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Concursul cultural-sportiv

ntr-o duminică-nsorită, pe valea Dîmboviței
— Vreți să vedeți cum se desfășoară lungi albastre, de mătase, băieții — în 
leursul cultural-sportiv în regiunea costume negre — că dacă n-ai fi auzit 
stră ? Nimic mai simplu. N-aveți crainicul că sînt tineri din comuna Ce-

îrililnirea de volei 
t disputată. Pînă la

dintre tinerii din Cetățeni și cei din Stoenești a fost 
urmă au învins oaspeții cu 2—1.

* sa vă alegeți unul din numeroa- 
centre de comună, că sînt destule 

e informează la telefon tov. Oțelea- 
— vicepreședintele consiliului regio- 
U.C.F.S. Pitești.
iată-ne duminică în zori, pe dru- 

ce șerpuiește în munte, pe sub poa- 
vîrfului Leaota, spre comuna Ce- 

d. De ce am ales comuna Cetățeni? 
urmat sfatul tovarășului de la Pi- 
: ^,,Da^ țînteți și cu un oaspete 
n 'Ș /nea — să mergem în- 
con^iiub din munte. La oraș, vorba 

ca o?aș I Dar să vadă oaspe- 
?.ă și în satele noastre s-au schimbat 
iiielile".
pă singurătatea drumului de mun- 
imultul, voioșia din fața căminului 
ral ne-au impresionat și mai mult, 
ndu-ne din primele clipe că comuna 
>te Un eveniment deosebit (Aveam 
lăm mai tîrziu că așa e în fiecare 
nică, și cînd e concurs și cînd 
) •
soarele minunat al dimineții, toate 
ile curcubeului străluceau în rîu- 
re amici de pe iile fetelor, în firele 
ale fotelor măiestrit lucrate chiar 

lîinile lor. Flăcăi chipeși, cu ca
ca spuma laptelui, strînși bine 
mijloc în șerpare tivite cu cure

ntul ticolore, înfățișau de asemenea 
l minunat de pe plaiurile acelea. 
Ce frumos.., ce minunat ! exclama 
stimpuri oaspetele nostru, ziaristul 
v indian Berry Sarbhadikary 
r-adevăr, era minunat tot ce ni se 
șa ochilor. Iată-ne în curînd în 
spațioasă a căminului cultural, 
cortina de pluș roșu s-a tras în

vârte și alta, am văzut pe scenă 
filaturii „M usceleanca” din co-

. Fetele — în bluze albe și fuste

leții romini victorioși în trei probe 
in concursul de Ia Gdtteborg

TTEBORG, 1 (prin telefon). — 
tadionul Ullevi din localitate, în 
tnui număr impresionant de spec

s’a desfășurat luni seara un im
it concurs internațional preolim- 
a care au luat parte atleți din 
âri: Danemarca, Finlanda, în
de Vest, Norvegia, R.P. Polonă, 
Romînă, S. (J. A. și Suedia.

;ții noștri au avut o comportare 
cabilă fiind aplaudați cu căldură 
etenie de zecile de mii de spcc- 

lolanda Balaș a cîștigat cu ușu- 
proba de săritură în înălțime, 
ndu-și rezultatul obținut cu cî- 
::le mai înainte la Oslo : 1,84 ml 
emarcabil succes a obținut și 
I Porumb. El s-a clasat pe pri- 
oc la înălțime cu 2,05 m (la

5 mm de recordul țării deținut 
1 Soter), Alexandru Bizim a cîș

Foto: M. Rahoveanu
tățeni și din comunele învecinate, mai 
că-ți venea să zici că ai în față ansam
blul coral al unui teatru de operă.

Bine pus la punct, sub bagheta unui 
profesor din comună, corul a cîntat cu 
măiestrie cîntecul de slavă partidului 
iubit, căruia îi datorăm viața noastră 
nouă, patriei tot mai înfloritoare sub 
soarele democrației populare, cîntece 
din bogatul nostru folclor. Bind pe 
rînd au venit pe scenă fluerași, soliști 
vocali, recitatori, și mai mici și mai 
vîrstnic.i, din comunele Cetățeni, Vă
leni, Malul cu flori, Pucheni, Bădeni, 
Stoenești...

Ropote de aplauze izbucneau în sala 
plină, răsplătind pe fiecare pentru ta
lentul său, pentru frumusețea progra
mului prezentat. Trei flăcăi au cîntat 
din buciume de cireși, trei prichindei 
au încîntat sala cu mica dar virtuoasa 
lor orchestră. Timpul trecea pe nesim
țite și, fără să nedreptățim pe vreun 
participant la concurs, trebuie să spu
nem că am fost de-a dreptul impresio
nați de programul de jocuri prezentat 
de echipa de copii din Văleni. Fete și 
băieți de o șchioapă au tras niște dan
suri strașnice, cu atîta vioiciune, cu a- 
tîta viață, că au fost aproape încontinuu 
aplaudați, de nici nu se mai auzea 
muzica.

— Uite așa, cît îi vedeți de mici, au 
jucat și la București, la spectacolul dat 
cu prilejul închiderii lucrărilor celui 
de al III-lea Congres al Partidului — 
ne spune cu îndreptățită mîndrie tova
rășul M anole Gheorghe, secretarul or
ganizației de partid din comuna.

N-am fi vrut să fim în locul tovari-

tigat proba de aruncarea suliței cu 
70,24 m, înltrecîndu-1 cu 15 cm pe re
cordmanul suedez Frederiksson. Gel 
de al patrulea atlet romîn, Zoltan 
Varnoș a luat parte —• pentru prima 
oară în activitatea sa — într-o cursă 
pe 1 milă (1.609,35 m) clasîndu-se 
pe locul II (4:06,7), după Laszlo Ta- 
bori (4:06,4).

Iată alte rezultate înregistrate în 
cadrul acestui concurs: 200 m : Ro
binson (S.IJ. A.) 21,0; 400 m: Mal. 
Spence (Indiile de Vest) 46,8; 1.000 
m: Waern (Suedia) 2:21,0; 3.000 m: 
Ozog (R.P.P.) 8:18,2; 110 mg: Gard
ner (Indiile de Vest) 14,2; greutate: 
Sosgornilc (R.P.P.) 17,43; ciocan: 
Rut (R.P.P.) 65,84 m; lungime: Kro- 
pidlowski (R.P.P.) 7,42.

Miercuri atleții noștri participă la 
un concurs la Stockholm, 

filar din juriul concursului. !\e-ar fi 
fost greu să spunem care, numere din 
program, care dintre comune, ar meri
ta cele maj mari note. Fiecare se în
trecea în măiestrie fi frumusețe. Impre
sionat fi el de cele ce a văzut, ziaristul 
indian fi-a manifestat în cuvinte calde, 
emoționante, bucuria de a fi luat par
te la o asemenea manifestare culturală, 
admirația față de frumusețea cîntecelor 
fi jocurilor noastre, cît și a minunate
lor costume naționale.

★

După-amiază, pe terenurile de sport 
din comună, același entuziasm, aceeași 
dispută dîrză pentru victorie, același 
număr mare de spectatori. Meciuri de 
volei, de fotbal fi trîntă, demonstrații 
de box au alcătuit un program bogat, 
dovedind din plin că sportul a devenit 
un prieten bun al țărănimii noastre 
muncitoare. Jată-ne de pildă la volei. 
Fileul întins între cele două bare meta
lice vibrează puternic. Mingea trasă de 
(Ih. Lungeanu atinge de puțin banda 
și trece în terenul advers. Un nou punct. 
Spectatorii aplaudă îndelung. Scorul a 
devenit de 14—14. Un scurt „taim" și 
jocul reîncepe. Cine va învinge ? Cei

M. COSTEA
O. BENKO

(Continuare în pag. a 2-a)

Se poate asigura o mai bună difuzare 
a materialelor sportive !

Vara, mai mult decît In oricare alt anotimp, magazinele de articole 
sportive sînt foarte mult solicitate. Aceasta, pentru simplul motiv că vara 
este anotimpul cel mai propice desfășurării unei intense și multilaterale 
activității sportive. In aceste zile, vînzătorii de la magazinele cu arti
cole de sport au mult de lucru. Zilnic se perindă prin magazine sute și 
mii de cumpărători. Unii caută slipuri, alții cumpără pantofi de scrimă 
(foarte elastici și ușori), biciclete, motociclete sau unelte de pescuit. Cei 
uiai mulți dintre cumpărători pleacă mulțumiți de calitatea articolelor 
sportive. Din păcate însă, nu peste tot vînzătorii reușesc să olere con« 
suma tori lor articole sportive de cea mai bună calitate și în cantități su
ficiente.

PRIN GITEVA MAGAZINE

Primul popas l-am făcut la magazi
nul I.D.M.S. din str. Lipscani nr. 79. 
Magazinul era plin. de cumpă
rători. Cel mai căutat articol 
era pantoful de scrimă, acce
sibil și pentru alte discipline. 
In cîteva minute s-au vîndut 
aproape 50 de perechi. In alt 
raion, amatorii de pescuit (al căror 
număr a crescut foarte mult în ulti
mul timp — ne asigura vînzătoarea 
de raion) cumpărau undițe, mulinete 
și ace. In general, asociațiile, masele 
de sportivi sînt satisfăcute de calita
tea și îndeosebi de cantitatea materia
lelor și echipamentului sportiv, pe 
care îl găsesc în această unitate a 
I.D.M.S.

Aceeași situație am întîlnit-o la ma
gazinul I.D.M.S. din str. Lipscani nr. 
21, cunoscut publicului bucureștean a- 
mator de sporturi.

Etapa a IlI-a a concursului prin corespondență .Cupa Orașelor'. 
Aspect de la întrecerile din Capitală, desfășurate la ștrandul Tineretului.

Foto: H. Nandy "

Moment din campionatul Capi
talei la canotaj academic juniori, 
desfășurat în pitorescul decor al 
lacului Herăstrău: un schif de 8-\-l 
se îndreaptă spre linia de sosire.

Foto: B- Ciobanu'

— Anul acesta — ne spunea respon
sabilul magazinului tov. Lică Stroe— 
am primit mai multe sortimente In 
comparație cu anul trecut Aceasta 

RAID ANCHETA
a și ajutat colectivul nostru să-și înde
plinească cu regularitate planul de 
vînzări. Luna trecută, de pildă, maga
zinul nostru și-a îndeplinit planul la 
vînzări în proporție de 130 la sută 
ceea ce. firește, ne bucură atît pe 
noi, cît și pe consumatori.

Intr-adevăr, toate raioanele acestui 
luxos magazin din centrul capitalei 
sînt pline cu articole sportive, înce- 
pînd de la ace de pescuit și termi- 
nînd cu mult căutatele motociclete 
I.J. sau Jawa. Dar, pe cît sînt de 

pline, pe atît de repede se golesc.

Foarte disputată a fost cursa de 
60 m. fetițe din cadrul .Cupei Vo
ința', concurs deschis copiilor fi 
juniorilor.

Foto: H. Nandy

Și aci, ca și în alte magazine ctf 
profil sportiv, pantofii de scrimă sînt 
foarte mult solicitați. Din această cau
ză stocul dat spre vînzare se consu
mă foarte repede, fapt care produce 
unele nemulțumiri printre cumpărători, 
întreprinderea „Bela Breiner” din Ti
mișoara care produce articole 
de tricotaje (cămăși de sport) pen
tru magazinele I.D.M.S., deseori 
nu respectă contractul de livrare, din 
care cauză cantitatea de cămăși de 
sport care intră în magazin este cu 
totul rnsuricientă De asemenea, un 
articol foarte căutat sînt bicicletele 

romînești. Și aci există un in
convenient: fabrica furnizoare
trimite magazinului cîte două 
vagoane cu biciclete, dar fie că 
expediază numai biciclete băr
bătești, fie că trimite numai de 

damă I

MAI MULTA GRIJA 
PENTRU CALITATEA PRODUSELOR 

ȘI RESPECT PENTRU 
CUMPĂRĂTORI

Dezvoltarea cicloturismului și a mo- 
toturismului în rîndurile maselor de oa- < 
meni ai muncii creează, așa cum e nor, j

R. CALARAȘANU JJ 
V. PAUNESCU /

, (Continuare în pag, a 2-a) ,



CARNET SĂTESC Vești dm asociațiile sportive

PRINTRE SPORTIVII DIN
T 'Satele cu căsuțele viu colorate vin 
-parcă în întîmpînarea mașinii. Apoi, 

' kilometri întregi, cîmp și iar cîmp. 
IDeoparte și de alta a șoselei asfal- 

■ itate, tractoare, combine, oameni, mulți 
oameni, zoresc cu strînsul recoltei. Se 

! opresc o clipă, întorc spre mașină chi
purile arse de soare, apoi își reiau 
munca.

— Acolo e Pogoneștiul, îmi spune 
șoferul, ștergîndu-și nădușeala' de pe 
iată. Pe „președintele cu sportul" îl 
găsești la arie...

*
Podoleanu I. Gheorghe, președintele 

(asociației sportive Steaua roșie din 
satul Pogonești (raionul Bîrlad) este 
unul dintre colectiviștii de frunte ai 
gospodăriei. Se scoală dimineața, o 
'dată cu prima geană de lumină, și 
vine acasă pe înserat, aducînd cu el 
mirosul grînelor coapte. E mult de 
muncă zilele acestea la gospodărie. 
„Toate forțele sînt mobilizate pentru 
strînsul recoltei. Tinerii colectiviști și 
«uneori chiar și vîrstrucii găsesc însă 
itimp și pentru practicarea sportului. 
In aceste ceasuri de răgaz fotbaliștii, 
.voleibaliștii și șahiștii își dau întîlnire 
pe terenurile de sport sau în sala cămi
nului cultural și încing meciuri pa- 

.sionante, de se duce vestea prin cele
lalte sate. O asemenea întîlnire au 

, avut nu de mult fotbaliștii, cînd ad
versari le-au fost tinerii dintr-o co
mună învecinată: Ivești. Pogoneștenii 
au învins atunci cu 2—1 dar după 
cîte emoții, după cite eforturi 1

i L-am cunoscut, la o arie, pe tînă-

rul Toader Răzmeriță despre care cei 
din consiliul asociației sportive îmi 
vorbiseră multe lucruri cu privire la 
vrednicia lui. Toader — spunea pre
ședintele gospodăriei colective, Pavel 
I. Gheorghe — este un vrednic briga
dier dar și un bun sportiv. Tînărul 
de 17 ani este nelipsit din echipa de 
fotbal și din cea de volei a satului 
Nu are timp prea mult de vorbă (și 
îi dăm dreptate) dar găsește cu cale 
să mă invite duminică printre spor
tivii din Pogonești. Poți oare să re
fuzi o asemenea invitație?..-

Puțin după ora prînzului, cînd cita
dinii caută cu insistență umbra unui 
copac sau răcoarea camerei, la Pogo
nești, pe o căldură toridă, tinerii 
membri ai asociației Steaua roșie ies 
pe la porți, se strigă voios și cîteva 
minute mai tîrziu se îndreaptă spre 
baza sportivă a satului. Printre ei, 
firește, președintele asociației sportive 
precum și învățătorul Andrei Vasile 
(un mare animator al sportului)’. 
Baza sportivă găzduiește meciuri de 
fotbal și de volei, iar Ia căminul cul
tural se joacă șah. Cît de plăcut își 
petrec astăzi timpul liber țăranii diu 
Pogonești față de trecut.

Au venit la teren aproape toți co
lectiviștii din sat. Și-au încurajat 
echipa iar la sfîrșitul meciului au 
avut satisfacția că „ai lor" cîștigaseră 
cu 2-0. In acest timp și la terenul de 
volei era mare animație: tinerii for
maseră două echipe și-și disputau cu 
ardoare balonul. Apoi, a urmat o par
tidă între echipe de fete. Nu s-au 
echipat ele în costume de sport („act 
avem lipsuri" >- ne spunea autocritic 
Gh. Podoleanu) dar meciul a plăcut

POGONEȘTI
prin dîrzenia disputei. Andrei 
Ileana, Apostol Ruxandra, Apostol 
Ioana se numără printre primele fete 
din sat care au apărut pe un teren de 
sport.

— Sportivii din satul nostru, spu
nea învățătorul Andrei Vasile, se află 
In aceste zile angrenați in campania 
agricolă. De aceea, momentan, nu 
avem organizat un campionat oficial, 
pe asociație. Ei s-au obișnuit însă să 
practice sportul și, după cum se vede, 
chiar în plină campanie agricolă gă
sesc timp să joace fotbal și volei.

Aceștia sînt sportivii din Pogonești. 
Hărnicia lor în muncă merge mină în 
mînă cu dragostea pentru sport.

R. GALARAȘANU

SACELE; Activiștii voluntari spor
tivi din orașul Săcele sc pot mândri, 
pe bună dreptate, cu realizările obți
nute. In acest oraș sînt patru asociații 
sportive cu numeroase secții, ale că
ror echipe activează cu succes în di
ferite campionate regionale și oră
șenești; există o frumoasă bază spor
tivă cu terenuri de fotbal, baschet, 
volei, pistă de atletism, gropi pentru 
sărituri etc., aparținînd asociației 
Precizia. Datorită muncii activiștilor 
voluntari, recent au luat ființă noi 
secții în asociațiile sportive din oraș, 
ca de pildă: handbal și tenis de masă 
la asociația Unirea, popice la asocia
ția Săceleana și handbal la asociația 
Luceafărul.

(V. Săcăreanu — coresp.).

