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• Azi ți mîine la Sibiu : R. P. 
Romînă — R. P. Polonă (ju
nioare)

Orașul Sibiu găzduiește azi și mîi- 
ne o interesantă întilnire internațio
nală de baschet feminin între echi
pele de junioare ale R. P. Romine și 
R. P. Polone. Echipa noastră cuprinde 
junioare născute in 1940, în timp ce 
echipa R. P. Polone este alcătuită 
din tinere născute în 1939.

Partida va fi condusă de arbitrii 
Velkei) (R.P.U.) și Kondratov 
(U.R.S.S.).

După meciurile de la Sibiu, echipa 
poloneză va evolua joi și vineri la 
Tg. Mureș, unde va intilni echipa de 
tineret a R.P.R.

Educația fizică a maselor trebuie să devină
o preocupare a întregului activ obștesc 

al mișcării sportive
Reorganizarea mișcării de cultură 

fizică și sport din țara noastră, 
precum și lupta pentru îndepli- 

! nirea celorlalte sarcini importante tra- 
î sate de Ilotărîrea partidului și guver- 
; nului din 2 iulie 1957, au prilejuit o 
! reconsiderare a problemei angrenării 
' maselor de oameni ai muncii în mișca- 
' rea sportivă. Pînă în acel moment se 
considera în gene
ral că atragerea în 
competiții cu carac
ter popular și în 
trecerea normelor 
complexului G.M.A.
reprezintă unicul mod de a contribui 
la călirea fizică, la întărirea sănătă
ții maselor de oameni ai muncii. As
tăzi însă, își face tot mai puternic 
loc noțiunea mai largă de educație 
fizică, a maselor, în care, în afara 
activității competiționale, sînt cuprin
se o serie de alte forme nu mai puțin 
importante și eficace, care își aduc 
aportul la creșterea unei tinere ge
nerații sănătoase, viguroase, călite fi
zicește, la întărirea fizică și morală 
a maselor largi de oameni ai muncii.

ACTIVITATEA COMPETIȚIONALA 
DE MASE IN PLINA DEZVOLTARE

Fără îndoială că între componen
tele educației fizice a maselor 
activitatea competițională cu ca

racter popular are un rol dintre cele 
mai importante. In primul rînd, da
torită capacității sale de cuprindere a 
maselor. Iar cele cîteva exemple pe 
care le vom cita sînt edificatoare: 
în regiunea Bacău au participat la 
ediția a III-a a Spartachiadei de vară 
73.847 concurenți, în regiunea Con

Primii participant» 
la Spartachiada Internațională 
a Armatelor Frățești au sosit 

in R. 0. Germană
La 4 septembrie au sosit la Berlin 

delegațiile sportive din R.P. Chineză 
și R.P.D. Coreeană, care vor participa 
la Spartachiada Internațională a Ar
matelor Frățești de la Leipzig.

Sportivii chinezi sînt găzduiți în 
localitatea Frankenberg (districtul 
Rari Marx-Stadt) unde își vor conti
nua pregătirile pînă la începerea 
competițiilor. Delegația RiP.D. Co
reene a fost cantonată la Bad 
Blakenburg (Thuringia).

(Agerpres)

BASCHET

stanța 76.341, în regiunea Baia Mare 
111.427 etc. Să nu uităm că aceste 
cifre se referă doar la una din ma
rile competiții de masă organizate in 
ultimul an. Adăugind zecile de mii 
de participanți din fiecare regiune la 
Spartachiada de iarnă, la tradiționa
lele crosuri de primăvară și de toam
nă, la campionatele de casă ale co

lectivelor sportive, 
“• ' la întrecerile pre

văzute în calenda
rul sportiv la re
giunilor, ca Sparta
chiada fetelor, „Cu

pa Moldovei" — în curs de desfășu
rare — „Cupa secerișului" ș. a., între
gim tabloul impresionant al dezvoltă
rii sportului de mase.

FORME NOI, VARIATE, ATRACTIVE

Răspunzînd sarcinilor de a asi
gura educația fizică a maselor 
de membri ai U.C.F.S. prin an

grenarea lor într-o activitate fizică 
variată, cu caracter atractiv-recrea- 
tiv, colectivele sportive s-au preocu
pat intens de această problemă. Ro
dul acestor preocupări îl reprezintă 
introducerea gimnasticii de producție 
într-o serie de întreprinderi din re
giunile Timișoara, Oradea, Stalin, lași, 
Cluj, orașul București etc., organiza
rea unor originale jocuri de mișcare 
(alergări în sac, întreceri de alergare 
cu paharul plin cu apă, ridicarea greu
tăților, aruncarea mingii la țintă și 
la distanță), sprijinirea unei puterni
ce activități turistice. Pe scară raio
nală s-au organizat reușite festivaluri 
cultural-sportive, care au angrenat mii 
și mii de tineri și tinere. Inițiativa 
organizării duminicilor sportive la 
sate s-a extins de asemenea în multe 
regiuni ale țării. Putem da în conti
nuare nenumărate exemple care do
vedesc spiritul de inițiativă și voință 
de muncă a largului activ obștesc al 
mișcării sportive precum și dorința 
maselor de oameni ai muncii și în

(Continuare in pag. 2)

fislăzî se di sM în „Toi ciclist ni R.P.R "
o Startul festiv are loc la ora 12 • Aproape 60 cicliști se vor, 
întrece pentru titlurile de campioni • Prima etapă: București 

— Focșani

Astăzi la ora 12, cicliștii partici
pant la „Turul R.P.R." vor fi prezenți 
în Piața Universității, pentru a partici
pa la festivitatea de deschidere a aces
tei importante competiții. Ca întot
deauna, plutonul multicolor al celor 
mai buni rutieri din țara noastră va 
fi înconjurat de numeroși iubitori ai 
sportului cu pedale. Ei vor ura teme
rarilor alergători succes în cea mai di

Desfășurări in evantai, cicliștii rulează puternic șjțre capătul ețșipei^

'Avionul este gata de zbor. 
Cu privirile avîntate către al
bastrul înălțimilor, pilotul spor
tiv se pregătește să-și ia locul 
in carlingă.

In anii regimului democrat- 
popular, mii de tineri și tinere 
au devenit îndrăzneți cuceritori 
ai aerului.

DE ZIUA AVIAȚIEI R.P.R
Privești cerul patriei și inima fi se 

umple de mindrie. De-a lungul și de-a 
latul (arii, sclipind argintiu în soare, 
zboară avioanele purtînd tricolorul to- 
mînesc. De la avionul sanitar și pînă 
la cel de transport, de la sprințarul 
avion pentru acrobații de înaltă scoa
lă și pînă la reactorul care se ia la 
întrecere cu sunetul — toate sînt mî- 
ntiite cu iscusință de harnicii și cu
rajoșii noștri piloți. Tot mai multe 
sînt modelele inventate și con
struite de talentații noștri ingi
neri și tehnicieni. Gindul ți se 
întoarce cu vreme în urmă. în anii 
cînd Traian Vuia și Aurel Vlaicu. di<- 
cînd faima talentatului nostru popor pe 
întreg pămintul, puneau temelie avia
ției romînești și mondiale.

In 1905 Traian Vuia, fiul unei fa
milii de țărani din Surducul Mic, con
struiește prima „mașină de zbor", pen
tru ca la 18 martie 1906, în apropiere 
de Paris, să realizeze spre uimirea tu
turor primul zbor mecanic cu un apa
rat mai greu decît aerul, care a deco
lat prin mijloace proprii.

In cartea de aur a istoriei aviatici 
romînești se înscrie și numele lui Au
rel Vlaicu — flăcăul din Binținți — 
care, primind ajutorul muncitorilor de 
la Arsenalul Armatei, își construiește 
un aparat de zbor cu motor — supe
rior multor aparate de acest gen exis
tente în apus —■ iar în 1910, la 10 

ficilă competiție a anului, competiție 
care va desemna campionii de mare 
fond ai R.P.R. (individual și pe echi
pe).

După un bogat și interesant sezon 
competițional, „Turtii R.P.R." va su
pune pe rutierii de frunte ai țării 
noastre la un nou examen. Ei tre-

(Continuare în pag. 4) 

august, efectuează cu el primul Iul 
zbor.

Meritul acestor vrednici pionieri al 
aviației este cu atît mai mare, cu cît 
au trebuit să lucreze în condiții vi
trege, înfruntînd nu numai împotrivi
rea, dar și sabotajul burghezo-moșie- 
rimii la putere pe atunci, al cărei 
patriotism se măsura în pungi cu aur.

Au trecut anii. In timpul celui de-aî 
doilea război mondial, luptînd alături 
de neîntrecuții aviatori sovietici, pilo- 
ții romîni au dat lovituri nimicitoare 
cotropitorilor hitleriști în lupta pen

Pregătiri în preajma noului ’ an școlar:

Bune și rele dintr-un raid 
prin cîteva școli din Capitală..
Peste puține zile, elevii își vor lua 

„rămas bun" de Ia vacanța de vară... 
Porțile școlilor se vor deschide din 
nou, pentru a primi sutele de mii de 
elevi și eleve din orașele și satele pa
triei noastre, dornici să învețe, să-și 
formeze un drum în viață. Elevii aș
teaptă cu nerăbdare primele ore de 
clasă. Să vedem cum întîmpină con
ducerile școlilor importantul eveni
ment al începerii cursurilor, care sînt 
măsurile luate pentru ca școlile să 
funcționeze în condițiuni cît mai bune ? 
Cîteva răspunsuri la aceste întrebări 
le-am putut afla cu prilejul unui 
recent raid întreprins în unele școli 
din Capitală.

MULT SPIRIT GOSPODĂRESC
ȘI PREOCUPARE...

Firește, ne-a interesat în mod spe
cial felul în care se pregătesc școlile 
pe plan sportiv, cum se îngrijesc di
recțiunile școlilor de amenajarea sau 
reamenajarea bazelor sportive, dacă 
există preocupare pentru completarea 
utilajului și a echipamentului sportiv. 

tru eliberarea patriei noastre, a 1 
gariei și Cehoslovaciei.

Eliberarea Rominiei de către gli 
oasa Armată Sovietică și luarea 
terii de către poporul muncitor con 
de partid a deschis aviației noas 
ca și tuturor celorlalte domenii 
activitate, perspective largi de d 
voltare.

Datorită muncii harnicului nostru 
por și ajutorului frățesc al Unit 
Sovietice, tara noastră are astăzi 
mai multe avioane de transport, c.

(Continuare în pag. 6)

Și trebuie să mărturisim că, în gei 
ral, directorii de școli s-au arătat 
teresați să rezolve, pînă și în cele i 
mici detalii, variatele și multiplele p 
bleme pe care le implică, din pu 
de vedere administrativ, redeschide 
noului an școlar.

Un exemplu concludent îl of 
prof. T. Burcescu, directorul școlii t 
dii nr. 3, din a cărui inițiativă te 
nurile de volei și baschet ale șc 
au fost împrejmuite cu plasă de i 
mă. Acoperite cu zgură roșie, ace 
terenuri au o înfățișare frumoasă, ch 
elegantă, așa cum am dori să întîlr 
peste tot. Exemple similare le oh 
direcțiunile școlilor profesionale „ 
sif Rangheț" și „Tudor Vladimiresi 
unde, cu sprijinul profesorilor de e< 
cație fizică și al elevilor, s-au ar. 
najat terenuri de volei și basc! 
chiar în incinta școlii. Acum, ele 
teaptă doar programarea primelor 
treceri.. Mult spirit gospodăresc n 
nifestă și prof. Rhea Silvia Georges; 
directoarea școlii medii nr. 29, ci 
în colaborare cu comitetele de pârii 
s-a îngrijit de completarea utilaju 
și echipamentului sportiv. Trebuie 
consemnăm, de asemenea, interesul < 
pus de direcțiunile școlilor element; 
nr. 50 și 55 (raionul 23 August), t

T1BERIU STAMA

(Continuare în pag. 6)

TINERI SPORTIVI
DE LA SATE!

Participați cu tot elanul 
vostru tineresc la muncile 
agricole de toamnă! Fiți 
in primele rinduri ale 
celor ce luptă pentru 

recolte bogate!
i < i r iiTii-r c r r



isiunea maistrului turnător Nicolae Avram
sta în fiecare nou autocamion 
s de uzinele „Steagul roșu" — 
11 Stalin și o parte din munca 
rului turnător Nicolae Avram. 
;dacă cumva imaginația dv. a 
; aripi și vi-1 închipuiți pe acest 
c muncitor într-una din halele 
or uzine din orașul de la poalele 
:i, atunci v-ați înșelat. V-ați în- 
pcntru că Nicolae Avram este 

oștean, este maistru turnător la 
le „Timpuri Noi", unde sub su- 
glierea sa, patru echipe de lu- 
i toarnă blocurile pentru motoa- 
Xiternicelor autocamioane „Stea- 
oștl“.
rează Ia aceste uzine de 27 de 
își aduce perfect de bine aminte 

tipurile cînd uzina era proprieta- 
jpitaliștilor și cînd munca însetn- 
fapt o cruntă robie. Tînărul uce- 

in anul 1931, pe atunci mare a- 
de box (a făcut cîțiva ani an- 

r.ente regulat, dar apoi lipsindu-i 
necesară cumpărării echipamen- 
a fost nevoit să abandoneze 

il), a cunoscut din plin nesăți- 
exploatare a patronului. Abia 
eliberarea țării, abia după re

it turnat un nou lot ele blocuri 
ti motoare. Maistrul Nicolae. A-

supr ave ghează atent curățirea 
isarea lor.

muncitorii au devenit stăpînii uzinei, 
Nicolae Avram și-a văzut și el împli
nite visurile. Astăzi el este un munci
tor de bază al secției turnătorie, răs
punde de un important sector de pro
ducție, a devenit candidat de partid și 
tovarășii săi se mîndresc cu el.

Dar, Nicolae Avram nu și-a uitat 
vechea pasiune: sportul. Fiecare clipă 
liberă și-o petrece pe terenul de 
sport, în mijlocul tineretului. De ace
ea, cînd la ultima adunare generală 
a colectivului sportiv, Nicolae Avram 
a fost propus președinte al consiliului, 
aplauzele izbucnite spontan au subli
niat simpatia și încrederea de care, 
se bucură el în rîndurile tineretului, 
în rîndurile muncitorilor și tehnicieni
lor de la uzinele „Timpuri Noi".

De atunci au trecut doar două luni; 
cu toate acestea, multe s-au schimbat 
în activitatea colectivului sportiv al 
cărui președinte este Nicolae Avram. 
In primul rînd a fost introdusă gim
nastica de producției în secția utilaj 
și la turnătorie. După aceea, s-a pus 
un accent deosebit pe lărgirea bazei 
materiale, prin asigurarea de fonduri. 
Pentru acestea, din inițiativa preșe
dintelui, s-a trecut la o intensă acți
une de strîngere a cotizațiilor spor
tive și s-a urmărit cu atenție realiza
rea veniturilor prevăzute în bugetul 
colectivului sportiv. Avînd asigurate 
fondurile necesare și primind spriji
nul direcțiunii, colectivul sportiv al 
uzinelor „Timpuri Noi" și-a propus să 
reamenajeze baza sportivă din str. 
A. Toma nr. 93, prin construirea unei 
arene de popice, a unor terenuri de 
volei și baschet.

La toate aceste acțiuni, care au 
făcut din colectivul sportiv al uzinelor 
„Timpuri Noi" un colectiv sportiv 
fruntaș pe raion, o însemnată contri
buție a avut-o și președintele consiliu
lui, Nicolae Avram. Muncind cu însu
flețire, neprecupețindu-și timpul liber, 
acest vrednic activist obștesc a con
tribuit la înviorarea muncii sportive. 
El dorește cu toată ardoarea ca în cel 
mai scurt timp sportul să devină un 
prieten bun tuturor muncitorilor de la 
uzinele „Timpuri Noi". Amintirile tris
telor vremuri cînd tînărul ucenic Ni
colae Avram a trebuit să renunțe la 
pasiunea lui pentru box din cauza

Ce discută antrenorul Ion Chiriac 
și cei doi tineri boxeri G rigor c Dra- 
goș și Ion Boicitic cu președintele co
lectivului sportiv, maistrul turnător 
Nicolae Avram? Firește, probleme 
privind munca secției de box, una 
dintre cele mai puternice secții ale 
colectivului sportiv al uzinelor „Tim
puri Noi". (Foto: TH. ROIBU)

cruntei exploatări capitaliste îl răsco
lesc și astăzi.

fată pentru ce duminica și în alte 
zile Nicolae Avram este permanent 
alături de sportivii uzinei, iată pentru 
ce se străduiește să lărgească baza de 
mase a activității sportive de la uzi
nele „Timpuri Noi", iată pentru ce 
este mîndru de sarcina ce i s-a încre
dințat și pentru îndeplinirea căreia 
muncește neobosit.

MME AL.[
Vine toamna I... Copiii se pregătesc de școală. Își aranjează ' 

ghiozdanele, își pregătesc... ”* caietele. La fel de grijulii — ba chiar , 
j mai mult — sînt cei mari. Bunii gospodari nu mai prididesc cu treburile. 

In tabloul toamnei au apărut în ultimii ani, multe elemente*  noi. Unul 
' dintre ele: sezonul sportiv. Altădată, trecea neobservat. Erau prea pu

țini cci care aveau unde să se „refugieze" în zile de toamnă, cu ploi 
interminabile și vînt aspru. Acum, toamna nu-i mai sperie pe sportivi. 
La Timișoara, Baia Mare, Constanța, lași, Tg. Mureș, București, Bacău, 
în oricara din orașele țării sînt gata să-și deschidă „porțile" mari și 

’ moderne săli de sport. Multe campionate sau competiții continuă să se j 
« desfășoare în aer liber. Altele, își mută „sediul". Nicăieri nu se între- 
; rupe însă activitatea sportivă. Nici chiar la sate, unde în afara nenumă- 
i ratelor săli de sport, la dispoziția iubitorilor de sport stau spațioasele ’ 
’ săli ale căminelor culturale. Cînd vremea nu va mai permite sau va 

împiedica, temporar, desfășurarea activității în aer liber, la căminele ' 
culturale și în sălile de sport de la Recas, Orțișoara, Poiana, Aleșd, Fru- 
mușenj sau Ghitnbav, în sute de sate și cătune, tineretul își va da în- 
tîlnire la mesele de șah, de tenis de masă, la „startul" întrecerilor de 

i gimnastică, lupte...
Toamna este însă un anotimp prietenos numai pentru cei care știu 

' să evite... neplăcerile ei. Numai pentru bunii gospodari. Boxerii de la I 
Hunedoara, voleibaliștii de la lași, baschetbalist» din Tg. Mureș, hand- 
baliștii din Sibiu și nenumărați alți sportivi nu au nici o grijă. Sălile 
de sport din orașele lor au fost bine pregătite ca și în alți ani. Echipa
mentul de toamnă a fost și el asigurat din vreme și... poate să plouă!

— Vine toamna! Unii rostesc aceste cuvinte cu îngrijorare. Sălile 
n-au fost încă amenajate. Cci care vor să practice sportul nu numai în 
zilele călduroase de vară sînt multi. Unde vor putea să joace volei sau 
baschet? Sînt întrebări cărora trebuia să li se răspundă... mai devreme. 
Dar, nu este prea tîrziu. Toamna nu și-a trimis decît primii vestitori. 
Sezonul sportiv în aer liber se află în plină desfășurare. Peste cîteva 
zile, în toate orașele și satele țării va începe tradiționala competiție de 
masă : Crosul „7 Noiembrie". Iată dar, că și cei pe care toamna i-a cam 
surprins au încă vreme să se pregătească pentru a-i ține piept. Cu o 
singură condiție: să nu aștepte ca timpul să fie înlr-adevăr complet ne
favorabil înfîlnirilor sportive în aer liber. Experiența anilor trecuți ne-a 
arătat că unii activiști sportivi au așteptat chiar primii fulgi de zăpadă 
pentru a se hotărî să se pregătească de... toamnă.

