
^onstifufia marilor drepturi
și libertăți

A 24 SEPTEMBRIE s-au îtnpli- 
. nit șase ani de la adoptarea 

“ de către Marea Adunare Națio- 
lă a legii supreme a tării — Con- 
tuția Republicii Populare Romîne. 
Uriașă este deosebirea dintre Con- 
tuția țării noastre și constituțiile 
rgheze, pe care le-a consemnat în 
cut istoria Romîniei și pe care le 
trosc și astăzi țările burgheze. Con- 
fuțiile burgheze reprezintă în mina 
selor dominante un paravan la a- 
postul căruia ele își desfășoară ne- 
ngherite exploatarea și oprimarea 
ncenă a maselor largi ale poporu- 
. Frazeologia răsunătoare a con- 
tuțiilor burgheze caută să ascundă 
evărata stare de lucruri din țările 
obite capitalului, să înșele și să 
ntă poporul. Exemplul din aceste 
e al Franței, unde reacțiunea în- 
ircă să impună o constituție care 
schide calea dictaturii militare, ca-
i fascismului, arată cui slujesc și 

interese apără constituțiile bur
eze.
Cu totul alt caracter are Constitu- 

de astăzi a Romîniei, pe care pe 
nă dreptate poporul nostru o nu- 
•ște „Constituția marilor drepturi și 
ertăți“. Ea este legea fundamentală 
țării și reprezintă un bilanț al 

irilor cuceriri dobîndde de poporul 
nîn, sub conducerea înțeleaptă a 
rtidului, în opera de construire a
ii societăți socialiste. Constituția 
P.R. se face expresia directă a 
incipiilor care stau la baza regimu-

pclitic și social al țării noastre, 
nu se mărginește nur ai la a pro- 

i«”a drepturi și libertăți dar le și 
tează. Constituția consfințește 

cerirea cea mai de preț a poporului 
stru muncitor, instaurarea regimu- 
i democrației populare. Constituția 
ns?tnnează rolul conducător pe care 
are în întreaga viață economică și 

dit’că a statului nostru democrat- 
ipular Partidul Muncitoresc Romîn. 
Dreptul la învățătură, dreptul la a- 
jurare materială la bătrinețe, în caz

îcolo unde activitatea sportivă era
Ploua torențial in după-a'tîiaza a- 
ea și ajungind la Gilău, comună 
are și frumoasă pe drumul ce duce 

la Cluj la Oradea, iui credeam 
-l mai găsim pe tinărul învățător 
efan Lajosi așteptindu-ne. In clipa 
să cind motocicleta s-a oprit in fața 
olii, din poartă s-a desprins un ti- 
îr scund, dar vinjos, cu mersul ușor 

■lat. Auzise zgomotul motorului și 
.eșise in întimpinare.

După cîteva clipe, instalați in can- 
laria școlii, ne-am început reporta- 
l despre sportivii din Gilău, stlnd 
• vorbă cu președintele colectivului 
lortiv „Someșul", învățătorul Ștefan 
ijosi. Filele carnetului au început 
i se umple repede...
Să le răsfoim acum împreună. Pe 
irnele file: reorganizarea colectivu- 
i. Ca urmare a fost înființată o or- 
inizație sportivă nouă, puternică, bi- 
i închegată. De cițiva 
a sportivă in comună 
ntă, chiar și echipa de 
tra... supraviețuitoare l)
bună bucată de timp

ani activita- 
era inexis- 
fotbal (sili
se afla de 
intr-o totală

Premierea regiunilor fruntașe, 
in Spartachiada de vară 

a tineretului
Ultimul „act“ al celei de a III-a 

ediții a Spartachiadei de vară a 
tineretului a avut loc ieri după 
amiază în sediul U.C.F.S. din str. 
Vasile Conta nr. 16 cu prilejul 
festivității de decernare a cupelor J 
regiunilor fruntașe pe țară. După \ 
deschiderea ședinței de către tov. / 
Ion Simion, vicepreședinte al Con- j 
siliului general al U.C.F.S., par- C 
ticipanții au ascultat raportul Co- j 
misiei Centrale de organizare a l 
Spartachiadei de vară a tineretu- 1 
lui asupra desfășurării celei de a t 
III-a ediții a acestei mari compe-J 
tiții de masă. A urmat apoi în-1 
minarea cupelor, de către tov. J 
Nicolae Roman, președintele Co- \ 
misiei Centrale de organizare a 
Spartachiadei, în ordinea următoa

re: 1. Regiunea Stalin 2. Regiu
nea Timișoara 3. oraș București.
A mai fost premiată cu fanionul 

iC.C. a! U.T.M. regiunea Hunedoa
ra pentru cea mai bună mobili- 

1 zare la etapa de masă, iar Cupa 
i U.C.F.S. pentru cele mai bune re
zultata tehnice în etapa finală a 

’revenit orașului București.
> 

de boală sau incapacitate de muncă, 
sînt înscrise în Constituție, le întîl- 
nim în viața de toate zilele a po
porului nostru și sînt asigurate prin 
însăși dezvoltarea continuă a țării pe 
drumul socialismului. Articolul 78 al 
Constituției consfințește o importantă 
cucerire a oamenilor muncii, dreptul 
la odihnă. Sute de mii de oameni ai 
muncii își petrec an de an concediul 
în stațiunile de odihnă. Pe aceeași li
nie, a asigurării condițiilor pentru în
tărirea sănătății celor ce muncesc, 
pentru ridicarea nivelului lor de trai, 
se înscriu și importantele realizări 
obținute în țara noastră pe drumul 
dezvoltării mișcării sportive de masă.

In Constituția țării se oglindesc și 
alte drepturi și libertăți la care în 
trecut nici nu se putea gîndi poporul 
nostru: egalitatea în drepturi a fe
meilor și a naționalităților conlocui
toare, grija față de tineret. Consti
tuția stabilește și politica externă a 
statului nostru, „politică de apărare 
a păcii, de prietenie și alianță cu 
U.R.S.S. și cu țările de democrație 
populară, o politică de pace și prie
tenie cu toate popoarele iubitoare de 
pace“.

Sub soarele Constituției R.P.R., 
mișcarea sportivă din țara noastră a 
luat în ultimii ani un avînt netnai- 
întîlnit. In răstimpul care a trecut de 
la adoptarea acestei Constituții, în 
cartea de aur a sportului romînesc au 
fost scrise numeroase victorii, titluri 
olimpice, mondiale, europene. Spriji
nită și îndrumată de partid, mișcarea 
de cultură fizică și sport din țara 
noastră pășește mereu înainte, pe 
drumul largii răspîndiri în mase, pe 
drumul unor noi succese internațio
nale.

Tineretul sportiv al patriei, căruia 
îi sînt garantate prin legea legilor 
țării — Constituția — cele mai largi 
perspective, se angajează să nu pre
cupețească nici un efort pentru ca, 
la locul de muncă sau învățătură și 
pe terenurile de sport, să răspundă 
prin fapte grijii părintești a partidu
lui și guvernului.

inactivitate. Noul consiliu avea deci 
în față probleme dintre cele mai grele 
de rezolvat. Imediat după reorgani
zare, prin decembrie 1957, s-a pornit 
o intensă campanie de recuperare a 
echipamentului sportiv care fusese, în 
decursul anilor, dat pe la diferiți ti
neri din comună. S-au format cîteva 
brigăzi și tinerii, avînd in frunte ute- 
miști ca Valeriu Chișu (secretarul or
ganizației de bază U.T.M. pe comună), 
Maria Cosma (secretară a organiza
ției U.T.M. pe satul Gilău), au dus 
o intensă muncă, reușind să adune o 
bună parte din materialut și echipa
mentul sportiv. Experiența aceasta a 
folosii și nu după mult timp, tot prin 
această metodă, s-a trecut la înscrie
rea de membri în U.C.F.S. La început 
s-au făcut doar 250 de înscrieri, pen
tru ca astăzi să se ajungă la 580 
de membri ai U.C.F.S. In această 
acțiune un important aport au adus 
tinerii țărani colectiviști losif Balaș, 
George Pintilie, Ladislau Doczi.

Așa și-a început activitatea colec
tivul sportiv „Someșul" din comuna 
Gilău. Astăzi, el are puternice secții 
pe ramură de sport, cum sini cele 
d- fotbal, in cadrul căreia activează 
40—50 de sportivi, de volei (echipa 
feminină s-a clasat pe locul doi lă 
faza de raion a Spartachiadei de va
ră). de atletism, (in cadrul căreia 
sînt încadrați 30 de tineri, dintre care 
s-au remarcat Marton Balogh, ciștigă- 
torul probei de aruncare a greutății 
la faza raională a Spartachiadei de 
vară, și Petre Balint, învingător în 
proba de 100 m. la aceeași întrecere)

Atunci cind forțele fumi- 
și în

Atunci cind forțele sînt echilibrate, probele de caiac dublu 
zează întreceri deosebit de spectaculoase, așa cum se poate vedea 
fotografia noastră.
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O frumoasa victorie a luptătorilor noștri

Reprezentativa orașului București 
a învins cu 14-2 selecționata Chișinăului
Aseară, sala Dinamo din Capitală, 

împodobită sărbătorește a găzduit 
întîlnirea internațională de lupte cla
sice dintre reprezentativele orașelor 
București și Chișinău. Spectatorii 
prezenți la această competiție au ur
mărit cu viu interes evoluția celor 
două echipe, care aiu avut în gene
ral o comportare bună, oferind dis
pute deosebit de dîrze și de un ri
dicat nivel tehnic. încă din primele 
meciuri asistența a aplaudat înde
lung evoluția sportivilor din cele 
două echipe, forța și combativitatea 
lor în luptă. In special întîlnirea 
dintre maestrul sportului Kazacikov 
și Sabad a fost foarte spectaculoasă, 
dar rezultatul în favoarea sportivu
lui nostru a fost întrevăzut chiar 
din primele minute. Interesante și 
spectaculoase au fost și meciurile de 
la categoriile 73, 79 și 87 kg.

Sportivii romîni au avut o com
portare foarte bună. Ei au învins se
lecționata Chișinăului cu scorul de 
14—2. Singurul învingător de la oas
peți a fost maestrul sportului Dobro- 
volski, care a cîștigat la puncte în-

ca și inexistentă...
șt de schi, care in timpul iernii or
ganizează săptăminal concursuri.