DRAGAȘANI; De curînd a luat 
ființă asociația sportivă Tinerețea de 
pe lingă «pepiniera pomicolă Dobro- 
teasa. La înființare asociația număra 
70 de membri U.C.F.S. Acum ea cu-

pruiue in secțiile respective 190 i 
tineri și tinere care plătesc cotizaț 
la zi și participă activ la diverse coi 
petiții și concursuri sportive. Asoci 
ția beneficiază de multe materia 
sportive: mingi de volei, jocuri 
șah, o fnasă de tenis, palete, minj 
plasă de volei. Din inițiativa tovar 
șului Constantin Barbu asociația și 
procurat și o bibliotecă de 150 volur 
•—• cărți sportive, ce pot fi cercets 
de către toți membrii UC.FS.

(C. Stoican — coresp.).

PAȘCANI: In ultimul timp s- 
înființat în raionul Pașcani încă ze 
asociații sportive sătești cuprinzi 
peste 1000 membri U.C.F.S. Acu 
tinerii sportivi din Ciohorăni, So 
Bursuc ori Cozmești participă org 
nizat la concursuri și competiții sp< 
tive de șah, volei, atletism, foit 
etc.

(C. Enea-coresp.)

Se poate asigura o mai bună difuzare 
a materialelor sportive!

Intr-o duminică însorită, pe valea Dimhovihi
(Urmare din pag. 1)

din, Văleni sau cei din Cetățeni ? Min
gea este purtată peste fileu cu multă 
îndemînare. lat-o, acum plutește, se ri
dică, coboară, e din nou lovită. Cine 
va cîștiga setul ? O „bombă" trasă de 
cei din Văleni este scoasă cu multă mă
iestrie de către ceilalți. Un blocaj nereu
șit și localnicii preiau conducerea. Le 
jnai trebuie numai un singur punct. 
Vor reuși oare ? După o scurtă odih-

tutui cu mănuși. Au urmat aiți boxeri : 
Florin Mihalache cu Cornel Mi toi. A- 
ceeași reușita demonstrație. Sîntern con
vinși că nu peste mult timp tom avea 
ocazia să scriem despre activitatea pu
gilist ilor din Cetățeni și comunele în
vecinate.

Ne-am despărțit cu părere de rău de 
noii noștri prieteni.

— Să mai fi stat, tovarăși — ne-au 
spus Gheorghe Serboiu, din conducerea

Dacă ești mai mic și nu vezi din cauza mulțimii nu eziți să ocupi un 
l Ioc în cea mai înaltă... tribună 1

Foto: M. Rahoveanu

(Urmare din pag. 1)
mal, necesitatea de a se produce cît 
mai multe asemenea mijloace de trans
port. Totodată, se pune problema îm
bunătățirii continue a calității acestor 
produse, a grijii și respectului față de 
cumpărători. Pe strada Șelari la nr. 
26 există un magazin (O.C.L. Tehno- 
metal) care vinde numai biciclete și 
motociclete. Dacă în general, despre 
cantitatea acestor produse responsabi
la magazinului, tovarășa Maria Po
pescu nu are nimic de spus, în schimb 
despre felul cum sosesc bicicletele și 
motocicletele la magazin, sînt multe 
de spus. Deși magazinul face din timp 
comenzi I.C.R.M.-ului, întreprinderea 
furnizoare nu respectă cerințele, livrînd 
mărfurile cu întîrzieri foarte mar'. 
Oare este atît de departe sediul 
I.C.R.M. (Calea Moșilor nr. 98) de 

' magazinul O.C.L. Tehnometal (str.
Șelari nr. 26)? Realitatea este că în
treprinderea furnizoare manifestă o 
serioasă neglijență și lipsă de. respect 
față de cumpărători, trimițînd spre 
vînzare biciclete cu stopuri și geamuri 
sparle sau fără claxoane. De asemenea, 
I.C.R.M. livrează cu mari întîrzieri 
piese de schimb atît de necesare, cum 
ar fi rulmenți și aripi de biciclete, an
velope 2G etc. Așa stînd lucrurile este 
firesc ca cumpărătorii de biciclete șl 
motociclete să fie nemulțumiți iar ma
gazinul să r.u poată să-și îndeplinească 

i planul de vînzări.
i SE VIND TOT MAI MULTE MATE

RIALE ȘI ECHIPAMENT SPORTIV
Iată ce ne-a declarat tov. Teodor

Bădic, directorul comercial al 
I.D.M.S., in legătură cu problema 
găsirii celor mai bune căi de difu
zare a echipamentului și materialelor 
sportive:

— Difuzarea echipamentului și ma
terialelor sportive prin întreprinderea 
noastră se face pe două rețele : prin 
magazinele de specialitate I.D.M.S. 
și prin unitățile O.C.L. și coopera
tive. Noi facem recepția tuturor ma
terialelor, de la furnizor, și apoi le 
distribuim unităților amintite.

Aș vrea să menționez că, în pri
mul semestru al anului în Curs, s-a 
înregistrat o cerere mai mare ca ori
când de echipament și materiale spor
tive. Deși am avut un plan sunerior 
anilor trecuți, el a fost depășit cu 
peste 10%.

nă, lupta reîncepe. „Hai Băută „Bine, 
Gheorghe /” Și aplauzele prelungite 
subliniază victoria localnicilor.
1 Mai sint de disputat cîteva meciuri 
de volei. Pînă atunci însă să vedem 
celelalte întreceri. Podul suspendat dea
supra vijelioasei Dîmbovițe (nu așa 
liniștită cum o cunosc locuitorii Capi
talei) te duce direct pe terenul de fot
bal, La marginea lui s-a improvizat 
un ring de box. Elevii școlii sportive 
VCFS din Cîmpulung au ținut să-și 
arate măiestria în fața localnicilor. 
Prima pereche : Gh. Bad iu, fost cam
pion de juniori și actualul campion d& 
juniori, Ion Marin. O directă de stin
gă, un blocaj, o laterală, o eschivă și 
așa, rind pe rind, a fost prezentată în
treaga gama de procedee tehnice a spor-

—1-------------- - ----------------------------------------

SPORTUL POPULAR
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întovărășirii „1 Mai" și învățătoarea 
Elena Lunescu, o harnică activistă pe 
tărîm cultural. De-abia sîntern la jumă
tatea programului sportiv.

Dar pînă acasă, avem de mers.
Ne-am luat rămas bun și... la drum ! 

Ne-a întovărășit pînă la Malul cu Flori 
prichindelul care cîntase la vioară, în 
orchestra de care vorbeam mai sus.

— Ce vrei să te faci cînd ai să fii 
mare, Gheorghiță ?

— Violonist. Ca Enescu, ca Oistrah, 
— ne-a răspuns vioi, sigur de sine. 
Sigur de sine, nu pentru că se credea 
talentat (i-arn remarcat modestia), ci 
pentru că privește cu încredere viitorul. 
S-au dus vremurile cînd boierul Gri- 
gorescu slăpînea comuna și împrejuri
mile, cu pămînturi, cu munți, cu sufle
te cu tot.

Viața nouă, fericita, cu muncă și 
cîntece și joc, pe care ne-o făurește 
partidul iubit, triumfă în întreaga țară.

Rafturile magazinelor cu articole 
au posibilitate să aleagă tot ceea ce

— Valoric exprimat ?
— S-au cumpărat în București și 

în restul țării, echipament și mate
riale sportive în valoare de peste 
50.000.000 lei. .

— Aceasta reflectă fără îndoială 
faptul că tot mai mulți oameni ai 
muncii manifestă un interes crescînd 
față de sport și că o parte din echi
pamentul de care au nevoie și-l cum
pără singuri. Sint insă asigurate cele 
mai bune condiții de difuzare a mate
rialelor și echipamentului sportiv, in 
această situație ? Sînt cele mai bune 
metodele pe care le practicați acum 
în difuzarea echipamentului și mate
rialelor sportive ?

— Sînt și nu sînt. Iată despre ce

NOTE CRITICE
A FOST ODATA...

... un splendid teren de baschet și 
în orașul Comănești. Alături de el, 
un altul de volei. Vara, pe canicula 
(și la Comănești termometrul arată 
uneori 3001), se juca baschet și vo
lei la umbra. Căci, de jtrr împrejur, 
crescuseră copaci înalți... Acum, ne 
scrie corespondentul 1- B1RZAN, au 
început să crească copaci și pe tere
nurile care pînă mai ieri cunoșteau 
voioșia sportivilor. Da, pepiniera de 
brazi care a apărut pe terenurile spor
tive ale școlii medii din Comănești 
se dezvoltă văzînd cu ochii. Baschet- 
baliștii și voleibaliștii o admiră și ei 
de pe... tușă! Iar tovarășul V. Popa, 
președintele consiliului raional

U.C.F.S. Focșani i-a oferit o diplomă 
pentru locul... III, cu... 85 puncte rea
lizate. Scăzuse 1 De ce ? N-am găsit 
decît o singură explicație; la comi
sia, de tir o fi lucrînd vreun iluzio
nist... Și încă unul 
fini 1

DE TREI

mai tare ca Iozc-

LUNI...

aduna rea de alc- 
sportive

sportive sint 
doresc.

pline. Amator sCe s/

Foto : B. Ciobanii
In orașele mai imjeste vorba. 1

tante noi avem unități I.D.M.S., 
noscute astăzi sportivilor și deci 
zitate de către ei. In altele mai i 
și îndeosebi la sate nu avem 
menea magazine. Aci. ecliipamenii 
materialele sportive ajung, în g« 
ral, prin intermediul O.C.L.-ului 
al cooperației. Este adevărat că 
ne putem 
unitățile

piînge de modul 
O. C. L. și coope------— — „. ... cooperați 

difuzează echipamentul și mat< 
lele sportive, dar s-ar putea face 
mult. In aiți ani, noi trimiteam 
sate caravane, organizînd acolo 
poziții cu cele mai variate sorturi 
echipament și materiale sportive, 
pildă, în regiunile Timișoara, 
București, Oradea. Era o metodă 
eficace de pătrundere în colțurile 
mai îndepărtate ale țării a celor 
moderne și noi sorturi de echipai 
și materiale sportive. Această acț 
a fost insă abandonată datorită 
insuficiente colaborări cu unit 
O.C.L. și cele afe cooperației. Con: 
răm că difuzarea judicioasă a n 
rialelor și echipamentului sportiv 
întreg teritoriul țării este o prob 
deosebit de importantă, căreia orgii 
I.D.M.S. trebuie să-i 
Atenție.

acorde într

președintele consiliului
U.C.F.S., nu vede, n-aude 1

IOZEFINI...

la Foc- 
de în-

... se fot amină 
geri parțiale a asociației 
Stăruința din Tulcea. Consiliul aso
ciației nu mai are... președinte, iar 
aiți membri sînt plecați de la locul 
de muncă — cooperativa meșteșugă
rească „Unirea", sau-., nu fac ni
mic I Fapt pentru care și tovarășul 
Boris Milcescu de la U.R.C.M. Con
stanța. care răspunde de munca spor
tivă în cooperativele meșteșugărești 
din regiune, a hotărît ținerea memo
rabilei adunări care... n-a avut loc 1

Corespondentul nostru STAN PĂUN 
ne scrie că asociația sportivă Stăru
ința desfășoară o slabă activitate, că 
există doar o echipă de fotbal, iar 
cotizațiile nu s-au încasat de luni de 
zile. Probabil, adunarea se tot amînă 
fiindcă nu sc știe despre ce activi-

... trebuie neapărat invitat 
șani 1 Ar avea multe lucruri 
vățat. Fiindcă, asa cum ne scrie citi
torul I. ANTONESCU —contabil șef la 
spitalul unificat din Focșani, câștigă
torii primesc diplome de... învinși 1 
Cititorul nostru a cîștigat un concurs 
de tir cu 86 puncte din 100 posibile. 
La poligonul de tir s-a anunțat vic
toria șa. Iar a doua zi, £onși^ul țațe jș-ar putea discuta,,

prin cîteva 
sport ne-a

★

Scurtul nostru raid 
gazine cu articole de 
mis să tragem cîteva concluzii
primtil rind, este îmbucurător f 
că anul acesta, magazinele cu 
cole sportive sînt mai bogat ap 
zionate cu tot mai multe sortiți 
de mărfuri. I.D.M.S. are datoria s 
intereseze îndeaproape de continua 
bunătățire a aprovizionării maga 
lor sportive și a lărgirii sortimer 
mărfurilor pe care le pune în vîn 
La rîndul lor, întreprinderile f 
zoare de materiale și echipament 
tiv trebuie să acorde o mai mare 
ție față de CALITATEA produsek 

_.care le livrează >gre yînzare,
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Concursul din Capitală
E

Educați în spiritul moralei comuniste, sportivii noștri stabi’esc nu 
numai performanțe în întrecerea de pe stadioane, ci sînt în același timp și 
vrednici cetățeni, constituind exemple demne de urmat la locurile lor de 
muncă, în fabrici și uzine, pe ogoare. Astăzi, numele sportivilor figu
rează la locuri de cinste în unitățile de muncă de pe întreg cuprinsul 
țării. Alături de toți oamenii muncii de la noi sportivii au înțeles să 
se avînte cu și mai mult elan în întrecerea socialistă, pentru ca viața 
să devină mai îmbelșugată, mai frumoasă, în patria noastră liberă.

Fapte dh
DEPASESC PLANUL DE PRO 

DUCȚIE

La uzina de acid sulfuric și super- 
>sfați de la Năvodari, fotbaliștii Petre 
ama și Octavian Neacșu, operatori 
îimiști la sectorul acid sulfuric, sînt 
untași în producție. Portretele lor 
gurează cu cinste la panoul de o- 
rare al întreprinderii.
Muncitorii de la atelierele C.F.R. 
alas se mîndresc cu sportivi ca: 
cătușii Petre N. Petre (fotbalist) și 
heorghe Tudose (voleibalist). Ei își 
■pășesc zilnic planul de producție cu 
I pînă la 20 Ia sută. Asemenea lor, 
:rartil de arcuri Nicolaie Berghezan 
rop'car), înregistrează zilnic depă- 
■i între 16—18 la sută.

E. PF.TRE-corespondent

întrecere
OBȚIN SUCCESE ÎNSEMNATE

La întreprinderea „Lazăr Odon" din 
Tg. Mureș, tinerii fotbaliști obțin 
succese însemnate în întrecerea so
cialistă. De pildă, portarul echipei de 
fotbal, candidatul de partid Varga 
Albert, care lucrează la presa rece de 
cauciucare a conductelor electrice, își 
depășește zilnic norma cu 20 - 30 la 
sută. La fel și fundașul Bob Mikloș. 
Ceilalți, mijlocașii Henter Ernest și 
Eugen Balint, interul stîng Arcadie 
Bcrkeczi ș.a. au depășiri față de sar
cinile planificate între 20 și 30 la 
sută. Toți sînt fruntași în muncă și 
dau produse de cea mai bună cali
tate.

IOAN PAUȘ-corespondent

Ce! mai tînăr 
îmator

327 de inovații și 11.500.000 lei 
economii antecalculate. Acesta este 
rodul muncii inovatorilor de la fa
brica de rulmenți din Bîriad. Printre 
acești căutători ai noului în tehnică, 
animaii de dorința de a da patriei 
produse de cît mai bună calitate 
și de a realiza economii cit mai în
semnate, se află și strungarul Ion 
Cache, component al echipei de ju
niori la fotbal „Rulmentul" Bîrlad.

Absolvent al școlii profesionale 
de pe lîngă fabrica de rulmenți, Ion 
Gache s-a angajat în 1958 strungar 
în secția sculărie. In anul 1960 cînd 
a împlinit 18 ani, tînărul sportiv a 
depus la cabinetul tehnic prima sa 
inovație: „Dispozitiv pentru strun- 
jirea suporților de bile la aparatele 
de control", lucrare aprobată de 
curînd de comisia centrală de ino
vații și aplicată în procesul de pro

Sîmbătă și duminică s-a desfășurat 
la ștrandul Tineretului din Capitală 
tea de a III-a etapă a concursului 
de înot prin corespondență dotat cu 
„Cupa orașelor". La întreceri au luat 
parte înotătoare și înotători neclasi
ficați din majoritatea cluburilor și a- 
sociațiilor sportive bucureștene. Iată 
cîștigătorii probelor :

ZIUA I — MASCULIN: 100 m 
fluture: Ion Lotreanu (Progresul) 
1:27,6; 400 m liber: Dragoș Popescu 
(Progresul) 5:41,0; 50 m liber băieți: 
Vladimir Tarasov (Progresul) 46,3; 
100 m liber seniori ; 1. G. Blaiec (lot 
R.P.R.) 59,2; 2. N. Firoiu (lotR.P.R.) 
1:00,7 (prohă desfășurată în afară de 
concurs) ; 50 m fluture băieți: Gh. 
Pumnea (Progresul) 50,5. FEMININ:

100 m fluture: Mihaela Zarchievici 
(Progr.) 1:43,3; 50 m liber fete: 
Daniela Popescu (C.C.A.) 47,0 : 200 
m bras: Gabriela Braun (C.QA.) 
3:37,3; 50 m fluture fete: Mihaela 
Zarchievici (Progresul) 44,0.

ZIUA A II-a — MASCULIN: tOO 
m liber: Octavian Stirbăț (Progr.) 
1:07,9; 100 m spate: Tiberiu Șerban 
(S.S.E.) 1:16,2; 100 m braș : Victor 
Percea (Progresul) 1:26,0; 50 m bras 
băieți: Andrei Ionescu (Progresul) 
55,3; ștafeta 5;<100 in mixt: Progre
sul 5:28,3. FEMININ: 100 m liber: 
Mihaela Zarchievici (Progresul) 
1:22,6; 100 m bras: Anca Demetres- 
cu (Știința) 1:32,4; 50 m bras fete:' 
Daniela Popescu (C.C.A.) 55,4.