Poate că mîine, soarele va străbate iarăși pătura cenușie a norilor 
și vremea se va încălzi pentru cîteva zile.. Să nu ne lăsăm însă... amă- 
E’ti-

Să ne pregătim din timp in vederea organizării primei etape 
a crosului de mase pe echipe „Să întîmpinăm 7 NOIEMBRIE"

sicatia fizică a masslor trebuie si » 
s praMpare a iniregului aciv u&oiesc 

al Bișsirti aria
{Urmare din pag. 1) 

11 a tineretului de a participa la 
ivitate fizică organizată.

TOTUȘI, REALIZĂRI
SUB POSIBILITĂȚI

ti toată larga extindere a acti
vității sportive de mase, cu toa
tă varietatea formelor de an- 

re a oamenilor muncii în sport, 
ie putem declara mulțumiți cu 
• rezultate. Complexul G.M.A., 

constituie baza sistemului de 
ție fizică din țara noastră, 
i-a atins încă scopul, atît din 

unor deficiențe în alcătuirea 
imentului cît și a indiferenței 
ire a fost privit, în special 
imul timp, de către consiliile co- 
dor sportive. O dată cu revizuirea 
amentufui — în prezent în stu- 
- se impune și mărirea atenției 
ate complexului G.M.A. care tre
să ocupe loittl de frunte intr-un 
n închegat de educație fizică a 
or. O contribuție la realizarea 
ii sistem o reprezintă inițierea 
irsurilc.r cu caracter permanent 
mai bun sportiv din 10“ și „În
de campion al colectivului spor- 
Pentru ca aceste forme noi să 

oată însă încetățeni repede și 
în activitatea colectivelor Spor
ește necesară o activă muncă de 
mare și control din partea orga- 

U.C.F.S. Și cu aceasta intrăm 
tn alt capitol al problemei: cel 
rcinilor nerealizate. Se mai prac- 
în unele raioane din regiunile 
București, Baia Mare etc., dan

ul sistem al umflării cifrelor ra
te organelor superioare. Multe 
live „comasează" o serie de com- 
i cu caracter popular, dăunînd 

continuității în activitatea spor- 
Aceste lipsuri, ca și întîrzierea 

■misă a extinderii gimnasticii de 
icție precum și a unor inițiative 
oase, ca organizarea „duminici- 
sportive" la sate, a serbărilor 
enești, a activității atractiv-re- 
ive în general, abandonarea unor 
ități începute, se datoresc toc- 
insiificientului control.

a mai bună metodă pentru a se 
ta o activitate susținută de edu- 

fizică a maselor, în strînsă le- 
■ă cu specificul local și cu con- 
e existente în fiecare regiune, 
i sau oraș, este planificarea rigu- 
i a muncii de îndrumare și co

ordonare a colectivelor sportive de 
către organele U.C.F.S. Hotărîritc 
luate de acestea în domeniul educa
ției fizice a maselor trebuie aplicate 
astfel îneît să nu ducă la extinderea 
întîmplătoare a uneia sau alteia din
tre formele și metodele educației fi
zice, ci să tindă tocmai la crearea și 
consolidarea unui sistem, la asigura
rea unei continuități în aplicarea a- 
cestor forme și metode. Numai cînd 
se va părăsi cu desăvîrșire orice ten
dință către formalism și se va pune 
la baza muncii întregului activ obș
tesc al mișcării sportive această preo
cupare, educația fizică va devenjj, un 
bun al maselor de oameni ai muncii 
din țara noastră.

JCarnei de reporter SpOftul în
Ca să cunoști întreaga activitate sportivă din raionul Rupea îți trebuie 

multă vreme. Ar trebui, mai întîi să poposești în cele... 30 de sate și co
mune, să stai de vorbă cu mii de sportivi, să zăbovești lîngă fiecare 
construcție sportivă...

Și totuși, e suficient să vizitezi doar cîteva sate pentru a-.fi da seama 
că și aici sportul, a devenit bun prieten al oamenilor muncii (“ pe ogoare.

!N COMUNA CAMPIONILOR RA
IONALI Al SPARTACHIADEI

E simbătă, spre seară. Țăranii mun
citori din comuna Cața — comună 
complet cooperativizată — se întorc 
acasă de la muncă. Ulițele slut pline 
de oameni. După obiceiul tocului, ei 
ne salută ca pe vechi prieteni. — Un
de să poposim ? întrebăm pe unul din 
activiștii comitetului raional U.T..M. 
care ne însoțește.

— La sfatul popular! ni se răs
punde.

O clădire mare, cu camere spați
oase, curate. Aici este sfatul popular 
comunal. înăuntru, lume multă. Res
ponsabila cooperativei, directorul că
minului cultural, numeroși săteni 
în frunte cu doi sportivi: fotbaliștii 
Vasile Hatman și Silvestru Haroga. 
De la ei și de la președintele sfatului 
popular. Andrei Beclii, am aflat cite 
ceva despre sport, despre dragostea 
tineretului din această comună pentru 
activitatea sportivă.

Colectivul sportiv se numește „Vo
ința" și numără 120 membri. Cele mai 
îndrăgite sporturi sini fotbalul, vole

Intrată- în tradiția mișcării sportive din 
țara noastră, sărbătoreasca întrecere spor
tivă de mase, crosul pe echipe „Să întîm. 
pinăm 7 Noiembrie", mobilize: ză Ia fie
care ediție a sa sute de mii de tineri 
muncitori de la orașe și sate. Avînd în 
ultima vrane o formă de organizare 
mult simplificată, crosul de mase pe 
echipe „Să întîmpinăm 7 Noiembrie" 
a devenit și mai popular,, cucerind ade
ziunea unui număr crescînd de tineri și 
tinere.

Anul acesta, întrecerea va începe în 
întreaga țară la 21 septembrie, cînd se 
vor disputa concursurile pe coleetive 
sportive. Este o sarcină de frunte pen
tru toț.1 activiștii acestor colective să se 
preocupe din vreme de buna organizare 
a întrecerilor, de mobilizarea unui cit 
mai mare număr de concrrrenți și de 

■ selecționarea și pregătirea echipei care 
va reprezenta colectivul sportiv în cea 
de a doua și ultima etapă a crosului de 
mase pe echipe „Să întîmpinăm 7 
Noiembrie". Timpul care a mai rămas 
pînă la data cînd urmează să se dispute 
primele întreceri este destul de scurt. 
Măsurile organizatorice trebuie luate 
din vreme, pentru ca acțiunea să. nu 
desfășoare în pripă. Chiar din aceste 
zile activiștii consiliilor colectivelor 
sportive au datoria să înceapă pregăti
rile în vederea organizării în cele mai 
hune condițluni a întrecerii, în vederea 
transformării acestei competiții de 
mase într-o nouă și frumoasă sărbătoare 
a tineretului patriei noastre.

iul, atletismul, șahul. Tinerele din 
gospodăria colectivă „Gh. Deja” 
și din întovărășirea agricolă „6 Mar
tie” au cerut să se înființeze 
pentru ele o echipă de hand
bal. Iar consiliul colectivului a 
propus aceasta adunării generale a 
membrilor U.C.F.S., care a aprobat. 
Sportivii din Cața au la dispoziție o 
frumoasă bază sportivă care cuprinde 
un teren de fotbal, umil de volei, o 
pistă de alergări. Echipament și ma
terial "sportiv se găsește, de asemenea, 
în cantitate suficientă, iar responsa
bilitatea păstrării lor a fost dată 
sportivelor: Elena lob — colectivistă
— Anca Lungocea — elevă — Valeria 
Cotnșa — fiică de țărani întovărășiți
— care se dovedesc la fel de harnice 
și la această treabă ca și pe terenul 
de volei. I.a sfîrșitul vizitei in comuna 
Cața am notat: „echipele de fotbal și 
volei — fete —■ sînt campioane raio
nale ale Spartachiadei".
„CIND SE' JOACA FOTBAL Șl BA- 

TRINII DE iS DE ANI IES 
LA TEREN"

„Recolta" e numele pe care sporti
vii din comuna Bunești au hotărit

Peste două săpiămini, zeci de mii de tineri asdmenea celor din foto
grafia noastră vor lua startul în primele întreceri ale crosului de masă

„Să întîmpinăm 7 Noiembrie”.

satele raionului Rupea...
să-l dea colectivului lor. Aproape 100 
tineri și tinere sînt angrenați într-o 
activitate sportivă continuă. Cei mai 
vrednici sînt fotbaliștii care, in fie
care marți și vineri, după ce se întorc 
de la munca timpului, se antrenează. 
Iar rezultatele sînt dintre cele mai 
bune / Performanța cu care se mîn
dresc fotbaliștii din Burlești este vic
toria obținută asupra celor din comu
na Șaschiz — raionul Sighișoara. Să 
învingi o asemenea echipă cu 5—2 și 
încă la ea acasă, e ceva I Care au 
fost atunci cei mai buni fotbaliști din 
Bunești? Iată-i: Mihai Rttsu, Ion Mo
lanii, frații Cornel și Gh. Kelemen, 
fiii președintelui gospodăriei agricole 
colective ,,8 Martie", gospodărie care 
Detronează colectivul sportiv, Ion 
Semner, Ion Nusbauer și Gh. Albert, 
colectiviști.

De curînd. colectivul sportiv Re
colta din Bunești și-a trimis repre
zentanți la Orașul Stalin pentru a 
cumpăra un nou rînd de echipament 
pentru fotbaliști. Din ce bani? i-am 
întrebat pe Ion Pălășanu, președintele 
colectivului sportiv și pe Gh. Pălă- 
șanti, președintele sfatului popular 
comunal. „Din sumele încasate pe 
vînzarea ierbii de pe terenul de fot
bal", mi-au răspuns cei doi interlo
cutori. Țăranii muncitori, din comuna 
Bunești. au multă simpatie. pentru 

sportivii atit de vrednici și plini de 
inițiativă și de aceea „cînd se joacă 
fotbal și bătrînii de 60 de ani ies la 
teren".

O TREIME DIN MEMBRII 
U.C.F.S. SINT FETE...

„Fetele vin pe terenul de sport" ?
La întrebarea pusă, Vasiie Tibrea 
președintele colectivului sportiv din 
comuna libert și Ion Bordeanu pre
ședintele -sfatului popular ne-au privit 
surprinși. ,,De ce să nu vină? Că 
doar și pentru ele avem tot ce ne tre
buie: mingi de volei, material pentru 
atletism, antrenor..." Am văzut a- 
tunci că aici, la libert, prejudecata 
după care e rușine ca fetele să apară 
în tricou și chitoți de sport nu și-a 
găsit lăcaș. Din cei 100 membri ai 
colectivului sportiv, 35 sînt fete. Edit 
Pulkrabek, Kerda Taus și multe al
tele găsesc timp suficient pentru a 
face sport. Iar părinții și chiar bunicii 
lor, departe de a le mustra pentru 
„neobrăzareal' de a ieși „dezbrăcate" 
pe terenul de sport, vin și le încu
rajează ori de cite ori ele au de sus
ținut meciuri mai grele.

★
Sînt doar citeva aspecte. Cîteva 

frînturi din noianul de însemnări care 
înmănunchiază nenumărate fapte din 
rodnica activitate sportivă desfășurată 
în satele st comunele raionului Ru
pea, ' ELENA MATEESCU



Prietenii sportive
cesta nu este

ce 
un 
de 
în 
un

drumul invers.
lui Stephens

atlet ctinos- 
arena inter-

care l-au iubit
marele nostru

S-a întîmplat în anul 1953, 
la Festivalul Mondial al 
Tineretului și Studenților 

de ,la București. Dis-de-diminea- 
ță, pe stadionul Dinamo, E- 
mii Zatopek, cunoscutul campion 
de atletism cehoslovac, venise 

obișnuitul antrena- 
ora aceea matinală, 
era pustiu. Marele 
alerga tură după 

în urmă 
într-un 
trening 

cele

altele au parcurs 
Zatopek îi scria 
cum să se antreneze, cum să-și 
dozeze efortul, ce tactici să în
trebuințeze. Iar acesta îi răs
pundea, scriindu-i cu bucurie că 
obține succese tot mai mari, că 
își îmbunătățește necontenit 
performanțele. Și astfel, dato
rită strînsei prietenii care îl 
leagă și astăzi de Zatopek, aus
tralianul Stephens a ajuns să 
pulverizeze rînd pe rînd recor
durile probelor de fond din ța
ra sa, devenind un 
cut și apreciat în 
națională

să-și facă 
ment. La 
stadionul 
campion
tură, neobosit, lăsînd 
kilometri. In tribună, 
colț, un tînăr în 
observa cu atenție
se petreceau pe pistă. La 
moment dat, tînărul profită 
faptul că Zatopek ajunsese 
dreptul tribunei și-i adresă
salut amical. Zatopek îi răs
punse printr-un semn prietenesc 
cil mina. încurajat, tînărul co
borî în fugă scările tribunei și 
porni, în fuleuri mari, alături 
de campion. Cind antrenamen
tul luă sfîrșit, Zatopek strînse 
cu efuziune mîna tînărtrfui său 
partener.

1 
un exemplu 

«' ori, între 
e sportivii din lumea în
treagă s-au legat prietenii care 
au influențat în mod favorabil 
performanțele lor, care au per
mis realizarea unor progrese 
însemnate în fiecare ramură de 
sport. Este binecunoscut faptul

Acesta nu este un 
izolat. De multe 
snnrtivii din li

Și tot atunci află că

Kuznețoo

sînt înțol

ceașcă în viers 
cele oamenilor 
ceasta țară, să zugrăvească în
treaga frumusețe a plaiurilor 
noastre, toate năzuințele inimi- 
lor noastre.

Gradopolov? Dar gimnastii? Enescu esie pentru noi toti noștri, care au avut m Cmka-î r
• ' ^imaginea scumpă a unul artistrm, Muratov sau Latiruna, nu/ s . '

numai un exemplu de perfec-Adare a închinat poporului mttn- 
țiune tehnică sportivă, dar șif £< talentul său. Creator in- 
prieteni sinceri, sfătuitori plini/ spirat, interpret desăoirșit, das- 
de bunăvoință? S-ar putea scrie\căl neobosit, George Enescu a 
multe, foarte multe pagini des-f fost întruchiparea perfectă a 
pre prietenia care-i leagă pe f artistului generos, a muzicia- 
înotătorul sovietic Vladimir KM-\milui animat de idealurile 
niașkin de înotătorul polonezC mai înalte.
Marek Petrusewicz, pe atleta? In semn de omagiu adus 
sovietică Taisia Cencik de atleta A relui artid romîn dispărut, 
romîtiă Iolanda Balaș, pe halte-l sonalități muzicale din toate 
rofilul sovietic Bogdanovski de/ părțile lumii și-au dat inillnire 
halterofilul american Korip, peSZa București pentru a lua parte 
șahistul sovietic Mihail Botvi-C la primul Festival Internațional 
nik de șahistul suedez Gedeon / Enescu. Sub cupola Ateneului 

răsună ciutul avîntat al rapso
diilor lui Enescu, al simfoniilor 
sale, își arată măiestria artiști 
de pretutindeni, 
și admirat p 

I muzician.
_ Domeniile de 

întindă cu toții î & deosebite ar 
con- i ,lcsc țac
păcii/ iu năzuința lor de a făuri un 

\oni mai bun, cu cuget luminat,

Stahlberg 1

Pentru sportivii din toate 
țările lumii, prietenia este 
im lucru necesar. Ei își 

dispută în mod loial întîietatea1 
pe terenul de sport, dar tot aicij 
trebuie să-și 
prietenește mîinile. Va fi o 
tribuție în plus la cauza 
și prieteniei între popoare.

înaripat cinte- 
simpli din a-

cultură, oriclt 
fi ele, se intîl- 
drurn împreună

îndreptat către ceea ce e fru
mos și măreț. Se spune că în 
antica Eladă, la olimpiadele în
chinate cultului zeului Apollo, 
divinitatea care simboliza ar
tele, tinerii aruncători de disc

prieteni: ailetii Frederickson (Suedia), 
(U.R.S.S.) și Sidlo (R. P. Polonă).

noul său prieten, Dave Ste
phens. venea tocmai din în
depărtata Australie, că dorea 
să concureze alături de el și 
că îi aducea un dar din partea 
clubului sportiv al feroviarilor 
din Williamstown. Aceasta a în
semnat începutul unei strînse 
prietenii. Cind s-au despărțit, la 
întoarcerea în patrule lor, și-au 
promis să corespondeze, să se 
țină reciproc la curent cu toate 
progresele înregistrate. De a- 
tunci, zeci de scrisori au plecai 
de la Praga la Williamstown și

că sportivii sovietici 
deauna gata să se împrieteneas
că cu sportivii din alte țări, 
să împărtășească și altora din 
vasta lor experiență. Cîte n-a 
învățat, de pildă, aruncătoarea 
de disc Lia Manoliu de la Nina 
Dumbadze? Cîte nu datorează 
antrenorii noștri de box întîl- 
nirilor prietenești cu renumitul 
antrenor sovietic Konstantin

Consiliului colectivului 
sportiv Foresta 
ceni, care acordă 
taje neprincipiale 
jucători de fotbal.

Fălti- 
ava.n- 
u nor

Prea-i răsfățați pe-ace.ști sportivi 
Puși pe huzur și trai ușor.
Ca mîinc, n-ar fi de mirare
Să și ...picați In locul lor!

C. MAZILU

Toți membrii I ’.C.F.S. 
din colectivul sportiv Ge
tax București sînt cu co
tizația la zi.

O astfel de realizare 
Cere-o reflexie drăguță: 
„Cind ești In colectivul„Cind ești in colectivul Getax
Nu poți rămîne de... căruță".

Noul ceas-cronometru 
de pe stadionul „23 Au
gust" este aproape invi
zibil din cauza dimensiu
nilor sale reduse.

Dac-aș avea un ceas ca ăsta,
Nici nu l-aș da la
Aș face rost de-o
Și l-aș purta ca...

transformat: 
curelușă 
exfraplat!

RF.RARIUJACK
,V. ARNÂUTLI

iși struneau efortul in s 
unor cintecc de flaut, 
de întrecerea atleților î 
dion, se desfășurau c< 
poeților și cintăreților. . 
tea intuită doar de cei 
î.și găsește expresie des, 
in zilele noastre, cînd 
și sportul slujesc deopot 
dicarea culturală a pop 

ȘI na poate fi ccm 
numai o coincidență 
desfășurarea paralelă < 

.mari manifestări cu c 
. .. . , . . . t international, pe care leîntărire a organismului, dar caY , , . ' ...*»icște capitala Republicii, 

tre. I.a Ateneu își vor 
ciutul tinerii particip 
concursurile de soliști ( 
drul Festivalului interi 
de muzică George Erie: 
stadionul Republicii se i 
trece sportivi și sporii 
diferite țări, veniți, de . 
să-și măsoare forțele și 
tria în tradiționalele cam 
internaționale de atlctis 
R.P.R. '

Și unora și altora, „ 
popular*  te urează deo 
mult succes!

MolcarereSco și sportul
- n operele sale literare, marele pedagog so vieticIn operele sale literare, marele peaagog so vietic Anton . 

preocupare deosebită față de problema edu cației fizice și 
marcabilele sale lucrări, vom întilni deseori cuvinte pline 

tive. A. S. Makarenko socotea că sportul este 
ani ai vieții. Astfel, el arăta că joaca are un 
ea trebuie bine orientată.