A>te succese ? Realizarea capitolului 
venituri din buget (suma reprezintă 
aproape 25.000 leii), organizarea de 
întreceri sportive cu ocazia zilelor fes
tive, reamenajarea popicăriei din co
mună, cu sprijinul sfatului popular 
(președinte loan Hosu, secretar Dioni- 
sie Gagyi), înlăturarea unor concepții 
retrograde privind echipamentul echi
pei feminine de volei (in ciuda pre
judecăților și a uneltirilor chiaburești, 
tinere țărănci ca Sari Karasznayi, Ana 
Kiraly, Maria Vele și altele au apă
rut la jocuri echipate in tricou și 
șort).

Ultima filă a carnetului este pătată 
de apă. Aceasta pentru că, plecind, 
ne-am oprit o clipă in ploaie și am 
mai notat ceva. Un fapt deosebit de 
semnificativ pe care învățătorul Ște
fan Lajosi uitase să ni-l spună: co
lectivul sportiv „Someșul" are și o 
frumoasă gazetă de stradă. Articolele 
și fotografiile ei vorbesc despre rod
nica activitate sportivă care pulsea
ză acum în comuna Gilău, in comuna 
unde nu cu mult timp înainte sportul 
fusese dat uitării... I

CALIN ANTONESCU 

Sîmbătă și duminica la Sncgov

Campionatele republicane de caiac-canoe

tîlnirea cu sportivul romîn I. Chefăr.
Iată acurn filmul meciurilor: Ca

tegoria 52 kg.: Szabad (B) cîștigă 
Ia puncte întîlnirea cu Kazacikov 
(C). Meci frumos, cu multe acțiuni 
tehnice. Categ. 57 kg.: Fr. Horvath 
(B) bate la puncte pe Sinițki (C). 
Meciul nu s-a ridicat la înălțimea 
așteptărilor. Ambii sportivi au dus 
o luptă pasivă, pentru care au și 
primit cîte două avertismente. Categ.

Spartachiada Internațională 
a Armatelor Frățești

LEIPZIG, 24 (prin telefon de la trimisul nostru special). — Pe 
măsură ce întâlnirile sportive din cadrul primei Spartachiade Interna
ționale a Armatelor Frățești intră în fazele finale, valoarea tehnică a 
întrecerilor se ridică și In același timp crește tot mai mult interesul 
maselor de spectatori, față de acea stă grandioasă competiție sportivă.
• Întrecerile sportive au continuat 

marți, cînd — în marea lor majori
tate — boxerii noștri au trecut cu 
bine primele examene. In cadrul re
uniunilor de la Dessau și Dobeln, et 
s-au evidențiat prin puterea lor de 
luptă și prin buna lor pregătire teh- 
nico-tactică. Irr limitele categoriei 
muscă, Mircea Dobrescu a întîlnit în 
pugihistul polonez Dzieius un. adver
sar toarte puternic. Polonezul a avut 
chiar avantaj în primele două reprize, 
in ultima parte a meciului, Dobrescu 
șj-a revenit, a preluat inițiativa și, 
atacînd furtunos, l-a adus pe Dzie- 
nis în prag de K.O. Iu această si
tuație, arbitrul a intervenit, declarîn- 
du-1 pc Dobrescu învingător prin 
abandon. La categoria cocoș, Nicolae 
Mindreanu l-a înfruntat pe polonezul 
Zawadzki. Reprezentantul nostru a 
început bine meciul, dar a lost depășit 
apoi de viteza de execuție a adversa
rului. Zawadzki a cîștigat la puncte. 
In cadrul categoriei pană, Emil Ciș- 
maș l-a întrecut destul de greu la 
puncte pe Sisavgin (R. P- Mongolă). 
„Seniiușorui" Vasile Czegeli a cîștigat 
la puncte în fața lui Kim-En-Kian 
(R. P. D. Coreeană). In ultima re
priză, Kim-En-Kian recepționează o 
dreaptă fulgerătoare și cade la po
dea. La categoria ușoară, Dumitra 
Burlaș a fost întrecut la puncte de 
Kim-in-Cian (R.P.D. Coreeană). La 
„semimijlocie", Nicolae Negrea l-a în
vins la puncte pe Alusi (R- P- Alba
nia), Ia „tnijlocieușoară" Șerbii Neac- 
șa a cîștigat Ia puncte în fața lui 
Tehta (R. P. Albania), iar la „mijlo
cie" Vasile Tiță l-a întrecut șt el — 
tot la puncte — pe Așiku (R. P. Al
bania).

Alte rezultate: muscă: Milleck

Sîmbătă și 
cunoaște din

duminică, Snagovul va 
____ .. nou animația specifică 
marilor întreceri nautice. In aceste 
două zile, cei mai buni canotori din 
Timișoara, Arad, Constanța, Bucu
rești, Brăila, Galați și din alte orașe 
își vor disputa titlurile de campioni 
ai țării în probele de caiac și canoe.

Sîmbătă se vor desfășura probele 
de fond iar duminică cele de viteză. 
Printre pârtiei panți amintim pe cam
pionii mondiali Simion Ismailciuc și 
Dumitru Alexe, vicecampionii mondiali 
Calinov și Sidorov, canoiștii fruntași 
Igor și Ichim Lipalit, Tarara etc.

Din simpla enumerare a cîtorva 
dintre participanții la întrecerile de 
la sfîrșitul acestei săptămîni, reiese 
nivelul la care se va ridica actuala 
ediție a campionatelor republicane de 
caiac și canoe. Aceasta constituie un 
îndemn și pentru nelipsiții oaspeți 
ai Snagovului, care nu vor_ regreta 
cîtuși de puțin dacă sîmbătă și du
minică vor lua loc, așa cum au făcut-o 
de atîtea ori, în tribuna de la „ma
lul tăiai*.

62 kg.: M. Schultz (B) cîștigă la 
puncte întrecerea cu Polunin (Oh 
Și aci, ambii luptători au primit 
cîte un avertisment. O singură acți
une de centură laterală i-a fost su
ficientă sportivului romîn pentru a-șl 
asigura victoria la puncte. Categ. 
67 kg.: Gh. Dumitru (B) cîștigă

V. GODESCU
(Continuare in pag. 4)

(R.D.G.) b. dese. Horro (R. P. Un-, 
gară); Song (R. P. D. Coreeană) b. 
p. Menykaz (R. Cehoslovacă); patra I

MIRCEA COSTEA

(Continuare in pag. 4).

In cadrul întrecerilor de la Leipzig 
înotătorul militar Gavril Biajec a rea
lizat un nou record republican în proba 
de 100 m. liber.

LUPTE
• „Cupa speranțelor olimpice" 
la Pancevo

Un tot de luptători romi ni (tineri, 
pînă la 20 ani) a plecat iert in RPFi 
Iugoslavia, pentru a participa la inttl- 
nirea triunghiulară „Cupa speranțelor 
olimpice", la care iau parte s vor tint 
din R. P. Ungară, R. P. Romînă Și 
R.P.F. Iugoslavia. Competiția se va 
desfășura în zilele de 27 și 28 sep
tembrie ta Pancevo. Lotul romin cu
prinde pe D. Ionescu, Al. Geantă, 
Fr. Ratz, I. Țăranu, Otio Retfalvi și 
alții-

VOLEI
• Azi sosesc în țară reprezen
tativele orașului Chișinău

Sîmbătă se vor intilni la Cluj, re
prezentativele masculine și feminine 
ale orașelor Chișinău și Cluj. Voleiba
liștii oaspeți sosesc azi în țară. Este pro
babil ca după meciurile de la Cluj, 
voleibaliștii din R.S.S. Moldovenea
scă să mai intilnească reprezentati
vele Timișoarei și să evolueze in Ca
pitală.



In ciuli, la colectiv sau... nicăieri ]
Handbaliștii din Teleajen n-au fost 

niciodată campioni ai țării. Dar, acolo, 
ia colectivul sportiv „Petrolul” întîl- 
nești o mînă de entuziaști, de pasio
nați ai handbalului. De ani de zile 
ei alcătuiesc o echipă care participă în 
primul campionat. Pînă nu demult, 
handbaliștii din Teleajen se bucurau 
nu numai de simpatia spectatorilor — 
care prețuiesc mult pe strungarul Ni- 
colae Olarii, instalatorul Mihăilescu 
sau normatorul C. Cetini — dar și de 
grija colectivului sportiv „Petrolul”. 
Nu condiții... speciale erau create pen
tru jucători, ci optime posibilități de 
pregătire, de concurs etc. Erau mul
țumiți handbaliștii, erau mulțumiți ac
tiviștii sportivi. Erau mîndri petroliș
tii. Intr-o zi, dragostea activiștilor 
din colectivul sportiv a fost înlocuită 
cu o nepăsare aproape totală. Expli
cația : secția de handbal trebuia să 
treacă la clubul „Petrolul”. „De-acum 
nu ne mai interesează echipa de ca
tegoria 'A. Să aibă grijă clubul de ca"! 
Cam așa s-au exprimat cei mai multi 
dintre activiștii colectivului „Petrolul”. 
Dar, clubul încă n-a preluat în între
gime secția de handbal (de două-trei 
luni). Ai cui sînt acum handbaliștii 
Teleajen? Colectivul nu se mai inte
resează de ei, clubul are alte preo
cupări. Și, campionatul categoriei A, 
continuă... Deplasările se fac cu multă 
greutate, de-abia s-au găsit fonduri 
pentru cumpărarea cîtorva perechi de 
ghete, o ședință — cerută de echipă 
— se amînă de mai bine de trei săp- 
tămîni... Antrenorul Artur Hoffman 
s-a descurajat și, la rîndul lor, jucă-

torii s-au plictisit să tot bată la „porți 
închise”. In această situație, pot fi 
așteptate performanțe? Mai ales că 
echipa din Teleajen, echipa colectivu
lui „Petrolul” (sau, poate, a clubu
lui?) se... micșorează mereu. Un ju
cător este bolnav, altul plecat, altul 
nu poate efectua deplasarea. Fiecare 
partidă de handbal este privită 
antrenor și jucători 
tîcisrn. Firește, în 
nici de acest lucru nu se ocupă ni
meni. Și, în sfîrșit, 
a echipei: nu sînt jucători suficienți. 
Echipa ar avea nevoie de handbaliști 
din, echipa de tineret (a colectivului 
„Petrolul") cum sînt Dobriță, Proo
rocit, Gheorghe, Nistor, și alții. Co
lectivul nu-i dă însă. Spune: „Ce, 
noi să nu mai avem echipă? Cei de la 
tineret vor intra în campionatul regio
nal și apoi în divizie"... Iar echipa 
întîi nu are juniori! Acestea sînt cî- 
teva din aspectele negative. Este tim
pul să se pună capăt acestei situații 
nepermise. Colectivul sportiv și clubul 
„Petrolul” au, în egală măsură, da
toria să sprijine echipa de handbal 
ca și pe toate celelalte echipe.

de 
cu destul scep- 

mod greșit, dar

problema nr. 1

F

DUMINICA ÎNCEPE CAMPKns.-GUL 
CATEGORIEI B LA VOLEI

A doua ediție a campionatului categoriei 
• la volei va începe duminică. Cele 16 
echipe participante au fost împărțite în 
două serii. Iară programul primei etape: 
SERIA I: C.F.R. Rovine Craiova - Voința 
Suceava; Politehnica Orașul Stalin - C. S. 
Marina Constanța; Feroviarul Constanța - 
Aurul Negru Ploești; Știința Galați - Vo
ința Bacău. SERIA A ll-A: Șoimii Orașul 
Dr. Petru Groxa - Utilaiul Petroșani; Di
namo Oradea — Casa Ofițerilor Timișoara; 
Știința timișoara — C. S. Rm. Vîlcea ; 
A.M.E.F.A. Arad - Dinamo Tg. Mureș.

