mineri fac parte din echipele care 
participă ia concursurile de orientare 
turistică, foarte des organizate prin 
acele locuri. Aș« s-a întîmjiLat, de 
pildă, cu minerul fruntaș 'Petru Fiilop, 
;ef de echipă Ia rrima Petrila, fost 
ortac de-al lui Hajdu Iuliu. Petru Fil
ipp și scția lui, amîndoi turiști vechi 
și experimentați, au făcut parte din 
echipa raionului Petroșani, clasată pe 
locul al doilea la un recent concurs 
de orientare turistică, la care au par
ticipat și echipe de turiști din Oradea,

Umta dintre cele mai 
imagini ale activității 
pulsează astăzi în orașele din Valea 
Jiului este marea grijă față de cei 
mai mici sportivi : copiii. Ei se bucură 
astăzi din plin de o viață minunată, 
de o copilărie Itiniinoasâ ș.i fericită.

La .Petroșani, peste 50 
pii învață luptele cu harnicul antrenai 
Valentin Carasiniu, la Lupeni antreno
rul Tilden Ivan supraveghează pregă-

caracteristice 
sportive care

de co-

din Valea Jiului petrec 
de plăcută destindere la

(Continuare in pag. 2)

L.a depoul de locomotive C.F.R.. Cra
iova, oamenii și mașinile n-au astîm- 
psrr. Colectivul de muncă al depoului, 
itnn'md exemplul comuniștilor, a reali
zat in cinstea zilei de 23 August, im
portante depășiri de normă, făctad tot
odată economii de peste o jumătate de 
milion lei.

— Cu vornbustibîltrl economisit, ne 
explică planificatorul Octavian Comșa, 
s-ar putea alimenta numeroase trenuri 
pe secția de remorcare Craiova-Bucu- 
reș/i 7_.

Printre cei .care s-au distins în a- 
ceastă importantă acțiune de economii, 
printre cei mâi buni în muncă se află 
și numeroși sportivi. Despre-ei, despre 
activitatea lor plină de avînt ne-a vor
bit zilele trecute sudorul Alexandru 
Renan, președintele colectivului sportiv, 
fruntaș în producție, care înregistrează 
zilnic depășiri de normă de peste 40 
la sută.

— Să vă spunem drept, la noi, piuă 
mu de mult, sportul a fost cam negli
jat. Dar, o dată cu reorganizarea .mișcă
rii .sportive și avînd sprijinul perma
nent al organizației de partid, lucrurile 
s-au schimbat. Astăzi, ne mîndrim cu 
o frumoasă bază sportivă, ca o echipă 
de fotbal care, in toamnă, va activa

în campionatul regional. Din echipă 
jac parte și numeroși fruntași in muncă, 
printre care lăcătușul C. Nice, strun
garul C. Ciurea și alții, O rodnică 
activitate desfășurăm și pe linie tu
ristică. In ultima vreme, aproape 100 
de muncitori au participat la excursiile 
organizate la Păltiniș și Adunai ii de 
G eormani.

La capitolul „proiecte", tovarășul 
Al. Rizan ne-a amintit o serie de ac
țiuni pe care colectivul sportiv și-a 
propus să le realizeze-- ffloî secții pe 
ramură de sport, lărgirea capacității 
bazei sportive și, mai ales, .constituirea 
unui club, care va sta la dispoziția tu
turor sportivilor ceferiști din Craiova.

— Cind -va fi constituit acest club?
— Chiar săpKmina viitoare. El va 

purta denumirea RAPID. ’Sportivii ce
feriști închină această realizare zilei de 
23 August 1

CONSTANTIN MQȚOC 
corespondent

Candidatul de partid Aurel Tornes. 
este mul dintre cei mai tineri maiȘi 
ai Uzinelor 1 Mai din Ploești. C 
mștintele sale temeinice sinii de t 
real folos tinerilor din secția „Mec 
nică ILL", secție in care se produ- 
sapele cu role necesare sondelor.

Un strălucit succes al parașutisnHilui_rOiH'MSfi 
la campionatele mondiale

Elena Băeăoanu a cucerii 
titlul <Ie campioană a lumii 
în proba de 2500 m cădere liberă co vîraje

Aseară tîrziu, din Bratislava, lo
cul de desfășurare al Campiona
telor .mondiale de parașutism, ne-a 
sosit o veste care umple de bu
curie inimile sportivilor din țara 
noastră. Parașutista Elena Băcăoa
nu, participînd pentru prima dată 
la o competiție de o asemenea 
amploare, , a reușit să ocupe pri- 

loc în proba de 2500 m că-

ATLETISM

MtCAOANUELENA

• Astăzi la Oslo : Norvegia — Ro- 
mînia

Azi încep, pe stadionul Bislet 
Oslo,, întrecerile din cadrul celei de a 
TTI-a ediții a meciului atletic dintre 
echipele masculine ale Norvegiei și 
Romîniei. In vederea acestei înfîlniri, 
edhipa noastră a părăsit Capitala în 
cursul dimineții de ieri. Au făcui 
deplasarea, printre dtții: IIie Savel, 
Traian Sudrigean, Zoltan Vamoș, 
(Sonstantrn Grecvscu, Mircea Stein, 
Ntcolae Rășcănescu. Ștefan Pemeki, 
TRberiu Ardeleana, Constantin Aioanei, 
Dinu Cristea etc.

FOTB4L
• Astăzi în Gin Iești, 

nemo Obor
Rapid — 'Di-

In cadrul pregătirilor 
pragriaMui campionat, 
vești susține azi un joc amical in com
pania formației de categorie B Di
namo Obor.

Inlilnirea are loc pe stadionul d:n 
Ciulești, cu începere de la ora 17,10.

in vederea a- 
Rapid liiictl-

sport al curajului capătă pe zi ce 
trece o tot mai mare popularitate 
în rîndurile tineretului,

Utemista Elena Eăcăssanu, mun
citoare la fabrica de conserve 
„Griviița" din Capitală, are la ac
tivul său peste 210 salturi. Dove
dind o conștiinciozitate demnă 
de laudă, tînăra sportivă s-a pre
gătit cu o ardoare deosebită pen
tru a face 
romînesc la 
la Bratislava, 
supreme i-au

B

Victoria P.raja este o Cinară destoinică și plină de pasiune pentru mescri 
care și-a alcs-o. Intr-adevăr, electricitatea a cucerit-o încă de pe băncii 
Școlii Electrotehnice. De cind lucrează la uzinele „1 Mai" din Ploești ei 
se îngrijește cu atenție de Întreținere a instdlalfulor electrice.

sportivă vie, atractivă 
m forme

cinste parașutismului 
marea întrecere de 
Acum laurii victoriei 
răsplătit eforturile.

★
Lupta a fost extrem de strînsă în 

proba de 2500 m. Demonstrînd o teh
nică ireproșabilă și un stil perfect 
în viraje, Elena Băcăoanu a totali
zat 645 puncte cu care și-a adjude
cat titlul de campioană a lumii, r’e 
1 cui II s-a clasat sportiva sovietică 
Lidia Olefirova cu 640 puncte, urma
tă de reprezentanta R. P. Bulgaria 
Maria Velceva cu 635 puncte. Cele
lalte concurente ale țării noastre, E- 
lisabeta Kiss și Elisabeta Popescu, 
s-au clasat pe locurile 10 și, respec
tiv, 12.

întrecerea masculină a fost domi
nată de sportivii cehoslovaci. Obți- 
nînd 735 puncte, Gustav Koubek a 
cucerit titlul de campion mondial. 
Pe locurile 2-3, la egalitate de punc
te (715), s-au clasat cehoslovacul 
Krivan și sportivul sovietic Ostrovski.