Clasamente... clasamente clasamente

FRUNTAȘUL SECȚIEI
Cu puțin timp în urmă siderurgiștii 
irelui combinat de la Hunedoara 

făcut bilanful realizărilor obținute 
primele șase luni ale anului. S-aa 

antal depășirile de norme și de 
Ml, precum și fruntașii în întrece- 
e pe secții. In ziarul de uzină și în 
zeta de perete au apărut articole 
stind succesele harnicilor munci- 
■i. Oțelarii secției O.S.M. I l-au 
clarai fruntaș pe primul semestru 

utemistul Ostvald Klusch, prim
itor la cuptorul nr. 5, care tm- 
•ună cu echipa sa a dat de la In- 
lutul anului pînă acum cel mai 
ire număr de șarje rapide. Canti- 
ea de oțel dată peste plan de bri- 
da condusă de Ostvald Klusch 
e de 1.452 tone.

nul Hunedoara. In producție, Ostvald 
Klusch se preocupă mereu de mărirea 
indicilor de utilizare a cuptoarelor, de 
îmbunătățirea calității producției. In 
sport, el se străduiește să-și îmbogă
țească cunoștințele tehnice, să devină 
un luptător din ce în ce mai bun, mai 
util echipei pe care o reprezintă.

Acesta este fruntașul secției O.S.M. 
I, prim-topitorul Ostvald Klusch, unul 
dintre sportivii care fac cinste combi
natului siderurgic de la Hunedoara.

ARISTICĂ BRiNZAN 
corespondent

ducție. Tot în acest an el a înre
gistrat un alt succes: a trecut cu 
bine examenul de admitere în 
școala medie serală.

Ion Gache, fotbalistul care se an
trenează cu asiduitate și luptă din 
toate puterile pentru victoria echipei 
sale, este un demn reprezentant al 
tinerei generații de sportivi. Mun
citor fruntaș, tînărul Ion Gache se 
numără printre inovatorii de seamă 
ai fabricii, printre cei care se stră
duiesc să contribuie la ridicarea 
calității produselor, la realizarea de 
economii.
ELIADE SOLOMON-corespondent

clasamentul cam- 
de polo se pre-

La încheierea turului 
pionatului republican 
zintă astfel :

Gr. Siaiin, Clubul Sportiv Școlar—Petrolul 
Cîmpina și Olimpia ~ 
Cîmpina.

Or. Stalin—Petrolul

1. C.S. Oradea 6 6 0 0 36:10 12 SERIA a II-a
2. Progresul Buc. 6 4 1 I 29:21 9
3. C.C.A. 6 3 0 3 22:21 6 1. C.F.R. Arad 3 3 0 0 34: 8 6 ’
4. C.S. Tg. Mureș 6 3 0 3 22:29 6 2. Industria Linei Tms. 2 1 0 1 10:16 2 i5. Știința Ckij 6 2 1 3 16:16 5 3. Olimpia Reșița 2 0 0 2 14:16 0 !
6. Știința Buc. 6 1 2 3 16:25 4 4. C.S.M. Lugoj 3 0 0 3 5:23 0
7. Dinamo Buc. 1 0 1 0 6: 6 1
8. Voința Buc. 7 0 1 6 15:34 1 Nu s-a disputat încă meciul Ind*  •

Linei Timișoara—Olimpia Reșița.

SERIA a III-arepublican 
înfățișare :

★
In cele trei serii ale turneului de ca

lificare pentru campionatul 
clasamentele au următoarea

SERIA I :

1. 
2.
3.
4.
5.
6.

Rapid Buc.
Șc. Sp. Elevi Buc. 
Constructorul Buc. 
CI. Sp.
Olimpia
Petrolul

Șc. Buc. 
Or. Stalin 
Cîmpina

4 4
5 4
5 2
4 2
3 0
3 0

0
1
3 

0 2
0 3 
a 3

0 
0
0

Timișoara
Cluj 
Cluj 
Oradea

1. Voința
2. C.S.M.
3. Voința
4. Voința
Prima etapă a returului — în seria I 

se desfășoară duminică 7 august, după 
următorul program : Petrolul Cîmpina— 
Rapid Buc., Olimpia Or. Stalin—Clubul 
Sportiv Școlar, Constructorul Buc.— 
Școala sportivă de elevi. In celelalte 
două serii prima etapă a returului se 
dispută duminică 14 august.

In această 
putat jocurile:

serie au mai rămas de dis-
Rapid Buc.-OIimpia

ÎN SAT LA CURCANI, LA FINALA CAMPIONATULUI
REGIUNII BUCUREȘTI

’n producție, după cum se vede, 
om a<- ază, un tovarăș care mun
te cu ,ricepere și tragere de ini- 

In''port, același element sîrgu- 
ios, disciplinat și priceput. Cani
nul de juniori din 1954 a devenit 
timpul un luptător tehnic, matur, 

nponent de bază al echipei Corvi-

Cheia succeselor

âportîve cu care 
ne mândrim

’ă prezentăm trei voleibaliste, trei 
itoare fruntașe de la Industria 
nbacului: Constanța Mardare, Ma- 
Iliescu, Victoria Ursulescu. Ele 

ășesc lunar planul de pro- 
ție cu un procentaj de 25-30 la 
i. Imaginea le reprezintă pe tine- 

sportive discutînd despre ridicarea 
lății produselor.

Foto: B. Ciobanu

Brigada fruntașă condusă de comu
nistul Gheorghe Bîndea lucrează la sec
torul II montaj pompe al uzinelor 
„Vasile Roaită" din Capitală. Am vă
zut-o, zilele trecute, „în acțiune". Dă
dea zor mare să monteze un nou lot 
de pompe centrifugale pe care-l soli
cita urgent bancul de probe. Munci
torii mai vîrstnici dirijau lucrările, 
iar cei tineri — fotbaliștii echipei „Si
rena" — asamblau cu multă îndemî- 
nare și repeciziciune piesele.

Am stat de vorbă cu mulți tineri 
brigadieri. Cei din echipa de fotbal 
a uzinei sînt lăcătuși mecanici pri- 
cepuți. Au învățat aici meseria și 
acum urmează diferite cursuri de spe
cializare. Calificarea tinerilor sportivi 
la locul de muncă constituie unul din

obiectivele principale ale brigăzii con
dusă de comunistul Gheorghe Bîndea. 
Iar succesele lor în producție și sport 
se datoresc în btmă parte disciplinei 
de care dau dovadă.

— De la început — îmi spunea 
Gheorghe Bîndea — de cînd a luat 
ființă brigada, noi comuniștii nu am 
admis indisciplina. Am luat pe loc 
atitudine, tinerii s-au format și acum 
iau ei poziție. Să vă dau un singur 
exemplu : în urmă cu cîtva timp, fotba
listul Ion Pîrîu lipsește două zile 
nemotivat de la lucru. De ce? Echipa 
noastră avea de susținut un meci 
„cheie", iar el a crezut de cuviință că 
dacă intră într-un „cantonament per
sonal" de două zile va fi mai în formă. 
Ei bine, pe linie de producție a fost 
pus în discuția colectivului, iar la meci 
a stat pe tușă. Asta e poziția colecti
vului nostru! Altfel cum am fi bri
gadă fruntașă ? Cum am fi cîștigat 
seria campionatului orășenesc de fotbal
categoria a II-a, la zece puncte dife
rență ?

Apoi, după o pauză :
— li vedeți pe cei trei lăcătuși mai 

în vîrstă de’ la capătul benzii ? Sînt 
comuniștii Dumitru Țucă, Victor Mi
hai și Cristea Constantinescu. Au fie
care, după cum observați, cîte un 
fotbalist junior pe lîngă ei. li învață 
meseria de metalurgist și sînt nelipsiți 
de la meciurile lor. Le arată cu multă 
răbdare cum se face o piesă sau 
alta, le mai dă cîte o carte tehnică 
să citească, îi mai muștruluiește atunci 
cînd se țin de șotii, însă țin la ei ca 
la copiii lor. Vedeți dumneavoastră, 
noi cînd eram ucenici la Voinea, nu 
puteam face sport. După ce terminam 
lucrul, ne punea patronul să cărăm 
deșeurile și să măturăm halele pînă 
Ia ora șase seara.

Am părăsit brigada cu sentimentul 
că am asistat într-o școală Ia o oră 
de predare. Intr-adevăr, brigada con
dusă de comunistul Gheorghe Bîn
dea este o adevărată școală de califi
care a tinerilor sportivi. Sub îndru
marea muncitorilor mai vîrstnici, a co
muniștilor, tinerii de la uzinele Vasile 
Roaită, învață, muncesc și fac sport. 
Educați în spiritul dragostei față de 
muncă, de patrie și de partid, ei se 
pregătesc să devină „schimbul de 
mîine“ al uzinei.

Cînd am aflat că finala campiona
tului de oină a regiunii București va 
fi găzduită de o comună, ne întrebam: 
cum va fi rezolvată problema orga
nizării unei asemenea competiții la 
care își anunțaseră participarea 10 
echipe? Nedumerirea noastră a ținut 
pînă sîmbătă dimineața, cînd am ajuns 
la terenul de sport din comuna 
Curcani, unde de puțin timp începu
seră întrecerile pentru cucerirea titlu
lui de echipă campioană a regiunii 
București.

Primele impresii? Un teren frumos 
pavoazat, situat la umbra unei liziere; 
entuziasm în rîndurile numeroșiloi 
spectatori și luptă aprigă pe terenul 
de joc. Totul ne-a redat un tablou 
al competițiilor la care sîntem obiș- 
nuiți să asistăm pe stadioanele din 
marile orașe.

După amiază micul stadion din 
Curcani a lost și mai populat, iar du
minică terenul de joc era înconjurat 
de șiruri de fete și flăcăi. Dar nici 
cei vîrstnici nu rămăseseră acasă.

La sfîrșitul competiției toate echipele 
venite din satele a șapte raioane au 
fost mulțumite. Aproape fiecare jucă
tor cu care am stat de vorbă spunea 
că s-a simțit ca la el acasă. Cum au 
rezolvat localnicii problema mesei șt 
cazării celor aproape J20 oaspeți? 
Foarte simplu. Gospodari ca Andrei 
Bădilă, Ștefan Donescu, Gheorghe 
Sterian, Jean Speriatu și alți colecti
viști dirr sat au găzduit în casele lor 
pa sportivi. Secretara școlii de 7 ani, 
Georgeta Orneață și-a format un co
lectiv de tinere fete care au servit 
ireproșabil masa sportivilor într-una 
din sălile G.A.C., iar la sfîrșitul com
petiției orcliestra căminului cultural a 
prezentat un mic program participan- 
ților.

„Noi am considerat o cinste faptul 
că ni s-a acordat organizarea finalei 
campionatului regional — ne-a spus 
tov. Petre Mavrodin, președintele sfa
tului popular. Ne pare rău că n-au 
venit mai multe echipe. Eram pre
gătiți..." Intr-adevăr printr-un efort 
colectiv sătenii din Curcani, oameni 
primitori și inimoși, au făcut din cea 
de a X-a ediție a campionatului re
gional, o sărbătoare a satului.

Sportivii din echipele raioanelor T. 
Măgurele, Olteni, Călărași, Drăgănești,

Roșiorii de Vede, Urzicetii și Giurgiu 
au ținut să muljumească ospitalierelor 
lor gazde, oferindu-le jocuri specta
culoase. Antrenorii bucureșteni Ion Pb-' 
pescu — Buftea și Alexandru Rafai- 
iescu an fost pur și simplu îneîntați 
de calitatea meciurilor la care au asis
tat pe terenul „Avîntul" din Curcani. 
O surpriză a constituit chiar și pen
tru suporterii echipei locale, formația 
Viața Nouă din Olteni, care nu a pier
dut nici un meci, iar în jocul decisiv 
a învins pe Avîntul Curcani, fostă 
campioană a țării.

Sportivii din Olteni au cucerit cupa, 
devenind purtători ai insignei de cam
pion regional, datorită omogenității 
echipei și în special „diagonalelor" 
care au făcut ca adversarii să fie 
jucați cît mai mult în careele 2 și 3 
la întoarcere. „Viața nouă" a folosit 
următoarea echipă de-a hingul compe
tiției: I. Sîrmă, A. Anghel, Gh. Matei, 
Gr. Marin, M. Voicu, Gh. Moroiu, I,- 
Albu, Gh. Copoieru, S. Ionescu, S, 
Copoieru și T. Constantin. Antrenor: 
maestrul sportului Ion Albu.

Fosta campioană a țării Avînful 
Curcani ni s-a părut nepusă la punct. 
A jucat mai mult individual și a fost 
nesigură în pase și lovituri la „prin
dere". Dintre celelalte echipe am re
marcat progresul înregistrat de jucă
torii de la G.A.C. Drum Nou Radu 
Negru și Victoria Bila, calificate în 
turneul final. Și acum iată rezultatele 
înregistrate în turneul final: Viața 
Nouă Olteni — Victoria Bila 18—0, 
Victoria Bila — Avîntul Curcani 2—7, 
Victoria Bila — Drum Nou Radu 
Negru 2—6, Viața Nouă Olteni —’ i 
Drum Nou Radu Negru 10—2, Drum 
Nou Radu Negru — Avîntul Curcani 
3—9, Viața Nouă Olteni — Avîntul i 
Curcani 8—4. Primele cinci locuri în 
clasament au fost ocupate de: Viața j 
Nouă Olteni, urmată în ordine de I 
Avîntul Curcani, Drum Nou Radu 
Negru, Victoria Bila și Avîntul Bădu- 
leasa. Cele mai multe puncte ia „bă
taie" au fost realizate de Alex. Blagă 
(Avîntul Curcani) cu două lovituri 
peste linia de 65 m.
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înaintea marilor întreceri de Ia Terme Hi Caracalla

Șapte fete se pregătesc să confiime valoarea gimnasticii noastre
Pe mulți dintre „olimpicii" noș

tri i-am văzut evoluînd în ultima 
vreme în numeroase concursuri in
terne sau internaționale. S-au fă
cut comentarii, analize și chiar... 
pronosticuri. Ce fac însă gimna
stele noastre fruntașe a căror 
măiestrie n-am mai avut prilejul 
s-o admirăm de la „triunghiula
rul’ de la Constanța?

In lotul olimpic feminin, aceeași 
muncă intensă ca peste tot. Șapte 
fete se pregătesc să confirme la 
Roma valoarea ridicată a gimna
sticii noastre. Numele lor: Elena 
Leuștean, Sonia Iovan, Emilia Liță, 
Elena Niculescu,

I Atanasia lonescu
/ țea.

(
I Cîteva constatări 
pregătirea gimnastelor noastre. îm
bucurător este faptul că aproape 
Soațe gimnastele noastre și-au însu
șit perfect elementele de mare difi
cultate. Se constată o creștere evi
dentă a pregătirii tehnice. Antrenorii

Uita Poreceanu, 
și Emilia Scor

generale privind

I

<
<

Candidați olimpici

Siegfried Valentin 
(R. D. Germană)

' Printre cei mai de seamă aler- 
\ găiori ai lumii pe distanțele me

dii se numără și tînărul atlet din 
R. D. Germană, Siegfried Valentin.

< Acesta a făcut cunoștință cu atle- 
■ț tismul încă de mic copil, dar în 

. activitatea competițională a debu
tat in 1953, la vîrsta de 17 ani- De 
atunci progresul rezultatelor sale

• a fost impresionant. Anul trecut, 
Valentin a obținut cele mai mari

< satisfacții: a devenit recordman al
\ Europei în proba de 1 milă

(1.609 m) cu excelentul rezultat 
de 3:56,5 — la 2 secunde de re-

J cordul lumii, și a realizai o per
formanță remarcabilă in cursa de

\ 1.500 m — 3:39,3, impunlndu-se
< astfel, cu autoritate printre favori- 
' ții cursei olimpice pe 1.500

Anul acesta, mai multe luni, nu 
s-a auzit mai nimic despre Valen
tin. Un accident suferit în timpul 
pregătirii din primăvară l-a ținut 
departe de activitatea competițio- 
nală. Refăcut și bine antrenat, re
intrarea sa a fost remarcabilă. Re
cent el a reușit un excepțional re
cord mondial în cursa pe 1.000 m 
cu timpul de 2:16,7, iar duminică 
a obținut un nou record al R. D. 
Germane pe distanța de 800 m cu 
1:46,8.

lată cum au evoluat rezultatele 
acestui excelent alergător:

800 m. 1.000 m. 1.500
1058 — 2:39,2 —
1954 2:30,4 4:05,8
1955 1:52,4 — 8:52* *4
1956 1:51,3 2:26,0 3:47,0
1957 1:49,6 2:22,9 3:42,0
1958 — 2:19,7 3:42.9
1959 1:47,6 2:18,6 3:39,3
1960 1:46 6 2:16.7 3:40,9

Olanda cu 6—1 și Marea Britanie cu 
3—1. In sfîrșit, la Melbourne jucă
torii indieni au cucerit pentru a șa
sea oară, consecutiv, medaliile de 
aur de campioni olimpici.

Sport cu o veche tradiție, hocheiul 
pe iarbă este practicat în India de 
un mare număr de jucători, din rîn- 
dul cărora s-au ridicat, de-a lungul 
anilor, elemente de o ridicată valoa
re tehnică, care au adus patriei lor 
numeroase succese.

