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DE ZIUA
CONSTITUȚIEI

Se împlinesc azi 7 ani de cînd, 
într-un entuziasm general, Marea 
Adunare Națională a adoptat legea 
fundamentală a țării — Constituția 
Republicii Populare Romîne. Lege su
premă a țării noastre, bilanț al cuce
ririlor istorice obținute de poporul 
muncitor pe drumul construirii socia
lismului, mărturie a voinței sale de 
+ <nerge mai departe pe acest drum 
pînă la victoria finală. Constituția 
este o expresie vie a înaltului demo
cratism al vieții noastre publice. 
Constituția țării noastre se deose
bește fundamental de oricare din con-

‘.«țiile țărilor capitaliste care ser
vesc doar ca paravan menit să as- 
cundă în dosul unor fraze pompoase 
despre „libertate** și „democrație** 
dominația unui mănunchi de exploa
tatori. Despre „libertățile** acordate 
prin constituțiile burgheze oamenilor 
muncii din țările capitaliste vorbesc 
cit prisosință, astăzi mai mult ca ori
când, sutele de procese intentate lup
tătorilor pentru adevărata democra
ție și libertate, împilarea oamenilor 
muncii care își cer dreptul la o 
viață mai bună, desele suprimări ale 
acelor ziare care nu se încadrează 
în propaganda deșănțată dusă de n- 
țîțătorii la război.

Poporul nostru nu va uita nici
odată asuprirea și teroarea la care 
a fost supus decenii de-a rîndul de 
burghezia și moșieriinea

astră. De aceea el șe
atît mai legat astăzi de Constituții 
sa, care consfințește profunde drep
turi și libertăți democratice. Dreptul 
la muncă și la odihnă, egalitatea în 
drepturi a oamenilor muncii de orice 
naționalitate, dreptul de a alege și a 
fi ales, egalitatea’ în drepturi a fe
meilor cu bărbații, dreptul la învă
țătură în condițiile atît de minunate 
create de regimul nostru, alături de 
celelalte drepturi și libertăți înscrise 
în Constituție sint astăzi o realitate 
vie, care demonstrează profundul de
mocratism al orinduirii noastre. .Za
darnic am căuta asemenea drepturi 
în statele burgheze, unde singurul 
drept al muncitorilor este acela de 
a fi muritor de foame sau de a fi 
la cheremul capitalistului, al marelui 
proprietar, bancher sau latifundiar.

Constituția noastră și-a confirmat

din țara 
simte cu

pe deplin superioritatea 
blica noastră populară 
transformări 
nicul nostru 
înțeleaptă a 
viață zi de 
ției, trecînd 
rea grelelor 
ghezo-moșierime. întreg teritoriul pa
triei a 
ridicat 
rut pe 
mii de
mente noi. A înflorit cultura, a fost 
lichidată una dintre cele mai ruși
noase plăgi lăsate moștenire de ve
chiul regim — analfabetismul. Poporul 
nostru trăiește din zi în zi tot mai 
bine Hotăririle Plenarei partidului 
din 13—14 iulie a. c. cu privire la 
mărirea salariilor și a pensiilor, re
ducerea impozitelor pe salarii și im
portantele reduceri de prețuri con
firmă din plin avîntul economiei noa
stre naționale și creșterea continuă 
a bunăstării poporului muncitor.

Alături de toate celelalte mărețe 
realizări, cultura fizică și sportul a-u 
cunoscut în 
dezvoltare uriașă, 
de oameni au 
U.C.F.S. Mii de 
tități uriașe de 
fcriale sportive, 
cializate asigură 
stră minunate condiții de practicare 
a sportului de către

Poporul 
punct de 
apărarea 
omenirii: 
statului nostru este, așa cum se 
rată și în Constituție, o „POLITICA 
de aparare a păcii, de prie
tenie ȘI ALIANȚA CU U.R.S.S. Șl 
CU ȚĂRILE DE DEMOCRAȚIE 
POPULARA, O POLITICA DE PACE 
Șl PRIETENIE CU TOATE PO
POARELE IUBITOARE DE PACE**.

Astăzi, cind sărbătorește Ziua Con
stituției R.P.R., poporul romin este 
mîndru de toate cîte s-au realizat în 
acest răstimp și pășește cu hotărîre, 
strîns unit (n jurul Partidului Mun
citoresc Romin și al Guvernului Re
publicii Populare Romîne, către noi 
și mărețe victorii, în opera de con
struire a socialismului.

ei. Repu- 
a cunoscut 

uriașe. Talentatul și har- 
popor, sub conducerea 
partidului iubit, a dat 

zi prevederilor Constitu- 
cu fermitate la lichida- 
urmări lăsate de bur-

devenit un vast șantier. S-au 
noi fabrici și uzine, au apă- 
harta țării noi orașe, zeci de 
familii s-au mutat în aparta-

anii puterii populare o
Peste 2 milioane 

devenit membri ai 
baze sportive, can- 
echipament și ma- 
cadre tehnice spe- 

astăzi în patria noa-

oamenii muncii, 
înscris ca 

Constituția 
prețios bun

rotnîn și-a
onoare în 

cel ui mai 
pacea. Politica externă

un 
sa 
al 
a 

a-

Excluderea războiului — singura cafe 
pentru propășirea vieții pe pămint

Lumea întreagă se află încă sub 
impresia puternică provocată de is
toricele propuneri prezentate de Ni
kita Sergheevici Hrușciov la O.N.U., 
cu privire la dezarmarea generală și 
totală.

Propunerile guvernului sovietic sin
tetizează gîndul majorității zdrobitoa
re a omenirii, ele reprezintă glasul 
rațiunii. Excluzând noțiunea de război 
din viața societății, planul de dezar
mare generală și totală preconizat 
de guvernul sovietic tinde spre eli
berarea unor imense resurse mate
riale și umane, care vor putea fi

1

dirijate spre creșterea eonii iuă a nP 
velului de trai al popoarelor, pentru 
ajutorarea țărilor slab dezvoltate.

îmi exprim adeziunea față de con
ținutul recentei declarații a guvernului 
sovietic privind dezarmarea generală 
și totală, convins fiind că excluderea 
războiului din viața omenirii este sin
gura cale pentru propășirea vieții pe 
pătnînt, pentru salvarea întregului te
zaur al civilizației umane.

GHEORGHE ELIAN
președintele federației romîne 

de tenis

Impresii după Jocurile Balcanice de atletism
întrecerile din cadrul celei de a XVIII-a ediții a locurilor Balcanice de 

atletism s-au încheiat într-o atmosferă înălțătoare, de adevărată sărbătoare. 
Oaspeții noștri din R.P. Bulgaria, Grecia, Iugoslavia și Turcia duc cu ei 
amintiri de neuitat despre ospitalitatea poporului nostru, despre minunatele 
noastre realizări înfăptuite sub conducerea partidului, despre frumusețea în
trecerilor sportive. înaintea plecării cu toții au ținut să aducă mulțumirile lor, 
pentru țelul în care au fost primiți, pentru felul ireproșabil în care s-au 
desfășurat concursurile. Iată citeua din părerile lor:

mai bună performanță
Noul record al lolandei 
Balaș a fost realizat 

prima încercare

cea

din

ternațională de punctaj“ care

»

(1.184 p) 11,3*
(1.185 p) 23,2

In această privință comentariile 
suplimentare se dovedesc inutile.

* recordurile mondiale existente.

m 11,0
m 22,5

1,84 m = 1.183 puncte = 

a atletismului feminin

i [olanda Balaș este indiscutabil 
i cea mai bună atletă a lumii . Cali- 
' ficativul acesta i l-au dat perfor- 
1 mantele sale excepționale, seria im- 
i presionantă de succese repurtate în 
! ultimii ani și mai ales „Tabela in- 

o
consacră ca atare. Ultimul din re
zultatele sale, recordul mondial de 
1,84 m obținut luni pe stadionul Re
publicii, valorează 1.183 puncte. El 
este echivalent cu următoarele per
formanțe :

100
200
800 tn 2:01,9 (1.183 p) 2:05,0 
80 mg 10,2 (1.183 p) 10,6 
lungime 6,89 (1.183 p) 6,35 
greutate 17,33 (1.183 p) 17,25 
disc 58,32 (1.183 p) 57,04 
suliță 61,84 (1.183 p) 57,49

loli: Speriosule, de ce tremuri? 
Recordul: Mă amețește înălțimea 

asta și presimt că iar o să... cad!
(Desen de Cleticiu)

N. TSANGARINOS : „Victoria romî- 
nilor n-a constituit pentru mine 

o surpriză !"

Redactorul șei al ziarelor ateniene 
Athlitichi lcho“ și „Athlitichi Eoni" 

ne-a declarat:
„Cea de a XVII l-a ediție a Jocurilor 

Balcanice a intrat în istoria sportului 
țărilor din sud-esttd Europei, ca un 
moment luminos al progresului înfăp
tuit, progres care prevestește acestor 
întreceri un viitor strălucit.

Atleții romîni au cucerit acum, pen
tru prima oară, locul I pe echipe, cu 
o diferență apreciabilă de puncte. Vic
toria romînitor n-a constituit pentru 
mine o surpriză I Am venit la Bucu
rești cu convingerea că locul întîl va 
fi ocupat de atleții romîni, cu atît mal 
mult cu cît nu eram străin de pregă
tirile minuțioase și de antrenamentele 
lor. Noi, grecii, speram să ocupăm

I»1

locul doi, dar unii dintre atleții noș
tri n-au corespuns și a trebuit să n» 
mulțumim astfel

Din punct de
ganizatoric J.B.

cu locul III.
vedere tehnic și or

din acest an au fost

desăvîrșite. Mijloacele tehnice și obiec
tivitatea 
au exclus 
Iul acesta 
țumire și
a fost nedreptățit. Astfel locurile ocu
pate de fiecare echipă corespund va
lorii atletismului din țările respective.