„Un joc fără efort, fără o ac
tivitate intensă, nu este nicio
dată un joc bun. spunea Maka
renko. Dacă veți cumpăra copi
lului un șoricel mecanic, ii veți 
întoarce toata ziua mecanismul 
și ii veți da drumul, iar copilul 
va privi și se va bucura, acest 
joc nu-i va folosi... Dacă copilul 
vostru ea practica numai astfel 
de jocuri, va deveni un om pa
siv, obișnuit să privească acti
vitatea altora, lipsit de inițiati
vă și neobișnuit să creeze ceva 
nou în muncă, neobișnuit să în
frunte greutăți". Marele pedagog 
preconiza joaca copiilor în plină 
natură, în mișcare, organizat. El 
spunea că printre îndatoririle de 
bază ale familiei față de copii 
trebuie să se numere și stimu
larea interesului acestora petl-

Din istoria loviturii de
dar puternic și a arătat cu mina 
cu var in interiorul suprafeței de 
Agitație printre jucători, freamăt 

_  ______ _______ ____  in citeva zeci de secunde la țoale 
acele preparative de pe teren care preced executarea celei mai 
grele pedepse in fotbal. Și-a pus insă cineva întrebarea dacă 
întotdeauna o lovitură de la 11 
zilele noastre ?

Intr-adevăr, care este 'istoria
Era în anul 1890 cînd s-a... năs

cut penaltiul (cum i se mai spune 
loviturii de la 11 m), la 27 de ani 
de ia stabilirea primelor reguli de 
joc (1863). Propunerea a făcut-o fe
derația irlandeză și comisia regu
lilor de joc a stabilit acordarea 
unei lovituri de pedeapsă în ca
zul cînd un jucător - aflat în po
ziție de a marca - este împiedi
cat în mod neregulamentar. De a- 
semensa, a fixat și locul de exe
cutare: de la 11 m. depărtare de 
linia porții.

La început, la executarea unui 
,penații, toți jucătorii _ echipei ad
verse se așezau pe linia porții și 
astfel evitau marcarea golului. Cum 
în aceste condițiuni se pierdea e- 
ticacitatea sancțiunii, comisia regu
lilor de joc a modificat _ regulamen
tul în sensul că jucătorii - cu ex
cepția portarului — trebuie să stea 
în afara porții. Cu asta se părea 
că nu va mai interveni nimic. Dar, 
în 1902, s-a întîmplat că un jucă
tor al echipei britanice Stockeon 
Treaty tocmai își lua elan să bată 
lovitura de la. 11 m. cînd arbitrul 
a fluierat: meciul, se terminase! 
Martorii scenei afirmă că în acea 
clipă jucătorul arăta ca o... fiară 
turbată. De aici s-a ajuns la o 
nouă modificare a regulii penaltiu- 
lui în sensul că el poate fi exe
cutat și după scurgerea celor 90 
de minute de joc, cum se proce
dează și astăzi.

Cu timpul însă, s-au ivit alte ne
ajunsuri. Portarul, avînd largi drep
turi atunci cînd se batea un 11 m. 
(putea fugi drept spre jucătorul 
care executa lovitura}, se reducea cu 
50% posibilitățile de transformare a 
penaltiului. Atunci, regulamentul l-a

Anton Semioncțvici Makarenko a dovedit o 
i a sportului. Cercetînd cu atenție re- 

cuvinte pline de căldură Ia adresa activității spor- 
indispensabil cetățeanului sovietic încă din primii 
rol stimulativ, de

tru sport. Dar 
dica împotriva 
cit î.și duo copilul la fiecare meci 
de fotbal sau că băiatul lor cu
noaște pe de rost numele tuturor 
recordmanilor. Makarenko era de 
părere că un astfel de „sportiv" 
care nu patinează, nu schiază, 
nu joacă volei, dar care este 
oricînd gata să-și dea părerea 
despre orice echipă sau sportiv 
de vază, nu.va deveni un om fo
lositor societății, nu va contribui 
cu adevărat la ridicarea unei ge
nerații sănătoase, puternice, ne
înfricate. Pentru a găsi o rezol
vare unor astfel de cazuri, din 
păcate destul de numeroase, Ma
karenko socotea că toii copiii ar 
trebui angrenați în cercuri spor
tive, paralel eu activitatea lor 
în alte domenii, canalizîadu-li-se

Makarenko se ri- 
celor ce se laudă

11 metri...

astfel înțr-un mod judicios nece
sitatea de a se mișca, de a 
cheltui energie.

Partizan înfocat al educației 
fizice ca mijloc de educație co
munista, A. S. Makarenko se 
împotrivea însă cu toată hoță- 
rîr-ea preocupării unilaterale pen
tru sport, 
sicrie 
urmărească 
sportului, 
să nu ia 
siuni care 
tinăr cu totul". Considered că 
uneori succesele sportive pot 
duce la urmări nedorite prin 
tendința unora de a se culca 
pe laurii victoriilor, ca și prin 
posibilitatea ruperii acestora de 
colectiv, Mak’renko scria într
una din lucrările sale: „Este 
bine să ne păstrăm calmul al it 
in fața succeselor cit și a in
succeselor, să ne stăpânim orice 
vanitate, să întărim respectul, 
față de forțele adversarului, să 
acordăm atenție spiritului de or
ganizare, antrenamentului, dis
ciplinei de echipă". Aceste cu
vinte ale lui Makarenko ni se 
par deosebit de actuale și acum, 
cîud unii sportivi încă nesoco
tesc disciplina 
abat chiar de 
sportive...

Citindu-l pe 
găsești, redată 
tice de toată frumusețea, nu nu
mai strălucita sa experiență în 
educarea copiilor și tineretului, 
dar și părerile sale asupra 
rolului educației fizice și spor
tului în creșterea tinerei gene
rații.

necesar —
— să se

„Este
Makarenko

atent practicarea 
pentru
caracterul unei pa- 
să-l absoarbă pe

ea aceasta

Știați că

tors cu bine în orașul 
rovsk, după un drum 
durat peste doi ani.

..jn anul 1911, sib
A. N. Pankratov a ini
prima cursă ciclistă în
lumii? El a avut de ÎT
mul le dificultăți, dar s-

dar această prevedere este în vi
goare și astăzi.

In același an (1924) s-a stabilit 
și altceva: jucătorii echipei infrac
toare - ca și cei ai echipei bene
ficiare - nu mai au voie să se 
așeze în imediata apropiere a jucă
torului care execută penaltiul, ci la 
o distanță de 9,15 m. de minge, pe 
arcul de cerc trasat la marginea 
„careului” și în părțile laterale. Ei 
aveau dreptul să pătrundă în su
prafața de pedeapsă numai din mo
mentul în care mingea era lovită.

Aici se oprește istoria loviturii de 
la 11 m. Ar mai fi de adăugat un 
amănunt: că penaltiul poate fi exe
cutat și de... doi jucători! Cum, 
însă? foarte simplu: mingea nu-i șu
tată la poartă, ci pasată lateral 
înainte și un coechipier vine din 
urmă în viteză și trage la poartă, 
mareînd sau nu, după cît de pre; 
cis este în șut. Asemenea '

rare, dar s-au
caz, nu la

a fluierai scurt 
punctul marcat

rbitrul
spre 
pedeapsă: 11 metri! 

în tribune. Spectatorii asistă

metri s-a executai ca in

acestei lovituri de pedeapsă ? 
obligat pe portar să stea pe linia 
porții. A sta este numai un fel de 
a spune, pentru că portarii au gă
sit alte mijloace să stingherească 
executarea penaltiului: au început să 
...zbiere, 
linia porții, 
pe jucătorul 
nouă... modificare de regulament, 
produsă în 1924: portarul trebuie 
să stea nemișcat, 
cioare pe linia 
mentul lovirii 
neplăcută situație

porții. A sta ests numai un fel de

mijloace sa stingherească

sâ alerge și să sară pe 
căutînd să influențeze 

executant. Deci, o 
de regulament.

cu ambele pi- 
porții, ptnă în mo- 

balonului. Destul de 
pentru portari,

cazuri 
petrecut. In 
sau la 0-1...

(p- 0-)-

sportivă, sau se 
la legile moralei

A. 
în

S. Makarenko 
imagini artis-

...boxul a fost practi 
pumnii goi pină în anul 
La această dată a avut 1 
mul meci de box cu 
pentru un campionat m 
în cadrul căruia John L. 
van l-a învins pc Jake 1

0-0

— Cu năravul ăsta ăl lui de a-și lua uri 
mint citit de lung, o dată a ajuns la minge j 
după ce s-a terminat meciul-.

— Fii foarte atent!... 'Arc obiceiul să fragă 
prin surprindere^

...tirul 
o mare 
slovacă? 
sportivii

cu arcul se buc 
răspîndire în R. 

In decursul 
cehoslovaci au

15 titluri de campioni 
la această disciplină

ai 
si

...complexul G.T.O. a 
creat în Uniunea Soviet 
anul 1931, 
somolului? 
sistemului 
fizică.

din inițiativa 
El constituie 

sovietic de e>

...apreciatul nostru corn
. Kirculescu, laureat a 

uliului de Stat, a fost ii 
rețe campion de box al 
niei? Pasiunea pentru 
care nu l-a părăsit nici 
l-a făcut să compună cîti 
butite cțntece sportive, j,



ampionatele republicane de tenis
Manana Ciogolea a cîștigat proba junioarelor de 15*16  ani

după-amiază, campionatele re
ne au desemnat pe prima cam- 

Este tînăra Manana Ciogolea 
ia București) care a învins în 
ia jucătoarelor de 15—16 ani, 
id, mai puțin ușor decît se aș- 
'inala cu orădeanca- E. Banyai, 
:ampioană a demonstrat totuși 
i frumoase calități pe care i le 
am și dc la precedentele ieșiri 
:tirs. Ciogolea mai trebuie să 
însă mult, mai ales asupra a- 
la fileu și a loviturilor de sus, 
dovedește încă nesiguranță.

tă cu apropierea întrecerilor fî- 
icurile între juniori au devenit 
eresante, disproporția de valoa- 
ceput să se atenueze, și-au fă- 
surprizele. Astfel, în categoria 
ani, doi dintre favoriții probei 
rit înfrîngeri. Burciu a pierdut 
tenacelui orădean Somogy; de 

ja Basarab a cedat în fața lui 
î (Arad). Finala probei va fi, 

dispută între reprezentanții’ 
ei. Burciu, de al cărui talent 

îndoim totuși, figurează în 
în finala categoriei de 15—16

Basarab —• Mărmureantt 7—5,
7—5;
2—6,
6-1,

6—3.
6—3,

nală;
2—6,
7—5, 
reanu 
7—5, 
sarab
Burcin 6—4, 1—6, 8—6.

DUBLU. Semifinale: Leihnam, Spă
tarii — Mărmurcanu, Ungureanu 2—6, 
6—2, 7—5; Burciu, Basarab — Hor
vath, Somogv 6—2, 3—6, 6—0.

JUNIOARE CAT. 15—16 ANI. Se
mifinale : Banyai—Năstase 6—3, 6—1, 
Ciogolea — Bosch 6—4, 6—3. Finala: 
Ciogolea — Banyai 7—5, 6—3. CAT. 
17—18 ANI. Sferturi de finală: Stoc- 
loza — Năstase 5—7, 8—6, 8—6; Ba- 
rasch — Ciogolea 9—7, 6—3: Bosch—

Horvath — Teodorescu
6— 1; Somogy — Ungu-
7— 5; Burciu — Guțu 

Semifinale: Horvath—Ba- 
3—6, 6—4; Somogy —

Bogată activitate competițională ia scrimă

niori, ziua de ieri a fost con- 
în întregime jocurilor de du- 

luptă strînsă s-a dat între pe- 
Cobzuc — Zacopceanu și Bar- 
D. Vizirii (care eliminaseră în 

Bădin — Schmidt). Nesigu- 
lipsa de decizie a ultimilor a 

t victoria mai vîrstnicilor Cob- 
Zacopceanu, care au știut să 
prompt de greșelile adversa-

ST. BURCIU

nală : Țiriac — Grad 6—3, 6—2, 6- 
Bosch — Wolf 6—2, 6—4, 6—1; ~ 
cea — D .Viziru 4—6, 6—2,
6—4; Pustai — Schmidt 6-—2, 
6—4, 6—2; T. Bădin — Takacs 
6—2, 8—6; Cobzuc -
10—8, 4—0 ab.: Năstase 
4—6, 6—3, 6—4, 6—3. Dublu bărbați: 
Sferturi de finală: Caralulis, Cristea— 
Takacs, Burcescu 6—2, 6—3, 6—2, 
Cobzuc, Zacopceanu — Bardan, D. Vi
ziru 6—4, 6—4, 5—7, 6—4; Rakosi, 
Țiriac — Georgescu, Dancea 6—1, 
6—4, 6—3; G. Viziru, M. Viziru—Chi- 
varu, Năstase 3—6, 6—1, 7—5, 6—4; 
Simplu femei. Optimi de finală: Ec. 
Roșianu — Ilina 8—6, 3—6, 6—4;
Glatt — Doboșiu 6—4, 6—4; Ponova- 
Grunwald 6—2,
El. Roșianu 6—1, 5—7, 7—5; Avram— 
Stan 6—0, 6—3; Brenner 
6—0, 6—0; Nasta
6—2; Namian—Andricscu 8—6, 6—3. 
Dublu mixt. Turul I: Năstase, El. Ro
șianu — Georgescu, Nasta 6—3, 6—3; 
Cirimbei, Șomer — Bosch, Resu 6—3, 
6—2; Chivaru, Doboșiu — Vasilescu, 
Cenușe 6—3, 6—3.

1;
Dan-
6—2,
4—6,
6—3, 

Silberman 
■ Cirimbei

6—2; Stăncescu

Orenski
Verone 6—4,

ta te tehnice :
TRI CAT. 15-16 ANI. Sfer- 
finală: Ungureanu — Sultan 

—1; Spătaru — Chiper 6—3, 
îihnam — Schipor 0—6, 6—4, 
urciu — Constantinescu 6—0, 
nnifinale: Spătaru — Ungurea- 
. 6—2; Burciu—Leihnam 6—4, 
\T. 17—18 ANI. Sferturi defi-

Lazaride 6—2, 6—8, 6—2; Ilina — 
Banyai 6—0, 6—3. Semifinale: Ba- 
rasch — Stocloza 6—4, 6—2, Ilina — 
Bosch 6—2, 6—2. DUBLU. Semifinale: 
Ciogolea, Bosch — Stocloza, Lazaride 
6—4, 6—8, 6—2; Hina, Barascli — 
Tanko’, Balik 6—0, 6—0. Finala: Ili
na, Barasch — Ciogolea, Bosch 6—2, 
1—1 (întrerupt din cauza întunericu
lui).

SENIORI — SIMPLU, 16-imi de fi-

In toamna acestui an, scrimeril vor 
avea o activitate competițională deo
sebit de bogată. In afara campio
natelor republicane de categoria A, 
B și a „Clipei orașelor", scrimerii 
noștri fruntași vor mai avea prilejul 
să se întîlncască în cadrul „Cupei 
de toamnă" — competiție rezervată 
sportivilor invitați de către federația 
de specialitate, „Cupa 7 Noiembrie" 
și alte întreceri interesante.

Sportivii care activează Iu 
disciplină cunosc programul 
tițional variat 
toate că pînă 
fruntări mai 
ei au început
ponenții secțiilor de scrimă din Cluj, 
Satu Mare, Oradea, Tg. Mureș și, 
bineînțeles, cei din București, se an
trenează din ce în ce mai interrs, 
constienți că fiecare dintre confruntă
rile la care vor fi chemați să par
ticipe constituie adevărate examene.

Inaugurarea activității oficiale va 
li făcută de întrecerile „Cupei de

această 
compe- 
Și cucare-i așteaptă

la startul primei con
sult cîteva săptămîni, 
pregătirile. Astfel, com-

toamnă" care vor avea loc în Bucu
rești în zilele de 27 și 28 septembrie. 
Pentru fiecare armă (floretă fete, flo
retă băieți, .................. .
rația Romînă de Scrimă 
cite 
ordine, prima etapă a campionatului 
categoriei „B“ (între 10—12 octom
brie) și campionatul republican indi
vidual pentru maeștri și 
categoria întîia (București 
tombrie).

Luna noiembrie poate 
luna de vîrf a activității 
In această lună se vor 
pionatul pe echipe al 
(într-o singură etapă 
11 —16 la Tg. Mureș), 
lenibrie" (la 1—2 la 
pentru invitați) 
campionatului categoriei 
în orașele 
decembrie, 
tima etapă 
riei B și 
11—14).

spadă și sabie) Fede- 
va invita 

16 concurență Vor urma, în

sportivi de
16—19 oc-

fi numită 
la scrimă, 

desfășura cam- 
categoriei „A“ 
în zilele de 
„Cupa 7 No- 
Ploești numai

și etapa a doua a 
„B“ (21—23, 

anunțate). In sfîrșit. în 
vpm putea urmări ul- 

a campionatului catego- 
„Cupa orașelor" (Cratova

încep campionatele de handbai
Aîîine încep trei campionate repu

blicane
Este t 

acestui 
tori ai I 
răbdare.

Sîntem însă convinși că nici unul 
dintre aceștia nu ar dori să vadă re
începute, o dată cu reluarea activității, 
o serie de manifestări și atitudini ne
sportive, cunoscutele „sisteme" de joc 
care fac din handbal un sport urît și pe 
alocuri chiar periculos sau abunden
tele și, mai ales, originalele intefpre-

de handbal.
un eveniment deosebit în viața 
sport, pe care miile de îubi- 
handbalului il așteaptă cu ne-

azi se dă startul în „Turul ciclist ol R.P.R."
[Urmare din pap. I)

dovedească cu acest prilej că 
1 de șosea din țara noastră 
strat o creștere din punct de 
alitativ, că în concepția aler- 

• noștri s-au încetățenit ele- 
noi: rulajul puternic (mc- 

e ridicate), combativitatea, cu- 
a lua pe cont propriu acțiuni 

ș.a.
ipanții la „Turul R.P.R." nu 
să uite că de-a lungul celor 
00 km vor fi urmăriți de zeci 
de mii de oameni ai muncii 
r judeca cu exigență compor- 
ir. Ei au datoria să le 
ia unor întreceri la un

ofere 
înalt

NU-

km 10 al șoselei Urziceni. Dc aici se 
va da la ora 13 startul efectiv.

Caravana „Turului R.P.R." va urma 
următorul itinerar (în paranteze orele 
de plecare, trecere și sosire) : 6 sep
tembrie, etapa 1: ’București (Ora 13)
— Urziceni (ora 14,30) — Buzău 
(15,45) — Rm. Sărat (16,30)—Foc
șani (17,30) ; 7 septembrie, etapa a 
11-a: Focșani (9,00) — Mărășești 
(9,35) — Adjud (10,10) — Bacău 
(11,30-) — Piatra Neamț (13,10) — 
Bicaz (14,30) ; 8 septembrie, zi de o- 
dihnă la Lacul Roșu; 9 septembrie, 
etapa a 111-a: Tg. Mureș — Reghin
— Tg. Mureș (individual) contra-cro- 
nometru ; 10 septembrie, etapa a lV-a : 
Turda (12,50) — Cluj (13,20) — 
Huedin (14,30) — Oradea (17,00) r

11 septembrie, etapa a V-a: Oradea 
(13,00)—Huedin (15,30)—Cluj (16,45);
12 septembrie, etapa a Vl-a: Cluj
(12,30) — Turda (13,15) — Aiud 
(14,00) — Alba lulia (14,30) — Sibiu 
(16,45) ; 13 septembrie, etapa a Vll-a: 
Sibiu (13,30) — Făgăraș (15,00) — 
Codlea (16,30) — Orașul Stalin
(17,00) ; 14 septembrie, etapa a Vlll-a: 
Orașul Stalin (8,45) — Predeal (9,30)
— Sinaia (10,00) — Cîmpină (11.00)
— Ploești (11,45) — București (13,00). 
In Capitală cicliștii vor parcurge la 
sosire, următorul traseu : Casa Sein 
teii — Piața Victoriei — Calea Victo' 
riei — Bd. 6 Mart'C — Piața Univer
sității — Bd. Bălcescu — Piața Vic
toriei — Șoseaua Ilie Pintilie — Ca
lea Floreasca — veledromul Dinamo.