La întrecerile de la Roma, India 
va fi din nou prezentă cu echipa sa 
de hochei pe iarbă și, deși în acest 
sport au fost înregistrate progrese 
însemnate în mai multe țări ale lumii, 
se poate spune totuși că indienii sînt 
iarași principalii favoriți ai întrecerii.

ghiar se mîndrește cu performanța de 
a fi primul european care a reușit să 
înoate 1500 m liber în mai puțin de 
18 minute. El se numește Ioszef Ka- 
tona, iar noul record european (17:55,2) 
este superior cu 10,6 secunde vechiului 
record pe care-1 deținea Yan Black.

• Cei mai buni înotători din R. D. 
Germană și R. F. Germană s-au în- 
tîlnit în două reuniuni consecutive, la 
Miinchen și Leipzig, pentru a desemna 
echipa care se va deplasa la J.O. de 
la Roma. Iată această echipă: FEMI
NIN. 100 m liber și ștafetă : Pechstein, 
Weiss, Steffin, Noacli (R.D.G.); Brun
ner, Haase (R.F.G.); 400 m liber: 
Brunner (R.F.G.), Weiss (R.D.G.); 100 
m fluture: Fuhrmann, Eisenschmidt 
(R.D.G.), 100 m spate: I. Schmidt
(R.D.G.), H. Schmidt (R.F.G.), 100 m 
bras (ștafetă): Kiiper (R.D.G.). Sărituri 
la trambulină: Krâmer, Oertel (R.D.G.); 
sărituri de la turn: Kramer, Schope 
(R.D.G.). MASCULIN: 100 m liber: 
Voell, Jakobson (R.F.G.); 400 m liber: 
Klein, .
Enke, Henninger (R.D.G.);
spate: Wagner, Dietze (R.D.G.); 100 
m bras (ștafetă): Tittes (R.D.G.)’, să
rituri de la trambulină : Oertel, Pophal 
(R.D.G.). N-au fost desemnați, încă, 
titularii următoarelor probe mascu
line : 200 m fluture, 1500 m liber, 100 
m fluture (ștafetă), 4x200 m liber 
S*. sărituri de Ia turn,

Maria Ionescu-Petrescu, Caius Jianu și 
C. Bedo au insistat îndeosebi asupra 
punctelor „nevralgice" și se poate 
spune că rezultatele sînt mulțumi-1 
toare. Acest lucru se poate vedea 
măiibime din ftțlul cutm sînt executate, în 
special, exercițiile impuse (săritura 
— mai ales la cel de al doilea zbor 
unde trebuie să se facă extensie —, 
paralele — urcarea și coborîrea —, 
bîrnă — „stînd pe mîini", foarfecă și 
coborîrea —, sol — „roata arabă"). 
De asemenea, a fost bine realizată

La paralele: 
compoziția exercițiilor- In sfîrșit, 
toată lumea este mulțumită de muzica 
pentru exercițiile la sol care cores
punde în întregime ritmului și struc
turii exercițiilor și particularităților 
individuale ale fiecărei gimnaste.

Antrenorii lotului cît și gimnastele 
nu manifestă însă totală mulțumire 
față de pregătirea realizată pînă a- 
cum. Intensitatea antrenamentelor, 
discuțiile tehnice și analizele privind 
stadiul de pregătire al fiecărei spor
tive dovedesc că mai sînt lucruri asu
pra cărora trebuie să se insiste mult 
în aceste zile. Astfel, mai trebuie lu
crat pentru precizarea anumitor po
ziții și mișcări în ceea ce privește 
ducerea pînă la capăt a exercițiilor 
ca și pentru trecerea de la elementele 
de legătură la elementele foarte grele. 
Intr-un cuvînt: stilizare foarte impor
tantă •— în gimnastică. Firește, pe
rioada care a mai rămas pînă la 
Jocurile Olimpice va fi folosită la 
maximum pentru realizarea unei si
guranțe depline în executarea exer- 
cițiiilor și pentru ultime retușuri 
accentul principal punîndu-se pe men
ținerea formei sportive.

La sfîrșitul săptămînii trecute, gim
nastele noastre s-au întîlnit în cadrul 
unui concurs de verificare. Ni se 
pare interesant să subliniem că aceste 
întreceri au reliefat forma bună, con
stantă, a Atanasiei lonescu (care a 
ocupat primul loc) ca și a Emiliei 
Liță. Sonia Iovan a cîștigat bîrna și 
solul, dar a ratat săritura. Constantă, 
înregistrînd un progres în special la 
paralele (impuse), Utta Poreceanu a 
evoluat satisfăcător, ca și Emilia 
Scorțea care începe să se apropie de 
valoarea celorlalte gimnaste fruntașe. 
După evoluția de la „impuse". Elena 
Niculescu n-a mai putut concura a 
doua zi manifestînd o stare de ner-

înotătorii de pretutindeni se pregătesc
• Performanțe valoroase au fost rea

lizate recent la campionatele de na
tație ale U.R.S.S. Gel mai apreciat 
rezultat este fără îndoială cel obținut 
de brasistul Prokopenko, care a parcurs 
distanța de 200 m în timpul de 2:38,0 
— a doua performanță mondială a 
anului. Reține atenția în mod deosebit 
și performanța realizată de Kuzmin în 
proba de 200 m fluture — 2:18,1 — 
la numai o zecime de secundă de 
recordul european, deținut de italianul 
Dennerlein. Pentru „schimbul fluture" 
în ștafeta de 4x100 m mixt va fi 
preferat, însă, Kiselev, un înotător mai 
rapid decît Kuzmin, deoarece a fost 
creditat pe 100 m cu timpul record de 
1:02,6. Foarte bună este și performanța 
Larisei Viktorova — 1:11,7 pe 100 m 
spate.
• Mare surpriză la Blackpool, unde 

s-a desfășurat concursul de selecție al 
înotătorilor care vor reprezenta Marea 
Britanie la J.O. de la Roma : cei doi 
căpitani de echipă Margaret Edwards 
și Graham Symonds n-au obținut ca
lificarea pentru Roma, în locul lor 
urmînd să facă deplasarea Sylvia 
Lewis și Blyth. Insuccesul Margaretei 
Edwards (a treia la Melbourne și a 
doua la „europene" în 1958) și al lui 
Symonds (al treilea la .europenele" 
de la Budapesta) a fost primit cu mult 
regret de antrenori și colegi de echipă. 
Scoțianul Yan Black campion și fost 
recordman guropean g xenunjaț la

parte la a<

ultimelor

vozitate a cărei explicație trebuie cău- i 
tată în pregătirea sa morală de con- ’ 
curs- Indisponibilă pentru puțin timp. 
Elena Leuștean n-a luat 
ceste verificări.

Urmărind desfășurarea 
întreceri se poate aprecia că sînt nece
sare unele măsuri imediate: a) o oa
recare relaxare în pregătire; b) or
ganizarea de antrenamente arbitrate; 
c) organizarea unor noi concursuri de 
verificare (cu publici; d) lichidarea 
fenomenelor de nervozitate; f) elimi-

Atanasia lonescu...
narea unor greșeli individuale; g) 
accent deosebit pe execuția corectă, 
integrală, a exercițiilor.

Reunind elemente de ridicată va
loare, cu o bogată experiență de con
curs, cu multă putere de luptă, lotul 
olimpic feminin de gimnastică poate 
realiza în timpul care a mai rămas 
toate „retușările" necesare în pregă
tirea lor, valorificînd cît'mai bine ex
celenta pregătire tehnică pe care o au. 
Sînt lucruri care ne dau speranța că 
la marile întreceri de la Roma, gim
nastele noastre vor avea un cuvînt 
greu de spus în ceea ce privește lupta 
pentru primele locuri...

DAN GIRLEȘTEANU

India a cucerit—piuă acum—de 6 ori titlul 
de campioană olimpică la hochei pe iarbă

stică, natație (înot și săriți 
taj academic și scrimă.

Tabelul alăturat, în care 
clus însă disciplinele cons 
demonslrafli olimpice, tnfăți 
zența diferitelor sporturi l<

In 1928 la Jocurile de la Amster
dam și-au făcut debutul olimpic spor
tivii indieni. Debutul lor a coincis 
cu un frumos succes, fiind aureolat 
de laurii victoriei cucerite în cadrul 
turneului de hochei pe iarbă.

De atunci și pînă astăzi, India a 
fost cu regularitate pe primul loc în 
turneele olimpice de hochei pe iarbă, 
pe care le-a dominat cu autoritate, 
în 1928 India a învins Olanda și 
Germania cu 3—0; după patru ani 
la Los Angeles, a întrecut Japonia 
cu 11 — 1 și S.U.A. cu 24—1. In 1936, 
la Berlin, în finala turneului, India 
a învins Germania cu 8—1. In 1948, 
a cîștigat din nou dispunînd de Ma
rea Britanie cu 4—0 și de Olanda 
cu 2—1. La Helsinki, India a învins 

proba de 1500 m liber pentru a concura 
numai în probele de 400 m liber și 
200 m fluture.

• fnotînd distanța de 100 m spate 
în timpul de 1:10,9 olandeza Ria Van 
Velsen a adus, recent, o îmbunătățire 
de o zecime de secundă propriului 
său record mondial. Interesant de re
marcat faptul, că aceeași performanță 
(1:10,9) obținută tot de o înotătoare 
din Olanda (Cor Kint) a figurat pe 
tabela recordurilor mondiale timp de 
18 ani: din 1939 și pînă la 1 mai 
1957, cînd F.I.N.A. n-a mai recunoscut, 
ca recorduri mondiale, performanțele 
obținute în bazine mai mici de 50 m. 
Au mai fost necesari încă 3 ani pentru 
ca Ria Van Velsen să egaleze în 
bazin de 50 m performanța reușită de 
Cor Kint cu 21 de ani în urmă în 
bazin de 25 m.

• După cîțiva ani, mai puțin fruc
tuoși, înotătorii maghiari se afirmă 
din nou la marile concursuri inter
naționale. Seria rezultatelor de valoare 
a inaugurat-o sprinterul Dobay, care 
la sfîrșitul probei de 100 m liber reu
șea timpul de 56,1 sec. — timp egal 
recordului european (Paulo Pucci — 
1958). Puțin timp mai tîrziu, recordul 
european al probei de 100 m liber femei 
intra în posesia înotătoarei maghiare 
■Csiila Madarasz la început, cu tim
pul de 1:02,8 (vechiul record: 1:02,9 
— Cockie Gastelaars) și, apoi, cu re
zultatul- de 1:02,5. Tot un înotător ma-

Sporturi prezente și absente Ia Jocurile Olimpii
1 In programul întrecerilor din cadrul 
Jocurilor Olimpice de vară au figurat, 
de-a lungul anilor, numeroase disci
pline sportive. Unele, cele mai multe, 
și-au cucerit de la început simpatia 
generală și au rămas pînă astăzi pe 
programul întrecerilor, altele au avut 
o existență mai „zbuciumată", iar al-

■MSB
-±Si

fele au și dispărut din ,Jam 
tarilor olimpice".

Cercetlnd istoria J.O. mod 
poate observa că din sume 
sporturi oare au figurat pe 
mul întrecerilor, numai cinci 
prezente la toate edițiile o 
lor. Este vorba de: atletism
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Dreptunghiurile negre marchează prezența diverselor sporturi , 
piadele moderne.

—

Sînt binecunoscuți în a 
tismului internațional cei 
cători de greutate din S.U 
ror duel a purtat recordul 
1 cm de granița celor 20 i 
dată cu apropierea J.O. d< 
relațiile între Parry O’Brie 
parte, și Dallas Long, Dav 
Bill Nieder pe de altă pa 
venit foarte încordate. lat 
tează revista „Legkaia At 
Moscova despre acest „con

Semnalul atacului l-a d 
O’Brien, care l-a calificat 
drept ,,un aruncător de i 
tehnică oribilă". Nieder n-a 
tor, declaring că „O'Brien 
Ion de săpun, care s-a sp 
se teme de întîlnirea cu mir 
a replicat că „în 18 tntîlni 
tut pe Nieder... numai de

Hetz (R.F.G.); 200 m bras:
' ’ 100 m

SUB SJ
© Vechiul atlet italian , 

solini este unul dintre puț 
ai lumii care participă la 
piade. In 1948, la Londra, 
cîștigat titlul de campion 
finind rezultatul de 52,7: 
patru ani, la Helsinki, fo 
man al lumii s-a clasat [ 
cu performanta de 53,78 
1956, la Melbourne, Cons 
pat locul 6 cu un rezultat 
Renumitul aruncător faci 
echipa Italiei și pentru î 
limpi-ce din anul 1960.

© In urma desfășurării 
lor naționale, Federația c 
Japoniei a stabilit lotul 
zare vor participa la într 
pice de la Roma- Lotul 
de sportivi și sportive, , 
Tsuyoshi Yamanaka (17:2 
m, nou record al lumii), 
hara, Tatsuo Fujimoto, 1: 
Kazuo Watanabe etc. Inc 
nezi sînt foarte tineri, în 
de WR»



organizarea Jocurilor celei de 
Olimpiade din 1940. In uri

i

LONDRA, 1948

URIAȘII NU-ȘI VOR CRUȚA FORȚELE
A. Katulin — vicepreședintele Federației de lupte a U.R.S.S. —ne vorbește

Nu mai puțin de zece orașe (Ate
na, Barcelona, Budapesta, Buenos Ai
res , Dublin, Helsinki, Lausunne, Lon
dra, Roma și Tokio) și-au disputat 

.......................... r a XH-a 
urma unui 

plebiscit generat, capitala Japoniei a 
fost aleasă ca gazdă a viitoarei ediții 
a J. O. Din cauza 
războiului chino- 

izbucnii 
1937, co- 

olimpic 
renunțat

startul și la 5.000 m, Zatopek a fost 
învins, la capătul unei curse emoțio
nante, de alergătorul belgian Gaston 
Reiff. Cursa de 5.000 m s-a desfășu
rat pe o ploaie torențială care a tran
sformat pista într-un veritabil ... lac. 
După 3.500 m Reiff s-a „rupt" de Za- 
iopek, s-a distanțat și părea că nimic

A rămas puțin pînă la acea mult 
așteptată clipă cînd cei mai buni 
sportivi din lume vor începe la Roma 
pasionanta întrecere olimpică.

Cum se pregătesc luptătorii sovie
tici pentru cea de a XVII-a ediție a 
Jocurilor Olimpice ? La aceasta ne 
răspunde A. Katulin, vicepreședintele 
federației de lupte din U.R.S.S.

— S-a presupus că pregătirea noas
tră pentru întrecere se va face în 
principal prin intermediul întîlnirilor 
internaționale. Fără îndoială că a-ți 
măsura forțele cu reprezentanții altor 
țări aduce mult folos, sportivul că- 
pătînd experiență, dezvoltîndu-și gîn- 
direa tactică. Dar nu trebuie uitat 
uriașul consum de energie nervoasă 
pe care-1 cer asemenea dispute. Iată 
de ce în perioada de pregătire am 
organizat un număr limitat de întîl- 
nin'. Luptătorii noștri de „libere" s-au 
înbecut în acest an doar cu colegii 
ic. -din Bulgaria și Japonia, iar „cla- . 
sicii" cu bulgarii și au luat parte la 
un meci în Ungaria.

Pregătirea de bază s-a făcut cu 
prilejul competițiilor interne. Astfel, 
campionatul U.R.S.S. ne-a dat jaloa
nele pentru alcătuirea echipelor Ia 
Roma. In momentul de față avem în 
fiecare categorie cîte trei pretendenți. 
De altfel, de ei depinde cine va fi 
cel ales. După toate probabilitățile, 
echipa noastră va fi serios rema
niată. Alături de luptători cu expe
riență, cum ar fi „clasicii" Karavaev 
(campion al lumii), Gamarnik, Gu
revici, Kartozia și specialiștii în „li
bere" Balavadze — de două ori cam
pion al lumii, campionii mondiali 
Sineavski și Shirtladze, campionul 
olimpic Țalkalamanidze ș.a., vor evo
lua la Roma mulți tineri.

La ultimele concursuri s-au reco
mandat prin evoluțiile lor Kocerghin, 
la categoria cea mai ușoară, semimij- 
locii Gvanțeladze și Roots, ușorul 
Koridze. La lupte libere remarc pe

despre pregătirile luptătorilor sovietici
prin 
forța

In 
acest 
un secret că mulți luptători ajunși 
la marginea saltelei se relaxează, de
vin mai neatenți, crezînd că nu li se 
mai poate întîmpla nimic. De obicei 
ei sînt „prinși" chiar în acest mo
ment. Este foarte important de ase
menea să nu existe pauze în trecerile 
de Ia parter în picioare, să se cize-

ușorul Kolesnik, semigreul Gurevici 
și greul Ivanițki. Ne bucură mai cil 
seamă succesele lui Kocerghin — 
care a cîștigat medalia de aur la 
campionatul U.R.S.S. și a lui Gvaii- 
țeladze — care a evoluat strălucit în 
Ungaria. Ambii sînt luptători tehnici, 
curajoși, cu o mare voință de victorie.

Multe speranțe punem, de aseme
nea, în Gurevici și Aliev, ambii la 
iupte libere. Și dacă primul se re
marcă printr-o tehnică ireproșabilă,

toate mijloacele să-și dezvolte 
și rezistența.
ceea ce privește tactica, și la 
capitol am muncit mult. Nu e

torcătorii americani!

faceți să rîdl... Nu trebuie ui- 
exist și că am să vă spun 

vorbe la Roma".