Iată și ordinea în care s-au clasat 
reprezentanții noștri: „.1.7. Valentin 
Twcanu. 19—20 Lan Roșu șt Nicolae 
VeTicu. 26. Gh. lanca.

După desfășurarea a două probe, 
.reprezentanții LI.R.S.S. aanduc în cla- 
sarcientefe pe echipe atît la bărbați 
cît și la femei. Echipele noastre ocu
pă locui 4 la femei și locul 6 la băr
bați.

de atragere

Al

loaselor pe care le oferă practicare 
gimnasticii de producție. Imprest 
favorabilă lăsată de primul contac 
cu propaganda sportivă de la P. 6 
„Gh. G'heorghiu-Dej", este întregit 
curtau, pe măsură ce vizitezi sectoa 
rele de muncă. Astfel, în--fiecare sec 
tor există cite o vitrină sportivă, axați 

prezentare; 
lor plăcută, îu culori vii și variate 
aceste vitrine aiu meritul de a popu 
.taniza de îndată succesele sportivi!» 
din întreprindere, de .a coniribui ii 
molbilIizaTea sjaontiivâor și șparitlțelo 
la diversele acțiuni inițiate de colec 
tivi-rl sportiv.

Considorîiid că turismul este m 
mijloc efacace de odihnă activă, d< 
educare patriotică a tinerctultn, eon 
silii-i! colectiviMui sportiv se preocupi 
de o bună organizare a propagande 
sportive în jurul activității turistice 
Atrași de afișele sugestive, de con 
ținutul lor educativ, sute de iiitinci 
toare și muncitori de la F. C 
G'hearghni-l>e/" au 
săplăwunale, vizitând printre 
Doftana. Predealul, Muntele 
stațiunea Vasile Roaită. Vitrina

In acțiunea permanentă 
a noi mase de oameni ai muncii pe 
terenurile de sport, un rol deosebit îl 
joacă și munca de propagandă. O 
propagandă sportivă vie, atractivă, 
axată pe specif,icul locului de pro
ducție își va atinge pe deplin scopul, 
va contribui la lărgirea neîncetată a 
numărului de membri în UGFS. Dini- pe actualitate. Pe lingă 
potrivă, formele șablon de propa
gandă sportivă, închistarea în rutină, 
tratarea „la .general" a diferitelor pro
bleme, reduc munca de propagandă 
la un simplu act formali., fără efioi- 
etrță.

in multe colective, propaganda 
sportivă îmbracă forrue variate, atră
gătoare, avtad darul de a stiniM 'inte
resul oamenilor muncii, de a-i con
vinge să pășească pe tercnwl de sport. 
Este — de pildă — căznii coledtivii- 
lui sportiv al fabricii de confecții 
„Gh. Ghcorghiu-Dej''. încă de la in
trarea ta fabrică, vizîtatewl este plă
cut impresionat, întîln.ind afișe mobi
lizatoare care invită pe ruirncitoarcle 
șt muncitorii întreprinderii să .prac
tice gimnastica de producție. Aceste 
aflișe, pe lingă caracterul lor mobili
zator, lămuresc totodată, asupra to-

vrraje, cucerindliberă cu
mult invidiatul titlu da cam- 

mondîală. Satisfacția este 
mai mare cu cît Hena Bă- 
este prima sportivă care 

țării un titlu

dere 
astfel 
p toană 
cu atît 
eăeams 
a duca 
parașutism

Parașutismul sportiv 
dintre cele mai tinere 
țara noastră Datoria

mondial la

este unul 
sparturi din 

condițiilor 
minunata create de partid, acest

„Gh
.plecat în excur snli 

al teta
Roșu 
spor
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în cinstea
Zilei Minerii, ui

In bazinul carbonifer Schitu Go- 
îști, Ziua Minerului este întîmpinață 
j noi succese în producție și prin 
rganizarea de competiții sportive, 
stfel, la exploatarea minieră Bere- 
oiești vor avea loc concursuri de 
ină, volei, tenis de masă, șah, pre- 
jm și demonstrații de box. Printre 
icătorii echipei de oină se află și 
mncitori fruntași în producție, ca de 
ildă vagonetarul de mină galerie 
ictor Coman, electricianul de mină 
’opa Dafin, mecanicul de atelier 
lerța Bucur ș. a.
I.a festivitatea serbării Zilei Mine- 

ilui își vor da concursul și elevii 
iberei școlare de vară D. Marinescu 
grupul școlar poligrafic D. Mari- 
-scu) din București, care vor veni 
i o echipă de volei și cîțiva boxeri, 
ire vor face demonstrații.

N. TOCACEK 
corespondent

Un nou bazin de înot 
în raionul Ploești 

„Angajament respectat!“, așa se 
oate spune despre noua realizare a 
afectivului sportiv Prahova Scăieni 
e pe lingă fabrica de mucava. De 
Itfel, nu este singurul angajament 
“spectat pînă acum de către mem- 
rii acestui colectiv. Intr-adevăr, deși 
iființat de curînd, totuși, datorită 
prijinului acordat de conducerea fa- 
ricii, colectivul și-a construit un te
rn de volei și o instalație de noc- 
îrnă. In micul parc din incinta fa- 
ricii s-a amenajat și o popicărie. 
Lcum a fost terminată construcția 
nui bazin de înot de dimensiuni olim- 
ice, primul în acest gen din raionul 
ostru. Bazinul va fi dat în folosință, 
1 ziua de 23 August, în cadrul unei 
-stivități.

GH. ALEXANDRESCU 
corespondent

„Cupa secerișului" 
a oină, trîntă și fotbal 
Din inițiativa consiliului raional 

J.C.F.S. Brăila s-au desfășurat acum 
îteva zile pe stadionul Progresul din 
Irăila întrecerile de oină, trîntă și 
otbal din cadrul „Cupei secerișului”, 
a care au luat parte peste 260 spor- 
ivi, reprezentînd 16 colective apar- 
inînd sectorului agricol din raionul

Cupa pusă în joc a fost cucerită de 
colectivul Secera G.A.S. Măxineni.

N. COSTIN și I. BALTAG 
corespondenți

Două noi baze sportive 
la Slănic Moldova

Pentru amatorii de volei și baschet 
din localitate cît si pentru oamenii 
muncii veniți în stațiunea Slănic Mol
dova era o problemă greu de rezol
vat practicarea acestor sporturi, în- 
trucît nu exista nici un teren de 
sport. Datorită însă preocupării pe 
care au avut-o tovarășii din noua

In stațiunile balneo-climaterice Călirnănești, Olănești, Govora, ca și in 
alte asemenea localități, se organizează numeroase excursii pentru oamenii 
muncii veniți la odihnă sau tratament. Iată un grup de excursioniști la 
„Piatra scrisă" din împrejurimile pitorești ale Olăneștilor.