CUPA TINARUL DINAMOVIST LA 
BASCHET

Primele jocuri desfășurate în cadrul Cupei 
Tînărul Dinamovist s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate: Rapid — Cetatea lui 
Bucur 50-42, Voința Mefalosport — Tînărul 
Dinamovist 39-35, Tînărul Dinamovist — Ce
tatea iui Bucur 73—50, Voința Metalospcrt — 
Rapid 52-49, Tînărul Dinamovist - Ra
pid 61-46, Voința Mefalosport - Cetatea lui 
Bucur 55-46. In clasament conduce echipa 
Voința Mefalosport, cu trei victorii în trei 
meciuri. întrecerile continuă mîine de la 
•ra 16, în sala Dinamo din Capitală.

CAMPIONATUL DE BOX AL R.A.M.
Comisia regională de box a Regiunii 

Autonome Maghiare a luat lăudabila ini- 
Jiaiivo a organizării unui campionat de 
box individual și pe echipe. Cîștigătorii la 
individual au fost în majoritate din colec- 
fivele Lemnarul Tg. Mureș, Voința Reghin 
și Voința Odorhei. întrecerea pe echipe a 
fost cîștigată de Voința Reghin cu 36 punc
te urmată de Lemnarul Tg. Mureș (33 P-h 
Voința Odorhei (15 p.)> Textila Sf. Gheor
ghe (5 p ), și Gheorghieni (3 p.). (I. PAUȘ- 
coresp.)

.CUPA DE TOAMNA" LA SCRIMA
Federația romînă de scrimă organi

zează l*a 27 și 28 septembrie un concurs 
pentru verificarea stadiului actual de 
pregătire a scremerilor fruntași din în
treaga țară. Sîmbată se vor disputa 
probele de floretă <fete> și spadă, iar 
duminicâ floretă și sabie băieți. Con
cursul este dotat de F.R.S. cu „Cupa 
de Toamnă".

CONFERINȚA COMISIEI DE SCHI 
A ORAȘULUI BUCUREȘTI

Comisia de schi a orașului București își 
fine conferința anuală duminică la ora 9 
ia sediul U.C.F.S. Orășenesc, din strada 
Vasile 
ticipe 
burilor

U.C.F.S.
Alexandri nr. 6. Sînt invitați să 
arbitrii, antrenorii și delegații 
și colectivelor din Capilară.

GALA DE BOX
DE ASTA-SEARA

par- 
clu-

Asta'-seai'ă, la ora 19, pe arena „Meta
lul M.I.G.“ din cal. Dudești va avea loc 
o interesantă reuniune de box organi
zată de colectivul sportiv „Titanii". Vor 
earticipa boxeri de la Metalul M.I.G., 

nergia Cimpina și Dinamo București. 
In caz de ploaie, gala va avea loc in 
sala de festivități a uzinelor „23 Au
gust” (tramvaiul 23, pînă la capătul li
niei, intrarea prin poarta a 3-a).

BILETE PENTRU
ÎNTÎLNIREA INTERNAȚIONALA 

DE BOX 
R.P.R. — R.P.F. IUGOSLAVIA

Biletele pentru întîlnirea Internațio
nală de box R.P.R, — R.P.F. Iugoslavia 
se pun în vînzare astăzi, la ora 12, la 
agenția centrală „Pronosport" (cal. Vic
toriei 9), casa specială din str. Ton Vldu 
și casele Stadionului Republicii. La sta
dionul Republicii se vor găsi de vînzare 
•i bilete cu preț redus pentru studenți.

Boxerii noștri sînt gata pentru întîlnirc 
cu reprezentativa R. P. F. Iugoslavia

In spatele sălii Floreasca, despărțind 
această mare bază sportivă de... sora 
ei mai mică, sala Floreasca II, se 
află o curte spațioasă. Aci, în lunile 
care permit desfășurarea antrenamen
telor în aer liber, au loc de obicei pre
gătirile lotului reprezentativ de box. 
Bineînțeles că nici acum, în preajma 
întîlnirii cu reprezentativa R. P. F. 
Iugoslavia, pugiliștii noștri fruntași nu 
și-au părăsit vechiul lor „cîmp de an
trenament”. De cîteva zile, pregătirile 
se desfășpară după căderea serii. Mo
tivul nu este greu de ghicit: antre
norii Popa, Ambruș și Chiriac vor să-i 
obișnuiască pe boxeri cu condițiile 
de disputare ale întîlnirii internaționale 
de sîmbătă seara. Ritmul antrenamen
telor a fost în ultima vreme foarte 
intens, pentru a scădea apoi treptat. 
Astă seară urmează să se încheie pre
gătirile primei echipe. Lotul secund, 
care va întîlni marți, la Timișoara, 
formația oaspe, își va continua antre
namentele pînă duminică seara. In mij
locul pugilîștilor, ca și al antrenori
lor, domnește optimismul. Nimeni nu 
privește cu ușurință această dificilă în
trecere, dar convingerea unanimă este

că boxerii noștri 
și că pot obține 
cabil. Iată acum 
ții care vor fi aliniate în întîlnirile 
de la București și Timișoara:

ECHIPA A: Puiu Nicolae, Constan
tin . Gheorghiu, Iosif Mihalic, Ștefan 
Bogdan, Constantin Dumitrescu, Nico
lae Linca, Mircea Balaș, Ghețu Velicu, 
Petre Zahar ia, Vasile Mariuțan.

ECHIPA B : Ludovic Ambruș, Paul 
Pavel (Ion Turcu), Petre Zăinescu, 
Verițel Stoianovici, Constantin Ghera
sim, Mihai Stoian, Ștefan Cojan, Pe
tre Deca, Octavian. Cioloca, Eugen 
Filresz.

După cum se vede, în prima echipă 
sîiit doi debutanți (Bogdan și Balaș), 
Ghețu Velicu revine la categoria mij- 
loqje, iar Dumitrescu și Linca reintră 
după o absență destul de îndelungată. 
In echipa secundă au fost promovate 
cîteva elemente care s-au remarcat în 
ultimul timp: Petre Zăinescu, Paul 
Pavel etc.

Un amănunt important pentru boxeri 
și... spectatori. întreprinderea de Ex
ploatare a Bazelor Sportive, în sar
cina căreia cade asigurarea, bunei

sînt în formă bună 
un rezultat remar- 

și cele două forma-

desfășurări a reuniunii de sî 
seara, ne-a făcut cunoscut că pe 
diontil Republicii vor fi instalate 
ringuri. Dacă vremea va fi frttn 
întîlnirea se va disputa în „potc 
dinspre str. Puțul cu apă rece. I 
de ploaie, meciurile vor avea 1 
ringul de rezervă, instalat în faț

Ocupîndu-ne de comportarea echi
pelor noastre reprezentative la a V-a 
ediție a campionatelor europene, tre
buie să analizăm lipsurile observate 
și să facem unele propuneri pentru 
activitatea viitoare.

Pregătirea fizică a celor două e- 
chipe reprezentative nu se prezintă 
încă la un nivel corespunzător unui 
concurs de durata și de tăria unor . _ ______ _.r..... ........
campionate europene. In general, au cest domeniu • în special suî> aspec- 
reieșit lipsuri în ceea ce privește vi- tul deplasărilor laterale și al orien- 
teza de deplasare și de reacție. In tării tactice față de adversari, au 

făcut greșeli Lia Vanea, 
Sonia Colceriu, Elena Bu- 
suiocescu.

Una dintre caracte
risticilor scoase la ivea
lă de aceste campionate 
europene a fost aceea că 
majoritatea jucătorilor 
din echipele participante 
puteau fi folosiți pe orice 
post — cu alte cuvinte 
s-a pus accentul pe ju
cătorul complet. La echi
pele noastre se observă 
încă existența unor jucă
tori și jucătoare speciali
zate fie pentru jocul de 
atac, fie pentru cel de 
apărare, ceea ce face ca 
echipa să nu dea maxi
mum de randament.

Sub aspectul pregătim 
tactice s-a remarcat jo
cul simplu dar eficace 
practicat în atac de echi
pa masculină. Acest joc 
s-a bazat pe 3 lovituri 
(cu intrare la plasă) în 
care maturitatea și si
guranța trăgătorilor prin
cipali și-a spus cuvîn- 
tul. Varietatea lovituri
lor de atac și forța cil 
care 
cutate 

puncte prețioase, 
își are desigur

te de urmărit în special pentru echipa 
feminină (Lia Vanea, Ana Păunoitt, 
Ana Susan). De remarcat jocul foarte 
eficace făcut în această privință de 
Roman și Rusescu.

Blocajul, armă atît de eficace îm
potriva atacurilor adverse făcute în 
forță, a fost un element pozitiv al 
pregătirii echipei masculine, însă echi
pa feminină a dovedit lipsuri în a-

lui Tcsar și .bomba"Purnoch va opriBlocajul
lui Nicolau ? In orice caz, Cherebețiu, Pusese a șt 
Roman sini gata să intervină (Pază din meciul 
Cehoslovacia — Romînia 3—1).

(Foto C. T.K.) fost exe-
plus în preluările din joc sportivi ca 
Ștefan Roman, Marcel Rusescu, Ana 
Păunoiu, Doina Ivănescu, Natalia Cer
nat, ș. a. au comis greșeli, în bună 
parte datorită și unei poziții prea 
înalte în teren. La echipa feminină, 
sînt încă deficitare forța — în gene
ral, forța de lovire a mingii (Florina 
Teodorescu și Lia Vanea) și săritura 
(Doina Ivănescu, Ana Păunoiu). In 
schimb, rezistența specifică a fost 
mulțumitoare, echipele (în special cea 
masculină), terminînd concursul 
a acuza o oboseală accentuată.