țări personale pe care le aduc regula
mentului de joc unii dintre arbitri.

Multe dintre acestea (într-o for
mă mai mult sau mai puțin ac
centuată) au devenit lucruri obiș
nuite în jocurile de handbal, lată de 
ce astăzi, în ajunul începerii campio
natelor, dorim să ne oprim mai mult 
asupra unora dintre ele, în speranța 
că o dată cu primele meciuri nu ie 
vom mai întîlni.

Este vorba, în primul rînd, de actele 
de indisciplină, dc atitudinele nespor
tive, îngrijorător de frecvente în tre
cuta ediție a celor trei campionate. 
Considerăm insuficientă munca de e- 
ducație dusă în cadrul tuturor sec
țiilor de handbal participante la cam
pionatele republicane și, pentru acest 
motiv, insistăm în mod deosebit asu
pra acestui lucru. Colectivele sportive 
cu secții de handbal fruntașe au da
toria de a se preocupa permanent de 
educația sportivilor din aceste secții, 
dc îmbunătățirea disciplinei și corecti
tudinii lor în joc. Pentru că a venit 
vorba despre corectitudinea în joc, 
vom ridica în continuare și altă pro-

blemă, la fel de acută pentru handbal 
ca și prima: tendința spre jocul bru
tal, obstructionist. Am semnalat de. 
nenumărate ori în timpul ediției pre
cedente a campionatelor republicane 
de handbal această periculoasă ten
dință care constituie o frină în calea 
dezvoltării continue a acestui sport. 
Federația de handbal este datoare să 
curme din rădăcină astfel de practici 
dacă ele vor apărea și în campiona
tele care încep mîine. Orice îngăduin
ță sau ezitare în prompta sancționare 
a antrenorilor, jucătorilor sau echipe
lor vinovate în această privință este 
dăunătoare progresului handbalului din 
țara noastră.

In încheiere, cîteva cuvinte și des
pre arbitri. In eliminarea lipsurilor de 
mai sus au și ei un important rol. Nu 
și-l vor îndeplini insă, dacă nu se 
vor hotărî să aplice consecvent regu
lamentul și să reprime prompt actele 
de indisciplină și brutalitățile. Numai 
astfel, asigurînd o bună desfășurare 
campionatelor republicane, vor con
tribui la dezvoltarea și întărirea acti
vității handbalistice.

PARTICIPANTILOR CU 
1ERELE DE CONCURS 
iția romînă de ciclism, orga- 
ea întrecerii, a fixat lista par
lor și numerele de concurs pe 
vor purta alergătorii în timpul 
i. Publicăm mai jos această

Gh. Șerban; 2. Ștefan Pore- 
3. Ion Vasile; 4. Vasile Do-
5.
7.

Richard Klein; 6. Călin 
Alex. Mitroi; 8. N. Grigore 

la C.C.A.) ; 11. Gabriel Moi-
Ludovic Zanoni; 13. Aurel 

14. Rudolf Schuster; 15. Gh. 
; 16. Constantin Moiceanu;
cel Voinea; 18. Ion Cosma 
la Dinamo) ; 21. Ion Constan- 

22. Eugen Mihăilă ; 23. C.
; 24. Ion Stan; 25. N. 
(toți de la Progresul) ; 26. 

ane; 27. Petre Nufă 
:u; 29. S. “ 
selecționata 
Molnar ; 32.
Miteff; 34. 

cu (toți de 
Kammer ; 37. N. Mușa 

iiegler ; 39. V. Mihnevici ; 40. 
lea (selecționata regiunii Sta- 
ț, Constantin Istrate; 42. Ște- 
u; 43. Constantin Datcu ; 44. 
a; 45. D. Munteanu (toți de 
iria): 46. N. Pelcaru: 47. Ion 
; 48. Ariton Simion; 49. 
ni; 50. Gh. Crăciun (toți de la

51. C. Slobozeanu; 52. Ni- 
atei; 53. Alex. Aramă (toți de 
structorul); 56. N. Stepanian: 
>re Glodea: 58. Ion Neagoe 
irigorescu ; 60. R. Eschenazie 

la Recolta) ; 61.
i) ; 62. E. Golgotzi
RARIUL „TURUL 

AL R.P.R."
solemnitatea de deschidere a 

R.P.R.", care va avea loc 
i ora 12 în Piața Universității, 
se vor îndrepta pe traseul Bd. 
l — Bd. Magheru — Bd. Ana 

— Piața Victoriei — Șoseaua 
tilie — Șoseaua Ștefan cel 
- Bd. Armatei Sovietice, spre

12.

Ni-

Ion 
Gh.

28. 
Dresner; 30. 
regiunii Ploești) ; 
Alex. Mușatescu ; 
D. Ghioca ; 35. 1. 
la P.T.T.) ; 36.

38.

C. Melcioc 
(Victoria).
CICLIST

Concursul hipiciniernatîonal

întreceri echilibrate și... încă două victorii 
ale călăreților romîni

H. WEIDNER (R.D.G.) A CÎȘTIGAT PROBA „NENUMEROTATA

Cu fiecare nouă probă, concursul 
internațional de călărie capătă un 
plus de interes, întrecerile devin mai 
spectaculoase, mai disputate. Specta
torii prezenți joi în tribunele bazei 
hipice au fost pe deplin satisfăcuți de 
calitatea spectacolului sportiv oferit 
de participanții la cele patru probe 
(dintre care trei internaționale) cu
prinse în programul zilei. Echilibrul 
de torțe a caracterizat aceste dispute, 
la sfîrșitul cărora reprezentanții noș
tri au mai adăugat două 
moașe victorii șiragului 
realizate pînă acum.

Ivo 716 pct.; 4. N. M1HALCEA 
Mihnea 713 pct.

La „nenumerotată", un învingător 
dintre oaspeți : H. WEIDNER 

(R.D.G.)

oI ;

noi 
de.

și iru-
succcse

în
de formă. Dimpotrivă...

N. MIHALCEA nu este declin

Intr-unui din numerele trecute, în
cheiam comentariile noastre după pro
ba de dresaj categoria mijlocie (în 
care N. MIHALCEA obținuse rezul
tate slabe) cu întrebarea: ,frece, 
oare, călărețul romin printr-un declin 
de formă sau am fost martorii unui 
simplu accident?" Uil prim răspuns 
l-ani primit miercuri cînd N. MIHAL
CEA a cucerit primul Ioc Ia dresaj 
„Sf. Gheorghe". Joi am înregistrat cu 
bucurie un alt succes al 
nostru: primul loc în 
probei de dresaj categoria 
diară". N. MIHALCEA a rănias, deci, 
același valoros călăreț de dresaj.

Iată" rezultatele probei „interme
diare": 1. N. MIHALCEA (R.P.R.) 
pe Corvin 783 pct; 2. I. OPREA 
(R.P.R.) pe Sulina’746 pct; 3. SEM- 
BARA FRANTISEK (R. Ueli.) pe

călărețului
clasamentul 

,,interme-

Dacă exceptăm proba de precizie, 
care s-a încheiat cu victoria a... opt 
concurenți, putem spune că primul în
vingător dintre oaspeți- a fost călă
rețul german HELMUT H WEIDNER 
pe calul Farina. El a cîștigat joi pro
ba de obstacole „nenumerotată". A 
fost una dintre cele mai disputate 
întreceri desfășurată pînâ acum. Des
pre dificultatea probei vorbește nu 
numai faptul că din cei aproape 80 
de participanți, 17 au trebuit să re
nunțe la parcurs sau au fost elimi
nați pentru greșeli. Călăreții germani 
și cei polonezi au asaltat deosebit de 
viguros primul loc în clasamentul 
probei. Reprezentanții noștri n-au mers 
în general la valoarea lor, 
(explicația nu 
rezerve pentru 
plus, o serie de călăreți romîni 
fost și ei eliminați. Dintre.ceilalți, s-au 

reușit 
Oprea 
VIII) 

Dintre 
bună 

Vasile 
ocupă

căutînd
ne satisfacel) să 
proba următoare.

se
In
au

N. Miha'cea, pe 
ticipanții la probele

calul Corvin, 
de dresaj.

s-a

pe Matador 47,9V. P1NC1U (R.P.R.)
sec.; 3—4. W. BISZEWSKY (R.P.P.) 
și M. KOWALCZ1K (R.P.P.) 48,0
sec.; 5. 1. OPREA (R.P.R.) pe Fulger 
49,7 sec.; 6. D SCHULTZE (R.D.G.) 
pe Iustus 50,0 sec.

GH. LANGA (R.P.R.) un învingător 
îndelung aplaudat

de „6 bare" reprezintă 
călare ceea ce reprezintă 
săritura în înălțime. Ce

Proba 
sportul 
atletism 
poate spune în plus despre interesul 
cu care a fost așteptată această între
cere cunoscută sub numele de „6 
bare"? La start s-au prezentat 36 
de concurenți. La primul baraj (1.50 
ni. înălțime maximă) au intrat însă 
doar 23, iar la cel de al doilea ba
raj numărul acestora a scăzut din 
nou ajungînd la 18. înălțimea ma
ximă a obstacolelor s-a ridicat, 
schimb, de la 1.60 m. la 1.70 ni. în 
cel de al treilea baraj, în care au 
intrat 10 călăreți. Dintre aceștia, nu
mai patru au trecut fără greșeală cele 
șase obstacole și s-au calificat astfel

dooedit cel mai in formă dintre par-

(Foto: I. Ml HA,

ximă 1.80 m.) : Oscar RECER 
Covrig), .......................
Besson), 
chedoir) 
Rubin).
bei.
baraj (fără nici o greșeală) în jțpl. 
zele prelungite ale spectatorikfr <

W. BISCHEWSCKY
Gheorghe LANGA (cu 
și Gheorghe ANTOHI 
Și, iată-ne la sfîrșitul 

Singurul care termină

în 
în 
se

(cu 
(cu

Ma
teu 

pro- 
1 ultimul 

lau- 
esle 

LANGA 
de preș 
2. Oscar 
W. B1S- 
Gheorghe

remarcat însă cîțiva care au 
să ocupe locuri fruntașe: Ion 
(locul V), Petre Stana (locul 
și Andrei Kadar (locul IX). 
reprezentanții noștri, cea mai 
performanță a realizat-o însă 
PINCIU (cu Matador), care 
locul II în clasamentul probei și nu
mai o „derobare" îl face să „scape" 
această probă. Rezultate: 1. H. WEID
NER (R.DXj.) pe Farina 47 sec.; 2. pentru ultima întrecere (înălțime ma

în

călărețul nostru Gheorghe 
care obține astfel o victorie 
tigiu. Pe locurile următoare: 
RECER (R.P.R.); 3—4.
CHEWSCKY (R.P.P.) și 
ANTOHI (R.P.R.).

★
In continuarea programului de joi 

a avut loc, în nocturnă, proba na
țională de obstacole „durată", în 
care primele trei locuri au revenit 
următorilor: 1. Stancil Mircea. (Rec. 
Sibiu) pe Idila 46 pct.; 2. Dan Mi- 
hăilescu (Rec. Buc.) pe Măgura 44 
pct.; 3. Stancu Mircea (Rec. Sibiu) 
pe Haiduc 43 pct

Vineri a fost zi 
continuă astăzi și 
și după-amiaza.

ban

liberă. întrecerile 
mîtne, dimineața

GIRLEȘTEANU



Pentru partidele cu R.D. Germană

LOTURILE REPREZENTATIVE DE FOTBAL
SUSȚIN ÎNTÎLNIRI DE PREGĂTIRE

a' eschivat directa lui Cisrnaș si e gata să răspundă cu un upercut 
nta. (Foto: I. MIHAICA)

F+4-Ș4-» * ★ 44-4-H-44-+4--F

„Turneul celor 4" 
a dezmințit așteptările
eului celor 4“ i-a revenit în 
1 misiunea de a inaugura în 
rial noul sezon pugilistic. Dc-a 

celor trei reuniuni. boxerii 
s-au întrecut cu multă dîrze- 

>utîndu-și întîietatea la un bun 
inie. Trecînd în revistă meciu- 

cadrul acestei competiții, a- 
în mod firesc la concluzia că 
a confirmat așteptările, situ- 
la înălțimea consacraților. 

spectatorii care s-au aflat în 
a" stadionului Republicii a 
r M boxeri tineri ca Mircea

e Vintilă, Traian Stuparu, 
i Cioloca, Ion Ferentz. Dumi- 
laș, Dumitru Prtmoiu. Stroe 
Nicolae Negrea, ca și losif Mi- 
reprezintă valori ale boxului 

Se cuvine să remarcăm forma 
boxerilor de la C.C.A., care 

’edit în excelentă dispoziție de 
mii Cisrnaș, Nicolae Mîndrea- 
cea Dobrescu, Șerbu Neacșu 
ir-o măsură — Victor Șchiopii, 
it că sînt la punct cu pregă- 
că lotul militarilor poate aștep- 
credere turneul de box din ca- 
artachiadei Internaționale de la
In general, la marea rnajori- 

loxerilor participanți s-a vădit 
lăudabilă spre practicarea u- 
curat, în linie, bazat pe lo- 

asice. A fost vizibilă dorința 
mite lovituri variate, de a fo
ii de picioare și fentele, de a

ti vitatea 
uristică
>uri de turiști cu Ungaria 
garia o Un concurs inter
nai de orientare turistică 
>larovcgrad (Bulgaria)

atea turistică continuă cu 
te. In fiecare duminică, mii 
e oameni ai muncii participă 
siile organizate în diferitele 
le interes turistic din țară, 

de Turism și Excursii din 
organizat pentru anul acesta 

ie de schimburi de turiști cu 
ții din țările prietene. De pil- 

: asociația de turism ,,Priete
nii" din R. P. Ungară, au 
țara noastră o serie de ama- 
drumeție din țara vecină, tir- 

i alți turiști din țara noastră 
toarcă vizita. Un alt grup de 
■omîni a plecat în Bulgaria, 
•imit de „Uniunea turiștilor

se orienta tactic în ring, în funcție de 
adversar.

Este adevărat însă că au evoluat și 
boxeri cu o pregătire insuficientă. De 
pildă, Andrei Farkaș s-a dovedit încă 
nepus la punct cu antrenamentul, co- 
mițind greșeli elementare în partida 
cu Cisrnaș; Marin Ion, socotit una din 
„speranțele" categoriei ușoare, n-a a- 
rătat nici un progres, boxînd timorat, 
reținut, în meciul cu Demeter: Ștefan 
Cojan nu s-a dezbărat încă de vechea 
sa meteahnă: boxul periculos, cu capul 
înainte. Un box de slabă factură au 
mai practicat Mihai Trancă, Martin 
Farkaș și Dumitru Gheorghiu. Aceste 
aspecte negative nu sînt însă alar
mante, întrucît boxerii fruntași se află 
după o vacanță pugilistică destul de 
îndelungată și unii dintre ei ar fi a- 
vut — poate — nevoie de citeva me
ciuri de acomodare înainte de a se 
alinia la startul „Turneul celor 4".

Este, demn de subliniat faptul că în 
cadrul acestei competiții nu am avut 
de consemnat nici o eroare în acor
darea deciziilor. Pentru aceasta, corpul 
de judecători-arbitri merită felicitări 
și credem că ne aflăm în asentimen
tul tuturor tirindu-le să se comporte 
la fel și... în viitor! Au existat unele, 
obiecțiuni la deciziile din meciurile 
Rizea-Balaș și Prunoiu-Demeter, dar 
noi socotim că judecătorii s-au orien
tat bine, favorizîndu-i pe boxerii care 
au făcut mai mult box, care au 
dovedit mai multă preocupare pentru 
tehnică. Dintre arbitrii care au func
ționat la cele trei gale merită a fi 
evidențiati: Ion Firu, care a intervenit 
prompt și oportun în meciul Șerbii 
Neacșu-Cojan, descalificîndu-1 pe aces
ta din urină, M. Ghinescii, Aii Rișat, 
C. Cliiriac, N. Albit și P. Malițchi.

„Turneul celor 4“ a inaugurat cu 
bine sezonul pugilistic. Numeroasele 
întreceri programate pentru această 
lună, printre care și cîtcva întîlniri 
internaționale, vor putea dovedi din 
nou că boxul nostru se află pe un 
drum ascendent.

M. GODEANU

Primele pregătiri ale reprezentati
velor noastre de fotbal, în vederea 
meciurilor cu R. D. Germană, s-au 
desfășurat joi. Cele patru loturi au 
susținut partide de verificare. Iată re
zultatele și formațiile folosite:

LOTUL A - STEAGUL ROȘU 4-1 (3-0)
LOTUL A. loma (Volnescu) — Zavoda II, 

Apolzan (Fanait II), Neacșu — Petschovski, 
Bone—Oaidă, Constantin, Ene I, Georgescu 
(Câdariu), Tătaru.

ST. ROȘU' Ghifâ-Bîrsan, Zaharia, Tîr- 
noveanu—Hidișan (Aron), Szigeti—Hașoti, Fu- 
sulan, Proca (David), Campo, David (Vir
gil Florea).

Au marcati Ene I (3) și Tătaru, respec
tiv Fusulan

LOTUL B-PETROLUL PLOEȘTl 7-4 (2-0)
LOTUL B: Dungu (Cozma)-Greavu (Du- 

mitrașcu), Caricaș, Soare-AI. Vasi'e, Nun- 
veîller-Cacoveanu, Seredai, Eftimie (Asan), 
Dumitrescu (Eftimie), Babone.

PETROLUL: Roman-Pahonfu (Botescu, Pa- 
honfu), Marinescu (Fronea), Botescu (Topșa) 
- Fronea (Botescu), Neacșull - Zaharia, 
Constantinescu, Drideo I, Dridea II (Marin 
Marcel, Voica), Marin Marcel (G. Marin, 
M. Marcel).

Au marcat: Eftimie (3), Seredai (2), A- 
san (2), respectiv Dridea I (2), Constanti
nescu și Voicc,.
LOTUL TINERET-METALUL M.I.G. 6-1 (2-1)

LOTUL TINERET: Uțu (Sfetcu)-Popa, Ghek 
(Cojocaru), Coiocaru (Nedolcu ll)-Țîrcovnicu, 
Stancu—Copi , Tabarcea (Țirlea), Ene II 
(Biicossy), Crișan (Me)cas), Văcaru.

Au marcat: Bukossy (2), Copil, Ene II, 
Văcaru și Stancu.

LOTUL DE JUNIOR.'-TAROM 4-1 (1-0,
2-1, 1-0)

LOTUL DE JUNIORI: Andrei (Ghi)â)-Zan- 
ca, Z. Covaci, Nicoară-Chețan, Cobori (Mi- 
nosian)-Baiaș (Dadeș), Varga, Matei, Dadeș 
(Surdan), Halpern.

Au marcat: Matei (2), Surdan și Varga.

Luate în general, loturile au avut 
comportări satisfăcătoare și au lăsat 
să se întrevadă posibilități de a face 
partide mai bune. Parte din jucători 
au făcut dovada unei forme foarte 
bune: Ene I, Tătaru, Zavoda II, Neac
șu, Nunveilier, Al. Vasile, Eftimie, 
Asan, Seredai, Văcaru, Țîrcovnicu, 
Biikossy. In ce privește concepția de 
joc, echipele s-au străduit să foloseas
că un front larg de acțiune în atac, 
cu schimbări de direcție, dar întotdea
una în adîncime. In privința aceasta 
mult mai bine s-a comportat atacul 
de la „B“ și în special tripleta Se
redai—Asan—Eftimie, in vervă deo
sebită de joc și cu mare finalitate. In 
apărare s-a urmărit realizarea unui 
joc în zonă, cu replierea alternativă a 
halfilor între stoper și fundaș, în 
funcție de direcția de atac a adversa
rului. S-a remarcat însă faptul că a- 
tacanții nu urmăresc faza — mai a- 
les la ,,A“ — și din această pricină 
multe pase sau centrări au rămas ne
fructificate. De asemenea, în apărare 
jucătorii se mai lasă furați de faze 
și-și părăsesc zona. Rezistența fizică 
a unor jucători este nesatisfăcătoare 
(Cădariti, Apolzan, Constantin, Geor
gescu, Caricaș). Ca probleme de for
mație, ridicate c*e  aceste jocuri, se 
cuvin semnalate cele ale titularilor 
posturilor de inter stînga și stoper la 
„A“ (Georgescu și Cădariti nu au 
corespuns, iar Apolzan nu pare încă

în plenitudinea mijloacelor sale fi
zice) și de extreme la ,,B“ (tinde Ca- 
coveanu și Babone nu s-au încadrat 
în joc). La lotul A credem că proble
ma interului stînga poate fi rezolvată 
prin Petschovski, (înlocuit ca hzlf de 
Al. Vasile sau Nunveilier de la „B").

