
PROLETA , wniți-vxj

Organ al Uniunii de Cultură Fizică și Sport din R« P. Romînă

ANUL XVI—Nr. 3656 ★ Joi 28 iulie 1960 ★ 4 pagini 25 bani

Cumpărăm și totodată facem economii
Reușesc cu greu să mă strecor prin

tre amatorii de motociclete și ajung 
la raionul „Sport-Foto" al magazinu
lui universal „București". Aici, a- 
ceeași afluență de cumpărători. Se 
consultă listele cu noile reduceri de 
prețuri, se discută, se fac calcule și. 
bineînțeles, cumpărături.

— îmi dați voie 7... mă întreabă 
cineva din spate.

— Si noi stăm la rind — răspund 
eu

— Vreau numai să întreb ceva...
— Ce anume 7
— A, dumneavoastră erați 7 — răs

punde vesel modelierul Ion Breaza, 
președintele asociației sportive de la 
uzinele „Timpuri Noi".

— După cumpărături 7 — îl întreb.
— După. Azi dimineață soția mea 

a ținut din nou să-mi reamintească 
că s-au ieftinit ceasornicele. Nu știu 
dacă mă înțelegeți 7... Apoi uitindu-se 
la mine și la pioniera pe care o (mea 
de mină.

Printre articolele ale căror prețuri au scăzut se află șl ceasorntcete. rit 
instpnlaneul luat

’ părători consultă
de la magazinul universal „București", un grup de citm- 
pe gestionara Stela Bitoleanu asupra noilor prețuri.

UN NOU IMBOLO IN MUNCA NOASTRĂ
l)n capitol important din recent» 

Potărîre cu privire la reducerea pre
țurilor de vinzare cu amănuntul la li
nele bunuri de consum, îl ocupă produ
sele industriale și anume încălțămintea.

Sînt bucuroasă și mîndră că fabrica 
noastră — alături de celelalte între-

PRIMII SPORTIVI IN SATUL 
OLIMPIC...

na,
26 
de

sînt reprezentanții statului Gha- 
sosiți la Roma în seara zilei de 

iulie. Delegația a fost întîmpinată 
membri ai C.O.N.I.

MECIUL DE ȘAH
U.R.S.S. R. F. GERMANA.»

... a fost deschis aseară la Ham
burg. Din echipa U.R.S.S. fac parte 
campionul mondial Mihail Tal, marii 
maeștri Keres, Petrosian, Gheller, Bo_- 
leslavski, Kotov, Toluș, Polugaevskî, 
iar din cea a R. F. Germane marii 
maeștri Utizicker și Schmidt, maeștrii 
internaționali Darga, Pfeiffer, Tesc.h- 
ner ș.a. Se va juca la 8 mese sistem 
turneu.

JOCURILE SPORTIVE DE VARA 
ALE STUDENȚILOR SOVIETICI...

... au început la 24 iulie la Harkov, 
întrecerile se înscriu în programul 
competițiilor preolimpice ale sportivi
lor sovietici. La atletism au fost în
registrate cîteva rezultate bune. La 
săritura în lungime bărbați R. Kacia- 
hidze a obținut 7,79 m, iar I. Mu- 
stașkin 7,61 tn performanțe superi
oare normelor olimpice. Aruncătorul 
de disc K. Metsur a reușit 55,70 m.

— M-am luat cu vorba și am udai... 
tmi dați voie...

Și modelierul fruntaș Ion Breaza 
tmi prezintă pe fiica lui. O cheamă 
Irina, este în clasa a II-a elementară 
și (ine un pachet sub braț.

— O pereche de. sandale — Uni ex
plică tatăl. Ne pregătim pentru con
cediu de odihnă. l.a sfirșilul lunii 
plecam cu toți la mare.

— Ce fac sportivii asociației 7 Sini 
tot fruntași în producție 7

— Tot. Altfel nici nu se poale. Sme- 
doiu, Radulescu, Sebotu și ceilalți din 
brigada complexă de inovatori au a- 
dus noi îmbunătățiri la pompa de apă 
pentru motoare. Muncesc bine băieții t 
Se întrec in producție cu cei mai în 
vlrstă și obțin rezultate frumoase. 
Fiindcă, vedeți dumneavoastră, aici e 
baza ridicării nivelului de trai. Noi, 
oamenii muncii, am ciștigat acum prin 
această reducere de prețuri un mi
liard de tei. Cum s-ar zice, facem 
cumpărături și totodată economisim

prinderi de încălțăminte ți pielărie — 
a contribuit la acest succes, prin înde
plinirea planului pc semestrul 1, re
ducerea prețului de cost și creșterea ca
lității produselor.

Vom căuta pe viitor sa muncim cu 
și mai mult avînt pentru înfăptuirea 
Hotărîrilor celui de al lll-lea Congres 
al partidului, pentru ridicarea necon
tenită a nivelului de trai material și 
cultural al întregului popor muncitor.

ECATERINA ROG
muncitoare la fabrica „Flacăra ro
șie” din Capitală — componentă a 
echipei de volei a asociației sportive 

Pielari

„Duminicile sportive11 se bucura de o largă popularitate
întrecerile sportive de mase orga

nizate în cadrul „duminicilor sportive" 
au căpătat în regiunea Cluj o largă 
răspîndirfe. Ele sînt așteptate cu mult 
interes de către oamenii muncii de 
la sate.

In raionul Aiud aceste forme ale 
activității sportive se bucură de mult 
succes. Pîiiă în momentul de față au 
fost organizate 28 de „duminici spor
tive", la care au participat peste 4.500 
de membri U.C.F.S. In comuna Cium- 
brud la o singură competiție orga
nizată la fotbal, atletism, handbal în 
7, tir și volei au participat peste 
200 de sportivi, atît din Ciumbrud cît 
și din comunele învecinate: Lopa- 
dea Nouă, Gîmbaș, Sîncrai, Pagida 
etc.

Merită a fi scoasă în evidență și 
acțiunea organizată în orașul Aiud, 
la care au participat aproape 400 de 
tineri și tinere, in înclieierea între- 

și bani. Urmlnd îndemnul partidului, 
votn spori în continuare productivita
tea muncii, vom reduce prețul de 
cost și, firește, vom ciștiga alte noi 
miliarde.

Cirtd, ajungem în dreptul vitrinei ca 
ceasornice. Ion Breaza se scuză pen
tru o clipă. Profit și stau de vorbă cu 
responsabilul magazinului, Nicolae An
tonescu. In prima zi după apariția 
Hotărlrii cu privire la reducerea pre
țurilor de oinzare cu amănuntul la 
unele bunuri de consuni, în acest ra
ion s-au vîndut ceasuri și motociclete 
de peste 200.000 lei. Im această sumă 
cumpărătorii au beneficiat de o redu
cere de aproximativ 30.000 lei. La în
călțăminte, articole de uz casnic, con
fecții de galanterie, perdele etc, aceeași 
afluență de cumpărători, aceeași oin
zare ridicată ca în toate celelalte 
magazine.

— Mai rămîneți? — mă întreabă 
modelierul Ion Breaza.

— Nu. sînt gata și eu ou repor
tajul...

V. TOFAN

In primele întîlniri ale Balcaniadei de tenis

Reprezentativa R. P. Romine a invins cu 3-0 
echipele Greciei și Turciei

ATENA 27 (prin telefon), 
rile Balcaniadei de tenis au 
luni seara pe terenurile Tenis _____
din capitala Greciei. Această impor
tantă competiție reunește la start re
prezentativele masculine ale Greciei, 
R.P. Bulgaria, Turciei, R.P.F. Iugo
slavia și R.P. Romîne Ziua este foar
te cald, în schimb serile sînt răcoroa
se, plăcute. Un public numeros, cifrat 
la 2000 de spectatori asistă la fiecare 
reuniune.

Reprezentanții noștri și-au făcut de
butul în compania tenismanilor turci 
de care aii și dispus eu scorul 
3—0: Țiriac—Bari 6—3, 6—4, 
Gh. Vizint — Giirel 6—0, 6—3, 
Vizirii, Țiriac — Bari, Balaj 
6—4, 6—0. Atît Țiriac cît și Vizîru .... ™
s-au mișcat cu ușurință pe teren, au ta ultimele două întîlniri: R.P. Romt- 
venit cu siguranță la fileu, rcpttrtînd """ ’ * * ' ” ” " ■

• Comunicat cu privire j 
la omologarea rezultatelor < 
campionatului de fotbal ca- j 
tegoriile A și B - pe anul , 
1959-1960 și sistemul corn- ! 
petițional pe anul 1960-1961 ;

• Norme privind trecerea 
jucătorilor de fotbal dintr-o 
asociație sportivă (club) în 
alta

o victorie categorică în fața unor ad
versari care au depus toate eforturile 
pentru a rezista cît mai onorabil.

Cea de a doua întîlnire de luni a a- 
vut ioc între echipele R.P.F. Iugo
slavia și R.P. Bulgaria. Mai experi
mentați și cu o tehnică superioară, 
jucătorii iugoslavi au terminat învin
gători cu 3—0: Iovanovici — Ciuparov 
6—0, 4—6, 6—0, 7—5, Pilici —Ran- 
ghelov 6—4, 6—2, 6—1, Iovanovici, 
Panaiotovîci — Ciuparov, Ranghelov 
6—1, 6—2, 6—4. O mențiune merită 
bulgarul Ciuparov care a reușit să ia 
un set lui Iovanovici.

Marți, în cea de a doua zi a con-

Intrece- 
început 

Clubului

de
6-4,
6—0,
6-2,

In regiunea Cluf

cerilor, care s-au desfășurat la mai 
multe ramuri sportive, a avut loc un 
interesant concurs de motocictism. La 
această competiție au luat parte 51 
de motocicliști I

Reușite competiții de mase organi
zate în cadrul „duminicilor sportive" 
au mai avut loc la Războieni, Lunca 
Mureș, Cacova, Decea, Giugud, Uni
rea ș.a. Cu această ocazie s-au des
fășurat — pe lîngă întrecerile spot- 
tive respective — și o serie de jocuri 
distractive care s-au bucurat de mul
tă popularitate în rîndul spectatori
lor.