In ceea ce privește pregătirea 
nică, elementul cel mai deficitar 
tru toți jucătorii și jucătoarele 
reprezentativele noastre naționale, l-a 
constituit serviciul. Nu atît execuția 
tehnică a fost sub valoarea cerută, 
cit în special constanța. Din această 
cauză echipele noastre au fost puse 
în dificultate de adversari mai slabi. 
Așa s-a întîmplat în meciul masculin 
Romînia—Bulgaria și în partida femi
nină Romînia—R. D. Germană.

O caracteristică comună este faptul 
că echipele noastre s-au obișnuit să 
execute loviturile de atac din pase 
precise, venite în condițiuni optime la 
plasă și nu știu, sau nu caută să re
zolve și mingile mai dificile care — 
implicit — sînt derutante pentru blo
cajul sau apărarea adversă. Unele 
echipe, așa cum au fost cea masculină 
a Ungariei și cea feminină a Polo
niei, și-au făcut o caracteristică din 
executarea loviturilor de atac departe 
de plasă, ceea ce uneori le-a mărit 
mult eficacitatea. Variația intensită
ții loviturilor de atac și orientarea 
lor tactică, sînt de asemenea elemen-

au
ne-au adus multe 

Acest joc simplu 
. _ „ avantajele sale,

însă poate fi dezastruos atunci cînd 
trăgătorii principali — care primesc 
majoritatea mingilor utilizabile — nu 
dau randament, sau atunci cînd ad
versarul îi păzește cu strășnicie. E- 
chipa noastră masculină poate și tre-

buie să desfășoare un joc mai va
riat — ceea ce ar fi cu atît mai di
ficil pentru adversari. In atac, repre
zentativa feminină prestează un joc 
suficient de variat, bazat pe combi
nații prin intrarea unei jucătoare din 
linia a doua sau prin pase directe. 
Ceea cc-i lipsește în ducerea la bun 
sfîrșit a acestor combinații sînt atit 
preluările din serviciu, care fiind neu
tilizabile uneori se revine la 
simplu de trei lovituri, cit și 
care nu este încă suficient 
ternic la toate jucătoarele.

In apărare, ambele echipe 
trebuințat cu predilecție sistemul 
centrul doi retras, aplicat destul 
judicios, însă . cu lipsurile arătate 
aspectul vitezei de deplasare și reac
ție. Sistemul cu centrul avansat a 
fost mai puțin utilizat și aceasta doar 
de echipa masculină în jocul cu Un
garia și în unele situații în meciul 
cu reprezentativa Poloniei. Pentru 
viitor ar fi de studiat o alternanță mai 
judicioasă a sistemelor de apărare în 
funcție de necesitățile tactice din 
timpul jocurilor, și în funcție de par
ticularitățile jucătorilor.

Pregătirea morală și de voință a 
sportivilor noștri a prezentat uncie 
lipsuri, ceea ce a făcut ca unele me
ciuri ce păreau ușor de cîștigat, să 
fie duse pînă la desfășurarea tuturor 
celor 5 seturi. De exemplu. întîlnirile 
cu echipele masculine ale Franței și 
Iugoslaviei, cu echipele feminine ale 
R. D. Germane și Ungariei. Pentru 
viitor se pune deci problema măririi 
posibilităților de concentrare, care să 
ducă la un ritm de joc uniform sus
ținut de-a lungul întregii partide. In 
general, echipa masculină s-a arătat 
mai calmă, putînd desfășura astfel un 
joc mai bine gîndit, mai organizat. 
Echipa feminină cuprinde încă uncie 
jucătoare (de pildă Natalia Cernat) 
a căror lipsă de calm și de stăpînire 
de sine în momentele decisive ale 
jocurilor le face să nu dea randa
mentul maxim în joc. și să influențeze 

mod negativ celelalte partenere.

Prof. NECULAI MUR A FA 
GH. CONSTANȚINESCU 

antrenorii echipelor reprezentati
ve de volei

C. Gherasim și V. Stoianovi 
o repriză de „box cu umbra".

(Foto I. MJHA1C
bunei principale. Acest ring va fi 
perit cu o prelată. Măsura ac 
a fost luată pentru a oferi și sp 
lorilor posibilitatea de a benefici 
tribuna acoperită. Peirtru a ni 
piedica o perfectă vizibilitate, ,, 
de deasupra ringului va fi încli

fn

fără

teh- 
pen- 
din

Competiția
O frumoasă realizare

micilor

un joc 
atacul, 

de pu-

au în-
cu 
de 

sub

a co ectivuîui
„Care este principala realizare 

— din ultima vreme — a colectivului 
sportiv?" Adresînd această întrebare 
tov. Ioan Zovanyi, președintele co
lectivului sportiv „Rapid” din Cluj 
(organizat, după cum se știe, pe 
lîngă marile uzine „lanoș Ilerbak”) 
credeam că cel cu care stăteam de 
vorbă va întîrzia cu răspunsul. Afla
sem că acest colectiv sportiv a în
registrat în activitatea sa succese 
frumoase și ne așteptam, firește, ca 
tov. loan Zovanyi să se decidă ceva 
mai greu, cînd va trebui să spună 
pe care îl consideră mai reprezenta
tiv.

Cînd colo, răspunsul a venit prompt: 
„Campionatul de fotbal deschis echipe
lor de străzi, alcătuite din copii între 
12 și 15 ani". La început am avut 
impresia că președintele colectivului 
sportiv „Rapid” s-a grăbit. Dar, cer- 
cetînd atent „istoria” primei ediții a 
acestei competiții, am înțeles că are

Astăzi se dispută 
o nouă etapă 

în campionatele de hand
Astăzi, în cadrul celor trei can 

nate republicane de handbal st 
disputa o nouă etapă, a lV-a, care 
gramează o serie de jocuri icllilib

In- București programul jocti 
este următorul:

Stadionul Ciulești, ora 14,15: 
pid București — Știința Timiș 
(fem. cat. A); ora 15,15: R 
București — Petrolul Ploești (n 
cat. A).

Stadionul Tineretului, ora 1( 
Olimpia București — Ilefor Tg. 
reș (fem. cat. A).

Stadionul Dinamo, ora 16,45 : 
mo București — Tehnometal l in iș 
(mase. cat. A).

Iată și programul celorlalte joc 
MASCULIN, CATEGORIA A — 
rasul Stalin : Di.iamo — Chin ia 
gâraș ; Timișoara: Știința — Viei 
Jimbolia ; Sibiu: Voi. ța — C.S. 
lași; FEMININ, CATEGORIA A 
Orașul Stalin: Tractorul — C. 
București; Timișoara : Construct
— Steagul roșu București ; Si 
Flamura roșie — Gloria Sighișo. 
MASCULIN, CATEGORIA B - 
ghișoara : Voința — I.C.A. Arad ; 
Mureș : Dinamo — C.S.U. Bucuri 
Sibiu : Balanța — Stăruința Odor 
Constanța : C. S. Marina — Te: 
Cisnădie ; Hălchiu: Recolta —- 
toria Bacău ; Galati: Știința — St 
Cluj.

întîlnirile C.S.M. Reșița — C. 
(masculin cat. A) și Măgura Ca
— Record Mediaș (feminin cat. 
sînt aminate.

fotbaliști clujeni, 

sportiv / /
RapiJZ

dreptate. Colectivul sportiv „Rapid” 
are de ce să se mîndrească cu orga
nizarea unei astfel de întreceri spor
tive. Cifrele și faptele pledează pen
tru acest lucru I

Nici nu se răspîndise bine vestea 
organizării competiției că la sediul 
colectivului au și început să curgă 
înscrierile. In scurt timp își anunțaseră 
adeziunea 24 de echipe. După valida
rea înscrierilor au rămas în concurs 
doar 21 de formații. Fiecare dintre 
ele, cu un lot de 15—20 de tineri 
fotbaliști. Deci, aproape 400 de par
ticipant. Apoi, întrecerea a început, 
echipele participante fiind împărțite 
în 5 serii. De buna lor pregătire s-au 
ocupat o serie de foști și actuali fot
baliști ai colectivului cum ar fi: 
Dionisie Barabaș, Andrei Oroszi, Al. 
Vigh, J. Palfi, R. Cîmpeanu, Tiberiu 
Balogh și alții. Tot ei erau și arbi
trii jocurilor) colectivul sportiv a pus

la dispoziție terenul și echipame 
necesar.

O dată pe săptămînă deci, ter< 
era ocupat de jocurile acestei îi 
ceri. Atunci cînd se desfășurau me 
rile de copii, tribuna era pli 
Insă nu numai acest lucru vorb 
despre succesul competiției. AsI 
colectivul sportiv „Rapid” are o 
ternică echipă de juniori și două 
pitici selecționate din lotul de p; 
cipanți la campionatul pe străzi, 
acest prilej au fost remarcați o 
rie de tineri talentați, dintre care i 
fii ai harnicilor muncitori cismar 
pielari de la „lanoș Ilerbak”, cum 
fi: G. Hathazi, Ladislau Szasz, > 
xandru Kirner și alții.

In concluzie, inițiativa merită tc 
laudele iar succesul cu care s-a 
cheiat traducerea ei în fapt coti 
tuie o mîndrie pentru colccti 
sportiv „Rapid”.



Maesira sportului I.ia Manoliu pregătindu-se pentru aruncarea care avea 
să-i aducă titlul de campioană balcanică.

----------* ★ ----------
Pe peronul gării, la sosirea atletilor 

și atletelor noastre de la Jocurile Balcanice
Timpul se scurgea greu ieri pe pe

ronul Gării de Nord, în așteptarea ex
presului care avea să-i aducă de la 
Solia pe atleții și atletele echipelor 
noastre naționale, participante la cea 
de a XVII-a ediție a Jocurilor Balca
nice. Ca de obicei, în asemenea împre
jurări, se aflau acolo rudele și prie
tenii sportivilor, ziariști și fotografi 
sau simpli iubitori de atletism, veniți 
să afle cu un ceas mai devreme amă
nunte asupra marii întreceri a atleți- 
lor din Balcani.

Iată șF trenul 1 N-a fost greu de 
reperat vagonul atleților. Ferestrele 
fuseseră parcă luate cu asalt, iar prin 
cadrul uneia din ele se strecurau... 
prăjina iui Gîrleanu și sulițele lui Bi
săm și Demeter.