Dinamo București conduce in campionatul
republican de

La Oradea continuă desfășurarea 
campionatului republican de șah pe 
echipe. O formă deosebită manifestă 
dinamoviștii bucureșteni care au cîști- 
gat la scor și în rundele a II l-a șj a 
IV-a (5*/z—2*/2 cu C.S.U. București, 
7—1 cu Statistica). Același lucru se 
poate spune despre Progresul Bucu
rești, care a întrecut cu 6*/2—U/2 Pe 
C.S. Oradea și cu 5‘/2—2% pe Acvila 
București. Știința Timișoara a învins 
cu 7—1 pe Comerț București și a ter
minat la egalitate (4—4) cu campioa
na țării, Constructorul București. A- 
ceasta cîștigase cu o rundă înainte la 

conducere a stațiunii, ca și prof, de 
educație fizică Gh. Dumitrescu, fos
tul teren viran a devenit un mic șan
tier. Prin munca neprecupețită a 
muncitorilor și salariaților din stațiu
nea Slănic Moldova lucrările de ame
najare a terenurilor de volei și bas
chet s-au desfășurat într-un ritm sus
ținut și acum cîteva zile ele au și 
fost date în folosință. Printre cei care 
și-au adus un aport însemnat la a- 
menajarea acestor două baze spor
tive se numără Miloș Aurelian, Ha
rapii Ștefan, Popovici Gheorghe, Sat: 
dor E. și alții.

ILIE IANCU și V. M1HAILA 
corespondenți

șah pe echipe
Progresul Cluj cu 6—2. Statistica a 
învins cu același scor (4'/2—3*/2) pe 
Acvila București și pe C.S.IJ. Progre
sul Cluj și Progresul Oradea și-au 
împărțit egal cele 8 puncte.

După 4 runde Dinamo București a 
realizat 27‘/2 p. avînd un avans de 
5 p. asupra urmăritoarei sale princi
pale Progresul București (22%). Ur
mează în clasament Știința Timișoara 
20% p.. Constructorul 19% p., Statis
tica 17% p., C.S.U. 13% p., Comerț 
11% p., Progresul Cluj și Acvila 10 
p., C.S. Oradea 7% p-

Probleme Id ordinea zildtDespre controlul m muncă
O dată cu constituirea Uniunii de 

Cultură Fizică și Sport și a orga
nelor sale locale precum și prin re
organizarea colectivelor sportive, în 
mișcarea noastră sportivă s-a dez
voltat un spirit nou, în care răspun
derea și disciplina in muncă, exigen
ța și seriozitatea în îndeplinirea ho- 
tărîrilor și angajamentelor au deve
nit însușiri de bază ale activistului 
sportiv. Succesul reorganizării în pri
mele sale etape ca și ale uriașei ac
țiuni de reorganizare a mii și mii 
de colective sportive pe întreg cu
prinsul țării, se datoresc tocmai fap
tului că organele sportive au înțe
les că îndrumarea, coordonarea și 
controlul formează de fapt trei com
ponente inseparabile ale muncii lor. 
Controlul executării sarcinilor și al 
îndeplinirii hotărîrilor a devenit în 
ultimul timp o preocupare permanen
tă a tuturor organelor sportive. Pen
tru a fi cu adevărat eficace, contro
lul ■ trebuie să se exercite sistematic 
pe cele mai actuale probleme, să ai
bă un c-aracter de prevenire a even
tualelor lipsuri și greșeli, nu de 
simplă constatare a lor, să consti
tuie, în același timp, un sprijin efec
tiv dat activului de jos. Totodată, 
controlul de sus trebuie să se îm
bine cu controlul maselor, cu crea
rea unei puternice opinii publice spor
tive, care să critice cu tărie și să 
semnaleze orice abateri, tendințe ne
sănătoase sau greșeli în munca con
siliilor colectivelor sportive.

Am insistat asupra necesității con
trolului și a calităților pe care el tre
buie să le aibă, pentru că nu pretu
tindeni interesul dovedit pentru a- 
ceastă componentă a muncii organe
lor sportive s-a menținut pînă azi. 
Este drept că în majoritatea cazuri
lor organele U.C.F.S. dovedesc pre
ocuparea cuvenită față "ie controlul 
activ al îndeplinirii celor mai impor
tante sarcini. La Galati, de pildă, 
consiliul regional U.C.F.S. a sanc
ționat cu severitate pe unii preșe
dinți de consilii raionale U.CF.S. 
pentru formalism în executarea bo- 
tărîrilor organului superior și dezin
formare. Consiliul orășenesc U.C.F.S. 
București și consiliul regional U.C.F.S. 
Hunedoara, controlînd îndeplinirea 
angajamentelor luate de consiliile ra
ionale și de colectivele sportive în 
legătură cu Spartachiada de vară, 
au sancționat cu severitate încercă
rile de umflare a cifrelor înregistrate 
pe alocuri.

Cu toate acestea, controlul execu
tării sarcinilor și al îndeplinirii ho

tărîrilor n-a devenit pretutindeni’ o 
preocupare de prim ordin și acest 
lucru îl dovedește felul in care ac
tivează consiliul regional U.C.F.S. 
Oradea, a cărui slabă exigență a 
determinat abateri destul de seri

oase la nivelul unor raioane și colec
tive sportive. Aceste abateri s-au ma
nifestat în special în direcția dezinfor
mării organului regional asupra realiză
rilor din cadrul Spartachiadei de vară. 
Dorind să-și ascundă lipsa de preocu
pare față de această importantă 
competiție de masă, unele colective 
ca acela al întreprinderii „Dobrogea
na Gherea" din Oradea, al Școlii 
profesionale din Șimleul Silvaniei, al 
G.A.S. Salonta etc. au raportat cifre 
inexacte, umflate, pe baza unor foi 
de concurs fictive (la școala profesi
onală din Șimleu, pe foile de con
curs au fost trecuți toți elevii, fără 
excepție, în ordinea... din catalog!) 
Consiliile raionale și orășenești 
U.C.F.S. nu numai că nu au con
trolat cifrele raportate de colective, 
dar uneori au umflat la rîndul lor 
aceste cifre. Este cazul consiliului 
raional U.C.F.S. Șimleul Siivaniei 
sau al consiliului raional U.C.F.S. 
Lunca Vașcăului. Lipsa de exigență 
a consiliului orășenesc U.C.F.S. O- 
radea a permis ca în totalizarea ci
frelor pe oraș, colectivul Voința să 
fie trecut... de două ori: o dată cu 
cifra raportată de colectiv, iar a 
doua oară cu cele raportate de... fie
care cooperativă în parte.

Am citat aceste fapte pentru a ac
centua cele spuse cu privire la im
portanța organizării unui control e- 
ficace al muncii sportive și pentru 
a arăta cît de dăunătoare este lipsa 
de control. Sperăm că exemplele ci
tate vor determina organele sportive 
să manifeste mai multă exigență în 
înlăturarea oricăror metode de mur 
că greșite sau de-a drentul necin: 
ti te.

iostru
La oină a ieșit învingătoare echipa 

tvîntul G.A.S. Baldovinești, iar la 
otbal locul I a revenit formației Se- 
era G.A.S. Măxineni.

Intîlnirile de trîntă au luat sfîrșit 
u următorii cîștigători : cat. 55 kg. : 
l. Milea (Recolta G.A.S. Vădeni), 61 
;g.: V. Tica (Avîntul G.A.S. Baldo- 
Tnești), 67 kg. : V. Tătăreanu (Re- 
olta G.A.C. Movila Miresei), 76 kg. : 
jh. Matei (30 Decembrie G.A.C. Ge- 
nenele), 84 kg. : I. Debiilat (Recolta 
î.A.S. Vădeni).

Figuri (k insectar
Faptele s-au petrecut slmbătă după- 

amiază pe stadionul Dinamo. Se dis
putau jocurile de handbal din cadrul 
etapei interregionale a Spartachiadei. 
Meciul dintre echipele masculine 
Electra Cotroceni și Șantierul Naval 
Oltenița începuse promițător, cu ac
țiuni rapide, cu faze dinamice, cu șu
turi puternice la poartă. Ne bucuram, 
spetind că vom putea asista la o în
trecere spectaculoasă, dîrză dar priete
nească, așa cum au fost întilnirile a- 
cestei frumoase competiții a tinereții.