Loturile își vor continua mîine pre
gătirile: lotul A va juca la Ploești cu 
Petrolul, iar loturile B, tineret și ju
niori la București, cu Abatorul, Stea
gul roșu și respectiv C.C.A. (jun.).

Astăzi și mîine la ștrandul „Pante Gherman‘‘

Finalele campionatului republican școlar 
Je natație

întrerupte timp de un an, întrecerile 
tinerilor înotători școlari în competi
ția cea mai importantă rezervată lor, 
campionatul republican școlar, au lost 
reluate anul acesta într-un cadru cu 
totul nou. La București, ca și în cele ' 
lalle orașe ale țării, tinerii înotători 
au fost atent pregătiți și verificați 
de-a lungul fazelor care au 
precedat finala campionatului. Cei 
mai buni dintre ei se întîlnesc astăzi 
și mîine la ștrandul „Dante Gherman" 
din Capitală, unde fși dispută titlurile 
de campioni. La competiție participă 
elevi din 15 regiuni ale țării: Stalin, 
Ploești, Timișoara, Cluj, Galați, Ora
dea, lași, Bacău, Constanța, Craiova, 
Hunedoara, Baia Mare, Pitești, R.A.M. 
și București. De asemenea, în afara 
selecționatelor pe regiuni, la ediția 
de anul acesta participă separat si 
echipele cluburilor sportive școlare, 
recent înființate în orașele București 
și Timișoara. Participanții la campio
natul republican de înot se împart in 
două categorii: categoria întîia — elevi 
între 14-15 ani și categoria a dona 
— elevi între 16-18 ani

lată programul concursului pe zile : 
SIMBATA, ora 16: deschiderea fes

tivă. De la ora 16,30 : 59 m bras bă
ieți, 100 m fluture fete, 50 in spate 
băieți, 100 ni bras fete 5'1 in flii'urc 
băieți, 100 m spate fele. 50 m iiiv-t 
băieți, 100 m liber fete. 4X50 m — fxt 
fete, 4X100 m mixt băieți; DUMINI
CA, de la ora 9,30: 50 m liber tete, 
100 m fluture băieți, 50 m bras fete, 
100 m liber băieți, 50 m fluture fete, 
100 tn spate băieți. 50 m spate fete, 
100 m bras băieți, 4x59 m m’xt 
băieți, 4x100 m mixt fete.

Tinăra elevă Sanda Jordan are 
prima șansă in probele de bras.

Organizatorii acestor întreceri — 
Direcția Educației Tineretului Școlar 
din M.I.C., în colaborare cu federația 
romînă de specialitate .— s-au străduit 
să creeze un cadru sărbătoresc între
cerilor. Este și firesc, dacă ținem 
seama de faptul că înotătorii școlari 
constituie rezervorul principal de ti 
nere cadre pentru natația noastră.

ÎLa aceste campionate, ziarul ț 
„Sportul popular* 1 acordă cîștigă- I 
torilor probelor individuale premii ) 

constînd în abonamente la ziarul ț 
nostru »

Activitate fotbalistică fără „A”

Categoria B și Cupa R.P.R. 
continuă, categoria C 

începe mîine...
In lipsa jocurilor de categorie A, 

pasionații fotbalului își vor îndrepta 
mai mult atenția spre partidele pio- 
gramate mîine în întreaga țară In 
categoria B și G, precum și spre cele 
din Cupa R.P.R.

In categoria B se desfășoară e- 
tapa a treia, care are ca noutate 
evoluția echipei Știința Craiova. Cum 
se știe, această echipă fusese sus
pendată pe două etape în urma jo
cului de categorie G cu Unirea km. 
Vîlcea. Deci, mîine formația stu

denților craioveni debutează și încă 
într-o partidă dificilă — deși joacă 
acasă — cu C.S. Oradea. Punctele 
de atracție ale etapei de mîine a ca
tegorici B sînt partidele C.F.P. Arad 
— C.S.A. Sibiu (echipe clasate în 
prezent pe locurile 2 și respectiv 1) 
și Rapid 11 București — Metalul 
M.I.Q. București (locurile 3 și respec
tiv 2).. Aceste echipe sînt și ceie 
mai în îormă, fapt scos în evidență 
de primele etape. Alte întîlniri inte
resante sînt programate la Hunedoa
ra, Orașul Stalin, Reșița (seria 1), 
lași. Bistrița și Moreni (seria 1J).

Etapa inaugurală a categoriei C 
aduce pe terenuri 58 de echipe din 
60, cîte totalizează în cele șase serii. 
Absența a două echipe este explica
bilă: Textila Sf. Gheorghe și Unirea 
Rm. Vilcea sînt suspendate; prima 
pe 4 etape (pentru folosirea, în cam
pionatul trecut, a 4 jucători în loc 
de 3 peste 30 de ani), iar a doua pe 
2 etape (în urma întâlnirii cu Știința 
Craiova, în ediția trecută a compe
tiției).

Jocurile fazei interregionale a Cupei 
R.P.R., în cadrul căreia se întîlnesc 
echipe regionale, completează acest 
program bogat și variat al zilei de 
mîine.

A De mîine, toate jocurile de cam
pionat vor începe la ora 16.30 („deschi
derile” la 14.45). Partidele de Cupă vor 
începe la ora 16.

A Joc amical miercuri la Buzău : Vic
toria—Dinamo București o—2 (0—1).

A Următoarele jocuri între echipe 
din regiunea București complelcaia 
programul Cupei R.P.R. de mill? : 
Recolta Puiești-Avîntui Buciumeni Olte
ni,a, Dinamo Giurgiu-C.F R. Roșu ni 
de Vede, Comerț I București-I.C.A.R. 
București, Locomotiva Filaret Bucure t - 
Cauclucul Quadrat și Chimistul Buei- 
rești-Laminorul București. Partida Vic
toria Smîrdio .sa-Oltul T. Măgurele se 
dlspvtă la 10 septembrie.

O Meciul de categorie B Rapid CI.j- 
Dinamo B. Mare se dispută mîine dim.- 
neață (ora 10) la Cluj.

A Joi, o formație a echipei C.C.A. a 
jucat la Tîrgoviște cu Metalul. Rezultat : 
1—1 (1-0).

A Bi'ete'e pentru cuplajul de m ine 
din Giulești (Lotul Tineret—Steagul roșu 
și Rapid II — Metalul M.I.G.) se pun n 
vînzare azi la „Pronosport” (Cal. vic
toriei 9), în Giulești șl în str. I. Vldu.

i plecat în Bulgaria itn grup 
itrîns de turiști din țara 

adică echipa care va parti- 
concursnl internațional de o- 
turistică, ce va avea loc în- 

10 septembrie în regiunea o- 
Kolarovograd, așezat la pi- 
platoului cu același nume la 

muntelui Stara-Planina.
est concurs au fost invitate să 
• organizațiile de turism din 
, Sovietică, Polonia, Ceho- 
, Franța, Suedia, Iugoslavia. 
, R.D. Germană și Ungaria, 
țară se va înscrie în concurs 
o echipă alcătuită din cîte 

triști. Este de remarcat faptul 
avea loc două competiții: una 
ie și alta — individuală, 
tiparea la acest concurs va fi 

importantă în dezvoltarea 
urilor de orientare turistică în 
a.stră, pentru că va da posibi- 
efectuării unuj rodnic schimb 
riență.

Concursul Pronosport nr. 36 din 
7 septembrie a.c., care se închide astă- 
seară în provincie și mîine la ora 
12 în Capitală, cuprinde 12 întîlniri 
din cadru! etapei a IH-a a categoriei 
B de fotbal.

Echipele din cadrul categoriei B 
sînt de valori apropiate, iar lupta’pen
tru ocuparea unui loc cît mai bun în 
clasamentul celor două serii va fi dm 
ce în ce mai aprigă. Dacă unele echi
pe încă mai prezintă lacune inerente 
fiecărui început de campionat, majo
ritatea lor însă se pare că au intrat 
în ritmul normal și joacă cu multă 
ambiție chiar și atunci cînd susțin 
partide în deplasare.

Acest lucru face ca întîlmrile să 
prezinte maximum de interes și cu 
unele excepții, echipa învingătoare să 
fie cunoscută abia la fluierul final.

Multe echipe și-au remaniat sim
țitor formațiile, introducînd elemente 
tinere și talentate care au dat sa
tisfacție deplină. Acest lucru a creat 
unele nedumeriri în rîndurile parti- 
cipanților care au văzut la un moment 
dat că unele echipe, care după for
mația prezentată nu păreau să aibă 
șanse, au avut o comportare exce
lentă, adjudecîndu-și victoria.

lntîlnirile incluse în programul Pro
nosport nr. 36 nu sînt lipsite de in-

Oonosport
teres, iar unele dintre ele se pot solda 
cu surprize care ar avea ca urmare 
premii mari.

Participanții la acest concurs sînt 
sfătuiți să consulte „Programul Loto- 
Pronosport" nr. 229, unde vor găsi un 
bogat material documentar în legă
tură cu meciurile programate.

PREMIILE LA PRONOEXPRES

• La tragerea din urnă a concursu
lui Pronoexpres nr. 33 nu mai puțin 
de 4 numere extrase au făcut parte, 
din ultima decadă, fapt care a sur
prins pe mtilți dintre participanți.

Omologarea concursului s-a soldat 
și ea cu o surpriză, în sensul că nu 
s-au găsit variante cărora să li se atri
buie premiul de categoria 1 sau a 

I l-a.
Deci în perspectivă noi premii de 

valoare.
o In urma omologării variantelor de

puse la concursul Pronoexpres nr. 33

din 3 septembrie a. c. s-au stabilit ur
mătoarele premii :

Catigoria III : 4
30.250 lei fiecare :

variante a cîtc

Categoria IV: 39 
3.102 lei fiecare;

variante a cîte

Categoria V: 309 
391 lei fiecare ;

variante a cîte

Categoria VI 905 variante a cîte 133
lei fiecare.

Fond de premii : 855.014 lei.
Deoarece nici o variantă nu a ob-

ținut un premiu de categoria 1 sau
a 11a se reportează pentru concur
sul Pronoexpres nr. 34. cu tragerea 
din tirnă miercuri 10 septembrie
250.000 lei pentru categoria 1 și 
121.002 lei pentru categoria a 11-a.

Plata premiilor la concursul Prono
expres nr. 33 din 3 septembrie a.c. 
se va face luni 8 septembrie cu în
cepere de la ora 17 la agențiile proprii 
raionale Loto-Pronosport în raza că
rora premiații și-au depus buletinele.

PROGRAMUL CONCURSULUI
PRONOSPORT NR. 37 

DIN 14 SEPTEMBRIE 1858

1. R. D Germană 
Romînă (A)

(A) - R.P.

11 R. P. Romînă (B) - R. D.
Germană (B)

IILR.P. Polonă (A) - R. P.
Ungară (A)

IV. R. P Ungară (B) - R. P.
Polonă (B)

V. C.S. Oradea — Corvinul H lined.
VI. C.S. Tg. Mureș — C.F.R. Arad

VIL AMEFA Arad — Ind Sîrmet
C. Turzii

VIII. Peana < împina — Rapid 2 Buc. 
IX. C.S. Sibiu — Tract O. Stalin
X. Dinamo Galați — C.S.M.S. 1 "sr 

XL l-'oresta Fălt. — Prahova Ploești 
XII Mm. Lupeni — Știința Craiova
• Atențiune participanți! Numai mîi- 

ne pînă la ora 12 mai puteți depure 
buletinele dumnevoastră la concursul 
Pronosport nr. 36 care programează 
întîlniri d;n cadrul categoriei B a 
campionatului republican de fotbal.

Rubrică redactată de I.S. Loto- 
Pronosport.



Noi elemente tinere introduse în echipele fruntașe de rugbi iua Aviației R.P.I
(Urmare din pag. I)

ne întoarcem cu aproape două 
urmă, cînd în ultimul meci al

' ;..Să 
luni în 
campionatului categoriei A la rugbi 
Locomotiva Grivița Roșie a intrat pe 
teren pentru a întîlni rutinata echipă 
a militarilor, cu o formație în care 
apăreau cîțiva debutanți (Doru Pa
vel și Milea). Puțini erau acei care 
— în aceste condițiuni — sperau în- 
tr-o victorie a ceferiștilor. In plus, 
C.C.A., proaspăta cîștigătoare a Cu
pei R.P.R., era într-o formă foarte 
bună. Pe teren însă, lucrurile s-au 
prezentat cu totul altfel. Dornici să 
lie la înălțimea încrederii ce li s-a a- 
corelat, debutanții (sub 19 ani) s-au 
integrat întrutotul jocului, creînd chiar 
faze spectaculoase și contribuind Ia 
succesul echipei lor. Și astfel, Loco 
motiva Grivița Roșie a rămas neîn
vinsă în turul campionatului 1

Acesta este unul din aspectele po
zitive. ale problemei promovării tine
rilor jucători din cadrele proprii. Și 
nu este întîmplător faptul că Loco
motiva Grivița Roșie ilustrează cel 
mai bine grija pentru formarea ca
drelor tinere. In ultimii ani formația 
campioană a crescut o serie de ele-' 
mente tinere foarte talentate (Pilă, 
Bostan, Oblemenco), care și-au .găsit 
loc în formația de seniori la o vîrstă 
la care încă mai puteau juca la ju
niori.

La Geotehuica s-a produs în ulti
mul timp o schimbare de atitudine față 
de problema formării și promovării 
elementelor tinere. De unde pînă acum 
Geotehnica își remania formația cu 
jucători luați de la alte colective, a- 
nul acesta a început să promoveze 
elemente tinere proprii (S. Nicules- 
cu, G. Antimoianu etc.). Aceștia au 
fost introduși în echipa de seniori 
imediat ce att terminat junioratul. Iar 
acum, pentru retur, au fost promovați 
în lot alți doi jucători : M. Galdea șl 
A. Sava (19 ani). Echipa studenților 
bucureșteni reprezintă un alt exem
plu bun în această privință : Gh. A- 
nastasiu, Dorin Cochia, Săndulescu 
și mai ales M. Serbii, sînt jucători 
tineri cu perspectivă în această e- 
chipă. Tn formația Rapidului a fost 
introdus în ultimul timp Blum, un 
tînăr talentat de 18 ani, care după 

. cîteva meciuri a fost selecționat în 
lotul de tineret al țării. Se pare că 
și la Dinamo București s-a produs o 
schimbare în această direcție. In ve-

derca antrenorului A. Groman intră 
o serie de jucători care urmează să 
fie introduși în prima formație, o dată 
cil reluarea campionatului (Tolu, Gu
dov, Giugiuc).

Cu toate aceste exemple pozitive, 
problema întineririi echipelor este încă 
la ordinea zilei. Si dacă nu a fost 
rezolvată într-o măsură cît mai apro 
piață de cerințele rugbiuîui nostru, 
aceasta se daiorește multor cauze. 
Unii antrenori (S. Bîrsaii, de pildă) 
preferă să aducă jucători gata for
mați de la alte colective sau cluburi 
decît să încerce formarea și promova
rea elementelor tinere din cadrul sec
ției lor. De multe ori se pune proble
ma că în formațiile de juniori nu se 
găsesc jucători care să fie apți să 
înlocuiască pe cei consacrați, dar ni
meni rm a ridicat problema pregătirii 
acestor tineri pentru ca ei să ajungă 
în situația de a putea înlocui titula
rii seniori. In cele mai multe cazuri, 
juniorii sînt priviți ca un „balast" în 
munca de pregătire a seniorilor. Unii

cred că 
mult de 
campionatul orășenesc, unde pregăti
rea nu contează. Așa se ex/.ica și 
scorurile astronomice cil care se în
cheie multe meciuri de juniori.

Echipele trec ușor peste necesită
țile propriilor lor formații și mai 
ales peste posibilitățile reale ale ti
nerilor rugbi.ști. Un exemplu elocvent 
îl constituie jucătorul Nica, de la 
C.C.A. care cu toate că a fost selec
ționat în echipa de tineret a Capi
talei, nu a jucat nici un meci în ac
tualul campionat divizionar și nici în 
cei orășenesc! Oare echipa C.C.A. nu 
simte nevoia unei 
cadrelor?
că această 
cu atenția

Rtigbiul 
roase elemente tinere dc valoare care 
nu așteaptă decît prilejul de a se 
afirma. Echipele noastre au cuvîntill!

nu e cazul să te ocupi prea 
ei. Este, de-ajuns să joace în

reîmprospătări a
Numai
privită

Noi credem că da. 
prob Iernă nu este 
cuvenită.
nostru dispune de nutne-

V. HOSSU

contribuie la dezvoltarea vieții noas
tre economice, la construirea socialis
mului. An de an se deschid noi linii 
aeriene interne și internaționale, toi 

mîndresc cu 
parcurși, 
sarcinii tra- 
constructorii 
modele, așa

mai multe echipaje se 
sute de mii de kilometri

Răspunzind cu cinste 
sate de partid și popor, 
de avioane creează noi 
cum este recentul tip de avion utilitar 
„817 S“. Pe nimeni nu mai miră as
tăzi apariția intr-un sat îndepărtat a 
unui avion puriitid însemnele aviației 
sanitare, care transportă medicamente 
sau medici specialiști pentru ajutora
rea unui bolnav, ori îl transportă pe 
acesta la un spital, în vederea unei 
intervenții chirurgicale urgente. Cunos
cut este de asemenea sl aportul pe 
care aviația noastră utilitară îl aduce 
în combaterea dăunătorilor pădurilor 
și culturilor.

Prin grija partidului și guvernului, a 
întregului popor muncitor, forțele noas
tre aeriene militare sînt înzestrate cu 
avioane de luptă moderne, de mare vi
teză. Armata noastră populară crește 
și educă piloți curajoși, priceput!

Besne șl dintr-usa raid
prisa cîteva șe®ii din Capitală

(Urmare din pag. f)

179
tnilui școlar de construcții (raionul 
Lenin), unde grija pentru ca elevii 
să aibă condiții optime de desfășurare 
a activității lor .sportive s-a făcut 
mult simțită.

și 181 (raionul Gr. Roșie) și cen-

..DAR ȘI DEZINTERES
Lucrurile se prezintă mai puțin... 

strălucit în alte școli ca, de pildă, la 
școala medie Nr, 4. Aici, n-a fost 
realizată nici pînă acum instalația de 
aerisire a sălii de gimnastică. Tore 
narile da volei și baschet ale școlii 
vor trebui stropite înainte, de folosire, 
deoarece în starea actuală, cînd în- 
tîlnirile se desfășoară într un praf de 
nedescris, ele nu mai pot fi utilizate ! 
Să amintim, de asemenea că la groapa

de sgriluri s-ar putea aduc.e cîteva 
căruțe de nisip... Sînt lucruri „mă
runte", fV care direcțiunea școlii lc-ar 
putea împlini. Șe cere însă mai mult 
interes... Aspecte și mai neplăcute am 
găsit la școala medie Nr 6 — Cos- 
tcasca. Școala a avut cîudva o sală 
de gimnastică. Ulterior însă, ea a fost 
transformată în... cancelarie, elevii lu- 
crînd în ..sala 
situația aceasta se pare că va dăi
nui și în acest 
țiunea școlii n-a

de festivități. Și

relor de educație fizică (Pavlovschi și 
Cronwald), căutînd ca împreună să 
contribuie la îmbunătățirea actualei 
stări de fapt.