Tineretul din satele și comunele ra
ionului Aiud a amenajat cu prilejul 
„duminicilor sportive" o serie de baze 
simple (terenuri de volei, fotbal etc.). 
Uh exemplu în această direcție l-au 
constituit asociațiile sportive din co
munele Giugud, Pagida, precum și a- 
sociația sportivă Soda Ocna Mureș. 
Ntiraărul spectatorilor care asistă la

Farmecul taberei

In decorul atrăgător al brazilor veșnic tineri și al primitoarei cabane, 
o partidă de șah are un farmec deosebit. Asemenea momente sportive — 
ca acela surprins la Stiva de Vale din munții Apuseni — le poți înfîlni 
des, acum, in zilele vacanței, ciad zecile de tabere de pe întinsul plaiu
rilor patriei, găzduiesc mii și mii de copii ai oamenilor muncii.

— Stalios, Pa noris 6—2, 
R.P.F. Iugoslavia a între
cu 3—0: Iovanovici—Bari
6—1, Pilici—Giirel 6—0, 
Iovanovici, Panaiotovîci — 
6-4, 6-1, 7-5.

cursului, selecționata R.P. Romîne a 
primit replica reprezentativei țării 
gazde. Grecia. Manifestînd o superio
ritate evidentă, sportivii noștri au ob
ținut un nou succes, cîștigînd și a- 
ceastă întîlnire tot cu scorul de 3—0: 
Țiriac—Kalivas 6—1, 6—2, 6—1, Gh. 
Viziru—Reizakis 6—2, 6—3, 6—3, Vi
zirii, Tiriac 
6—0, 6-2. 
ent Turcia 
6-3, 6—1, 
6—0, 6—2, 
Bari, Balaj

Miercuri echipa romînă nu a jucat, 
avînd zi de odihnă.

Joi vor avea loc meciurile R.P. 
Romînă — R.P. Bulgaria și Turcia-- 
Grecia, iar vineri seara se vor dîspu- 

nă—R.P.F.Iugoslavia și R.P. Bulga
ria — Grecia. Rezultă deci că par
tida decisivă pentru desemnarea for
mației cîștigătoare a Balcaniadei se 
va desfășura vineri seara între echi
pele R.P. Romîne și R.P.F. Iugoslavia, 
întrecerea se anunță foarte dificilă 
dacă ținem seama că jucătorii iugo
slavi și în special Iovanovici și Pana- 
iotovîci au o bogată experiență com- 
petițională internațională, el luînd par
te cu regularitate la concursurile de 
mare anvergură: Wimbledon, Rolland 
Garros etc. Sîntem convinși însă că 
sportivii noștri nu vor precupeți nici 
un efort pentru o comportare cît mai 
bună.

datorește în 
pe care l-au 
gospodăriile 

comunele și

aceste întreceri a crescut considera
bil. In comuna Ciumbrud anul acesta 
au fost înregistrați la o singură com
petiție peste 1.500 de spectatori. De un 
deosebit interes s-au bucurat și între
cerile organizate la Decea, unde com
petițiile au fost vizionate de peste 
1.000 de spectatori.

Succesul repurtat in acest domeniu 
al activității sportive se 
bună măsură sprijinului 
dat asociațiilor sportive 
agricole colective din 
satele respective.

„Duminicile sportive" 
a fi forme atractive de 
activității sportive. Asociațiile sportive 
sătești au datoria să persevereze în 
organizarea lor, să contribuie la înfru
musețarea lor și să le popularizeze 
rtndul oamenilor muncii.

s-au dovedit 
organizare a

în

AL MOMETE
corespondent

Din poșta zilei 
întrecerile sportivilor ' 

DIN S.M.T.

Asociația sportivă S.M.T. din Sf. 
Gheorghe a organizat o competiție la 
fare a invitat sportivi din oolelalte 
S.M.T.-ari ale raioanelor Regiunii Au
tonome Maghiare Aceasta competiție 
se află la cea de a doua ediție. La re
centele întreceri an participat peste 
160 de sportivi reprezentînd șase ra
ioane. Participanții și-au disputat întîio» 
tatea în concursuri de volei, tenis de 
masă, popice, fotbal, tir și șah. Prin- 
mele locurj au fost ocupate de echipele 
raioanelor Sf. Gheorghe (fotbal). Re
ghin (volei), Sf. Gheorghe (tenia de 
ma«â), Tg. Săcuieac (șah). Sf. Gheor
ghe (popice), Sf. Gheorghe (tir). Ia 
concursul de tir s-a alcătuit si un cla
sament individual în fruntea căruia 
s au situat Sofia Istrache (Sf. Gheor- 
ghe) și loan Badiu (Reghin).

In clasamentul general primul loc 
a revenit , ‘ ~
S.M.T. Sf. Gheorghe cu 67 p., urmați 
de cei de la S.M.T. Tg. Săcuiesc 53 p4 
și S.M.T. Reghin 48 p.

Zoltan Papp-coresp. }

LA CARANSEBEȘ SE CONS
TRUIEȘTE UN NOU STADION

sportivilor de la Rapid

ln aceste zile numeroși tineri și tnrst- 
nici de la întreprinderile fi instituții
le din localitate muncesc eu insufle^ 
fire la lucrările de amenajare a noului 
stadion. Pini în prezent a fost turnată 
placa de beton de la tribune, care nor 
avea o capacitate de peste 2500 du 
locuri, « fost nivelat terenul de fotbal 
fi a fost terminat gardul care împrej-, 
muiește câmpul de. joc. De cîteva zile 
au început lucrările pentru amenajarea 
vestiarului. Locuitorii orașului, care 
participi cu entuziasm în orele lor li-i 
bere la construirea acestei baze spor
tive, sînt hotărîți să termine cît mai 
aurind noul stadion. i

Nicolae Pîrvu-coresp. (

—-------------------------------- -------- —

In numărul de azi : :

(Pag. a 3-a) 
slo, lolanda



Tot despre întrecerile
' Tn afară de comentariile asupra re
zultatelor propriu-zise, au mai rămas 
destule lucruri de spus în legătură 
cu campionatele republicane de ju
niori. Să începem cu...

j „.CITEVA PROBLEME DE EDU
CAȚIE

pe baza 
cei mai

Cursa de 800 m plat băieți s-a 
alergat în serii contra-timp. In prima 
serie fuseseră repartizați, 
performanțelor anterioare,
buni. Printre ei, campionul de anul 
trecut și favoritul probei, Ștefan 
Beregszaszi. La cîteva momente de 
la plecare, Beregszaszi, aflat într-o 
poziție defavorabilă, a căutat să-și’ 
croiască drum prin pluton spre a 
ajunge în față. El s-a împiedicat însă 
de unul din adversari și a căzut. Ne-am 
fi așteptat să-l vedem ridieîndu-se 
imediat și pornind spre plutonul care 
se depărtase cu cîțiva metri. Dar, 
Beregszaszi s-a ridicat foarte tacti
cos și a renunțat Ia luptă. Nu mică 
ne-a fost mirarea văzîndn-1 peste pu
țin la startul celei de a 
Probabil că a fost lăsat 
dar în afară de concurs. 
Nu, era chiar în concurs, 
putarea celei de a doua serii, Beregs
zaszi a fost anunțat cîștigător al pro
bei. Unde este, după părerea noastră, 
greșeala ? In faptul că s-a admis par
ticiparea în concurs a unui atlet care 
abandonase în prealabil, în seria sa, 
lupta. In ce concurs internațional i 
s-ar admite așa ceva lui Beregszaszi ? 
In nici unul. Avem tot respectul pen
tru antrenorul Niculae Gurău, care la 
aceste campionate a fost director de 
concurs, dar credem că a procedat 
greșit, cu o îngăduință de loc justi
ficată, hotărînd admiterea în concurs, 
în seria a 2-a, a lui Beregszaszi. 
In acest fel, tînărul atlet n-a putut 
învăța nimic. Dimpotrivă, el ar putea 
rămîne cu impresia că și în alte oca
zii îngăduința s-ar repeta.

O atitudine la fel de neprincipială 
a dovedit juriul și față de abaterea 
concurentului Victor Chicuruș, de la 
Steagul roșu Orașul Stalin, 
pe ultimii metri ai cursei 
m n-a găsit altceva mai bun 
decît să bareze în mod 
drumul adversarului său, Ion 
de la Farul Constanța, care venea 
puternic din spate. Așa, Chicuruș a 
„reușit" să-și mențină locul 3. 
Fapt-a sa impunea, fără ezitare, des
calificarea. S-a preferat însă o ju
mătate de măsură : să i se dea locul 
3 lui Buiachi și locul 4 lui Chicuruș. 
Cui servesc asemenea „amabilități" ? 
Tinerilor atleti în nici un caz 1

Croitorii. Timpul, excelent pentru cei 
15 ani ai autoarei : 60,2 sec. Iată îinsă 
că în finală n-am mai revăzut-o pe 
micuța atletă. Iar pe foile de rezul
tate, în dreptul numelui ei am întîlnit 
inscripția H.C. (liors concurs — afară 
din concurs) De ce ? Elena Croitorii 
luase startul..-, fără să fi fost obser
vată. Conform regulamentului cam
pionatelor, junioarele de 15—16 
aveau dreptul să ia parte la 
de 400 m.