Iată o altă „fi
gură" de teapa lui 
„nea Sandu" et 
comp: Nicolâe
Prișcu, unul din 
conducătorii echipei 
„Spic" din Căză- 
neștiI Obiectivul 
aparatului de foto
grafiat l-a sur
prins în clipa in 
care s-a pornit să 
protesteze împotri
va unei decizii a 
arbitrului...

(Loto :
GH. DUMITRU)

NEA SANDU
Așteptările noastre au fost însă în

șelate. Dezamăgirea ne-a produs-o, în 
primul rînd, faptul că, văzîndu-se net 
depășiți de adversari, jucătorii din Ol
tenița, au transformat meciul într-o co
micărie de prost gust. Cu deosebire 
ne-a revoltat însă felul în care a în
țeles să-și „dirijeze" echipa unul din 
conducătorii ei, pe nume Alexandru 
Stoiciu.

Observînd că cel mai eficace atacant 
al formației Electra Cotroceni este ti- 
nărul Victor Cîrciu, Alexandru Stoi
ciu s-a deplasat spre jumătatea de 
teren a echipei sale.

— Marineee! N-auzi Marine ? Vino 
-ncoa, a strigat el. Unul din apără
torii echipei din Oltenița s-a îndreptat 
spre marginea terenului și după cîteva 
cuvinte schimbate în șoaptă cu Ale
xandru Stoiciu și-a reluat locul pe te
ren. Apoi, a început să-l „urmărească" 
pe tlnărul Victor Cîrciu. Orice încer
care a acestuia de a pătrunde spre 
poartă era oprită cu un fault groso
lan. Nemultum.it numai cu aceasta. 
Alexandru Stoiciu s-a pornit să dea si 
alte indicații:

— Cu pumnul Marine I Asa! Dă-i 
Marine I

Și Marin dădea...
La un moment dat, Marin, înfier- 

bîntat de joc și hotărît să nu iasă din 
cuvîntul lui „nea Sandu", cum i se 
adresa el lui Alexandru Stoiciu, a în
ceput să dea și cu picioarele.

— Așa Marine ! a strigat prompt și 
satisfăcut ..nea Sandu". Au mai încer
cat unii din cei ce se aflau pe mar
ginea terenului să intervină pentru 
a-l potoli. Degeaba însă. .Nea Sandu" 
răcnea ca un ieșit din minți de pe 
marginea terenului (Eeee! Mă-nvață 
ei pe mine ? Nu știu eu?...". Puțin mai 
tîrziu, tot nu s-a, lăsat „nea Sandu" si 
ne-a făcut și dovadă că... habar n-are

“ ET COMP.
de handbal, încercind să schimbe ne
regulamentar portarul 1

Avînd asemenea „conducători" și 
— pe deasupra — jucînd și prost, e- 
chipa din Oltenița a pierdut meciul și 
firește că, la sfîrșitul jocului, „nea 
Sandu" înjura arbitrul. A doua zi, in
format fiind că un ziarist s-a intere
sat de numele lui, „nea Sandu" s-a 
postat în fața tovarășului Petre Ca
pră, președintele consiliului U.C.F.S. 
al orașului București, și — cu mîinite 
în șold ca un mardeiaș de meserie —■ 
i s-a adresat:

— Cine ești tu bă ? Oi fi vreun zia
rist ?

De data asta „nea Sandu" a gre
șit-o ! Mă rog, nu este prima și nici 
nu va fi ultima lui greșeală. Un ase
menea individ trăiește, în general, din 
greșeli. Din grave greșeli, cum ar fi 
aceea pe care a comis-o și colectivul 
sportiv al Șantierelor Navale Olteni
ța, care tolerează pe lingă echipele 
sale, astfel de elemente.

Huligani de teapa lui „nea Sandu" 
et comp, nu au ce căuta pe terenurile 
de sport. Exemplul lor este dăunător, 
așa cum s-a dovedit a fi chiar în etapa 
interregională a Spartachiadei, cînd. 
duminică dimineața, un alt scandala
giu, pe nume Liviu Burcea (cică tri
mis de U.C.F.S. regional să instruiască 
echipa feminină de handbal „Spic" Că- 
zănești} își făcea „datoria", iniitîndu-l 
aproape perfect pe „nea Sandu":

— Bagă-i degetele-n ochi! Apuc-o 
de gît / Trîntește-o...

N-ar fi rău dacă recomandările pe 
care cei de teapa lui „nea Sandu" et 
comp, le fac pentru alții să li se a- 
plice chiar lor: să fie luați de guler 
și dați afară de pe stadioane. Și asta 
cît mai urgent!

CALIN ANTONESCU

— Am adus raportul la iscălit. 
Dacă vă interesează, să știți că 
numai data nu-i modificată...

(Desen de MATTY)

Din activitatea sportivă 
a minerilor

(Urmare din pag. 1) 
firile unui numeros lot de mici jucă
tori de tenis (printre care se află și 
două autentice talente: Cătălin lacob 
și Victor Ardeleanu) iar la Vulcan, 
Lonea și Petrila mulți copii de mineri 
joacă fotbal și volei, fac atletism, 
înoată. Cîndva, din mijlocul acestor 
mici sportivi se vor ridica cei ce vor 
duce departe faima sportului din Va
lea Jiului...

TOT MAI MULTE BAZE SPORTIVE

In toată Valea Jiului sînt răspîndite 
baze sportive care de care mai fru
moase și mai bine utilate. Stadionul 
din Petroșani, gazonat, cu pistă pro
pice unor concursuri importante, cu 
tribune încăpătoare și curate, repre
zintă una din mîndriile localnicilor. 
Alături, se întind cefe două terenuri 
de tenis, bine îngrijite iar în aKe 
părți ale orașului întîlnim terenuri 
de volei, arena de popice a colectivu
lui „Utilajul”, ștrandul. La Lupeni 
sînt multe baze sportive. Arena de po
pice a colectivului Minerul n-are egal 
în regiune și rivalizează în frumu
sețe eu cele mai bune arene din 
țară. La Vulcan, sportivii au la dis
poziție un teren de fotbal gazonat, iar 
în curînd vor fi amenajate noi tere
nuri : de volei și tenis. Dar cîte baze 
sportive nu sînt în Valea Jiului 1 Ele 
pot fi întîlnite la tot pasul, constituind 
adevărate invitații la sport, la miș
care, la călire fizică.

Nemultum.it


Pe scurt/ a • I J espre meciurre de volei cu ecLipa orașului Istanbul

Maniera clară în care voleibaliștii 
din echipa Bucureștiului au întrecut 
de două ori reprezentativa Istanbulu
lui nu ne scutește de comentarii, mai 
ales acum, în preajma jocurilor cu 
formația Uniunii Sovietice și cu trei 
săptămîni înaintea marii 
de la Praga 
pe continent.

confruntări
a echipelor de volei de

a reieșit de la primele 
(în special în partida

• Ceea ce 
mingi jucate 
disputată sîmbătă), a fost superiori
tatea tehnică a echipei noastre. A- 
ceasta însă nu înseamnă că jucătorii 
noștri și-au însușit absolut toate pro
cedeele tehnice, că ei nu mai fac 
greșeli. Dimpotrivă, executarea ser
viciului și primirea mingii, efectuarea 
dublajului ca și calitatea paselor, 

sînt încă puncte asupra cărora ar tre
bui să se mai insiste.

