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Cu o săptămînă înaintea 
Jocurilor Balcanice de atletism

• Pregătiri organizatorice • Lotul sportivilor bulgari cuprinde atieți 
de mare valoare
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Astăzi și inii ne, la București, Budapesta și Constanța
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TODOR TODOROV ARTARSRII

MIINE SEARA VOR BOXA 
REPREZENTATIVELE A Șl JUNIORII

R.P. Romînă :
N. Popa. V.

Tripla întâlnire dintre boxerii romîni și maghiari
Astăzi și mîine, la Budapesta, Bucu

rești și Constanța, vor avea loc trei 
întîlniri între boxerii romîni și ma
ghiari. Pe ringurile din București și 
Constanța încrucișează mănușile echi
pele de tineret și de juniori ale celor 
două țări, iar la Budapesta are loc 
confruntarea principală între repre-

bogat în victorii. El l-a întrecut, 
printre alții, pe compatriotul său Td- 
rdk, finalist la campionatele europene 
de box de la Lucerna.

Pugi-lișlii maghiari au făcut un ușor 
antrenament în sala Floreasca, sub 
conducerea antrenorului Istvan Eros.

Aspect de la antrenamentul pugiliști-lor maghiari

publicului meciuri frumoase și... 
ziiltate cît mai bune.

Iată formațiile celor două echipe, 
ordinea categoriilor: 
V. Vintilă, 'I. Turcu, 
Czegeli, Gh. Dumitru, I. Marin, Șt. 
Cojan, i. Monea, I. Ferenczi, M 
Ghîorghioni. R.P. Ungară: 1. lezer
niczky, P. Fekete. I. Tobi, 1. Pogony, 
B Dieneș, I. Klinger, 1. Nemeth, 
Hemerth, A. Morossi, I. Tatar.

zentativele 
Ungare.

R.P. Romîne și R. P.

PRIMUL SUNET DE GONG:
STADIONUL REPUBLICII

PE

Tripla întiinire între pugiliștii noș
tri și cei maghiari este deschisă as- 
tă-seară, începînd de la ora 19,30, 
de meciul dintre echipele de tineret.

Oaspeții au sosit joi în Capitală, 
’i au deplasat o formație valoroasă, 

in special la categoriile muscă, co- 
mijlocie-ușoară, 
bine reprezen- 

Fekete, Klinger 
talentate care

coș, senii-mijlocie și 
boxerii maghiari sînt 
tați prin lezerniczky, 
și Nemeth, elemente
s-au afirmat cu prilejul campionatelor 
de box din țara vecină și prietenă. 
„Musca" Ianoș lezerniczky, de la clu
bul Vasas Dinamo din Budapesta 
este cel mai tînăr boxer din formația 
maghiară. El abia a împlinit 19 ani, 
dar palmaresul său este de pe acum

întîlnirea internațională de șah
R. P. Rominâ-R. D. Germană

Federația 
echipei R. 
la sfîrșitul 
a susține 
noastre. “

germană de șah a anunțat lotul 
D. Germane care se va deplasa 
acestei luni la București pentru 
meciul cu reprezentativa țârii 

Din echipa 
cunoscuții maeștri W. 
R. Fuchs, D. Berthold, 
precum și jucătoarele 
$i Ursula Altrichter.

întîlnirea de șah R.
Germană se va desfășura la București, 
tre 27-30 septembrie. Se va juca la 
mese, fiecare echipa prezentînd cîte 8 jucă
tori și 2 jucâtoare.

reprezentativa țârii 
oaspe nu vor lipsi 
Uhlman, W. Pietsch, 
H. Liebort, W. Golz, 
Edith Keller-Hermann

P. Romînă - R. D. 
în-
10

Ultimele meciuri de verificare
ale reprezentativelor de polo

ale U.R.S.S.
In vederea marelui turneu internațional 

de polo pe apa de la Moscova la care vor 
participa echipele 
mine. Italiei și 
U.R.S.S. jucătorii 
mele partide de
doua meciuri între reprezentativa A 
In ambele, victoria a revenit primei re pre- ‘ 
tentative cu scorul de 5—4.

R. P. Ungars, R. P. Ro- 
două reprezentative 

sovietici au susținut ulti- 
verificare. Au avut

ale

I loc 
»< B.

Cei care au asistat la acest antrena
ment au fost plăcut impresionați în 
special de pregătirea fizică a oaspe
ților, de viteza lor de execuție.

Conducătorul lotului maghiar, 
Bartfay Bela, ne-a declarat că 
nerii boxeri din R-P. Ungară
lupta, firește, pentru a obține victoria 
finală, dar un rezultat de egalitate 
nu ne-ar nemulțumi".

La rindul lor, boxerii romîni sînt 
optimiști și se vor strădui să ofere

tov. 
„ti- 
vor

Mîine seară la Budapesta repre
zentativa R.P. Ungare va întîlni pri
ma garnitură a boxerilor noștri care 
au plecat din Capitală joi după amia
ză. Această confruntare va fi deosebit 
de disputată, deoarece în ambele for
mații figurează boxeri valorași. Iată 
formația noastră care a făcut depla
sarea la Budapesta: N. Puiu, A. Ol 
teanu, E. Cișmaș, I. Mihalic, 
Gherasim, M. Stoian, N. Șerbu.
Nicolau, Gh. Negrea, V. Mariuțan.

Tot mîine, la Constanța, va avea 
loc întîlnirea dintre juniorii romîni și 
cei maghiari. Tinerii pugiliști maghiari 
se prezintă la întîlnirea cu 
noștri după două frumoase 
12—10 cu juniorii polonezi 
șovia și 14—8 cu cei germani
lin. Iată formațiile care se vor întîlni 
la Constanța: R.P. Romînă: Bădir, 
Costcscu, Pintilie, Dinu (Petrescu), 
Grîmipiță, Dumitrescu, Marcu, Pău- 
noiu, Ioanovici, Motoc, I. Alexandru. 
R.P. Ungară : T. Papp, I. Akkerman, 
T. Kocsis, S. Gorgy, I. Kostolni, B. 
Papp, C. Mohacsi, S. Karoli, I. Edocs, 
A. Rarpati, A. Szabo.

C. 
M.

juniorii 
victorii: 
la Var
ia Ber-

• Doar o singură săptămînă ne mai 
desparte de ziua de 19 septembrie, data 
la care vor începe pe stadionul Repu
blicii din Capitală întrecerile dim ca
drul celei de a XVIII-a ediții a Jocii1- 
rilor Balcanice de atletism.

In acest scurt răgaz de timp care a 
mai rămas, comisia de organizare pune 
la punct ultimele probleme legate de 
buna organizare a unui concurs inter
național atit de important și se pregă
tește să aștepte pe participantă la 
concursuri.

• Reamenajările efectuate la sta
dionul Republicii — locul de concurs ; 
la stadionul Dinamo — locul rezervat 
pentru antrenamente și ta stadionul 
Progresul, unde se va face încălzirea 
atleților înaintea probelor, se găsesc 
în stadiul final.

• Pe stadionul Republicii, la peluza 
dinspre str. Puțul cu apă rece, tabela

de marcaj va fi amena- 
•1 jată special pentru aceste 

: campionate balcanice. A- 
colo, spectatorii vor pu
tea urmări îu fiecare mo
ment situația clasamente-! 
lor generale pe echipe.

® Față de marile con
cursuri atletice interna
ționale găzduite de fru- 
moșul stadion al Republi
cii (întrecerile din cadrul 
Jocurilor Sportive Inter- 

i naționale Prietenești din 
1953 și cele II ediții ale 
tradiționalelor noastre 
campionate internațional 
le) în care existau nu-i 
mai clasamente 
duale pe probe, 
aceasta Jocurile 
nice vor oferi spectatori-) 
lor bucureșteni —■ reciti 
noscuți ca iubitori și cu
noscători ai atletismului 
— o întrecere pe echipe 
la care participă cinci 
țări. Spectatorii bucureș
teni vor putea urmări cu 
mult interes nu numai 
lupta pentru cucerirea 
titlurilor de campioni bal- 
canici la cele 34 probe, ci 
în egală măsură și luptă 
care se Va da între echi
pele R.P. Bulgaria, Gre
ciei, Iugoslaviei, Turciei 
și R.P. Romîne pentru o- 
cuparea unui loc cît mai 
bun în clasamentele ge- 

nerale. In aceste condițiuni apare lim
pede că un singur punct, cît se acordă 
pentru locul șase, poate avea o impor
tanță deosebită în întrecerea echipelor.- 
Punctajul se va face astfel: locul I — 
6 p: 
locul 
va fi
V—4

individ 
de data' 

Balca-

locul H—5 p; locul III—4
VI—1 p. La ștafete'' punctajul 
dublu : locul I—12

P-
p :... locul

• Federația de atletism 
Bulgaria a comunicat ieri 
lor participanți la

din R. 
lista atleți- 

întrecerile dțlțt 
București. Prietenii noștri bulgari de-,
plasează echipe foarte puternice în 
jrunte cu campionii balcanici: Mihaif 
Bîcivarov, Luben Gurgușinov (15,87, 
m, anul trecut, la triplu salt). Todor, 
Artarski (anul trecut: 17,63 m la greuJ 
tale și 54,12 m la disc), Stoian StaR« 
kov (recordmanul Bulgariei ta decat
lon cu 6.746 p); Vesselina Kolarovăi

(Continuare în pag. a 7-a)

ȘT. PORECEANU

zele și încurajările lor vor fi pentru a- 
lergători semnul celei mai calde pre
țuiri pentru eforturile depuse in cei 
aproape 2.000 de km parcurși. Deci, pe 
inline 1

ȘT PORECEANU ÎNVINGĂTOR 
LA DEVA

/nainfea ultimelor două etape, I. Cosma și binamo 
continuă să conducă în clasamentele generale

SIBIU 11 (prin telefon de la trimi
sul nostru). — Mat sînt două etape 
(aproximativ 300 kilometri) și ediția 
1959 a Turului ciclist al R.P.R. va lua 
sfirșit. După o absență de două săptă- 
mini— timp în care au străbătut ma
joritatea regiunilor țării — alergătorii 
vor reveni duminică după amiază in 
Capitală, încheind astfel o competi
ție pasionantă. Cicliștii care la 30 au
gust au pornit să-și dispute întîie- 
tatea luptînd pentru cucerirea tricoului 
galben, au avut de înfruntat numeroa
se obstacole, inerente unei competiții de 
lung kilometraj. Cu voința, dîrzenia și 
puterea de luptă care-i caracterizează 
pe sportivi, ei au învins toate dificul
tățile și au ridicat disputa la un înalt 
nivel, cucerind astfel pe merit simpa
tia și aprecierile zecilor de mii de spec
tatori care i-au urmărit și încurajat 
de-a lungul întregului parcurs.

Cei mai aproape de victoria finală 
sînt sportivii dinamoviști. Ei dețin pri
mul loc în clasamentul general indivi
dual prin Ion Cosma și conduc cu au
toritate în întrecerea echipelor. Dar 
lăudabilă este și comportarea celor
lalți alergători, care au depus eforturi 
considerabile pentru animarea și dina
mizarea întrecerii.

Miine, cicliștii vor străbate din nou 
străzile Capitalei. Entuziaștii specta
tori care acum două săptămini s-au în
șirat pe traseul primei etape, vor ft 
jără.îndoială din nou pre2enți pe străzi 
pentru a-i saluta pe rutieri, iar aplau-

Alergată ieri pe distanța Timișoara-
Deva (160 km.), etapa a X-a a fost

i La sfîrșitul ultimei etape, cicliștii 
ajunși în Capitală vor străbate pînă 
la Stadionul „23 August" unde va 
avea loc sosirea, următorul tra
seu : Casa Scinteii-Arcul de Triumf- 
Calea Victoriei pînă la Casa Cen
trală a Armatei-Piața Universității 
Bd. Bălcescu-Bd. Ana Ipătescu-Bd. 
Ilie Pintilie-Șoseaua Ștefan cel 
Mare-Șoseaua Mihai Bravu — str. 
Maior I. Coravu — ocolirea sta
dionului și intrarea prin tunelul II.

Sosirea pe stadion se < va face în 
jurul orei 16,30.

deosebit de dură. Și, făcînd această 
afirmație, nu exagerăm cîtuși de puțin.

In timpul desfășurării etapei, după 
ce parcurseseră deja o porțiune de 
drum accidentat (Lugoj-Făget), aler
gătorii avut o surpriză neplăcută 
șl ert totul nedorită ; porțiunea dintre 
Făget și Ilia (șosea acoperită cu-pie
triș cotturos) a făcut ca în această e-

tapă să înregistrăm un număr foarte 
mare de defecțiuni, chiar mai multe 
decît cele înregistrate în etapa Reghiu- 
Cluj, alergătorii fiind supuși unor e- 
forturi intitile.Ar fi fost foarte bine 
dacă comisia de organizare ar fi găsit 
o formulă prin care să evite aceasta 
porțiune.

COSMA Șl BRAHARU 
SÎNT PRIMII CARE SPARG..

Startid s-a dat din Timișoara la ora 
12,30. Chiar de la plecare cicliștii în- 
tîmpină un obstacol obișnuit în acest 
tur: vîntul care bate puternic, cînd la
teral, cînd din față. La km. 12 înre
gistrăm prima defecțiune. Cel oprit pe 
marginea șoselei este tocmai 
rul tricoului galben. Iată o situație 
bună pentru cei ce îl urmează îndea
proape în clasamentul general care, 
sesizînd momentul, agită puternic plu
tonul. Cosma va schimba însă foarte 
repede bicicleta și după doi kilometri, 
alergînd cu peste 50 km. pe oră, va 
reintra în pluton. Apoi este rîndul lui 
Braharu să „spargă" dar mașina ate
lier a echipei C.C.A. este la post, ast
fel că el va reveni în curînd alături de 
principalii săi adversari.

Pînă la Lugoj nu vom mai înregistra 
nimic, deosebit. Sprintul din oraș re
vine lui Simion Ariton, urmat de I. Stoi
ca, Șt. Poreceanu și C. Moiceanu. De 
aici încolo începe drumul accidentat și 
plutonul se înșiră în monom pe o dis
tanță de aproape 1 kilometru. In cu-

rînd Ion Constantinescu va sparge iar 
cele 10 minute pierdute, pentru a re
para, îl vor scoate din primii 10 
sați în clasamentul general.

O EVADARE DE 32 KM.

claJ

purtăto-
Situația provocată de înșiruirea pili-, 

tonului este favorabilă evadărilor. Pri
mul care va sesiza acest lucru este 
Ion Angelescu care cu 10 km înainta 
de Făget fuge din pluton. După el por« 
nesc Braharu și C. Istrate. La Făget,- 
primul trece Braharu, urmat de An
gelescu și Istrate. La urcușul de la’ 
Coșevița (cel mai greu de pînă acum); 
cicliștii au de înfruntat o pantă deose
bit de dificilă (cu o înclinație neobiș-» 
nuit de mare și multe serpentine). 
Singurul care rezistă acestei evadări 
este Braharu și el 
de cățărare cu un 
nute. In urma sa, 
coperită cu piatră 
roasă a triat mult

va sosi la punctul 
avans de două mi- 
șoseaua îngustă a- 
măruntă și colțu' 

plutonul în care se
H. NAUM

(Continuare in pag. a 4-a)



BUCUREȘTI 500

Clubul sportiv „Cetatea Bucur11
Impresii și constatări 

de la Jocurile Sportive Internationale Sătești
a împlinit
Este firesc ca în aceste zile cînd ne 

pregătim să sărbătorim 500 de ani de 
da întemeierea frumoasei noastre Ca
pitale, să fi făcut o vizită la sediul 
clubului sportiv „Cetatea Bucur".

Situat chiar în inima Bucureștiului 
nostru de astăzi, sediul tînărului club 
sportiv „Cetatea Bucur" cunoaște o 
mare animație. Pe bună dreptate, în 
timp ce bătrîna noastră urbe se pre
gătește să serbeze la 20 septembrie 
aniversarea de 500 ani, clubul „Ce
tatea Bucur" își sărbătorea (chiar în 
ziua vizitei noastre) o aniversare:... 
un an de existență. Deci un bun prilej 
pentru o discuție recapitulativă cu to
varășii Ilie Gogu, responsabil organi
zatoric, și cu Tudor Niculescu, tehni
cian principal, asupra activității des
fășurate pînă acum.

Clubul „Cetatea' Bucur" constituie 
Sstăzi un pilon puternic al activității 
sportive din marele nostru oraș, re- 
prezentînd nu mai puțin de 80.000 sa
lariați ai sfaturilor populare și gospo
dăriilor comunale. Sportivi cu cele 
mai diferite profesiuni apără culorile 
acestui club în cadrul a 15 discipline. 
•Pe terenurile clubului răspîndite în în
treg orașul pot fi întîlniți, de pildă, 
mecanicui Al. Paraschiv, fotbalist, șo
ferul Ilie Nițu, trăgător, ing. Caius 
Miculescu, voleibalist, instalatorul D. 
Dragomir, luptător, laboranta Elena 
Roșu, handbalistă etc. Un număr de 
patru maești emeriți ai sportului 
(Ștefan Roman și Dumitru Medianu 
la volei, Aurora Popescu, Victoria Du
mitrescu la handbal), precum și 26 
de maeștri ai sportului completează 
cum nu se poate mai bine cartea de 
vizită a clubului, la fel ca și perfor
manțele obținute într-un timp așa de 
scurt: locurile 1 la handbal de sală 
feminin, rugbi (cat. B), polo (cat. 
B), un titlu republican la atletism 
(200 m plat) și 5 titluri de campioni 
republicani la natație, locuri fruntașe 
la iahting, cucerirea „Cupei 16 Fe
bruarie" la volei, a medaliei de argint 
în „Cupa Eliberării" la bascliet, locul 
I în faza internațională a „Cupei Vic
toria" la iahting, clasa star etc. De 
remarcat că echipa reprezentativă de 
volei a țării în „Cupa Continentelor" 
este formată pe scheletul acestui 
club (Șt. Roman, M. Rusescu, C. Mi
culescu, M. Ganciu și I. Pădurețu). 
In atenția antrenorilor clubului stă și 
creșterea elementelor tinere. O dove
dește nu numai existența celor două 
centre de tenis și baschet, ci și rezul
tatele obținute pînă acum de juniori: 
locurile 1 în campionatele republicane 
de canotaj academic (8-j-l și 4-ț-l 
schit băieți), trei finaliști la ultima 
«ediție a campionatelor republicane da

Citeva ore, pe terenurile de sport din Moreni
Asistam deunăzi, în spatele unei 

porți de fotbal, la Moreni, la o discu
ție însuflețită. Subiectul, vă dați 
seama, nu putea fi altul decît fotbalul. 
In primul moment însă, nu discuțiile 
— deși interesante — îmi atrăgeau lua
rea aminte, ci un om. Un om înalt, 
între două vîrste, al cărui cuvînt era 
iascultat cu respect de cei prezenți în 
micul nostru cerc. O figură foarte cu
noscută. Și, totuși, oricît mă străduiam, 
nn-i puteam.stabili identitatea. Văzînd 
că-1 fixez insistent, și, după aceea, 
aflînd că am venit cu treburi reporte
ricești prin micul orășel petrolist, to
varășul care-mi stîrnise atît de mult cu
riozitatea, s-a prezentat simplu:

— Herold e numele meu. Sînt fra
tele lui Costi. Semănăm, nu e așa? 
Marea mea pasiune este însă fotbalul, 
TP cînd el e cu baschetul. Așa că, ve
deți, ne deosebim destul de mult.

Așa l-am cunoscut, la Moreni, pe 
Gheorglhe Herold, inimosul activist 

-■obștesc pe tărîmul sportului, de la 
care am aflat multe lucruri interesante 
despre activitatea asociației Flacăra. 
. ...Morenii nu este un oraș mare. 
Este însă un oraș ai cărui locuitori 

"iubesc foarte mult sportul. Nu 
există antrenamente ale echipei de fot
bal ce activează în categoria B la 
care să nu fie prezenți și c.îteva sute 
de spectatori. Tenisul de masă este, 
de asemenea, la loc de cinste aci. Cei 

, peste 50 muncitori petroliști care acti
vează în această secție au motive să 
fie mîndri de activitatea lor: echipa 
fasociației Flacăra susține cu succes 
■meciuri în campionatul regional. La 
■fel și popicarii. Formația lor, care

Handbalista Elena Roșu, laborantă 
la întreprinderea de panificație „Stea
gul roșu", este una dintre sporti
vele de nădejde ale clubului sportiv 
„Cetatea Bucur". Fotografia noastră 
o prezintă intr-o atitudine caracte
ristică.

(Foto Gh. Dumitru)

PRINTRE SPORTIVII UNEI UZINE
Cind părăsești Bucureștiul, urmînd 

Șoseaua Giurgiului, zărești profilîn- 
du-se liniile elegante și sobre ale clă
dirilor Combinatului de cauciuc Jilava.