Noul record mondial al lolandei Ba
laș, numărul mare de recorduri balca
nice și naționale arată că pista sta
dionului Republicii și instalațiile sale 
sînt minunate. în ceea ce privește pu
blicul spectator din Capitala Romîniel, 
el a arătat o cunoaștere perfectă a 
atletismului, aplaudînd pe cei mai 
buni.

Transmit pe această cale sincerite 
mele felicitări tuturor atleților roiriînl 
și organizatorilor, dorindu-le să ne 
tîlnim anul viitor pe stadionul 
marmoră al zeiței Pallas Atena, 
poalele Acropolei lui Pericle".

Reprezentativa Romîniel — 
o revelație!

înainte de a sosi la București pen
tru această a XVIII-a ediție a Jocuri
lor Balcanice de atletism, trebuie să 
mărturisesc că nu credeam într-o vic
torie a atleților romînl. Cunoșteam 
din presă ultimele rezultate — bune 
— ale romurilor, dar credeam totuși 
că iugoslavii vor fi victorioși. Iată de 
ce performanța reprezentativei de at
letism a Romîniei a fost pentru mine 
o adevărată revelație.

încă din copilărie am 
lucruri despre București 
cu ardoare să văd acest 
ce am văzut 
țările mele, 
mulțimea și 
sportive din 
sincer. Am găsit aci foarte buni prie
teni și m-am simțit ca în tara mea.

Eu care am vizitat multe țări ale

arbitrilor, perfect pregătiți, 
eventualele greșeli. In fe- 
nu a existat nici o nemut- 
nimeni nu poate spune că

în
de 
la

auzit multe 
și doream 
oraș. Ceea 

aci a întrecut însă aștep-
Amabilitatea oamenilor, 
frumusețea construcțiilot 
țara dv. m-au emoționat

(Continuare in pag. a 4-a)

TELEGRAME

Finalele campionatelor republicane de canotaj academic
Ua sfîrșitul acestei săptămîni, pe 

apele lacului Snagov se desfășoară 
ceâ mai importantă întrecere internă 
dd-canotaj academic: finalele campio
natului republican. La întrecere parti- 
icjpă peste 200 de concurenți din Bucu
rești, Timișoara, Arad și Constanța, 
pălificați în fazele anterioare sau cu 
’xlrept de participare direct în finală. 
jCel mai mare număr de participant 
îFprezintă Capitala (113), urmată de 
/Timișoara (87). Iată njirnărul echipa-; 
Ițelor’înscrise la fiecare probă: BĂIEȚI: 
simplu : 7 ; dublu : 4 ; 2 fără cîrmaci: 
4j 2 su cîrmaci: 6- 4-Ț-l :
6; 4 fără cîrmaci: 4; 8+4: 5.
FETE: simpjlu: 7) dublu: 5; 4-ț-l vîsle: 
4j 4+1 rame: 4; 8+1: 4-

Vineri după-amiază sînt programate 
întrecerile de calificare (serii) la pro
bele de simplu: Finalele probelor, fe
minine se dispută sîmbătă după-a- 
miază, începînd de la ora 16, iar fi
nalele masculine duminică dimineața; '«-x «.am rit. c-farl In nro 10 Aspect di'ttfr-o probă de 4-J-l fete, deșlăsurată pe lacul Snagou.

I o I a n <1 a B a I a ș
București str. Vasile Conta 16

Bravo loti I Dorim din inimă succes Roma 1960.
Laboratorul Uzinei Strungul Orașul Stalint

Federației Romîne de Atletism
București str. Vasile Conta 16

Conducerea și personalul dispensarului regional pentru sportivi din Ora
șul Stalin, vă roagă să transmiteți lotului R.P.R. de atletism cele mai sincere 
felicitări cu ocazia cîștigării celei de a XVIIl-a ediții â Jocurilor Balcanice.

La redacția ziarului nostru, la Federația Romînă de Atletism și pe 
. adresa Consiliului general U.G.F.Ș. au sosit numeroase asemenea telegrame 

de la Ploești, Timișoara. Constanța, Baia Mare, Cluj, Suceava etc.

Știrile 2?ilei
Voleibaliștii romîni 

învingători in Franța
După terminarea „Turneului Continente

lor' echipa masculină de volei a R. P, Ro
mîne a întîlnit în orașul Villeurbane selec
ționata Franfei. Presfînd un joc remarcabil, 
voleibaliștii romîni au obținut victoria cu 
3-0 (10,5,5). Cei mai buni jucători ai echi
pei romîne au fost Roman și Fieraru. (A- 
gerpres).

Meciuri pentru „Cupa 
Campionilor Europeni” Ia fotbal

feri au avut îoc mai multe . meciuri re; 
vanșă din cadrul primufui < tuf al „Cupei 
Campionilor Europeni*..

La Budapesta s-a înregistrat un (țzultat

surprinzător : Csepel a fost tnvinsâ de Fe
nerbahce cu 3—2. Astfel, pentru turul urmă
tor s-a calificat campioana Turciei, deoa
rece tn primul joc scorul a fost egal (1-1).

La Lodz (R. r. Polonâ), echipa locala ru 
același nume a dispus de Jeunesse Luxem
burg cu 2-1 (0—1). In primul ioc victoria a 
revenit formației din Luxemburg cu 5-0, care 
s-a calificat astfel 
competiției.

Intrucît celelalte 
tn nocturnă, pînâ 
zultatele nu ne-au

pentru turul următor al 

partide s-au desfășurat 
la închiderea ediției, re- 
parvenit.

Alte recorduri la prima
Spartachtadă pe întreaga China

Sportivii din R. P. Chineză, care se în
trec la Pekin în cadrul primei Spartachiado 
pe întreaga Chină, au obținut noi recorduri 
naționale. T[gn Sao-șun a stabilit un va
lone» record ld triplu sa It cu 15,65 m. Lian 
Și-cîan a îmbunătățit cu 6 zecimi de secun
dă recordul chinez la 400 ra.g., realizîntî* 
performanța de 54,1 sec. Proba de 
a fost cîștigată de orașului pekin
timpul de 43,4 soț*



Dan Mîndru (Dinamo) și G. Vlad (E.H. Gr.)
primii învingători

Asistind la antrenamentele loturilor A 
și de tineret ale țării noastre

r Ne-arn obișnuit ca Ia fiecare Con- 
Sirs de călărie organizat în București 
«ă „aplaudăm", în primul rînd, fru
moasa bază hipică, de fiecare dată 
mai atrăgătoare. Ieri, aspectul bazei 
ne-a încîntat pur și simplu. Tribune 
(așa cum ar trebui să fie..; mereu), 
un teren excelent gazonat, parcursul 
de obstacole executat de minune și 
cu multe ...surprize plăcute (obstacole 
noi, un colorit variat, sumedenie de 
„.pitici din ipsos), totul a creat un 
decor din cele mai frumoase.

Primul dintre participant la a- 
ceastă ediție a campionatului, care a 
cîștigat titlul de campion a fost tînă- 
nil călăreț DAN MÎNDRU, de la Di
namo București care, pe calul Făget, 
a realizat cel mai bun rezultat în pro
ba de dresaj juniori și fete categoria 
semi-ușoară: 451 puncte. Locurile
următoare au fost ocupate de R. 
Barth (Independența Sibiu) pe Mîndra 
cu 441 puncte și A. Costea (Recolta 
București) pe Rigoletto cu 425 p.

Prima probă de obstacole din cadTul 
campionatului a reunit la startul în
trecerilor un număr de 31 de călă
reți. C. Vlad (cu Bîrsan), E. Boian
giu (cu Mărgea) și 1. loja (cu Vis) 
porneau ca favoriți în proba de cam
pionat categorie semi-ușoară dar, în 
general, concurenții erau de valoare 
apropiată, astfel că nu se puteau face 
pronosticuri. Conform regulamentu
lui, proba s-a desfășurat în două 
manșe, urmînd ca în caz de egalitate 
de puncte să aibă loc un baraj pen
tru desemnarea campionului. Între
cerile de dimineață n-au reușit să

„Cupa Agriculturii"
De-abia s-au terminat întrecerile fi

nale ale Spartachiadei de vară a tine
retului și iată că o nouă competiție 
populară se deschide tinerilor sportivi 
de la sate. Este vorba de competiția 
dotată cu „Cupa Agriculturii".

In raionul Tg. Mureș, întrecerile 
sportive din cadrul acestei competiții 
ae bucură de o largă participare a 
tinerilor de la sate.

Anul acesta, pentru început, „Gupa 
Agriculturii" se va desfășura numai la 
fotbal, volei, atletism și popice (pentru 
băieți), atletism și volei (pentru fete). 
In prezent, întrecerile au ajuns în faza 
intercomunală. La jocurile de fotbal 
participă 57 echipe care își dispută 
întîietatea după sistem eliminatoriu. 
Iată cîteva rezultate : Becheceana Ere
mitul—Steaua Gălugăreni 3—2 ; Pro
gresul lobăgeni—Nirajul Dă mien i 3-0 ; 
Platoul Nirajului—înainte Buza 4—2. 
Pînă la 20 septembrie s-a desfășurat 
faza raională a competiției, între 27 
septembrie—4 octombrie se va desfă
șura faza interraională, la 10 și tl oc
tombrie vor avea loc întrecerile din 
faza regională iar între 23 și 25 oc
tombrie se va desfășura finala „Cupei 
Agriculturii". întrecerile finale la toate 
sporturile cuprinse în regulamentul 
„Cupei Agriculturii" se vor desfășura 
în satele și comunele din raionul Tg. 
Mureș, astfel: finalele la fotbal vor 
avea loc la Vărgata, Găiești și Sîn- 
văsii. Echipele campioane de volei se