Davis și Long au intrat și ei.-. în 
horă. O’Brien acționează nefast asu
pra psihicului meu" a declarat Davis. 
„O’Brien nu este de-al nostru și se 
poartă ca un străin oarecare" a adău
gat Long. O’Brien le-a răspuns la toți 
trei:

„Mă 
lat că 
cîteva

Dacă acest dialog reprodus de multe 
ziare americane este real — conchide 
„Legkaia Atletika", este reprobabil 
că Nieder, Long și Davis procedează 
astfel, în loc să fie recunoscători co- 
letgului lor mai vîrstnic, creatorul nou
lui stil de aruncare a greutății și 
care a pus jaloanele drumului lor 
spre măiestrie ajutîndu-i permanent 
cu sfaturile și exemplul său.

l uciruiuu
’ /aponez,
in anul

, mitetul
, nipon a

Insă la organizarea Jocurilor, sarcina a- 
f ceasta revenind capitalei Finlandei,

care se „clasase" pe locul 2 la plebi.s

care

Luptătorul sovietic Țalkalamanidze (sus) îl învinge prin tuș pe cam
pionul japonez Esaki. Fază din întîlnirea de lupte libere U.R.S.S. — Japonia. 

(Foto: V. Noskov — TASS Moscova)

Fîie din

citul făcut încă din 1935.
La Helsinki a început imediat con

struirea unei serii întregi de baze 
sportive, printre care și un stadion 
nou, capabil să adăpostească întrece
rile olimpice. Dar nici Finlandei nu 
i-a fost dat să fie în 1940 gazda Jocu
rilor Olimpice. Războiul declanșat de 
Germania fascistă a determinat 
narea Jocurilor pentru o lungă 
oadă de timp. Aceasta a fost a 
și cea mai lungă întrerupere a 
rilor (de 12 ani) impusă de 

încă din anul 1945 s-a
mai tîrziu, 

organizarea 
ediții a J. O., 
cu cit capitala

trei ani 
primească 

a XlV-a 
mai mult

ami- 
peri- 
doua 
Jocu- 

război. 
stabilit 
Londra 

celei 
cu 

An-

nu-i mai poate îm
piedica 
'Jar, la 
sosire 
„stins" 
nu i-a 

loarte puțin pentru a fi ajuns de Za
topek. Acesta, printr-un finiș impre
sionant, s-a apropiat la numai 2 me
tri de belgian.

Cursa de 100 m a prilejuit victorta 
negrului american Harrison Dillard 
(10,3 sec), un renumit specialist in 
cursa de 110 mg. Credem că nu este 
lipsit de interes să arătăm cum a 
ajuns Dillard campion la 100 m I La 
selecția echipei americane, Dillard se 
înscrisese, bineînțeles, la 110 mg. 
Pînă la acea dată el obținuse nu mai 
puțin de 82 de victorii consecutive ne 
această distanță, fiind favoritul indis
cutabil al selecției și al ...Olimpiadei. 
" ■ - CurSei Dillard s-a înt-

gard; a căzut și și-a 
Atunci el s-a înscris 
ieșit al H 1-lea, a fost 
în echipa pentru J (f. 
devenit campion olirn-

victoria.
300 m de 

Reiff s-a 
brusc și 
lipsit decit

Dar în timpul 
piedicat de un 
ratat seleefia. 
și la 100 m, a 
deci selecționat 
și la Londra a 
pic

Un amănunt 
șurarea probei olimpice de triplu salt, 
Ordinea săritorilor în concurs s-a tă
cut, la Londra, după... alfabet/ Dună 
ce au sărit concurenții cu litera 4 
(Ahman-Suedia 15,40 m și Avery-Au- 
stralia 15,36 m) a izbucnit brusc o 
furtună puternică cu ploaie, care a 
determinat suspendarea probei. Apoi, 
cind s-a făcut timp frumos, ceilalți 
concurenți au fost net dezavantajați 
de pista complet desfundată!...

Probele de canoe au fost net domi
nate de sportivii cehoslovaci, iar la 
caiac simplu cîștigătar a ieșit suede-' 
zul Gert Frederiksson, care avea să 
cucerească titlurile de campion olim
pic și la Helsinki și la Melbourne.

India a cîștigat 
pic la hochei pe 
bere) și suedezii 
minat turneele la 
lienii și belgienii 
rile la ciclism. La 
Africa de Sud și Ungaria (Laszto 
Papp a cucerit cu acest prilej prima 
din cele trei medalii de campion olim
pic) au cîștigat cite două titluri, iar 
Italia și Cehoslovacia cîte unul.

Concursurile olimpice de artă au 
fost înlocuite la Londra prin expoziții.

interesant din desjă-

ca
să 
de 
atlt
gliei ar fi trebuit să găzduiască Jocu
rile celei de a XIH-a Olimpiade.

Condițiile organizatorice din 1948 
au lăsat mult de dorit (cazarea s-a 
făcut în niște cazărmi, alimentația a 

slabă). La întreceri au luai lo- 
parte 4468 de sportivi (dintre 
438 de femei) reprezenllnd 59 de 
In programul tehnic al concurși'- 
au figurat 19 sporturi.

Ca și la precedentele ediții ale J. O., 
și la Londra, atletismul a fost sportul 
nr. 1. Figura centrală a întrecerilor 
de atletism n-a mai fost însă un băr
bat, ca pînă acum, ci atleta olandeză 
Francina Elsje Blankers-Koen. Parti- 

< , cipînd la 4 probe ea a reușit să le 
Icîștige pe toate: 100 m — 11,9 sec: 

200 m — 24,4 sec; 80 mg — llji 
sec; 4x100 m — 47fi sec, stabilind 
ru acest prilej 2 noi recorduri olim
pice.

întrecerile masculine au prilejuit 
consacrarea alergătorului cehoslovac 

. Emil Zatopek, pînă la această dată 
■ t prea puțin cunoscut lumii. Zatopek, 

care avea să fie eroul Olimpiadei din 
, 1952, a cîștigat la Londra primul său 
< titlul olimpic, in proba de 10.000 m, 

I (29 : 59,6) desfășurată pe o căldură 
* ' sufocantă. După cîteva zile, luînd

din nou titlul olim- 
iarbă, turcii (la ID 
(la clasice) au do- 
lupte, francezii, ita- 
și-au împărțit titlu- 

box, Argentina,

cel de-al doilea este vestit prin 
curajul și inventivitatea sa. Chiar și 
în situațiile aparent fără ieșire, el 
reușește să găsească soluții. Suficient 
să amintim că la campionatele lumii 
Aliev a cîștigat în fața „invincibilu
lui" iranian Hodjastepura. Din păcate 
întrezărim puține talente remarcabile 
la categoriile semigrea și grea.

Vă interesează probabil pe cine 
considerăm drept adversarii cei mai 
pericu oși în Italia ? La „clasice" cet 
mai puternici vor fi după părerea 
mea, suedezii, turcii șî bulgarii. La 
întrecerile de lupte libere șanse reale 
de victorie dețin turcii, iranienii, bul
garii. Foarte periculoși 
nezii; dar numai pînă 
mijlocie. Desigur și în 
tă luptători puternici, 
vorbit despre echipe luate 

Voi arăta, în încheiere, 
primită la Melbourne ne-a folosit. 
Am văzut clar lipsurile noastre. Prin
tre acestea se numără nu numai fo
losirea unilaterală a procedeelor teh
nice, ci — înainte de toate — o in
suficientă pregătire fizică și de voin
ță. Tocmai acest „călcîi al lui Achile" 
am încercat să-l întărim. Desigur, 
lupta cu manechinul, crosurile, ridi
carea de greutăți, nu fac parte din
tre ocupațiile cele mai amuzante. Dar 
toți băieții care se pregătesc serios 
pentru Olimpiadă nu regretă timpul 
petrecut cu aceste exerciții, căutînd pSnă la u august. lista 

cicliștilor care vor lua parte 
curs. La această ediție a J.O. 
trecute în program probe de 
probe de fond.

Probele de pistă. 1.000 m cu 
pe loc (probă contra-cronometru). Fie
care națiune are dreptul să se înscrie 
cu un concurent. Concurenții parcurg, 
pe rînd, distanța de 1.000 m și in baza 
timpilor realizați se alcătuiește clasa
mentul final. Proba are loc la 26 au
gust incepînd de la ora 20,45. La vi
teză participă cîte doi concurenți de 
fiecare țară (aceasta este limita ma
ximă). Cursele de viteză se desfășoară 
de a lungul a două tux’e de pistă și se 
cronometrează numai ultimii 200 
Un alergător 
participă la 
poi, în cazul 
la optimi de 
semifinale și 
în serii au dreptul de a participa ia 
recalificări. Și viteziștii eliminați 
optimi de finală au dreptul 
ficări. Din 
șoară cîte două manșe și - 
tualitatea cind victoriile sînt
— în trei manșe. Viteza se dispută după 
următorul program : 26 august, ora 15
— serii și recalificări ; ora 20,45 — op
timi de finală și recalificări ; 27 au
gust, ora 16 - sferturi de finală ; 29 
august, ora 20,45 - semifinale, apoi
după un timp de odihnă finalele pen
tru locurile 3—4 și pentru locurile 1—2 
(în a-ceastă ordine). Viteză — tandem :

-a lungul a patru ture 
de pista. Țările participante au drep-

iranienii, bul- 
sînt și japo- 

la 
alte
eu

categoria 
țări exis- 
însâ am 
ca atare, 
că lecția

JL CELOR CINCI CERCURI
® Federația de scrimă a Italiei a 

alcătuit loturile care vor evolua la

âPOLBQ QONSQLINI

leze măiestria în toate momentele pe 
care le oferă lupta.

Am urmărit cu atenție pregătirea 
și evoluțiile viitorilor noștri adver
sari, le-am studiat maniera de a 
lupta, am folosit la antrenamente sis
temele lor preferate. Dar la lupte nu 
poți măsura în metri sau secunde va
loarea performanțelor, ca la atletism 
sau la natație. Gradul de pregătire 
poate fi stabilit numai prin întrecere 
directă, față în față, pe saltea. Ei 
bine, așteptăm cu nerăbdare această 
întrecere 1...

întrecerile de ciclism - pistă 
și fond - se vor desfășura între 
26 și 30 august. Competiția de 
pistă are loc pe velodromul o- 
limpic „Fausto Coppi“, întrece
rea contra-cronometru pe echipe 
pe Via Cristoforo Colombo, 
concursul individual de fond 
circuitul Grottarossa.

iar 
pe

în-Regulamentul de desfășurare al 
trecerilor olimpice - pistă și fond 
este acela al Uniunii Cicliste Interna
ționale. Țările participante vor trebui 
să comunice Comitetului de Organizare, 

nominală a 
la con- 
au fost 
pistă și

start de

Ciclism

reparării defecțiunilor 
este singurul împuterm- 
ajutor și asistență aler- 
echipă. 
timpilor

Clasamentul se 
realizați de e- 
proba de 100

regu- 
proba 
Olim-

km

J.O. In proba de floretă femei au fost 
selecționate: Irena Camber, Velleda 
Cesari, Bruna Colombetti, Emilia E- 
lia, Giovanna Masciotta, Vera Manio- 
vani, Claudia Pasini, Antonella Ragno. 
Natalia Sanguineti. Loturile de scrimă 
ale Italiei au fost convocate într-un 
cantonament la Piediluco, de la 26 
iulie oînă la 25 august.

® Doi halterofili finlandezi au fost 
înscriși la întrecerile olimpice. Este 
vorba de semigreul Jouni Kailajarvi 
(22 de ani) al IV-lea la campionatele 
europene din 1960 cu 412,5 kg și 
greul Eino Makinen (34 de am), 
campion european în 1955 și al IV-lea 
în 1960.

® Portugalia va fi reprezentată de 
patru luptători în turneul de lupte 
clasice. Ei sînt înscriși la categoriile: 
muscă, cocoș, pană și mijlocie.

® Federația de lupte a S-U.A. a 
selecționat pentru J.O. un număr de 
14 sportivi pentru lupte libere și 8 
pentru clasice. Dintre aceștia numai 
doi au luat parte la concursurile o- Ț se desfășoară de-: 
limpice de la Melbourne. * -<-•*

i numai ultimii 200 m. 
înscris la această probă 

seriile eliminatorii și. a- 
cînd s-a calificat, ia parte 
finală, sferturi de finală, 
finale. Cicliștii eliminați

sferturi de finale

în 
Ia recali- 
se desfă- 
în even- 
împărțite

tul de a Înscrie un singur tandem, 
întrecerile se desfășoară in zilele de 
26 și 27 august. Ultima probă pe velo
drom este urmărirea pe echipe, Acea
stă probă se desfășoară pe distanța de 
4000 m, fiecare țară avînd dreptul de 
a înscrie o echipă formată din patru 
cicliști. La velodrom organizarea pro
belor va fi asigurată astfel:

— la viteză (individual) și viteză tan
dem după regulamentele campionate
lor mondiale ;

— Ia 1.000 m cu start de pe Ioc după 
regulamentul probelor de record;

— la urmărire pe echipe după 
lamentul special alcătuit pentru 
de urmărire din cadrul Jocurilor 
pice.

Probe de fond. Cursa de 100
contra-cronometru pe echipe se desfă
șoară la 26 august incepind de Ia ora 
9. Țările participante la J.O. au drep
tul să înscrie o echipă formată din 
patru rutieri. întrecerea se desfășoară 
pe un circuit de 16,600 km - care va 
fi acoperit de șase ori. plecarea are 
Ioc din Viale Oceano Faeifîeo, chiar 
din fața velodromului olimpic. Concu
renții părăsesc apoi această stradă 
pentru a intra pe Viaie Cristoforo Co
lombo. Linia de sosire a fost amena
jată chiar in același loc unde se află 
și linia de plecare. Prima echipă va 
pleca la ora 9,00. următoarele vor lua 
startul la interval de 3 minute san 2 
minute — acest lucru depinzănd de 
numărul formațiilor înscrise. In tim
pul cursei pe această rută nu vor cir
cula decit echipele care concurează șl 
mașinile organizatorilor care vor în- 

diferite servicii (arbitraj, or- 
echipel
de al 
purta- 

aseme-
,plasei*  n-

un arbitru și un reprezentant al na
țiunii respective. Acesta va avea cu 
el maximum patru biciclete și diferite 
scule necesare 
mecanice. El 
cit să acorde 
gâturilor din 
face pe baza
chipele participante la 
km contra-cronometru

Cea de a doua probă de fond este 
cursa individuală, care are loc la 30 
august, ora 9, pe circuitul de la Grotta- 
rossa. Numărul maxim de participants 
din fiecare țară este de 4. Un tur al 
acestui circuit măsoară 14,615 Km. El 
este Înscris pe Via Flaminia, via Grot- 
tarossa și via Cassia — plecarea și so
sirea avînd Ioc pe via Flaminia. Par- 
ticipanții vor avea de parcurs 175,380 
km. Alergătorii prezenți la start vor 
fi grupați pe națiuni Bicicletele 
buie să aibă pe cadru numărul
concurs pe care-1 vor fixa organiza
torii. De-a lungul acestui parcurs vor 
fi amenajate trei posturi de ajutor ma
terial ; 100 m de la plecare, la 4.700 m 
și Ia 0.300 m. Ea aceste posturi cicliș
tii au 
leurile 
pistă, 
cîte 5
- vor
cazul unei busculade să ofere cicliști
lor ale căror biciclete s-au defectat al
tele pentru ca aceștia să poată con
tinua cursa. Cei care vor folosi aceste 
biciclete au datoria ca la primul post 
de ajutor material să le 
ia altele de la antrenorii 
șl băutură se poate lua 
postul nr. 1 (cel de la 100
care). Intre concurenții din aceeași ța
ră este permis ajutorul reciproc Cla
samentul final al întrecerii se face pe 
baza ordinii trecerii liniei de sosire.

trc- 
de

deplini
dine, informații etc.). Timpul 
va fi marcat la trecerea celui 
treilea concurent. Este interzisă 
rea maieurilor de mătase. De 
nea este interzisă folosirea
nei alte echipe. Ajutorul material și 
alimentația 
concurenții 
rii neavînd 
la persoane 
sau 
i-ar 
tei.
afla

voie să schimbe bicicletele, ba- 
etc. Sînt, interzise bicicletele de 

Trei camionete - avînd fiecare 
biciclete de diferite dimenslur.1 
urmări concurenții pentru ca în

este permisă numit intre 
aceleiași echipe, alergăto- 
vole să primească nici de 
aflate pe traseu mlncare 
șl nici diferite lucruri carebăutură

putea ajuta Ia repararea biclcle- 
în spatele fiecărei echipe se va 
o mașină în care var lua loc

predea și sA 
lor. Mincare 

numai de la 
m de la pÎn



Pregătiri pentru
ȘTIINTA CRAIOVA A CUCERIT 

„CUPA EXPRES OLIMPIC"
CRAIOVA 1 (prin telefon). Con

siliul orășenesc U.C.F.S. Craiova în 
colaborare cu I. S. Loto-Pronosport 
a organizat „Cupa Expres Olimpic" 
la fotbal. Finala, disputată duminică 
în prezenta a 3,500 spectatori, a opus 
echipele Știința Craiova și C. S. Cra
iova. Avînd un atac mai eficace, stu
denții au cîștigat cu 3—1 (1 — 1), go
lurile fiind înscrise de Popa (2) și 
Pană. Pentru C.S, Craiova a marcat 
Bratii.
STEAGUL ROȘU ORAȘUL STALIN 
—S.N.M. CONSTANȚA 7—2 (3—1)

ORAȘUL STALIN, (prin telefon). 
Peste 3000 de spectatori au urmărit 
întîlnirea dintre Steagul roșu din locali
tate și echipa de categoria B, S.N.M. 
Co-nstanța. Echipa locală, jueînd fără 
Fusul an, Cojocarii și Gane, a arătat o 
formă mulțumitoare pentru stadiul ac
iuai de pregătire. S-a remarcat în spe
cial aripa dreaptă Hașoti-Se redai, în 
mare vervă de joe. S.N.M. a jucat cu
rat în cînip. dar a fost ineficace în fața 
porții. Autorii golurilor : Seredai (roin. 
49, 57, 82, 89), Meszaroș (min. 22, 35 ) și 
Hașoti (min. 6) respectiv Ionescu (min. 
10) și Peftiță (min. 51).