O INIȚIATIVA LĂUDABILĂ
Consemnăm inițiativa raionului

U.C.F.S. Lenin, în privința organizării 
de consfătuiri lunare, cu participarea 
profesorilor de educație fizică din șco
lile de pe cuprinsul raionului. La 
aceste consfătuiri, profesori de educa
ție fizică prezentau referate cuprin- 
zînd aspecte din activitatea lor, pre-

rtert i s-a ivit priJejal (tocmai se pavau stră- 
____ ____ . :: Nr. 4 a... pierdui 

c fvca școlii, în ere este atwenajat un teren 
încă_____________ ’ —
totul

an, deoarece dime- 
luat pînă actim nici

In to mna trecută, . .___  . . __ _
zile clin Jurul școli) dtrec unec școlii medii 
ocazia să paveze și 
de volei si baschet, 
ren în condiții cu

și astăzi, elevii școlii folosesc acest 
impropriu (praf, noroi etc.).

te-

13 o
13 o i

r*
p1
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mimiitori ai tehnicii de luptă, în 
sa apere, la nevoie chiar cu 
vieții, spațiu! aerian al Republicii 
tre Populare.

★ 
dezvoltare cui
Planorismul, 

citnrin

O puternică 
sv’ația sportivă, 
cu motor, parașutismul, 
la an la an mii și mii de tine 
titzlașfi. Prestigiul internațional 
viațlei noastre sportive crește ( 
tenit. In diferite competiții in 
(tonale, sportivii aviației noastt 
dovedit din plin că sînt cresc 
educați în școala curajului și a 
băției. Astfel, în cadrul concur' 
aviatice desfășurate nu de mult 
eroportul Tușino, un mare suc 
obținut pilotul romîn Mircea Fi 
care a dat dovadă de multă t 
trie și artă în conducerea plani 
In campionatele mondiale de p; 
tisni de la Bratislava, tînăra r 
toare Elena Băcăoanu a cucei 
țiul de campioană mondială la 
de 2.500 m. cădere liberă cu 
Și ca ei, mulți alți tineri enti 
obțin succese în această minunat 
ciplină sportivă.

★
Sărbătorind Ziua Aviației ț 

pilojii și constructorii de avioane, 
tivii noștri, raportează succese! 
ținute în activitatea lor, se ang; 
să ridice tot mai sus gloria a 
roinînești și își manifestă atașar 
și dragostea nețărmurită față de j 
guvern si popor, față de scumpa 
tră patrie — Republica Popular 
mină.

Unde mergea
Asi

in Capitală

CALARTE — Baza hipică „Gh. < 
ghiu-Dej“ — dimineața de la or; 
după-: miază de la ora 16,30 : C 
international.

CICLISM — Piața Universității 
12 : Start în prima etapă (Bucur; 
Focșani) a turului ciclist al RP.I

HOCHEI PE IARBA — Stadion 
neretului, ora 17: C.S.U. — C.S.Z

LUPTE — Sala Floreasca, ora 
„Trofeul orașelor țărilor balcanic 
lupte clasice.

NATAȚIE — Ștrandul „Dante 
man" ora 16 : Finalele campionatul 
publican școlar.

TENIS DE CTMP — Teren Cenți 
antrenament Nr. 2 și C.S.U., dim 
de la ora 3 șl după-amiază de ’ 
15: campionatul republican indi<
de juniori (finalele) și campionat! 
publican de seniori.

!n țară
ATLETISM — Cluj : R.P. Romi 

R P.F. Iugoslavia (tineret și jun

LATCU SIMION, OȚELUL ROȘU.— 
1) La Olimpiada din 1956 de la 
Aîelbotirne, tolanda Balaș a sărit 
1,67 m, clasîndu-se pe locul V. Ace
lași rezultat l-au obținut și săritoarele 
care s-au clasat pe locurile II, III 
și IV. — 2) Boxerul Vasile Tiță are 
31 ani. Resimțindu-se de pe urma unui 
accident, n-a mai putut apare pe 
ring în ultimul timp.

GAGIU T. MIHAIL, COMUNA 
OLARI. — 1) Jucătorul brazilian
Pelle are 18 ani. — 2) Didi a res
pins toate ofertele ce i s-au făcut în 
Europa și va juca, ca și pînă acum, în 
campionatul Braziliei. Vava, în schimb, 
s-a lăsat ademenit de clubul Atletico 
din Madrid.

AUREL BUTEA, BUCUREȘTI. — 
1) Informația pe care o dețineți este 
exactă: la un moment dat existau, la 
fotbal, arbitri de poartă, care semna
lau marcarea golurilor. Din 1891 (la. 
noi mult mai tîrziu), cînd au fost 
întroduse plasele la porți, s-a renun
țat la serviciile lor. Este adevărat ca. 
uneori, se iscă discuții în legătura 
cit .mingile care ar fi depășit sau nu 
cil întreaga lor circonferință linia 
porții (dubiul intervine mai ales a- 
tunci cînd mingea n-a căzut pe pa- 
mînt), dar astfel de cazuri sînt foarte 
rare și nu justifică prezența unor ar
bitri de poartă.— 2) Și această infor
mație corespunde realității: la început, 
înălțimea porții, la fotbal, era de... 
5,50 m.l In asemenea condițiuni, bine
înțeles că și cei mai înalți portari nu 
puteau decît să se... uite după min
gile înalte. Astăzi, după cum se știe, 
înălțimea porții este de 2,44 m.

BAIER MIHAI, BISTRIȚA. — 1Ț 
Nu poate decît să ne bucure ecoul 
pe care l-a avut în localitatea dv. 
știrea instituirii concursului „Cel mai 
bun sportiv din I0“. Față de en
tuziasmul cu care ne scrieți, nu 
ne îndoim că vă veți pregăti temeinic, 
așa că vi se poate pune deoparte, 

de pe acum, o insignă. Nu e așa ? — 
2) Concursul republican de atletism 
pentru categoria a Il-a a fost scos 
din calendarul competițional. — 3) 
Este în curs de apariție anuarul pe 
1957 atît la atletism, cît și la celelalte 
discipline sportive. Cînd lucrarea va 
fi gata, vom da, firește, toate infor
mațiile necesare. — 4) Vechiul anuar 
de atletism este epuizat.

TRAIAN CARASANU-TIM1ȘOARA. 
1) hi stabilirea programului campio
natului la diverse discipline sportive 
se ține scama de mai mulți factori. 
La fotbal, de pilda, se evită ca într-un 
oraș să „cadă" în aceeași duminică 
meciuri de categoria A și B. — 2) 
Cartea „Munții Retezatului" a avut un 
tiraj de 3000 exemplare, tiraj care 
s-a epuizat în două zile I Nu vă 
putem da alt sfat decît s-o căutați 
pe la un prieten mai... norocos. In 
orice caz, în ultimul timp, tirajul 
cărților turistice a crescut. „Piatra 
Craiului" a apărut în 7.000 exemplare.

ION POȘTAȘUL

CONCURS MOTOCICl.lST DE VI
TEZA LA PLOEȘTI

Mîine se va desfășura pe un circuit 
din centrul orașului Ploești o intere
santă competiție de viteză orga.' izată de 
colectivul sportiv Locomotiva din locali
tate. La această întrecere iau parte a- 
lergători din București, Craiova, Pitești, 
Orașul Stalin, Timișoara, Bacău, Galați, 
Cluj, Iași, Arad, Tg. Mureș și Ploești.

CONCURS DE-CAIAC LA AIUD
Colectivul sportiv MetaLuj Cluj a or

ganizat la Aiud, în colaborare cu co
lectivul Voința, din localitate, un reușit 
concurs de caiac, la care au participat 
și sportivi de la Voința Tg. Mureș. Ivtă 
cîștigătorii : simplu b : P. Bako (Met. 
Cluj) ; dublu b. viteză : ’Rank’s—Danilo 
(Voința Aiud) : dublu b. fond ; Bako— 
Lovy (Met. Cluj) ; simplu f. : Ileana 
Ranks (Voința Aiud) ; dublu f. : Dalnoki 
—Molnar (Voința Tg. M.).

(R. FISCH—corespondent reg.)

SLALOM NAUTIC LA TG. MUREȘ
Comisia regională de sporturi nautice 

din Tg. Mureș a organizat primul con
curs de slalom nautic desfășurat în a-

măsură

Wy v

de îndreptare. Formula de 
șopronului din curtea șco- 
orele de gimnastică n-o

o 
folosire a
Iii pentru 
socotim recomandabilă, din cauza cti- 
tentului care periclitează sănătatea 
elevilor. La aceeași școală, terenul de 
volei mai are încă un aspect de pa
ragină. Am fi hnenrosi da”ă nroL E- 
lena Nicolau, directoarea școlii, după 
cîte știm o bună organizatoare, ar fo
losi mai mult colaborarea profesoa-

cest oraș. Pe un traseu de cca. 490 m., 
pe canalul turbinei electrice, aoi fost 
așezate 16 j " “
lor : k. 1 L-------- ---------------- ---
k. 1 f. : Maria’ Sehely (Voința)
Jeno Haller (Lemnarul) ; c. 2 b 
L.ov (Lemnarul).

ASTA-SEARA,
Baza sportivă a 

tea“ (str. Buzești 
s-eară, cu începere

Printre cei care

porți. Iată numele cîștigători- 
b : Al. Szatmary (Lemnarul);

- • - - ’ c. 1 b :
: Guiszt- 

V. RADAR 
coresp. reg.

GALA DE BOX
colectivului „Sănăta- 

14) găzduiește astă 
de la ora 19, o reu- 

vor evolua cu
niune de box organizată de colectivul 
l'.S.B. ~ ‘ - .. . ' „ -
acest prilej se numără Al. Bariclu. Pe
tre Vizitiu, O. Silberman, C. 1 ' ' . 
etc. M'ieștrii sportului V. Tiță și Șerbu 
Neacșu vor sust’ne o întîlnire demons
trativă.

Calciu,

V. DUMITRESCU ~ COiesp.

'3

să scăpăm de fum și praf, facem 

cum și sugestii în legătură ctt felul 
în care și-au amenajat diverse baze 
sportive simple, porticuri de gimnas
tică, aparate G.M.A. etc. Așteptăm 
prima consfătuire de acest fel care 
este de dorit să se bucure de toată 
înțelegerea secțiunii de învățămînt și 
cultură a raionului, pentru că ca 
prezintă, de fapt, un bogat schimb 
experiență a cadrelor de educație 
zică.

re
de 
fi-

CONCURSUL DE ATLETISM „IN
SIGNA PATINATORULUI"

Stadionul Dinamo din Capitală găz
duiește azi, începind de la ora 16,30 și 
mîine de la ora 9, etapa a IV-a a con
cursului €-a atletism dotat cu „INSIG
NA PATINATORULUI". Participă pa
tinatorii din Capitală.

CUPA METALUL M.I.G. LA RUGBI
Clubul sportiv Metalul M.I.G., in co

laborare cu comisia orășenească de rug
bi, organizează cu începere de mîine, o 
competiție dotată cu „Cupa Metalul”, 
întrecere menită să asigure o pregătire 
cît mat bună' echipelor înaintea reînce
perii campionatului. In cadruil acestei 
cupe vor participa următoarele echipa : 
SERIA I : Dinamo, Tînărul Dinamo- 
vist, selecționata Știința București, Pe
trol Chimie București ; SERIA A II-a : 
Petrolul Ploești, Metalul M.I.G. II Buc., 
C.S.A. Ploești și Metalul M.I.G. I Buc. 
In serii, partidele se vor disputa sistem 
turneu, după care va urma un turneu 
final în care se vor întîlni echipele 
clasate pe primul loc din fiecare serie 
pentru locurile 1 și 2 în clasamentul fi
nal. echipele clasate pe locurile 2 în 
serii pentru locurile 3—4 ș.a.m.d.

Mîine
in Capitală

CĂLĂRIE — Baza hipică ,,Gh. ( 
ghiu-Dej” — dimineața de la ora 
după-amiazii de ia ora 14-30 : uiți 
de întreceri în cadrul concursului 
național.

FOTBAL — Stadionul Ciulești 
15 : Rapid II — Metalul M.I.G. 
(cat. B.) ; ora 16,45 : Lotul de tir 
Steagul Roșu (amical) ; Stadionul 
blicii. ora 10 : lotul B — Abator 
mical); Teren „23 August” II, or: 
I.T.B. — Metalul Tîrgoviște (cat

HANDBAL — Stadion Dinamo, 
central, ora 10: C.C.A.—Chimia F 
(mase. cat. A,) ; ora 11,15 : D 
București—Dinamo Orașul Stalin 
cat. A) ; Stadion „23 August”, te 
ora 16 : C.S.U. Buc.—Știința Tin- 
(fem. cat. A.) ; ora 17: Steagu: 
Buc.—Măgura Codlei (fem. cat. A

HOCHEII PE IARBA — Stadion 
August”, teren Il'I, ora 9,30 : Cor 
torul București—Voința Ploești ; o: 
Acvila București—Fulgerul o 
(campionatul republican masculin

NATATIE — Ștrandul ,,Dante 
mar.”, ora 9,30 : Finalele campior 
republican școlar: ora 12 : Gosr 
București — Metalul Cluj (csmpi 
de polo cat. B.).

RUGBI — Teren Gloria, ora 9,15 
talul I — C.S.A. Ploești ; ora 
Metalul II — Petrolul Ploești ; i 
nul Tineretului, teren IV, ora W : 
mo—Tînărul Dinamovlst ; teren II 
17, combinata Știința Buc. — Pi 
Buc. (meciuri în cadrul Cupei Ml

TENIS DE CIMIP — Teren Cenți 
antrenament Nr. 2 șl C.S.U., dim 
de la ora 8 și după-amiază de : 
15 : Campionatul republican indi 
ci'e juniori (finalele) și campionat 
publican de seniori.

In țară
ATLETISM — Cluj : R.P. Roi: 

R.P.F. Iugoslavia (tineret și junio.
HANDBAL — Voința Sibiu — i 

Reșița ; C.S.M.S. l'. și—Rapid Buc. ; 
nometal Timișoara—Știința Timiș 
Petrolul Ploești—Victoria Jimbolia 
A. masculin) ; Ci instructorul Tim 
— 'Rapid Buc. ; Flamura roșie Sil 
Progresul Orașul Stalin ; Meciul 
Sighișoara—Olimpia .București nu s 
pută deoarece echipa bucureșteani 
suspendată .prima etapă; Iiefor Tg 
reș—Record Mediaș (cat. A. fem 
Recolta Hălchiu — Voința Slghi 
Știința Galați—C.S. Marina Cons 
Știința Cluj—Balanța Sibiu, Vi 
Bacău—Dinamo Tg. Mureș, Textile' 
nădie—I.C.A. Arad, Stăruința Odo 
■C.S.U. București (cat. B. mase.).

POLO — Campionatul categorie 
seria I : Voința Oradea—Industria 
Timișoara, c.S.M. Lugoj—Voința 
șoara ; seria a Ii-a : Rapid C 
C F.R. Arad, Progresul Cluj—CwF.R.



„Spartachiada internațională a Armatelor Frățești" (Leipzig, 20—29 septembrie)

ortivii noștri militari obțin rezultate bune 
în cadrul pregătirilor DEZVOLTAREA ALPINISMULUI 

IN R. P. CHINEZA

sropie data începerii marii competiții a sportivi- 
tari din țările socialiste: „Spartachiada interna- 
a Armatelor Frățești". După cum s-a anunțat, ea 
esfășura, începînd de. la 20 septembrie, la Leip-

ceasta grandioasă competiție, care vine să ci- 
și mai mult prietenia dintre popoarele țărilor 

ii socialist în frunte cu Uniunea Sovietică, și-au 
participarea sportivi militari din R. P. Alba- 
P. Bulgaria, R. Cehoslovacă, R. P. Chineză, R. 

loreeană, R. P. Mongolă, R. P. Polonă, R. P. Ro- 
!. P. Ungară, U.R.S.S., R. D. Vietnam și, bine- 
din țara gazdă, R D. Germană. Nu este greu 

închipuim, de pe acum, înaltul nivel tehnic la 
vor ridica întrecerile ce vor fi găzduite de di- 

baze sportive ale Leipzigului, precum și de alic 
: din R. D. Germană. Să luăm ca singur excin- 
neul echipelor de fotbal și... un ușor sentiment 
Jic — față dc spectatorul acestor dispute — va 
ît se -poate de firesc. Intr-adevăr, în zilele de 
are a competiției, el va putea admira măiestria 
ilor de la T.S.K.M.O. Moscova. T.N.D.A. Sofia,

Varșovia, C.C.A. București etc. Desigur, între- 
oroase și viu disputate vor prilejui și celelalte dis- 
cum ar fi boxul, luptele, halterele, handbalul, 

u pentatlonul modern. Un punct de atracție în 
va avea turneul dc baschet, prin prezența for- 

Casa Ofițerilor din Riga, recentă mchoătoare a 
Campionilor Europeni".

Pregătirile lotului armatei 
noastre populare au intrat 

de cîteva zile în faza finală, 
o serie de probleme 
a pregătirii fizice a

tehnice și 
sportivilor

UITATE BUNE 
ÎNOT ECHIPAT
se pun la punct 
și de desăvîrșire

î mult se insistă asupra disciplinelor 
tar, printre care figurează și proba de 
cu armă. Această probă, cum e lesne 
ipune pe concurenți la eforturi mari, 
ași timp și temeinice cunoștințe tehnice de înot,
mentele pentru proba de înot echipat s-au des- 

ilel cu cele la probele clasice înscrise în 
, Spartachiadci. Pentru verificarea concuren-

cu speci- 
înot echi- 
de închi- 
cerîndu-le

Iilor s-au organizat pînă acum patru concursuri, urmînd 
ca în timpul care a mai rămas să aibă ioc încă două. 
Printre rezultatele cele mai bune se remarcă cele ooți- 
nute de caporalul Ștefan lonescu (41,1), 
Liviu Biji (42,5), T" 
marină loan Pitariu

Iulian Nagy (44,0) 
(46,9).

Conștienți 
noului, 
chipe

sold'atul fruntaș 
caporalul deȘi

tur-de 
la care 
recunoscute prin

Casa Ofițerilor din Riga, T.D.N.A. Sofia, 
l'J.i.i etc., baschetbaliștii noștri se pregă- 

C.C.A. — campioana țării —

tăria 
participă e- 

va-
BASCHETBAUȘTII 

IN FORMA
loarea lot,.: C 
„1 August" Pekin 
tesc intens. La Predeal, 
și-a asigurat un nivel de pregătire fizică superior. Acum, 
în cadrul antrenamentelor de la București, se urmă
rește perfecționarea tacticii de echipă, îmbunătățirea sis
temelor de atac și apărare și omogenizarea formației. 
Pentru că. o parte din jucători sînt selecționați și în 
Iotul R.P.R., aproape toate antrenamentele s-au desfă
șurat în comtm. In acest fel, echipa militară a avut 
un partener puternic în compania căruia a susținut două 
meciuri deosebit de utile. In cursul acestor jocuri s-a 
pus accent pe apărare, atac rapid și acțiuni fără dri
bling. Întregul lot se găsește în formă, dar în mod spe
cial căpitanul Fcdor, Nedeff, Niculescu și soldatul Puș
cașii. Îmbucurător este și faptul că Ion Dinescu, care z 
fost mult timp în eclipsă de formă, manifestă acum o 
accentuată revenire. Dintre rezerveîe echipei, soldatul 
Cimpoeș se impune tot mai mult, arătînd că se încadrea
ză în jocul de combinații al jucătorilor experimentați.în jocul de combinații al jucătorilor experimentați. 