In meci revanșă

Dinam» Craiova—Hutnik 
(R. P. Polonă) 16-4 la box

CRAIOVA 23 (prin telefon). Marți 
seara s-a desfășurat pe stadionul Jiul 
din localitate întîlnirca revanșă dintre 
echipele Dinamo Craiova și Hutnik 
(R.P. Polonă). După cum se știe, în 
primul meci — care a avut loc dumi
nică — oaspeții au cîștigat cu scorul 
de 11—9. De data aceasta, boxerii cra- 
ioveni au intrat în ring deciși să în
vingă și au prestat un box de o bună 
valoare. Ei și-au luat o binemeritată 
revanșă, la scorul de 16—4. Dintre pu- 
giliștii romîni, cea mai frumoasă im
presie au lăsat-o Nicolae Ion, Matei 
Godeanu si Gheorghe Buzatu. REZUL
TATE TEHNICE: muscă: V. Vintilă 
b. p. Hakonieczny; cocoș: Zurakowski 
b. p. N. Filigeanu; pană: M. Godeanu 
b. p. Boczarsky; pană: A. Farcaș b. p. 
Jamroz; semiușoară: I. Nicolae b. p. 
Forysinsky; ușoară: I. Olaru b. p. 
Grzadziela; semimijlocie: C. Iordache 
b. p. Olinger (un rezultat de egalitate 
era mai just); mijlocie:' Gh. Buzatu 
b. p. Wasilewșki; semigrea: I. Fe- 
rentz b. p. Biel; grea: Wladzimierz 
b. p. Cîrstea. Deși învins, boxerul cra- 
iovean a avut o comportare frumoasă. 
In general, deciziile au fost juste, 
oglindind real cele petrecute în ring 
R. SCHULTZ și V. BEREZOVSCHÎ 

corespondenți

Ttnărul călăreț Dan Mîndru a muncit mult, s-a pregătii intens pentru 
aceste întreceri. Rezultatul? Priviți fotografia noastră care-l înfățișează pe 
campionul probei de dresaj juniori, categoria semiușoară.

lămurească lucrurile, ci, dimpotrivă, 
le-au complicat serios prin penaliză
rile obținute de unii dintre pretenden- 
ții la titlu. (C. Vlad cu Bîrsan, Gr. 
Lupancu cu Cabala etc.). Nu mai pu
țin de... 13 călăreți au terminat pri
ma manșă fără nici o penalizare astfel 
îneît, după-amiază, lupta pentru titlu 
urma să se dea în primul rînd între 
aceștia. înainte de continuarea probei, 
spectatorii au aplaudat frumoasa evo
luție a tinerilor călăreți de la școala 
de călărie din Lugoj și de la cea din

în raionul Zg. Mureș 
vor întrece în finală în comuna Troița, 
cele de popice la Miercurea Niraj iar 
atleții își vor măsura puterile la 
Găiești.

In fiecare sat sau comună se fac 
intense pregătiri pentru ca întrecerile 
sportivilor să se desfășoare în condi- 
țiuni din cele mai bune. Astfel, aso
ciația sportivă „Nirajul" (președinte 
Deutsch Gyorgy) din comuna Miercu
rea Niraj s-a îngrijit din timp pentru 
a renova complet popicăria din comu
nă care, în prezent, este una din cele 
mai moderne din regiune. Ea are in
stalații și dispozitive electrice moderne 
pentru marcarea popicelor doborîte. 
Sătenii și, firește, sportivii din co
mună, au contribuit prin muncă volun
tară la renovarea popicăriei. fn plus, 
ei au contribuit cu materiale în valoa
re de peste 10.000 lei, astfel că în 
prezent, frumoasa popicărie din Mier
curea Niraj își așteaptă oaspeții.

ION PAUȘ — corespondent 

PRIMELE ZILE DE ȘCOALĂ, PRIMELE ORE DE EDUCAȚIE FIZICĂ...
Au început școlile. In tramvai, pe 

stradă, in liarării, pretutindeni ești 
însoțit de voioșia, de forfota micilor 
cetățeni. Vrei nu orei, faci cunoștință 
ca problemele care-i frămîntă, cu pro
iectele lor; cu dorința pe care și-o ma
nifestă fiecare — de a înregistra chiar 
din primele zile de școală frumoase 
succese, la învățătură, ca și la sport. 
Scurtul nostru popas prin două școli 
din Capitală ne-a relevat din plin do
rința vie a tineretului școlar de a ar
moniza cît mai bine cele două activi
tăți.

ACOLO UNDE COPIII FAC PRIMII 
PAȘI IN SPORT...

Primul popas — într-o școală nouă 
pe harta orașului, situată pe str. 
Stoian Militaru: șc. elementară de 7 
ani Nr. 111 „Ștefan Plavăț". înainte 
aici era un maidan. I-a luat locul o 
clădire impunătoare, cu clase lumi
noase, cu mobilier elegant. Am fost 
primiți cu amabilitate de directorul 
școlii, tov. F. Dali. Ii arătăm scopul 
vizitei noastre: dorim să asistăm la 
o oră de educație fizică.

Ora începuse de cîteva minute. Pro
tagoniste — elevele din cl. a Vl-a D. 
Executau tocmai o serie de exerciții din 
partea pregătitoare a lecției: mers în 
ritm variat, ușoare alergări, mișcări 
de extensie. Tema lecției ? însușirea 
elementelor din tehnica startului. Le-a 
explicat pe larg profesoara Maria Stă- 
pînoiu, le-a demonstrat sub privirile 
atente ale întregei clase. Apoi, pe rînd, 
au exersat elevele.

— Sîmbotin, capul sus și privirea 
înainte 1...

— Neculce, nu-i bună poziția mîini- 
lor. Pumnii se țin strînși. De aseme
nea, corpul nu trebuie să depășească 
linia startului... Așa, acum e bine.

București (cîștigător V. Bălan, Buc, 
pe Accident cu 0 punct., timp 1:08,3) 
precum și o interesantă demonstrație 
de voltije. Și, iată-ne din nou urmă- 
rindu-i pe specialiștii probei de semi
ușoară. Pentru primele locuri inte
resează îndeosebi performanțele ce
lor 13 călăreți care au realizat în 
prima manșe 0 puncte. Dintre aceștia 
însă, Recer Oscar cu Rîndunica dă- 
rîmă la penultimul obstacol, W. Flei
scher cu Lasca este eliminat, Gh. 
Ghițuran cu Fulga este penalizat cu 
4 puncte iar E. Boiangiu cu Mărgea 
este, de asemenea, scos din „cursă". 
In barajul pentru titlul de campion 
rămîn doar șasg concurenți: 1. A. 
Kadar cu Mureș, 2. P. Stana cu Sidef, 
3. C. Vlad cu Horn, 4. M. Loghin cu 
Văpaia, 5. I. loja cu Vis, 6. Recer Os
car cu Berea. Se părea că „duelul" 
barajului va fi între R. Oscar cu Ber
ea și I. loja cu Vis. Primul este însă 
penalizat cu 4 puncte și realizează 
un timp slab iar al doilea are un ușor 
accident la obstacolul 3 și nu mai 
continuă proba. Toți ceilalți concu
renți termină parcursul cu cîte 4 
puncte penalizare, astfel îneît va de
cide... timpul realizat. El este favo
rabil lui O. VLAD de la Echipa hi
pică a grănicerilor care ocupă primul 
loc și cucerește titlul de campion repu
blican pe acest an. Clasamentul pro
bei : 1. C. VLAD (E.H. Gr.) pe Horn 
4 puncte, timp 32,3 sec; 2. Petre 
Stana (Dinamo Buc.) pe Sidef 4 
puncte, timp 32,9 sec. ; 3. A. Kadar 
(G.C.A.) pe Mureș 4 puncte, timp 
41,3 sec.

întrecerile continuă dimineața și 
după-amiaza.

DAN G1RLEȘTEANU

—Popovici, plecarea din start se face 
printr-o zvîcnire puternică 1...

Cele vizate repetă, repetă de zor. 
Simt căldura din glasul profesoarei 
lor, își dau seama că fără puțină stră
danie nu poate ieși un lucru bun. 
Cîteva exerciții cu pasul lansat și 
apoi, iată-ne martorii unui adevărat 
concurs de alergări. Distanța — 40 ni. 
Atmosfera — plină de voie bună. Pen
tru cîteva momente am avut impresia 
că retrăim însuflețitele întreceri din 
cadrul finalelor Spartachiadei pionie
rilor și școlarilor. Cele mai bune au 
fost... gimnastele : Eleonora Pătrașcu, 
Maria Sîmbotin, Elena Popovici, Ilea
na Neculce. Mișcările liniștitoare și 
pregătirea pentru raport ne-au amintit 
că lecția se apropie de sfîrșit...

La plecare n-am mai găsit pe direc
torul școlii, care ne rugase să-i comu
nicăm impresiile noastre. O facem pe 
această cale: am asistat la o oră de 
educație fizică reușită. Am admirat fru
moasele aptitudini pentru atletism ale 
elevelor din a Vl-a, am remarcat com
petența, dragostea, pasiunea cu care 
muncește profesoara Maria Stăpînoiu...
„Șl UNDE SE FORMEAZĂ VIITORII 

RECORDMENI Șl PERFORMERI
După subtitlu este ușor de ghicit 

locul următorului popas: șc medie Nr. 
35, cu program special de educație fi
zică. O coincidență: și acolo, tot oră 
de atletism I Sub conducerea prof. Eli- 
sabeta Stănescu și Adam Sebessyi, cei 
din a IX-a își făceau încălzirea. Apoi, 
s-au împărți pe grupe: într-un sector 
s-au adunat aruncătorii, în altul sări
torii, la capătul pistei de alergări s-au 
grupat specialiștii în sprint. Remarcăm 
rîvna elevilor. Nu există de fel timpi 
morți. Fiecare secundă este foarte pre
țioasă. lat-o pe. Mihaela Popescu în- 
cercînd la înălțime 1.52 m. Din bloc- 
start țîșneștc Adriana Meculescu. A- 
leargă cu multă ușurință.

Duminică, rugbiștii din țara noas
tră vor avea de susținut prima con
fruntare internațională a sezonului: 
reprezentativa țării va primi, la 
București, replica formației A a R.D. 
Germane. Trei zilei mai tîrziu, la Bîr- 
lad, își vor măsura forțele echipele de 
tineret ale celor două țări.