Arbitrul P. Badea (Or Stalin) a con
dus următoarele formații : Steagul ro
șu : Ghiță (Cerneanu) — Zbîrcea. Za- 
haria, Bîrsan—Hidișan. Badge ti—Hașo
ti, Seredai, Meszaroș (Proca), Campo 
(Meszaroș), David.

„Nervii” nu
Fotbalul este, uneori, și un joc al 

nervilor. Și în viitoarea unei partide 
decisive de campionat, se poate în- 
tîrnpla ca tensiunea să ajungă la 
punctul maxim. Tot attt de adevărat 
este insă și faptul că fotbalistul tre
buie întotdeauna să-și țină în frîu... 
nervii, să-și controleze ținuta pe te
ren. Aceasta este valabil în orice 
împrejurări, cu atît mai mult într-o 
confruntare amicală cum a fost și cea 
de la Constanța între Farul și C.C.A.

Ne referim la această partidă ami
cală deoarece — după cum ne-a re
latat corespondentul nostru I. Vulcan 
— ’ în t mpiil desfășurării jocului, 
maestrul sportului 1. Voinescu, cunos
cut și apreciat de publicul constăn- 
țean, a avut o comportare inadmisi
bilă față de arbitrul jocului și față 
de spectatori. Voinescu și-a pierdut 
calmul în primele minute ale parti
dei, cînd un jucător de la Fanți după 
ce fusese .fluierat" în ofsaid și-a per
mis să trimită mingea în plasă... In 
repriza a doua, la o lovitură liberă 
dictată în favoarea echipei C.C.A. o 
parte dintre spectatori a începui să 
protesteze. Voinescu iarăși nu și-a 
putut stăpîni nervii: în loc să dea 
mingea coechipierului său pentru a 
se executa lovitura liberă, a trimis-oastăzi: Închiderea vInzării biletelor

„Evenimentul nr. 1“ al zilei îl con
stituie închiderea vînzării biletelor Ex
pres Olimnic prin agențiile Loto-Pro
nosport. Pînă la miezul nopții mai 

■ în urma trierii variantelor depuse
* la concursul Pronosport nr. .31 din 
» 31 iulie, au fost stabilite următoa- 
ș rele rezultate provizorii:
) 33,90 variante cu 12 rezultate
J exacte.
' 737,G0 variante cu 11 rezultate
> exacte.
* 5912,90 variante cu 10 rezultate 
‘ exacte.
t

puteți cumpăra biletele „Expres Olim
pic" care vă oferă încă trei șanse de 
premiere :

h — La concursul Pronoexpres de 
mîine — 3 august — cînd se vor dis
tribui, suplimentar, posesorilor de bilete 
„Expres Olimpic", participant! la acest 
concurs, 67 de premii în valoare de 
100.000 lei.

2. — La marea tragere „Expres 
Olimpic" din ziua de 7 august cînd 
se vor atribui peste 10.000 de premii 
în valoare de peste 2.000.000 lei.

3. — La concursurile Pronosport din 
14, 21 și 28 august cînd posesorilor 
de bilete Expres Olimpic, care nu au 
ciștigat la tragerea din 7 august, li 
se acordă premii în bani în valoare di 
250.000 lei.

.Multiple și importante posibilități 
de premiere prin biletele Expres Olim
pic vă stau așadar la dispoziție. 
Nu pierdeți prilejul de a obține un

★
SPORTUL POPULAR

Pag. a 6-a, Nr. 3659

noul campionat
S.NJM. : Guțulica (Barta) — Mihai, 

Antoniatis, Nicoară — Procriste, Jar- 
nea — Peftiță, Ionescu (Masuri), Șei
tan, Busegeanu, Mocanii (Moroianu).

V. Secăreanu-coresp.

RULMENTUL ORAȘUL STALIN — 
DINAMO BUCUREȘTI 1—6 (0—4)

Formația bucureșteană Dinamo a Sus
ținut un reușit joc de antrename* *-i  în 
compania echipei Rulmentul Orașul 
Stalin. Cu acest prilej dinamoviștii au 
verificat cîteva elemente tinere care 
au dat satisfacțe. Autorii golurilor : 
V. Anghel (min. 31, 38). Eftimie (min. 
48). Ene I (min. 49), Țîrcovnicu (min. 
40), Selymesi (min. 34) respectiv Ia- 
cob (min. 66 din 11 ra).

niri, dorința de afirmare a echipelor 
recent promovate, ambiția formațiilor 
de renume de a-și menține prestigiul 
fac din fiecare meci de campionat o 
întrecere echilibrată, deschisă oricărui 
rezultat. Este cazul unor partide ca 
Vasas—MT.K. —■ un mecî de tradiție 
al fotbalului maghiar — Ujpest—Ta- 
tabanya — întrecerea dintre atacul 
campioanei și Grosics — sau Elektro- 
mos—Oroszlany, ca să nu cităm decît 
trei dintre meciurile programului con
cursului Pronosport din 7 august.

★
Tragerea la sorți pentru fondul su

plimentar Pronosport (200.000 lei) din 
luna iulie are loc astăzi la ora 9 la

In fruntea listei de premii 
„Expres Olimpic":

10 CĂLĂTORII LA JOCURILE 
OLIMPICE DE LA ROMA

agenția centrală Loto-Pronosport din 
Calea Victoriei 9.

Tragerea Pronoexpres de mîine 3 
august are loc la Vasile Roaită.

Rubrică redactată de I. S. Loto-Pro
nosport. a

Opt orașe ale țării au găzduit la 
sfirșitul săptămtnil trecute interesan
tele Întreceri de baschet din cadrul 
fazei de zona a campionatelor feminin 
și masculin de calificare in categoria A. 
In general, disputele au oferit specta
cole pasionante, fiecare formație luptind 
din toate puterile pentru a cuceri 
primul loc, care aducea calificarea in 
finalele campionatelor. Petrolul Ploeștl, 
Școala sportivă de elevi din Arad, 
C.S.M. Rădăuți și Voința Oradea, la 
fete, Petrolul Ploești, Știința Craiova* 
Voința Tg. Mureș și C.S.M. Galați, la 
băieți, își vor disputa intre 3—11 septem
brie și respectiv intre 15-18 septembrie 
turneele finale, urmind ca echipele cla
sate pe primele două locuri să parti
cipe din toamna acestui an in cate
goria A. Iată acum rezultatele și cilyva 
amănunte asupra desfășurării fazei de 
zonă.

FEMININ. ORADEA: Echipa Clubului 
sportiv școlar din Cluj nu s-a prezentat, 
astfel că turneul s-a desfășurat între for
mațiile Voința Oradea, Victoria Bucu
rești, Voința Gheorghieni și C.S.M. 
Baia Mare. Rezultate : Voința Gheor
ghieni- C.S.M. Baia Mare 45-15, Voința 
Oradea—Victoria București 35—37, Victoria 
București—C.S.M. Baia Mare SI—36, Vo
ința Oradea—Voința Gheorghieni 56—54* 
Voința Oradea—C.S.M. Baia Mare 41-24* 
Victoria București—Voința Gheorghieni 
43-35. Clasament: 1. VOINȚA ORADEA*
2. Victoria București, 3. Voința Gheor
ghieni, 4. C.S.M. Baia Mare. (Ilie Ghișa- 
coresp. reg.).

DEVA: Dacă nu s-ar fl prezentat
doar cu 7 jucătoare poate că echipa 
din Rm. Vilcea s-ar fi calificat. Așa 
insă, in meciul decisiv echipa școlii 
sportive de elevi din Arad a învins for
mația Școiii sportive de elevi din Rm. 
Vilcea cu 35—27 și s-a calificat, celelalte 
rezultate: S.S.E. Arad—S.S.E. Craiova 
43-26, S.S.E. Rm.-S.SE. Craiova 35-27. 
Clasamentul : 1. S.S.E. ARAD, 2. S.S.E. 
Rm, Vilcea* 3. S.S.E, Craiova. (Gh. Cio- 
ranu-coresp.).

IAȘI : Deși nu s-a ridicat la nivelul 
așteptărilor Întrecerile au fost intere
sante și de bună calitate. Rezultate: 
C.S.M. Rădăuți—Unirea Biriad 56-32, U- 
nirea Bîrlad—Voința Bacău 32—31, C.S.M. 
Rădăuți—Voința Bacău 56—42. clasament :
1. C.S.M. RĂDĂUȚI, 2. Unirea Biriad*
3. Voința Bacău. Cele mai bune jucă
toare: Lucia Doroftei șl Aurica Tecleanu, 
ambele de la C.S.M. Rădăuți, subliniem 
că echipa Știința Galați nu s-a pre
zentat la această fază. (P. Codrea și Gh. 
Vasiliu-eoresp.).

GIURGIU : Petrolul Ploiești a câștigat 
la diferență toate jocurile, califieîndu-se 
fără emoții pentru finală. Rezultate : 
Petrolul Ploiești—S.S.E. Constanța 44-23, 
Dinamo Sibiu—Cetatea Giurgiu 62—19 ; 
Dinamo-S.S.E. 43-23, Petrolul-Cetatea

Dinamoviștii au folosit următorul 
lot : Cosma (Uțu) — Ene, I. Motroc, 
Panait — V. Alexandru. Marinescu 
(Matei) — V. Anghel, Țîrcovnicu, Fră
ții ă (Staudt), Eftimie (Frățilă), Sely
mesi.

TRACTORUL ORAȘUL STALIN— 
PRECIZIA SACELE 10—0 (2—0)
Echipa de categoria B Tractorul a 

folosit o echipă reîmprospătată cu ju
cători din campionatul regional. Au 
marcat : Popa (5),. Nemeș, Vatani. Si
ma, Petrea, Clinciu. Iată formația echi
pei Traetorul : Oană (Papuc) — Păun, 
Vlad, Moarcăș — Cicerone (Văearu), 
Papuc (Clinciu) — Binder (Petrea), 
Roșea, Nemeș (Popa), Vatani (Lazaro*  
viei), Zangor (Sima).

Gh. Măzgăreanu-coresp.

sînt o scuză
(drept „răzbunare"...) în tribună și 
a început să gesticuleze. Fiind che
mat, spre a i se face observație, de 
către arbitrul Zaharia Drăghici, el nu 
s-a conformat, contmuind să protes
teze. Eliminat din joc, Voinescu a pă
răsit terenul doar după îndelungatele 
insistențe ale căpitanului de echipă 
și ale antrenorului St Onisie. Traian 
Ivănescu, coechipierul lui Voinescu, 
de asemenea a nesocotit bunul simț 
și a avut o atitudine nejustă față de 
publicul spectator...

Ce părere are conducerea clubului 
C.C.A. despre atitudinea celor doi 
fotbaliști ? Faptul este eu atrt mai 
surprinzător cu cît echipa militară în 
tot cursul campionatului trecut s-a 
dovedit, în general, a fi una dintre 
cele mai disciplinate formații. La ce 
ne putem aștepta în meciurile de 
campionat dacă unii jucători își per
mit asemenea acte de indisciplină in
tr-un meci amical ?

Conducerea clubului C.G.A. trebuie 
să analizeze cu răspundere comporta
rea lui Voinescu și Ivănescu în timpul 
meciului de la Constanța și să ia 
măsurile cuvenite. Aceasta o cere mo
rala sportivă, respectul față de pubb- 
cuî spectator, respect ce-1 datorează 
fără rezerve fotbaliștii noștri.

premiu de valoare, cumpărîndti-vă cît 
mai multe bilete Expres Olimpic!

Marea tragere Expres Olimpic va 
avea Ioc la București, în ziua de 7 
august, începînd de la ora 17. Tra
gerea se va desfășura la Arenele Li
bertății și va fi urmată de un program 
artistic.

★
Tot astăzi este ultima 

puteți depune buletinele
zi cînd mai 
pentru con-

Ugonosport
cursul Pronoexpres de mîine 3 august. 
Concursul Pronoexpres de la 27 iulie 
a oferit premii importante, începînd 
cu cele 5 variante de la categoria 1,

2.750.000 LEI
Aceasta este valoarea totală a 

premiilor acordate prin „Expresul 
Olimpic".

a cîte 15.695 lei. Tn plus, posesorii 
biletelor Expres Olimpic prezenți la 
concursul de mîine, pot obține impor
tante premii în obiecte (motociclete, 
scutere, motorete, aparate radio etc.) 
dacă participă la concursul Prono
expres.

Vă amintim de asemenea că este 
bine să vă procurați azi buletinele- 
abonament la Pronoexpres pe luna au
gust. Buletinele-abonament Pronoex
pres au obținut rezultate foarte fru
moase la ultimele concursuri, dovedin- 
du-și avantajele.

O nouă competiție de lung kilometraj:

8*14  august: „Cupa UCECOM’”

Din nou cicliștii fondiști vor porni împreună la drum cu prilejul „Cu
pei UCECOM". In fotografie un aspect din timpul unei curse de lung 
kilometraj.

La începutul săptămînii viitoare 
cicliștii fondiști vor lua startul în cea 
mai mare cursă de lung kilometraj 
desfășurată pînă acum în actualul 
sezon. Este vorba de cea de a V-a 
ediție a cursei cicliste dotate cu tro
feul „Cupa UCECOM" care măsoară 
aproape 700 km împărțiți în 6 etape 
după cum urmează: etapa I-a, 8. 
VIII a București-Urziceni-Buzău 126

Faza orășenească 
a campionatului republican 

de fond
Comisia de specialitate din Bucu

rești a organizat duminică pe șoseaua 
București-OItenița faza orășenească 
a campionatului republican de fond, 
la care au participat circa 100 de se
niori și juntori. fată rezultatele înre
gistrate: seniori: (116 km) l.C. Moi- 
ceanu (Victoria) 3 h 21 :26, 2. C.
Baciu (Victoria) același timp, 3. M- 
Dumitrescu (Constructorul) 3 h 23:00,
4. D. Munteanu (Victoria) 3 h 23:42,
5. I. Constantinescu (C.P.B.) același 
timp. Juniori cat. I: C. Popescu 
(Școala sportivă Constructorul). Ju
niori cat. 11-a: M. Deak (Dinamo).

In completarea programului s-au 
mai desfășurat întreceri rezervate po
sesorilor de biciclete semicurse și 
oraș. La biciclete semicurse victoria 
a revenit alergătorului D. Matei 
(Constructorul) iar la biciclete oraș 
tînărului A. Scoabă (C.C.A.).

Campionatul feminin nu s-a putut 
ține din lipsă de concurente. La star
tul competiției s-au prezentat doar 
două alergătoare de la clubul spor
tiv Dinamo. Celelalte alergătoare din 
Capitală au absentat nemotivat.

„EXPRES OLIMPIC”!
Programul concursului Pronosport 

de duminică este alcătuit numai din 
meciuri de campionat din R. P. Un
gară. Miza importantă a fiecărei întîl-

93 MOTOCIGLETE, SCUTERE, 
Șf MOTORETE vor fi acordate la 
marea tragere Expres Olimpic din 
7 august. 

km.; etapa a II-a, 9. VIII: Buzău- 
Brăila 100 km; etapa a IlI-a, 10 au
gust Brăila-Buzău 100 km; etapa a 
IV-a, 11 august: Buzău-Ploești-Si- 
naia 130 km ; 12 august: zi de odih
nă ; etapa a V-a, 13 august: Sinaia- 
Orașul Stalin-Sinaia 90 km; etapa 
a Vl-a, 14 august: Sinaia-București 
125 km.

La această competiție participă 
alergători fruntași — printre care și 
componenții reprezentativei R. P. Ro- 
mîne, care a evoluat în „Turul Iugo
slaviei" — precum și un mare număr 
de tinere elemente afirmate cu prile
jul „Cursei Scînteii". Aceștia împre
ună cu colegii lor mai experimentați 
s-au antrenat intens în ultima vreme, 
avînd o comportare lăudabilă în con
cursurile locale organizate aproape 
în fiecare duminică în cele mai im
portante centre ale țării. Aceste pre
gătiri și în plus faptul că traseul 
cursei este în majoritate plat, ne în
dreptățesc să sperăm că vom asista 
la o întrecere foarte rapidă. Regula
mentul competiției prevede clasamen
te individuale și pe echipe (formate 
din cîte 5 alergători) plus un clasa
ment al celor mai buni sprinteri. în
scrierile echipelor se fac la oficiul de 
cultură fizică și sport din UCECOM.

AU FOST DESEMNATE 
CAMPIONATELOR DE

FINALISTELE 
CALIFICARE

între 5-7 august în Capitală
Finalele campionatelor 

republicane pe echipe 
și individual

Campionatul republican de popica 
pe echipe a ajuns la ultima fază. Viri 
neri la ora 14 vor începe în Capitală 
întrecerile celor 6 formații feminine 
calificate în finala acestei competiții 
iar între 10—14 august își vor dis-: 
pută întîietatea pentru cucerirea titlu
lui echipele masculine. Reamintim că 
în urma rezultatelor înregistrate în 
ultima etapă a fazei interregionale 
s-au calificat în finala de la Bucu
rești următoarele echipe : FEMININ i 
Voința Sibiu, Unirea Azuga, Con
structorul București, Electrica Arad,- 
Rapid București și Voința Timișoara. 
MASCULIN : Unirea Roman, Voința 
Cluj, Metrom Orașul Stalin, Con
structorul Pitești, Olimpia Reșița șr 
Industria locală Baia Mare.