LUPTĂTORI! Și ’“Ptătorii se află în
lAnir*»  plin antrenament. O parte
la luiku dintre ei s-au pregătit pînă

de mult în cadrul lotului republican. Restul și-aunu
concentrat atenția asupra menținerii condiției fizice, neui- 
tînd însă antrenamentul la saltea. La sfîrșitul lunii au
gust a avut loc tm concurs de verificare, în cursul că
ruia o serie de luptători au dovedit o formă deosebită : 
soldatul Ion lonescu (cat. 79 kg), soldatul Oliver Lus
tig (cat. 52 kg), soldatul fruntaș Nicolae Popescu (cat. 
56 kg) și alții. Soldatul Ion lonescu, selecționat — ca 
și alfi luptători — pentru poliatlon, a scos un timp 
foarte bun (1’07”) la pista cu obstacole.

EClND DE LA STÎNA DE VALE...

Alpinismul — sportul celor îndrăz
neți — a început să cunoască o mare 
dezvoltare in China Populară. Alpi
nism 
roase 
7000 
are 
mai 
Tibetului, _ 
zică din R. P. Chineză ii acordă a 
atenție deosebită. La Pekin s-au desfă
șurat in acest an primele cursuri re
publicane de alpinism, la care au luai 

. parte peșle 50 de persoane. 50 de 
sportivi, printre care și patru femei, 
au îndeplinit normele de clasificare, 
obținînd titlul dc instructori de alpi
nism. In cursul acestui sezon, alpi
nism chinezi vor desfășura un pro
gram vast șt interesant, escaladind 
in premieră mai multe piscuri.

chinezi au și escaladat lume- 
piscuri, dintre care unele de 
m înălțime. Cum acest sport 

foarte multe aplicări practice, 
ales in regiunile muntoase ale 

organizațiile de cultură fi-

ganizații sportive. Numai în uzina 
din Hînnam există 30 echipe de fot
bal, 20 de baschet și 40 de volei. 
Alături de acestea activează secții 
de gimnastică, box, haltere, 

etc. începînd din anul 1954 s-a lio- 
tărît ca în a doua duminică a fie
cărei luni să se organizeze o „Zi a 
sportului". In cadrul manifestărilor 
prilejuite de „Ziua sportului" au avut 
loc peste 9100 concursuri în diferite 
discipline, la care s-au înregistrat 
aproape 1.100.000 participant:.

Remarcabile sînt și succesele obți
nute iu sportul de performanță. In 
R.P.D. Coreeană există 17 maeștri ai 
sportului, peste 1000 de sportivi de 
categoria întîia și a doua Numai 
în cursul anului trecut au lost stabi
lite 32 noi recorduri naționale.

lupte,

DINAMOVEȘTH — SPORTIVI 
DE FRUNTE Al R.D.G.

entrul semicercului format de 
'arpaților se află munții Apu- 
leși mai scunzi decît ■restul 
r, varietatea extraordinară de 
și aspecte dă acestui masiv 
•nec și un caracter aparte. La 
ețile pe care le intîlnim la su- 
. se adaugă cele de sub pă- 
Ronoare. riuri subterane, nume- 
rrote pline de sialacticte și sta- 
■ de calcar sau gheață 
■a acestor fenomene se 
r-o varietate nesfîrșită. 
iceea ne-am gîndit să 
titorilor noștri amatori 

cîteva
început, în partea 
■stică a

-mai _________
.orultti.

te de plecare: cabanele de la 
ie Vale (1102 rri altitudine), la 
• poate ajunge cu trenul. Cobo- 

halta C.F.R. Stîna de Vale, pe 
luj-Oradea sau în gara Beitiș, 

î ore (distanță: 25 km)

itinerant.

munfilor
precis in

— toa- 
prezintă

preze ri
de dru-

cirul de la Stina de Vale (1102 m.) și 
mergînd pe creastă după marcajul 
indicat, de o cruce galbenă, in circa 
5 ore se poate parcurge o tură foarte 
frumoasă, care trece pe sub virful Po
ieni (1526 m), pe ia Pridvorul Custu
rii (1300 m.) și Câmpul Băița (1198 
rn), ajungindn-se din nou la Stina de 
Vale. De sus, de pe creastă, se vede 
tot bazinul. Stinei de Vale (de unde, 
izvorăște pîrîul Iadei ce dă numele 
văii din apropiere) și toată valea 
Crișului Negru. De o parte a crestei 
apare Stîna de Vale — de cealaltă 
valea Crișului Negru. In pădurile ne-

cală indică poteca pe care se ajunge 
la Padiș. In drum ea merge pe sub 
virful Poieni (1526 m), peste culmea 
Cumpănățelul (1630 m), piscul Pia
tra Arsă (1425 m) și Vărăștoaia 
(1360 m) pentru a ajunge la Padiș 
(1280 rn), loc unde se întretaie nume
roase poteci. Padișul e un platou carstic, 
fenomen rar întîlnit la această altitudi
ne. De la Padiș ne putem continua dru
mul spre ghețarul Scărișoara. Tot de la 
Padiș, într-o excursie de o zi se pot 
vizita Cetățile Ponorului, niște doline 
uriașe în fundul cărora sînt mai multe 
peșteri. De

premieră mai multe piscuri.

«Stai
4

Pe 
sport 
cu mult 
maiou inițiala „D“.

Spectatorii urmăresc < 
și simpatie evoluțiile acestor 
tivi nu numai pentru frumoasele 
tormanțe pe care le realizează, 
știu că inițiala „D“ 
eiația „F' “• v , . -
a lucratorilor miliției populare din 
R.D. Germană. In rîndui dinamoviști- 
lor întihiim numeroși sportivi de 
frunte ai R. D. Germane: schiorul 
Harri Glass, săritor de pe trambu
lină, de renume mondial, fotbalistul 
Gtînter Schroeter, patinatorul Helmut 
Kuhnert, atleții Reinnage] și Mayer, 
hocheistul Klaus Nordhaus și 
alții.

Asociația sportivă „Dinanio" 
cu cinci ani în urmă. Iu 
ea a repurtat numeroase 
contribuind din plin Ia călirea 
a lucrătorilor miliției popu- 

ln numai o jumătate de dece-

stadioanele și terenurile de 
din R. D. Germană se întrec 

succes tineri purtînd pe

cu dragoste 
spor- 
per- 

Ei 
reprezintă aso- 

Dinamo", organizația sportivă

mu Iți

a luat 
acest 
sue

V oleiul 
cele mai 
eană. In .
meci intre echipele Armatei^ 
Coreene 
rilor.

sporturile 
D. Core- 
de la un 
Populare 

și Ministerului Transporta-

R. P.populare în 
fotografie, o fază

«00.000 SPORTIVI IN R.P.O. CO
REEANA

ființă 
timp 
cese. 
fizică 
lare.
niu dinamoviștii au stabilit șase re
corduri 
ropene, 
ționale, 
limpice 
pioni ai țării. In cadrul asociației e- 
xistă sute și sute de purtători ai in
signei Gata pentru Muncă și Apăra
re, 800 de maeștri ai sportului, iar 
20.000 de copii practică sportul in 
secțiile de juniori și tineret ale aces
tei harnice organizații.

mondiale. 60 recorduri eu- 
peste 100 de recorduri na- 
au cucerit patru medalii o- 

și nenumărate titluri de carn-

Mișcarea de cultură fizică și sport 
merge cu pași uriași înainte în R.P.D. 
Coreeană. Partidul Muncii și guvernul 
democrat popular acordă o deo
sebită atenție dezvoltării sportului.

Pentru dezvoltarea culturii fizice, in 
cursul acestui an au fost alocați peste 
300 milioane voni.

in anii care au trecut de la res
tabilirea păcii au fost construite în 
întreaga țară mai bine de 10.000 te
renuri de volei și de baschet, peste 
4.500 terenuri simple de sport, au 
fost amenajate 240 stadioane, 30 ba
zine de înot și săli de sport.

Mișcarea sportivă capătă în R.P.D. 
Coreeană un caracter de masă tot 
mai pronunțat. In momentul de față 
peste 600.000 de oameni sînt angre
nați îrrtr-o activitate sportivă continuă, 
în cadrul a. 9.000 de colective și or-

PENTRU ÎNOTĂTORII CEHOSLOVACIaltfel, regiunea prezintă 
nenumărate peșteri, ghe
țare, grote. In afară de 
ghețarul Scărișoara, me
rită a fi vizitat ghețarul 
Focul Viu, numit ast- 
>.ă tavanul lui a căzut 

■ pe o porțiune pe unde nătrund acum
sălbatică a locurilor razele soarelui. La Valea Galbenei, 

iese la suprafață apa care dispăruse 
la Cetățile Ponorului. Plecînd tot de 
la Padiș pe un traseu marcat cu un 
punct galben, ajungem la ghețarul 
Borțig.

Iată numai cîteva dintre nenumăra
tele excursii care se pot face in a- 
ceastă regiune.

EXCURSIA SĂPTÂMÎNII
sfirșite din jur — mistreți, căprioare, fe[ pentru 
cocoși de murite.

Frumusețea
iese și mai mult în evidență dacă veți 
face o excursie la cascada Moara Dra
cului, destul de aproape de

pe acum, prin pădurea de schele, 
poate întrezări conturul grandios 
noii construcții. Bazinul principal 
50 m va fi înconjurat de tribune

Stîna de

La Praga este în curs de amena
jare un nou și modern bazin de înot. 
De 
se 
al 
de
pentru 8.000 spectatori. Alături vor 
exista bazine pentru încălzire, ves
tiare. săli de odihnă, cabinete me
dicale etc. întreaga construcție va fi 
acoperită. Lucrările ■ începute nu
mult vor fi încheiate la începutul a- 
nului 1960,

de

De pe pistele de atletism ale lumii
Krepkina — 11,4 sec. pe 100 m.;
Kutenko — 7788 p. la decatlon

In cadrul celei 
Spartachiade a ; 
five Lokomotiv, 
V ” ’....

\cord unional în proba 
C timpul de 11,4 sec.

te a Vl-a 
asociației spor- 
atleta sovietică 

/era Krepkina a stabilit un nou 
de 100 m.

re-
CU

9 Campionatele R.S.S. Moldovenești 
s-au soldat cu cîteva rezultate de va
loare. Două noi 
au fost stabilite 
re a discului: la 
47,26 m. iar la 
vioi ■— 49,49

recorduri republicane 
în proba de arunca- 
femei O. Makovei — 
bărbați V. Sevkolo-

a aruncat discul la 50,CO m iar 
Bao-ciu la 46,62 m.

Si

m.

Una din cabanele de 
ajunge la cele două cabane de 
a de Vale (ambele au o capa- 
de 126 locuri). In fiecare luni, 
itmbătă o mașină face legătura 
leiuș și Stina de Vale. In mo
de față, drumul pe Valea Iadei 

? practicabil.
nd de la Beiuș, șoseaua (care 
pe lingă Valea Rea) se înfun- 
nesfîrșite păduri de fag și co- 
Lucru curios: in această re- 

fagul poate fi întîlnit pînă la 
i altitudine (deși limita lui e 
rai joasă) făcînd casă bună cu 

Frumusețea peisajului crește 
xcursia se face în aceste zile de 
î, culorile pădurii variind de la 

deschis și de la ruginiu pînă 
dele închis al cetinei de brad, 
ru a cunoaște regiunea, nici nu 
te face o excursie mai instruc- 
■cît cea din jurul stațiunii. Ple

® Intr-un concurs
Lvov, atletul sovietic 

de un triunghi roșu, excursia poate fi obținut o valoroasă 
terminată in 7—8 ore). Cascada 
vorăște de sub virful Buteasa (1792 ț;l)eTsa( JOO m. în 11,0 sec., a sărit 

a aruncat
m., a sărit 

a alergat 400 m 
excelent în ziua 
110 m garduri,

la Stîna de Vale
Vale (mergînd după marcajuL indicat

desfășurat
Jurii Kutenko 

performanță în 
zz-Jproba de decatlon: 7988 p. Kutenko a

m) și a primit numele de Moara Dra
cului datorită sălbăticiei locurilor — 
pe de o parte și ■

la

de atlcți chinezi,, 
la campionatele

care
inter-

>6,98 m în lungime, 
pe de o parte și — pe de altă parte Jgreutatea la 14,61 
— faptului că această cădere de apăCl‘,81 m în înălțime și 
se prăvălește pe niște stinei ce aduc^în 50,5 sec. Evoluînd 
cu o moară. Drumul (intrînd pe mar
cajul indicat cu o cruce albastră) tre
ce pe la poiana denumită Aria Vul
turului (1200 m altitudine), 
Muncii (1365 m) și traversează 
Valea Drăganului (1050 m), 
unde se varsă apa de la Moara Dra
cului.

Pe cei mai obișnuiți cu drumeția îi 
îndemnăm să pornească în cîteva ex-r ,
cursii ceva mai grele, care an ca\ ® ElevuI Nlko,al Bakarin°v 
punct central Padișul. Un marcaj re-JMoscova a aruncat ciocanul la 60,62 
prezentat printr-o bandă roșie verii-im.

a doua (15,2 sec pe
,46,87 in la disc, 4,30 m la prăjină, 

dealul /70,30 m la suliță și 4:45,7 pe 1.500 
apoi lm) Kutenko s-a apropiat de granița 

m~o/oSC€jor §000 p Performanța sa este a 
celetreia în istoria atletismului după 

ale lui Johnson și Kuznețov.

din

® Un grup 
vor participa 
naționale ale R.P.R., sd află în turneu 
în R.D. Germană. Săptămîna aceasta 
oaspeții au evoluat la Berlin, alături 
de atleți germani. Pentru a treia oară 
în decurs de o săptămîna, M. Preus- 
sger a trecut 4,50 m la prăjină, ratînd 
de puțin la 4,61 m. P. Laufer și re
cordmanul R. P. Chineze Tsai I-ști au 
sărit 4,15 m. La aruncarea discului 
M. Grieser (R.D.G.) a reușit 51,22 m 
iar Sun Tzu-ian a stabilit un nou re
cord al R. P. Chineze cu 50,10 m. 
Proba de 80 m.g. a revenit, conform 
așteptărilor, atletei germane Birken- 
mayer în 10,9 sec. urmată de Van 
Iun-cen în 11,4 sec. Fosta recordmană 
a lumii, Cen Fen-îun ă oîștigat sări
tura în înălțiiue cu 1,65 m. D. Miiiler

• Pe stadionul White City 
Londra s-a desfășurat miercuri 
nocturnă meciul interorașe Londra- 
Varșovia. Atleții polonezi au terminat 
victorioși întîlnirea cu 83—72. La 
fete gazdele au fost învingătoare cu 
33—29. 
polonez 
asupra 
(Ang.)
Rawson a sosit al tre:lea în 1:51,5. O 
performanță deosebită a realizat a- 
runcătorul de greutate englez Rowe:' 
17,95 m. In cadrul aceleiași reuniuni, 
s-au desfășurat cîteva probe cu parti
cipanți 
(1609,34
mondial Elliot (Australia) cu 3:55,4, 
urmat de Hewson (Ang.) 3:58,9. In 
cursa de 2 mile (3218,68 m) a cîști- 
gat Halberg (N. Zeelandă) în 8:33,0 
urmat de Chromik (Pol.) 8:33,4.

din
In

In proba de 880 y. atletul 
Makomaski și-a luat revanșa 

campionului european Rawson 
cîștigînd alergarea în 1:51,3.

din alte țări. La 1 milă 
m) a învins recordmanul



„Trofeul orașelor tarilor balcanice" la lupte
Cei peste 1000 de spectatori prezenți 

fn după-amiaza zilei de joi în sala 
Floreasca din Capitală, au urmărit cu 
interes primele întreceri din cadrul 
competiției internaționale de lupte 
„Trofeul orașelor țărilor balcanice".

Așa cum era de așteptat, competi
ția la lupte libere a fost dominată 
de sportivii bulgari, care s-au impus 
încă din primele meciuri.

Față de valoarea adversarilor, re
prezentativa noastră a avut o compor
tare bună; se poate spune chiar că 
ea a tost la un pas de victorie. Cei 
mai mulți luptători romîni au făcut 
față cu succes tehnicii unor adversari 
rutinați, imnunîndu-se mai ales prir. 
voință, iar la unele categorii (57, 62 
și 67 kg) și-au depășit adversarii 
chiar și din punct de vedere tehnic. 
Remarcăm îndeosebi comportarea tînă- 
rultii și talentatului luptător D. C RĂ
CIUN, ca și aceea a lui V. POPESCU. 
Primul a făcut meci egal cu bulgarul 
GOSPODINOV, un adversar puternic, 
și tehnic, iar al doilea a învins crin 
tuș în minutul 7 pe I. ENEV. Sub aș
teptări s-au comportat însă FR. BA
LLO și AL. RUZSI. Victoria unuia 
dintre ei ar fi fost suficientă echipei 
noastre pentru a ocupa primii! loc în 
clasamentul final.

Dintre sportivii iugoslavi, pai tici- 
panți la întreceri, s-au evidențiat V. 
Ivanov și M. Kneaz.

Pe scurt
Wi

Alergătoarele sovietice 
domină campionatele mondiale

« Ciclistele sovie
tice continuă să obCICLISM
țină noi și strălucite 

succese la campionatele mondiale de 
pistă de la Paris. După victoria rea
lizată de Ermolaeva în proba de vi
teză, iată că o altă sportivă sovietică, 
Kocetkova, a reușit să cîștige titlul 
mondial în proba de urmărire indivi
duală, învitigînd în finală pe engle
zoaica Ball.

• Intr -un mec? con-
FOTBAL tînd pentru ,,Cupa 

campionilor europeni" 
echipa Standard Liege a întrecut 
miercuri la Liege cu 5—1 formația 
scoțiană Heart of Middlothian.

Dan Ionescu conduce în întrecerea pentdtloniștilor 
de la Sofia

SOFIA 6 (prin telefon de la cores
pondentul nostru). — întîlnirea dintre 
pentatloniștii romîni și bulgari a con
tinuat joi și vineri cu probele de scri
mă și de tu. Sportivii romîni s-au 
comportat excelent, obținînd primul 
loc în ambele întreceri și reușind să 
reducă din handicapul creat după 
proba de călărie. In clasamentul ge-' 
nerai individual, campionul R.P.R. 
Dan Ionescu nu numai că a preluat 
locul 1, dar s-a și distanțat simțitor 
față de grupul urmăritor, alcătuit din 
3 nentatloniști bulgari.