...Cîteva minute mat tirziu intrăm 
in „Cetatea cauciucului". In mijlocul 
impozantelor hale te simți mărunt și 
totodată mindru de creația semenilor 
tăi. Mașinile mari, pe lingă care oa
menii par minusculi, se pierd și ele, 
la rindul lor, in halele uriașe. Inima 
șt creierul lor — muncitorii — sini 
ta posturi și lucrează din plin.

Sectorul II. Majoritatea celor ce lu
crează aici sînt tineri. Pe unul din 
ei, Atanasiu Baltă, l-am găsit mește
rind la o presă de cizme de cauciuc. 
Maistrul Augustin Ciungan. un om mai 
in vîrstă, cu vorba domoală, se apro
pie de el: „Cum merge?", Tinărul îl 
privi vesel, răspunzindu-i parcă: bind 
Atanasiu Baltă este elev al școlii teh
nice de maiștri secția fără frecvență 
și face atletism de un an. Performan
țe? încă nut Dar, 16'32" pe 5000 me
tri e un debut care promite.

joacă tot în regiune. d‘ă adesea mult 
de furcă chiar și experimentaților po
picari din orașul Plosști. ,,La noi — 
ne spunea tov. Herold — toată lumea 
joacă popice". Dar, văzîndu-mi... reți
nerea. am fost invitat la clubul petro
liștilor. Și aci. ce să vezi: arena era 
înțesată de popicari. Am făcut și'cuno- 
ștințe. Gheorghc Burghelea, de pildă, 
un vrednic sudor, este și unul din cei 
mai buni popicari din Moreni.

— Ne petrecem frumos vremea — 
ne-a spus el după terminarea unei 
„manșe". ...Sportul a devenit priete
nul nostru drag.

In imediata apropiere a porcăriei, 
un bazin de înot, cu apă limpede, al
bastră. te îmbia să te arunci în el. 
Dar paică mai era loc? Petroliștii 
organizaseră concursuri de casă și se 
avmfan sprinteni pe undele albastie. 
.Mcigind apoi spre terenul de tenis 
l-am întîlnit pe mecanicul de între
ținere Vasile Bocini. ..Este unul din 
vechii noștri fotbaliști", ne spunea tov. 
Herold.

— Acum am pus ghetele in cui, ile-a 
mărturisit cu o umbră de melancolie 
în glas Vasile Bocini. Dar nu defi
nitiv. Antrenez voluntar echipa noastră 
de juniori și, de ce să ascund, am ob
ținut unele rezultate frumoase".

Viața sportivă pulsează în micul 
orășel înconjurat de sonde. Petroliștii, 
oamenii cărora Geo Bogza le-a cîn- 
tat suferințele cu un sfert de veac 
în urmă, muncesc cu drag și se 
bucură astăzi de viață. Iar sportul, 
necunoscut ’ de ei în trecut, le este 
astăzi un prieten de nedespărțit. A- 
ceasta face parte din marea prefacere 
a viefii și a omului pe care o trăiesc 
din plin si sportivii din Moreni

R. CĂLARAȘANU

activitate
box, locul secund la campionatele re
publicane de polo ș.a.

— Cum veți întîmpina aniversarea 
semimileniului orașului nostru? — am 
întrerupt noi expunerea palmaresului 
pe care ne-o făcea tehnicianul clu
bului.

— Ne-am alcătuit un program com- 
petițional festiv destul de bogat. Cele 
mai importante manifestații sînt 'gala 
de box din seara zilei de 19 septem
brie, pe stadionul Republicii, cu par
ticiparea cluburilor C.C.A., Aîetalul și 
Dinamo și concursul de tir la care au 
fost invitați cei mai buni trăgători ai 
Capitalei, ce se vor întrece pe poli
gonul nostru din Parcul de cultură și 
odihnă „I. V. Stalin".

La despărțire am mulțumit celor 
doi activiști pentru lucrurile intere
sante relatate în legătură cu existen
ța clubului și le-am urat din toată 
inima ca „Cetatea Bucur" să-și poată 
sărbători și el un... 500 de ani de exis
tență și activitate rodnică, așa cum 
o face în aceste zile Bucureștiul nos
tru drag...

Nu denarie de presă l-am găsit pe 
Constantin Dima. E brigadier la ate
lierul de garnituri presate. De nume
le lui sînt legate mai multe inovații. 
Acum, lucrează la o nouă inovație: 
un cuțit pentru tăierea inelelor de la 
20 mm la 1 m. Ce foloase va aduce? 
• Hminarea rebuturilor, economisirea 
for[ei de muncă și rapiditatea în ope
rații. Experiența sa, acumulată in cei 
oeste 35 de ani de muncă în „tainele'' 
cauciucului o împărtășește cu drag ti
nerilor și nu de rare ori e căutat pen
tru un sfat... De la „nea Dinu" poți 
afla multe. Mi-a povestit că are șase 
copii. Toți au făcut școală prin grija 
regimului democrat-popular.

— Ce profesie au?
— Am în familie o doctoriță, un 

contabil, două felcerițe, un agronom..
— Și ultimul?
— Mezinul e învățător.
Putea visa altădată un muncitor 

așa ceva: șase copii și toți să-si ter
mine studiile 1 Nici gind.

In atelierul de curele trapezoidale 
l-am cunoscut pe Ion Enea, membru ai 
echipei de fotbal. Zilnic el își depă
șește norma, fapt pentru care mai
strul său nu pregetă să-l laude: 
„Bun muncitor, bun sportivi". De Toma 
Sioian, unul dintre cei mai buni șa
hiști din fabrică mi-a vorbit o femeie 
cu ochii mari și vioi, nor mat oare in 
secția a 111-a: „Soțul meu e ca orice 
om, pînă nu aude de șah, că apoi... 
uită de toate". Era veselă. I s-a co
municat că în curînd se va muta 
intr-un apartament nou la Floreasca. 
Nu era singura în fabrică care a pri
mit această veste.

Din carnetul corespondentului
Sportul în gospodăria colectivă 

din Gîngiova

Nu cu mult timp în urmă, colecti
viștii din Gîngiova, raionul Gura Jiu
lui, și-au pus în gînd să-și formeze 
o puternică asociație sportivă, Spri
jiniți de organizațiile de partid și 
U.T.M, cît și de conducerea gospo
dăriei, care le-a asigurat echipamen
tul și materialele necesare, tinerii din 
această colectivă au început cu . în
suflețire antrenamentele — sub su
pravegherea tov. Grigore Toloi — la 
oină, volei, fotbal și popice. Și rezul

tatele n-au întîrziat să se arate. In 
cadrul campionatului raional, echipele 
G.A.C. „Partizanul" din Gîngiova au 
ocupat primul loc la volet și locul 2 
la fotbal. Un frumos succes l-au ob
ținut jucătorii de oină, care au deve
nit campioni regionali, întrecînd în 
finală cunoscuta formație „Recolta" 
Boureni cu scorul de 9—4. Cei mai 
vrednici sportivi ai gospodăriei * sînt 
colectiviștii Grigore Marin, ‘Ștefan 
Mirca, 1. Grînaru, brigadierii Ștefan

Delegația țării noastre care a 
Jocurilor Sportive Internaționale 
lunii august la Pleven (R.P. Bulgaria),

In dorința de a înfățișa cititorilor 
noștri amănunte de la cea mai impor
tantă competiție internațională a spor
tului sătesc, am stat de vorbă cu 
tovarășul Constantin Oprițescu, șeful 
sectorului educație fizică de mase din 
U.C.F.S., unul din conducătorii dele
gației noastre.

— Cum apreciaii rezultatele ob
ținute de sportivii noștri ?

— Ne-am înapoiat de la Pleven cu 
22 medalii: 4 de aur, aduse de Olim
pia Cataramă, Zoltan Vamoș (2) 
și Eugen Ducu, 11 de argint și 
7 de bronz. După cum vedeți, un 
bilanț satisfăcător, care ne-a situat 
în clasamentul general pe locul 4, 
după U.R.S.S., R.P. Bulgaria, R.D. 
Germană și înaintea R.P. Polone, R.P. 
Ungare și R.P.D. Coreene.

— La ce nivel s-au situat în
trecerile ?

— La atletism (în special), ciclism 
și lupte, concurenții au demonstrat o 
înaltă valoare, reflectată de altfel și 
de rezultatele tehnice. Sînt, desigur, 
în asentimentul tuturor apreciind că

Am mai întîlnit sportivi și în alte 
secții: ciclistul Anghel Chiriaci, fotba
listul Mihail Găiețeriu, sudor, turistul 
Constantin Siliște, șofer, fotbalistul 
Lucian Maier, muncitor in sectorul IV 
și încă mulți alții... Despre toți am 
auzit numai cuvinte de laudă

Primul lucru care mi-a atras aten
ția cind am intrat la comitetul de în
treprindere, au fost citeva ilustrate 
atunci sosite cu poșta. Altele mai 
vechi stăteau sub sticla biroului. Ele 
arătau că și in acest an muncitorii 
combinatului și-au petrecut concediile 
in diferite stațiuni balneare și clima
terice din țară. O privire fugară asu
pra numelor și localităților: Nicolae 
Mihai — Eforie. Ancu Anica — Pre
deal, Ana și Petre Dragomir — Tuș- 
nad, Constantin Floarea — Vatra 
Dornei. Acolo l-am „cunoscut" și pe 
inginerul Nicolae Zamfir. Scrisese din 
Techirghiol. Privind ilustrata, tovară
șul Lemîndroiu, președintele comitetu
lui de întreprindere, mi-a spus: „Are 
o inovație la care lucrează în prezent 
Va înlocui pînza „carna" cu cablu 
de sîrmă. Economiile vor fi aprecia
bile, însumînd în jurul a 20.000 m p 
lunar".

Tirziu am părăsit uzina din margi
nea Bucureștiului. Intrase la lucru 
schimbul doi. Forțe noi au luat 
loc lingă mașinile care nu s-au 
oprit nici o clipă. Ele vor pro
duce tot mai multe produse, mai 
bune, mai frumoase, contribuind din 
plin la construirea vieții de mîine, a 
socialismului, in patria noastră.

OTTO BENKO '

Boiangiu și Firu Radu, care participă 
cu regularitate la antrenamentele sec
țiilor respective.

CAROL BORA

Noi baze sportive prin muncă

voluntară

© De cîteva zile a fost dată în fo
losință la Orașul Stalin o nouă bază 
sportivă care aparține asociației spor
tive Voința și cuprinde un teren de 
baschet și unul de volei. La amenaja
rea acestor terenuri s-au prestat 1624 
ore muncă voluntară.

© Personalul medico-sanitar al 
spitalului raional Segarcea a răspuns 
cu entuziasm chemării comitetului de 
instituție, de a amenaja în curtea 
spitalului un teren de volei. Recent 
a fost inaugurat acest teren, iar a 
cum aproape în fiecare zi au loc aci 
întreceri de volei.

• La Oțelul Roșu, în spatele școlii 
profesionale siderurgice au început 
de curînd lucrările de construire a 
unei baze sportive. Pînă în prezent 
s-au efectuat circa 15.000 ore' muncă 

luat parte la cea de a IV-a ediție a 
Sătești, desfășurată spre sfîrșitul 
s-a înapoiat în țară zilele trecute.

valoarea jocurilor a crescut simțitor 
de la o ediție la alta.

— Cînd și unde se va desfă-1 
șura ediția următoare ?

— In ședința din 31 august, la 
care au participat delegați ai tuturor 
țărilor, s-a căzut de acord ca Jocurile 
Sportive Internaționale Sătești să se 
desfășoare pe viitor din doi în doi 
ani. La conferința care va avea loc 
la anul în Uniunea Sovietică va fi 
stabilită și țara care va organiza în 
1961 cea de a V-a ediție. După cît 
se pare, ediției următoare i se va 
da o amploare deosebită, în progra
mul jocurilor urmînd să fie incluse 
și alte discipline sportive ca voleiul, 
baschetul, boxul, halterele etc.

— După cite știm, delegația 
noastră și-a prelungit șederea cu 
cîteva ziie în R. P. Bulgaria.

— Da. La invitația organizatorilor 
am vizitat o serie de orașe și co
mune din țara vecină și prietenă. In 
afară de Pleven unde ne-am petrecut 
cea mai mare parte din timp, am 
mai vizitat vestita comună Grivița, 
orașul Vidin, Dimovul, o comună ca- 
re-și trage numele de la eroul legen
dar Dimov, conducător al mișcării de 
partizani în cel de al doilea război 
mondial, Novo Selo, Gimzovo etc. 
Pe oriunde am trecut am simțit din 
plin dragostea poporului față de Re
publica noastră. De asemenea, nu gă
sesc cuvintele potrivite care să ex
prime entuziasmul din timpul înti 
cerilor, prietenia care s-a legat ș. 
mai mult între sportivii satelor din 
R.P Bulgaria, U.R.S.S., R.D. Germană, 
R.P. Ungară, R.P. Polonă, R.P.D. Co
reeană și R.P. Romînă.

Astăzi și miine, la Constanta

Finalele concursului 
republican de atletism 

al școlilor sportive U.C.F.S.
Stadionul ,,1 Mai" din Constanța va 

găzdui, începînd de astăzi după-amia- 
ză, finalele concursului republican de 
atletism al școlilor sportive U.C.F.S,

Concursul se anunță deosebit de in
teresant, dacă ținem seama atît de for
ma buna în care se află numeroși co1 
curenți, cît și de echilibrul valor»- 
dintre echipele competitoare. Este su
ficient să amintim că pentru cucerirea 
primului loc pe echipe concurează — 
cu șanse foarte apropiate — nu mai 
puțin de 5 reprezentative de școli. 
(București, Arad, Tg. Mureș, Orașul 
Stalin și Constanța).

Primii clasați individual la fiecare 
probă și echipa clasată pe primul loc 
vor primi titlul de cîștigători ai con
cursului republican al școlilor sportive 
U.C.F.S. pe anul 1959. In același timp, 
federația romînă de atletism care or
ganizează aceste finale (cu sprijinul 
comisiei regionale de atletism a 
U.C.F.S. Constanța) va acorda nume
roase premii concurențilo» și echipe
lor cu cele mai bune performanțe.

voluntară. In această acțiune s-au 
evidențiat în mod deosebit muncitorii 
de la secțiile oțelărie, transporturi, 
laminare la rece și laminare de 
profile.

C. GRUIA, M. LUPESCU, 
ROMULUS și ZENO RADU

O competiție polisportivă
în raionul Tg. Mure;

Consiliul U.C.F.S. al raionului Tg. 
Mureș organizează în fiecare an o 
competiție polisportivă rezervată echi
pelor ‘sătești din raion la fotbal, vo
lei și atletism. Anul acesta participă la 
această competiție1 un număr de 75 
echipe. In prima etapă formațiile „Gri- 
vița Roșie" Sîntana de Mureș, Priete
nia „Gh. Doja", „Viața Nouă" Ciba Ni- 
colești, „înțelegerea" Gălățeni, „îna
inte" Satul Nou și Stăruința Găiești, 
au obținut victorii la toate cele trei 
discipline sportive.

ION PAUȘ
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mult la porțile...

Reportaj din cartâer

în
o-

săptămîni 
un ziarist

Una din cele mai vii mărturii ale dezvoltării pe care Ș< 
cunoaște Bucureștiul nostru drag în anii puterii pro pul are, 
oferă cartierul Floreasca. Aproape peste noapte in această parte: 
a Capitalei a răsărit un adevărat orășel, cu zeci fi zeci 'der 
blocuri noi, date în folosința oamenilor muncii.

Ri- '

Canoea se odihnește undeva pe 
matul lacului. Sănducu are de 
făcut tăticului o... confidență. 
Să nu-i stingherim...

Sănducu n-a împlinit trei ani
șori. Ii privește pe oaspeți plin 
de curiozitate și cu... reproș (ce 
rău ne pare că, în drum, nu 
ne-am oprit la o... cofetărie!) 
O fotografie, două, și totul se 
rezolvă cu Ismailciuc-junior. Cu 
tatăl, e mai greu! Cine îl cu
noaște mai bine pe „Senia" știe 

în locul unui interviu, Simi- 
.1 Ismailciuc preferă oricînd un 

ceas de pescuit la umbra sălci
ilor. Dar, n-are încotro 1 Și, în 
timp ce Sănducu s-a așezat cu
minte pe un scaun și... ascultă, 
ne gîndim pentru o clipă la... 
peștii care pentru cîteva cea
suri au scăpat de undița iscu
sitului fiu al Deltei.

Ne-am hotărît. Un reportaj 
fără statistici. Fără „palmare
sul" gazdei noastre de astăzi. 
Nu de alta, dar am irosi tot 
spațiul. Poate, nici nu ne-ar a 
junge. Și, apoi, cine nu știe că 
Simion Ismailciuc este campion 
olimpic, mondial și european ?

începutul a fost ca cel al 
multor sportivi din zilele noas
tre. A văzut un meci de... rugbi 
și a început să joace. Talonerul 
Ismailciuc nu se împăca prea 
mult cu gazonul stadionului. II 
chema lacul cu străveziul apelor 
sale. II chema barca în care își 
-“trecuse anii copilăriei, acolo 

Chilia Veche, pescuind prin 
bălțile Caraormanului. Cîndva. 
cînd Sănducu o să crească mai 
mare, „Senia" îi va povesti și 
lui cum s-a chmuit bătrînul Ar- 
timov și chiar el pe la cherha- 
nagii satului. Va afla atunci 
Sănducu că, o dată, a existat 
o împărăție cu oamenii cei mai 
săraci, cei mai oropsiți. împă
răția păsărilor și a peștelui. 
Delta Dunării. Și, va privi Șăil- 
ducu viața cea nouă de astăzi a 

fost ca cel al

o- 
a-

apă ? 
de
a

m.

fotbal

pescarilor și va asculta, pe ma
lul Dunării, cîntece vesele.

...începutul anului 19531 Pe 
atunci, canoele (nu existau de
cît cele de turism) cîntăreau 
cam... 50 de kilograme. In cîte
va luni s-au schimbat însă mul
te. Au început să se organizeze 
concursuri, chiar campionate 
republicane. Ismailciuc n-a aș- 
teotat prea " . ț"
consacrării. Campion la dublu 
în 1953 și de-atunci cîștigător 
în majoritatea probelor la care 
a luat parte, s-a afirmat curînd 
ca unul din cei mai mari cano- 
iști ai lumii. Fiecare concurs, 
o victorie. Nenumărate amintiri. 
Zeci de trofee...

Din Delta Dunării, pe podiu
mul învingătorilor la Ballarat, 
în îndepărtata Australie. Din

întinsul lacului...In plin efort, pe
Delta Dunării, la Gând, în 
orașul florilor. Din Delta Dună
rii, pe malul Vltavei, la marea 
întrecere a canoiștilor din lu
mea întreagă. Din Delta Dună
rii, la Duisburg, pe malul Rhi- 
nului... Sînt doar cîteva frag
mente dintr-o minunată poves-' 
tire. Cîteva popasuri din viața 
marelui campion 1

—- îmi este dragă canoea 
care îmi amintește de bătrîna 
noastră lotcă pescărească. Sînt 
fericit că — asemenea tuturor 
celorlalți sportivi ai patriei — 
am asigurate toate condițiile pen
tru a mă pregăti, pentru a în
văța, ne-a spus Simion Ismail- 
ciuc.

Cît-eodată, Sănducu și mama 
lui, Viorica, zăbovesc vreme de 
un ceas-două, pe malul Snago- 
vului. Undeva. în mijlocul apei, 
pagăea lui „Senia" se afundă 
puternic. Campionul lumii se 
antrenează cu o conștiinciozi
tate exemplară. Aproape... 400 
de kilometri parcurși cu canoea, 
în fiecare din lunile de vară, 
sute de kilograme ridicate în 
fiecare zi, crosuri, gimnastică... 
Măiestria sportivă se cucerește 
greu, dar și mai greu se păs-

ION POPESCU, BUCUREȘTI. - Am 
citit cu mult interes scrisoarea Dv. 
în legătură cu cuplajul fotbalistic 
de duminica trecuta. Aveți perfecta 
dreptate să fiți supărați pe fotbaliș
tii noștri, sau mai bine zis pe unii 
dintre ei. In ce privește propunerile 
pe care le faceți, ele sînt în cea 
mai mare parte juste și le-am trans
mis, la rîndul nostru, forurilor de 
resort. Apreciem interesul pe care îl 
manifesta j pentru bunul mers al fot
balului nostru, interes ilustrat și prin 
cuprinzătoarea scrisoare pe care ne- 
ați trimis-o.

CRISTINA CRIȘAN, ORAȘUL STA
LIN. - li puteji scrie lolandei Balaș 
pe adresa ziarului nostru. Scrisoarea 
îi va parveni în cel mai scurt timp.