• Pregătirea fizică a unora dintre 
componenții reprezentativei București 
este încă deficitară. Corbeanu, Gan
ciu, Derzsi, Rusescu au arătat lipsuri 
serioase în această privință. De fapt, 

a fost remarcat și de același lucru

Mihăilescu, Roman și Bărbuță au blocat mingea trasă Șevket
Quveniiirt. (Imagine din primul meci București — Istanbul 3—0).

(Foto: M. TUDORAN)

După întrecerea internațională de lupte
CC„Cupa Iugoslaviei

După cum am mai anunțat, Iuptă- 
orii noștri au obținut în Iugoslavia o 
rumoasă și meritată victorie. De aceea 
a sosirea în țară a lotului, am stat de 
rorbă cu tov. Gh. Uță, secretarul ge- 
îeral al Federației de lupte, căruia 
-am pus cîteva întrebări în legătură 

comportarea sportivilor romîni.
- Ce părere aveți despre competi- 

ia de la Zrenianin ?
— Întrecerile de lupte clasice și li- 

ere de la Zrenianin, dotate cu „Cupa 
ugoslaviei", la care au participat 
inci țări, s-au desfășurat la un 
nalt nivel tehnic. La acest lucru a 
ontribuit în mare măsură experien- 
a cîștigată de sportivi la campiona
te lumii de la Budapesta. Pentru 
jptătorii romîni competiția a fost un 
iOU prilej de verificare a stadiului de 
regătire, în vederea apropiatei între- 
eri pe care o va găzdui Bucureștiul
i începutul lunii septembrie: Trofeul 
îrașelor Țărilor Balcanice.

— Cum apreciați comportarea luptă- 
>rilor noștri ?
— Echipele R. P. Romîne au avut,

1 general, o comportare bună, mai 
Ies dacă ținem seama că luptătorii 
a la elasice au evoluat la Zre-
ianin după întrecerile epuizante
e la Budapesta, unde majoritatea

ajuns pînă în semifinale și fi-
ale, susținînd 4—6 întîlniri în infer
ai de numai trei zile. Cu excepția
ii Gh. Popovici și I. Micula, care 
a luptat sub posibilitățile lor, și a Iui 
umitru Gheorghe, care a dat vădite 
:mne de oboseală, ceilalți luptători 
1 învins toate dificultățile, adueîn- 
u-ne satisfacția unei victorii impor- 
inte. Foarte frumos a luptat tînărul 
ostru sportiv I. Cernea, care a stîrnit 
îmirația spectatorilor din Zrenianin, 
■aș considerat leagănul luptelor din 
igoslavia. De multă forță și vitalr- 
ite a dat dovadă și Gh. Bularca, cla- 
it pe locul 3 la mondiale, care a 
șligat toate întîlnirile.
— In afară de pregătirea tehnică. 
' alți factori credeți că au contribuit

obținerea victoriei ?
— Un lucru foarte important pe 

♦re trebuie să-l subliniez aci este 
iptul că întregul nostru lot a avut 
i moral bun. Voința neclintită și 
■agostea față de cu’ori’e patriei, i-aii
icut pe sportivii noștri să lupte cu cursuri

Nicolae Sotir, antrenorul echipei 
care ne spunea : „Nu 
tîmplă cu Corbeanu și 
doi par obosiți, fără 
cienta pregătire fizică 
dență și la Ganciu, 
cauză, n-a putut fi 
țină vreme în al 
plus, Derzsi, căruia 
atîtea ori calitățile 
dată ne-a dezamăgit, greșind nenumă
rate servicii și 
în plasă.

oaspe, 
se tn- 
Arnîn- 
Insufi-

știu ce 
Rusescu. 
vlagă", 
a ieșit în evi- 

care, din această 
folosit decît pu- 
doilea meci. în 
i-am admirat de 

fizice, de această

trăgînd destule mingi

cîștigat nici un set, 
echipa Istanbulului au 
noastră în ceea ce

• Deși n-au 
voleibaliștii din 
întrecut echipa 
privește combativitatea. Putem spune 
că din acest punct de vedere, oaspe
ții ne-au depășit net. Se pare că unii 
dintre reprezentanții noștri, care au 
jucat zeci și zeci de meciuri interna
ționale și au deci o bogată experiență 
de concurs nu mai dau atenția cu
venită acestui capitol. în meciurile de 
sîmbătă și duminică nu am văzut 
decît cîteva schimburi de mingi care 
să electrizeze pe spectatori, să smulgă 
ropote de aplauze. Și acestea au fost

CONVORBIRE CU TOV. GH. UȚA, 
SECRETAR GENERAL AL F.R.L.

dîrzenie, să dea dovadă de adevărat 
patriotism. In această privință, Vascu 
Popovici merită toată lauda și stima 
tovarășilor săi. Echipa noastră fiind 
în situația de a nu putea prezenta

CERNEA

Po-

If

luptător la categoria grea, Vascu 
povici s-a oferit să completeze acest 
gol în formație deși greutatea lui de 
87 kg. îl dezavantaja față de adver
sarii săi, care depășeau 100 kg. To
tuși, luptînd cu multă voință, în pri
mul meci el îl învinge prin tuș pe 
polonezul Karpenski iar în al doilea 
termină la egalitate cu iugoslavul 
Stajkov, aducînd astfel trei puncte 
prețioase echipei.

Aș vrea să spun cîteva cuvinte și 
despre luptătorii de la libere. Echipa 
s-a comportat mulțumitor. Să nu 
uităm, de altfel, că am prezentat o 
formație tînără. Ion Vasile, Gavril 
Dochi și Gh. Marinescu s-au clasat pe 
locurile 3 la categoriile respective. ~ 
echipe am ocupat locul 2, după 
prezentativa R. P. Bulgaria.

— Desigur că federația a tras 
vMĂr-inte rr’f’osw dună marile con 

ale anului. Ce măsuri de 

Pe
re-

în-

acordate de cele mai multe ori oas
peților, care, în special în jocul de 
duminică, au luptat cu deosebită ar
doare pentru orice minge. Deși a mai 
fost semnalată și altă dată, această 
lipsă de combativitate a echipei noa
stre se face simțită mereu. Și ea duce 
la rezultate slabe. Or, voleiul nostru, 
care în anii trecuți a cucerit galoa
nele consacrării, trebuie să obțină 
rezultate pe măsura valorii reale a 
jucătorilor noștri, a dezvoltării aces
tui sport în țara noastră și a con
dițiilor care au fost create pentru 
practicarea lui.

m. t. —

Propagandă sportivă vie 
atractivă, nu forme șablon I

cu re-

ca șt 
de fa

ză for-

(Urmare din pag. 1) 

tivă din holul clubului muncitoresc, 
gazetele de perete din fiecare sector, 
în care sportul își are „coițul" său 
special rezervat, stația de radioampli
ficare, unde sînt programate 
gularitate în fiecare luni și vineri, 
emisiuni sportive speciale, — 
rubrica sportivă a ziarului 
brică „Confecția", completea 
mele de propagandă sportivă care la 
F.C. „Gh. Gheorghiu-Dej" contribuie 
cu adevărat la atragerea muncitori
lor în activitatea sportivă.

Același viu interes pentru găsirea 
de forme diverse și eficiente de pro
pagandă sportivă l-am găsit și la în
treprinderea „Element Gottwald". In 
plus, aci — alături de celelalte forme 
consacrate de propagandă sportivă — 
a intrat în tradiție ca, după fiecare 
succes al sportivilor colectivului, sta
ția de radio-amplificare să emită pro
grame muzicale special consacrate 
lor. Un astfel de program s-a difuzat 
chiar zilele trecute, în cinstea echipei 
masculine de handbal, care s-a cali
ficat în finala pe țară a Spartachia- 
dei. Gazeta de perete sportivă, cri
ticată într-un număr trecut al ziaru
lui nostru pentru faptul că nu ține 

perspectivă credeți că se impun a fi 
luate ?