• Pregătirile riigbiști lor noștri au 
•intrat în stadiul final. Tineretul, de 
pildă, s-a antrenat marți dimineață, 
pe stadionul de la „șosea" iar după- 
amiază pe stadionul Republicii. Ac
centul a fost pus atît pe pregătirea 
fizică generală, cît și pe corecta exe
cutare a unor procedee tehnice- și 
tactice. Scoaterea baloanelor din gră
madă, momentul pasei, încrucișări, 
schimbarea direcției de atac a înain
tării, declanșarea unor șarje pe spații 
reduse, repuneri de baloane de ia 
tușă etc. In antrenamentul de ieri, cei 
doi antrenori care răspund de pregă
tirea lotului, Nicolae Popa și Florian 
Tudorache, și-au îndreptat atenția că
tre omogenizarea echipei. Măsura s-a 
impus de la sine, deoarece actualul 
lot cuprinde jucători din nu mai pu
țin de 7 echipe. Astăzi, lotul de ti
neret va face un joc de verificare în 
compania reprezentativei A, iar sîm- 
bătă va tntîlnî formația de categorie 
A, Constructorul București. In lot a 
fost iptrodus și jucătorul de linie a

C. S. M. Reșița-Dinamo București și Cetatea Bucur-
C. S. Tg. Mureș, două derbiuri ale etapei a V-? 

a campionatelor categoriei A de handbal
Campionatele categoriei A de hand

bal continuă astăzi cu jocurile etapei 
a V-a.

Derbiul etapei îl constituie, fără în
doială, meciul C.S.M. Reșița—Dinamo 
București, în care se întîlnesc două 
echipe cu comportări compjet diferite 
în etapa trecută. Dinamoviștii vor 
primi cu siguranță o replică viguroasă 
din partea fostului lider, care va 
căuta să arate că înfrîngerea de du
minică nu a fost decît un simplu ac
cident. Cealaltă fruntașă a clasamen
tului, Chimia Făgăraș, are o sarcină 
mai ușoară, deoarece întîlnește pe te
ren propriu formația ieșeană C.S.M.S-

Și campionatul feminin programează 
în această etapjă o partidă tare. Este 
vorba de meciul din Capitală Cetatea 
Bucur—C. S. Tg. Mureș în care am
bele edhipe aflate în luptă directă pen
tru titlul de campioană, își vor dis
puta cu multă ardoare cele două

— Adriana ca și Mihaela, ne spune 
prof. Sebessyi, fac parte din echipa clu
bului sportiv școlar al Capitalei. In 
octombrie, la Budapesta, ele au de sus
ținut un examen deosebit de dificil — 
revanșa în întilnirea atletică cu școlarii 
maghiari. Să nu vă surprindă deci, 
grija deosebită cu care se pregătesc...

Așadar, încă din primele zile de 
școală, elevele de la „35“ și-au început 
pregătirile în vederea viitoarelor lor 
confruntări sportive. Cu seriozitate, cu 
multă atenție. Nu este oare aceasta, 
cea mai bună garanție a succesului?...

TIBER1U STAMA

Prima oră de educație fizică... Cu grație și naturalețe, micuțele elevă, 
din clasa a Vl-a D a școlii elementare nr. 111 „Ștefan Plavăț" execută Rn 
frumos exercițiu de ausamblm

(Foto: 11. Nandvl

IlI-a, Zahnaiui de la C.C.A., care’ $ 
dovedit Q formă excelentă în meciul 
de duminică din campionat cu C.S.M.S. 
Iași.

• Lotul A s-a antrenat marți după 
amiază pe terenul din Parcul Copilu
lui, avînd ca partener echipa camțpi- 
oană a țării, C.F.R. Grivița Roșie. 
Partida, condusă de unul dintre antre
norii lotului, Cornel Munteanu, n-a 
corespuns decît în parte. Jucătorii 
noștri fruntași au manifestat prea 
rrritlt interes pentru rezultat (au și în
vins cu scorul de 42—5), neglijînd 
respectarea unor scheme tactice reco
mandate de antrenori și care aveau 
în vedere, în special, o mai riguroasă 
colaborare între linia de treisferturi și 
compartimentul înaintării. Este însă 
de relevat verva majorității jucătorilor, 
orientarea lor către jocul oiensiv, fapt 
care anunță pentru duminică o par
tidă deschisă, spectaculoasă. A fost 
folosit următorul lot: PENCIII, Mate- 
escti, WUSEK, Sava. A. BARBU, 
NISTOR, C. STANESCU, Teofilovici, 
Iordăchescu, Rădulescu, GRAUR, DE- 
MIAN, MORARII, ZLATOIANU, MLA- 
DIN, Dobrotă și M. RUSU.

După jocul de verificare de astăzi 
cu echipa de tineret, lotul A va efec
tua mîine un ultim antrenament.

T. S.

puncte. Iată și programul celorlalte tas 
tîlniri: Masculin: C C.A.—Telmomctal 
Timișoara; Victoria Jimbolia—Ra’pîSj 
Dinamo Or. Stalin—Voința Sibiu; Fe-i 
minin: Tractorul Or. Stalin—Știința' 
Buc.; Constructorul Tini.—Record M&ț 
diaș; Steaua roșie Sibiu—Știința Tindț 
C.S.M. Reșița—Rapid-

★
Dintr-o greșită recepționare telefo

nică rezultatul | prtidei de duminică 
dintre C.S. Tg. Mureș și Tractorul 
Or. Stalin a apărut 4—4 (1—2) în 
loc de 7—4 (1—2) pentru echipa rnu- 
reșană. Iată de altfel și aspectul real 
al clasamentului:

Jocul Cetatea Bucur—C-S. Tg. Mu-

1. C.S. Tg. Mureș 4 4 0 0 2.5:11 8
2. Cetatea Bucur 4 3 0 1 28:11 6
3. Știința Buc. 4 3 0 I 30:12 6
4. Rapid Buc. 4 3 0 1 24:17 6
5. Știința Tim. 4 3 0 1 10:11 6
6. Steaua roșie Sibiu 4 2 0 2 22:16 "
7. Record Mediaș 4 1 0 3 11:28
8. Constructorul Tim. 4 1 0 3 5:13 X
9. Tractonui Or. Stalin 4 0 0 4 17:25 0
10. C.S.M. Reșița 4 0 0 4 7:35 0

reș se desfășoară pe Stadionul „23 
August" II de la ora 15.15, iar cel 
dintre C.C.A. și Telmomctal pe sta
dionul C.C.A. la ora- 17.

Locațiune de bilete
Biletele pentru programul de duminică de 

pe stadionul 23 August (Progresul-Dinamo, 
meciul de rugbi R.P.R.-R.D.G., C.C.A-Rapidj 
se pun în vînzare începînd de azi la casele 
de bilete obișnuite. Biletele pentru aceste 
jocuri au seria 54.

Sînt valabile permisele roșii și albastre din 
piele la tribuna I sector 0, verzi pentru zia-, 
r.ști la masa presei în limita locurilor rezer
vate fiecărui ziar, albastre dermatin, verzi 
dermatin, gri dermatin cu stampila fotbal 
și rugbi, maron eliberate de UCFS oraș Bucu
rești, precum și qarnetele de antrenori și 
arbitri de fotbal și rugbi, vizate la zi. Ier 
tribuna I sector 1 și 46.



PUNCTE O IE VEDERE

Un element caracteristic pentru 
jocurile celei de a cincea etape 
a campionatului categoriei A îl 

constituie obținerea victoriilor în cea 
de a doua repriză. La București în în
tâlnirea dintre echipele dinamoviste, la 
Orașul Stalin, la Arad, pe stadionul 
din Giulești, Dinamo Bacău, Steagul 
roșu, UTĂ și Știința Cluj au cîștigat 
în a doua parte a jocului. Petrolul a 
egalat la Constanța tot după pauză, 
ca și Jiul la Petroșani. Acest 
vorbește despre buna pregătire 
a echipelor respective, care au 
să forțeze victoria — respectiv 
rea — în ciuda eforturilor depuse în 
prima repriză. Și nu se poafe spune, 
în legătură cu meciurile acestei etape, 
că prima repriză în întîlnirile respec
tive n-a fost viu disputată, n-a cerut 
eforturi deosebite jucătorilor. Iată deci 
un aspect poziliv al acestei etape, care 
dovedește, odată în plus, că pregăti
rea fizică a echipelor noastre de cate
goria A este bună. Dealtfel, scorurile 
mici înregistrate dovedesc că nici e- 
chipele învinse n-au stat mai slab la 
acest capitol, ele fiind depășite de pu
țin, nici una neccdînd, neînregistrînd 
acele „căderi" fizice, care de cele mai 
multe ori fac ca scorul să ia propor- 
lii. Dimpotrivă chiar, în meciurile de 
a București, atît Dinamo București cît 
)i Rapid au atacat mult și insistent 
lupă ce au primit golurile care le-au 
adus înfrîngerea.

Bunele rezultate obținute de antre
nori în pregătirea fizică trebuie să fie 
pentru ei un stimulent pentru munca 
le pregătire tehnică în viitor, acesta 
iind un capitol la care echipele noastre 
au multe deficiențe.

in punct de vedere al sportivită- 
ridi- 
din 
au

ral arata că meciul a fost presărat cu 
multe durități, de care s-au făcut vino- 
vați in special unii jucători de la Jiul, 
ca: Far caș, Vasiu, Ciurdărescu, Arbi
trul Dumitru Rusu din Arad a condus 
bine, a fost curajos în decizii. Credem 
că este necesară o analiză serioasă a 
acestui joc, făcută de Federația de 
fotbal.