SEBASTIAN POPA, CONSTANTA. 
Fotbalistul Tema, de la Farul, ă ju
cat o vreme la Dinamo București și 
la Progresul București. De acord cu 
Dv.: este un fundaș bun, cu forjă 
și viteză. Depinde de el, de conștiin
ciozitatea cu care se va pregăti, 
dacă selecționerii se vor gîndi din 
nou la dînsul atunci cînd vor alcătui 
loturile naționale. Cînd a fost ca-

un campion
deosebite. Ai văzut poate și in
signa aceea, păstrată de ase
menea cu multă grijă. I-a fost 
acordată tatălui tău o dată cu 
titlul de maestru emerit al spor
tului. Simion Ismailciuc este a- 
preciat și iubit de mulți oameni 
din țara noastră. Uniforma a- 
ceea frumoasă cu grade de lo
cotenent major ne amintește și 
de succesele campionului olim
pic, mondial și european în 
munca sa profesională. Acesta 
este tăticul tău, Sănducule. Să 
fii mîndru de el. Așa cunt sîn- 
tem și no:...

DAN GIRLEȘTEANU

trează. Mai ales 
de ani.

„.Cu cîteva 
urmă, la Wedau, 
landez îl întreabă pe proaspă
tul campion european: „Crezi 
că vei cîștiga la Olimpiadă?". 
M-a surprins plăcut răspunsul 
canoistului nostru: „Să vedem 
cine va fi mai bun pînă atunci. 
Noi avem în țară mulți ca- 
noiști de valoare..." Gîridurile 
lui Ismailciuc se îndreptaseră 
către Igor Lipalit, Leon Rot- 
man, Filip Serghei...

★
Tăticul tău, Sănducule, este 

unul din cei mai mari sportivi 
ai țării noastre. Unul din cei 
mai valoroși canoi.ști ai lumii. 
Ai văzut că uneori. în zile de 
sărbătoare, mămica ta îi prinde 

lui „Senia" o panglică frumoa
să, scumpă, pe reverul hainei. 
Este „Ordinul Muncii" clasa a 
11-a, decorație pe care tăticul 
tău a primit-o pentru merite

Umor

Cxagerescu pleacă în excursie...
Exagerescu pleacă în excursie 

pe munte. Și grijuliu ca întot
deauna, iată ce-și ia

1. Două blocuri 
(Dacă apa de la 
rece ?).

2. Un serviciu de 
tru 6 persoane. (Poate se întîl- 
nește pe munte cu tot atîlia 
prieteni și-i invită să ia masa 
cu el).

3. Una damigeana cu vin și
5 sifoane. (Tot în scopul de mai 
sus. Că doar mîncarea fără bă
utură nu merge!).

4. Una saltea, una plapomă, 
una pernă. (Există și la caba
nă, dar el nu poate dormi decît 
în așternut propriu. Studioul 
nu-1 ia, că... iese greu pe ușa 
casei).

cu el: 
de gheață 
izvor nu-i

re

tire

zul - în 1955 - a și jucat în prima 
echipă a țării, într-un meci cu 
prezentativa R. P. Polone.

ARTUR BANCEA, LUGOJ. - 1) Pa- 
raschiva, de la Minerul Lupeni, 
40 de ani. Dintre fotbaliștii angre
nați încă în activitatea competiționa- 
lă esto cel mai vîrstnic. 2) Săritorul 
John Thornes s-a restabilit după ac
cidentul suferit în iarnă. Ultimul lui 
rezultat - la antrenament - 2,08 m.

ONORIU MAIOR, REGHIN. - „Va
rietatea" publicată de ziarul nostru 
săptămîna trecută v-a... contrariat : 
e vorba de golul înscris do porta
rul echipei sovietice ,)Avangard". La 
un contra-atac al echipei adverse, 
acesta a prins mingea și a degaja-

SFIRȘIT DE VACANTA

bal-

s-au 
teiul 

că

asfaltul, 
două 

am 
Jean

De vreo doi ani, fratele meu 
s-a mutat pe strada Jean Texier. 
In casă nouă. Lîngă sala Flo
reasca. La doi pași. II vizitez tot 
mai des. Mă simt ca acasă. 
Poate chiar mai bine. Vara tre
cută a fost o adevărată desfă
tare. Succesiune de parfumtiri 
vegetale. Lacul —• aproape. Li
niște. In ceasurile, de arșiță — 
lectură în voie, în umbra 
conului.

Intre timp lucrurile 
schimbat însă. E drept că 
s-a dăruit iarăși străzii și 
lacul mi-a părut și mai aproape, 
dar... am pierdut liniștea. Mo
tivul ? Asfaltul.

Intr-o bună zi, cam pe la 
sfîrșitui iernii, peste fagurii pa
vajului s-a așternut 
Probabil în cinstea celor 
blocuri noi din colț. Așa 
pierdut liniștea. Strada 
Texier a devenit foarte curînd itn 
adevărat... „complex sportiv". 
In capătul dinspre Dorobanți — 
doi copaci poartă povara coșuri
lor de antrenament. Cam pe la 
mijloc se întind terenurile de 
tenis cu plasă de cretă, iar în
spre calea Floreasca, în fața 
casei cu balcon — aici e... ne
norocirea — terenul de fotbal.

De vreo două luni „terenul" 
nu mai are clipă de răgaz.

una din

(Să aibă 
la siesta

5. Masa de ping-pong. (Pe 
munte trebuie să te distrezi).

6. Radio-ul și pick-up-ul. (Să 
aibă muzică la discreție).

7. Lada cu unelte radio-elec- 
trice. (Dacă Se strică 
cele de la punctul 6).

8: O ladă cu cărți, 
ce alege pentru citit, 
de după masă).

9. Cele 5 albume cu 
din copilărie. (Uneori, 
te, te cuprinde nostalgia).

10. Aparatul de fotografiat și 
instalația de developare a fil
melor. (Să-și dea seama pe loc 
dacă sînt reușite pozele ce le 
face pe munte. Dacă nu, să facă 
altele).

fotografii
pe mun-

t-o departe în teren. Mingea a ajuns 
la poarta cealaltă și, luînd o tra
iectorie curioasă, l-a depășit pe por
tar și... a intrat în plasă. Dv. vă 
manifestați surprinderea că arbitrul 
a acordat gol valabil: ,,dupâ cîte 
știu, conform regulamentului, o min
ge degajată de portar trebuie să mai 
fie atinsă de un jucător, pentru ca 
golul să devină valabil". Acest lu
cru este perfect adevărat, atunci cînd 
e vorba de lovitura de repunere a 
mingii în joc (autul de poartă), care 
e o lovitură liberă INDIRECTA. Atî- 
1a vreme însă cît jocul n-a fost în
trerupt, șutul portarului are aceeași... 
valabilitate ca al oricărui jucător de 
cîmp. Ceea ce nu înseamnă, totuși 
că înaintașii trebuie să-și... pună nă
dejdea în acest lucru !

MIRCEA HERESCU, IAȘI. - Cîștigă- 
toru! „Turneului Candidaților" la șah 
se va întîlni cu Botvinik, pentru titlul 
da campion mondial. In actualul tur
neu, fiecare jucător are de susținut 
cîte 4 partide cu fiecare dintre cei
lalți participant, adică un total de- 
28 partide.

LON POȘTAȘUL 

fil- 
Cît 
ale

Jocurile de „divizie" alternează 
cu cele „internaționale". Rînd 
pe rînd Sandu, Romică, Bombi, 
„Grasu" și toți ceilalți devin Pa- 
raschiva, Tătaru, Macri, Cio- 
sescti.

Balcoanele se umplu ca-n 
mele neo-realisle italiene, 
ai clipi, fețele încruntate 
spectatorilor în pijama prind să 
zîmbească. Și jocul continuă. Cu 
furie. Și chiote.

Nimic nu întrece însă parti
dele... internaționale. Toate se 
dispută în preajma jocurilor rea
le. Acum o lună și mai bine 
Sandu devenise Metreveli, Ro- 
mică-Razinski, Bombi-Oaidă, 
iar „Grasu“-Caricaș.

Avanpremiera Romînia-Polo- 
nia a fost reluată luni cu un 
spectacol de gală, în cinstea 
toriei. După lungi dezbateri 
rius a cucerit numele Iui 
dea.

Acum cîteva zile, cînd 
ațipesc, am fost trezit de jocul 
Romînia-Bulgaria. Din pricina 
inovației. Primul joc cu crainic- 
reporter. „Ne aflăm pe gardul 
imobilului Jean Texier 20 A. 
Peste citeau minute vom începe 
transmisia meciului Romînia- 
Bulgaria in cadrul prelimina- 

■ tiilor...".
In cîteva clipe jocul începe. 

Crainicul are stofă: „Mingea se 
găsește la Rakarov, care pasea
ză lui Coleo. Intervine insă 
„Grasu". Contraatacul echipei 
noastre il găsește in poziție de

vic-
Ma-
Dri-

să

VARIETATI
Fotbal în... transa

Nu de mult, presa occiden
tală relata știrea (senzațională, 
bineînțeles) că echipa engleză 
de categorie inferioară Glouce
ster City a angajat pentru an
trenamentul jucătorilor săi un... 
hipnotizator. Acesta face cu 
fotbaliștii adevărate ședințe de 
magnetism, pretinzînd că le 
insuflă pe căi „oculte" cuno
ștințele tehnice, tactice și con
diția fizică necesară... Pînă a- 
cum, conducerea clubului este 
perfect mulțumită de noul an 
trenor-hipnotizator și pune pe 
seama sa o serie de succese 
repurtate în ultimele meciuri.

Federația de specialitate este 
însă de altă părere. Sezisat de 
agitația produsă în cercurile 
fotbalistice engleze în jurul a- 
cestui fapt, forul respectiv a pus 
în vedere clubului Gloucester că 
accesul pe teren al hipnotizato
rului în chestiune este interzis !

Clubul nu vrea însă să renun 
țe la magician. In acest scop a 
fost depusă la federație o cerere 
de legitimare a sa ca... jucător. 
Aceasta în ciuda faptului că hip
notizatorul și-a . sărbătorit de 
curînd a 68-a aniversare...

Loviturile de picior ale lui 
Don Clarke

Turneul selecționatei de rugbi 
Marii Britanii fntreprinș îfl

șut pe Sandu Tătaru, care tră*  
ge mult, mult peste mașina std+ 
ționată in dreptul casei cH 
trepte...". I

•
... în Uniunea Sovietică jocul 

de handbal este practicat de 
aproape 150.000 sportivi? 
Printre aceștia se află 77 de 
maeștri ai sportului și peste 
20.000 sportivi clasificați.

... în Franța are loc în fie
care an un tradițional campio
nat de înot al... boxerilor? 
Desfășurat anul acesta la Pa
ris, campionatul, la fel ca și 
anul trecut, a fost cîștigat de 
Maurice Ozell, care a parcurs 
distanța de 50 m în 32,1 sec.

... napolitanul Cezare Oljai 
a stabilit de curînd un record 
mondial la înotul sub 
Folosind un nou aparat 
xigen, înotătorul italian 
tins o adîncime de 131,35

... In campionatul de 
al Argentinei se acordă o Cupă 
a... disciplinei? Cum compor
tarea sportivă este o ■ excepție 
în fotbalul argentinian, fede
rația de specialitate din aceas
tă țară a instituit un trofeu pe 
care-1 acordă la fiecare sfîr.șit 
de sezon pentru echipa cea mai 
disciplinată.

Jocul continuă în același tem*  
po susținut. Sarcinile pe posturt 
(vorbea nu știu cui I) nu prea 

sînt respectate, dar schimbul d<£ 
locuri e derutant. <

Crainicul s-a „încălzit" șî 
trece la reportajul de culoare i, 
„Mingea ajunge la Nelu careț 
trage in... bordură. Printr-u» 
reflex extraordinar, bordura 
trage tu boltă in balconul Texier 
20...

Cobor în stradă. Intru în po
sesia mingii. Copiii mă înc.on-< 
joară. Caut să par autoritar.

— De ce jttcați pe stradă ? 
Palatul Pionierilor vă așteaptă...-

— Oho III — îmi răspund toți 
în cor. Mergem. Dar seria noas
tră de sport e numai o dată 
săplămîuă.

— Iar la asociații ?
— încă de două cri.
Mă dau bătut Totuși ti 

tneninț:
— Să știți că vă dau la ziar !t
— De ce, nene ? Tocmai acum 

cînd mai avem cîteva zile de 
vacanță ? Las-că vine iarna șî 
scăpați de noi. Ne ducem cui 
toții la bazin. La înot.

— Și nu vă mai prind pe-aiciJț
— Nici gînd I Poate așa odă-j 

tă. cu hoctieiul, după teze, dac-jț 
Ii polei...

l

al

IOAN CH1RILA j

îndepărtata Nouă Zeelandă nd 
s-a soldat numai cu repetate în*  
frîngeri ale echipei oaspe. Re
zultate mai importante par să 
fie obținute nu pe teren, ci în 
jurul mesei rotunde, la care att 
luat loc reprezentanți ai Federa
ției internaționale, discutînd 
eternele probleme de modificare 
a regulamentului de rugbi, perG 
tru a face jocul mai deschis, 
mai dinamic.

Un punct pe ordinea de zî,- 
care are foarte bune șanse de 
a întruni acordul participanților,, 
este o schimbare în pu-nctajtiD 
actual. Se propune ca loviturii 
de pedeapsă să nu i se acorde 
decît 2 puncte. Aceasta ar da' 
precădere „încercării", mult mai 
greu de obținut și — evident —? 
mai spectaculoasă. U

Propunerea vine din partea! 
delegației engleze și design? 
va bucura de o bună primire 
din partea tuturor iubitorilor de 
rugbi. „Gurile rele" spun însă 
că cel care a provocat această 
înnoire! este.... fundașul neozee
landez Don Clarke. Acesta a 
marcat nu mai puțin de trei lo. 
vituri de pedeapsă' în cursul 
unuia din recentele tost-meciuri, 
schinibînd scorul din 17—9 peni 
tru oaspeți în 18—17 pentrțj 
gazde-țAșa



Au început campionatele republicane de seniori la natație

Numeroși tineri calificași în finale
Azi și mîine: efcpa a lll-a 

in campionatele republicane de handbal

lngrid Wâchter (Știința Buc.), demnă reprezentantă a tinerei generații 
finalele probelor 400 m liber și 100 mde înotători, s-a calificat ieri în 

spate.
Ieri dimineață au început la ștran

dul Tineretului din Capitală întrece
rile celei de a Xll-a ediții a campio
natelor republicane de seniori, la înot 
și sărituri. Pentru finalele probelor 
care au figurat pe programul primei 
zile de concurs s-au calificat urmă
torii înotători: MASCULIN : 100 m 
fluture: Al. Popescu (Dinamo Buc.) 
1:11,7; M. Olaru (Știința Buc.) 1:12,7; 
Șt. Ionescu (C.O.A.) 1:14,1; N. Bur- 
dujea (O.G.A.) 1:14,2; V. Medianu 
(Get. Buc.) 1:15,6; I. Măriuță (Știin
ța Buc.) 1:17,5; 200 m bras: M. Mi
trofan (Cet. Buc.) 2:49,0; A. Oanță 
(C.S. Oradea) 2:51,0; T. Rînea (Spar- 
iac Buc.) 2:52,6; Al. Schmaltzer 
(C.G.A.)- 2:54,0; I. Kovacs (G.F.R. 
Cluj) 2:55,7; I. Condiescit (G.G.A.)
2:55,7; V. Ștefănescu (Știința Buc.) 
2:56,5; 1500 m liber: Șt. Ionescu
(C.C.A.) 20:38,4; C. Mocanu (Rapid 
Buc.) 20:39,0; L. Daroczi , (Știința
Cluj) 20:48,8; V. Ștefănescu (Știința
Buc.) 21:11,5; G. Ligner (Olimpia
Reșița) 21:46,2; Șt. Mihai (Cet. Buc.) 
21:54,6; M. Căprărescu (O.C.A.) £2: 
08,5; FEMININ: 400 m liber: lngrid

Wâchter (Știința Buc.) 6:00,0; Mar
gareta Wittgenstein (Cet. Buc.) 6: 
00,2; Vasilica Iurciuc (Dinamo Buc.) 
6:02,7; Ana Grigoraș (Rapid Buc.) 
6:11,5; Cristina Bauer (Voința Timi
șoara) 6:15,2; Henriette Țincoca 
(C.C.A.) 6:16,7; Ditta Langer (Olim
pia Reșița) 6:19,8; 100 m spate: Ma
ria Both (C.S. Tg. Mureș) 1:17,0; 
Eva Banfi (C.F.R. Cluj) 1:18,4; In
grid Wâchter (Știința Buc.) 1:21,2; 
Henriette Țincoca (C.C.A.) 1:23,3;
Ildiko Csordas (C.F.R. Cluj) 1:25,4; 
Maria Dan (Rapid Buc.) 1:27,3; Mar
gareta Wittgenstein (Cet. Buc.) 1:29,0;

După-amiază: MASCULIN. 100 m 
liber: Em. Voicu (Cet. Buc.) 1:00,5; 
O. Ciorbă (C.C.A.) 1:00,9; G. Blajec 
(O.C.A.) 1:01,1; N. Rujinski (C. S. f 
Oradea) 1:01,5; C. Cliirvăsuțâ (Știin
ța Buc.) 1:02,1 ; C. Mocanu (Rapid 
Buc.) 1:02,2; I. Ctilineac (Dinamo 
Buc.) 1:02,4. 200 m fluture : Al. Popescu 
(Dinamo Buc.) 2:50,0; M. Olaru 
(Știința Buc.) 2:53,7; V. Medianu 
(Cet. Buc.) 2:54,1 ; I. Nagy (C.C.A.)

3:00,4 ; A. Katona (VoințaCluj) 3:04,6, 
N. Burduja (O.C.A.) 3:06,4 < O. De- 
metrescu (C.O.A.) 3:11,9) 100 tu
spate: L. Daroczi (Știința Cluj) 
1:09,1 ; D. Caminschi (Știința Buc.) 
1:10,3) I. Nagy (C.C.A.) 1:14,9; R. 
Botz (Voința Tim.) 1:15,7; M. Cer
chez (C.C.A.) *1:16,1  ; I. Miscernov 
(C.C.A.) 1:16,2; Șt. Steflic (C.C.A.) 
1:17,0, FEMININ. 100 tn bras: Sanda 
Iordan (Dinamo Buc.) 1:28,5; Helga 
Boicehovski (Știința Buc.) 1:28,9; 
Măriuca Rotarii (Rapid Buc.) 1:32,5: 
Helga Geiser (Știința Buc.) 1:32,5 
Iudith Orosz (Știința Cluj) 1:33,4; Lia 
Nedelea (Știința Buc.) 1:33,6; Floren
tina Ramb'osec (C. S. Școlar) 1:34,0; 
100 m fluture : Nicoleta Ștefănescu 
(Rapid Buc.) 1:22,4; Elisabeta Bratu 
(Rapid Buc.) 1:25,3; lngrid Rothe 
(Știința Buc.) 1:27,2; Vasilica Iur
ciuc (Dinamo Buc.) 1:28,6; Măriuca 
Rotaru (Rapid Buc.) 1:33,5; Eva 
Banfi (C.1C.R. Cluj) 1:35,8; Ditta 
Langer (Olimpia Reșița) 1:44,0. Iată 
programul de astăzi și mîine: AZI. 
de la ora 10 : 400 m liber (m), 100 m 
liber (f), 100 m bras (m), 200 m bras 
(f), 4x100 m liber (f) — serii și 4x200 
m liber (m) — finală ; de la ora 17: 
sărituri; de la ora 18,30: 400 m liber 
(f), 400 m liber (m), 200 m bras (f), 
100 tn bras (m) — finale; 4x100 m 
mixt (m) — serii. MÎINE, de la ora 
10 : 200 ni fluture (m), 100 m spate 
(f), 100 m spate (m), 100 m fluture (f), 
200 tn bras (m), 1500 m liber (m), 
4x100 m mixt (f) — finale; de la ora 
17: sărituri; de la ora 18,30: KM m 
liber (f), 100 m fluture (m), 100 m 
bras (f), 100 tn liber (m), 4x100 m 
liber (f), 4x100 m mixt (m) — finale. 
Pentru aceste campionate a fost ame
najată o tribună de circa 1000 locuri.

Etapa a IlI-a a campionatelor repu
blicane de handbal ne va oferi, fără 
îndoială, posibilitatea să urmărim 
meciuri interesante. Aceasta se dato- 
rește faptului că ediția actuală a 
campionatelor a început sub semnul 
unui evident echilibru de valori a 
echipelor noastre de handbal.