— In primul rînd este necesar să 
creăm sportului luptelor o mai largă 
bază de mase. Cele cinci școli de ti
neret care funcționează în prezent sînt 
încă insuficiente. întrecerile de trîntă 
din cadrul Spartachiadelor tineretului 
au scos la iveală nenumărate elemen
te talentate. Va trebui ca în anul 
viitor biroul federației să-și axeze ca
lendarul sportiv în special pe marile 
competiții de masă. De asemenea, este 
necesar să se studieze noi forme com- 
petiționale pentru lupte . libere, unde 
ne prezentăm încă destul de slab.

V. GODESCU

• In urma trierii variantelor de
puse la concursul Pronosport nr. 31 
din 3 august a.c. au fost stabilite 
următoarele premii: Premiul I: 2 va
riante cu 11 rezultate exacte, revenind 
fiecăreia cîte 39.998 lei; Premiul II: 
22 variante cu 10 rezultate exacte, re
venind fiecăreia cîte 4.363 lei; Pre
miul III: 185,5 variante cu 9 rezultate 
exacte, revenind fiecăreia cîte 776 lei. 
Fond de premii: 319.989 Iei.

• Fericiții premiali sînt: Kleinberg 
Avram din București, care a comple
tat un buletin cu 5 variante, și Voicu 
Vasile din corn. Floria rn. Macin, 
reg. Galați, care a completat un 
buletin cu 3 variante. Iată deci cum 
cu 10 și respectiv 6 lei s-au putut 
obține premii de aproape 40.000 lei.

• Din nou premii mari 1 Nimeni 
dintre participant 
etapa de duminică 
nosport nu a fost 
și premii mari.

Si dumneavoastră puteți obține pre
mii mari la concursul Pronosport nr. 
32 mai ales că pe lîngă meciurile 
din programul Cupei de Vară din R.P. 
Ungară, figurează și întîlniri din cam
pionatul cehoslovac.

• Premiile în obiecte acordate va
riantelor cu „0“ rezultate la con
cursul Pronosport nr. 31 din 3 august

nu poate spune că 
a concursului Pro- 
bogată în surprize

materialele pro- 
de la consiliul 
caută să lege 

de posibilitățile

colective sportive 
JJtilajul chimic", 

„Beta. Brainer", „Va- 
„Metaloglobus" „Buto- 

Decembrie", „Flacăra roșie" 
Aci, formele de propagandă 
sînt rutiniere, șablonizate, 
viață și de actualitate.

pas cu actualitatea, își îndeplinește 
acum în mod excelent menirea.

Mai sînt și colective care neglijează 
propaganda sportivă. De pildă, la 
„Cauciucul Quadrat", preocuparea 
pentru organizarea propagandei spor
tive nu se află pe primul plan. Ac
tiviștii colectivului se mulțumesc în 
general să folosească 
pagandistice primite 
raional LICFS și nu 
propaganda sportivă 
și specificul local. Este adevărat că și 
aci prin stația de radio-amplificare se 
evidențiază uneori și cei mai buni 
sportivi, dar la fel de adevărat este că 
numai această formă nu e îndestulă
toare, și ea trebuie completată cu alte 
forme menite să răspîndească în mase 
rezultatele noastre în sport.

Lipsă de preocupare pentru o pro
pagandă sportivă vie și atractivă în- 
tîlnim și în alte 
bucureștene, ca 
„Steaua roșie", 
sile Roaită", , 
iul", „21 
și altele, 
sportivă 
rupte de

Ce rezultă din aceasta? In primul 
rînd, că este necesar ca în toate co
lectivele sportive să se dea mai multă 
atenție propagandei sportive. Să se 
renunțe de a se merge pe linia celei 
mat ușoare rezistențe, preferîndu-se 
o propagandă nesemnificativă, la ge
neral, lipsită de elemente concrete, 
neconvingătoare, în loc de a se pro
mova forme noi, folositoare și atrac
tive de propagandă sportivă. Con
siliile colectivelor sportive și, îndeo
sebi, responsabilii cu munca de pro
pagandă au datoria de a lega propa
ganda sportivă de viață, de specificul 
de producție, de a se preocupa mai atent 
de transformarea acesteia într-un impor
tant mijloc de atragere a oamenilor 
muncii în activitatea sportivă, de creș
tere neîncetată a rîndurilor de membri 
în UCFS1 

onospori}
a.c. au revenit următorilor participanți: 
Cu cele mai multe variante cu „0“ 
rezultate pe același formular: O mo
tocicletă de 350 cmc.: Rada Constan
tin din București cu 88 variante; O 
motoretă: Leonte Gabriel din Bucu
rești cu 64 variante; Un frigider: 
Leonte Gabriel din București cu 
variante

64

PREMIILE ACORDATE 
PRIN TRAGERE DIN URNA

O motocicletă de 125 cmc.: Butnaru 
Ion din Bacău; cite un aragaz cu trei 
ochiuri și butelie: Papadimitriu Dumi
tru din București și Burdia Constanța 
din București; cile un aparat de ra
dio „Opereta": Ionescu Emil din 
București și Martinescu Constantin din 
București; cite un cea. rnic de mină 
„Pobeda": Ene Ion din Vulcana Pan- 
dele-Pticidasa reg. Plocști; Lazarache 
Ștefănia din București; Nedelcu Ni.- 
colae din București și Blihaschi Karol 
din București.

• Vă reamintim că la concursul 
Pronosport nr. .32 din 10 august se 
acordă în continuare următoarele pre-

Mîine încep la Cluj 
finalele campionatelor 
republicane de natație 

pentru juniori
După o întrerupere de doi ani, 

bazinul „Victor Baheș" din Cluj j 
va cunoaște din nou la sfîrșitul 
acestei săptămîni freamătul mari
lor întreceri. începînd de mîine și 
pînă duminică, frumosul bazin din 
incinta parcului același nume 
găzduiește finalele de juniori ale 
campionatului republican de nata- 
ție.

Nu vor lipsi de la startul probe
lor Emil Voicu, L. Daroczi, Eva 
Banfi, Ingrid Rothe, Nicoleta Ște- 
fănescu, Vasilica Iurciuc și alți îno
tători și înotătoare care s-au re
marcat cu ocazia ultir dor întîlniri 
interne și internaționale. I
Finalele campionatului 
de calificare la volei
După cum am fost informați de fe

derația de specialitate, finalele cam
pionatului de calificare la volei vor 
avea loc între 14—17 august în ora
șul Dr. Petru Groza.

Jocuri 
de pregătire 

la fotbal
Duminică s-au mai disputat urmă

toarele partide d-e antrenament :
Ti» yoviște : Metalul—Industria Sîrmel 

Cimpia Turzil 4-3 (2-1). Ou cîteva zile 
înainte eohi-pa din C. Turzii pierduse 
cu același scor la Morer.l în fața echi
pei Flacăra.

Brăila : U. M. Progresul—Metalul Ti
tanii București 1-4

Bala Mare î Minerul—-Recolta Cărei 
2-1 (2-1). Joc disputat în nocturnă.

Rm. Vibcea • UrV —Selecț. Tabăra
de juniori 3-1 (1-1).

mii în obiecte pentru variantele cu 
„0“ rezultate: pentru cele mai multe 
variante cu „0“ rezultate pe același 
formular, în ordine: o motocicletă de 
350 cmc.; o motoretă, un frigider. Prin 
tragere din urnă: o motocicletă de 
125 cmc.; 2 aragazuri cu 3 ochiuri 
și butelie; 2 aparate de radio „Ope
reta" și 4 ceasornice de mînă „Pobe
da".