Din punct d 
ții patru

lucru 
fizică 
reușit 

egala-

TOI i acum, cîteva cuvinte despre fe- 
iul cum se deplasează pe teren 
mulți din arbitrii noștri. Lipsiți 

dc o pregătire fizică suficientă, unii 
dintre ei — de ce n-am spune-o? — 
prea grași pentru a se putea mișca cu 
ușurință pe teren, arbifrii noștri

și-a părăsii postul, aventurîndu-se ne
justificat intr-o acțiune la înaintare. 
Pentru aceste acte de indisciplină în 
joc, antrenorul Baratki l-a scos de pe 
teren, trimițindu-l la vestiar. Și foarte 
bine a procedat. Desigur, ii vine greu 
unui antrenor să-și lase echipa în 10 
oameni, în ultimele minute, mai ales 
eind adversarul conduce și cînd echipa 
lui ar putea reduce handicapul sau 
egala. Dar mai presus decit interesele 
de moment, decit punctele puse in joc, 
trebuie să stea comportarea corectă, 
disciplina sportivă. Or, asa privind 
lucrurile, actul lui Baratki nu poate 
găsi decit aprobări.

If ții patru jocuri n-au
cat probleme. Partidele 

ești și de la Petroșani
■ăsat insă de dorit in această 
irivință. Despre cele petrecute in Giii- 
ești — ca și despre arbitrajul foarte 
dab al lui Z. Drăghici — am scris 
n cronica noastră de luni. Iar scri- 
.oarea alăturată a clubului Rapid este 
> primă luare de atitudine în această 
firecție.

Cel de-al doilea joc care a lăsat de 
torit in privința comportării sportive 
i fost cel de la Petroșani, asupra că- 
uia raportul delegatului federal Ște- 
an Joan ne-a adus o serie de noi 
imănunte. Astfel, observatorul fede-

ușurința pe teren, arbitru noștri se 
deplasează pe o distanță destul de 
mică de o parte și de alta a liniei de 
centru. Din această cauză, ei nu sînt 
în apropierea fazelor tocmai acolo 
unde prezența lor este mai necesară 
ca oriunde: în careu, la fazele de poar
tă. In ultimele etape au fost destul 
de multe cazurile cînd unii arbitri au 
comis greșeli tocmai din acest motiv: 
au fost prea departe de fază și din a- 
ceastă cauză n-au putut aprecia bine 
fie un fault în careu, fie un ofside, 
fie depășirea de către minge a liniei 
porții, etc. Arbitrii care au asistat la 
meciul Petrolul — Wiener Sport Klub 
au ce învăța de la italianul Pietro Bo- 
netto, cel puțin sub acest aspect, al 
deplasării pe teren. Bine pregătit fi
zicește, Bonetto se găsea totdeauna în 
apropierea fazelor, am zice chiar „în 
miezul" lor, chiar în careu, fără ca 
prin aceasta să împiedice jocul. Discu- 
tînd cu el după joc și arătîndu-ne plă
cut impresionați de acest aspect al 
arbitrajului său, Bonetto ne spunea că 
el, ca și mulți alți arbitri italieni, se 
antrenează de două ori pe săptămînă, 
pentru că „PREGĂTIREA FIZICA 
ESTE PENTRU UN ARBITRU LA 
FEL DE INDISPENSABILA CA ȘI 
PENTRU UN JUCĂTOR".

Spectatorii meciului Dinamo Ba
cău — Dirțamo București au 
fost surprinși, la un moment 

dat, in ultimele 5—10 minute ale jocu
lui, văzînd pe jucătorul bucureștean 
Popa părăsind terenul de joc . și in- 
dreptindu-se spre cabine. Ce se îniim- 
plase? Doar, Popa jucase destul de 
bine piuă atunci! Explicația este ur
mătoarea: in minutele care i-au pre
cedat ieșirea de pe teren, Popa comi
sese citeva faulturi. De asemenea, el

C. RADU

ȘTIRI DIN FOTBAL
jocurilor de categorie 
a suferit o modificare 
de marți. Cele două

O Programul 
A din București 
în cursul zilei 
partide de fotbal programate la în
ceput, una sîmbătă și alta duminică, 
vor avea loc în program comun cu 
meciul internațional de rugbi R.P.R.— 
R.D.G., duminică pe stadionul 
August". Iată

Ora 12,45 : Progresul 
București.

Ora ’ 14,30 : 
Germană (rugbi).

Ora 16,15: Rapid—C.C.A.

„23 
noua programare: 

Dinamo

R.P. Romînă RD.

un
la

• Fotbaliștii coreeni care întreprind 
turneu în țara noastră joacă astăzi 
Orașul Stalin cu ech’pa locală Steagul roșu.

• Dinamo Bacău a declinat invi
tația primită din R. P. Polonă, astfel 
că meciul de campionat Dinamo Ba
cău—U.T.A. va avea loc duminică.

Balonul trimis, plasai și puternic, a fost reținut de portarul 
noastre Mureșanu.

La sfîrșitu; primei competiții preoiimpice ce polo

0 regrupare a forțelor cu 11 luni 
înainte de Roma
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RESTANȚE IN CAT. B

Carpați Sinaia-Drubeta Tr. Severin 
1-1 (1—0)

SINAIA 23 (prin telefon). Miercuri 
s-a disputat în localitate meciul res
tanță dintre echipa locală Carpați și 
Drubeta Turnu Severin. Jocul, deose
bit de disputat, s-a terminat cu un 
rezultat neașteptat: 1-1 (1-0). Deși 
superiori în cea mai mare parte a 
■meciului, localnicii nu att putut ter
mina învingători, datorită atacidui 
care a ratat foarte mult. Cele două 
puncte au fost înscrise de Onu (min. 
37) pentru localnici și de Ahmed 
(min. 48) 
centrul 
Arbitrul 
condus 
un gol

printr-un șut de Ia 
terenului, pentru oaspeți. 

Emil Martin — București a 
cu scăpări. El nu a acordat 
perfect valabil localnicilor.

VICTOR ZBARCEA și 
MIHAIL BOTA — coresp.

C.S.A. Sibiu-C. S. Tg. Mureș 
4—0 (5—0)

SIBIU 23 (prin telefon). Jocul a 
fost la discreția echipei locale care 
a obținut o victorie categorică. Mure
șenii au fost de nerecunoscut și nu au 
rezistat presiunii atacului gazdă decît 
25 de minute, după care au căzut 
complet. Golurile învingătorilor au fost 
înscrise de Renye (min. 26), Baboie 
(min. 34 și 75), Dragomir (min. 40), 
Toderici (min. 55) și Proiopopescu 
(min. 67).

M. VLADOIANU și C. PITARU 
corespondenți

Duminică după-amiază, cînd fluie
rul arbitrului belgian Bowens punea 
cappt mtîlnirii de polo dintre repre
zentativele .U.R.S.S. și R. P Ungare, 
7 perechi de brațe ridicate ca la co
mandă, însoțite de strigăte de veselie, 
exprimau entuziasmul unei echipe în
vingătoare- Nimic nefiresc în această 
manifestare spontană de bucurie... dacă 
n-ai fi recunoscut în cei 7 poloiș’ti, reu
niți apoi la mijlocul bazinului, într-un 
bucihet de trupuri vînjoase, pe com
ponență reprezentativei maghiare de 
polo, obișnuiți cu succese de mare ră
sunet la toate Olimpiadele și campio
natele europene desfășurate de la Hel- 

«sinki încoace. Ce se petrecea cu a- 
ceastă echipă al cărei căpitan, experi
mentatul Marcovfts, strîngea în pal
mele sale cu atita pasiune trofeul de
cernat învingătorilor? Nimic altceva 
decît ceea ce înșiși conducătorii cam
pionilor olimpici aveau să mărturi
sească: „Aici (n.n. la Moscova) a 
fost mai greu ca oriunde. Această 
primă confruntare preolimpică ne-a 
arătat că la Roma va trebui să luptăm 
din răsputeri, dacă vrem să păstrăm 
supremația in jocul de polo".

UN TURNEU IN CARE TOATE 
LOCURILE AU FOST DECISE 

IN ULTIMA ZI
Intr-adevăr, turneul desfășurat săp- 

tămîna trecută în capitala Uniunii 
Sovietice și care a reunit patru dintre

cele mai valoroase reprezentative de 
polo ale lumii (Ungaria, U.R.SS., Ita
lia, Romînia) a menținut încordată a- 
tenția tuturor rțînă în ultima zi. Se 
făceau tot felul de calcule: un meci 
egal (și a fost atît de aproape die el) 
ar fi situat reprezentativa U.R.S.S pe 
locul I; o victorie a gazdelor și una 
a noastră (și noi am fost atît de a- 
proape d' ea) în partida cu selec
ționata Italiei, ar fi adus reprezen
tativa țării noastre pe locul 2- Italie
nii sperau și ei: o victorie în partidă 
cu noi i-ar fi salvat de... lanternă.

O fază palpitantă surprinsă tic obiccii-Jul fotoreporterului la meciul de 
•alegoric B Titanii București —' C.S.M. Reșița (2—1): portarul bucureștean 
ntervine in ultima instanță la o acțiune a centrului atacant reșilean Varga.

(Foto: Gh. Dumitru)

) scrisoare a clubului Rapid

Stiinta București—Chemie Halle 
63-54 (36-28)

Marți scara, pe baza sportivă Știința 
din Capitală, s-a desfășurat întîlnirea 
internațională de baschet dintre forma
țiile masculine Știința București și S.K. 
Chemie Halle (R.D. Germană). Un nu
meros public a încurajat frenetic echi
pa studenților, care au repurtat o bine 
meritată victorie cu scorul de 63—54 
(36—28). A fost un joc deosebit de 
disputat, în care echipele au luptat 
din toate puterile pentru victorie.

La juniori : Știința București—S.K. 
Chemie Halle 39—70 (17—33).