Iaită deci o situație bizară: 
cepătoare obține un rezultat 
bun — 60,2 sec (cu care anul
ar fi fost a 4-a junioară a țării) con- 
curînd... clandestin I Nu crede Comisia 
de juniori din F-R.A. că interdicția 
pentru participarea junioarelor ,,mici“ 
la 400 m este total depășită astăzi ? 
Conform acestei măsuri, o 
de 16 ani nu putea concura 
an nici 
admite

Acest 
absența 
p io na te
tînănilui atlet orădean Nicolae Ma- 
covei. El a luat parte anul trecut la 
primul decatlon obținînd un rezultat 
promițător. Foarte înzestrat pentru 
proba celor 10 discipline (bun aler
gător de garduri, aruncător de suliță, 
săritor în înălțime etc) Macovei s-a 
pregătit în continuare, sub îndru
marea lui Ladislau Kiss, la toate pro
bele deopotrivă. Iată însă că în acest 
an i s-a interzis participarea la fina
lele campionatelor de decatlon pe 
motivul 
Macovei 
Mathias 
schimb.
piona-tele juniorilor luînd startul de 
5 ori în prima zi 1... Ce cred antre
norii lotului de juniori: 
seamnă a-ți fura singur

1lui au
d&ă

Tinerilor atleti în

eONCURENȚl...

ani nu
proba

o în- 
foarte 
trecut

doua serii, 
să alerge, 
ne-am zis. 
După dis-

Acesta, 
de 1500 
de făcut 
grosolan 
Buiachi,

CLANDESTINI

probei de 400 mUna din seriile probei de 400 m 
plat fete a fost câștigată de o atletă 
din Constanța pe care o vedeam con- 
curînd pentru prima oară: Elena

junioară 
în acest
i se va
800 m.„

la 400 m, în schimb 
să aleige la anul și 
incident ne-a amintit și despre 
de la startul recentelor cam- 
republicane de decatlon a

juniorilor
La aceste campionate elevii 
ocupat primele 4 locuri. Dar,
despre Savin și Astafei știam de mult, 
în schimb Simionescu Eugen (năsfcut 
în 1943) și mai ales Alex. CriHfea 
(născut în 1944), ambii cu 3,60 m au 
fost adevărate revelații.. La fel și an
trenorul Constaniinescu-Nehoi din 
Roman. Anul trecut, elevul lui, Con
stantin Păghidas,. a devenit cavngjon 

,1a 1500 .m obstacole. In acest aaj?n- 
ghidas nu mai este junior In schțfrib, 
antrenorul din Roman a prezență'^ în 
concurs pe Traian Niea. clasat, pe 
locul 2. \r<M

Ce vor să arate aceste exemple ? 
Un lucru binecunoscut: munca'J' de 
perspectivă, muncă de calitate nț^ se 
poate duce decît acolo unde afltre. 
norii se ocupă de probele la care Sînt 
specializați. Tipul antrenorului spe
cialist la toate probele devine tot 
mai anacronic pe zi ce trece. Iată 
de ce susținem cu atîta tărie 
ideea înființării centrelor de atle
tism în orașe, unde antrenorii să 
se poată ocupa cu maximum de ran
dament de probele pentru care.paînt 
mai bine pregătiți. Și, fiindcă aîffltem 
la capitolul antrenori, este momentul 
să relevăm din nou, cu acest prilej, 
munca fructuoasă cu tinerii atlețif pe 
care o desfășoară antrenorii cluburilor 
sportive școlare din București,-timi
șoara Ș> Tg. Mureș, de la Dijlamp, 
Progresul și Constructorul București, 
de la școlile sportive UCFS din 
Giurgiu și Roman. Aici, descoperirea 
și promovarea tinerelor talente.uijtle- 
tice a devenit o tradiție. O tradiție 
care face cinste cluburilor, școlițbr și 
antrenorilor respectivii

Dinamoviștii bucureșieni 
învinși ia Buzău!

• NOI VICTORII ALE BOXERILOR DE LA PRAHOVA PLOEȘTI
• CUPA METALUL ® LA 27 AUGUST: METALUL—SPORT CLUB 

MAGDEBURG

In multe orașe ale țării continuă 
reuniunile pugilistice amicale. La Bu
zău, ne informează corespondentul 
nostru Marin Dumitru, a avut loc du
minică seara o interesantă întilnire 
de box între echipele Voința di’.t lo
calitate și Dinamo București- Surprin
zător, gazdele au cîștigat cu scorul de 
10-8. Iată rezultatele: N. Paraschiv 
(V) b.p. I. Olteanu (D); N- Paraschi- 
va (D) meci nul cu Șt. Lazăr (V)j 
N. Hîrșu (D) meci nul cu V. Ștefu 
(V); I. Ira (V) b.p- Gr. Dumitrescu 
(D); L. Duță (D) b p. S. Dinu (V); 
$t. Bîrsu (D) meci nul cu Gh. Radu 
(V); Z. Gavrilă (V) b. dese. “ 
zitiu (D); C. Popa (D) meci 
Al. Mihăilă (V); N. Linca (D) 
Păunoiu (V).

lelalte rezultate. M. Dogaru (S) b ab. 
2 Al. Georgescu (P); A. Rotarn (P) 
meci nul cu C. Roșu (S); N- Pășoiu 
(P) meci nul cu Gh. Vasile (S); H. 
Zehia (P) meci nul cu M. Di-ncă (S)j 
Ghiță Alex. II (P) meci nul cu N, 
Constantin (S).

CUPA METALUL

P- Vi
nul cu 
b.p- I.

★
Peste 1000 de spectatori — ... 

formează corespondenții I. Rădulescu 
și Gh. Moise — au fost prezenți zilele 
trecute în grădina de vară a clubului 
uzinelor „1 Mai" din Ploești, unde a 
avut loc întâlnirea de box dintre e- 
chipele Prahova 1 Mai (antrenor Ion 
Tudorache) și Semănătoarea Bucu
rești (antrenor I. Zamfirescu). Ploe- 
ștenii au confirmat ultimele succese, 
cîștigînd și de. data aceasta: 10-6. Cel 
mai frumos meci al galei s-a disputat 
în limitele categoriei mijlocie și a 
opus pe I. Pădurarii (Ploești) tînărului 
Low Harmudt. Boxerul ploeștean a 
objinut victoria la puncte- De aseme
nea, spectatorii au remarcat pe tînă- 
rul Ilie Alexandru (cat. grea), care a 
învins prin K.O. în repriza a doua pe 
C. Șarban (Semănătoarea), lată ce

r>e in-

• O nouă și interesantă competiție de 
box, a a începe la sfîrșitu! acestei săp- 
tămîhi. Este vorba de Cupa Metalul, 
a cărei primă etapă va fi organizată 
de asociația sportivă Timpuri Noi- 
întrecerile din cadrul Cupei Metalul se 
află la a treia ediție, anul trecut tro
feul fiind cîștigat de boxerii meta- 
lurgiști. Prima reuniuhe. la care și-au 
anunțat participarea pugiliști de ca
tegoria a Il-a și a IÎI-a, se va des4 
fășura sîmbătă seara ue terenul DtJ4 
dești.

• Clubul Metalul a invitat echipa 
Sport Club Magdeburg (R. D. Ger
mană) pentru a susține 3 meciuri în 
țara noastră. Prima întîlnire urmează 
să se desfășoare la 27 august la 
București, în compania pugiliștilor 
metalurgiști. In vederea acestui meci, 
boxerii bucureșteni au început pregă
tirile sub conducerea antrenorului Ion 
Stoianovici. 
prinde pe 
Cristea, A- 
Popa), D.
Bogdan), D. Enuf, D. Rizea (V. Bl 
dea), M. Nicolau (Z. Ciocirlan), Ghe- 
țu Velicu (V. Vilvari), M. Gheor- 
ghioni.

Lotul metalurgiștilor cu- 
următorii pugiliști: M. 
Olteanu, E. Dinu (Nicu 
Done, Gh- Dumitru (Șt

ea... e prea tînăr. Notați : 
are 18 ani, vîrstă la care 

devenea campion olimpic. In 
l-am putut vedea la cam-

INCA O DATA DESPRE
CUNOSCUT

JX-

■lj*v La Fabrica de ru’menți din Birlad

Fotbal și rugbi! Dar celelalte sporturi?
acta nu în- 
căciula ?

UN LUCRU

performanța cea mai 
caz una de valoare, 
antrenorii despre care 
la fiecare nouă ediție

Sînt sportivi despre care, la fiecare 
concurs, ai certitudinea că vor ob
ține dacă nu 
bună în orice 
Tot așa sînt și 
poți fi sigur că
a finalelor campionatelor de juniori 
se vor prezenta cu cîțiva elevi noi, 
„descoperirile" ultimului an de- ac
tivitate. Recentele întreceri de pe sta
dionul Republicii au confirmat această 
părere. Iată-I — de pildă — pe Emil 

sportive 
cel care

Drăgan, antrenorul școlii 
U.C.F.S. din C-Lung Muscel, 
le-a descoperit și format pe Maria 
Diți și Olimpia Cataramă. De data 
aceasta, o altă elevă a Ini, Elena 
Cosac, care practică atletismul doar 
de un an, s-a clasat a doua la disc 
cu un rezultat remarcabil pentru o 
începătoare (38,92 m). Sau, Dumitru 
GMeami, „tatăl" prăjiniștilor Clu
bului sportiv școlar din Capitală.

Vizitînd spațioasele hale ale Fabri
cii de rulmenți din Bîrlad se poate 
observa că majoritatea muncitorilor 
care lucrează în această mare între
prindere sînt tineri. Ei obțin succese 
atît în producție cît și pe terenurile de 
sport. Mulți dintre muncitorii care se 
bucură de o deosebită apreciere în 
fabrică sînt sportivi. I-am văzut pe 
unii dintre ei la locurile de muncă, 
la strunguri, la forjă sau la sectorul 
„rulmenți vagoane”, preocupați să dea 
lucru de cît maj bună calitate. Gheor- 
ghe Bănceanu, de pildă, cunoscut în 
întreprindere ca „omul care muncește 
cît șap-te“ este și un rugbist Valoros 
al echipei Rulmentul. Dumitru Nechi- 
for, forjor, este și el un sportiv a- 
preciat, Elena Hanganu, rectifica
toare, este o atletă cu calități 
deosebite, fapt pentru care a fost se
lecționată deseori în lotul național. 
Aproape că nu există sector de muncă 
în care să nu fie și u-n sportiv. Și totuși, 
activitatea sportivă în cadrul asociației 
Rulmentul nu este la înălțime. De ce?