Ce a urinat, este lesne de închi
puit... După îmbrățișările și felicită
rile de rigoare, s-a abătut asupra a- 
tleților o cascadă de întrebări cărora 
abia le puteau face față.

— Cum a fost?... — Cum ai cîști- 
gat?... — Cum ai pierdut?...

In ceea ce ne privește, am preferat 
să stabilim primul contact cu condu
cătorul lotului, Andrei Săvescu, și cu 
antrenorul federal, Gheorphe Zîmbreș- 
teanu.

— Venim de la un concurs foarte 
interesant și de-a dreptul pasionant. 
— ne-a declarat tov. Andrei Saves-' 
cit. Cunoașteți rez-Hifele, marele 
număr de noi recorduri balcanice și 
naționale înregistrate cu acest prilej. 
Veți fi deci de acord cu mine că a 
fost cea mai tare dintre edițiile de 
pînă acum ale Jocurilor Balcanice. 
Primul aspect care se cuvine relevat 
este marele progres realizat de atleții 
șt atletele țării gazdă, care au luptat 
din răsputeri să obțină victoria, reu
șind să înscrie prima victorie a Bul
garei in palmaresul Jocurilor. J.a a- 
cest succes a contribuit și ceea ce se 
cheamă „avantajul terenului". Publicul 
i-a susținut cu frenezie pe atleții bul
gari in fiecare probă. Dacă despre 
organizare în general se pot spune 
multe lucruri bune, au existat însă 
și unele greșeli ale arbitrilor, dintre 
care unele ne-au privit in mod direct. 
'Astfel, Andrei. Demeter a avut prima 
aruncare cu circa 2 m nesie linia albă 
care indica 70 m și totuși — din te
roare — rezultatul anuntrt o fost de 
numai 69,46 m. (jheorghe Stănel a 
fost descalificat în finala cursei de 
400 m p pentru că ar fi irecut cu pi
ciorul sting alături de gardul al șap
telea. In realitate, așa cum au arătat 
antrenorii care, se aflau în acel loc, 
trecerea flisene absolut regulamentară. 
Mircea Stein, al cărui rezultat final

Concurs republican 
de călărie la Iași

De mîine și vină duminică, va avea 
loc la Iași un nou concurs republican 
d>e călărie (probe de dresaj și obstacole) 
la care vor lua parte toți călăreții frun
tași. întrecerile vor prilejui desigur un 
spectacol hipic de bună calitate, d-u'ă 
ținem seama că acest concurs va în
semna, de fapt, o repetiție generală în 
vederea campionatelor republicane care 
vor începe la 9 octombrie. Organizato
rii au luat măsuri pentru buna desfășu
rare a întrecerilor hipice, atît de a- 
preeiate de spectatorii ieșeni. 

de 14,47 m a produs desigur multă 
nedumerire, reușise în prima săritură 
un rezultat excelent, cu mult peste 
15 rn. După aterizare el a părăsit 
groapa cu nisip prin lateral. Dar ar
bitrii probei i-au considerat săritura 
r.a fiind ne regie me ni ară (1). Re
pet, cele cîteva greșeli de arbitraj nu 
m umbrit cu nimic reușita deplină a 
concursurilor, succesul echipei gazdă 
și strădania comitetului de organizare 
de a ne face cit mai plăcută șederea 
în capitala Bulgariei".

Antrenorul federal Gheorghe Zîm- 
breștțanu era satisfăcut de comporta
rea celor mai mulți dintre membrii 
delegației noastre.

„Ne întoarcem cu nouă titluri bal
canice și cu a doua victorie conse
cutivă în întrecerea echipelor feminine. 
Dintre campionii noștri balcanici s-a 
detașai Ilie Savel, despre care se
cretarul federației de atletism a 
Turciei a declarat presei că merita cu 
prisosință titlul de cel mai bun atlet 
al campionatelor. La fete, Jolanda Ba
laș, Ana Coman și Maria Diți și-au 
păslrat titlurile cucerite la Atena. O 
plăcută surpriză a fost pentru noi 
toți victoria Liei Manoliu, revenită în 
forma oi bună, ca și succesul echipei 
de 454100 m în care tinerele Crista 
Maksay și Bmese Kineses au adus a- 
lături de I.etiția Bendiu și Ioana Luță, 
un aport în semnat”.

Alexandru Bizim împărțea felicitările 
și cuvintele de laudă pentru frumoasa 
victorie de Ia Sofia cu antrenorul său 
Titus Tatu, care a fost martorul pri
mului succes internațional al elevu
lui său. Constantin Grecescu era pu
țin supărat că _nu se întoarce de la 
Sofia „decît" cu un titlu de campion 
balcanic, cel de la 10.000 m. „Dacă 
eram puțin mai atent și nu l-aș fi 
neglijat pe Hiotis, aș fi putut răspunde 
imediat finișului acestuia și astăzi aș 
fi avut două medalii de aur. Se oedem 
cum va fi la anul, la Balcaniada 
de la București...".

Satisfacții, regrete, planuri de vii
tor... Ca după orice mare concurs 
atletic...

• In urma omologării concursului 
Pronosport nr. 38 din 21 septembrie 
au fost stabilite următoarele premii:

Premiul I: 7 variante cit 12 rezul
tate exacte, revenind fiecăreia cîte 
18.527 lei; premiul II: 214 variante 
cu 11 rezultate exacte, revenind fie
căreia cîte 727 Iei; premiul III: 2.245.41 
variante cu 10 rezultate exacte, reve
nind fiecăreia cîte 103 lei. Fond de 
premii: 518.764 lei.

• După două etape de concurs, în 
care n-a apărut nici un buletin cu 12 
rezultate exacte, trierea de duminică 
s-a soldat cu un număr de 7 variante 
cu 12 rezultate. Nu-i mai puțin ade
vărat că și rezultatele înregistrate au 
tost oarecum normale.

• Plata prțmiilor la concursul Pro
nosport nr. 38 din 21 septembrie a.c. 
se va face în Capitală vineri 26 sep 
tembrie, începînd de ia ora 17 la 
agențiile proprii raionale Loto-Prouo- 
sport în raza cărora premiații și-au 
depus buletinele,

7,Cupa Campionilor Europeni"

Ploeștenii așteaptă cu nerăbdare 
și...speranțe revanșa Petrolul-Wismut

— Da vorbă cu antrenorul Oană și jucătorul Zaharia —-
Un zbîrnîit de telefon și apoi vo

cea operatoarei de la centrala telefo
nică ne anunță:

— Aveți legătura cu Ploeștii!
De la celălalt capăt al firului ne-a 

răspuns Zaharia, extrema dreaptă a 
Petrolului. De fapt îl căutam pe llie 
Oană, antrenorul echipei ploeștene, 
pentru a afla amănunte în legătură 
cu pregătirile în vederea revanșei cu 
Wismut. Duminică, cum se știe, ora
șul Ploești va avea oinstea să găz
duiască primul său meci în cadrul 
,,Cupei Campionilor Europeni". Pînă 
la venirea lui Oană, am stat de vorbă 
cu Zaharia. Bineînțeles, tot despre 
meciul de duminică și despre Wismut

— Foarte greu meci — a răspuns 
Zaharia la întrebarea noastră — pen
tru că Wismut, care a jucat „închis" 
și la Aue, va accentua probabil dumi
nică această tactică pentru a-și apă
ra avansul de 2 goluri.

— Cum a jucat Wismut în pi imul 
meci?

— Cu patru jucători la fund în a- 
părare și două vîrfuri în atac. Un 
half- (S. Wolf) dublează stoperul, iar 
un inter joacă retras. Extremele de 
asemenea rămin în urma celor două 
„vîrfuri" Kaiser și Trbger și de multe 
ori atacă aripile adverse. Eu am fost 
atacat de cîteva ori de extrema stingă.

— Crezi că puteți contracara o a- 
cemenea tactică?

— Desigur. Printr-un joc pe aripi. 
Spun asia nu pentru că joc intr-un 
astfel de post, ci pentru că mi se pare 
soluția cea mai potrivită pentru a des
face o apărare organizată. Noi ne vom 
strădui să facem acest lucru, vom 
lupta pentru a reface handicapul. Sin- 
tern încrezători în posibilitățile noas
tre.

Intre timp a sosit la telefon și Oană. 
Bănuia despre ce este vorba, astfel 
că a intrat direct în subiect:

— Cum ne pregătim? Marți am fă
cut un antrenament mai mult de re
venire, miercuri unul de pregătire fi
zică și tehnică, joi jucăm la două 
porți, iar vineri urmează o ședință 
tactică. Mă bucură faptul că deocani’ 
dată — și sper că așa va fi pînă 
duminică — jucătorii se prezintă în- 
tr-o bună stare fizică.

— Modificați formația?
— Nu. Vom alinia aceeași echipă 

care a jucat la Aue și acum, dumi
nică, la Orașul Stalin.

Curs de inițiere 
pentru pescuitul 

cu lanseta
O disciplină sportivă puf in cunoscuta în 

tara noastrâ este pescuitul sportiv cu lan
seta, odicâ pescuirea cu momeala artifi
cială.

In vederea dezvoltării acestui gen de 
pescuit sportiv ca și a pregătirii unui nu
măr de instructori, buni cunoscători ai 
pescuitului cu lanseta, Asociația Generală 
a Vînăiorilor și Pescarilor Sportivi din 
R.P.R. cu sprijinul U.C.F.S. a inițiat și or
ganizat în Capitală un curs de 10 zile. 
Pentru ca rezultatele să fie cît mai rodnice 
s-a cerut și sprijinul organizației similare 
din R. D. Germană. Acest ajutor n-a în- 
tîrziat De cîteva zile a sosit în țara noa
stră tov. W. Wormuth, președintele Aso
ciației pescarilor sportivi din R.D.G., un 
cunoscuî specialist în materie.

la cursurile care sînt predate de tov. 
W. Wormuth participă delegații filialelor 
din București împreună cu un număr de 
pescari lansetiști.

>onosport
• Concursul Pronosport nr. 39 din 

28 septembrie este fără îndoială mul) 
mai variat în ceea ce privește meciu
rile incluse în program: întîlnirile din
tre selecționatele A și B ale U.R.S.S. 
și R.P. Ungară, revanșa din cadrul 
competiției „Cupa Campionilor Euro
peni" dintre Petrolul Ploești și Wismut 
Karl Marx-Stadt, 4 întîlniri din ca 
tegoria A de fotbal și 5 întîlniri din 
campionatul italian. Toate echipei» 
italiene cuprinse în program sînt bine 
cunoscute de participant astfel că a- 
ceștia vor putea aprecia mai ușor 
șansele fiecăreia.
• Pentru concursul Pronosport nr. 