N. TOKAGEK

Cupa R.PoR. Ia fotbal

Redacția noastră a primit următoa- 
■a scrisoare din partea clubului Ra
ri :
Clubul sportiv Rapid a analizat 

importarea jucătorilor echipei de fot- 
it Rapid în jocul de campionat cu 
tiința Cluj din 20 septembrie, precum 

în perioada anterioară acestui joc 
a. constatat că unii jucători au avut 

bateri de la disciplina sportivă în 
mpul jocului și în viața cetățenească. 
Conducerea clubului, antrenorii și 

lortivii dezaprobă comportarea nes- 
jftivă a jucătorilor Raab Nicolae și 
eacșu Nicolae, care au dezonorat 
ubul și au nemulțumit pe miile de 

■ mpatizanți prin comportarea lor. Ju- 
itorul Raab Nicolae duce o viață 
sportivă, nu se pregătește con- 
iincîos și de aceea nu poate face 
fă jocului. In schimb, vociferează la 
»izti!e arbitrilor, comportîndu-se ne- 
«respitnzăftor. Jucătorul Neacșu Nico- 
e a confundat întrecerea sportivă cu 
utalitățile, lovindu-și adversarii.
La propunerea secției de fotbal, 

ubul sportiv Rapid a luat următoarele 
ăsuri disciplinare :
1. Jucătorul Raab Nicolae se sus- 

■ridă pe timp de un an, cu începere 
: Ia data- de 21 septembrie, pentru 
otivele arătate mai sus.

2. Jucătorul Neacșu Nicolae se sus
pendă pe timp de 2 etape cu începere 
de Ia 21 septembrie, pentru faptul ară
tat mai sus.

★
N. R, Considerăm 

toasă poziția clubului 
ției sate de fot bail, 
fotbal a Rapidului are numeroase in
disponibilități, ceea ce-i scade randa
mentul șt posibilitățile de a-și apăra 
șansele în meciurile de campionat, to
tuși conducerea n-a stat de Ioc pe gîn- 
duri atunci cînd a fost chemată să 
sancționeze abateri grave de la dis
ciplină și comportarea, demnă pe te
ren și în viața particulară a unor 
fotbaliști și a luat cu curaj măsuri 
severe. Totuși redacția consideră că 
prin asemenea măsuri luate clubul Ra
pid n-a făcut totul. Este de datoria 
clubului ceferist de a întări munca de 
educație comunistă a sportivilor, de 
a lua din timp cele mai eficiente mă
suri pentru a se preveni orice fel de 
abateri. Sportivii clubului trebuie în
drumați Ia cursuri de învățămînt' po 
litic. Clubul are datoria să facă 
sportivilor săi o permanentă educație 
politică si cetățenească.

ca foarte sănă- 
Rapid și a sec- 
Deși echipa dc

• Cu elapa de miercuri 30 septembrie în
cepe turneul final al Cupei R. P. Romîne 
ediția 1959-1960. In această etapă sînt pro
gramate 38 de întîlniri. In turul următor vor 
intra în competiție și cele 42 de echipe de 
categoria B.

lată meciurile din etapa de miercuri s 
’Cimentul Bicaz - Hîrtia Piatra Neamț; Bra
dul Tg. Neamț - Șantierul Roman; St. roșu 
Moineșli - Steaua roșie Bacău; Minerul
B. Sprie - Stăruința Sighet; Unio Meteorul 
roșu S. Mare - Dinamo Săsar; Tractorul 
Drăgăneșîi - A. S. Giurgiu; Unirea Buftea-
C. F.R. Roșiorii de Vede; Someșul Beclean - 
Gloria C.F.R. Dej; Someșul Gherla - Soda 
Oc. Mureș; Jurilofca — Marina C-ța; A. S. 
Fetești - I.M.U.M. Medgidia; Metalurgistul- 
Flacăra Tg. Jiu; Progresul Băilești — Elec- 
troputere Craiova; Dunărea Corabia - Di
namo Craiova; Viticultorul Panciu — Dina
mo Tecuci; Metalosporf Galați - Laminorul 
Brăila; Tractorul-Frumușica - Gloria Paș-

câni; Progresul Huși - Victoria Vaslui; Vic
toria Chișineu - Crișul Ineu; Spartac Valea 
lui M:hai - Dinamo Oradea; Avîntul Ho
rezu - Progresul C. de Argeș; Oltul Slati
na - Textilistul Pitești; Victoria Florești N 
Dinamo Cîmpina; M.I.G. Fieni — Victoria 
Moreni; Voința R. Sărat - Locomotiva Bu
zău; Avîntul Reghin — Voinfa Tg. Mureș; 
Voința Odorhei — Textila Sf. Gheorghe; 
Record Mediaș - Meirom Or. Stalin; 
A.C.F.R. Or. Stalin - Textila Mediaș; A- 
vîntul Frasin — Minerul V. Dornei; Filatura 
Fălticeni — Textila Botoșani; Olimpia Reșița- 
Metalul Bocșa Romînă; Șoimii Timișoara — 
Ceramica Jimbolia; Fabrica de zahăr Arad- 
Progresul Timișoara. Victoria Călan și Pa- 
rîngul Lonea s-au calificat direct In turul 
următor.

In caz de egalitate, după prelungirile re
gulamentare, se califică echipa în deplasare.

Partidele cuprinse tn programul concursu
lui Pronosport nr. 39 din 27 septembrie cu
prind o serie de meciuri interesante. Toate 
aceste meciuri se vor disputa duminică după 
amiază, adică după ora obișnuită a închi
derii concursului. Pentru meciurile cuprinse 
în programul acestui concurs. Programul Loto 
Pronosport indică următoarele pronosticuri:

I. R.P. Ungară (A)—U.R.S.S. (A) 1.2
'■ U.R.S.S. (B)—R.P. Ungară

Rapid—C.C.A.
Progresul—Dinamo Buc. 
Steagul Roșu—Farul 
Petrolul—-Jiul

VII. Minerul—Știința 
VIII. Dinamo ~ " ----- --

IX. Unirea
X. C.F.R.

XI. Știința 
XII. Foresta

PREMIILE CONCURSULUI PRONOSPORT
NR. 38

II.
III.
IV.
V. 

VI.

(B)

Bacău—U.T.A.
Iași—C.S.M.S. Iași
Arad—Corvinul Hunedoara 
Craiova:—Metalul M.I.G. 
Fălticeni—Victoria Suceava

In urina trierii yi omologării variantelor

EMOȚIILE ÎNVINGĂTORILOR

„Aș vrea s-o știu terminată", acesta 
a fost răspunsul dat de Dezso Leni- 
henyi, antrenorul echi-pei maghiare, so
licitat de noi .pentru un pronostic îna
intea partidei Ungaria-Romînia, dis
putat în prima zi a turneului. Apof, 
I.emhenyi explica, astfel, emoțiile sate# 
„Ultima dată am văzut formația ro- 
mină la Budapesta, la sfirșitul anu
lui trecut. Victoria ei repurtată in față 
selecționatei de tineret a Bud^pesteb 
dar mai ales stilul ei de joc, m~ăn 
impresionat".

Și apoi, în ap.ă, temerile autrenCH 
rului s-au dovedit a fi îndreptăți®. 
Spre sfîrșiiul jocului, cînd scorul , 
1—1, echipa care făcea eforturi pe 
tru a menține acest rezultat era ce3 
maghiară. A urmat jocul neoficial curg, 
prezentativa secundă a U.R.S.S. 
pionii olimpici și-au menajat pa 
titulari (din șapte)_ și au cedat, 
mare luptă cu scorul de 3—2. Situa
ția echipei în clasament rămăsese nși 
schimbată, dar ceva din creditul acor
dat ei se pierduse la sfirșitul acestei 
întîlniri. In penultima zi, echipa ma
ghiară a avut în reprezentativa Ita
liei un adversar incomod- Deși a cori-? 
dus-o la jumătatea reprizei a Il-a cS 
4—2, în mai puțin de 2(5ninute a fost 
egalată. Jucătorii maghiari au învins 
totuși cu 5—4 spectilînd o greșeală țî 
jucătorului Parmegiani; și rămînîna 
astfel în cursa pentru locul I. In nie£ 
ciul cu reprezentativa U.R.S.S. (car 
didată și e . la locul I cu șanse mai 
mari deoarece i-ar fi fost suficient unt 
rezultat egal) campionii olimpici âtf 
probat marea lor experiență, rutina lor 
în jocurile cu caracter decisiv. La 
situația de 2—1 în favoarea lor au' 
rămas în inferioritate numerică, prin 
eliminarea lui Hevesi- Cum se obișnu
iește să se spună ,,egalarea plutea în 
aer". Timp de aproape A minute ei 
au desfășurat un strict joc defensiv, 
inteligent, însă, condus du , .creierul* 
echipei Kalman Mafdovițs. S-au des 
marcat O' .tinuu înipl&iicînd adversa!* 
rul să intre în posesii'Balonului. Bă 
mai mult, cu două minute înainte dâ 
sfîrșit echilibrul numerițS a fost restă^ 
bilit, prin eliminarea Juî Kurenoi.. Apoi 
menținerea rezultatului h-a mai fost 
o problemă.

Despre comportarea echipei noastră 
în numărul viitor.

G. NICOLAESCti J 
-------------------------------riW

37 au fost stabilite Hi;
II- a: o variantă & 60.04^,.
III- a: 6 variante,;^ l(K00ffi țSg
IV- a: 68 variante a
V- a: 265 variante a 226;--jH*T

VI- a: 1180 variante a 50
VII- a: 5093 variante a 23 ley 

.309 îei.
participantul Grunb^®

Pronoexprcs nr. 
toarele premii: 

Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria 
Fond de 
La acest

Avram din ------------- .------ ... .
nr. 105 a obținut participîud pe buletine 
tem redus r... ,----- T.
premii VI și 18 premii VII.

Vineri după amiază va avea Ioc pe Ș 
dionul Grulești un meci de fotbal intre di 
formații alcătuite din foștii internaționali o— 
București și Timișoara. După desfășurarea 
acestei partide, cate începe la ora 16,30, vai 
avea loc tragerea din urnă a numerelor periR 
tru tragerea specială Loto Central.