FOTBAL ȘI RUGBI ATÎT !
Simpla lectură a acestui subtitlu ne 

dă răspuns la întrebarea cu privire 
la activitatea sau mai bine-zis la cau-

zele inactivității multor secții pe ra
mură de sport de la asociația Rulmen
tul. Pentru că, e firesc, numai cu o 
floare (în cazul de față... două!) nu 
se poate face primăvară. Consiliul aso
ciației sportive (președinte, ing. Ion 
Ielisei — secretar, Gheorghe Tănase) 
fiind... devotat trup și suflet fotbalu- 

a seăpat aproape 
activitatea celorlal- 

de sport. Atletismul, 
masă, șahul, bas- 

ș.a. $înt sporturi care

Din joi în joi • Din joi în joi • Din joi în joi

lui și rugbiului, 
complet din mînă 
te secții pe ramură 
boxul, tenisul ie 
chetul, ciclismul 
se bucură de multă popularitate prin
tre cei peste 2300 membri U.C.F.S, din 
fabrică. Dar cine să îndrume activita
tea acestor sportivi, cine să organizeze 
competiții pe asociație, cînd membrii 
consiliului asociației sportive nu se 
interesează decît de fotbal și rugbi? 
Fără îndoială că aceste sporturi, mai 
dezvoltate la F.R.B. trebuie să stea în 
atenția conducerii asociației, dar în așa 
măsură incit să nu eclipseze celelalte 
ramuri sportive, așa cum se înfîmplă 
acum. Mulți absolvenți ai școlii pro 
fesionale de pe lingă fabrică — acum 
muncitori calificați — sportivi buni 
în școală, o dată cu intrarea în pro
ducție au abandonat sportul, sau dacă 
îl mai practică o fac Cu totul ia în- 
tîmplare. Oare acestor tineri nu le mai 
sînt dragi concursurile de atletism 
sau volei, box sau tir ? Ei n-au însă 
UNDE să participe la asemenea mani
festații sportive deoarece Ia F.R.B. nu 
se organizează concursuri cu caracter

de mase cum ar fi „Cel ma; bun 
sportiv din 10”, sau „Campion al aso
ciației sportive”.

Slaba activitate sportivă de maw de 
Ia Fabrica de rulmenți se datorește și 
lipsei^ de material sportiv. Intr-ade
văr, în magazia asociației sportive nu 
există decît două rînduri de echipa
ment sportiv — pentru fotbal și rugbi 
— și... numeroase schiuri ! Lipsa
materialului sportiv este urmarea 
gospodăririi nechibzuite a banilor. Ma
gazia e plină de schiuri și bețe de 
schiuri (deși la Birlad. de 3—4 ani 
cantitatea de zapadă căzută trt> . â 
permis organizarea de concursuri de 
schi), în schimb lipsește materialul 
necesar concursurilor de volei sau at
letism, baschet sau handbal, eic.lis,,, șau 
popice. Iată probleme asupra. cărora 
consiliul asociației- sportive Rulmentul 
trebuie să reflecte cu toată seriozitatea 
pentru scoaterea activității sportive de 
mase din impasul în eare se găsește 
acum.

R. CALARAȘANU

Meciul amical de fotbal dintre Mureșul Luduș și Avîntul Reghin, am
bele din campionatul regional, a fost dc foarte slabă calitate. In plus, 
organizatorii au fixat ca intrare prețuri egale cu cele percepute pentru 
meciurile de categorie A, iar după îneci cele două echipe au făcut un chef

— închin pentru toți acei care au plătii ca ’penfrtt Ai. fi n-aa oâzut 
Igid ca pentru-. ZIU

Apliniștii partieipanți Ia etapa a doua a Alpiniadei n-au putut fi cazați la 
căminul ALPIN din Bușteni din c auză de... nuntă !! 1

— Eu mai ani o șansă să înoptez la cămin I Dar ce ie faci tu, că habar 
fgai să dansezi/?J ,.,0 Desene de: MATTY j

Din activitatea 
sportivă de mase

Consiliul regional U.C.F S. Cluj a 
luat o serie de măsuri menite să con
tribuie la îmbunătățirea muncii în do4 
meniul complexului sportiv G.M.A.

Prima măsură luată a fost aceea de 
a se reorganiza comisiile de exami4 
nare și control în raioane. Paralel cu 
aceasta, au fost create în colaborare 
cu comitetele A.V.S.A.P- noi centre de 
trecerea normelor G.M.A. In întreaga 
regiune se desfășoară o amplă activi
tate pentru trecerea normelor G.M.A. 
Astfel, în momentul de fată, 9810 de 
aspiranți își trec normele G.M.A. și 
FG.M.A. iar alți 2660 de tineri și ti
nere au devenit purtători ai insignei'. 
Rezultate frumoase s-au realizat în 
orașul Turda unde în cursul acestui 
an și-au cucerit insigna G.M.A. 735 
de tineri muncitori și elevi. In prezent, 
peste 600 de tineri continuă să se 
pregătească pentru trecerea probelor- 
S-au mai evidențiat în această direcție 
raioanele Gherla (444 de purtători de 
insignă în prima jumătate a anului 
1960), raionul Dej (525 de purtători)^ 
raionul Năsăud (212 purtători) etc.

_ AL. MOMETE, coresft, i



COMUNICAT NORME
cu privire la omologarea rezultatelor campionatului 

de fotbal categoriile A și B pe anul 1959
și sistemul competițional pe anul I960

— 1960
1961

’ In urma omologării rezultatelor tu
turor jocurilor din campionatul cate
goriei A și B pe anul 1960—1960, au 
fost afcă+uite următoarele clasamente:

CATEGORIA A

va cuprinde următoarele
republican, catego-

competiții:

1. CCA București 22 ÎS 4 3 52:25 34

2. St. roșu Or. Stalin 22 9 9 4 47:34 27

3. Petrolul Ploești 22 8 8 6 33:23 24

4. Farul Constanța 22 9 6 7 37:34 24

S. Știința Cluj 22 7 10 fi 34:32 24

6. Dinamo Bacău 22 9 • 7 31:33 24

7. U. T. Arad 22 8 6 8 26:30 22
«. Dinamo București 22 « 9 7 29:29 21
». Progresul București 22 7 5 10 36:39 19

10. Rapid București 22 S 8 9 30:34 18
M. Minerul Lupeni 22 5 6 11 27:37 16
12. Jiu) Petroșani 22 2 7 13 17:49 11

Se declară campioană republicană pa 
amil 1959—1960 echipa 6.
București.

Retrogradează In categoria 
Jiul Petroșani.

e. a.

B echipa

BGATEGORJA

Seria 1

1. C.S-M.S . Iași 26 19 4 3 79:24
2. Dinamo Galați 26 17 2 7 50:35
3. Prahovai Ploești 26 8 11 7 50:39
4. Dinamo Suceava 26 10 7 9 40:41
6. Știința București 26 10 6 11 51:38
6. S.N.M. Constanța 26 9 7 10 36:40
7. Foresta Fălticeni 26 9 7 10 32:47
8. Unirea lași 26 9 6 11 34:34
9. Gloria Bistrița 26 9 6 11 33:36

10 C.F.R. Pașcani 26 9 6 11 30:34
11. Unirea Focșani 26 7 M 9 32:47
12. Rulmentul Birlad 26 K 4 12 31:49
13. Victoria Buzău 26 7 7 12 32:41
M. So Muncit. Rădăuți 26 6 4 16 26:00

42
36
27
27
25
25
25
24
24
24
24
24
21
14

Promovează in
C.S.M.S. lași.

Retrogradează 
gtonale echipele :

calegoria A echipa

în campionatele 
Victoria Buzău

re-
?•

Sportul Muncitoresc Rădăuți.

S e ri a a I l-a

j. știința Timișoara 26 17 4 5 00:20 38
1. Dinamo Obor Buc. 26 13 7 6 44:33 33
3. Dinamo Pitești 26 13 5 8 50:41 31
4. Poiana Cîmpina 26 11 6 9 29:29 28
8. Flacăra Moren i 26 13 2 11 41:48 28
6. C.F.R. Timișoara 26 11 5 10 45:34 27
7. Metalul Tîrgoviște 26 12 3 11 45:39 27
8. C. S. Craiova 26 10 6 10 33:46 26
9. Metalul București 26 11 3 12 35:40 25

10. Știința Craiova 26 10 4 12 33:29 24
11. CrS.M. Reșița 26 10 3 13 51:40 23
12<Drubeta Tr. Severin 26 8 5 13 39:54 21
13. Metalul Oțelul Roșu 26 7 5 14 32:54 19
14. Carpați Sinaia 26 5 4 17 26:56 14

— Gampionatul 
ria A

— Campionatul 
goria B

— Campionate 
și orășenești

— Cupa R.P.R.
— Campionatul 

niori
a) Campionatul 

ria A se va desfășura într-o serie for
mată din 14 echipe.

Din actuala categorie A retrogra
dează in categoria B echipa clasată 
pe locul 12, iar echipele clasate pe 
locul 1 in cele trei serii ale actualei 
categorii B promovează in catego
ria A.

In acest fel, in campionatul cate
goriei A pe 1960—-1961 vor activa ur
mătoarele 14 echipe :

I. G.C.A. București; 2. Steagul roșu 
Or. Statin; 3. Petrolul Ploești;
4. Farul Constanța; 5. Știința Cluj; 
6. Dinamo - ~
8. Dinamo București 
București; 
Minerul Lupeni ;
13. Știința Timișoara; 
Hunedoara.

Pe viitor, din cete 14 echipe de ca
tegoria A vor retrograda echipele cla
sate pe locurile 12, 13 și 14. In focul 
acestora vor promova echipele otasate 
pe tocurile 1 din fiecare serie a cam
pionatului categoriei B.