Iată, de altfel, clasamentele cam
pionatelor masculin și 
goria A:

MASCULIN

1. C.S.M. Reșija
2. Dinamo Orașul Stalin
3. C.S.M.S. lași
4. Dinamo București
5. C.C.A.
6. Tehnometal Timișoara

7. Voința Sibiu
8. Chimia Făgăraș
9. Rapid București

10. Victoria Jimbolia

FEMININ
1. C.S. Tg. Mureș
2. Șființa București
3. Cetatea Bucur
4. Rapid București

feminin, cate

2 2 0 0 21:17 4
2 1 1 0 26:22 3
2 0 2 0 17:17 2
2 0 2 0 22:22 2
2 1 0 1 21:22 2
2 1 0' ,1 20:20 2
2 10 1 19:20 2
2 1 0 1 20:23 2
2 0 11 17:18 1
2 0 0 2 20:23 0

2 2 0 0 13: 3 4
2 2 O 0 17: 5 4
2 2 0 0 18: 8 4
2 10 1 13:10 2

5. Constructorul Timiș.
6. Steaua roșie Sibiu
7. $tiin|a Timișoara
8. Tractorul Or. Stalin
9. C.S.M. Reșița

10. Record Mediaș

2 1 0 1 3: 4 2
2 1 0 1 7: 9 2
2 1 0 1 3: 8 2
2 0 0 2 5:11 0
2 0 0 2 5:15 U
2 0 0 2 3:14 0

Cea de a treia etapă programează 
în ambele campionate partide ale 
căror rezultate pot schimba radical 
forma acestor clasamente. Poate și 
acest fapt contribuie la interesul 
crescînd pentru jocurile de astăzi și 
mîine. Programul complet al parti
delor din etapa a III-a este următorul:

MASCULIN, categoria A î Rapid Bucu- 
rești-Dinamo București ; C.S.M. Reșița— 
C.S.M.S. lași ; Victoria Jimbolia-Voința 
Sibiu ; Chimia Făgăraș-Tehnometal Timi
șoara ; Dinamo Orașul Stalin-C.C.A. FE
MININ, categoria A : C.S. Tg. Mureș-
Știința București ; Tractorul Orașul Staling 
Record Mediaș ; Cetatea Bucur-Știința Ti
mișoara ; Constructorul Timișoara—Rapid 
București ; Steaua roșie Sibiu-C.S.M. Reșița; 
MASCULIN, categoria B (seria I) : Știința 
Timișoara-Stăruința Odorhei ; Știința Petro
șani—Flamura roșie Agnita ; Textila Cis- 
nădie-I.C. Arad ; Voința Sighișoara-Dinamo 
Tg. Mureș ; seria a l!-a : C.S.A. Marina 
Constanța - Recolta Hălchiu ; C. S. Buzău— 
Știința București ; Petrolul Teleajen-Dinamo 
Bacău ; Știința Galați—Petrolul Ploești.

„CUPA ORAȘELOR"
la lapte libere într-o formulă nouă

JOCURI VIU DISPUTATE 
în campionatul republican de oină

Nou record republican 
la natație

Zilele trecute, la ștrandul Tinere
tului ștafeta de 4x50 m mixt copii a 
Clubului Școlar București alcătuită din 
Dan Bergher, George Malarciuc, Miki 
Zager și Mircea Bucurescu a amelio
rat recordul probei. Timpul realizat 
după cele patru schimburi: 2:32,4 este 
superior cu 7,6 sec, vechiului record 
deținut de ștafeta clubului Rapid 
București.

Duminică se dă startul in „Cupa ora
șelor" la lupte libere (tineret), compe
tiție devenită tradițională în țara noas
tră. Ea se bucură de o mare populari
tate, reușind să angreneze în fiecare 
an un număr mare de luptători și con 
stituind în sportul luptelor libere cea 
mai importantă competiție internă, pe 
echipe. In acest an s-au produs modifi
cări în sistemul de desfășurare. Despre 
ce e vorba ?

Față de ani trecuți, cînd întîlnirile 
inter-orașe erau eliminatorii, anul a- 
cesta cele 16 echipe rămase în compe
tiție după desfășurarea turneului preli
minar, care va avea loc la 13 septem
brie, se vor constitui în grupe de cîte 
patru echipe și se vor întîlni în patru 
tururi: la 27 Septembrie, 11 oct., 18

oct.,1 noiembrie. Turul final, care va 
întruni toate echipele participante, se
va disputa în orașul Galați în
zilele de 14 și 15 noiembrie.
Noua formulă prezintă o serie
de avanta je: în prirptil rînd asigură 
o continuitate în pregătirea luptătorilor 
la lupte libere, asigtirîndu-le, în decurs 
de aproape trei luni, competiții în care 
își pot verifica stadiul de pregătire : în 
al doilea rînd cadrele de specialitate 
pot urmări în cadrul întîiniriior în ce 
măsură au fost însușite o serie de ele
mente tehnice noi. Noua formulă se do
vedește cu atît mai eficace cu cit în 
cadrul unei întîlniri, participînd patru 
echipe, fiecare luptător va susține trei 
meciuri.

La sfîrșitul săptămînii trecute s-au 
desfășurat întrecerile fazei interregi
onale din cadrul campionatului repu
blican de oină. Discutînd cu o parte 
dintre arbitrii acestor jocuri, am aflat 
că partidele — cu toate că s-au în
trecut echipe mai puțin cunoscute — 
au fost viu disputate, unele meciuri 
ridieîndu-se la un bun nivel tehnic. 
Nu au lipsit nici surprizele. Forma
ția țăranilor colectiviști din comuna 
Olteni, regiunea București, a învins 
în deplasare pe proaspăta cîștigătoare 
a titlului de campioană a Spartachia- 
dei tineretului, Energia Obidiți II, re
giunea Ploești, cu scorul de 11—8 și 
20—11. Ambele jocuri au fost specta
culoase și au scos în evidență înde
osebi calitățile jucătorilor din Olteni, 
la fel de buni la „prindere" ca și la 
„bătaie".- Succesul obținut trebuie să-i 
însuflețească în viitoarele pregătiri.

Celelalte meciuri-s-au încheiat cu 
rezultate normale, dar la capătul unor 
întreceri în care victoria favoriților a 
fost incertă pînă aproape de sfîrșitul 
jocului, C.F.R,. Sibiu și C. S. Știința

București au trebuit să se întrebuin
țeze la maximum pentru a se califica 
în faza următoare a campionatului. 
Arbitrajele au fost în general cores
punzătoare. Iată rezultatele:

Recolta Curatele Beiuș (reg. Ora
dea) ■— A. S. Lăpușul Tg. Lăpuș 
3—0 (neprezentare); Victoria Reghin 
— C.F.R. Sibiu 13—14, 13—16; Biru
ința Gherăești (reg. Bacău) — Avîn- 
tui Osoi (reg. Iași) 18—4, 10—6; A- 
vîntul Negulești (reg. Galați)—Ener
gia Obidiți (reg. Ploești), 5—20, 
5—11; Progresul Drăgășani •— Dina
mo. 4 Buc. 0—13, 0—20; Biruința Ni- 
culițel (reg. Constanța) •— C. S. Ști
ința Buc. 2—14, 9—13; Energia Obi
diți II (reg. Ploești) — Viața Nouă 
Olteni (reg. București) 8—11, 11—20.

Etapa a Il-a a fazei interregionale 
se va desfășura la 26 și 27 septem
brie în două zone pe care urmează să 
le stabilească biroul federal. In aces
te zone se vor întîlni cîștigătoarele 
din prima etapă, a întrecerilor inter
regionale.

Turul ciclist al R. P. Romine
(Urmare din pag. 1)

mai află doar 16 alergători printre 
care și Cosma.

La coborîre, tocmai în momentul cînd 
se pregătea să „plonjeze" la o serpen
tină din dreptul km. 112, Braharu va 
suferi o nouă defecțiune. Reparația i-a 
răpit 1 minut 40 secunde din avans, 
adică tocmai atît cît a trebuit pluto-

linia de sosire cronometrat în timpul 
de 5h.06,03.
GABRIEL MOICEANU ÎNVINGĂTOR 

LA SIBIU
Astăzi alergătorii au parcurs etapa 

a Xl-a, Deva-Hunedoara-Sibiu Spre 
sur; finderea tuturor, cicliștii au pre
ferat să ruleze în această etapă liniș
tit, încercînd parcă să-și menajeze 
forțele pentru ultimul asalt pe care-1

oțelari, pnmul trece Mușa (nelipsit in 
în primele locuri la sprint), Stoica, 
Poreceanu și Ariton. La sprintul de la 
Sebeș înregistrăm următoarea ordine: 
Stoica, Rădulescu, Mușa și Ariton. 
S-au parcurs 89 lin. și înregistrăm 
timpul de 2h 35:60.

Pînă la sosire nu mai înregistrăm 
nimic deosebit decit disputa strînsă

primului campionat repu 
de pescuit staționar

Llican

Poate -,țta locuitorii urbei noastre, 
cei care-'bbișnttiau să fie și duminica 
matinali yor fi mirați mîine cînd nu 
vor , mat yedea, ca în fiecare sărbă
toare, numeroși concetățeni cu undi
țele pe 'tanăn grăbind spre unul din 
lacurile bucureștene 'sau spre cele din 
jurul Capitalei^ De data aceasta, cei 
mai înuUi "din' acești pescari sportivi 
vor jucațjrolul de... spectatori pe 
malul lacm®Floreasca în fața restau
rantului BoraS^la așa-numita Căl
dare dintre țpoaiil de pe șosea și 
ecluză, unde ? se v^jlesfășura finala 
primului campionat, republican de 
pescuit staționar, întrecerile se vorț 
disputa pe echipe și individual și vor 
cuprinde o singură probă, aceea de 
peșcțpt viteză. Vor avea loc patru 
reprize a 45 de minute, fiind admise 
a fi pescuite specii de pești mici ca 
sabîța, obletul (săbioara), babușca, 
roșioâra etc. La această confruntare 
vor lua parte un număr maxim de 52

concurenți reprezentind cele 16 selec
ționate regionale (formate din cite 
3 pescari sportivi), din regiunea Bucu
rești fiind invitați încă patru part- 
cipanți la întrecerea individuală.

Cîștigătorii și cei evidențiați vor fi 
distinși cu frumoase premii (cupe, 
plachete).

Confruntarea de mîine dimineață 
(între orele 7-12) de pe lacul Flo- 
reasca anunță o întrecere inedită, 
care, sîntenr siguri, va oferi multe 
emoții și momente frumoase atît 
competitorilor cît și spectatorilor. Iar 
cei dintre dv. care citiți aceste rîn- 
duri și mai aveți încă vreo îndoială, 
faceți efortul și veniți mîine dimi
neață la locul concursului. Încercați ! 
N-o să vă pară rău! Cine știe? Poate 
că în duminicile următoare și unii 
dintre dv., mîine doar spectatori, vor. 
pleca dis-de-dimineață cu undița: 
Pescuitul ca și vînătoarea te „prinde*'  
repede. Deci... vă așteptăm la concurs.

CT. C.

Fotoreporterul nostru a surprins unul din desele momente in care lujerul 
se afla la conducerea plutonului. Știind că într-o cursă atunci cirul ești in 
pluton, orice moment de neatenție poate costa minute întregi, 1. Coama, 
precaut, preferă să fie mereu in frunte. Și, pină acum a reușit pe deplin. 

(Foto B. Ciobanii)
două etape care au 
la sfîrșitul întrecerii 
poate explica cum la 
Sibiu, 41 de alergă-

nultti să se apropie la 300—400 metri 
de el și ceva mai departe, să-1 și a- 
jungă. Apoi pînă la llia panele de 
boaiou s-au ținut lanț. Din cei 17 a- 
lergători aflați în frunte, singurii care 
vor scăpa de deîecțiuni vor fi Pore
ceanu și Munteanu.

De la llia însă totul reintră în nor
mal; inclusiv drumul care este asfal
tat. La Deva sosirea are loc pe sta
dionul Cetatea. Cu cîteva sute de me
tri înainte, Poreceanu și Braharu (ex
celent în această etapă) se desprind

X âu:și dppă o luptă strînsă primul trece

dată la punctele de cățărare de la 
Miercurea, cîștigată de Munteanu și cea 
de pe dealurile Apoldului, unde pri
mele locuri sînt ocupate în ordine de 
Stoica, Radulescu, Munteanu și Jusko.

La Sibiu — capăt de etapă — sprin
tul a fost cîștigat de G. Moi- 
ceanu, care în urma bonificației pri
mite, s-a apropiat Ia 2 51 minute de 
I. Cosma, !«irtătorul tricoului galben.

CLASAMENTE

Etapa a X-a: ^iimișoara-Dcva (160 km):
1. St. Poreceanu 51i 06:03, 2. I. Braharu 5h 
06:03, 3 G. Moiceanu 5h 06:06, 4. S. Duță, 
5. Szerencses, 6. I. Stoica, 7. Gh. Radulescu, 
8. I. Cosma, toți același timp, 9. Gh. Cal- 
cișcă 5h 06:08, 10. W. Ziegler 5h 06:08, II. 
D. Munteanu 5h 06:09, 12. E. Mihăilă 5h 
06:09.

Etapa a Xl-a: Deva-lIunedoara-Sibiu (146 
km): 1. G. Moiceanu 4h 11:38, 2. Gh. Cal- 
cișcă, 3. S. Ariton. 4. Gh. Radulescu, 5. I. 
Stoica, 6. St.' Poreceanu, 7. N. Mușa, 8. M. 
Voinea, 9. A. Șelaru, 10. I. Cosma, 11. 
Godoley, 12. S. Duță, toți în același timp.

individual: 1. 1. Cosma 
Moiceanu 45h 20:19, 3.

Clasament general 
45h 17:28, 2. G. ..........   ,
Gh. Radulescu 45h 22:09, 4. I. Braharu 4.5h 
27:53, 5. D. Munteanu 45h 27:58, 6. St.
Poreceanu 45h 30:14, 7. A. Șelaru 45h 30:36, 
8. D. Constafttiri 45h 39:09, 9. ’ 
40:20, 
Istrate 45h 4JcOl, 
41:23, 13. W. Ziegler 45h 42:53, 
ca 45h 43:12, 15. ” .......... ‘

Clasament general pe echipe: 1 
136h 12:06, 2. Victoria I36h 32:55,
136h 40:00, ‘ " .............
137h 01:07, (r
7. Olimpia 7
Ploești 138h 31:22, 
58:09, 10. Set. ~ „

Clasamentul sprinterilor: 
p, 2. I. Stoica 27 p, 3.

Clasamentul: Mtărutorilor: 1. 
24 p, 2. I. Stojca 16 p, 3. 
11 ”■ U6VO

Astăzi «c aleargă etapa a _ .
Orașul Stalin) iar mîine etapa a XHI-a (Or. 
Stalin-Bucur-'ști). Sosirea va avea. >c pe sta-

D. Munteanu 45h 27:58, 6. __

1. Devai 45h
10. Gh. . Calcișcă 45h 40:42, 11. C.

*' 12. I. Constantinescu 45h
14. I. Stot- 

E. Mihăilă 45h 44:34.
vor da în cele 
mai rămas pînă 
Numai astfel se 
sosirea în orașul 
tori au fost cronometrați în timpul 
înregistrat de învingător si dacă G 
Istrate (rănit) ți 1. Angelesea (care 
a spart cu 250 m înainte de sosire) 
nu ar fi scăzut ritmul pe ultimii „țr)e- 
tri, am fi înregistrat pentru prima 
oară în această cursă p«e toți părti- 
cipanții în același timp.

Singurele momente de agitație în 
pluton pe întreg parcursul le-am în
registrat în apropierea orașelor unde 
urmați să aibă loc sprinitiri'oHcjale. , . ........ .
La Hunedoara, în aplauzele bravilor dionui 23 A<>gu«t în jurul orei 16.30.

1. Dinamo 
, 8. C.C.A.

4. R.P.U. 136h 55:48, 5. Voința 
Sel. Tineret Buc. 137h 36:44, 

Qr. Stalin 137h 49:51, 8. Sel.
9. Partizan Subotița 140h 

Cluj I44h 37:28.

1. A(. Mmșa 82
St. Poreceanu 23 p.

D. Munteanu 
Gh. Rădulescu

X”-a (Sibiu-



naintea etapei
și mîine, o nouă etapă în 

“iernatul categoriei A la fotbal. Cele 
hipe care se vor întrece în jocu- 
programate (întîlnirea Știința 

-Petrolul Ploești a fost amînată) 
încheiat pregătirile. Așteptăm 

i ele, în afara unei evoluții la 
ivel tehnic și tactic corespunză- 
i o comportare sportivă, discipli- 
care să șteargă impresia proastă 

de unele meciuri ale etapei a 
Jucînd corect, disciplinat, preo- 

. nu de cîștigarea cu orice preț 
ir două puncte — miza întîlnirii 

de desfășurarea unui joc de ca- 
jucătorii echipelor noastre de 

>ria A își aduc o contribuție di- 
la dezvoltarea fotbalului nostru, 
șterea neîncetată a nivelului său. 
I de calitate, întrecere cinstită, 
ișească, iată ce așteaiptăm, ală- 
le zecile de mii de iubitori ai 
ului, de la întîlnirile etapei d« 
i mîine.
acum, cîteva amănunte în legă- 
:u cele cinci jocuri.

lui 
iar 
cînd nu va putea juca) va apare pe 
postul de inter stînga Raksi, rar pe 
aripa dreaptă își va relua 'locul Caco- 
veanu. Pentru postul de stoper se va 
alege între Ivănescu și Cepolschi. Este 
posibilă și reapariția lui Staicu. In 
ce privește linia de mijlocași, formula 
Mihăilescu—Bone va fi adoptată ca 
urmare a suspendării lui Jenei. In 
perspectivă, un joc echilibrat, între 
două echipe în formă bună, fruntașe 
ale clasamentului.

Voincscu va 
în locul lui

apăra poarta Tonta, 
Zavoda I (în cazul

DUPA MECIUL EXCELENT DE 
MIERCURI...

• LINIE DE ATAC REMANIATA...

în reintrarea lui Dinulescu, Pro- 
București, va încerca azi după 

ă să-și întrerupă seria insucce- 
în partida cu Steagul roșu Orașul 

. Bucureștenii au totuși unele di- 
ți în alcătuirea formației, prove- 
din faptul că Soare și Sonărăn- 
sînt suspendați. In aceste con- 
antrcnorul Drăgușin va păstra 
ie fund din meciul anterior (Do- 
, Caricaș, Ncdelcu), mai ales 
îărul fundaș stînga a dat de- 
satisfaoție. Cum Smărăndescu II 
olnav, pe postul de inter dreapta 
ca Birn. Aripa MaTteuță—Vasi- 
nu va fi nici ea schimbată, așa 
itacul bucureștean va arăta pro- 
astfel: Marin, Bim, Dinulescu, 

■' Vasilescu. Pentru meciul de 
d roșu intenționează să men- 

ormația care a jucat în partida 
TA. Oaspeții sînt deciși să facă 
iră cît mat frumoasă în prima 
■a-riție în Capitală în acest cani

și să reconfirme calitățile care 
cut ca echipa lor să-și cîștige 
simpatii printre bucureșteni.

... de la București, UTA va căuta 
să-și reconfirme forma, pe teren pro
priu, în fața lui Dinamo București. 
Antrenorul arădenilor, Coloman Braun, 
va aplica principiul „Să nu schimbi 
echipa care a cîștigat" și va men
ține „11 “-le care a evoluat în Giu- 
lești. Firește, el nu va schimba nici 
sistemul de joc (Petschovschi va juca 
inter, dar va îndeplini rolul unui al 
treilea half, căutînd să lanseze pe cei 
4 tineri și rapizi atacanți Pîrcălab, 
Petescu, Mețcas și Tîrlea) sistem care 
a dat bune rezultate. Rămîne de văzut 
numai dacă localnicii nu se vor resimți 
de pe urma celor două jocuri susți
nute în deplasare, la scurt interval.

Dinamo București a susținut joi după- 
amiază un meci de antrenament cu 
Victoria București. Și dinamoviștii au

CUL BUCURESTEAN AȘTEAPTĂ 
CU MULT INTERES...

mpariția Farului Constanța, lide- 
legoriei A. Constănțenii s-au an- 
joi în compania echipei lor de 
(9—1) și atacul a dat satisfac- 

mareîndu-se mai ales Ciosescu 
iriescu, care au înscris 4 și, res- 

3 goluri. Un accident al lui 
.nu a ridicat antrenorilor Len- 
și Mihail problema postului de 
dreapta, pentru care vor avea 

3 între Matei și Botescu. Atacul 
il al oaspeților: Matei, Olaru, 
u, Niculescu, Sever. Se dă ca 
eintrarea în centrul liniei de fund 

can, dar nu se știe dacă 
ș o.inga va juca Pană sau Bi- 
olicitat de corespondentul nostru 
cbc, antrenorul Lengheriu a de- 

„Meciul e foarte important 
noi și de aceea ne-am pregătit 
pentru el. Am încredere in po

fti e echipei, mai ales în noua 
i de atac, și ne vom strădui să 
un joc frumos. In ce privește 
tul, silit optimist".
s-a antrenat, joi, la două porți. 