39 din 28 septembrie nu uitați să con
sultați Programul Loto-Pronosport nr- 
232 care cuprinde un bogat material

— Ce părere ai despre jocul de du
minică?

— Eu cred că echipa noastră poate 
reface handicapul, dar trebuie să a- 
daug: dacă joacă cel puțin ca la 
Orașul Stalin. Și va trebui să facă 
eforturi mari. Wismut este în formă. 
De altfel, la Aue, după declarațiile 
conducătorilor săi, a făcut cea mai 
bună partidă din acest sezon. Avind 
de apăra! avansul de două goluri, ne 
așteptăm ca duminică fotbaliștii ger
mani să joace și mai inchi's decît 
au făcut-o în primul meci. Dispun de 
oameni (Troger, frații Wolf, Kaiser) 
care se adaptează foarte ușor la un 
dispozitiv de apărare ermetică, și, în 

PAHONȚU (Petrolul)

același timp, la acțiuni de contraatac 
foarte rapid. Cttnoscînd jocul și cali
tățile lor ne putem lua măsuri.

La Ploești domnește o atmosferă de 
mare interes în jurul acestei întîlniri. 
Stadionul este gătit, ca să spunem 
așa, sărbătorește, iar clubul Petrolul 
este asaltat de telefoane pentru bi
lete chiar și din alte regiuni. Meciul 
revanșă Petrolul—Wismut este aștep
tat cu vie nerăbdare pretutindeni.

Știri de fotbal
• Jocurile de duminică de eaiegorie 

A se vor disputa astfel : Rapid — 
Jiul Petroșani, Stadionul Giulești, ora 
16 (în deschidere la ora 14.15: Ra
pid 1 — Comb. Poligr. București ju
niori).

Dinamo București — Dinamo Bacău, 
Stadionul Dinamo ora 16 (în deschi
dere, joc de rugbi cat. A : Dinamo — 
Progresul).

• Biletele pentru aceste jocuri se 
pun în vînzare de vineri (pentrti Sta
dionul Dinamo) și sîmbătă (pentru 
Stadionul Giulești) la stadioanele 
Dinamo și Giulești, la Pronosport (Cal. 
Victoriei 9), la chioșcul din str. I. 
Vida. In plus, bilete pentru Dinamo 
se vor mai găsi la Stadionul Repu
blicii, iar pentru Giulești și la Pro
nosport din Bd. Dinicu Golescu.

• Rapid București joacă azi amical 
cu Combinatul Poligrafic București 
(cat. C). Meciul are loc în Giulești 
la ora 16.30. In deschidere două par
tide de campionat la handbal.

documentar în legătură cu 3cest con
curs.

CONCURSUL PRONOEXPRES

A Pentru a ușura operațiunile de 
triere și omologare a concursurilor 
Pronoexpres, se atrage atenția parti 
cipanților că trebuie să comunice de- 
îndaiă, telegrafic, pe adresa I.S. Loto 
Pronosport Căsuța Poștală 102, Bucu
rești, numărul buletinului, al agenției 
și regiunii atunci cînd au varianta 
care cuprind 6 din 6, 6 din 8 sau 5 
din 6 rezultate exacte.

• La tragerea din urnă a cMKursu 
Iui Pronoexpres nr. 36 din 24 sep
tembrie au fost extrase următoarele
numere:
10 1 41 33 17 20

Numere de rezervă; 39 19
Fond de premii: 836.444 lei.

*) Rubrică redactată de de I. S
Loto-Pronosport.

Ăctualităț

fotbalistic
înaintea meciurilor 

CU UNGARIA

O dată cu reluarea campionatu 
început și pregătirile de selecție 
tru jocurile cu Ungaria de la î 
tombrie. Desigur că în aceasti 
rioadă nu poate fi vorba decît 
atentă urmărire a jucătorilor se! 
nabili în vederea alcătuirii loti 
Forma arătată de jucători la ec 
lor de club sau colectiv tirebu 
constituie un criteriu principal îi 
marea loturilor reprezentative, 
aceea, colegiul central al antren 
trebuie să urmărească îndeaproaj 
numai partidele de campionat, 
antrenamentele echipelor fruntaș- 
deosebire modul de pregătire a I 
lișfclor selecționabili. Sînt ju 
care manifestă fluctuații de f 
Cauza trebuie căutată îh orocesi 
instruire și antrenament la ecl 
lor. Este cazul jucătorilor: Nunv 
(care ni se pare obosit sau, în 
caz, nepus Ia punct cu pregătire 
zică, pentru că în două jocuri c 
cuțive a avut căderi în partea a 
a jocului): Soare (care dă semr 
nesiguranță și dovedește o g 
orientare tactică pe teren: își 
sește des zona); Carîcaș (în f 
destul de bună, dar foarte... sei 
la fentele adversarilor și prea ii 
bil, ceea c.e-I împinge fă acte t 
le): Neacșu I, Tabarcea și chiar 
/, care ~ este în dispoziție de joc, 
pare să-și fi pierdut eficacitate?

ARBITRI ROMINI PESTE HOT

Am subliniat și cu alt prileî f; 
că arbitrii rointni se bucură de 
aprecieri în străinătate, dovadă c 
sînt solicitați tot niai des să con 
partide internaționale.

Recent, arbitrul craiovean St. 
taizer a condus (și presa bulgari 
specialitate a avut aprecieri fav 
bile la adresa lui) întilnirea de 
niori Bulgaria—Turcia, disputată 
Sofia. Federația maghiară de fc 
a solicitat forului nostru de sp< 
litate să delege trei arbitri pe 
meciul de juniori Ungaria—U.R.' 
care se dispută duminică 28 sep 
brie la Miskolc. Iar federația de 
bal din R. D. Germană a cerut 
arbitru pentru jocul de juniori 
Bulgaria de la 5 octombrie, înti 
oraș din R.D.G.

Pentru arbitrii noștri aceste ce 
înseamnă o recunoaștere a valorii 
dar — în același timp — const i 
și o obligație: de a căuta să-și 
bunătățească tot mai mult arbitri

UN NOU MECI INTERNAȚIOM 
AL JUNIORILOR NOȘTRI

La 5 octombrie, după cum am al 
tat, echipa noastră reprezentativă 
itiniori va susține în Polonia, o n 
intîlnire internațională. Este al 
lea joc pe care-1 susține în a 
sezon, după partida cu R.D.G. d< 
Franckfurt. Pentru tinerii noștri 
baiiști, care se pregătesc în vedț 
Turneului U.E.F.A. 1959, meciul 
Polonia va constitui o serioasă v 
ficare și, în același timp, un bun | 
Iei de a cîștiga în experiența îr 
nilor internaționale. Intîlnirea 
R.D.G. a fost bogată în conch 
deși juniorii noștri au jucat în c 
dițiuni inegale. Intr-adevăr, gaze 
— contrar înțelegerii de a folosi 
mai jucători născuți în 1940 (cum 
convenit acum si cu polonezii) 
introdus în echioă și juniori care 
vor avea drept de joc la Turn 
I'.E.F.A. 1959. Or, Ia juniori, un 
în plus de fotbal contează foarte m 
și este determinant atît în comnor 
rea echipelor cît și îi: filarea rez 
tatnhii întîlnirii.

La Franckfurt, juniorii R.P.R. 
manifestat —• ca lipsuri principale 
prea puțină omogenitate (ca urman 
unei pregătiri inegale și a urnii ini 
ficient antrenament în comun peni 
asigurarea coeziunii necesare), nerx 
zitate și ineficacitate în acțiun 
ofensive.

Spre remedierea acestor lipsuri ti 
buie îndreptată atenția antrenorilor 
tului în această perioadă de pregăti 
în vederea jocului ctl reprezentat? 
Poloniei, (p. g.)



începe „Criteriul european de motomodele“
Sîinbiiiii, la fHiwenis Spartachiada Internațională a A reiatelor Frățești

La sfîrșitul acestei săptămîni, ae- 
iportul Olinceni va găzdui un nou 
>ncurs internațional. Este vorba de 
■.a de a V-a ediție a „Criteriului eu- 
>pean de motomodele”.
Este firesc ca în preajma unui ase- 

enea eveniment să existe o stare 
s febrilitate, atit în rînduil concuren- 
lor cît și al tehnicienilor care vor 
sigura buna desfășurare a compe- 
ției. Această atmosferă am găsit-o 
lele trecute la aeroportul sportiv 
iu apropierea Capitalei, unde am po- 
>sit cîteva ore în mijlocul concuren- 
lor romîni. „Mofomodeliștii noștri 
ut gata pentru startul „Criteriului 
uropean de motomodele” ne-a spus 
ntrenorul lotului, Ștefan Benedek. 
ar, mai întîi, l-am rugat pe antre- 
brul Benedek să ne răspundă la o 
itrebare menită să pună în temă 
? cei care vor viziona sîmbătă 
imineața întrecerea unora dintre cei 
tai buni motomodeliști din Europa:
— Care este caracteristica unui a- 

arat de zbor și cum se efectuează 
robele de concurs ?
— Aparatele de zbor sînt prevăzute 

ii un motoraș mecanic de 2,5 cm. 
tbi. In cadrul unui concurs, fiecare 
oncurent va trebui să efectueze cinci

Mîine, Ia Iași

Cea de a doua etapă 
a Cupei R. P. R. la tenis 

de masă
Competiția de tenis de masă Cupa 

l.P.R. întreruptă multă vreme și re
iată anul acesta se bucură de un 
eosebit interes în rîndurile jucăto- 
ilor și jucătoarelor, ca și ale amato- 
ilor acestui sport. Interesul cu care 
ste înconjurată această competiție 
e datorește fără îndoială și formulei 
e desfășurare. Intr-adevăr, regula- 
aentul concursului care se dispută în 
atru faze, dă dreptul de participare 
î fiecare etapă oricărui sportiv le- 
fitimat, indiferent de categoria de 
lasificare și de rezultatele obținute 
n vreuna din faze. Deci întrecerile 
lunci R.P.R. pot constitui un prețios 
chimb de experiență între masa de 
ucători de nivel mediu și fruntași.