NOTA : Campionatul categoriei A 
de fotbal se va desfășura fără în
trerupere, chiar în timpul pregă
tirii echipelor reprezentative și par
ticipării lor la îtdflniriie interna
ționale

b) Campionatul categoriei B se va 
desfășura pe trei serii a câte 14 echipe 
fiecare.

Din actualele trei serii de catego
rie B retrogradează în campionatele 
regionale echipele clasate pe locurile 
13 și 14 din liecare serie.

La cele 34 echipe rămase in cate
goria B după promovarea primelor 
clasate în cele trei serii ale campio
natului 1959—1960, și după retrogra
darea echipei clasate pe ultimul toc 
în categoria A și a celor 6 echipe 
clasate pe tocurile 13 și 14 în cele 
trei serii de categorie B, se vor a- 
dăuga echipele clasate pe tocurile 1 
și 2 in fiecare din cele patru grupe 
de baraj ale echipelor campioane de 
regiuni.

In acest fel, in campionatul cate
goriei B pe anul 1960—1961 vor ac
tiva următoarele echipe:

echipelor de cate-

regionale,

republican

republicam

raionale

de ji*~

catego-

Bacău; 7. U.T. Arad;
9. Progresul

10. Rapid București; 11.
12. G.S.M.S. Iași;

14. Gorvinul

ți 14 din fiecare serie, în total 6 e- 
chipe.

c) Campionatele regionale, orășe
nești și raionale.’

Sistemul de disputare (numărul de 
echipe, seriile, modul de promovare 
și retrogradare) se va stabili de co
misiile regionale de fotbal și va fi 
înaintat spre aprobare la Federația 
Romînă de Fotbal pină la 15 august 
I960,

Incepînd cu campionatul 1960—1961 
din campionatele regionale vor pro
mova în categoria B 6 echipe astfel: 
campionii regionali vor fi împărțiți de 
către F.R. Fotbal in trei serii; aceste 
echipe vor disputa un baraj, iar echi
pele clasate pe tocurile 1 ți 2 din fie
care serie vor promova în categoria B. 
In acest fel cele 6 echipe promovate 
prin baraj din campionatele regionale 
împreună cu cele 3 retrogradate din 
categoria A, vor completa numărul de 
42 de echipe ale categoriei B.

d) Cupa RJ’.R.
Sistemul de disputare rămîne ace

iași. Finala acestei competiții se va 
disputa toamna (pentru ca finala să nu 
coincidă cu terminarea campionatului 
categoriilor A ți B).

ej Campionatul republican de ju
niori.

Această competiție se va desfășura 
în două faze:

Faza I (raională, orășenească, re
gională) care va fi organizată de co
misiile locale respective.

Faza a 11-a (zonală ți finală) care 
va fi organizată de F.R. Fotbal.

Prima fază se va desfășura pe re
giuni sau pe raioane (orașe) tur- 
retur, cu finală interraională sau di
rect pe regiune ți va desemna cam
pionul regiunii respective.

Campionii regionali vor fi impărțiți 
de Federația Romînă de Fotbal pe pa
tru zone geografice.

Jocurile finale între cei patru cam
pioni de zonă vor desemna echipa 
campioană republicană la juniori. In 
faza a 11-a (zonă și finală) jocurile 
se vor desfășura prin eliminare, pe
rechile fiind stabilite prin tragere la

privind trecerea jucătorilor de fotbal 
dintr-o asociație sportivă (ciubl în alta

In scopul asigurării stabilității și 
omogenizării echipelor de fotbal, a creș
terii valorii lor, întăririi procesului de 
instruire și educare a fotbaliștilor, pro
movării elementelor talentate de la 
categorii inferioare la categorii supe
rioare și pentru înlăturarea transferă
rilor nejustificate ale unor fotbaliști de 
la o asociație (club) la alta, Biroul Go- 
mitetului de Organizare a U.GLF-S. sta
bilește următoarele norme privind tre
cerea jucătorilor de fotbal dintr-o aso
ciație sportivă (club) în alta :

1. — Trecerea jucătorilor de fotbal 
dintr-o asociație sportivă (club) în alta, 
cu drept de joc imediat, se poate efec
tua in următoarele cazuri:

a) cînd intră in facultate 
adeverinței de promovare a 
lui de admitere);

b) când absolvă facultatea 
repartizării în producție de
nisterul Invățămîntului ți Culturii);

c) când intră în armată hi termenul 
de încorporare pentru satisfo^-rea sta
giului militar;

d) cînd este Meat ta vtori.
După lăsarea ta vatră aportivul se 

întoarce ia clubul de unde a ptecat 
El poate rămîne în continuare la aso
ciația militară numai cu avizul Fede
rației Romine de Fotbal. Trecerea ta 
altă asociație sportivă (ctab) ae poate 
face numai cu dezlegarea ramai fiului 
asociației 
a plecat 
militar;

e) cînd
ferioară la uns superioară ta cadrul 
aceleiași regiuni. Trecerea ae poate 
face numai In perioada dintre tar ți 
retur sau la sfîrșitul campfonatutai.

NOTA

(pa baza 
examenu-

(pe baza 
către Mi-

sportive (clubului) de unde 
pentru satisfacerea stagiului

trece de la • categorie tat-

an de la data legitimării pentru noua 
asociație sportivă (club).

3. — Juniorii (jucători pină la vîrsta 
de 18 ani) nu pot trece dintr-o aso
ciație sportivă (club) în 
in următoarele cazuri:

— schimbarea localității 
eiliu a părinților ;

— schimbarea locului de
— trecerea în asociații sportive 

(cluburi) care au echipe în campio
natul categoriei A și B, numai în 
cadrul aceleiași localități.

4. — Pentru efectuarea trecerii ju
cătorilor de fotbal dintr-o asociație 
sportivă (club) în alta sînt necesare 
următoarele acte:

— cererea jucătorului;
— aprobarea consiliului asociației 

sportive (clubului) de la care pleacă;
— dovada de încadrare în producție 

(îavățămînt);
— carnetul de legitimare tip F.R.F.;
— actele doveditoare pentru cazu

rile prevăzute la punctul 1 (al. a, b, 
e, d) precum țf la punctul 3.

5. Operațiile de trecere dintr-o 
asociație sportivă (club) în alta se 
fac:

— in termen de cel mult 60 zile, 
pentru jucătorii prevăzuți la aliniatele 
a, b, c, și d de la punctul 1 ;

— în tot cursul anului, pentru ju
cătorii prevăzuți la aliniatul e, de la 
punctul 1 ;

între 1—15 august, pentru jucă- 
prevăzuți la punctul 2.
— Operația de trecere a jucăto- 
de fotbal dintr-o asociație spor-

alta decît

de domi-'

învățăinînt; 
sportive

Promovează in categoria A echipa 
Știința Timișoara.

Retrogradează în campionatele re
gionale echipele: Metalul Oțelul Roșu 
ți Carpați Sinaia.

1.
2.
3.
4.

toni
6. 

rilor 
tivă (club) în alta din categoriile A șt
B. precum și a celor din campionatele 
regionale care trec dintr-o regiune în
alta se efectuează de către F.R.F. 6e- 
tetalte cazuri sînt de competența co
misiilor regionale de fotbal, pe baza 
aprobării consiliului regional U.6.F.S.

7. — In vederea întăririi echipelor de 
categoria A cît și a echipelor reprezenta
tive, Biroul Comitetului de Organizare 
a U.G.F.S. va aproba, la propunerea- 
F. R. F., trecerea unor jucători de 
la echipele ce activează în campio
natele orășenești, regionale și cate
goria B la echipele de categoria A, 
eu drept de )oc imediat

Jucătorii prevăzuți la alinta
tele a, b, c țl d care trec de h 
o echipă la sita hi cadrul ace
leiași categorii nu pot participa 
în același tur seu același retor 
la jocuri de campionat, deed 
pentru o singură echipă.

2. — Pentru csztirHe case ■■ se 
încadrează ki prevederile de auri sos, 
se poate acorda trecerea jneătoritor 
de la o asociație sportivi (<M>) ta 
alta cu drept de joc numai după nu

rochile fiind stabilite prin tragere 
sorți,

I) Campionatele republicane de 
tegoriile A ți B 1960—1961 vor 
cepe la data de 4 septembrie a.c.

g) In vederea asigurării unei acti- 
vități continue a întregului lot ai echi
pelor din categoria A, jucătorii de 
rezervă, completați cu juniori, vor 
alcătui echipe care vor juca ai cele 
mai bune formații din regiunea res
pectivă, pe baza unui program întoc
mit de comisia regională de fotbal 
și aprobat de consiliul regional 
U.C.F.S.

In vederea stabilirii tuturor condi
țiilor ți detaliilor organizatorice și de 
desfășurare a acestui sistem competi- 
țtonal, F.R. Fotbal va elabora pentru 
fiecare competiție regulamentul res
pectiv.

ca- 
în-

Bogată activitate cicloturistică în Capitală
Dinamo Galați 
Prahova Ploești 
Poiana Cimpina 
Dinamo Suceava

5 Flacăra 
AteUlul 
S.N.M. 
Foresta 
Unirea 
G.F.R. Pașcani 
Unirea Focșani 
Rulmentul Biriad 
G.S.M.T. Brăila 
Steaua roșie Bacău

6.
7.
8.
9.

Seria a III - a 10.