■r : echipa CSA.
v: omogenizarea formație, din 
or lipsi unii titulari. In locul

Scor : 8—1.

iri din fotbal
i baza sportivă a clubului Pro- 
lin str. Dr. Staicovici nr. 42 s-a 
un centru de antrenament pen- 

>iii care doresc a practica fot- 
5înt primiți copiii născuți în anii 
947. Centrul de antrenament, 
de antrenorul Ion Kluge func- 

ă în zilele de nparți (între orele 
4,30) și joi (între orele 9 și 
înscrierile se pot face direct pe

tîlnirea de azi dintre Progre- 
curești și Steagul 'roșii Orașul 
se dispută pe stadionul Dinamo, 
1 de la ora 16.15. .,1 .
eciul CC.A.—Farul Constanța 
desfășura mîine, pe stadionul 
just, cu începere de la ora

cadrul categoriei B în Capitală 
un singur meci: Metalul Ti-

- Carpați Sinaia (stadion Di- 
mîine la ora 10.30).
eciul de categorie B C.S.A.
- C.S. Tg. Mureș, care urma 
1 loc mîine, se amînă pentru 
! 23 septembrie.
îciuri amicale în țară. Știința 
jucat la Dej cu echipa locală 
C.F.R., cîștigînd cu 8—1. Au 

Suciu (4), Moldovan, Mun- 
Marcu, Nedelcu II., La Cluj: 
-Gloria Bistrița l-*4.  La Ca
pita—Meteorul roșu Să tu Ma

goi, ca 
Avram, 
un joc 
anunță modificări în formație datorită 
faptului că are cîțiva jucători indis
ponibili (Romoșan, Vasiu, Toth).

și introducerea lui Sorin 
Jiul Petroșani, care a prestat 
foarte bun în etapa trecută,

RAPID ARE UN MECI GREU...

... la Lupeni, unde localnicii joacă 
din nou acasă, după ce au susținut 
două jocuri în deplasare. Cum poziția 
lor în clasament nu este dintre cele 
mai bune, gazdele se vor strădui să 
obțină un rezultat bun. In întîlnirea 
de antrenament cu Vîscoza Lupeni, 
Minerul a desfășurat un joc bun, 
cîștigînd cu 7—1. Formația va fi cea 
de duminică, cu o singură modificare : 
Milea îl va înlocui pe Pereț. Ferpvia- 
rii bucureșteni vor prezenta o formație 
modificată, pe de o parte din cauza 
unor accidentări (nu vor juca Geor
gescu și, probabil, Macri) iar pe de 
alta fiindcă unii jucători n-au dat se- 
tisfecție. Se dă ca probabilă reintrarea 
lui Langa și Raab, precum și apariția 
în echipă a tînărului half Popescu.

★
Federația romînă de fotbal, analizînd 

modul cum s-au desfășurat întîlnirile 
Progresttl-Rapid și Dinamo București 
— C.C.A., disputate la 6 septembrie, a 
hotărît următoarele : 1. Se interzice ar
bitrului Ștefan Ionescu ca 6 etape să 
mai conducă jocuri de categ. A, pentru 
lipsă de autoritate și de hotărîre în de
ciziile date ; 2. Se suspendă pe 2 etape

Un aspect din meciul C.C.A.—Farul Constanța, disputat in primăvară pe 
.siaclmngl 23 August. Alexandrescu șutează spre poartă, dar mingea se 
lovește de Ciuncan.

unele dificultăți în alcătuirea formației. 
Călinoiu și Panait II fiind indisponi
bili, vor fi înlocuiți de Motroc și Sza- 
kacs II, în locul lui Vasile Alexandru 
urrnînd să joace Dragomir. Socotind că 
în meciul cu CCA linia de înaintare a 
dat satisfacție în prima repriză (cînd 
a fost completă) antrenorul Baratki 
nu va modifica acest compartiment.

PERFORMERII ETAPEI PRECEDENTE...

... dinamoviștii din Bacău vor căuta 
ca în partida pe care o susțin mîine, 
pe teren propriu, cu Jiul Petroșani, 
să arate că victoria lor de azi o săp- 
tămînă în fața echipei campioane n-a 
fost întîmplătoare. Dealtfel, și în me
ciul de antrenament susținut în cursul 
săptămînii, dinamoviștii au arătat o 
formă bună. Ei au învins pe Steaua 
roșie (din campionatul regional) cu 
10—2. 0 poftă de joc deosebită a ară
tat Sonin Avram, care a înscris 4 go
luri. Antrenorul Teașcă a încercat o 
formulă de apărare cu Cîrnaru stoper 
și I. Lazăr fundaș stînga. Cei doi 
halfi vor fi aleși dintre Vătafu, FI. 
Anghel și Ujvari, cu mai multe șanse 
pentru formula Anghel-Ujvari. în atac 
este posibilă reintrarea lui Asan și Dră-

jucătorul Emerich Jenei (C.C.A.) pen
tru lovirea adversarului; 3. Se sus
pendă pe 2 etape jucătorul Alexandru 
Vasile (Dinamo Buc.) pentru joc pe
riculos repetat: 3. Se suspendă pe 2 
etape jucătorul Titus Ozon (Rapid) 
pentru lovirea adversarului și atitudi
ne nesportivă: 4. Se suspendă pe 2 
etape jucătorul Mihail Smărăndescu 
(Progresul) pentru lovirea intenționa
tă a adversarului: 5. Se dă un ultim 
avertisment jucătorilor: Alexandru Ca
ricaș (Progresul), Valeriu Călinoiu, 
Corneliu Popa și Ion Nunweiler (toți 
de la Dinamo Buc.) pentru atitudine 
nesportivă și joc periculos; 6. Se dă 
un ultim avertisment jucătorilor Ale
xandru Apolzan și Tiberiu Bone 
(C.C.A.) pentru atitudine nesportivă: 
7. Se dă un avertisment jucătorului 
Iosif Bukossy (Dinamo Buc.) pentru 
joc periculos.

Federația romînă de fotbal atrage 
atenția conducerii secțiilor de fotbal 
ale cluburilor Dinamo și C.C.A., pre-» 
cum și antrenorilor respectivi, care 
sînt direct răspunzători, să ia măsuri 
de intensificare a muncii educative în 
rîndul jucătorilor, în vederea unei corn-: 
portări corespunzătoare prestigiului de 
care se bucură cele două cluburi.

Aseară, pe pista aeroportului Băneasa din Capitală au coborît dintr-un 
avion TAROA1 fotbaliștii de la Petrolul Ploești, care s-au reîntors de la 
Viena, unde au obținut un valoros rezultat de egalitate în fața reputatei 
echipe campioană a Austriei, Wiener Sportclub.

Jucătorii Petrolului sînt veseli și zîmbesc aparatului fotografic. Au și 
de cel Dar... mai este și meciul de miercuri de la Ploești care nu-i deloc 
u?or- Foto: T. Roibu.

Asistînd la meciul de la Viena...
Revenind de la Viena, unde am asis

tat la întîlnirea de fotbal dintre 
Petrolul Ploești și campioana Austriei, 
Wiener Sport Khtb, îmi mai stăruie 
încă în minte impresiile deosebite de 
la acest pasionant și dramatic meci 
de fotbal, al cărui rezultat a produs, 
desigur, multă bucurie iubitorilor fot
balului din țara noastră.

In ziua meciului, ziarele vieneze — 
punînd în balanță ultimele succese 
obținute pe plan internațional de echi
pa W. S. K. — pronosticau victoria 
acesteia la o diferență de 3 și chiar 4 
puncte, avantaj care urma să trans
forme într-o simplă formalitate meciul 
retur din Romînia. Calculele specia
liștilor au fost însă total infirmate 
de replica hotărîtă pe care au dat-o 
jucătorii Petrolului. Departe de a face 
un joc strict de aparare, fotbaliștii 
noștri au aplicat o concepție tactică 
de joc care a anihilat complet ac
țiunile celor două extreme ale viene- 
zilor, hărăzite să fie motorul întregii 
înaintări. Firește, vienezii au atacat 
mai mult. Erau pe teren propriu, îi 
susțineau peste 70.000 de spectatori (și 
nu 40.000 cît s-a anunțat anterior) și, 
deci, porțile victoriei păreau mai ușor 
de deschis. Aceasta s-a întîmplat în 
prima repriză, cînd nu numai Sfetcu 
a trecut prin emoții la cele 15 
șuturi trase pe poartă, ci și noi, cei
lalți membri ai micii delegații spor
tive romîne, care luasem loc în tri
bune...

In repriza a doua dinamismul par
tidei a crescut. A fost o repriză cap
tivantă, care a ținut încordată asfeJ 
tenta. Vienezii au forțat victoria, au 
atacat din toate puterile, au tras la 
poartă din orice poziție. Dar minutele 
s-au scurs, fără să aducă jucătorilor 
vienezi măcar un gol din cele patru 
la care sperau... Petrolul, folosind pe 
Dridea și pe Babone ca vîrfuri de 
atac, a țîșnit în repetate rînduri spre 
poarta lui W.S.K., a atacat cu forță, 
cu impetuozitate. Și unul din aceste 
contra atacuri, cel din min. 77 — deci 
cu 13 minute înainte de sfîrșitul me
ciului — l-a adus pe Dridea în fața 
porții... O fentă, în urma căreia sto
perul Windisch a fost depășit și în 
clipa următoare... șutul 1. De la 10 
metri 1 Am văzut victoria cu ochii, 
după ce în alte momente am simțit 
pe aproape pericolul înfrîngerii. Un 
reflex extraordinar al portarului de la 
W. S. K. și furtuna avea să treacă 
fără să lase urme. ..

La sfîrșitul acestui meci deosebit 
de frumos, spectatorii au aplaudat în
delung echipa noastră, care nu numai 
că prestase un joc bun, dar avusese 
tot timpul o comportare disciplinată, 
o atitudine cu adevărat sportivă. Ova
țiile publicului ca și focurile de aiti-

fiei! organizate în onoarea echipei 
noastre, au fost o completare a mo
mentului solemn, dinaintea meciului, 
cînd cancelarul Austriei, Julius Raab, 
a venit pe teren, felicitînd pe jucă
torii echipei Petrolul.

Dar cu aceste rînduri nu încheiem 
impresiile noastre despre meciul de Ia 
Viena.

VASILE GRADINARU

0 telegramă de felicitare a minerilor 
din Brad pentru echipa Petrolul:
REDACȚIEI ZIARULUI „SPORTUL 

POPULAR"
transmiteți lui Ilie Oană și 
colectiv Petrolul felicitările 

de Ia mina Brădișor, pentru 
rezultat obținut în fața re-

Rugăm 
întregului 
minerilor 
valorosul _ 
dutabilei echipe vieneze, justlîicindu-ne 
speranța într-o victorie la Ploești, 
pentru calificarea mai departe în Cupa 
Campionilor Europeni. — Mina Bră- 
dișor din întreprinderea mineră „Bar
za" Brad, regiunea Hunedoara.

Capul de afiș al concursului Prono
sport din această săptămînă îl consti
tuie întîlnirea din cadrul prelimina
riilor turneului olimpic dintre repre
zentativele R. P. Bulgaria și U.R.S.S. 
Această întîlnire este așteptată cu viu 
interes nu numai de iubitorii fotbalu
lui din cele două țări, ci și de pasio- 
najii acestui sport din țara noastră.

De la Arad ni s-a comunicat forma
ția probabilă a U.T.A.-ei în meciul cu 
Dinamo București: Corn an — Szucs, 
Băcuț, Izghireanu — Capaș, Sereș — 
Pîrcălab, Petschovski, Petescu, Meț- 
caș, țirlea.

La Lupeni, Rapid București va în- 
tîlni o formație care speră să scoată 
un rezultat bun.

Jiul Petroșani are 4 jucători acci
dentați: Romoșan, Vasiu, Toth și Far
caș. Dintre aceștia numai Far-

©onosport
Gîrleanu, Iordăchescu, Manolache, 
Lereter, Mițaru.

Nu uitați I
Concursurile Pronosport se închid 

în Capitală duminică la orele 12, iar 
în țară astă-seară.

Totodată, rețineți că buletinele Pro- 
noexpres se pot depune numai pînă 
astă-seară

★
lată programul concursului Prono

sport nr. 38 din 20 septembrie:
1. Farul — Petrolul

11. Rapid — Știința
III. Steagul roșu — C.C.A.
IV. Jiul — Progresul
V. U.T.A. — Minerul

Prahova Ploești — C.S.M.S. 
C.F.R. Pașcani—Victoria Suceava 
Știința Tim. — ""
jiul Craiova —

VI. Iași

caș este posibil să joace în meciul cu 
Dinamo Bacău.

La Timișoara se dispută un meci de 
categoria B, dar care prezintă o foar
te mare importanță întrucît progra
mează pe Știința Timișoara (fostă 
componentă a categoriei A) și Fla
căra Moreni, una dintre cele mai bune 
echipe din categoria B.

Cu toate că studenții, după cum de
clară antrenorul Bindea, își găsesc 
foarte greu cadența, el speră ca. îtiu
ciuda meciului slab pe care l-a făcut., VIL 
în compania echipei Metalul Titanii,, VIII 
să realizeze duminică o partidă de ca- IX. 
litate și un rezultat favorabil. 1 X. ----

Formația probabilă care o vor aii-; XL Poiana Cîmpina ■— C.S.M. Reșița 
nia timișorenii duminică este urmă- XII. Raoid Clui — C.F.R. Gini 
toarea : Enăchescu — Codreanu, Ne'afe- "■ Rubrică redactată de I. S. Loto- 
șu, Petac — Cojereanu, Tănase — Pronosport.

C.F.R. Tim.
______ Șt. Craiova 

Chimia Făg. — C.S.M. B. Mare

Cuvîntul fotbaliștilor
In ajunul noii etape a campionatului 

de fotbal, am stat de vorbă cu unii 
jucători despre cuplajul de duminica 
trecută. Cu toții au dezaprobat gestu
rile nesportive și jocul periculos al 
unor fotbaliști.

lată părerile a doi jucători de la 
Progresul și Rapid:

ȘTIRBEI (Progresul): „Am fost 
neplăcut impresionat de ieșirile de 
nesportivitate comise în cuplajul de 
duminica trecută de unii din jucă
torii celor patru echipe care au evo
luat pe stadionul 23 August. Din 
cauza acestor acte de indisciplină și 
nesportivitate, două meciuri la care 
spectatorii veniseră plini de încredere 
s-au transformat în spectacole de 
proastă calitate, care au pus într-o 
lumină proastă formații de frunte ale 
fotbalului nostru. Personal, îmi ex
prim dezaprobarea față de ieșirile 
nesportive și duritățile comise în cu
plajul respectiv și îmi exprim con
vingerea că ele nu se vor mai repeta. 
Aceasta, în interesul echipelor noas
tre, al fotbalului nostru".

LANGA (Rapid) : „Este regretabil 
că unii dintre jucătorii noștri de 
fotbal uită, în focul luptei pentru cele 
două puncte, de îndatoririle lor ele
mentare de comportare, sfidind prin 
aceasta zecile de mii de spectatori. 
Manifestările nesportive, duritățile 
trebuie sancționate cu severitate atît 
de Federație, cît și de cluburi. In acest 
fel, vom avea fotbal curat, de calitate 
și zecile de mii de spectatori vor fi 
mulțumiți".

0 scrisoare a jucătorilor 
de la Dinamo și C.C. A. 
Către redacția ..Sportului popular"

Noi jucătorii echipelor de- fotbal Dinamo 
și C.C.A. regretăm că în întîlnirea dispu
tată între echipele noastre în etapa a Hl-a 
nu am reușit să oferim publicului spectator 
un joc de calitate, pe măsura posibilităților 
noastre. In meciul de duminică noi nu ,am 
reeditat întîlnirile devenite tradiționale, ur
mărite cu mult interes de publicul spectator. 
De data aceasta, unii dintre noi, avînd ca 
scop numai obținerea celor două puitfte, 
nu și-au stăpînit nervii Și au practicat un 
joc Presărat de durități și au avut atitudini 
nesportive, fapt ce a atras dezaprobarea 
spectatorilor. . | '

Am analizat această comportare, și ne dăm 
seama că am greșit profund. Convingi f-tnd 
că desfășurarea jocului de duminică este We-. 
parte de ceea ce se cheamă fotbal de voli
tate, în numele componențelor echipelor 
tre. ne angajăm f°ță de zecile de mii de 
iubitori ai fotbalului să prestăm în intilni- 
rVe viitoare un fotbal spectaculos, de itali- 
l r Pentru aceasta vom munci perseverent 
i- vederea ridicării măiestriei noastre spor
tive.



Cîteva aspecte tehnice privind comportarea 
luptătorilor noștri la „Cupa Jadran“

ediție a Cupei Jadran a 
o serioasă verificare preo- 

__ _ celor mai buni luptători din 
Europa. Sportivii noștri au avut de 
înfruntat în cele 30 de întîlniri adver
sari puternici și cu multă experiență, 
care la Jocurile Olimpice de la Mel
bourne și la campionatele mondiale din 
1958 au cucerit medalii d'e aur și de 
argint.

După rezultatele pe care le-au obți
nut, putem apfecia că comportarea re
prezentanților noștri a fost bună. Fă
cînd o analiză a întîlnirilor din ca
drul acestei competiții, observăm că 
toți piarticipanții au căutat — și unii 
dintre ei au reușit — să facă față 
noilor cerințe ale luptei moderne, ce
rințe izvorite din înseși modificările 
Regulamentului internațional. Astfel, 
limitarea duratei de luptă de la 20 mi
nute la 15 și apoi la 12. a făcut ca 
ritmul să fie mai dinamic, iar lupta 
mai bogată în procedee tehnice. Ac
țiunile s-au desfășurat cu precădere în 
reprizele în picioare, deoarece cele 4 
minute de ..parter" nu mai oferă șanse 
pentru obținerea victoriei. Luptătorii 
turci și suedezi (Tefic. Kis și Tari) 
care au rămas la vechiul stil nu au 
reușit Ia „Cupa Jadran" Să se claseze 
pe ' primele 6 locuri. Durata luatei 
fiind scurtă, se cere din partea lup
tătorilor mai multă inițiativă în ac
țiuni. In cele trei zile ale concursului 
de -la Split, am asistai la partide in 
care minutul 12 a holărit învingăto
rul. Prin multe emoții am trecut și 
noi. atunci cînd Gh. Dumitru era 
condus la puncte în meciul cu Damia- 
nov (R. P. Bulgaria). Dar înainte de 
bătaia gongului, luptătorul nostru, exe- 
cutînd un salt fulgerător, ne-a adus 
liniștea, iar lui o victorie meritată. In 
aceeași situație au fost și V. Bularca 
și Gh. Popovici în meciurile cu MA- 
RITSCHUIG și respectiv GASSCOT și 
ei au fost conduși la puncte, iar pînă 
la urmă au învins la tuș. Majorita
tea componenților reprezentativei noas
tre au căutat să se încadreze în noul 
ritm de luptă și cu mici excepții au 
reușit. In această privință sînt grăi
toare punctele acumulate pe foile de 
arbitraj de către luptătorii romîni. 
Dăm mai jos această situație: I. Cer
nea 13—3, M. Sulț 9-0. Gh. Dumi
tru 14—3, Bularca 16'/2—4, Gh. Po
povici 18—4, Gh. Sabad 4-6, N. Ba
ciu 2—4, I. Radu 1—2.

Situația punctajului ne arată că în 
această competiție majoritatea sporti
vilor noștri s-att bazat pe lupta dina
mică. cu multe procedee tehnice. Nu-

Ultima 
constituit 
limpică a

mărul de puncte acumulate de sporti
vii noștri, depășesc pe cel de la ti- 
'nala campionatelor R.P.R.

Cu toată această creștere evidentă 
a punctajului și a numărului procedee
lor tehnice la lupta de sus. dacă ne 
referim la punctele acumulate la lupta 
din „parter", vedem că mai predomină 
încă lupta de jos. Astfel, din 24 pro
cedee tehnice executate, numai 10 sînt 
de sus, iar 14 de la „parter". In ace
lași timp, din cele 27 puncte de pe 
foile adversarilor, numai 6 sînt acu
mulate în lupta de sus restul fiind

JON CERNEA

„parter". Reiese deci că 
luptătorilor romîni s au 

bazat în acest concurs pe lupta de la 
„parter".