*) Rubrică redactată și dc care răspund* 
In urma trierii și omologării. concursului 1. S. Loto-Pronosport.

depuse la concursul Pronosport 
fost stabilite următoarele premii:

Premiul I: o variantă căreia îi 
de 68.510. lei.

Premiul 
exacte a

Premiul 
exacte a

Fond de premii: 
La acest concurs , 

buletin colectiv aparținînd 
nic din Craiova pe care 
8 premii II și 2.8 premii.

PREMIILE CONCURSULUI
NR. 37

II: 25
cite 3.288
III: 275
cîte 448

variante cu 
lei;
variante cu 
lei.
274.048 

premiul

revine suma

11 rezultate

10 rezultate

a
a
a. .
premii 420.309 lei. 

concurs —--— -
Miercurea Ciuc, str. Repufcj

un premiu I, 13 premii IVr ■ J

lei.
Ii a 
lui, 
s-au 
III.

mONOEXPRES

revenit unu» 
Maior Domi- 

mai obținut



Au începui campionatele 
de popicemondiale

BAUTZEN 2.3 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Cele două reprezen
tative de popice ale țării noastre au 
sosit - luni după masă în orașul Bau- 
tz. ,i (R.D G.), gazda celei de a lV-a 

iii a campionatelor mondiale de 
p'pice. Am vizitat arena: o sală 
imensă utilată cu 10 piste, ca aspect 
--emănătoare cu sala de sport de la 
j .oreasca. In interior totul este nou. 
In fața pistelor, se găsesc o serie de 
încăperi rezervate diferitelor servicii 
pentru deservirea și informarea spec
tatorilor, arbitrilor, presei etc.

Miercuri dimineața în frumoasa sală 
au început concursurile pe echipe. 
Băieții își desfășoară întrecerea pe 
patru piste, iar fetele de două. Fiecare 
jucător lansează cîte 50 de bile mixte 
pe fiecare pistă, iar jucătoarele trag 
.cîte 50 de bile (bărbații 
iar fetele 100 de bile), 
trării în concurs a fost 
BĂRBAȚI: R.P. Ungară, 
nă, Franța, R.P. Romînă, 
nă, R. Cehoslovacă,

granița celor 800 de popice 
Cei 3 sportivi romîni au 

la valoarea lor normală, ob-

Dubla întîlnire dintre echipele feminine de baschet
ale R. P.

200 de bile, 
Ordinea in- 
următoarea : 
R.F. Germa- 
R.D. Germa- 

Elveția, Austria, 
R.P.F. Iugoslavia; FEMEI : Austria, 
R.P. Ungară, R. Cehoslovacă, R. P- 
Romînă, R.D. Germană. Astăzi (n. n. 
ieri) au tras primii trei jucători și 
jucătoare, din . fiecare reprezentativă, 
întrecerea masculină s-a desfășurat la 
un înalt nivel tehnic, marea majoritate 
a concurenților obținînd rezultate care

depășesc 
doborîte. 
concurat 
ținînd procentaje bune. Dacă Alexan
dru Andrei și Ion Dragomirescu nu ar 
fi avut scăderi de randament în ulti
ma manșă, ei ar fi obținut rezultate 
și mai bine. După trei schimburi,- 
echipa noastră a totalizat 2498 p.d. 
(Alexandru Andrei 844 p.d., Ion Dră- 

gomirescu 820 p.d., iar Ion Micoroiu 
834 p.d.). La ora cînd telefonez, cla
samentul pe națiuni este următorul: 
bărbați.- R.P. Ungară 2643 p.d.; R.D. 
Germană 2579 p.d.; R.P. Romînă 2498 
p.d.; R.F. Germană 2448 p.d.; Franța 
2383 p.d. In acest moment a intrat 
pe pistă schimbul trei al echipelor 
R. Cehoslovacă, Elveția, Austria 
R.P.F. Iugoslavia.

Confruntările feminine sînt mult 
echilibrate. Primele trei jucătoare

din
Și

mai 
ale 

țării noastre au totalizat 1189 p.d., 
(Maria Nadaș 406 p.d.; Ana Felsegy 
389 p.d.; Margareta Szemany 394 p.d.). 
fată clasamentul după primele trei 
schimburi: 1. Austria 1227 p.d.; 2, 
R.P. Ungară 1225 p.d.; 3. R.D. Ger
mană 1219 p.d.; 4. R. Cehoslovacă 
1192 p.d. 5. R.P. Romînă 1189 p.d. 
Toate echipele au șanse la invidiatul 
titlu, datorită diferenței mici de pune 
taj. întrecerile pe echipe continuă.

TRAIAN IOANIȚESCU

KYJOV 23, (prin telefon de la tri
misul nostru). Prima întîlnire susținu
tă marii de reprezentativa feminină 
de baschet a țării noastre în cadrul 
turneului pe care-1 întreprinde în R. 
Cehoslovacă s-a încheiat cu victoria 
la limită a selecționatei R. Ceho
slovace : 54—53 (26—16). Meciul, 
desfășurat în aer liber, pe un teren 
asfaltat, a avut faze foarte frumoa
se, mult aplaudate de spectatori.

In prima repriză, baschetbalistele 
noastre au intrat pe teren stăpînite de 
trac, din care cauză au făcut greșeli 
elementare. Acest lucru a permis ju
cătoarelor cehoslovace să dc-mine și să 
ia pînă la sfîrșitul reprizei un avan
taj de zece puncte. In partea a doua 
a partidei, echipa R.P. Romîne joacă 
la adevărata sa valoare și datorită 
unor atacuri bine organizate și eficace 
reușește să reducă din handicap, să 
egaleze și chiar să ia conducerea. Sco
rul a alternat la diferențe minime, iar 
ultimul minut de joc a găsit în avan
taj formația gazdă, care conducea cu 
un punct: 54:53. Fiind în posesia min- 
gei, echipa romînă a forțat victoria, 
dar aruncarea jucătoarei Maria Voicu, 
de la distanță, a fost ratată. Oricum 
însă, comportarea echipei noastre este

Impresii după Jocurile Balcanice de atletism
(Urmare din pag. 1) 

lumii, pot să vă spun că aș fi foarte 
fericit să revin în București.

SAMIM VAR 
trimisul special al ziarului 

„Hiirriyet"-Istanbul

O contribuție la dezvoltarea cola
borării dintre țările balcanice
Jocurile care s-au încheiat sînt im

portante nu numai prin rezultatele 
sportive obținute pe stadion, ci și 
prin aceea că ele contribuie la cu
noașterea și apropierea tineretului din 
țările balcanice și prin aceasta la 
dezvoltarea colaborării dintre aceste 
țări, ia cauza păcii. In această privin
ță ediția de la București a Jocurilor 
Balcanice a însemnat, desigur, încă 
un pas înainte. Cadrul minunat, 
format, de organizarea foarte bună 
și publicul entuziast, ca și rezultatele 
sportive înalte, au asigurat reușita 
deplină a acestor întreceri.

Am un singur regret, anume acela 
că la aceste Jocuri n-a luat parte și 
reprezentativa R. P. Albania și nu pot 
decît să sper că la viitoarea ediție 
această lipsă va fi curmată. Aceas-

ta în ciuda opoziției reprezen
tantului forului grec, care continuă 
să ignoreze faptul că acestei țări bal
canice, reprezentată în Organizația 
Națiunilor Unite și afiliată la Fede
rația internațională de atletism, nu

tinde este responsabila rubricii spor
tive și a rubricii de... sfaturi practice 
pentru femei!

Iată, în esență, ce ne-a declarat Mil
ka Babovici:

PRIN BUCUREȘTIUL BALCANIADEI

De la stingă: Sahiner (Turcia), Bîcivarov (R.P. Bulgaria), 
(olanda Balaș (R.P.R.), Ana Slamnik (R.P.F. Iugoslavia), De- 
pastas (Grecia).

Romine și R. Cehoslovace
și oglindește progresul 
se află tînăra noas-

meritorie 
în care 
tră reprezentativă feminină. Punctele 
au fost înscrise: de Voicu 14, Kraus 
5, Niculesctl 11, Cucuruz 8, Haralam- 
bie 5, Pop Racoviță 10 pentru R. P. 
Romînă și de Hubalkova 20, Horakova 
11, Kucinova 5, Adamirova 5, Luda- 
kova 4, Drașkova 5, Teisikova 4, pen
tru R. Cehoslovacă. Au arbitrat bine: 
Slavicek (Austria) și Johannes (R.D. 
Germană).

★
GOTTWALDOW 23, (prin telefon).
Miercuri, echipa noastră a susținut 

în localitate, cel de al doilea meci cu 
selecționata Republicii Cehoslovace. 
Resimțind oboseala drumului făcut cu 
mașina în această dimineață de la 
Kyjov la Gottwaldow, jucătoarele noas
tre au evoluat cu mult sub posibilitățile 
lor, pierzînd la un scor categoric (55— 
79). Echipa cehoslovacă a reușit încă 
din prima repriză, printr-o serie de 
contraatacuri și pătrunderi reușite, să 
obțină un avantaj de 19 puncte. Ijj re
priza, secundă tot jucătoarele echipei 
gazdă au inițiativa și'reușesc să mă
rească avantajul, cîștigînd partida cu 
scorul de 79—55 (39—20). Au înscris: 
Hubalkowa (11), Adamirova (13), 
Kotkalova (13), Teisikova (4), Hou- 
kalova (12), Stibska (2), Ltidakova 
(4), Horakova (6), Drajkova (9) și 
Velkova (5) pentru echipa R. Ce
hoslovace și Kraus (6), Niculescu (12), 
Haralambie (13), Predescu (11), Voi-

cu (8), Cucuruz (3) și Racoviță (2) 
pentru echipa noastră.

Vineri, echipa R. P. Roniînă va îil- 
tilni la Kosice reprezentativa de tine
ret a R. Cehoslovace.