Concursul începe mîine la lași și 
za dura trei zile. Iau parte toți spor- 
rivii noștri fruntași la tenis de masă, 
șrecum și toți echipierii formațiilor 
masculine și feminine de categoria 
1... Înaintea etapei de la Iași soco
tim interesant să amintim clasamen
tul primelor cinci colective clasate tn 
urna primei etape de la Arad, des
fășurată la începutul lunii iunie. 1. 
Progresul București 69 puncte, 2. 
Constructorul București 54 puncte., 
1—4 Progresul Cluj și Spartac Bucu
rești. 5. C.S.U. București 12 puncte.

Selecționata masculină 
a plecat

Ieri a plecat la Paris echipa repre
zentativă masculină a orașului Bucu
rești, In capitala Eranței, voleibaliștii 
noștri vor lua parte l>a un turneu in
ternațional organizat cu prilejul ani
versării a 20 ani de la înființarea Ligii 
de volei din Ile-de-France. Vor mai 
lua parte reprezentativele orașelor 
Moscova, Varșovia și Paris. Jocurile 
vor avea loc vineri, sîmbătă și du
minică în sala „Pierre de Couber
tin”.

Cicliștii polonezi 
și cehoslovaci au confirmat 

participarea 
la „Cursa Victoriei”

Așa cum am mai anunțat, la 29 
septembrie se va da startul în cea 
de a XI 11-a ediție a tradiționalei în
treceri de ciclism „Cursa Victoriei”, 
organizată de Casa Centrală a Ar
mat ?i.

Alături de cele 9 reprezentative de 
cluburi și colective sportive din țara 
noastră și-au confirmat participarea 
(la invitația organizatorilor) forma
țiile Legia (Varșovia) și Duk'a (Pra- 
ga). Valoarea acestor două echipe 
este cunoscută iubitorilor sportului cu 
pedale din țara noastră și nu ne în
doim că rutierii oaspeți vor contribui 
efectiv la dinamizarea și valoarea 
cursei.

Cicliștii de la Legia și Dukla și-au 
anunțat sosirea în Capitală pentru 
sîmbătă. 

starturi și, dacă este posibil, să acu
muleze 900 secunde (un start tre
buie să dureze maximum 3 minute). 
Dacă după efectuarea celor cinci 
starturi, mai mulți concurenți au rea
lizat punctajul maxim, se va da un 
al șaselea start de baraj, care este 
nelimitat. Aci va cîștiga concurentul 
al cărui aparat se va menține mai 
mult în aer. Este foarte greu însă 
ca un motomodel să realizeze puncta
jul maxim, adică să se mențină în 
aer 15 minute.

— Care este performanța maximă a 
sportivilor romîni în acest gen de 
probe ?

— Trebuie să vă spun cu multă 
bucurie că concurenții care vor re
prezenta țara noastră în „Criteriul 
european de motomodele” sînt bine 
pregătiți. Luni, la concursul de veri
ficare, trei sportivi romîni au atins 
rezultatul de 900 sec. din 900 posi

Atletele sovietice 

reprezentativa
MUNCHEN 24 (Agerpres). —
Meciul internațional de atletism 

dintre echipele feminine ale U.R.S.S. 
și R. F. Germane, desfășurat marți 
la Miinchen, s-a terminat cu scorul de 
81—40 în favoarea sportivelor sovie
tice. In majoritatea probelor repre
zentantele U.R.S.S. s-au clasat pe 
primele două locuri, dominînd cu au
toritate pe adversarele lor. lată cîteva 
dintre rezultatele tehnice : 100 m :
Krepkina (U.R.S.S.) 11,9; 800 m:
Ermolaeva (U.R.S.S.) 2:06,6; lun
gime : Pretcenko 6,08 m. Tamara 
Press a cîștigat proba de disc cu o 
performanță de 53 m și tot ea s-a

O importantă competiție de tir

Finala concursului de armă sport
In zilele de 27 și 28 septembrie a.c., 

poligonul Tunari va cunoaște o ani
mație deosebită, specifică marilor con
cursuri. La această dată peste 100 de 
trăgători, reprezentînd oele 16 regiuni 
ale țării și orașul București, se vor 
întrece în finala concursului de armă 
sport (3X20 focuri).

Această importantă competiție de 
masă, care a început încă din luna 
mai, a angrenat sute de mii de oa
meni spre practicarea tirului, a scos

de volei a Bucureștiului 
la Paris

Au făcut deplasarea jucătorii Ro
man, Rusescu, Miculescu, Nicolau, 
Pătinoiu, Cherebețiu, Fieraru, Drăgan 
și Ganciti, însoțiți de antrenorul fe
deral 1. Takacs și N. Murala, antre
norul echipei.

ATLETISM tombrie va avea loc 
la Varșovia întîlnirea 

dintre reprezentativele R. P. Polone 
și R. F. Germane (masculin).

• Cu prilejul campionatelor de atle
tism ale R. S. S. Ucrainene de la 
Simferopol, atletul sovietic Vladimir 
Golubnicii a stabilit un nou record 
mondial în proba de 20 km. marș cu 
timpul de 1 h 27 : 05. Această perfor
manță este mai bună cu 53“2/10 de- 
cît recordul mondial oficial deținut 
de atletul sovietic Mihail Lavrov.

• întîlnirea dintre echipele Fin
landei și Suediei s-a încheiat cu vic
toria atleților finlandezi, cu scorul de 
232—177. Gazdele au cîștigat 11 
probe, oaspeții 9. De remarcat înfrîn- 
gerea campionului european la sări
tură în înălțime R. Dahl, care s-a 
clasat al treilea (2,01 m.) după com
patriotul său Pettersen (2,03) și fin 
landezul Salminen (2,01). Alte re
zultate: 1.500 m. — Waern (S) 3:42,2, 
Vuorisalo (F) 3:43,6, Salonen (F)
3:43,7. Lungime — Valkama (F) 7,62 
m. Prăjină — Landstroem (F) 4,45 
m. Lind (S) 4,40 m. Triplu — 
Rahkamo (F) 15,77 m. Ciocan — As
plund (S) 62,89 m. 

bile. Cei trei sînt icampionul european 
Anania Moldoveanu, maestru al spor
tului, Otto Hintz și tînărul Petre Sie
gel. Aceștia, împreună cu maestrul 
sportului Ione! Georgescu vor alcătui 
echipa A a țării noastre. Echipa B 
este formată din maestrul sportului 
Ștefan Purice, Victor Gaba, Andrei 
Georgescu și Dorin Matei.

In ce privește oaspeții, foarte bine 
pregătiți se anunță a fi concurenții 
sovietici și iugoslavi. De asemenea 
și sportivii polonezi, care în ultimul 
timp au înregistrat performanțe fru
moase.

Cea de a V-a ediție a „Criteriului 
european de motomodele” pe care îl 
găzduiește țara noastră a trezi't inte
resul multor constructori de motomo
dele din Europa și sînt toate indi
ciile că ea se va solda cu succes 
deplin.

R. CALARAȘANU

au învins categoric 
R.F. G ermane
clasat prima la greutate cu 16,50 m. 
In proba de 80 m garduri, campioana 
europeană Galina Bîstrova a avut ca 
principală adversară pe Zenta Kopp, 
recordmană mondială. Atleta germană 
a luat un start slab, a doborît cel 
de-al doilea gard Și s-a clasat ultima, 
în timp ce Bîstrova a ocupat primul 
ioc cu timpul de 11 secunde. Mana 
Itkina a terminat victorioasă la 400 
m plat — 54,2 și Zabelina la 200 m 
plat cronometrată în 24,4.

Dubla întîlnire atletică dintre re
prezentativele R. F. Germane și 
U.R.S.S. (bărbați și femei) s-a termi
nat cu rezultatul de 186-155 în favoa
rea sportivilor sovietici.

la iveală numeroase elemente talen
tate și cu perspectivă, care vor fi 
văzute, de altfel, sîmbătă și duminică 
la poligonul Tunari.

Inițiativa federației de tir de a re
lua organizarea unor asemenea con
cursuri de masă care au fost aban
donate cu cîțiva ani în urmă de fosta 
comisie centrală, merită toată lauda. 
Se impune însă ca întrecerile finale 
ale concursului să fie urmărite cu a- 
tenție de către antrenori și de fede
rația de specialitate, iar trăgătorii ta- 
lentați să fie supravegheați în con
tinuare și luați chiar în evidență pen
tru o eventuală selecționare în lotul 
reprezentativ al țării.

Este, de asemenea, datoria colecti
velor sportive și cluburilor din care 
fac parte trăgătorii selecționați în 
reprezentativele regiunilor, să înles
nească deplasarea acestora la con
curs.

De peste hotare
® La Plovdiv a a-

BOX vut loc întîlnirea re
vanșă dintre echipele 

reprezentative ale Bulgariei și Repu
blicii Arabe Unite. întîlnirea s-a ter
minat la egalitate 5—5 (în primul 
meci victoria revenise echipei bulgare 
cu scorul de 6—4).

MOSCOVA 24 (Agerpres). —
După cum transmite corespondentul 

sportiv al Agenției TASS, la 15 oc
tombrie se va desfășura la Londra 
meciul dintre echipele selecționate de 
box ale orașelor Moscova și Londra. 
Pugiliștii sovietici și-au început de pe 
acum pregătirile și antrenorii au selec
ționat 8 din cei 10 titulari ai echipei. 
Printre aceștia se află ctinoscuții cam
pioni Andrei Abramov, Boris Stepa
nov, Vladimir Safronov, Nikolai Smir
nov, luri Gromov și alții.

e Ciclistul francez 
CICLISM Roger Riviere a sta

bilit un nou record 
mondial al orei, parcurgînd pe pista 
velodromului Vigorelli din Milano 
47,346 km. De remarcat că în timpul
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Safronov (U.R.S.S.) b. p. Keresov 
(R. P. Bulgaria) — a fost un meat 
spectaculos, mult aplaudat de nume
rosul public spectator; Sc/m/z (R.D.G.) 
b. p. Kosa (R. Cehoslovacă) ; semt- 
ușoară: Stavreu (R.P. Bulgaria) b.p. 
Miile (R. P. Albania) ; Sorokin 
(U.R.S.S.) b.p. Tdrdk (R. P. Ungară); 
ușoară: Lewandowski (R. P. Polonă) 
b. p. Mițeo (R. P. Bulgaria) ; semi- 
mijlocie : ’ Olesch (R.D.G.) b. p. h’ar- 
tosiewicz (R. P. Polonă); Biichsen- 
schliss (R.D.G.) b.p. Vahin (U.R.S.S.); 
mijlocie: Kiselev (U.R.S.S.) b. p. 
Dampc (R. P. Polonă): semigrea; 
Stancov (R. P. Bulgaria) b. p. Klis 
(R. P. Polonă).
• In cadrul seriilor la natație,

Blajec a realizat un nou record 
R.P.R. la 100 rn liber (59,0). Vechiul 
record: 59,1. O serie la 200
m bras a fost cîștigată de Kolesnikov 
(U.R.S.S.), în timp ce reprezentanții 
noștri, Schmaltzer (locul 4 cu 2:51,9) 
și Pascal (locul 6 cu 2:57,9) au avut o 
comportare meritorie. La 100 m spate, 
Sorokin (U.R.S.S.) a realizat 1:06,1, 
iar la 1500m. (serii) Cimikov (U.R.S.S.) 
a ocupat primul Ioc cu 1-9:05,3, fiind 
urmat de conctirentul rontîn Șt. lo- 
nescu cu 19:24,3.