Nu putem spune că în ultimele con
cursuri, luptătorii noștri, nu au făcut 
un pas înainte în pregătirea fizică și 
tehnică. Dar, în curînd ne așteaptă în
tîlniri deosebit de importante care 
trebuie să confirme prestigiul cucerit 
la acest sport de țara noastră. Con
siderăm că nu e bine să ne mulțumim 
cu ceea ce am obținut, locul 2 la Cupa 
Jadran, cu toate că a fost un concurs 
deosebit de „tare", ci să vedem care 
au fost lipsurile sportivilor noștri pen
tru ca scoțîndu-le la iveală, aceștia 
să muncească pentru înlăturarea lor. 
In primul rînd este vorba de lupta de 
sus. unde majoritatea sportivilor nu 
folosesc în suficientă măsură viteza 
pe care o au. îndeosebi în timpiul cînd 
ei execută trecerile pe sub brațele ad
versarilor (I. Cernea. M. Sulț). La 
executarea acțiunilor tehnice — tur de

pierdute la 
majoritatea

Din toate
ETAPA FINALA A CONCURSULUI DE TIR 

„CUPA F. R. T.“
Astăzi și mîine, pe poligonul Tunari, se 

desfășoară etapa finală a marelui concurs 
de tir „Cupa F.R.T.", concurs care a an
grenat în întreceri mii de participant?. Pri
mele trei etape (14 iunie, 26 iulie și 16 
august) s-au desfășurat prin corespondență. 
La etapa finală și-au anunțat participarea 
echipe din toate regiunile țării. începînd 
de astăzi, cei 85 de trăgători calificai 
pentru ultima etapă, se vor strădui să ob
țină în întrecerile de la Tunari, rezultate 
cît mai valoroase în proba de armă sport 
3x20 focuri. Echipele vor fi 
cîte 5 trăgători (2 seniori, 1 
junior și 1 junioară).
COMPETIȚIE CICLISTA PENTRU _____ _

TEGORIILE DE ALERGĂTORI
Consiliul raional U.C.F.S. „V. I. Lenin" 

organizează duminică o cursă ciclistă do
tată cu „Cupa 500 ani de existență a ora
șului București", rezervată tuturor catego
riilor de alergători, 
fășura pe șoseaua 
Adunarea corrcurenților va 
ora 9, la km. 7, în fața 
benzină. înscrierile se fac 
tiției.

CONCURSUL DE TENIS
Pe terenurile complexului 

gust" s-a desfășurat L ‘ 
săptămîni un concurs de tenis

_ ...
de antrenament din Capitală, 
Federația romînă de tenis : 22 . ..
trenori. Șt. Sfetescu și Segărceanu), Centrul

formale din 
senioară, 1

TOATE CA

întrecerile se vor des- 
București-Tîrgoviște. 

avea loc la 
depozitului de 

în ziua compe-

PENTRU COPII
.. sportiv „23 Au
la începutul acestei 

, . ... _____  z'z !zr.Tz rezervat
copiilor, cu participarea elev’lor a 3 centre 

~ ' ‘2, initiate de
23 August (an-

sporturile
nr. 2 (antr. 
și Parcul „(... ... 
și Stan Florea). 
competiție, micuții 
talent și o bună 

lată rezultatele
8-10 ani : Russu ----------- _ ,
11-12 ani : Stănescu Ș.— Russu M. 6-3, 
cat. 13-14 ani : lonescu C. ”” 
6-5. FETE Cat. 11-12 ani
Butoi FI. 6-3, 6-0 , cat. 13-14 ani : lonescu 
V.-Buzadjii G. 6-3, 1-6, 6-5.

LOCAȚIUNE DE BILETE
Pentru întîlnirea internațională 

R.P.R. (Tin.)-R.P.U. (Tin.) care va 
astă seară pe stadionul Republicii, 
labile biletele cu seria 39. 
pus în vînzare la casele obișnuite, 
valabile permisele roșii și aiL—i.w 
piele,

Eva Stăncescu și A. Schmidt) 
,I.V. Stalin" (antr. Mariana Nasta 

La prima lor ieșire în 
jucători au arătat 

pregătire, 
finalelor : BĂIEȚI 
Al.-Ivan 6-4, 6-3 ;

Vi tan C. 
Voinescu

mult

Cat. 
cat. 
6-4;
6-4, 
G.~

de box 
avea loc 

, sînt va- 
cu seria 39. Biletele s-au 

în vînzare la casele obișnuite. Sînt 
permisele roșii și albastre din 

,___ , verzi pentru ziariști la masa presei
în limitele locurilor rezervate ; albastre der- 

ștampila box) și 
arbitrii de box,

matin, gris dermatin (cu 
carnetele de antrenori și 
vizate la zi.

O NOUA SECȚIE
Casa Centrală a Armatei a înființat 

o nouă secție de box pentru juniori și 
tineret. Tinerii care doresc să facă 
antrenamente în cadrul acestei secții 
se pot înscrie în fiecare zi, dimineața 
între orele 8—10 la clubul C.C.A. 
din Calea Plevnei nr. 114, iar după 
amiază între orele 16—19 la centrul 
de antrenament din bd. llie Pintilie.

cap, tur de braț și șurub — luptătorii 
noștri se depărtează de adversar, în 
mod cu totul greșit, în loc să se apro
pie de corpul acestuia, pentru a-1 
rula. Din această cauză nu i-au reu
șit lui V. Bularca acțiunile în meciul 
cu Petkov (șurub și tur de cap). O 
mare greșeală s-a observat la luptă
torii noștri în legătură cu „prizele". 
Ei fac aceste „prize" cu întîrziere aș- 
teptînd pînă ce adversarul atacă și 
abia după aceea trec la contra-atac, 
sau — de cele mai multe ori — la 
apărare. Ei lasă în acest fel adversa
rului posibilitatea să conducă lupta 
în favoarea sa. Așa a procedat Gh. 
Sabad în întîlnirea cu Dtirsun (Tur
cia), Cernea cu Ozden (Turcia) și 
Gh. Dumitru cu Polyak (R.P.U.). 
Pentru a înlătura aoeste deficiențe 
este necesar la antrenamente să 
se insiste ca atacurile sportivilor 
noștri să pornească din primul minut 
și să fie îndreptate în special asupra 
brațelor, sau a unui singur braț al ad
versarului. Imobilizînd brațul partene
rului, acesta este oprit din atac și 
în același 
sibilitatea 
rile peste 
Lupta pe 
eficace. Foarte bine a folosit această 
acțiune M. Sulț în meciurile cu Gu- 
dusauri (U.R.S.SV Mannhard (Fran
ța) și Goloșin (R.P.F.l). In schimb, 
N. Baciu și I. Cernea au pierdut me
ciurile în ultimele minute cu Tefic 
(Turcia) și respectiv Hodoș (R.P.U.).

Trecînd la analiza luptei din „par
ter" am constatat că aceasta este cea 
mai mate lipsă a sportivilor noștri si 
ea ne-a adus și cele mai multe în- 
frîngeri. Este vorba de apărare la 
centura laterală. Trebuie să menționăm 
că Gh. Sabad, I. Cernea, M. Sulț, Gh. 
Dumitru, V. Bularca și Gh. Popovici, 
stăpînesc perfect acest procedeu dar 
numai în atac. Cu această acțiune ei 
au cîștigat multe meciuri, dar în ace
lași timp 5 din cele 8 întîlniri pier
dute au fost cu centuri laterale exe
cutate de către adversari. Ce s-a în- 
tîinplat în această privință? Cunoscînd 
bine executarea procedeului, luptătorii 
noștri au neglijat apărarea. Ei s-au 
lăsat apucați de mijloc și numai după 
ce adversarii au începpt atacul, au 
încercat și ei să se miște pentru a-i 
dezechilibra. Tot la contracararea a- 
cestui procedeu au greșit Gh. Sabad 
în meciul cu Moscov (R.P. B.) și I. 
Cernea cu Hodoș (R.P.U.). Ei au 
dus mîinile înapoi pentru a desface 
brațele adversarului în momentul în 
care erau prinși de mijloc. Făcînd a- 
ceastă mișcare au rămas fără spri
jin lateral și au fost duși în „pod".

In materialele precedente am ară
tat buna comportare a luptătorilor M. 
Sulț, Gh. Popovici, I. Cernea, V. Bu
larca și Gh. Dumitru, primii patru 
îndeplinindu-și și normele olimpice, au 
dat dovadă de combativitate, dîr/enie 
și multă voință de a învinge’ Nu ace
lași lucru putem spune însă despre 
Gh. Sabad, care a luptat sub posibi
litățile lui, fiind eliminat din con
curs după primele două întîlniri. Gh. 
Sabad trebuie să se gîndească serios la 
îmbunătățirea stilului său de luptă și 
la combativitatea cu care ne-a obiș
nuit, dar de care în ultimele două - 
concursuri internaționale n-a mai dat 
dovadă.

Prof. ION D. CORNEANU 
antrenor federal |

timp sportivii noștri au po- 
de a executa toate aruncă- 
spate, „șurub" și salturi, 
brațe este de asemenea

DE BOX

AZI

tîlnirea internaționala de box R.P.R. (tine
ret) - R. P. U. (tinerei).

FOTBAL : Stadionul Dinamo, ora 15 : Di
namo — Metalul Titanii (meci de copii); ora 
16,15: Progresul - Steagul roșu Orașul Sta-

17 :

BOX : Stadionul Republicii ora 19,30 : in
i’" * ’ ; ■ — ; •
ret) - R. P. U. (tineret).

namo — Metalul Titanii (meci de copii);

lin (camp. cat. A).
HANDBAL : Stadionul Giulești, ora 

Rapid - Dinamo (camp. cat. A mase.).
NATAȚIE : Ștrandul Tineretului, dimineața 

de la ora 10 și după amiază de la ora 
17: campionatele republicane de seniori.

MIINE
FOTBAL : Stadionul 23 August, ora 16,30: 

C.C.A. - Farul Constanța (cat. A). Stadionul 
Dinamo, ora 10,30: Metalul Titanii — Carpați 
Sinaia (că?. B).

PESCUI f SPORTIV • Lacul Floreasoa, în

BASCHET : Terenul Cetatea Bucur (Str. Ion 
Vidu), ora 10: Cetatea Bucur - Luceafărul 
Sibiu (oat. B).

NATAȚIE : Ștrandul Tineretului, dimineața 
de la ora 10 și după amiază de ia ora 17: 
campionatele republicane de seniori.

HANDBAL: Teren 23 August, ora 15.30 (în 
deschidere la meciul C.C.A. — Farul Con- 
str.ifa): Cetatea Bucur - Știința Timișoara 
(camp. cat. A feminin).

HOCHEI PE IARBA: Teren 23 August, III, 
ora 10, Victoria-Voin^a (camp, republican).

In țară
BASCHET : Timișoara: Știința - S. C. Che- 

mie Halle (meci internațional). Categoria B, 
etapa a lll-a: seria I: Constanța: Marina- 
Sănătafea Roșiorii de Vede; Farul-C.S.M. Ră
dăuți; Bacău: C.S.A. - Petrolul Ploeșîi;
Orașul Stalin: Politehnica - Știința Craio
va; Rm. Vîlcea - C.S.M. Galați.; seria a 
lî-a: Cluj : Rapid - Voința Satu Mare; Ora
dea : Voința - Mureșul Deva; București: Vo
ința - Știința ; Arad: Strungul — Construc
torul Cluj.

Actualități din sporturile nautice
e Concursul republican de slalom de la Rm. Vilcea o Campionatele 
Capitalei la canotaj academic • „Cupa Dinamo", prilej de verificare 
a lotului olimpic de caiac-canoe • Campionatele europene de canota 

academic feminin pe 1969 au loc la Londra

Acest sfirșit de săptămînă este deo
sebit de bogat în manifestații sportive 
în domeniul disciplinelor nautice. Pe 
Snagov, ca și pe Herăstrău, pe Mureș, 
pe Olt, pe Bega, canotorii se întrec 
în numeroase competiții cu caracter 
republican.

SLALOMUL- NAUTIC, ramură rela
tiv nouă la noi, programează azi și 
mîine, la Rm. Vîlcea, cea mai impor
tantă manifestare a sa, concursul re
publican, care se desfășoară în două 
manșe. La întrecere participă concu- 
renți din București, Timișoara, Arad, 
Satu Mare, Cluj, Galați, Tg. Mureș, 
Constanța, care vor concura în cadrul 
probelor de caiac simplu (băieți și 
fete), canoe simplu și canoe dublu. 
In afara clasamentelor individuale, 
vor face și clasamente pe echipe 
lecționate de oraș.

Traseul, care a fost pregătit 
grijă, pe Olt, conform indicațiilor
gulamentului internațional, are o lun
gime de 500 metri și cuprinde 18—20 
obstacole penalizante.

IN ÎNTREAGA ȚARA este progra-. 
mată azi și mîine faza de zonă a 
campionatului republican de canotaj 
academic. Concurenții care se califică, 
vor participa peste două săptămîni la 
finalele programate pe lacul Snagov. 
In București, întrecerile fazei de zonă, 
un veritabil campionat a! Capitalei, 
se țin azi după-amiază, de la orele 
17 (probele feminine) și mîine dimi
neață de la orele 9 (probele mascu
line), pe lacul Herăstrău.

se 
se

cii
re-

TOT AZI ȘI MIINE, la Snagov 
cei mai buni caiaciști și canoiști s 
întrec în cadrul „Cupei Dinamo". A 
ceasta competiție cuprinde în prograr 
probele olimpice, și va fi un bun pri 
lej de verificare a pregătirii sporlivilo 
noștri care fac parte din lotul olimpi 
sau aspiră la intrarea în acest lot.

IN LEGĂTURĂ cu competiția d 
canotaj academic care va avea loc 1 
Timișoara în zilele de 22—25 octon 
brie, precizăm că nu mai e vorb 
despre un campionat de fond ca î 
alți ani, ci despre un concurs p 
distanțele obișnuite, denumit „Criterii 
de toamnă" și care are un sistem d 
disputare original (întreceri între ech 
paje, două cîte două, mai întîi c 
caracter eliminatoriu și apoi — cîn 
rămîn numai patru — întrecere sister 
punctaj, fiecare cu fiecare).

★
La congresul FISA ținut la Maco 

s-a stabilit ca viitoarele campionat 
europene de canotaj academic fem 
nin să se țină în prima jumătate 
lunii august 1960, la Londra. Carr 
pionate europene masculine nu se ți 
în anii cînd se organizează Jocuri! 
Olimpice. In 1961 campionatele eurt 
pene masculine și feminine vor ave 
loc la Praga. Totodată s-a luat hoți 
rîrea ca începînd din 1962 să se orgf 
nizeze la canotaj academic și câmpie 
nate mondiale. Cele mai multe șans 
de a adăposti prima ediție le at 
Elveția.

Semifinalele campionatului republican de s»l 
după 8

In prima grupă semifinală din Ca
pitală s-a produs o regrupare în cla
sament în urma celor două infringed 
consecutive ale fostului lider Vara- 
biescu (la Colina și Grttbea). După 
8 runde conduc Ciocîltea și Drimer cu 
6 p., urmați de Urseanu 5>/2, Vara- 
biescti 5, Jancso, Moisini, Ungureanu 
4l/2, Crețulescu 4, Seimeanu 3‘/2, Dtt- 
ță, Colina 3, Grubea, Braunstein 2>/2, 
Mitrofan l‘/2.

In a dotia grupă, Ghițescu (cu 7 
p.) menține avans asupra lui Țroia- 
nescu 6, Marcovici, și Pavlov 5'/2. 
Cu șanse de calificare concurează de 
asemenea Rozvan, Fischer și Gheor
ghiu, fiecare cu 5 p. Urmează în cla
sament Sutiman, Gavrilă 4‘/2, Stelea 
3*/ 2, Klein 3, Rotaru 1, Vasilescu I/2,_ 
Goi a 0.

Paraschiva Soos a fost egalată în 
clasamentul semifinalei feminine de 
Margareta Teodorescu (7 p.). Amîn- 
două aceste jucătoare continuă să fie 
neînvinse. In continuare clasamentul 
este următorul: Rodica Reicher 6, 
Domnița Antonie 5, Eugenia Popa 4‘/2, 
Cecilia Manolîu 4, Maria Haimovici 
3‘/2, Venera Roșu 3, Rodica Mano- 
lescu și Veturia Simu 2*/ 2, Tinea Io
nesco 2, Odette Crivda 1.

Opt runde s-au consumat pînă ieri 
și în semifinala de la Cluj. O surpri
ză a fost înfrîngerea liderului B. Soos 
de către Halic. Tot în runda a 8-a 
Giinsberger (cu albul) a pierdut prin 
depășirea timpului la M. Radulescu. 
Iată clasamentul: Soos 6, Pușcașu,

Mrul categoriei B seria a lll-a la roglii
ETAPA A X-a: (20.IX.): Minerul Lu- 

peni-C.S.A. Sibiu; Chimica Tîrnăveni- 
C.F.R. Cluj; Utilajul Petroșani-Știinta 
Petroșani; Corvinul Hunedoara-C.F.R. 
Timisoara. '

ETAPA A Xl-a (27.IX): Chimica 
Tîrnăveni-Minerul Lupeni; Știința Pe- 
troșani-C.S.A. Sibiu; C.F.R. ~‘ 
șoara-C.F.R. ~
lin-Corvinul

ETAPA A 
peni-Știința 
năveni-C.F.R. Timișoara; C.F.R. Cluj- 
Oiimpiia Orașul Stalin; Utilajul Pe- 
troșani-Corvinul Hunedoara.

ETAPA a XlII-a (I/.XJ; C.F.R.
Timișoara-Minerul Lupeni; Olimpia
Orașul Stalin-Chimica Tîrnăveni; Cor
vinul Hunedoara-C.S.A. Sibiu; Utila
jul Petroșani-C.F.R. Ciul

ETAPA A XlV-a (18.X.):
Timișoara-Olimpia Orașul Stalin; Ști
ința Petroșani-Corvinul Hunedoara; 
Chimica Tîrnăveni-Utilajul Petroșani: 
C.S.A. Sibiu-C.F.R Cluj.

ETAPA A'XV-a (25 X.) Minerul Lu- 
peni-Olimpia Orașul Stalin; Utilajul 
Petroșani-C.F.R. Timișoara: C.F.R. 
Cluj-Știința Petroșani; C.S.A. Sibiu- 
Chimica Tîrnăveni

ETAPA a, XVI-a \1.XI.'):. Corvinulj 
Hunedoara-Minertil Lupeni: Olimpia 
Orașul Stalin-Ulilajul Petroșani; C.F.R,

Sibiu; CF.R. Timi- 
Cluj; Olimpia Orașul Sta- 
Hunedoara
XlI-a (4.X.): Minerul Lu- 
Petroșani; Chimica Tir-

Timișoara-C.S.A. Sibiu; Știința Petro- 
șani-Qhimica Tîrnăveni

ETAPA A XVII-a (8.XJ.): Mine
rul Lupeni-Utilajul Petroșani; C.F.R. 
Cluj-Corvinitl Hunedoara; C.S.A. Si- 
biu-Olimpia Orașul Stalin; Știința Pe- 
troșani-C.F.R. Timișoara.

ETAPA A XVIII-a (15.XJ.): C.F.R. 
Cluj-Minerul Lupeni; Utilajul Petro- 
șani-C.S.A. Sibiu; Corvinul Hunedoara- 
Chimica Tîrnăveni, Olimpia Orașul 
Stalin—Știința Petroșani.

C.F.R.
Azi după 

o reuniune
Principala 

o formează ____ __  ... _______ ...
în 8 alergări. Pe program f gurează o aler
gare cu 10 concUrenți și 
cîte 9.

In centrul programului stă 
în care participă: Egoist 
Berna 1720 (Tănase), Herța 
Simfonia 1720 (Nicuiae Gh.), Baltag 1720 
(Avram G.), Sita 1740 (Crainic), Licurici III 
1720 (Anghel O.), Jovin 1760 (Oană), Nără
vaș 1760 (Dinu T.).

Pentru caii de doi ani sînt rezervate două 
probe,

REUNIUNEA DE MIINE

amiaza, la ora 15, se desfășoa- 
pe hipodromul Bâneasa-Trap. 
caracteristică a acestei reuniuni 
marele număr de concurenfi: 69

5 aldrgări cu

premiul Pandur, 
1700 (Ghinea), 
1720 (Voronin),

■v.

Mîine. dimineafă, la ora 9,30, este ptoflța-

Buză, Partos, Radulescu 5*/ 2, Tocăn 
ță, Giinsberger 4*/ 2, Halic 4, Nicolet 
nu, Iosif Szabo 31/,, Kocsis 2'/2, Kor 
trol, Drozd 2, Balogh 1 */ 2 (V. Ci 
coveanu — coresp.).

In celelalte două grupe feminine di 
țară clasamentele (după 8 runde) sîi 
următoarele :

IAȘI. Nicolau, Friedman 6, Desm 
reantt, Rădăcină, Perevosnic 5'/2, Fa 
kaș, Urzică 5, Weinstein 4, Irinesct 
Steroiu l‘/2, Grinberg, Stan 1, Kis 
*/2 (P. Codrea — coresp. regional).

TIMIȘOARA. Filipescu 6*/ 2, Gogîfe 
6, Ivan, Ududec 4‘/2, Mînin, A. Tei 
dorescu, E. Szabo, Mayer 4, Sigais 
3*/ 2, Petri 3, Szigmond 2‘/2, Rankc 
1, Ghenea ‘/2.