Întrecerile feminine și masculine 
vor fi găzduite de noua arenă cu 
două piste a fabricii de ciment din 
Bd. Muncii. Echipele sînt formate din 
cîte 6 jucătoare și tot atîția jucători 
care vor concura la proba clasică de 
100 bile mixte și respectiv 200 bile 
mixte.

In ultima zi a finalelor vor avea 
loc și disputele pentru desemnarea 
campioanei și campionului R.P.R. pe 
anul 1960. La ultimele confruntări 
ale campionatului republican indivi-i 
dual din acest an vor participa spor
tivii clasați pe primele 10 locuri în 
cele două clasamente individuale 
(masculin și feminin) din finala cam
pionatului pe echipe plus o serie de 
jucătoare și jucători invitați de F.R.P^ 
în urma rezultatelor realizate în faza 
orășenească. Pentru întrecerile de 
duminică au îndeplinit baremul cerut 
de federație următoarele jucătoare i 
Maria Stanca (Reșița), Margareta 
Kelemen (Cluj), Ileana Gyarfas 
(Cluj), Rozalia Vereș (Tg. Secuesc), 
Ana Nedelescu (Ploești), Ileana 
Antal, Florica Biru (Constanța), 
Ecaterina Wentzeâ (Constanța) ș. a. 
Campioana țării va fi desemnată în 
proba clasică de 100 bile mixte, tot 
pe arena Cimentul.

iF
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«9-24. Cetatea-S.S.E. J3-36, PetroluM 
Dinamo 47-35. Clasament : 1. PETROLUL 
PLOIEȘTI, 2. Dinamo Sibiu, 3. Școala 
sportivă de elevi Constanța, 4. cetatea 
Giurgiu.

MASCULIN. PLOIEȘTI : După trei zlla 
de întreceri viu disputate Petrolul Plo
iești a izbutit să se califice pentru 
finală, deși in ultima zi a pierdut un 
meci în prelungiri. Rezultate : politeh
nica Orașul Stalin—Voința Rm. VUoea 
62—52, Petrolul Ploiești—Farul Constanța 
52-43, Farul—Voința 57-43, Petrolul-Po- 
litehnlca 59-57, Voința-Pctrolul 59-5» 
(28-25 i 54-54), Polltehnica-Farui 61-55. 
Clasament: 1. petrolul ploiești, 2. 
PoUtehnica Orașul Stalin, Farul Con
stanța, Voința Rm. Vilcea. (Amalia 
Kreiss-coresp.).

CRAIOVA : Terenul „7 Noiembrie- a 
găzduit în nocturnă întrecerile etapei 
de zonă, cîștigată detașat de formația 
locală Știința. Rezultate : Știința Craiova- 
Constructorul Arad 79-50, Știința—Sănă
tatea Roșiorii de Vede 120-36, Construc
torul—Sănătatea 58—48. Clasament : 1.
ȘTIINȚA CRAIOVA, 2. Constructorul 
Arad, 3. Sănătatea Roșiorii de Vede. 
(V. Pain-coresp.).

GALAȚI: Deoarece echipa A.S.A.
Bacău nu s-a putut prezenta (participa 
la Spartachiada militară de la Con
stanța), turneul fazei de zonă s-a dis
putat între trei echipe, înregistrîndu-se 
următoarele rezultate : C.S.M. Galați-- 
Țesătura Iași 47-45, C.S.M. Galati-C S.M. ' 
Rădăuți 84-41, Țesătura lași-C.S.M. Ră-1 
dăuți 62—47. Clasament : 1. C.S.M. Galați, <
2. Țesătura Iași, 3. C.S.M. Rădăuți. (A. 
Schenkman-coresp.).

SATU MARE: Tribunele terenului 
Voința din localitate au fost arhipline 
în cele cinci zile cit au durat Întrecerile . 
etapei de zonă. Meciurile au fost foarte 
disputate oferind spectacole frumoase. 
Turneul s-a încheiat cu o surpriză : fa
vorita, formația bucureșteană S.P.C., a 
fost învinsă de Voința Tg. Mureș și s-a 
clasat pe locul doi, primul loc revenind < 
mureșenilor. Rezultate : voința Oradea- ’ 
Voința Tg. Mureș 57-52, S.P.C. Bucu
rești- C.S.M. Cluj 65-58, Voința Satu 1 
Mare—C.S.M. Cluj 75-82, S.P.C.-Voința I 
Oradea 70-56, Voința Oradea-C.S.M. cluj j 
84—63, Voința Tg. Mureș-Voința Satu 1 
Mare 50-42, Voința Satu Mare-S.P.C. 
59-71*  C.S.M Cluj-Voința Tg. Mureș I 
56-65, Voința Tg. Mureș-S.P.C. 53-45. : 
Voința Satu Maro - Voința Oradea 1 2 3 
81-72. Clasament : 1. VOINȚA TG.
MUREȘ, 2. S.P.C. București, 3 Voința 
Oradea, 4. C.S.M. Cluj, 5. Voința Satu 
Mare. Cel mal buni jucători : Lengyel*  
Kary (Voința Tg. Mureș), Spiridon, Ră- 
ducanu (SÎP.C.), Beretzki (Voința O- 
radea), Szabo, Gill (C.S.M. Cluj), Kauf
man, Iacob (Voința Satu Mare). (Mihai 
Dumitrașcu-coresp.)V j__v r
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„CUPA ELIBERĂRII"
• Echipele regiunilor Pitești,

0 frumoasă demonstrație sportivă: 
Spartacbiada militară de vară

Primele întâlniri în cadrul compe
tiției datată cu „Gupa Eliberării" la 
care participă echipe selecționate ale 
tuturor regiunilor țării s-au desfășu
rat sîmbătă și au continuat duminică, 
atrăgând la stadioanele unde au avut 
loc un mare număr de spectatori. La 
Giurgiu, de pildă, peste 2000 de ama
tori ai boxului au ținut să fie pre
zervi la primele întreceri din cadrul 
acestei importante competiții. Nu a- 
celași interes s-a observat însă din 
partea unora dintre boxeri, care s-au 
■prezentat slab pregătiți. Echipele re
giunilor Oradea, Iași, Baia Atare și 
București nu au reușit să servească o 
replică corespunzătoare adversarilor 
lor, înregistrîndu-se multe abando
nuri și neprezentări.

La Giurgiu, formația regiunii Bucu
rești a pierdut net în fața puternicii 
echipe a regiunii Craiova, câștigătoa
rea de anul trecut a competiției. Sco
rul de 18—2 în favoarea boxerilor 
craioveni ne scutește, credem, de ori
ce comentarii.

Cu un scor mare au cîștigat și 
pugiliștii regiunii Cluj în fața celor

T ui'ne id olimpicilor
Ultima verificare a boxerilor din 

Iotul olimpic înainte de plecarea la 
J. O. se va face săptămîna aceasta, 
cînd „olimpicii" vor efectua un mic 
turneu prin regiunea Pitești. După 
cum am mai anunțat, prima reuniune 
va avea loc astă-seară la Slatina, 
urmind ca celelalte două să se des
fășoare joi (la Cîmpulung Muscel) 
și sîmbătă (la Pitești). Cu acest pri
lej, amatorii sportului cu mănuși din 
ceie trei orașe din reg. Pitești vor avea 
prilejul de a vedea la lucru pe unii 
dintre cei mai buni boxeri ai țării 
la ora actuală, care de la 25 august 
vor reprezenta patria noastră la ma
rea confruntare pugilistică de la Ro
ma. Pe ringurile de la Slatina, Cîm
pulung Muscel și Pitești vor evolua 
Mircea Dobrescu, Puiu Nicolae, Con
stantin Gheorghiu, Iosif Mihalic, Va
sile Neagu, Nicolae Stoenescu, Ion 
Monea, Gheorghe Negrea și Vasile 
Mariuțan. Demn de subliniat este
aptul că, prin grija federației de 

uox, olimpicii vor avea ca adversari 
boxeri de „primă rriînă". ca Ludovic 
Ambruș, Constantin Popa, Florea Ilie, 
Ovidiu Baciu. Mihai Gheorghioni ș. 
a. astfel calitatea întîlnirilor 
asigurată.

Ploești, Stalin și oraș București 
- etapa a doua

din Baia Mare: 17—3. Clujenii au 
iăsait o bună impresie datorită boxu
lui combativ și tehnic pe care l-au 
prestat. REZULTATE TEHNICE: E. 
Oliioreanu (C) cîștigă fără adversar; 
A. Verdeș (C) b.p. I. Costin (B.M.); 
St. Vituș (C) b. K.O.D. Filip (B.M.); 
G. Simonca (C) b.K.O. Gh. Dărăban 

V. Mîrza (O) b.desc. Șt.
; ; Fr. SzJagi (B.M.) 

u..p. zi. uaJaș (C) ; I. Botezau (C) 
b.p.C. Nagy (B.M.) ; Ghirșik A. (C) 
meci nul cu I. Cotoca (B.M.) ; E. 
Ioanovici (C) cîștigă fără adversar; 
V. Teglas (0) b.p. Z. Suveg (B.M.) 

Surprinzător de slab s-au prezentat 
boxerii din regiunea Oradea, care au 
cedat la scor celor din regiunea Ti
mișoara : 2—18. Gînd afirmăm aceas
ta ne gîndim la faptul că nil mai 
departe de anul trecut, orădenii au 
înregistrat un frumos salt, spre un 
box de calitate. In această competi
ție însă boxerii orădeni au călcat 
cu stîngul. Iată rezultatele tehnice: 
Ciucă (T) cîștigă prin neprezentare 
la C. Gui (O) ; E. Moldoveanu (T) 
b.p. L. Varga (O) ; A. Nagy (T) 
b.p. 1. Nuțiu (O) ; I. Bara (T) bm. 
Gh. Gheorghiță (O) ; V. Martdriș (T) 
cîștigă prin neprezentarea adversaru
lui ; Fr. Pazmani (!) b.p. N. Bagoș 
(O) : N. Picior (T) b.p. I. Nyri (O); 

St. Mascovescu (T) b.ab. Petric (O) ; 
Gh. Simion (T) b.p. I. Jirca (O) ; 
Oct. Cioloca (O) b.ao. Filip Dan (T).

La Iași — ne informează cores
pondenții Gh. Vasi'liu și P. Codrea — 
localnicii nu au avut reprezentanți la 
4 categorii, pierzînd astfel automat 
8 puncte. In meciurile pe care le-au 
susținut însă, boxerii regiunii Iași au 
opus o dîrză rezistență puternicii for
mații galățene, cîștigînd un meci și 
realizînd trei rezultate de egalitate. 
Finalmente, victoria a revenit

au cîștigat detașat * Sîmbătă

(B.M.) ;
Osoma (B.M.) ; 
b.p. A. Balaș (

forma-

ției regiimii Galați, cu scorul de 15-5. 
REZULTATE “......“ " ~
Dima (Iași) meci nul cu C. Turcu 
(G) ; cocoș : V. Mahu (I) meci nui 
cu P. Pavel (G); pană: N. Popa 
(G) b.p. C. Paznicii (I) ; semiușoa- 
ră: Gil. Vieru (I) b.p. D. Boiangiu 
(G) ; ușoară: Gh. Burdujan (I) meci 
nul cu M Ioniță (G) ; semiimijlocie : 
V. Bogoi (G) b.p. Gr. Verepceanu 
(I)-
• La Câmpulung, după cum rela

tam în ziarul nostru de ieri, întâlnirea 
dintre echipele regiunilor Pitești și 
Constanța a fast cîștigală detașat de 
piteșterii. Faptul a produs surpriză, 
deoarece boxerii din regiunea Con
stanța ne obișnuiseră cu rezultate și 
comportări frumoase. ........... ~ '
Epureanu 
cest meci — ne spunea ieri că „con- 
stăn,tenii au fost de nerecunoscut. La 
Cîmpulung Muscel publicul a fost en
tuziast dar organizatorii nu s-au 
achitat așa cam era de așteptat, de 
sarcina de a oferi partidei cele mai 
bune condiții de desfășurare. Ringul 
a fost instalat PE PAMÎNT (!), ceea 
ce este cu totul neregulaimentar. Cu 
prilejul întâlnirii de ia Cîmpulung 
Muscel, o foarte bună impresie au 
lăsat tinerii arbitri judecători V. Dia
conii (Slatina), dr. ~ ~
(Constanța) și M. 
iova)".

Etapa a doua a 
va avea loc la 6 august. Ieri dimi
neață, la federația 
desfășurat 
rilor din cadrul acestei etape. Vor 
avea loc ---- ------- '*  — -■
echipe de 
rești; reg.
Galați; 
orașe vor fi gazdă.

TEHNICE: muscă: Gh-

Arbitrul Petre 
delegat general la a- 

ne spunea ieri că ----

C. Paraschivescu
Voiculescu (Cra-

„Cupei Eliberării"

tragerea
de specialitate s-a 
la sorți a mec iu-

următoarele întîlniri între 
regiune : Cluj—oraș Bucu- 

Stalin—Pitești; Ploești— 
Craiova—Timișoara. Primele

CONSTANȚA 31 (prin telefon). Sta
dionul „1 Mai“ a cunoscut duminică 
după-amiază un eveniment deosebit: 
deschiderea celei de a 13-a ediții a 
Spartachiadei militare de vară. Peste 
30.000 de spectatori, oameni ai muncii 
din orașul și regiunea Constanța, ală
turi de cei veniți la odihnă pe litoral, 
au ținut să asiste la deschiderea fes
tivă.

Gorniștii anunță începerea festivită
ților. fn sunetele fanfarei militare, în
cepe parada sportivilor. In pas vioi 
și cadențat trec rînd pe rînd stegari, 
sportivi ai • loturilor participante, ar
bitri.

Prima probă a zilei a fost ștafeta 
4x100 m. Luînd un start bun, repre
zentanții lotului A.S.A. Bacău conduc 
pînă la schimbul 3. Pe ultima parte a 
cursei însă, reprezentantul A.S.A. Ma
rina sprintează irezistibil și echipa sa 
cîștigă proba în timpul de 45,3 sec. 
Pe locul 2. A.S.A. Bacău 45,4, iar pe 
locul 3. A.S.A. Cluj 45,5.

Apoi a avut loc proba de 800 m 
plat. Rezultatele: 1. Vasile Sereden-
ciuc (A.S.A. Marina) 2:02,1; 2. Paul 
Petre (A.S.A. Bacău) 2:02,3; 3. Ion 
Dăndărău (A.S.A. Cluj) 2:02,4.

Proba de 5.000 m plat a fost de la 
început pasionantă prin lupta dîrză 
care s-a dat pentru locurile fruntașe. 
Iată primii trei clasați: 1. Cornel 
Pop (A.S.A. Cluj) 15:55,1; 2. Zamfir 
life (A.S.A. Cluj) 16:09,7; 3. C. Che- 
lărescu (A.S.A. Bacău) 16:54,0.

La ștafeta militară cu caracter apli
cativ, cei 30.000 de spectatori au ad
mirat și au aplaudat frenetic măies
tria și buna pregătire a concurenților. 
Aceștia au avut de întîmpinat pe oar- 
curs diferite obstacole printre care: 
trecerea. peste o bîrnă, urcarea pe frîn- 
ghie, tunelul etc. Pînă la urmă spor
tivii de la A.S.A. Bacău s-au dovedit 
cei mai buni și au ocupat primul loc.

de cei de la A.S.A. Ma-
Cluj, A.S.A. GrănicenijL

fiind urmați
rina, A.S.A.
și A.S.A. Orașul" Stalin.

G. GOLDENBERG-coresp.

Sîmbătă s-au desfășurat meciurile 
de calificare la box. In primele între
ceri au ieșit învingători următorii pu- 
giliști: N. Eremia (Marina), C. Si- 
mion (Or. Stalin), E. Galea (Bacău), 
Fr. Suciu (Grănicerul), M. Cârcimaru 
(Bacău), D. Emi (Or. Stalin), M. Mi- 
rea (Marina), A. Petinschi (Bacău), 
I. Leow (Marina), Al. Izvoreanu 
(Grănicerul), P. Curuntui (Bacău), 
D. Răgălie (Marina), St. Aurică (Ma
rina), Gh. Angliei (Or. Stalin) și G. 
'r;'- (Oluj).

baschet s-au înregistrat urmă- 
rezulfate : ......................

Tilea
La

toarele rezultate: (sîmbătă) A.S.A. 
Cluj—A.S.A. Grănicerul 56-42 (27-23), 
A.S.A. Marina—A.S.A. Bacău 53-50 
(30-25); (luni) A.S.A. Bacău—A.S.A. 
Cluj 55-49 (33-21), A.S.A. ~ '
rul—A.S.A. ~ 
(24-33).

Handbal:
A.S.A. Grănicerul 19-8 
Bacău—A.S.A. Orașul 
(8-2); (luni) A.S.A. Orașul Stalin— 
A.S.A. Grănicerul 20-8 (10-1), A.S.A. 
Marina—A.S.A. Cluj 10-6 (6-3).

Volei: (sîmbătă) A.S.A. Marina— 
A.S.A. Grănicerul 3-1, A.S.A. Bacău—: 
A.S.A. Cluj 3-1; (luni) A.S.A. Cluj— 
A.S.A. Grănicerul 
na—A.S.A. Orașul Stalin 3-0.