VASILE TOFAN

la
Succese românești 
campionatele feroviare 

de natație
orașul Cardiff (Anglia) au în-In

ceput campionatele feroviare femi
nine de natație. l.a această competi
ție participă echipe din R.P. Ungară, 
R.P. Polonă, R.D. Germană, R.P. Ro
mînă, R.F. Germană, Franța, Anglia 
și alte țări. In prima zi a întrecerilor 
reprezentanta echipei feroviare rp- 
mîne, Nicoleta Ștefănescu, a obținut 
uti, frumps succes, clasjrțdu-șg pe pri
mul loc' în 'proba de 100 yarzi Jlțțțure'. 
In aceeași probă locul doi a fost oSi- 
pat de Măriuca Rotaru. Celelalte pro
be au fost cîștigate de următoarele 
sportive: 100 yarzi bras — Shaddick 
(Anglia); 220 yarzi liber — Boock 
(R.P. Ungară); 100 yarzi spate — 
Takacs (R.P. Ungară). La sărituri 
de la trambulină pe primul loc » " 
clasat Csagot (R.P. Ungară). Co, 
renta romîncă Emilia Ltipu a ocupat 
locul trei. (Agerpres).

Concursul 3e talere 
„parele premiu al orașului grno" 
Șt. Popovici a obținut un nou record al R. P. R.

în proba de 150 talere

A fost formată reprezentativa 
de șah a R. P. Romîne 

în vederea meciului 
cu R. D. Germană

Ne mai despart numai ; cîteva zile 
de un important eveniment șahist, 
care va avea ca loc de desfășurare capi
tala țării noastne Intre 27 și 30 sep
tembrie se întîlnesc la București re
prezentativele de șah ale R.P. Romîne 
și R.D Germane.

Forul nostru-de specialitate a fixat 
lotul de jucători din care va fi for
mată echipa romînă: O. Troianescu, 
B. Soos, C. Radovici, D. Drimer, 1. 
Szabo, Gh Mititelu, T. Ghițescu, M. 
Pavlov, Em. Reicher, A. Giinsberger, 
precum și jucătoarele Elisabeta Polih- 
loniade, Margareta Teodorescu și Ale
xandra Nicolau. Antrenorii echipei sînt 
B. Menas și P. Seimeanu.

După cum am anunțat, meciul se 
va desfășura la 10 mese (8 jucători 
și 2 jucătoare) cu tur și retur, fiecare 
participant avînd de susținut cîte două 
partide.

Echipa R.D. Germane și-a anunțat 
sosirea în București pentru ziua de 
26 septembrie. La primele mese ale 
oaspeților vor juca W. Uhlmann, W. 
Pietsch, R. Fuchs, D. Berthold, H. 
Liebert, W. Golz, iar cunoscutele șa- 
histe Edith Keller-Hermann și Ursula 
Altrichtcr completează formația ger
mană.

lOl.ANDA BALAȘ: Aici toiul se înalță, ca și nivelul performanțelor bal
canice, și se cimentează ca și legăturile de prietenie dintre sportivii țărilor 
noastre".

(Desen de Petre Stoenescu)

i se poate refuza dreptul de a par
ticipa la Jocurile Balcanice. Iată de 
ce doresc ca la viitoarea ediție a 
J. B. să fie prezente toate țările bal
canice. De asemenea, fie ca 
legăturile prietenești dintre sportivii 
bulgari și romîni să se întărească ne
încetat I

ȘTEFAN PETROV 
conducătorul delegației sportive 

din R. P. Bulgaria 
președintele Federației bulgare 

de atletism

Milka Babovici: „Aveți un public 
entuziast, cunoscător, obiectiv"

Pe MILKA BABOVICI, componentă 
a echipei de ștafetă 4x100 a Iugo
slaviei, campioană balcanică, n-a tre
buit s-o rugăm prea mult, atunci cînd 
i-am solicitat o declarație despre Jocu
rile Balcanice. Milka ne-a înțeles 
imediat, pentru simplul motiv că și ea 
este... ziaristă. Ea face parte din 
redacția Televiziunii din Zagreb,

„Mai întii aș vrea să-mi exprim 
bucuria de â fi participat la o ediție 
atit de reușită, din toate punctele de 
vedere, a Jocurilor Balcanice. Organi
zarea a fost perfectă, arbitrajele au 
funcționat fără greșeală, in tot timpul 
concursurilor păstrîndu-se nota de de
plină sportivitate și corectitudine a 
intrecerilor. Pentru aceasta, arbitrii 
merită felicitări. Reușita totală a Bal
caniadei de la București este exprimată 
insă, cel mai bine, de performanțele 
excelente realizate. Mărturisesc că e o 
adevărată plăcere să iei parte la an 
concură in care se înregistrează rezul
tate atit de bune. In încheiere, aș 
vrea să subliniez că aveți un public 
de atletism minunat: entuziast, cunos
cător, obiectiv.

Plec din țara dvs. cu cele mai fru
moase impresii. Voi reveni oricînd cu 
plăcere in Bucureștiul pe care-l găsesc 
tot mai vesel, tot mai înfloritor",

Cu ocazia tradiționalului tîrg inter
național de la Brno (R Cehoslovacă), 
s-a desfășurat în localitate o impor
tantă competiție de tir cu armă de 
vînătoare la care au participat trăgă
tori din R. P. Romînă, R. Cehoslovacă. 
Anglia, Austria, Elveția, Franța și 
Suedia. Concursul a avut loc la două 
probe — talere aruncate din șanț — 
la care au participat peste 60 concu- 
renți și skeet (talere aruncate din turn) 
la care s-au întrecut 25 trăgători. 
Țara, noastră a fost reprezentată de 
taletișfii Ștefan Popovici, I. Albescu 
și D- Danciu, care au concurat numai 
la proba de skeet.

Concursul a fost bine organizat pri
lejuind o luptă deosebit de strînsă 
pentru ocuparea primelor locuri. Proba 
de talere aruncate din șanț a fost cîș- 
tinată de actualul campion european. 
Wheațther (Anglia). El a înregistrat 
la Brno un rezultat valoros, doborînd 
198 talere din 200 posibile. Pe locu

rile doi și trei s-au situat Miksiken 
și Matykan (R., Cehoslovacă) cu cîte 
191 t. Proba de skeet a fost foarte 
disputată. Instalația a prezentat însă 
condiții deosebite față de cele cu care 
eram obișnuiți în țară (talerele aveau 
o viteză mult mai mare, traiectoria 
lor era foarte înaltă, iar vizibilitatea 
redusă din cauza proiectării lor pe uu 
fond împădurit).

Primul loc a revenit suedezului 
derșson cu 143 t. din 150, urmat .. 
ordine de St. Popovici 142 t. cifră 
care reprezintă un nou record republi
can (vechiul record 136 t.), I. Albescu 
141 t. cifră de asemenea superioară 
vechiului record al R.PR., Jiri Vecera 
R. Cehoslovacă 140 t. și Shapanek R. 
Cehoslovacă 140 t. Reprezentantul 
nostru D. Danciu a concurat bolnav 
și a obținut un rezultat sub posibili
tățile lui, 129 t-

Dr I. ALBESCU

Keres conduce în „Turneul candidaților”
In runda a 10-a a „Turneului candida- 

ților" la titlul mondial de șah atenția 
spectatorilor s-a îndreptat către par
tida dintre marii maeștri sovietici 
Mihail Tal și Paul Keres. In apăra
rea Nimzovici, Tal a ales o variantă 
interesantă care-i permitea să obțină 
un centru puternic de pioni. In poziția 
sa existau însă cîteva puncte vulnera
bile. Cu toate acestea Tal a pornit un 
atac riscant, sacrificînd la început un 
cal și apoi jin nebun. El nu a reușit 
să străpungă apărarea lui Keres 
care a respins atacul și datorită a- 
vantajului material a obținur'victoria 
la mutarea 48.

Numai 27 de mutări a durat partida 
dintre Fisher și Benko. Fisher a ju
cat foarte bine în această partidă pe

care a încheiat-o victorios cu un ata< 
de mat. La mutarea 28 s-a terminal 
remiză, partida dintre Smîslov și Pe 
trosian. Marele maestru islandez ' O 
lafsson a întrerupt cu avantaj pozi 
țional la Gligorici.

După 10 runde în clasament condu 
ce marele maestru sovietic Keres ci 
6 puncte și o partidă întreruptă 
urmat de Petrosian și Tal cu 6 puncte.

(Agerpres)

înotătorii romîni pleacă
astăzi la Varșovia

Azi dimineața Va părăsi Capitala pe 
calea aerului, îndreptîndu-se spre Var
șovia, reprezentativa de natație a țării 
noastre, care va susține sîmbătă și 
duminică o întrecere cu reprezentativa 
Republicii Populare Polone. Din lotul 
nostru fac parte: M. Mitrofan, A. Po
pescu, Șt. Ionescu, D. Caminsclii, Ma- 
ria Both, Ingrid Wăchter, Sanda Ior
dan ș.a.

Fotbal peste hotare
• La Sao Paolo a avut loc întîlni 

rea amicală de fotbal întră reprezen 
tativele Braziliei și Chile. Meciul s-t 
încheiat cu victoria la limită a bra 
zilienilor, cu 1-0.

• Ieri s-au întîlnit la Duisburg 
(R.F.G.) selecționatele olimpice alt
R. D. Germane și R.F. Germane. Victo 
ria a revenit fotbaliștilor vestgerman 
cu scorul de 2-1 (0-1).
• In ultimele zile s-au desfășura 

noi întîlniri în cadrul campionatuiu 
de fotbal al U.R.S.S. Lokomotiv Mos 
cova a terminat la egalitate cu Zeni 
Leningrad (0-0), Sipantale Moscow 
a dispus cu 1-0 de Aripile Sovietelor 
iar Moldova Chișinău a fost învins: 
la același scor pe teren propriu di
S. K.V.O. Rostov.

• Intr-un meci al reprezentativelo: 
B, R. Cehoslovacă a întrecut ieri ci 
2-0 (1-0) selecționata R.D. Germane