»» Cupa Grivița Roșr” 
la rugbi juniori

Ieri pe stadionul din Parcul Cop 
lului au avut loc întîlnirile de rugi 
din cadrul celei de a doua etape 
„Cupei Grivița Roșie" rezervată ech 
pelor de juniori. In deschidere, iu*  
orii clubului sportiv Constructori 
s-au întîlnit cu cei ai Cetății Bucu 
A fost un meci frumos, plin de din. 
mism, în care echipa Constructori 
mai omogenă, superioară mai alt 
la capitolul tehnică a reușit să cî. 
tige întîlnirea cu scorul de 15 
(3-3). Au înscris M. Niculescu (tr 
încercări), Nedelcu (lovitură de pi 
deapsă) și Simion Eliade (încercare 
pentru învingători, respectiv Achii 
(lovitură de pedeapsă).

Meciul următor a pus față în fal 
formațiile asociațiilor sportive Sirer 
și C.F.R. Grivița Roșie, în care ga 
dele au reușit să-și apropie victori 
la limită: 3-0 
moașă încercare 
lescu.

Ultima etapă a competiției are Ic 
duminică după amiază (începînd c 
la ora 16), cînd se vor întîlni echipe 
Cetatea Bucur cu Sirena și Constru 
torul cu C.F.R. Grivița Roșie. (Livi 
Borș — corespondent)

(0-0), printr-o fri 
realizată de Radi

11
mată o reuniune de galop pe hipodromi 
Băneasa.

In premiul Șerbănică participă cei mc 
valoroși cai de doi ani Cărăbuș 59 (B< 
tescu St.), Minciunica 58,5 (Huțuleag V. 
Vifor 56,5 (Soare), Salcîm 54 (Cîmpneanu 
Rozi ca 51,5 (Spătaru), Galop 47 (Baldovii 
și Acra 46,5 (Logofătu).

In premiul Savana aleargă 3 coi cîșt 
gători de alergări internaționale, anume 
Văduva, Sovata și Gal. lată concurenții c 
cestei interesante alergări: Văduva 60 (B< 
tescu), Sovata 59 (CîmpeanU), 2’,
(Stoian P.), Covasna 57 (Lazăr), Sincer f 
mu’uleag), Argint 49,5 .
46,5 (lonescu).

Celelalte alergări se 
număr de concurenți :
12 participanți, premiul 
premiile Cîntec, Chîru șj Stejar, cu cîte 1(

Gal 57,

(Drăghici) si Code

remarcă prin marel 
premiul Gradis c 
Freamăt cu 11, ic



'u studenții romîni la Jocurile Mondiale Universitare 

de la Torino
On frumos meci de baschet la Craiova:

Știința-S. C. Chemie Halle 60-57 (22-28)
Jocurile Mondiale Universitare — 
liversiada — desfășurate la Torino 
re 27 august și 6 septembrie s-au 
curat de un succes deosebit, atît

valoare înregistrate. Peste 1000 
studenți s-au întîlnit și și-au strîns

din jucăto-Gheorghe Fieraru, until
de bază ai echipei de volei a

P.R. la Torino.

ceea ce privește numărul, de țări 
irticipante (50, cifră nemaiîntâlnită 

competițiile internaționale studen 
jti) cît și în privința rezultatelor

Cu o săptămînă înaintea 
Jocurilor Balcanice 

de atletism
(Urmare din pag. 1)

*
ublă campioană și recordmană 
nică la 100 m 12,0 și 200 m 24,9), 
ejana Kerkova (campioană balcani- 
la 80 mg 11,2), Paulina Țolikofer 

ampioană balcanică la lungime 5,77)

bal-

• La întrecerile de la București și-a 
unțat sosirea și Artur Tacaci (lu- 
slavia), secretar permanent al Jocu- 
ar Balcanice de atletism.

• Unul dintre cei mai reprezentativi 
'eți bulgari este, fără îndoială, sprin- 
ul Mihail Bîcivarov, unul dintre cei 
ti buni alergători de viteză din lume, 
civarov a început să practice atletis- 
il în urmă cu șapte ani, după ce, bine- 
eles, ca majoritatea tinerilor de vîr- 
t sa, jucase fotbal. In 1953 el a de
nii campion școlar al Bulgariei la 
1 ’■ Rezultatul de atunci (11,8 sec) 

: să se întrevadă excelentele re- 
'.taie pe care le-a obținut in ultimii 
i. Dar antrenîndu-se cu perseverență 
seriozitate, Bicivarov a urcat necon- 
lit treptele măiestriei sportive. Anul 
cut, la J. B. de la Sofia, Bicivarov 
devenit dublu campion (100 m—10,4 
200 m—21,2), reeditîndu-și astfel 
'.moșul succes înregistrat la Atena 
1957 (100 m—10,8 și 200 m—21,4). 
acest an Mihail Bicivarov a obți- 

t 10,3 pe 100 m și 21,0 pe 200 m. 
tind seamă de aceste excelente re
state, apare limpede că tînărul atlet 
tgar este principalul favorit al curse-' 
' de viteză și la ediția 
locurilor Balcanice.

★
Comisia de organizare 
HlI-a ediții a Jocurilor 
etism anunță că biletele «pentru în- 
cerile care se vor desfășura în zi- 
e de 19,20 și 21 septembrie pe stâ
rnii! Republicii, vor fi puse în vîn- 
rc luni 14 septembrie la casele <1„ 
ete obișnuite.

de 
de .
prietenește mîinile pe terenurile de 
sport din Torino. La capătul celor 11 
zile de întrecere se poate afirma că 
felul urmărit de Universiadă, acela 
de a contribui prin sport la întărirea 
înțelegerii reciproce, prieteniei și fra
ternității între studenții din lumea 
întreagă, a fost întru totul atins. Ș-a 
adeverit, încăodată, că, atunci cînd 
există dorința sinceră de colaborare, 
poate fi înlăturat orice obstacol din 
calea apropierii între studenți, indi
ferent de concepțiile lor politice, fi
lozofice, religioase.

La Jocurile Mondiale Universitare 
de la Torino țara noastră a fost re- 
prezentată • de 25 de sportivi : atleți, 
voleibaliști și jucători de polo. Rezul
tatele obținute de ei sînt cunoscute: 
la atletism două medalii de aur 
(Iolanda Balaș și Cornel Porumb), 
două medalii de bronz (Maria Diți 
și Alexandru Bizim), un loc IV (Vic
tor Cincă) și două locuri V (Marilis 
Cuțui și Traian Sudrigean); la volei 
masculin locul II; la polo locul VI.

Din cele 7 concursuri desfășurate 
la Torino în cadrul Universiadei, cel 
de atletism s-a bucurat de participa
rea cea mai numeroasă și mai valo
roasă, înscriindu-se astfel printre cele 
mai importante evenimente ale sezo
nului preolimpic. Au fost prezenți pe 
stadionul municipal din Torino record
mani 
mani 
prilej 
4006 
țov), 
Balaș), 20,9 sec la 200 m (Livio Be 
rutti) etc. In această ambianță, este 
demnă-de remarcat performanța reu
șită de atleții noștri de a se clasa 
toți în primele 5 locuri. Comportarea 
cea mai frumoasă au avut-o, indiscu
tabil, săritorii în înălțime. La Torino, 
Iolanda Balaș a adăugat un nou titlu 
la impresionantul șir de succese obți
nute în ultimii ani. Una din marile 
surprize ale concursului a furnizat o 
Cornel Porumb care, fără a se lăsa 
impresionat de valoarea adversarilor, 
a repurtat o victorie clară, lipsindu-i 
puțin să obțină 
norma olimpică 
2,03 m.

La un ridicat 
turneul de volei. 
Cehoslovaciei, alcătuite în bună parte 
din componenții loturilor reprezenta 
tive, au folosit turneul de la Torino 
ca o „repetiție generală" înaintea 
„Cupei Continentelor". In progres față 
de întrecerile de la Paris s-au arătat 
și echipele Bulgariei și, în special, 
Braziliei. In aceste condiții, echipa 
noastră a luptat cu multă ardoare 
pentru un loc cît mai bun și sîntem 
satisfăcut! că într-o companie atît de 
puternică a reușit să ocupe locul 11. 
Păcat doar că tocmai în finală jucă
torii noștri au făcut o partidă mai 
slabă, pierzînd la un scor prea sever.

In ceea ce privește echipa de polo, 
ne-am fi așteptat la o comportare mai 
bună. Locul VI nu reflectă adevărata 
valoare a jucătorilor noștri. Ei au 
jucat slab, timid, fără inițiativă, 
tocmai în primul meci, cu R.F.G., 
de care a depins calificarea în tur-

X. A X X X X -X.-X-X.-X-XX -X_X_XX. -A X-AXXXA X_X~X-4

neul final. Față de valoarea echipe
lor participante, reprezentativa noastră 
studențească ar fi trebuit să ocupe, 
în cazul unei comportări normale, cel 
puțin locul IV.

Universiada de la Torino a dat 
studenților noștri posibilitatea să sta
bilească contacte cu studenți din alte 
țări, să discute cu aceștia probleme 
care frămîntă tineretul studios. A- 
mintiri de neuitat vor fi reuniunile or
ganizate de U.I.S.P. (Uniunea italiană 
a sportului popular) cu prilejul că
rora membrii delegației noastre s-au 
întîlnit cu studenți din U.R.S.S., Bra
zilia, Japonia, R. P. Chineză și alte 
țări. Delegația noastră a răspuns cu 
dragoste invitației de a trimite echipe 
de volei pentru un turneu demon
strativ la Modena, organizat în ca
drul sărbătoririi ziarului l’Unita. Vo
leibaliștii noștri au fost primiți cu 
căldură 
acestui

După

CRAIOVA 11 (prin telefon). Echipa 
masculină de baschet Sport Club Che
mie Halle din R.D. Germană și-a în
ceput turneul în țara noastră jucînd 
joi seară în localitate, în compania 
echipei locale Știința. Cei 1.300 de 
spectatori aflați pe terenul ,,7 Noiem
brie" au asistat la o partidă de o 
rară spectaculozitate, care, prin fazele 
frumoase oferite, prin palpitanta evo
luție a scorului și prin dîrzenia jucă
torilor, a entuziasmat publicul...

Intîlnirea, desfășurată în nocturnă, 
a fost cîștigată Ia mare luptă de stu
denții craioveni, care au făcut o par 
tidă foarte bună. Scorul de 60—57 
(22—28) în favoarea Științei Craio
va, oglindește echilibrul de valoare 
dintre aceste formații. După ce au 
dominat în prima repriză, oaspeții 
au fost depășiți în cea de a doua, 
în care gazdele s-au comportat ex
celent. Contraatacurile și precizia în 
aruncările de la distanță și de la

semi-distanță au fost principalele 
arme ale craiovenilor, din rîndul că
rora s-au evidențiat în mod deosebit 
N. lonescu și Stinghie. S.C. Chemie 
Halle a fost un partener deosebit de 
valoros. Echipa oaspete a făcut do
vada unei pregătiri bune, excelînd 
prin trecerile rapide din apărare în 
atac, prin blocaje, paravane și prin 
siguranța pătrunderilor. Cei mai buni 
jfrcători: G. Pelzi, H. Flau și D. Heut 
Partida a fost condusă cu competen
ță de arbitrii Gh. Popescu și C. Opriș. 
ambii din Craiova.

In deschidere s-au întîlnit echipele 
de juniori S.C. Chemie Halle și Școa
la sportivă de elevi Craiova. Dtipă o 
întrecere sepctaculoasă, care a evi
dențiat 
ambele 
scorul

talentul tinerilor jucători din 
echipe, oaspeții au învins cu 

de 41—37 ( 20—20).

1. BOBEI ȘI I. TESCOVEANU
corespondenți

din acest an

mondiali, campioni și record- 
europeni, obținîndu-se cu acest 
o serie de excelente rezultate: 
p. la pentatlon (Vasili Kuzne- 
1,80 m la înălțime (Iolanda

de oficialitățile și populația 
important centru muncitoresc, 
încheierea J.M.U., tot la Tori
desfășurat însemnat

Gabriel Cherebețiu, căpitanul echipei 
studențești de volei a R.P.R.

Cu G. Vîziru despre turneul
de la Katowice

pe pămîntul Italiei 
pentru acest an.

nivel s-a situat și 
Echipele Poloniei și

eveniment din viața sportivă univer
sitară internațională: adunarea ge
nerală a F.I.S.U. (Federația interna
țională sportivă universitară), orga
nizație care își propune să dezvolte 
colaborarea pe tărîm sportiv între 
studenții diferitelor țări. Cu acest pri
lej a fost luată în discuție și apro
bată admiterea ca membre ale F.LS.U. 
a încă 8 țări: U.R.S.S., R. 
slovacă, R.P. Polonă, R.P.R., 
Bulgaria, R.P. Ungară, Franța și In
donezia. Prin intrarea țărilor
liste în F.I.S.U., prestigiul organi
zației s-a întărit considerabil. Pentru 
prima oară 
zentativ în 
național.

Studenții 
tră își vor 
contribuția 
sportului universitar internațional, mij
loc important de apropiere și întărire 
a legăturilor prietenești cu studenții 
din toate țările lumii.

ea devine un for 
sportul universitar

Cehe-
R.P.

soci a-

repre- 
inter

noas-sportivi din patria 
aduce și de acum înainte 
lor activă la dezvoltarea

MARIUS BIRJEGA
șeful comisiei sportive 

Comitetul Executiv 
al U.A.S.R.

din

Așa cum îi este obiceiul — după 
fiecare concurs de peste hotare la 
care participă — și de această dată, 
abia reîntors de la turneul internațio
nal de la Katowice, maestrul sportu
lui Gheorghe Viziru ne-a vizitat la re
dacție, pentru a ne împărtăși impre
siile sale.

— Trebuie să precizez, în primul rînd
— a început campionul nostru de tenis
— că am fost eliminat de Serghei An
dreev după o luptă grea, în 5 seturi 
și nu 3 cum s-a transmis. Iată cum 
a decurs jocul, în realitate. Cîștig 
primul set cu 6-2 și-l pierd pe al doi
lea la același scor. In al treilea joc 
mai atent și cîștig cu 6-3. Al patru
lea set a fost momentul culminant al 
luptei. Conduc cu 5-2 și din acest mo
ment — sigur de victorie... — încep 
să scad ritmul de joc. Andreev cîștîgă 
un ghem: 5-3. Mă concentrez mai 
bine în ghemul următor și am Tneci- 
bol. II ratez... Fac al doilea mecibol. 
Andreev 
dau un 
afară !... 
pierdut 
toare se prelungesc și la situația de 
6-6 partida se întrerupe din cauza în
tunericului. A doua zi am Jucat mult 
mai slab și Andreev cîștîgă ultimele 
două seturi cu 8-6 și din nou 8-6 
(după ce egalasem de la 2-5...). Deci, 
au fost totuși 5 seturi de mare lup
tă...

O dată lămurită chestiunea meciului 
cu Andreev, trecem la forma clasică 
a interviului. Prima întrebare:

— Care a fost caracteristica gene
rală a întrecerilor ?

. — Fără îndoială, turneul de la Ka
towice a fost dominat de tenismanii 
sovietici. Ei s-au calificat în toate 
finalele, cîștigînd trei dintre ele. Deci 
trei locuri întîi și două locuri doi, un

H-f-4

succes foarte frumos. Șl trebuie no
tat că cei doi cîștigători la dublu 
Mozer și Sivohin (învingătorul lui 
"Tiriac la concursul de tineret de la 
Leningrad) se aflau la prima lor par
ticipare peste hotare.

— Există ceva nou în jocul sovie
ticilor ?

— Ei se prezintă în vădit progres 
la capitolul tactic. De pildă, Valeria 
Kuzmenko, dublă campioană la Ka
towice, pe lingă loviturile tari de pe 
fund ce i le cunoșteam, a folosit 
cu succes atacul la fileu. Ea s-a do
vedit în formă foarte bună, ca și 
toți ceilalți membri al delegației so
vietice. Succesul lor este cu atît mai 
valoros, cu cît au rămas în urmă în

atacă, vine la fileu și aci 
pasing-șut la doi centimetri
Din acest 

stăpînirea. Ghemurile urtnă-
rnoment mi-am

JUNGLA BOXULUI PROFES1ONIS1
+ Zilele trecut au sosit în portul sue- 

a celei de af^e2 Gotteborg, venind din Statele Uni- 
Balcanice deX^e’ experți în organizarea întîl-

.tiirilor de box profesionist. Ei erau 
urmați de un grup de 50 de ziariști 
si fotorețiorteri. Scopul călătoriei: în
cheierea contractului pentru meciul 

iieirevanșă intre suedezul Ingemar Jo- 
i-hansson și Floyd Patterson.
Ț Încă de la 26 iunie, cînd Johansson 

— 4-a obținut victoria asupra campionului 
^mondial la categoria grea, organiza- 

_____  _____ ^.torii americani nu au ezitat să tra- 
r ’ +yerseze de cîteva ori oceanul, pentru

1 alpiniștiler sovietici t
in ultima vreme, alpiniștii dm UMu-îbindi în căzu! acceptării unei noi lupte 
a Sovietică desfășoară o intensă jeu Floyd Patterson în S.U.A. 
iivitate. In munții Pamir, de pildă, X Deosebitul interes manifestat cu atî- 
grup de alpiniști din cadrul asocia-Ua tenacitate de afaceriștii ce stăpînesc 

i sportive „Burevestnik" a escala- gpiața boxului profesionist american 
t cu succes cel niSi înalt pisc al-Kes/e ușor explicabil. Un meci de an- 
liunii Sovietice — vîrful Stalin, aflativergura acestuia poate aduce venituri 
o altitudine de 7495 m. Trebuie^-considerabile pentru o duzină de indi- 

aliniat în mod deosebit faptul că^vizi, a căror lăcomie după dolari în- 
ispre sud vîrful Stalin nu a mai -țtrece cu mult proverbiala sete de singe 
t escaladat pînă în prezent. Tra-Ța haitelor de lupi înfometați.
îl foarte dificil, cu multe obstacoleȚ Din cei șase americani sosiți la 
turale, a fost străbătut cu succes + Gdteborg, numai doi aveau roluri 
grupul de alpiniști avînd în frunteA.principale: Irving Khan, președintele 
maestrul emerit al sportului K. ^societății „Tele Prompter Incorpora- 

zrain. Simultan alți 14 alpiniști "suited", care se ocupă cu 'transmiterea 
ins pe cea mai mare înălțime a te-A-manifestărilor sportive la radio, televi- 
oriului Uniunii Sovietice pe un alftziune și cinematografie, precum și Vin- 
tseu." Istoria alpinismului nu cunoaș-4-cenf Velella, politician new-yorkez și 
un alt Caz cînd — deodată — untavocatul preferat al celor mai mari 
măr atît de mare de sportivi să seîbande de gangsteri. Este demn de 
aflat pe acest vîrf. șemnalat faptul că ambii au cumpărat,

0 nouă performanță

recent, majoritatea acțiunilor întreprin
derii lui Bill Rosensohn organizatorul 
primului meci Johansson—Patterson.

Restul echipei se compunea dintr-un 
agent de publicitate, doi „consilieri 
juridici" și binecunoscutul ex-campion 
Jack Dempsey, care prin „greutatea" 
personalității sale, avea rolul să-l de
termine pe Johansson să semneze mai 
repede contractul.

Revista „Paris Match" arată că 
adevărata „eminență cenușie" și prin
cipalul beneficiar al acestei „întreprin- 

este Frankie Carbo. Acest per-

sonaj, care pentru eleganța și tîmplele 
sale albe este supranumit „Mister 
Gray", figurează în cazierul FBI-ului 
la fișa nr. 187.972. vechi pensionar al 
celebrului penitenciar Sing-Sing, de 
mai multe ori acuzat de asasinat, 
inculpat pentru speculații felurite pe 
piața boxului profesionist, organizator 
de pariuri clandestine, a fost de curind 
pus în libertate pentru o cauțiune în 
valoare de 100.000 de dolari. Aceeași 
revistă subliniază că 
kie Carbo se bucură 
moșului Jim Norris, 
însemnate averi, pe
țit-o prin iot felul de afaceri necurate 
puse la cale în tovărășie cu gangsterii

gangsterul Frau
de protecția fai- 
moștenitorul unei 
care și-a înmiii-

din New York și Chicago, dar mai 
ales din organizarea meciurilor de box,+ 
deoarece piuă în ianuarie trecut a fost 4. 
timp de zece ani președintele trustului^ _ ,, ,
„International Boxing Club". | Prezenta m trei finale, Valeria Kuz

in urma vehementelor proteste aIeZ^nko (U.R.S S.) a cucerit doua titluri 
opiniei publice din S.U.A., aptoritățilel^ “n,eul ‘"ternațional de tenis de la 
au fost nevoite să desființeze acest^ a owlce-
trust dar măsura nu-i im'pîecfecă pețw e adversari de lalia Jui Mo. 
„erou" noștri sa-și continue nestin-X|jnarj _ , mai bun tcnjsman fran.
ghcnți afacerile murdare In aceasta! _ sj Ja„.Erich ( „nd.
ordine de idei ese semnificativ faptul >aforul nr ", al Suediei (după
cd onorabilul" Jtm Norns refuza ]uj Davidson)
se deplaseze la New York pentru aț A K yj . ne b f 
rnspimde întrebărilor unor 'nagistrați!,^ rezultatele sale. 
de la Curtea Criminala, pentru simpluțT Inainte de a ierde )a 
motiv că „medicii sai nu-i permit sa^ ,imi t lrej tmi 
paraseusca localitatea balneara Mi-ț FjIipek ș. pe sucdezul Ho)m

7 r '^1 . z r» • ÎLa dubta am jucat în compania en-Faptele expuse de revista „Pansț Oackle; b , pj,t!lrile de
Match" ne oferă o imagine clara «suA^ £ t A j se.
pra celor ce dirijează viața sportjvaț^.^-^ unde am pierdut |a Mo!inari. 
din lumea capitalista. Gangsteri odioși,Tpi|et j t tui (ulti,mili la 7—5). 
care pentru obținerea unor cistiguriTD t r’ < - ' „nemuncite sînt capabili să recurgă lațRe^' î,re?fc- ca nu n,„an]_ intors a. 
asasinat, conduc nestingheriti sportul,cu P^mant;.a pe mas,'P
și implicit exercită o influență nefasfăt'^ de ,a unde cu am fost cel
asupra educației tineretului. ^.neînvins...