• Plata premiilor la concursul 
Pronosport nr. 31 din 3 august a.c. 
se va face în Capitală, începînd de 
vineri 8 august, ora 17 la agențiile 
proprii raionale Loto-Pronosport în 
raza cărora premiații și-au depus bu
letinele

Nu uitați să vă depuneți buletinele 
la concursul Pronosport nr. 32 de 
duminică 10 august.

INFORMAȚII PRONOEXPRES

La tragerea din urnă a concursului 
Pronoexpres nr. 29 din 6 august a.c. 
au fost extrase următoarele numere:

6 24 39 7 37 4,j

Numere de rezervă: 42 48.
■I

Fond de premii: 850.970 lei.

*) Rubrică redactată de 
Pronosport.

i.S. Loto-,



im-

—17,

lo
de

GH. MAZGAREANU
corespondent

Budy 
cărui su- 
înîipt cu 
în urma 

învingăto-

ȘTEFAN BALOI
corespondent

Dynamo Berlin-Dinamo Orașul Stalin 13-8(44)

In Turul IugosLsvie

<

DAN IONESCU
PROBEDOPA PATRU

PRIMUL LOC,

180 c 
măsuri

Gh. Mărcuță (Recolta) 4:15,0

BUDAPESTA. gb
Cu o anin- • 

care de 75,38 ni. a- 
tietui maghiar Knl- 
csar a câștigat 
proba de suliță ia 
marile întreceri de 
pe Nepstadion, dis
putate marți și 
miercuri cu parti
ciparea reprezenta
tivelor S.U.A. Al 
doilea s-a cla
sat exrecordmanul 
mondial 
Held, a 
liță s-a 
1,53 m. 
cele ia a 
rului.

iO

Jc■ :

ORAȘUL STALIN 6 (prin telefon). 
— Iu ultimul joc pe care l-a susținut 
în cadrul turneului întreprins în țara 
noastră, echipa masculină de handbal 
Dynamo Berlin a întîlnit marți în 
localitate formația Dinamo Orașul 
Stalin. Handbaiiștii oaspeți au obți
nut victoria cu scorul de 13—8 (4—4).

Meciul, disputat pe stadionul Trac-: 
torul în prezența a 1.500 de specta
tori, a fost mai vioi, mai interesant 
în cea de a doua repriză și aceasta 
datorită în special handbaliștiior de 
la Dynamo Berlin, care în această 
parte a jocului au acționat cu contra
atacuri rapide, fructificînd majorita
tea ocaziilor. Neașteptat de slabă a 
fost replica dată de Dinamo Orașul 
Stalin. Atît atacul, cît și apărarea, 
s-au comportat foarte slab, nereușind 
decît extrem de rar să arate prin va
loarea jocului că în acest meci evolu
ează echipa campioană a țării.

Punctele au fost marcate de :
Weber (2), Schmitz II (2), Sireitferdl,

Jurak, Martini / și Pahan pent™ Di
namo Orașul Stalin și de Kitlazvig (4), 
Hirsch (2), Slolfig (2), Kosche 12). 
Naumann, Matz și Sturdier pentru 
Dyrismo Berlin. A arbitrat corect Gh. 
Popescu (București).

BRATISLAVA. Cutezătorilor pârtieipsmți la 'cam
pionatele mondiale de parașutism li se cere ca, 

aruncînâu-se din înălțimi, să aterizeze cit mai aproape 
de punctul fix, aim face în această fotografie spor
tiva sovietică Kopinorm, invingătoarea întrecerii fe
minine la proba de salt individual de la IMO m.

SELECȚIONATA OE VOLEI
A REGIUNII HUNEDOARA—

ISTANBUL 3-1
PETROȘANI, 6 (prin telefon). 

Azi după-amiază s-a desfășurat în 
calitate înfflisinea internațională 
volei dintre reprezentativa regiunii Hu
nedoara și selecționata orașului Istan
bul Echipa noastră a cîștîgat cu 3—1 
(15—7, 12—15, 15—11, 15—7). Meciul 
a avut numeroase faze spectaculoase 
care au sitîmit aplauzele celor aproa
pe 1000 spectatori S-au evidențiat 
Pintea, Pavel, A. Gornoviceanu (reg. 
Hunedoara), Șevket Giiventiirt și 
Aksakal (Istanbul).

Turneul internațional 
de tenis de masă 

de la Constanța
CONSTANȚA 5 (prin telefon). — 

In Palatul Sporturilor din localitate 
a avut loc un interesant turneu in
ternațional de tenis de masă, Ia care 
au luat parte jucătorii maghiari Pig
nigtzcki, Hamori, J. Farkaș, Balazs 
și Dan de la Spartakus Budapesta și 
sportivii romînî Bottner, Covaci, Na- 
zarbeghian, Rotea și Ghițescu, mem
bri ai asociației Voința. Cei 10 spor
tivi au fost împărțiți în două serii. 
Câștigătorii celor două serii și-au dis
putat finala, iar cei clasați pe locu
rile secunde în serii au susținut un 
meci pentru stabilirea locului HI—IV. 
Clasamente :' seria I : 1. Pignigtzcki; 
2. Covaci; 3. Dan; 4. Balazs; 5. Ro
tea; seria a il-a : 1. Bottner; 2. Far- 
kaș; 3. Nazarbeghian; 4. Hamori; 5. 
Ghițescu. Cîteva' rezultate mai 
portante: Bottner—Hamori 2-0 (16, 
15), Nazarbeghian—Farkaș 24) (16, 
19), Farkas—Bottner 2-1 ' (19, —17, 
17), Pignigtzcki—Covaci 24) (18, 13) 
Covaci—Balazs 24) (9, 20).

In finala turneului s-au în;.-iii 
Pignigtzcki cu Bottner, victoria reve
nind primului jucător cu scorul d< 
2-0 (19, 19). Pentru locurile 3— 
jucat Covaci cu Farkaș. A învins 
Covaci cu 24) (15, 13).

CH. GOLDENBERG, corespondent

început în orașul ia-T-a S august a ------_. _ — .
goslav Portoroj turneul interzonal diși 
cadrul campionatului mondial de ș»k. 
Partidele din prima rundă s-au terminat 
cin următoarele rezultate: Tal (U.R.S.S.)- 
De Greiff (Columbia, 1—0; Larsen (Da- 
nemarcai-Fiiip (R. Cehoslovacă) V2—'/2; 
FiseheT (SU.A.)-Neikirch (R.P. Bulga
ria) >/2—'/2; Bronștein (U.R.S.S.)-GHgo- 
rici (Iugoslavia) Va—‘/tt Banko-Fuster 
(Canada) 1—9; Panno (Argentina)- 
Pachmann (R. Cehoslovacă) 'A—1/,.

In partidele întrerupte marele tnaestn 
sovietic Petrosian are avantaj la Re 
shewski (S.U.A.) și Averbach (U.R.S.S.) 1 
Cardoso (Filipine). In finalul partide 
cu Matanovici (Iugoslavia), argentinla 
nul Sangurnettj are un pion în plus, da 
realizarea acestui avantaj este destu 
de dificilă. Partida Olaffsson (Islanda) 
Szabo (R. P. Ungară) s-a întrerupt într-i 
pozifie complicată.