Proba de scrimă a luat sfîrșit cu un 
rezultat de egalitate, ambele echipe 
acumulînd cîte 2025 p. Realizînd 24 
victorii Dan Ionescu a totalizat 1000 
p. Avînd o lovitură dublă mai puțin 
el a ocupat locul I deși concurentul 
bulgar Kostov obținuse același număr

Campionatele euronenc âe natație
BUDAPESTA 5 (prin telefon de la 

corespondentul nostru). — In cadrul 
campionatelor europene de natație s-au 
înregistrat vineri două performanțe de 
valoare: un record mondial realizat 
de ștafeta de 4x100 m. mixt femei a 
Olandei (Lagerberg, Den Haan, Voor- 
bij, Gastelaars) cu timpul de 4:52,9 
(v. r. 4:54,0) și un record european 
obținut de olandeza Gastelaars (1:03.7) 
în primul schimb al ștafetei de 4x100 
m. liber, lată rezultatele în probele fi
nale desfășurate joi și vineri: 100 m. 
fluture femei ; Lagerberg (Olanda) 
1:11,9; Voorbij (Ol.) 1:12,1 ; Skupilova 
(R. Ceh.) 1:14,3; Godsen (Anglia) 
1:14,3; Langenau (R.D.G.) 1:14,3; 
Larsson (Suedia) 1:15,1 ; 400 m liber 
femei: De Koster (Olanda) 5:02,6; 
Schimmel (Olanda) 5’02,6; Rae (An
glia) 5:07,7; Voog (U.R.S.S.) 5:13,8; 
Larsson (Suedia) 5:16,3; Vesc'.ii (ita
lia) 5:20,5; 100 m. spate bărbați: 
Christophe (Franța) 1:03,1 ; Barbier

Lupta pentru puncte a dus, uneori, 
la scăderea calității spectacolului. Și 
trebuie spus că gestul nesportiv al 
luptătorului bulgar ATANASE ARGHI- 
ROV, a stîrnit proteste legitime în 
rindul celor prezenți și a dus la des 
calificarea lui.

lată rezultatele întîlnirilor la lupte 
libere: Cat. 52 kg. : Nicola Dimitrev 
(R.P.B.) învinge prin tuș pe V. Iva
nov (R.P.F.L) și la puncte pe A. Ruzsi 
(R.P.R.); cat. 57 kg.: D. Crăciun 
(R.P.R.) cîștigă la puncte în fața lui 
V. Gospodinov (R.P.B.) ; cat. 62 kg.: 
V. Popescu (R.P.R.) învinge prin tuș 
pe 1. Enev (R.P.B.) ; cat. 67 kg. : 
Al. Tampa (R.P.R.) cîștigă prin des
calificarea adversarului A. Arghirov 
(R.P.B.); cat. 73 kg.: M. Aliiev 
(R.P.B.) învinge la puncte pe C. Hat- 
hazi (R.P.R.) si prin tuș pe M. Kneaz 
(R.P.F.l.) ; cat. 79 kg. : P. Gardjev 
(R.P.B.) învinge prin tuș pe G; Ma
rinescu (R.P.R.) ; cat. 87 kg. : M. 
Mi'.rtazov (R.P.B.) învinge prin tuș p» 
M. Malovici (R.P.F.l.) și termină la 
egalitate întîlnirea cu Fr. Ballo 
(R.P.R.) ; categoria grea: L. Ahmedov 
(R.P.B.) învinge la puncte pc G. Mar
ton (R.P.R.).

CLASAMENT INDIVIDUAL — 
Cat. 52 kg: I. 1. Nikola Dimitrov 
(R.P.B.) ; 2. Alex. Ruzsi (R.P.R.) ; 3. 
Veliko Ivanov (R.P.F.L). Cat. 57 kg:
1. D. Crăciun (R.P.R.) ; 2. V. Gospo
dinov (R.P.B.) ; cat. 62 kg: 1. V. Po
pescu (R.P.R.) ; 2. I. Enev (R.P.B.) ; 
cat. 67 kg: I. Alex. Tampa (R.P.R.):
2. Atanase Arghirov (R.P.B.) ; cat. 73 
kg: 1. M. Aliiev (R.P.B.) ; 2. C. 
Uathazi (R.P.R.); 3. M. Kneaz 
(R.P.F.l.) ; cat. 79 kg: 1. P. Gardjev 
(R.P.B.); 2. G. Marinescu (R.P.R.); 
cat. 87 kn: 1 M. Murtazov (R.P.B.) ; 
2. Fr. Ballo (R.P.R.) ; 3. M. Malovici 
(R.P.F.L); cat. grea: 1. L. Ahmedov 
(R.P.B.) ; 2. Ci. Marton (R.P.R.).

Clasament general pe națiuni la 
lupte libere: I. R. P. Bulgaria 23 p; 
2. R. P. Romînă 21 p ; 3. R. P. F, 
Iugoslavia 12 p.

★
feri au început întrecerile la lupte 

clasice (turul I și II). Reprezerrtanții 
noștri au avut o comportare bună. In 
marea majoritate a meciurilor ei s-au 
impus cu autoritate, lată rezultatele 
înregistrate: Turul l: cat. 52 kg.: 
Velcov (R.P.B.) cîștigă la puncte în 
fața lui Giuchici (R.P.F.L) ; cat. 57 
kg.: 1. Cernea (R.P.R.) bate la puncte 
pe Stamenov (R.P.B.) ; cat. 62 kg. : 
Dinko (R.P.B.) bate la puncte pe 

de victorii. Urmează: Stoenescu 920 p. 
(22 victorii), Lichiardopol 720 p. 
(17), Petrov 720 p. (17), Nikolov 
640 p. (15), Manciu 480 p. (11 v.).

Manciu a cîștigat proba de tir ob
ținînd 820 p. L-a urmat Nikolov 800, 
Stoenescu 700, Ionescu 640, Lichiardo
pol 600, Petrov 480, Kostov 320 p. 
Echipa R.P.R. a cîștigat tirul cu 
1940-1600.

In clasamentul £ neral individual 
conduce Dan Ionescu cu 2605 p. ur
mat de Nikolov 2355, Petrov 2280, 
Kostov 2160, Stoenescu 2070, Lichiar
dopol 1320, Manciu 1300. Pe echipe 
R. P. Bulgaria 6660, R. P. Romînă 
5580 p. Concurentul bulgar Popov a 
abandonat competiția.

Mîine (N.R. azi) are loc proba de 
înot tirmînd ca duminică întrecerea să 
ia sfîrsit prin alergarea pe teren va
riat. TOMA HRISTOV

(U.R.S.S.) 1:03,9; Wagner (R.D.G.) 
1:05,5; Magyar (R.P.U.) 1:05,8; Ku- 
valdin (U.R.S.S.) 1:06,4 ; Pfeipfer
(R.D.G.) 1:06,8; Elsa (Italia) 1:07,2; 
Muller (R.P.U.) 1:11,8; 4x100 m. mixt 
femei: Olanda 4:52,9 (rec. mond.) : 
U.R.S.S. 4:54,2 ; Anglia 4:54,3 ; R.D.G. 
4:56,6; R.F.G. 5:04,0; R.P.U. 5:10,1. 
4x200 m. liber bărbați: U.R.S.S. 8:33,7 ; 
Italia 8:41,2; R. P. Undară 8:45,3; 
R.D.G. 8:48,1; R.F.G. 8:50,6; Anglia 
8:54,9; Suedia 8:55,6.

In turneul de polo s-au înregistrat 
următoarele rezultate: R. P. Ungară 
—R. F. Germană 8—4, Iugoslavia— 
Olanda 4—1 ; Italia—R. D. Germană 
8—3. Joi Ungaria a dispus de Iugoslavia 
cu 5—3 (4—2) iar [talia a întrecut 
echipa U.R.S.S. cu 4—2 (3—2). In 
turneul final s-au calificat reprezen
tativele Ungariei, Iugoslaviei, Italiei 
și U.R.SS

SUBERT ZOLTAN

P. Popescu (R.P.R.) 1 cat. 67. kg.: 
Arghirov (R.P.B.) învinge prin tuș 
pe Pecov (R.P.F.L) ; cat. 73 kg.: 
Horvat (R.P.F.L) învinge prin tuș 
pe Alexandrov (R.P.B.); cat. 79 kg.: 
M. Belușica (R.P.R.) meci egal cu 
Siniici (R.P.F.l.) ; cat. 87 kg.: Sira- 
cov (R.P.B.) bate la puncte pe Tutici 
t (R.P.F.L); cat. grea: Al. Șuii
(R.P.R.) meci egal cu Djatacv 
(R.P.B.). Turul II: cat. 52 kg.: 

Szabad (R.P.R.) bate la puncte pe 
Giuchici (R.P.F.l.); cat. 57 kg.: Cer
nea (R.P.R.) învinge prin tuș pe 
Dora (R.P.F.L); cat. 67 kg.: Gh. 
Dumitru (R.P.R.) bate la puncte pe 
Pecov (R.P.F.L) ; cat 73 kg.: Bu 
larca (R.P.R.) bate la puncte pe 
Alexandrov (R.P.B.); cat. 79 kg.: 
Simici (R.P.F.L) învinge prin tuș 
pe S. Dimiter (R.P.B.) ; cat. 87 kg.: 
Tutici (R.P.F.L) bate Ia puncte pe 
Gh. Popovici (R.P.R.); cat. grea: 
Al. Șuii (R.P.R.) face meci egal cu 
Baksai (R.P.F.L).

întrecerile finale au loc astăzi ln- 
cepînd de Ia ora 19.

meciul allelic dintre echipele de tinerel (băieți) 
pi junioare ale R. P. Mine pi Iugoslaviei
CLUJ 5 (prin telefon). — In loca

litate se vor desfășura sîmbătă și 
duminică întrecerile celui de al doi
lea meci dintre echipele de atletism, 
tineret (băieți) și junioare, ale R. P. 
Romîne și Iugoslaviei. Prima confrun
tare dintre tinerii atleți ai celor două 
țări a avut loc anul trecut la Novi- 
sad, unde reprezentanții noștri au ob
ținut două frumoase victorii : 106—92 
la băieți și 55—51 la fete. Ținînd 
seama de rezultatele înregistrate în 
decursul acestui sezon de către atleții 
și atletele celor două echipe se aș
teaptă o întrecere foarte dîrză și echi
librată.

A V-a ediție a campionatelor europene de voi
• Echipele noastre au pierdut cu același scor: Romînia — Polonia (f) 1—5, Romlnia — Bulgaria
1—3 • Azi: Romînia — U.R.S.S. (m) și Romînia — Bulgaria (f) • Mîine: Romînia — Cehoslovt 

(m) și Romînia — Iugoslavia (f)
PRAGA (prin telefon). — După 

terminarea tuturor jocurilor din cele 
4 serii masculine s-au alcătuit clasa
mentele care arată astfel:

SERIA I

1. Cehoslovacia 4 4 0 12: 0 12
2. Franța 4 3 1 9: 3 10
3. R.D. Germanâ 4 2 2 6: 6 8
4. Tunisia 4 1 3 3: 9 6
5. R.F. Germana 4 0 4 0:12 4

StRlA A ll-a

1. Romînia 4 4 0 12: 0 12
2. Ungaria 4 3 1 9: 5 10
3. Italia 4 2 2 6:10 8
4. Olanda 4 1 3 7:11 6
5. Belgia 4 0 4 4:12 4

SERIA A III-A

1. Polonia 4 4 0 12: 2 12
2. Bulgaria 4 3 1 10: 3 10
3. Finlanda 4 2 2 7: 7 8
4. R.A.U. 4 1 3 4: 9 6
5 Danemarca 4 0 4 0:12 4

SERIA A IV-a

1. U.R.S.S. 4 4 0 12: 2 12
2. Iugoslavia 4 3 1 11: 3 10
3. Turcia 4 2 2 6: 6 8
4. Albania 4 1 3 3: 9 6
5. Austria 4 0 4 0:12 4

Primele două echipe din flecare se
rie participă la turneul pentru ocu
parea locurilor 1—8. Programul echi
pei noastre masculine din turneul fi
nal este următorul: 5 septembrie cu 
Bulgaria, 6 septembrie, cu Uniunea 
Sovietică, 7 septembrie cu Cehoslova
cia, 8 septembrie cu Franța, 9 sep
tembrie cu Ungaria, 10 septembrie cu 
Iugoslavia și II septembrie cu Polo
nia.

După cum s-a stabilit, în caz de 
egalitate de puncte între două echi
pe, se va lua în considerare setavera- 
jul (raportul dintre seturile cîștigate și 
cele pierdute). Dacă egalitatea per
sistă, atunci va decide punctaverajul 
și apoi rezultatul direct

• Turneul final feminin a început 
azi în mijlocul unui interes general. 
„Zimni Stadion" este pur și simplu 
luat cu asalt de miile de iubitori ai 
voleiului din localitate. Mulți specta
tori sînt veniți ca turiști din Uniunea 
Sovietică, Polonia, Iugoslavia, Franța, 
Austria, Ungaria, R. D. Germană etc.

Echipa noastră feminină a jucat azi 
cu formația Poloniei, căreia i-a ce

Ediția a Xl-a a campionatele 
internaționale de atletism

• De la reîntoarcerea de la 
campionatele europene, atleții romîni 
și-au continuat cu toată seriozitatea 
antrenamentele, în așa fel îneît la a- 
propiatele întreceri din cadrul cam
pionatelor internaționale să realizeze 
performanțe cît mai frumoase. Record
mana hunii și campioana europeană 
[olanda Balaș și-a menținut la același 
nivel ritmul pregătirilor, fiind anima
tă de dorința de a cîștigă titlul de 
campioană internațională la săritura 
în înălțime, iar după o săptămînă și 
pe cel de campioană balcanică la în
trecerile de la Sofia (19—21 septem
brie).

Dornici de a afla noutăți despre 
antrenamentele valoroasei noastre a- 
tlete, ne-arn deplasat tocmai Ia pădu
rea Băneasa. Acolo, pe aleile pădurii, 
Iolanda făcea un antrenament de... 
cros, pe parcursul căruia sărea peste 
diferite obstacole naturale (gropi, 
trunchiuri de arbori etc.).

„Mă așteaptă o întrecere grea. Prin-

Azi și mîine la Cluj

Oaspeții au sosit vineri la prînz în 
Cluj și imediat au făcut un antrena
ment de acomodare, declarîndu-se 
foarte îneîntați de calitatea pistei sta
dionului „Gheorghe Gheorghiu-Dej".

Cea mai valoroasă atletă iugoslavă 
este desigur săritoarea în înălțime 
Olga Gere, din Novisad. Aceasta are 
15 ani, 1,76 m înălțime și a înre
gistrat în acest sezon un excelent 
record cu 1,63 m.

RADU FISCH, 
corespondent regional

dat cu 1—3 (15—5, 7—15, 8—15, 
8—15). Reprezentantele noastre au ju
cat bine doar în primul set pe care 
l-au și cîștigat categoric. In seturile 
următoare, jucătoarele poloneze s-au 
impus prin servicii puternice și difi
cile de primit, care în majoritatea 
cazurilor au înseninat puncte pierdute 
pentru echipa noastră. In plus, atacul 
echipei adverse a funcționat foarte 
bine. Dimpotrivă, pe măsură ce jocul 
se desfășura, atacul nostru juca din 
ce în ce mai slab.

Iată rezultatele celorlalte jocuri fe 
minine : Cehoslovacia—Bulgaria 3—0 
(4, 13, 12), Ungaria — R. D. Ger
mană 3—0 (8, 8, 10), U.R.S.S. — 
Iugoslavia 3—1 (13—15, 15—3, 15—2, 
15-5).

PRAGA, 5 (prin telefon). — Azi 
a început turneul final masculin. Tn 
primul meci, echipa Romîniei a fost 
întrecută cu 3—1 (15—7, 13—15, 15— 
11, 15—13) de formația Bulgariei. 
Jucătorii noștri au fost de nerecunos
cut față de meciurile susținute în ca
drul seriei. Au jucat contractat, ner
vos, au fost lipsiți de combativitate.

A început „Cupa Europei” la po

Reprezentativa noastră pe locui trei la băic 
și pe locul patru la fete —după prima zi

MUNCHEN 5 (prin telefon). — As
tăzi a avut ioc, pe arena „Kapuine- 
platz", deschiderea festivă a „Cupei 
Europei", la popice, după care cele 
cinci selecționate feminine și opt mas
culine au început să-și dispute întîie- 
tatea.

La fete, cele mai mari procentaje au 
fost realizate de două sportive din 
R. D. Germană: Kebula 422 p. d. și 
Blanke 411 p. d. Reprezentantele noas
tre, Erica Arion și Florica Lăpușan, 
au evoluat la nivelul mediu al posi
bilităților lor, doborînd din 100 bile 
mixte 386 popice și respectiv 380. 
După primele două manșe, echipa 
noastră se află pe locul patru, în 
urma reprezentativelor R. D. Germa
ne, R. P. Ungare și Austriei (de a- 
ceasta din. urmă ne despart numai 

cipala mea adversară la intern 
nate va fi, fără discuție, excelent 
tletă chineza Cen Fen-iu/t, care a 
ținut pînă în acest sezon recordu 
mii cu 1777 m. Cen Fen-îan ești 
atletă foarte bună, gata oricînd 
realizeze rezultate de o valoare 
te ridicată. Pînă acum, noi nu n 
întilnit decît o singură dată, la î, 
cerile de anul trecut de la Mosc 
cind am legat o trainică prietenie 
atunci ne-am scris de mai multi 
împărtășind u-ne din experiența i 
cii în antrenamente și din comp 
rea in concursuri. Aștept cu n< 
dare întrecerea nonitră și sînt 
vinsă că ea se va încheia cu rezu 
dintre cele mai bune.

Ce cred despre celelalte pr< 
Se anunță foarte interesante. Mă 
dese în primul rînd la proba m< 
lină de săritură in înălțime, care 
reuni o serie dintre cei mai buni 
cialiști ai lumii: australianul Ch 
Porter (locul doi la J.O. din lt 
cehoslovacii Uri Lanski (medalia 
argint la campionatele de la S< 
hoîm, cu 2,10 m) și Petr Elb 
(2,05 m în acest sezon): sovie 
Robert Savlakadze (2,10 m în ■ 
an) și încă mulți alții. Altă / 
foarte „tare" este cea de 3.000 n 
stacole la care vor participa mai i 
concurenți creditați cu rezi 
sub 8:50/). In ceea ce ne priv 
sînt convinsă că atleții romîni vor 
tot ce le stă în putință pentru 
comporta la înălțimea așteptării

• Federația belgiană de atletis 
a’nunțat că va deplasa la Bucureș 
lot de atleți, din care fac parte, 
tre alții, aruncătoarea de • 
Sirnonne Saenen și alerga toa, . 
sets, care va participa la 800 m.

® Pentru ziua de 10 septernbrk 
fost comunicate primele sosiri ah 
turilor participante. Miercuri vor 
pe calea aerului cele mai n 
delegații: Belgia, Australia, Isla 
R.D.G., Austria, R.A.U. etc.

Spre sfîrșitul seturilor, atunci 
erau conduși, ei au încercat să st 
be aspectul jocului, dar au luptat 
convingere. La toate acestea s-: 
dăugat și randamentul scăzut a 
dicătorilor. Tn concluzie, echip- ■ 
cat cu mult sub valoarea s 
Nici bulgarii nu au strălucit, <1; 
orice caz au fost mai buni dec: 
chipa noastră.

Arbitrul Cinilin (URSS) a co 
formațiile : ROMTN1A: Roman, 
hâilescti, NicoLau, Rusescu, Che 
țiu, Păunoiu, Miculescu, Fieraru, 
gan. BULGARIA: B. Ghiuderov, 
mov I, Simov II, Zahariev, L 
Asenov, Gospodinov, Moselov.

Tot în cadrul turneului final, 1 
nia a întrecut Iugoslavia cu 3—( 
turneul pentru locurile 9—16 
jucat meciurile: Albania — T 
3—1, Italia — Finlanda 3— 1. Tn 
neul feminin pentru locurile 9- 
Franța — Austria 3—0.

Sîmbătă echipele noastre au u 
torul program: Romînia — U.R 
(m.), Romînia — Bulgaria (L). 
minică: Romînia — Cehoslo’
(m.), Romînia — Iugoslavia (f.) 

două puncte). Sîmbătă vor intr 
concurs jucătoarele Margareta I 
men și Ana Felszeghi.

întrecerile masculine au fost d 
nate, de asemenea, de popicarii 
R. D. Germană. Cu procentajele 
alizate de Schultze (881) și I 
(844), echipa R. D. Germană con 
în clasamentul pe națiuni, urmat 
R.P.F. Iugoslavia și R. P. Ror 
Popicarii noștri Ivan Victor (841 
Ion Dragomirescu (841 p. d., cu 
te lovituri înainte de a termina 
200 de bile mixte) au avut o con 
tare bună. Sîmbătă vor concura 
cătorii noștri P. Purje și I. Din 
iar duminică vor evolua ultimele 
schimburi, Fr. Micola și Iuliu E 
Competiția va lua sfîrșit dum 
după-amiază.
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