In acest '„climat moral", al cărui± Intr-adevăr, recentul învingător al 
prototip-este un gangster de talia luiȚlui Skonecki are dreptul la rezultate 
Frankie Carbo, nu trebuie să ne mire^m3j înalte și sîntem convinși — ca 

recenfe/e știu despre creșterea^ eJ c„ Je cucer]- în vHtor>
valului de crime savirșite de minori, 
pal pe care autoritățile New Yorkului.T. gp
in fruntp cu. guvernatorul Nelson Rocke-ț . -,o '
feller', ‘nu sint capabile să-l stăpî-'T--------------- ------- ------------------------- -
nească. Ț SPORTUL POPULAR
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din nou

Andreev, 
pe polo-



de masă de
Moscova 11 (prin telefon). Dele

gația jucătoarelor și jucătorilor de 
tenis de masă din R.P. Romînă a so
sit joi la prînz în Capitala Uniunii 
Sovietice, 
noștri au și făcut primele 
mente de acomodare în sala 
curs „Aripile Sovietelor”.

Competiția va începe duminică după 
amiază cu probele pe echipe juniori, 
junioare, seniori și senioare. Formu
la de desfășurare a jocurillor inter
echipe în toate probele va fi cea cla
sica, adică „Cupa Corbillon” la fete 
și „Cupa Swaythling” la băieți. La 
probele rezervate juniorilor și juni
oarelor vor lua parte reprezentativele 
R.P. Romîne, R.P. Ungare și U.R.S.S. 
I și U.R.S.S. II, iar la probele pentru 
seniori și senioare vor participa for
mațiile R.P. Romîne, U.R.S.S. I și 
U.R.§*S.  II. Meciurile interechipe vor 
avea loc duminică, luni și marți.

Vineri dimineață sportivii 
antrena- 
de con-

Miercuri se va disputa un concurs 
individual, numai la simplu pentru 
juniori șl junioare. Joi va fi zi de o- 
dihnă, iar vineri, sîmbătă și dumi
nică sînt programate întrecerile in
dividuale (simplu băieți, simplu fete, 
dublu băieți, dublu fete și dublu mixt) 
pentru seniori și senioare la care 
vor putea lua parte și juniori și ju
nioare.

In competiția interechipe, țara 
noastră va fi reprezentată de Mircea 
Popescu, Tiberiu Covaci, Adalbert 
Rethi (seniori), Maria Alexandru, 
Geta Pitică (senioare), Adalbert Ret- 
Iți, Marius Bodea, Laurențiu Gheor
ghiu sau Adrian Bătrînescu (juniori), 
Mariana Barasch, Victoria Jandres- 
cu (junioare).

in
Voleibaliștii noștri au debutat victorios 

Cupa Continentelor": Rominia - Cehoslovacia 399
PARIS 11 (prin telefon). Sala 

„Pierre de Coubertin" a fost neîn
căpătoare joi seara, la deschiderea 
oficială a competiției internaționale 
de volei „CUPA CONTINENTELOR” 
— un veritabil campionat mondial 
masculin de volei.

Echipa noastră reprezentativă a re
ușit în prima zi o victorie de presti
giu internațional, întrecînd după o 
luptă epuizantă care a durat mai mult 
de două ore și jumătate, echipa Ceho
slovaciei, campioană mondială și eu
ropeană, demonstrînd în acest fel că 
victoria repurtată în luna iulie la 
București n-a fost întâmplătoare. Vo
leibaliștii romîn! au cucerit victoria cu 
3—2 (10—15, 15—6, 9—15, 15—12,
15—11).

Meciul a fost punctat cu nenumă
rate ropote de aplauze prin care spec
tatorii parizieni, buni cunoscători ai 
voleiului, au mulțumit celor două echi-

pe pentru jocul rfe înaltă valoare teh
nică oferit. Au fost faze în care cei 
5000 de spectatori ovaționau în pi
cioare jucătorii ambelor echipe.

Jocul începe în nota de superiori-
DUPA

duc cu 7—1. La acest scor, Nico 
Sotir, antrenorul echipei Romîn 
face d schimbare foarte inspirat 
Derzei, care stătuse pînă atunci 
banca rezervelor, îl înlocuiește pe I
R.P.R. — R. CEHOSLOVACA 3—

Turneul de șah al candidafilor

0 NOUĂ BAZĂ SPORTIVĂ 
VA FI INAUGURATĂ LA PEKIN 

CU PRILEJUL PRIMEI SPARTACHIADE
Ziua de 13 septembrie se înscrie 

ca o dată memorabilă în istoria miș
cării sportive din Republica Populară 
Chineză. Cei mai buni sportivi ai 
Chinei populare, selecționați în urma 
unor concursuri de masă ce au avut 
loc pe întreg cuprinsul țării, se în- 
tilnesc mîine la Pekin în cadrul pri
mei Spartachiade pe întreaga Chină. 
Inaugurarea acestei mari competiții 
sportive de masă, menită să devină 
tradițională, va avea loc pe noua și 
frumoasa bază sportivă '„Muncitorul", 
din capitala R. P. Chineze.

Construit din inițiativa Federației 
sindicale din Pekin, noul complex 
sportiv este situat în cartierul indus
trial (de est) al Pekinului și se în
tinde pe o suprafață de 35 hectare. 
El este alcătuit dintr-un stadion cen
tral cu o capacitate de 80.000 locuri, 
2 piste de antrenament pentru atleți, 
12 terenuri de volei și baschet, ba
zine de înot, terenuri de tenis etc. 
Atît terenul de fotbal cît și pistele 
de atletism sînt dotate cu instalații 
speciale de drenaj, care permit dis
putarea jocurilor și a întrecerilor at
letice și pe timp de ploaie. Sub tri
bunele arenei centrale a fost constru
ită o clădire cu trei etaje, în care 
sînt amenajate un hotel cu 1500 
locuri, săli pentru antrenamentele 
gimnaștilor, halterofililor, scrimerilor, iG.Ne.'f e5, 7.Cge2~c6, 8.d5 od:, 9. cd : 
un restaurant și un cinematograf. ’

i

Startul în turneul candidaților a 
fost la fel de uimitor ca și cum într-un 
maraton am vedea concurenții por
nind cu viteza de la o cursă de... 100 
m. In primele două runde o singură 
partidă s-a terminat remiză și aceea 
la capătul unei lupte acerbe, in toate 
celelalte a fost consemnată victoria 
uneia din părți. Se pare deci că cei 
8 mari maeștri internaționali care fi
gurează pe tabela de concurs nu a- 
greează jumătățile de punct. O con
statare se impune de la început. Con
curenții au renunțat la tactica de aș
teptare și au declanșat atacul încă 
din plecare. Bilanțul: doar doi con- 
curenți n-au pierdut nici o partidă 
(Petrosian și Benko).

In partidele întrerupte avantajul a
;fost fără excepție realizat: Petrosian 
ța cîștigat la Fisher, Fisher la Ke- 
j res, Keres la Smlslov, Smîslov la Tal 
își Benko la Olafsson. Un adevărat 
i „cadril” al înfrîngerilor și victoriilor. 
I Mult interes a produs partida Tal— 
‘Gligorici din runda a 11-a. Campionul 
■ Iugoslaviei a adaptat cu negrele în 
Indiana veche o variantă al cărei au
tor este. La mutarea 13-a Tal a adus 

i o puternică întărire teoretică jocului 
i alb (13.h4 I), încetpînd atacul de pio- 
I ni pe flancul regelui. Gligorici n-a 
! găsit apărarea cea mai bună (într-o 
: poziție grea) a sacrificat un cal pen- 
Itru trei pioni, dar marele număr de 
i piese de pe tablă a ușurat albului 
< desfășurarea atacului la rege. La mu- 
' tarea 47-a campionul Iugoslaviei a 
cedat. Iată această partidă : Ld4 Cf6, 

; 2.c4 g6, 3.Cc3 Ng7, 4.e4 d6, 5.13 0-0,

CI17, 13.114 I hg:, 14.fg: Chf6, I5.NH3 
Cb6, !6.Ng5 Cc4, 17.Dd3 Dc7, 18.b3 
Ca3, l9.Tcl N:g4, 2O.N:f6 N:e2, 21. 
R:e2 N:f6, 22.C'bl Da5, 23.b4 I D:b4, 
24.C:a3 N:h4, 25.Cc4 b5, 26.Cb6 Tad8, 
27. Nf5 Ng5, 28,Tcgl Db2-|-, 29.Rf3 
Nf4, 30.Tg2 Db4, 31.Cd7 ! Tc8, 32. 
Cf6+ Rg7, 33.015+ Rg8, 34.N:c8, T:c8 
35.Tc2 T:c2, 36.D:c2 Da3-ț-, 37.DS3 
D:b3-f-, 38.ab: gh:, 39.Tal 1 h4, 40. 
Rg4 Ne3, 41.T:a6 Nc5, 42.R:h4 f5, 43. 
ef: e4, 44.b4 1 N:b4, 45.Rg5 Rf7, 46. 
Ta7-f- Re8, 47. f6 și negrul cedează.

In runda a III-a lupta a purtat 
același caracter dîrz ca și în cele an
terioare. In nici una din partidele 
disputate rezultatul nu a fost cunoscut 
la expirarea a 5 ore de joc. Toate 
cele patru partide (Petrosian—Smîs
lov, Keres—Tal, Benko—Fisher și 
Gligorici—Olafsson) s-au întrerupt. In 
clasament: Petrosian 2 p, Benko l'/2, 
Smîslov, Keres, Fisher, Tal 1 p., Gli
gorici l/z P-> Olajsson 0 p.

MECIUL

a6, 10.Dd2 Cbd7, 11. g4 h5, 12.113

LAZNICKA (R. Cehoslovacă) către Rutkorvsky (R. P. Polonă): ,Jn fot 
ca țoale rtuinile I1"

(Desen de Petre Stoenescu) 
man. Schimbarea s-a dovedit deo. 
bit de bună și atacul nostru mei 
acum mult mai bine, iar victoria 
revine cu 15—12. Ultimul set găse; 
echipa noastră dezlănțuită, în timp 
formația campioană mondială nu 
regăsește de loc. Antrenorul Ko? 
schimbă unul după altul aproape 
treaga echipă, folosind întregul lot 
12 jucători. In aplauzele mulțimii, K 
mînia cîștigă setul cu 15—11, și 
acesta și meciul.

Arbitrul Ormay (Ungaria) a ar 
trat cu greșeli următoarele echipe :

ROMINIA: Miculescu, Nicolau, L 
man, Rusescu, Cianciu, Fieraru, D 
zei, Pavel. CEHOSLOVACIA: Ies 
Smidl, LaznTcka, Sasinka, Muși' r» 
dus, Mali, Paulus, Golian, 
Handlij, Kriz.

Iată celelalte rezultate de joi: B 
garia — Polonia 3—1 (15—3, 15— 
3—15, 15—8), U.R.S.S. — Ungă: 
3—0 (5, 7, 10), Franța — Brazi 
3-0 (8, 10, 8).

stingă asta a lui Nicolau pare o mină

tate a campionilor mondiali care con
duc aproate tot setul I, pe care-1 și 
cîștigă la 10. Jucătorii noștri au o re
venire frumoasă în setul II. Nicolau, 
din nou în zi mare, la fel ca în me
ciul cu Cehoslovacia jucat la Bucu
rești, trage necruțător. „Bombele" lui 
nu pot fi „scoase” de linia a doua a 
echipei adverse și aduc punct după 
punct: 15—6 pentru noi. Cehoslovacii 
reiau inițiativa în setul III 
prin mingi liftate și jocul lor, econo
mic, specific. Ca urmare își adjude
că setul cu 15—9, iar în al IV-lea con-

Un exceptional record 
al parașutistelor sovietice

Pe un aeroport de lingă Moscova, 4 
tinere parașutiste sovietice au efectuat 
un salt în grup de la 600 metri în 
timpul nopții, cu aterizarea la punct 
fix. Sportivele V. Ruleva, L. Achimo- 
va, V. Naumova și L. Kiricenko au 
obținut o performanță excepțională rea- 
lizînd o medie de aterizare la 1,96

m de punctul fix. Rezultatul lor 
trece atît recordul mondial oficial 
minin cît și cel masculin, deținute 
ambele de sportivii sovietici.

Materialele privind acest admirabil 
rezultat au fost înaintate aeroclubului 
central V.P. Cikalov pentru omologa
rea recordului ca cea mai bună per
formanță unională.

în- 
fe-

PREGĂTIRILE FOTBALIȘTILOR 
MAGHIARI

P. P. BULGARIA — U.R.S.S.
IN PRELIMINARIILE TURNEULUI 

OLIMPIC

Cu meciul de mîine de la Sofia 
echipa U.R.S.S. își încheie jocurile 
din cadrul preliminariilor turneului 
olimpic. Partida poartă un caracter 
decisiv pentru toate cele trei parti
cipante în serie. O victorie a echipei 
sovietice îi asigură primul loc, indi
ferent de rezultatele celor două me
ciuri dintre R.P. Romînă și R.P. Bul
garia. Situația devine mult mai com
plicată însă în cazul unui meci nul sau a 
victoriei gazdelor. Ambele alternative 
deschid posibilități de calificare și e- 
chipei noastre cu condiția să obțină 
4 puncte în întîlnirile cu fotbaliștii 
bulgari.

Atît echipa U.R.S.S. cît și cea a 
R. P. Bulgaria s-au pregătit intens 
în vederea partidei de duminică. 
Sîmbăta trecută la Moscova lotul o- 
limpic de fotbal a fost împărțit în două 
echipe care au susținut un meci. Iată 
formațiile: I. Razinski — Krutikov, 
Morgunov, Bagrici—Kovalev, I ama
rii dze—Z alte v, Voroșilov, Sokolov,

Isaev, Metreveli. II. Ivakin—Mesce- 
reakov, Sustikov, Aleșin—Mudrik, Li- 
neaev—Mozer, Batanov, Kaloev, Po- 
nedelnik, Mosalev. întîlnirea a luat 
sfîrșit cu scor egal: 3-3. Au înscris 
Sokolov (2), Zaițev, Lineaev, Mosalev 
(2). Din rîndul acestor jucători va 
fi alcătuită echipa care va evolua du
minică pe stadionul Vasil Levski.

Pregătindu-se pentru meciul de mîi
ne lotul bulgar a susținut un antre
nament la două porți în compania fe- 
chipei Lokomotiv folosind următoarea 
formație: Naidenov—Kircev, Manolov, 
Dimitrov—Kovacev, Kitov—Milă’nov, 
Abadgiev, Panaiotov, Ianev, Vaslliev. 
După ce a fost condusă majoritatea 
timpului echipa națională a reușit să 
egaleze abia spre sfîrșitu! jocului prin 
golul marcat de Milanov. Formația 
definitivă a R.P. Bulgaria va fi cu
noscută abia duminică dimineața.

Iată clasamentul 
meciului de mîine :

1. U.R.S.S.
2. R.P. Bulgaria
3. R.P. Romînă

seriei înaintea

3 1 2 0 3:1 4
1 0 I 0 1:1 1
2 0 1 I 1:2 1

La 27 septembrie, reprezentativele 
de fotbal ale ‘Uniunii Sovietice și R.P. 
Ungare se vor întîlni, la Budapesta, 
într-un meci contînd pentru „Cupa 
Europei”. Pregătindu-se în vederea a- 
cesftei întSniri, fotbaliștii maghiari 
au susținut recent un meci de antre
nament în orașul Almasfiîzit cu o se
lecționată locală. întîlnirea a luat 
sfîrșit cu scorul de 14-0 în favoarea 
lotului primei naționale maghiare. In 
cadrul meciului au fost încercați ur
mătorii jucători: Grosics (Ilku), Ma- 
trai, Sipos, Sarosi (Dalnoki), Bun- 
dzak (Sbjka), Kotasz (Kleiban), San
dor, Gorocs, Albert, Pall, Fenyvesi. 
Cele mai multe goluri (4) au fost 
marcate de interul drept Gorocs. 
Alte trei goluri au fost înscrise de tU 
nărui centru atacant Albert, în vîrstă 
de numai 18 ani.

„CUPA CAMPIONILOR EUROPENI”
• Miercuri, în nocturnă, s-au des

fășurat două întîlniri contînd pentru 
preliminariile „Cupei campionilor eu
ropeni”. In orașul Luxeniurg, for

mația locală Jeunesse d’Esch a învins 
cu scorul de 5-0 echipa L.K.S. Lodz, 
campioana R.P. Polone. La Linfield 
(Irlanda de Nord) formația Linfield 
a întrecut cu scorul de 2-1 formația 
suedeză S.K. Goteborg. Campioana 
Finlandei, echipa Kuopion Palloseura, 
a anunțat că renunță să participe la 
jocurile din cadrul „Cupei campioni
lor europeni”. Adversara sa din pri
mul tur, Eintracht (Franckfurt pe 
Main) s-a calificat astfel fără joc pen
tru turul următor al competiției.

• In primul joc din cadrul turneu
lui pe care-1 întreprinde în R. Ceho
slovacă, echipa Wismut Karl Marx 
Stadt a jucat la Decin cu formația lo
cală Banik, pe care a învins-o cu sco
rul de 2-1 (1-1). La Kosice, echipa 
Fortschritt Weissenfels (R.D.G.) a în
trecut cu 3-1 echipa locală Lokomotiv.

Campioana Spaniei, P.O. Barce
lona, a întîlnit pe teren propriu for
mația Karlsruhe din Republica Fede
rală Germană. Spaniolii au cîștigat 
întîlnirea cu scorul de 4-2 (1-0).

• Echipa Levski-Sofia întreprinde 
în prezent un turneu în Uniunea So
vietică. In primul său meci ea a în
tîlnit miercuri la Chișinâu echipa lo
cală de categoria „A” Moldova. Oas
peții au cîștigat întîlnirea cu scorul 
de 2-1.

■ ECHIPA DE BASCHET a dinari 
viștilor din Tbilisi, care întreprin 
un turneu în R. Cehoslovacă, a înl 
nit în primul îneci la Praga echi 
Slovan O;;bis, de care a dispus
81—73 (42—28). In continuare, b: 
chetbaliștii sovietici au jucat în 
calitatea Brno cu formația Lokomot 
Dinamoviștii din Tbilisi au termii 
învingători cu scorul de 85—48 (4C 
24).

■ ÎNTÎLNIREA DE BASCHET d 
tre selecționatele masculine ale B 
gariei și Poloniei, desfășurată reci 
la Varșovia, a revenit jucătorilor [ 
lonezi cp scorul de 63—58 (30—2

■ CIȘTIGATOAREA’ turneului 
baschet d'in cadrul feelei Ide a II 
ediții a Jocurilor Panamericane a fi 
desemnată abia în ultima zt a înti 
cerilor, întîlnirea decisivă pentru lcx 
I a avut loc între echipele S.U.A. 
Braziliei. După o luptă aprigă, aci 
meci a dat cîștig de cauză echij 
S.U.A. (93—79).

■ IN CAPITALA AUSTRIEI a ai 
loc recent o întâlnire dd sărituri 
apă între selecționatele Vienei și B< 
linului. Sportivii din R. D. Germa 
au cîștigat meciul cu scorul de 21—‘

■ ÎNTÎLNIREA CANOIȘTILOR t 
Suedia și Polonia, desfășurată de c 
rînd la Stockholm, a dat cîștig. 
cauză sportivilor suedezi, care au t< 
minat învingători cu 60—55.