1. Cor vinul Hunedoara 26 14 9 3 50:26 37
11.
12.

2. C.S.M. Baia Mare 26 15 6 5 53:24 36 13.
3. C. S. Oradea 26 14 5 7 43:27 S3 14.
4. Ind. Sirmei C. Turzii 26 9 9 8 41:34 27
5. Recolta Cărei 26 10 7 9 35:46 27 S
6. A.S.A. Sibiu 26 7 12 7 35:31 26
7. Rapid Cluj 26 9 8 9 32:35 26 2.
8. C.F.R. Cluj 26 11 2 13 33:36 24 g ;
9. A.M.E.F. Arad 26 9 5 12 26:33 23 A

10. Chimia Făgăraș 26 ie 3 13 35:47 23
11. Gaz Metan Mediaș 26 7 9 10 25:42 23 5. <
12. Tractorul Or. Stalin 26 6 10 10 27:26 22 6. i
13. C.F.R. Arad 26 8 4 14 23:35 20 7. !
M. C. S. Tg. Mureș 26 7 3 16 21:50 17 a <

More nj 
Tîrgoviște

Constanța 
Fălticeni 
Iași

eria a I l-a

Promovează in categoria A echipa 
Corvinul Hunedoara.

Retrogradează în campionatele re
gionale echipele : G.F.R. Arad și 6.S. 
Tg. Mureș.

După omologarea rezultatelor din 
turneele de baraj pentru categoria B, 
au promovat următoarele echipe:

9. 
10. 
ti.
12.
13.
H.

Dinamo Obor 
Dinamo Pitești 
Știința București 
A.S.A. Sibiu 
6.S. Craiova 
Metalul București 
Știința Craiova 
Chimia Făgăraș 
Gaz Metan Mediaș 
Tractorul Or. Stalin 
Dcubeta Te. Severin 
Acad. Mild. București 
G.FJR. Roșiori 
Chimia Govora

■a)

Grupa I

— Voința Tg. 
£âsar.

Mureș și Dinamo

Seri*  « MM

Grupa al 11-a

• Aurul Brad ?> Chimia Govora.

Grupa a III-a

— Academia Militară București 
8.F.R. Roșiori.

Grupă a TV-â

— G.S.M.T. Brăila și Steaua roșie 
Bacău

2. Incepînd cu campionatul 1960— 
1961, sistemul competițional la fotbal

1. Jiul Petroșani
2.
&
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

6.S.M. Baia Atare 
CjS. Oradea 
Iod. Sirmei C. Turzii 
Recolta Garel 
G.F.R. Timișoara 
Rapid Cluj 
6J-.R. Gtoj 
Gloria Bistrița 
A.M.E.F. Arad 
G.SJW. Reșița 
Aurul Brad 
Voința Tg. Mureș 
Dinamo Săsar

Vor retrograda în campionatele 
g tonale echipele clasate pe tocurile

*

t1

re-
13

• La sfîrșitul săpUmînii trecute a 
avut loc pe circuitul din strada Maior 
Coravu un concurs rezervat riclotu- 
riștilor din orașul București, lată re
zultatele : fete: Sofia Bărbuiescu 
(Sirena); băieți sub 16 ani: Eugen 
Roibu (Sirena); băieți peste 16 ani: 
Ștefan Loader (Sirena); ecmieuree: 
Mircea Mitrea (Quadrat).

• Comisia de specialitate a era-

șului București a organizat duminica 
o nouă excursie cicloturistică la care 
ati participat numeroși posesori de bi
ciclete de oraș și semiciirse. Cu a- 
ceastă ocazie un grup a vizitat par
cul și pădurea Mogoșoaia iar altul 
»-a deplasat la Snagov unde au ur
mărit întrecerile nautice ale „Regatei- 
Snagov".

VALENTIN IONESGU, coresp.

S-A MĂRIT NUMĂRUL PREMIILOR LA „EXPRES OLIMPIC”
a LA AGENȚIILE LOTO-PRONOS PORT VINZAREA BILETELOR S-A
• Șl LA 6ONGURSUL PRONOEXPRES DIN 3 AUGUST, 100.000 LEI 
SESORII BILETELOR

PRELUNGIT PINĂ LA 2 AUGUST 
. ______ FOND SUPLIMENTAR PENTRU PO-

„EXPRES OLIMPIC". • 2.750.000 LEI, VALOAREA TOTALA A PREMIILOR PEN
TRU POSESORII BILETELOR „EXPRES OLIMPIC"..

Ca urmare a reducerii prețurilor de 
vînaare cu amănuntul la unele bunuri 
de consum, I.S. Loto-Pronosport, do
rind aă dea integral valoarea premiilor 
anunțate la marea tragere Expres O- 
limpic din 7 august a.e. (peste 10.000 
de premii >" valoare de peste 2.000.000 
lei) a recalculat costul obiectelor fi a- 
cordi, în afară de obiectele anunțate 
anterior, încă 25 motorete JAVA", 
Deci, in loc de 68 motociclete fi scu
tere se vor acorda 93 de motociclete, 
scutere fi motorete.

De asemenea, la cererea participanți- 
lor de a se prelungi termenul de vîn
aare a biletelor „EXPRES OLIMPIC”, 
LS. LOTO PRONOSPORT a hotărât 
ca vinzarea biletelor „EXPRES OLIM
PIC*  si fie prelungită pină la 2 au
gust 
prii

biletele oare nu gu ciștigat la manea 
tragere, participă la atribuirea fondului 
suplimentar de premii “ bani ta va
loare de 250.000 foi, acordat deținăto
rilor de bilete „EXPRES OLIMPIC”, 
ce vor li preeenți la eonegnamflo Pro
nosport din 14, 21 și 2S 
portantele premii ta

Nu uitați! Duminică, ultimul con
curg PRONOSPORT al lunii iulie. El 
beneficiază de fondul suplimentar de 
premii în valoare de 200.000 lei, din
tre care un autoturism ..Moskvici", ■- 
eerdat concursurilor din luna iulie.

fi

onosport
împărțite cu această oearie aăat • invi
tație de a cumpăra oît mai andte bă-' 
lete „EXPRES OLIMPIC". r

s.c. înră numai agențiile 
din întreaga țară.

★
▼este bună pentru posesorii

pro-

bîle-
con-

O 
teloT „EXPRES OLIMPIC" : ți Ia 
cursul PRONOEXPRES de miercuri 3 
august va fi acordat un fond suplimen
tar în valoare de 100.000 lei (67 de 
premii în obiecte), posesorilor de bi
lele „EXPRES OLIMPIC” care joacă 
la Pronoexpres. Sînt valabile biletele 
„EXPRES OLIMPIC” cumpărate pe 
loc sau cele fără nici o stampilă.

' »>' ★
După tragerea JEXPRES OLIMPIC”,

PREMIILE GONGURSULUI 
PRONOSPORT DE DUMINICA 

24 IULIE

Valoarea totală a premiilor acoT- 
datc posesorilor de bilete „EXPRES 
OLIMPIC” se ridică la importanta 
sumă de 2.750.000 lei, repartizată 
astfel : 2.000.000 lei la marea tra
gere „EXPRES OLIMPIC” din 7 
august, 500.000 lei pentru posesorii 
biletelor „EXPRES OLIMPIC" par- 
ticipanți la concursurile PRONO
EXPRES din 6, 13, 20, 27 iulie fi 
3 august fi 250.000 lei pentru po
sesorii biletelor , JEXPRES OLIM
PIC", care nu au cîftigat la trage
rea din 7 august, prezenți la con
cursurile PRONOSPORT din 14, 
21 fi 28 august.

In urma trierii și omologării varian
telor depuse la opncamul PRONO
SPORT nr. 30 din 24 iulie au fost sta
bilite următoarele premii t II variante 
cu 11 rezultate exacte ■ tile 4.622 lei; 
176,30 variante cu 10 rezultate exacte 
a cite 346 lei; 1598,70 variante eu 9 
rezultate exacte a eîte 57 lei. Fiecare 
variantă câștigătoare primește, supli
mentar cîte un bilet J&XPRES O- 
LlMPIG'ț.

PRONOEXPRES

tragerea concursului Pronoex-La
preș de ieri 27 iulie, au fost extrase 
din urnă următoarele numere:

4 34 11 41 25 5
Numere de rezervă : 44 45

Rubrică redactată de I-S. Loto-Prono- 
țport.



Sărind 1,84 m, Iolanda Balaș a realizat 
cel mai bun rezultat al concursului 

de la Oslo

CONCITRSUL INTERNATIONAL 
DE TENIS DE LA SOPOT

L-A ÎNVINS

‘Marți a avut loc la Subotița so, 
lemnitatea startului în cea de a XVI-a 
ediție a „Turului ciclist ai Iugosla
viei**.  La această competiție participă 
alergători -din R. P. Romînă (selec
ționata de tineret), Olanda, Elveția, 
R. P. Bulgaria, R. P. Polonă, Tuni
sia, R. P. Ungară și R. P. F. Iugo
slavia. In total s-au prezentat lastart 
59 cicliști.
NICOLAE NICULESCU PE LOCUL 6 

IN PRIMA ETAPA
Prima etapă s-a desfășurat pe ruta 

Subotiță-—Belgrad (180 km). Deși 
timpul a fost nefavorabil, s-a alergat 
totuși foarte rapid înregistrîndu-se o 
me ho orară de peste 43 km. La ju
mătatea etapei au evadat din pluton 
patru alergători : Nicoiae Niculescu, 
Hubert Harings (Olanda), elvețianul 
Louis Bongartner și Valcic (Iugosla
via). Acest grup a pedalat susținut 
și a reușit să-și creeze avantaj față 
de pluton. După 30 km ei au fost a- 
junși de încă trei rutieri, 
care se afla și un alt olandez : 
Bekers. Sprintul final al etapei s-a 
desfășurat la Belgrad. înainte de li
nia de sosire, concurenții au avut de 
parcurs un urcuș care a fragmentat 
grupul fugarilor. Iată clasamentul e- 
tapei : 1. Hubert Harings (Olanda) 
4 h.06:16 ; 2. Valcic (R. P. F. Iugo
slavia) 4 h.06:20 ; 
landa) 4 h.06:33 ; 
lescu 4 h.06:44 ; . 
4 h.09:50; ... 26. 
09:57; ... 42. Ion 
(Ion Stoica a fost 
începutul etapei într-o busculadă și a 
suferit o defecțiune mecanică.
LA CAPĂTUL A 221 KM. ETAPA 