PEKIN.
cen lele între
ceri ale atleților 
chinezi s-au sol
dat cu numeroase 
recorduri. Iată un 
aspect de la des
chiderea competi
țiilor desfășurate în 
capitala 
Chineze.

♦ MOSCOVA.
In capitala 

Uniunii Sovietice 
s-a desfășurat un 
interesant concurs1 
internațional 
sărituri in 
Irwingătoarea, Ni
nel Krutova 
(U.R.S.S.) execută 
o spectaculoasă
săritură din turn.

( Două noi recorduri 
> mondiale de atletism 
} la Budapesta
7 Rezsavolgyî — 5:48,3 pe 1503 m: 
1 G. Davis 49,2 sec. pe 400 m.g.

Marți macrouri a avut loc la Bu-
de j dapesta un concurs de atletism cu par- 

.a©ă. C ti'dparea echipelor S.U.A. și R.P.U. șl 
'--- o a cîtoi'va spoirtivi din R. Cehoslovacă, 

întrecerile s-au soldat cu două noi 
recorduri mondiale. I. Rozsavolgyi a 
aleTgjat 15W m. în 3:40,3 (v. r. Taborl 
și Nilsen — 3:40,8) iar G. Davis 400 m. 
g. în £9,2 sec. cu 0,3 sec. sub pTopriul 
record mondial. Alte rezultate: 110 m. 
g.: Johnson și Robdnson 13,fi sec.; 400 
m.: G. Davis 45,€ sec.; 3000 m. Iha ros 
8:04,2; SOO m,: Courtney 1:47,2; înălțime: 
Dumas 2,11 m; disc: Bafo-ka 57,42 m.; 
KUcs 55,66 m; greutate: O’Brien 18, «9 
m; 200 m: Oolimore 30,9 sec.; ciocan: 
Hali 65,33 m.; 200 m. f. Williams 24.1 
sec.; suliță f.: Antal 46,34 m.; greu
tate f. Brown 16,14 m.; disc f,: Brown 
47,75 m..; Fikotova 47,55 ®n.; 80 g.
Somogi 11,2 sec.: lungime f-: Mathews 
6,18 m. tnou record al S.U.A.); 800 nu f. 
Sas vâri 2;14;6.

După cinci etape G. MOiCEAN* 
continuă să poarte tricou! galben

RDEKA (prin telefon). — In eta
pa 5-a, desfășurată pe distanța 
Zagreb — Rijeka, s-a dat o luptă 
dîrză la capătul căreia belgianul 
Simons a trecut primul linia de 
sosire în timpul de 4h. 46:10,0. In 
același timp cu învingătorul au 
sosit și Gh. Șerban (locul 5), G. 
Moiceanu (locul 6) și L. Zanoni 
(locul 8). Clasam, indiv. gen. după 
trei etape : 1. G.^Moiceanu (R.P.R.) 
12h. 07.22". 2. Simons (Belgia) la 
1:21". 5. Zirovnik (lug.) Ia 5.51". 
4. Șerban (R.P.R.) la 4.25". ...8.
L Zanoni (R.P.R.) ia 6.25". Clasa
mentul general pe echipe: 1.

Campionatele republicane de pentatlon

PE

CLUJ 6 (prin teteftm). — Marți și 
miercuri au continuat întrecerile ■ cam
pionatului republican individual și ,pe 
echipe de pentatlon moderni, lată or
dinea primitor clasați în proba de 
pistol: 1. D. Țintea (C.C.A.I) 190

'G RtiURGRING. Peste cîteva clipe mașina lui Peter Collins se va C (900 p.); 2. D. Ionescu (C.C.A.I) 190 
răsturna la oiraj / Cunoscutul aufomoMist englez și-a găsit moartea in 1 (900); 3................................. *

Marele Premiu al R. F. Germane, alergat dtmi"ucă ne drcuiM de ă Ntir- C 1®» (800);
burgring. Este a patra victimă a curselor orojesumiste de Mtantpbiit din 1 185 (800);
apus, in decursul ultimelor două luni. încă o dovadă a meiodelor criminale \ 181 (720);
ale fabricanților de automobile din țările capitaliste, care — preocupați ex- x sul) 181 (720). Și acum, iată-i și pe 
citi siv de a laoe reclamă mașinilor lor — obhgă pe concurenți să treacă 1 primii clasați la întrecerile de natație 
peste limitele normale de viteză In cazul in speță, vinovată este casa ita- 2 (proba de 300 tn. liber): 1. H. Li- 
lianâ „Ferrarr". De notai că toate mașinile Ferrari înscrise in cursa de la • chiardopol (C.C.A.K) 4:04,8 (W5 p-ț; 
Nilrburgrtng au înregistrat accidente... I 2. D. Ionescu (C.C.A.I) 4:06,2 ( 965);

II. Lichiardopol (C.C.A.1I)
4. Gh. Măreață (Recolta)

5. O.. Creții ( Voința U)
6. V. Teadoresew (Brogre-

3.
(925);

După patru probe clasamentul ge
neral individual se prezintă astfel: 
1. D. Ionescu (C.C.A.I) 3340 p.; 2. D. 
Țintea (C.C.A.I) 3297,5; 3. Af. Stoe- 
nescu (C.C.A.I) 2935; 4. V. Manciu 
(Progresul) 2734 ; 5. H. Lichiardopol 
(C.C.A.If) 2733; 6. Gh. Măreuțâ (Re
colta) 2649,5. In clasamentul general 
pe -echipe primul loc este -ocupat de 
C.C.A.I cu '9572,5.

Mîine (n.r. arh) se desfășoară «114 
rri.a j»ro!lfă; crosul.

R. I 1SCW
corespondent regional

R.PJî. 36h. 32.52. 2. Itiaosiavia 3<M 
37:58 : 3. R. P. Polonă 36h. 40:41.

CRIKVENCIA (prin telefon). - 
Etapa IV-a desfășurată contra-cn 
nometru pe distanța de 57 kt 
a revenit ciclistului olandei Hi 
gena în timpul de 59:54".8.
Moiceanu a sosit pe locul 7 < 
timpul d® 1:01.44 ...17. Șerba
1:82:58, „21. 1. Zanoni 1:03:49. t 
după această etapă în clasamei 
tul generai individual conduc 
Moiceanu cu 15h. 09 06 urmat d 
iugoslavul Zirovnik cu 13h. 12:18.

POLA (prin telefon). — 
kilometri din cei 145 cît a
etapa Crîkvencia — Poîa au Io 
acoperiți de unul singur, de ge 
mânui Altveck (Miinchen). Dwț: 
el alerga un pluton întreg d 
care se desprind apoi Șerba 
Vaicik (lug.), Gazda (Pol.) și H 
gens (Olanda). Aceștia îl ajar 
pe Altveck, îl lasă în urmă 
termină în grup etapa. In un» 
la 1:21.00 se afla primul plute 
in care se găseau la un loc t< 
cicliștii romîni. După desfășurări 
acestei etape clasamentul indii 
dual general arată astfel : 1. 1 
Moiceanu 17h. 06:41, 2. Zirovn 
(fag.) 17h. 09:55. 5. Petrovici (lue 
17h. IMS. 4. Vaicik (lug.) 17 
18:50, 5. Șerban (R.P.R.) 17b. 1«i5 
„15. Zanoni 17h. 15:11. „26. Mu 
teanu 17h. 25:51, „52. Șeiaru 17 
29:47.

Clasamentul general pe edhipf 
1. Iugoslavia : 5111. 30:26, 2. R.P.I 
5'1 h. 32 47. 5. Polonia : 5111. 40:! 
4. Belgia ; Slh. 44:37, 5. Oland. 
Sth. 48:43.