• Proba de scrimă din cadrul pen
tatlonului modern a fost deosebit de 
interesantă. Dintre reprezentanții noș
tri cea mai bună comportare a avut-o 
Țintea clasat pe locul 7 cu 648 p., ur
mat de lonescu cu 641 p. și Stoenes- 
cu pe locul 12 cu 604 p. Pe echipe, 
după două probe, conduc pentatloniș- 
tii maghiari urmați de cei sovietici, 
polonezi și romîni.
• In cadrul poliatlonului militar s-a 

desfășurat ștafeta de înot de 10x50 
nt. Noutatea concursului a constat în 
taptul că toți participanții au înotat 
echipați, luînd startul din apă. Pe 
primul Ioc s-a clasat reprezentativa 
U.R.S.S. cu 7:05,5. Echipa țării noas
tre a ocupat locul 5 cu 8:12,4.

• fn primele tururi în competiția 
de lupte clasice reprezentanții noștri 
au obținut următoarele rezultate: CAT. 
52 KG.: Lustig termină la egalitate 
cu Kovanski (Pol.) și este învins la 
puncte de Kerekes (Ung.); CAI. 57 
KG: Popescu b. p. Horvath (Ceh.) 
și pierde Ia puncte în fața lui Ti. 
moșin (U.R.S.S.) : CAT. 62 KG : 
Micula b. p. Kraus (R.D.G.) și Wag
ner (Ceh.); CAT. 67 KG: D. Grozava 
b. p. Neuman (R.D.G.) și termină 
ia egalitate cu Damianov (Bulg.): 
CAT. 73 KG: Marinescu lace meci 
nul cu Vyborny (Ceh.) și Kriig 
(R.D.G.) ; CAT. 79 KG: Recov (Bulg.) 
b. tuș min. 6,51 pe lonescu; Knija. 
novski (Pol.) b. tuș lonescu min 
6,27. La CAT. GREA: Vascu Popovici 
b. p. Malik (Ceh.) și pierde la puncte 
la Marinov (Bulg.).

• In turneul de baschet s-au înre
gistrat următoarele rezultate: R.P.R. — 
Polonia 88—87 (50—50). Albania — 
R. D. Germană 51—69, R. D. Ger
mană — Vietnam 113—60, Albania — 
Bulgaria 68—88, Cehoslovacia — R. 
P. Mongolă 132—25, R.P.D. Coreeană
— Ungaria 64—83, Polonia — 
U.R.S.S. 63—92, R.P.D. Coreeană — 
R. P. Mongolă 187—;36, Cehoslovacia
— Ungaria 74—94, U.R.S.S. — R. P. 
Chineză 108—65.

• Turneul de fotbal a continuat cu 
jocurile sferturilor de finală. La Des
sau s-au întîlnit reprezentativele R. 
P. Romîne și R. P. Bulgaria. Echipa 
noastră — ' lipsită de Alexandrescu, 
bolnav, și Apolzan accidentat, și ju- 
cîrrd fără nici o orientare — a dezilu- 

tentativei el a spart un cauciuc și ă 
fost nevoit să schimbe bicicleta, pier- 
zînd cîteva secunde. Performanța sa 
întrece cu 413 m. vechiul record de
ținut tot de el din anul 1954.

• In cadrul campiona-
HALTERE telor Ucrainei, sporti

vul A. Jitețki a reușit să 
împingă în limitele categoriei mijlo
cii 145,5 kg. Performanța este cu 0,5 
kg. superioară recordului mondial o- 
ficial al americanului Tommy Cono. 
La categoria semimijlocie V. Timo- 
șcnko a împins 140 kg. adică cu 5 
kg. mai mult decît reușise Cono la 
recentele campionate ale lumii.

• In R. D. Germană
HOCHEI a început sezonul in

ternațional, inaugurat 
în Werner Se’.lenbindenhalle din Ber
lin, cu meciul T.S.K.M.O. — Dinamo 
Weisswasser. Campionii U.R.S.S. au 
cîștigat ușor cu scorul de 16—1 (6—0, 
6—0, 4—1).

• In turneul inter-
TENIS național de tenis de

la Split, în proba de
simplu bărbați, victoria a revenit po
lonezului Skonecki care l-a învins în 
finală pe compatriotul său Licis cu
6—3, 6—3, 10—8. La simplu femei 
victoria a revenit campioanei poloneze 
Jedrzejowska care a învins-o pe Gen- 
cic (Iugoslavia) cu 6—2, 6—1. 

zionat din toate punctele de vedere 
și a pierdut cu 4—0 (1—0). Din tor-, 
mația: Toma — Zavoda II, Nagy, 
Staicu — Jenei, Bone — Cacoveanu, 
Constantin, Onisie (Mihăilescu), Za- 
vodă I, Tătaru — singurul care a 
corespuns a fost Bone și oarecum 
Staicu. Ceilalți au jucat slab. Con
stantin, Tătaru și Zavoda 11 au fost 
de nerecunoscut, iar Toma prost inspi
rat în intervenții, a primit două go-, 
luri gratuite.

Celelalte rezultate: U.R.S.S. — 
R.P.D. Coreeană 4—0 (2—0), R.D.G.— 
R. P. Ungară 3—0 (2—0) și R.P. Al
bania — R. Cehoslovacă 1—0 (0—0). 
Pentru locurile 9—11: R. P. Polonă
— R. P. Chineză 1—1 (1—0).

Semifinalele vor avea loc joi: 
R.D.G. — R. P. Albania la Berlin și 
U.R.S.S. — R.P. Bulgaria la Leipzig. 
Pentru locurile 5—8 : R. P. Roniînă
— R. P. D. Coreeană la Gera și R. 
Cehoslovacă — R. P. Ungară la 
Erfurt.

• Miercuri a fost de asemenea zi 
plină. In probele de înot, sovieticul 
Sorokin a cîștigat finala la 100 m 
liber cu 56”4 iar Kolesnikov (U.R.S.S.) 
pe aceea la 200 m. bras cu 2’40”8. 
Concurentul romîn Schmalzer a ocu
pat locul 8 (2’52”9) la 200 m. bras, 
iar Blajec locul 6 cu 59”8, la 100 m. 
liber. La 200 m. fluture romînii Nagy 
(2’56”4) și Schmalzer (2’57”2) au 
ocupat locurile 5 și respectiv 6 în 
serii. St. lonescu (4’50”4) și Blajec 
(5’00”9) s-au calificat în finala la 
400 m. liber.

• La Erfurt s-a disputat proba de 
20 km marș. Pe primul loc : Lobast v 
(U.R.S.S.) cu 1 h 33’42”4. Roateș 
(R.P.R.) s-a clasat al 11-lea cu 1 h 
53’35”8. In rest, la atletism s-au dis
putat calificări. La greutate (unde 
Skobla a aruncat 16,63), Coveianu ni’ 
s-a calificat, aruneînd 13,58 m.

• La tir, la proba de armă libera 
calibru redus 3x40 poziția culcat, e- 
chipa noastră s-a clasat a 6-a cu 
1916 p, și a 7-a la poziția genunchi 
cit 1830 p. Trăgătorii sovietici au cu
cerit toate probele: armă liberă ca
libru redus, armă militară pe echipe 
și individual.

• In turneul de box, V. Schiopu 
a fost învins de Petkov (R. P. Bul
garia) la puncte, Czegeli ji dispus la 
puncte de Olesch (R.D.G.), iar Ne
grea a pierdut la puncte în fața 
bulgarului Mițcv.
• S-au terminat întrecerile la gim

nastică. eu victoria netă a reprezen
tant:! r armatei sovietice. Pe echipe 
U.R.S.S. și individual Stolbov (cu 
56,75 p.) au ocupat primul loc.

• După două probe la poliatlon mi
litar, echipa noastră ocupă locul 3 
în clasamentul provizoriu.

® in semifinalele turneului de lupte 
clasice s-au calificat următe !i spor
tivi romînj: Lustig Oliver, Popescu 
Micuila, Grozavu, Marinescu și P< 
pcvici.

Două concursuri 
internaționale de atletism 

la București și Cluj
Simbălă 27 și duminică 28 septem

brie. stadioanele Dinamo din Bucu
rești și „Gh. Gheorghiu-Dej“ din 
Cluj vor găzdui două interesarile mani
festări atletice internaționale. La Bucu
rești se vor intilni echipele Rapid și 
Lokomotiv Leipzig. La Cluj va avea 
loc un concurs internațional cu parti
ciparea a 30 de atleț'i, reprezentind 
asociația sportivă studențească A.Z.S. 
din R. P. Polonă, și a celor mai buni 
atleți ai cluburilor noastre universi
tare.

Reprezentativa orașului București 
a învins selecționata Chișinăului
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la puncte în fața lui Panasiuk (C). 
Meci frumos și de ridicat nivel teh
nic. Gh. Dumitru a executat trei 
centuri laterale, depășindu-și net ad 
vcrsarul. Categ. 73 kg.: I. Chefăi
(B) pierde la puncte întîlnirea ct 
maestrul sportului Dobrovolski (C) 
Deși s-a dovedit bine pregătit dir 
punct de vedere fizic, I. Chefăr n-t 
insistat în luptă și a fost depășit di 
sportivul sovietic. Categ. 79 kg : M 
Belușica (B) cîștigă la puncte între 
cerea cu Cetverikov (C). Sportivii 
romîn a fost net superior. Categ. 8" 
kg.: Gh. Popovici (B) întrece 1; 
puncte pe Za pornii (C). A fost ce 
mai frumos meci al întîlnirii. Gf 
Popovici a învins la o diferență a 
preciabilă de puncte. Categ. grea 
Al. Suli (B) cîștigă la puncte întîi 
nirea cu maestrul sportului Sapoval
(C) .
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