A ll-A A FOST GIȘTIGATÂ 
DE ION STOICA

Etapa a doua s-a desfășurat pe ruta 
Belgrad—Osijek (221 km). Chiar din 
Silecare a evadat reprezentantul nostru 
on Stoica. După cîțiva kilometri mai 

țîș< iese din pluton o serie de cicliști 
care. împreună cu rutierul romîn, vor 
susține acțiunea pînă Ia sfîrșitul eta
pei. După mai bine de 6 ore de 
rulaj — în care timp ș-au parcurs 
geste 200 km — cicliștii sosesc la 

•sijek. Cu cîteva sute de metri îna
inte de sosire cei 7 cicliști, care for
mează grupul evadaților, se angajează 
la sprintul final. Ion Stoica forțează 
și cu un sprint sec reușește să treacă 
primul linia de sosire în aplauzele 
miilor de spectatori. Iată clasamentul 
etapei : 1. Ion Stoica 6h. 25:18, 2. 
Zirovnic (Iug.), 3. Teofanov (Iug.), 4. 
Levacic (Iug ), 5. Tauti (Tunisia), 6. 
Gregorina Hug) — același timp; 7.

același timp; ...30. Silviu Duță 6h. 
39:30; ...32. N. Niculescu — același 
timp. Clasamente generale :

Individual : 1. Zirovnic (R.P.F. Iu
goslavia) lOfi. 31:52; 2. Levacic (R.P.F. 
Iugoslavia) lOh. 35:15; 3. M. Iliev
(R. P. Bulgaria) lOh. 35:36; 4. Tco- 
fanov (R.P.F. Iugoslavia) lOh. 42:27;

printre 
E.

3. E. Bekers (O- 
...6. Nicoiae Nicu- 
.. 10. Ion Braharu 
Silviu Duță 4 h.
Stoica 4 h. 19:50 
angrenat chiar la

ION STOICA

Nicu- 
Duță

OSLO 27 (prin telefon). Atleți și 
atlete din nouă țări s-au numărat prin
tre protagoniștii concursului internațio- 
nal-preolimpic, organizat în capițala 
Norvegiei. Printre aceștia, de o atenție 
eu totul deosebită s-au bucurat atleții 
noștri și, în mod special, recordnjana 
lumii Iolanda Balaș. Toii a noastră, a 
cărei prezență la concurs a fost comen
tată ca un adevărat eveniment sportiv, 
a cucerit simpatia celor peste 12 000 
de spectatori care au umplut tribunele 
stadionului Bislet. Iar la sfîrșitul între
cerii și inai ales după ce a realizat ex
cepționalul Tezultat de 1,34 m a fost 
pur și simplu supusă unui adevărat 
asalt din partea pasionalilor de auto
grafe. care au felicilat-o călduros și 
i-au dorit succes Ia Roma. Iolanda a 
cîștigat cu ușurință concursul realizând 
rezultatul de 1,84 m (este oea mai bună 
performanță realizată de ea peste ho
tare). A doua, la... 24 cm îa urmă, a 
fost suedeza Lorentzon.

O frumoasă victorie a repurtat șî Cor
nel Porumb, care sărind 2,00 m a cîș
tigat proba de înălțime, întTecîndu-i 
pe norvegienii Hnoby șî Thorkildsen 
(ambii ou 1,95 m).

In proba de 1.500 m, Zoltan Vamoș 
»-a clasat al doilea (3:44,4) în urma 
lui L. Tabori (3:43,8), dar înaintea re
numitului alergător norvegian Hamars- 
land (3:44,8). Varnoș ar fi avut posi
bilitatea «ă oîștigc cursa, dar pe ultima 
turnantă el a fost blocat de recordma
nul norvegian, „pieraîndu-l" astfel pe, 
Tabori.

Alte rezultate : suliță : 1. Rasmussen 
(Norvegia) 75,26 ; 2. Daniclsen (N) 
74,63 ; 3. Birim (R.P.R.) 69,86 ;
ciocan : Cieply (R. P. Polonă) 63,11 ; 
800 m f Moens 
m ; Bunaes (N)
(R.PJ.) 16.58
16,10.

Atleții noștri 
viitoare la două

(Belgia) 1:46,9 ; 200 
212 î triplu : Schmidt 
; Einarsson (Islanda)

vor evolua săptâmîna 
concursuri în Suedia.

Campionatul de fotbal al U.R.S.S.

Gregorina (Iug.) ■
M. iliev (Bulgaria) 6h. 25:39; 8’ Ben 
Abda (Tunisia) 6h. 28:26; 9. Domanski 
(Pol.) 6h. 34:36; 10. Ion Braharu —

„CONCLUZII"
Echipa braziliană de 

fotbal Flamengo, care 
a întreprins an turneu 
prin Europa, a 
posit și în Austria, 
unde 
A.S.K.

po-

a înliliut pe 
Linz. Evident

gh ¥ superioară, echipa bra-
ziliană a cîștigat In- 

tilmrea. Fiind întrebați dacă au avut 
ce învăța din jocul oaspeților și ce 
concluzii au tras după meciul cu Fla
mengo. conducătorii clubului A.S.K. 
Linz au răspuns cu candoare: „Da. 
noi am cumpărat deja extrema stingă 
a acestei echipe." (N.N. E vorba de 
tînărul Germano, în etate de 18 ani, 
considerat un al doilea Peie.)

Orice comentariu ar fi de prisos.

CATCH... PE ROTILE

Calch-ul a devenit 
\ • parte componentă 

,/nodal ui 
merican". 
Unite ale 
răsărit și 
anii din urmă tot soiul 
de cafch-uri: pentru 
bărbați, pentru femei, 

catch în noroi și multe alte spectacole 
degradante în care esențialul îl con
stituie bătaia, păruiala, du toate aces-

5. Ion Braharu lOh. 44:26 
Stoica lOh. 45:08; ...15. Nicoiae 
lescu lOh. 46;14; ...22. Silviu 
lOh. 49:27.

Echipe: 1. R.P.F. Iugoslavia 31h. 
51:49; 2. R. P. Bulgaria 32h. 10:06; 
3. R.P. Romînă 32h. 15:48; 4. R. P. 
Ungară; 5. R.P.F. Iugoslavia II; 6. 
R. P. Polonă; 7. Olanda ; 8. CI. sp. 
Voivodina ; 9. Gl. sp. Partizan; 10. 
Tunisia ; 11. Suedia ; 12. CI. sp. Odred; 
13. 61. sp. Partfzan II.

In cea de a doua serie a campio
natului U.R.S.S. întrecerea are un 
caracter foarte disputat. Și dacă în 
prima serie, o echipă (Torpedo Mos
cova) și-a asigurat calificarea în tur
neul final, în seria a Il-a se cunosc 
doar... cele 6 formații care luptă cu 
șanse egale pentru ocuparea primelor 
trei locuri. Nici etapa desfășurată la 
începutul acestei săptămîni n-a adus 
clarificări esențiale, astfel că abia 
următoarele trei etape sînt menite să 
rezolve situația primelor trei clasate 
în grupă. Luni s-au înregistrat urmă
toarele rezultate tehnice: Ț.S-K A. — 
Spartak Moscova 1—0, Kairat Alma 
Ata—Lokomotiv Moscova 1 — 1, Ari
pile Sovietelor—Belarus Minsk 0—0, 
Dinamo Kiev — Admiralteeț Lenin
grad 2—0, Șahtior Staiino—Neftianik

Baku 3—I. Conduce Lokomotiv cu
23 p, urmată de Ț.S.K.A. și Admiral- 
teeț (21). Dinamo Kiev și Belarus

P-
teeț (21). Dinamo Kiev și
(20), Spartak Moscova — 19

• Federațiile de fotbal ale 
și U.R.S.S. au căzut de acord 
prezenta ti vele celor două țări 
întîlnească într-un

Italiei 
ca re- 
să se 

meci amical la 
Roma, în luna iunie a anului viitor, 
înainte de acest meci echipa Italiei 
va juca cu selecționata Angliei, la 
Napoli.

BOSCH 
PE AUSTRALIANUL LANE

In ultimele zile ale concursului in; 
ternațional de tenis de la Sopot s-au 
înregistrat următoarele rezultate : sim
plu bărbați, sferturi de finală : Bosch 
(R. P. Romînă) — Lane (Australia) 
6—1, 6—8, 6-8, 6-3, 6-4. Așa 
cum s-a mai anunțat, această partidă 
s-a întrerupt vineri seara la scorul 
de 2—1 la seturi pentru jucătorul 
australian. Sîmbătă după amiază la 
reluare, reprezentantul țării noastre 
acționînd hotărît a reușit să-l depă
șească pe cunoscutul tenisman austra
lian, recentul cîștigător al concursu
lui internațional de la Zinnovitz și 
învingător al compatriotului său, re
numitul daviscupman Emerson. După 
terminarea partidei cu Lane, Boșch a 
avut un răgaz de numai 25 de minute, 
fiind apoi programat să susțină semi-, 
finala cu Skonecki. Resimțindtt-se după 
eforturile depuse în meciul precedent, 
Bosch a pierdut în patru seturi: 5—7, 
1—6, 6—3, 2—6. In cealaltă semi
finală, cehoslovacul Iavorski l-a eli
minat pe polonezul Gasiorek cu 3—2.

Din cauza unei ploi torențiale care 
a căzut în tot cursul zilei de dumi
nică, linele finale au avut loc luni, 
iar altele nu s-au mai desfășurat, o 
serie dintre participant trebuind să 
plece. Astfel la dublu femei, finala 
între perechile Mina Ilina, Julie 
Namian — după ce a învins în semi
finale pe Kuzmenko, Doha (U.R.S.S., 
R.P.U.) cu 2—1 — și Pujezova, Io- 
liannes (R.S.G., R.D.G.) s-au tras la 
sorți. Au cîștigat adversarele noastre. 
De asemenea proba de dublu mixt a 
fost întreruptă în sferturi de finală.'

Iată rezultatele din celelalte finale: 
simplu bărbați : Iavorski — Skonecki 
3—0, simplu femei: Pujezova — Kuz
menko 2—0, dublu bărbați : I.ivofslt, 
Sctionborn — Radzio, Manievski 2—0;

ECHIPA U. R. S. S. CONDUCE ÎN CAMPIONATUL
MONDIAL STUDENȚESC DE ȘAH

Veliștii romîni participă la concursul 
de iahting „Regata Odesa”

Intre 30 iulie și 8 august se vor des
fășura pe Marea Neagră întrecerile com
petiției de iahtiug dotată cu trofeul 
„Regata Odeea". Programul cuprinde 
întreceri la clasele finn și F.D, 1st a- 
oeastă competiție vor participa, alături 
de veliștii sovietici, eoncurenți din Bul
garia. Ungaria, Romînia, Cehoslovacia 
Iugoslavia și R.D.G.

tea, pentru organizatorii acestor „re
prezentații", resursele nu fuseseră 
încă epuizate. Astfel, ei au introdus 
In ultimul timp catch-ul... pe rotile 
pentru femei. De multe ori competi
toarele se întorc acasă cu picioare și 
brațe rupte, cu smocuri de păr... în 
geantă și cu alte asemenea ^amin
tiri".

Dar ce contează toate acestea, cină 
acelora care au născocit această .dis
tracție", afacerile le merg bine?l

A REUȘIT SA ȘI CUMPERE ȘA 
LA BIGIGLETA!

participării la „Regata O- 
seara a părăsit Capitala

In vederea 
deaa" marți 
un grup de patru sportiv; romîni: Pe
tre Purcea și Gh. Petrescu (pentru
finii) și Vacile Coateeeu și A. Nahabe- 
dian (pentru F.D.). Ei sînt însoțiți de 
antrenorul M. Băiceanu.

La fiecare categorie se vor disputa 
7 curse.

neooiți să le facă unii dintre spor
tivii din țările capitaliste spre 
asigura materialele de sport de 
au nevoie.

AFAOERIȘT1I ÎN AGTIUNE

a-și 
care

în campionatul mondial studențesc 
de șah s-au desfășurat rundele a 9-a 
și-a 10-a. Cîștigînd două meciuri (cu 
Belgia și Finlanda) la scor — 4—0 — 
echipa U.R.S.S. a trecut pe primul 
loc în clasament, lăsînd în urmă pe 
fostul lider, formația S.U.A. Ameri- --- :: ... --- x }n runtța a 

a 10-a au întîlnit 
sfîrșit doar 
echipa S.U.A.

scoruri definitive!sernnat cîteva ... ___
S.U.A. — Mongolia 3—1, Iugoslavia 
—R.S. Cehoslovacă 2*/ 2—U/2, Iugosla
via—Bulgaria 2—2, Mongolia—Bulgas 
ria 2—2, Romînia—Olanda 2'h—A'h^
R. S. Cehoslovacă — Anglia 3‘h- 'h,
U.R.S.S.—Mongolia 3‘/2-V2, U.RS.Ș. 
— R.D.G. 3*/ 2—'/2, Ungaria — Bel-» 
gia 3'/j */ 2.

Din cauza numărului impar al echi-» 
pelor în turneu, precum și a faptului 
că echipa Poloniei nu s-a putut pre
zenta la competiție, fiecare formație 
are două zile libere în timpul con
cursului. Din acest motiv, în alcătui
rea clasamentului a trebuit să ținem 
seama de numărul de meciuri susținut 
de fiecare echipă- Astfel •

1. U.R.S.S. (9 meciuri) 30 p., 2.
S. U.A. (9) 27 p. (2), 3. Iugoslavia 
(9) 24 p. (2), 4. R.S. Cehoslovacă (9) 
19‘/2 p. (3), 5. Bulgaria (8) l7‘/2 p., 
6. R.D.G. (8) 17 p, (2), 7. Romînia 
(9) 15‘/2 p. (4), 8. Olanda (9) 15‘/2 p, 
(2), 9. Anglia (10) 15‘/2 p. (4), 10, 
Ungaria (9) 15 p. (1), 11. Mongolia

"2 P< 
‘1,

cânii au avut zi 
9-a, iar în runda 
Belgia. Au luat 
partide, după care 
duce cu 2—0.

Echipa noastră a cîștigat două 
tide în întîlnirea cu Anglia, celelalte 
două fiind întrerupte. In meciul cu 
Iugoslavia, în schimb, studenții ro
mîni au evoluat ntai slab, fiind con
duși după consumarea a două partide 
cu scorul de IV»—*/ 2. Cele două în- 
tîlniri neterminate s-au întrerupt în 
poziții favorabile adversarilor noștri. 
Dintre celelalte rezultate menționăm 
scorul egal (2—2) în meciul R.D.G.— 
R.P. Ungară, victoria cu 4—0 a iugo
slavilor asupra suedezilor, succesul 
șahiștilor mongoli care conduc cu 
2—1 în meciul cu Suedia. Echipa R.S. 
Cehoslovacă conduce de asemenea cu 
l*/ 2—Va formația R.D.G., iar echipa 
Ungariei cu 2l/2—*/ 2 pe cea a Fin
landei, Desfășurarea partidelor între
rupte din ultimele runde a mai con-

două 
eon

par-

(2), 9. Anglia (10) 15*/,  p. (4), 
Ungaria (9) 15 p. (1), ÎL Moni 
(9) 12'/2 ------------- -- -
(2). 13. 
Finlanda

Prima 
ciurilor 
aceia al

Monge--
p. (2), 12. Belgia (8) 7'% 7 
Suedia (9) 6*/ 2 p. (2), 14. 
(8) 6 p. (2).

paranteză arată numărul me-' 
susținute, cea de-a doua pe 
partidelor întrerupte.

pro-Afaceriștii care 
fttă de pe urma spor
tivilor din Occident nu 
sînt sătul niciodată 

profiturile grase 
care le obțin. Ei 
să cîșiige mereu 

mai mulfi bani 
_ fapt petrecut re

cent in Statele Unite este elocvent 
în acest sens. Ea Indiano polis erau în 
toi pregătirile pentru organizarea unui 
concurs de automobilism. Avizi după 
bani, organizatorii au hofărît să mă
rească capacitatea stadionului prin 
construirea în grabă și fără cheltuieli 
prea mari, a unor tribune ușoare, din 
aluminiu. In plină desfășurare a con
cursului automobilistic, tribunele s-au 
năruit, iar numeroși spectatori, fie că 
și-au găsit o moarte tragică, fie că au 
fost transportați grav răniți la spital.

lată la ce se pot preta cei care a a 
transformat spartul într-o 
profituri, tnir-o afacere 
și josnică, iată tin nou 
care demască pe afaceriștii 
occidental.

-r

p
• Gursa cicliști „Marele Premiu al

R. S. Cehoslovace" a fost cîștigată de 
Konecny în 33h 42:56,0, urmat de
Heller și Revay. Ultima etapă a re
venit lui Revay, care a parcurs 203 
km. în 6h 11:35,0.

• La Moscova a început meciul 
de natație dintre echipele selecționate 
ale R.S.F.S.R. și R. S, Cehoslovace. 
După prima zi sportivii sovietici con
duc cu 72—64. In meciul de polo pe 
apă echipa R.S.F.S.R. a învins cu 
8—3 pe cea a R. S. Cehoslovace. Un 
nou record cehoslovac a fost realizat 
în proba de ștafetă 4x200 m cu timpul 
de _9:04,3. Gursa de 100 tn liber femei 
a revenit Marinei Sciamali în 1:06,4.

• In orașul Gdynia s-a desfășurat 
recent un concurs preolimpic de na
tație la care au luat parte înotători 
din R. D. Germană, R. P. Ungară, 
Finlanda, R. P. Polonă și R. P. Bul-

s CURT
garia. lată cîteva rezultate : 200 ni 
fluture — Ocaczski (R.P.P.) 2:23,9; 
400 m liber — Lutomski (R.P.P.) 
4:44,6; 200 m bras — Shiger (R.D.G.) 
2:46,6; 100 m bras femei — Klevinska 
(R.P.P.) 1:26,2.

• Intr-un meci internațional de pțolo 
pe apă selecționata orașului Tbilisi a 
învins cu scorul de 7—3 echipa clu
bului Dozsa Szolnok (R. P. Ungară), 
aflată în turneu în U.R.S.S.

• In vederea campionatelor mon
diale de ciclism care vor avea loc în 
curind în R. D. Germană, federația 
sovietică de specialitate a selecționat 
un lot de 6 alergători pentru probele 
de șosea : Kapitonov. Melehov, Petrov, 
Klevțov, Saidhujin și Cerepovici. Io 
echipa feminină au fost incluse Luk- 
șina, Novikova, Gorbaceva, Wimbert 
și Jijina.

(■ yw Ciclistul pakistanez 
■i_^zrț'^3'JZahoor Ahmat avea o 

*' ' bicicletă au o șa uza
tă, care cu greu mal 
putea fi folosită. Cum 
nu avea posibilități 
materiale să-și cumpe
re una nouă, pentru 
procurarea banilor res- 

recurs la un procedeu 
alergai timp de 25 
pe o bicicletă fără

ii
a-de viață

In Statele 
America au 
.Înflorii" în

pectivi el a 
„original": a 
ore încontinuu 
stabilind cu acest prilej un... „nou 
cord mondial". Cu cei 10 dedări 
care i-a primit drept premiu, el 
dus în grabă la un magazin cu arti
cole sportive și și-a cumpărat o șa de 
bicicletă.

E un exemplu care ilustrează in 
mod grăitor exhibițiile pe care sini

de 
șa, 
re-
pe 

s-a sur să de 
murdară 
exerrtplu 

sportului 
f i..
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