Fotbal: A.S.A.
A.S.A. Grănicerul 4-3 (2-1),
Bacău—A.S.A. Orașul Stalin 2-2 (0-1), 
A.S.A. Cluj—A.S.A. Grănicerul 1-0 
(1—0). A. S. A. Cluj — A.S.A. Mar 
rina 2—1 (1—1).

Orașul Stalin
Grănice-

54-52

(sîmbătă) A.S.A.
(12-0), 
Stalin

Cltij— 
A.S.A.

16-10

3-2, A.S.A. Mari-

Orașul Stalin—
A.S.A.

A început «Cupa Metalul66
MetalulSîmbătă seara, pe terenul

Dudești din Capitală, s-au desfășurat 
primele întreceri din cadrul compe
tiției pugilistice „Cupa Metalul" orga
nizată de clubul Metalul. Meciurile 
primei reuniuni au fost urmărite de 
peste 1000 spectatori care au asistat 
la înlreceri disputate. Cele mai fru
moase întîlniri au avut loc între Șo- 
nei Grișu (C.P.B)-Al. Popescu 
(S.P-C.), Mihai Dumitrescu (Timpuri 
noi)-C. Popescu fC.P.B.). De aseme
nea s-au evidențiat: Stan Vasile 
(C.P.B), Apostol Traian (I.T.B.) și 
Mircea Protopopescu (Rapid)- Este 
condamnabilă atitudinea clubului Ra
pid și a asociației I-T.B. care nu au 
prezentat pe C. Neagu și respectiv 
Mircea Țugui. De remarcat arbitra-

idei”Un antrenor cu

jele și deciziile bune. Rezultate tehni
ce : Eliade Savu (Titanii) este între
cut la puncte de Mihai Ghindeanu 
(Rapid); Stan Vasiilc (C.P.B.) b. ab. 
r. a Il-a pe N. 1st rate; Mircea Pro- 
topopescu (Rapid) b.p. C. Bădițescu; 
AL Dobre (Semănătoarea) b.p. Tudor 
Nicolaescu (C.P.B.); Gh. Iancu (Se
mănătoarea) b.p- N. Ghiță (Titanii); 
Gh. Vasile (Semănătoarea) k.o. II C. 
Ghizdeanu; M. Dumitrescu (Timpuri 
Noi) b. ab. II C. Popescu (C. P. B.); 
Traian Apostol (I.T.B.) b.ab. II Valen
tin Zaheu; Fănică Mustață b.p. I. 
Olteanu (Metalul).

Viitoarea gală are loc astă-seară, 
la ora 19,30, pe terenul Vulcan din 
strada Samuel Vulcan (tramvaiele 3 
și 8). N. TOKACEK

JUNIORII KOȘTRJ SUSfiN NOI INTlLNIRI INTERNATIONALE
După campionatele republicane de 

juniori, tinerii noștri atleți se pregă
tesc cu asiduitate în vederea apropia
telor întîlniri internaționale. Astfel, la 
13 și 14 august echipele reprezentative 
de juniori și junioare ale R. P. Romîne 
vor întîlni echipele R. P. Bulgaria, 
întrecerea se va desfășura pe stadionul 
din orașul Ruse. O săptămîna mai 
firziu, la Constanța, va avea loc tra
diționala întîlnire triunghiulară cu 
participarea echipelor de juniori și ju
nioare ale R. P. Romîne, R. P. Polone 
și R. S. Cehoslovace. Și această com
petiție, aflată la cea de a Vi-a ediție, 
este așteptată cu viu interes.

JOCURILE BALCANICE 
BAT LA UȘĂ

Pentru atletismul balcanic anul 
are o semnificație deosebită: se

I960
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Ț plinesc 30 de ani de la instituirea ofi- 
antrenarul Incze n-a vrut să (inălcială a Jocurilor Balcanice de atletism. 
seama de acest lucru și cu primul*  întrecerile ediției a XlX-a, jubiliare, 
prilej l-a adus pe Stoica din Apalinațvor avea loc pe stadionul olimpic —

7__ 7__7._  J7__ 77 , același
care cu trei decenii în urmă a găzduit 
și primele concursuri balcanice.

In vederea acestui important

antrenorul Incze n-a vrut să țină
seama de acest lucru și cu primul-b întrecerile ediției a XlX-a

introducîndu-l în formația Mureșului*  Panatinaikos — din Atena, 
din Luduș. ,

Tovarășii de la consiliul raional-
U.C.F.S. Luduș, cu care am luat le
gătură telefonică, spun că n-au știut', 
nimic de șmecheria la care a recurs*̂  niment internațional SEGAS —

alea iu it un plan concret de măsuri, de 
pregătire a loturilor de seniori și se
nioare, din care urmează să se selec
ționeze echipele care vor lua parte la 
Jocurile Balcanice.

Pregătirile atleților noștri fruntași 
trebuie să se desfășoare la cel mai 
înalt nivel și cu toată seriozitatea, cu 
atît mai mult cu cît la Atena atlete 
și atletele noastre au de apărat vic
toriile de prestigiu cucerite anul trecut 
la București.

O etapă importantă din cadrul a- 
cestor pregătiri se va încheia prin 
concursul de verificare programat pen
tru 13 și 14 august. La acest concurs, 
care se va desfășura pe stadionul din 
Poiana Stalin, vor lua parte cei mai 
buni ............. ..atleți ai tării.

„CUPA VOINȚA"

stadionul Voința din Capitală, 
cum ne-a informat coresponden-

Mai deunăzi, un grup de cetățeni 
din Luduș, regiunea Cluj, supurați foc 
în primul rînd că la meciul de fot
bal dintre Mureșul din localitate și 
Avintul Reghin au plătit un preț cam 
piperat și în al doilea rînd că jocul 
nu făcuse de fapt... nici două parale, 
s au adresat ziarului nostru. Ca ur
mare, in numărul de joia trecută, am 
publicat -o caricatură care satiriza 
meciul cu pricina, ca și sistemul 
losit de a se 
cuvenit.

După două 
o telegramă 
sportivă Avintul Reghin, care venea 
cu o „mică" rectificare și anume că 
Avintul Reghin nu mai călcase pe 
la Luduș din... 1955- Și oamenii ce
reau rectificare prin ziar! Am mai 
citit încă o dată telegrama, ne-am ui
tat din nou și la afișul care anunța 
„mare meci de fotbal între Mureșul 
Luduș și Avintul Reghin" și, bineîn
țeles n-am mai priceput nimic. Tele
grama era clară, afișul era și el clar, 
poftim de te mai descurcă!

Pînă la urmă însă am dezlegat 
„misterul". Ce credeți că se îniîm- 
plase? Totul pornea de la o șmeche
rie a antrenorului echipei Mureșul 
din Luduș, Incze II. Acesta s-a gîn- 
dit, cunosclnd pasiunea pentru fotbal 
a celor din Luduș, că ar „merge" să 
le ciupească un leu în plus la biletul 
fj,e intrare., Dar, pentru asta trebuia

încasa alt preț decît
fo- 
ceZ

cu
asociația

zi’Ze, ne-am pomenit 
trimisă de

meci „tare". Desigur, întîhurea 
care o perfectase cu Producția din

un
Pe . .
Reghin nu era de lepădat, dar nici 
n-ar fi rupt inima tîrgului, cum se 
spune. Poți să scumpești biletul la 
un meci cu Producția din Reghin, o 
echipă din campionatul regional? Nu 
poți! Nici nu-i permis așa ceva și 
nici oamenii nu se înghesuie să-ți dea 
banii. Dar antrenorul Incze II se pare 
că se pricepe, din păcate, și la șme
cherii. A confecționat niște afișe, pe 
care în loc să scrie Producția Reghin 
a scris-.. Avintul Reghin. Parcă e 
mare diferență? Nu-i tot din Reghin?

Desigur, Avintul Reghin nu mai e 
aceeași echipă de acum cițiva ani, 
care juca în „A", alături de C.CA., 
Dinamo București, Petrolul etc. Dar, 
oricum, din „firmă" a mai rămas 
ceva, astfel că amatorii de fotbal din 
Luduș au venit zu mic cu mare la 
meci. Asta înseamnă că s-au făcut 
încasări frumoase. Cea mai bună do
vadă este că după joc ambele echipe 
au tras și un chefuleț, de la care n-a 
lipsit, firește, antrenorul Incze II. Se 
putea? Tocmai el care fusese cu... 
ideea? . v

Acum, lucrurile sini lămurite. Dar 
cu ocazia aceasta am putut-., lămuri 
și altceva. Și anume că antrenorul 
Incze II cam obișnuiește să meargă 
pe alăturea cu drumul. Astfel, deși 
comisia raională l-a sancționat pe 
fotbalistul Anton Stoica de la Viito
rul Apalifla, șuspe.ndîndu-l pe, 4 clape,

eve-
, lede-

antrenorul Incze II atît în privința, rațîa £)e atletism a Greciei — a luat 
și a prezen-ț din ț;mp toate măsurile organizatorice 
drept... Aufa-ț pentru ca întrecerile să poată cunoaște 
Să vedem ce£un deplin. In ceea ce ne pri-

: veste, Federația romînă de atletism a
GODESCU

prețului de intrare cît 
tării echipei Producția 
tul Reghin. Acum, știu! 
fac-..

JACK 
VASILE

F- Acum, n-o să mai. spună nimeni nimic i
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Pe 
după 
tul nostru N. D. Nicolae, s-au desfă
șurat duminică dimineață întrecerile 
din cadrul etapei a Il-a a concursului 
pentru copii și juniori organizat de 
clubul sportiv Voința București. La 
întreceri au luat parte peste 200 ae 
copii și juniori reprezentând cluburile 
Metalul, Rapid, C. S. Școlar, Construc
torul, Dinamo, Progresul, Voința ete. 

Iată cîteva din cele mai bune rezul
tate înregistrate cu acest prilej: COPII: 
BĂIEȚI: 60 in.: Gh. . Bărbulcscu (V) 
8,3; lungime: FI. Spornicii (V) 4,77; 
greutate: P. Ioan (P). 9,58; suliță: C. 
Ghiondea (V) 34,41; FETE: 60 m.: 

‘ f M. Matei (R) 8,6; lungime: M. Matei 
-f-(R) 4,19; greutate: E. Prodan (VJ 
t7,26; suliță: II. Moraru (V) 23.83.; 
tJUNIORI: BĂIEȚI: 80 m.: T. Cătă- 
Ț-nescu (CSS) 9,9; 300 m.: M. Cobaii 
+ (R) 41,9; FETE: 80 m.: C. Pitrop (C) 
X10,7; 200 m.: C. Pitrop ,(C) 28,1. 
T La încheierea întrecerilor clasameu- 
^tul general al „CUPEI VOINȚA" are 
-♦-următoarea înfățișare: 1. Voința 343p: 
^2. Constructorul 170 p.; 3. Rapid 149 

5. Dinamo 33 
p.; 7. Victoria 

9. Șc. sp.

-4-urmâtoarea înfățișare
X2. Constructorul 170

:p.; 4. Progresul 88 p.
p.; 6. G. S. Școlar lf

Tis p.; ~ ........... “
■♦•elevi 2
X13 p.; 8. Metalul
+ elevi 2 p.
X Salutăm inițiativa _
X astfel de concurs deschis copiilor și 
Țjuniorilor din Capitală și sugerăm șt 
Icelorlaite cluburi și asociații sportive 
Tbucureștene să ia exemplu de Ia clubul 
X Voința și să organizeze, la rîndul lor, 
fcît mat multe asemenea competiți:. 
ȚEle constituie nu numai un bun prilej 
îpentru popularizarea atletismului în 
Țrîndurile tineretului, dar, în același 
Jtimp, oferă posibilitatea depistării a 
-♦-numeroase talente, care îndrumate cu 

grijă și competență pot obține rezul
tate dintre cele mai bune. ,

organizării unui

Desen de A1ATTY, Mf- 3659

----------------------------------- —
SPORTUL POPULAR țj
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Mâine, încep la Leipzig

Campionatele mondiale de ciclism
Leipz.igul a devenit '— în aceste 

zile — centrul atenției iubitorilor spor
tului cu pedale din întreaga lume- 
Cei mai buni pistarzi — amatori și 
profesioniști — își vor disputa, timp 
de cinci zile, titlurile de camptorii 
mondiali la mai multe probe. La star
tul întrecerilor și-au anunțat partici
parea cicliști din numeroase țări cu 
tradiție în acest sport (Franța, Ita
lia. Anglia, R.S. Cehoslovacă, R.D. 
Germană ele.), precum și o serie de 
concurenți a căror ascensiune spre 
performanțele record a început cu 
puțin timp în urmă. Apoi, între 8 și 
12 august vor avea loc la Karl Marx 
Stadt campionatele de semifond, iar 
la 13 și 14 august pe circuitul 
Sachsenring (în apropiere de Karl 
Marx Stadt) campionatele lumii la 
fond.

Printre sportivii care se vor întrece 
în cadrul acestor mari competiții se 
află și reprezentanții țării noastre. La 
probele de pistă (campionatele pen
tru amatori) vor lua startul ion lo- 
niță, Vasile Oprea și Petre Tache, iar 
la campionatul mondial de fond (13 
august), rutierii Gabriel Moiceanu, 
ion Cosma, Ludovic Zanoni, Aurel 
Șelaru, Gheorghe Calcișcă și Ion Va
cile. întrecerile de la Leipzig și Sach
senring vor prilejui o justă eva
luare a forțelor care se vor întrece la 
Jocurile Olimpice de la Roma. Iată 
programul competițiilor:

lificare; viteză femei (probe elimina
torii); vif-eză bărbați (amatori) — re
calificări; viteză bărbați (profesio
niști) — recalificări; ora 19 — urmă
rire femei (sferturi de finală); urmă
rire bărbați (amatori) — sferturi de 
finală; urmărire bărbați (profesio
niști) — sferturi de finală; viteză 
bărbați (amatori) — calificări; semi
fond (amatori) — sena a 
km)-

Vineri — 5 august: ora 
urmărire femei (semifinală); 
re bărbați (amatori) 
urmărire bărbați 
semifinale; viteză femei (recalificări 
și sferturi de finală); viteză bărbați 
(amatori) — optimi de finală; ora 19 
— urmărire bărbați (amatori) finală; 
urmărire bărbați (profesioniști) fina
lă; viteză bărbați (amatori) sferturi 
de finală; viteză bărbați (profesio
niști) sferturi de finală; semifond (a- 
matori) seria a IlI-a (50 km).

Sîmbătă 6 august: ora 19 — urmă
rire femei (finală); vitază bărbați 
(profesioniști) — semifinale și fina
lă; semifond (amatori) recalificări 
(50 km).

Duminică 7 august: ora 14 — vi
teză femei (semifinale și finală); vi
teză bărbați (amatori) — semifinale 
și finală; semifond (amatori) — fi
nală.

II-a (50

14.30 — 
urmări- 

semifinale; 
(profesioniști) —

KARL MARX STADT

LEIPZIG

10Miercuri •— 3 august: ora 
deschiderea celui de al 114-lea Con
gres al Uniunii Cicliste Internațio
nale; ora 14,30 — curse de urmărire 
(calificări) femei, curse de urmărire 
(calificări) bărbați — amatori; ora 
19 — deschiderea festivă a campiona
telor mondiale de ciclism; viteză băr
bați (amatori) — curse eliminatorii; 
viteză bărbați (profesioniști) — curse 
eliminatorii; semifond (amatori) — 
prima serie (50 km)-

Joi — 4 august: ora 9 — urmărire 
bărbați (profesioniști) — serii de ca

Intre 8 și 12 august se desfășoară 
în fiecare seară începînd de la ora 
19.30 întreceri de semifond bărbați 
(profesioniști). Finala are loc vineri 
12 august (ora 19.30) de-a lungul a 
100 km (pe pistă).

SACHSENRING

Stmbătă 13 august: ora 9 — cursa 
de fond (femei) — 8 ture (69,848 
km); ora 13 — cursa de fon-d bărbați 
(amatori) — 20 ture (174,6 km).

Duminică 14 august: ora 9 — cursa 
de fond bărbați (profesioniști) — 32 
ture (279,392 km).

Faza preliminară a campionatului mondial de dirt-track

Motocicfiștii cehoslovaci pe primul loc
Plsen a luat

a
In orașul cehoslovac 

sfîrșit duminică faza preliminară 
campionatului mondial de dirt-track, 
la care au participat cei mai buni mo- 
tocicliști din R.S. Cehoslovacă, R.F. 
Germană, Austria și Olanda. Motoci- 
cliștii cehoslovaci au dovedit o pre
gătire superioară, obținînd primul loc 
în clasament cu 47 puncte. Pe locu
rile următoare s-au clasat motocic.liș- 
tii din R.F.G. (21 p), Austria (13 p). 
Finalele campionatului mondial de

dirt-track (curse pe pistă 
cu zgură) vor avea loc la 
brie în Suedia.

acoperite
2 septem-

(Agerpres)

Echipa R. P. Romîne a realizat 8 victorii 
în campionatul mondial studențesc de șah
Luni, odată cu desfășurarea parti

delor întrerupte care urmau să sta
bilească scorurile definitive în me
ciurile ultimei runde, a luat sfîrșit 
campionatul mondial studențesc de 
șaii.

De obicei ultima :mndă stabilește, 
la capătul disputelor aprige, configu
rația finală a clasamentului. De data 
aceasta însă, deși întîlnirile au fost 
extrem de dîrze, clasamentul era a- 
proape în întregime cunoscut, iar ul
timele întîlniri nu mai puteau pro
duce modificări esențiale. Totuși une
le partide au durat 8, 9 și chiar 10 
ore pînă la consemnarea rezultatului. 
Echipa U.R.S.S. a învins cu 3‘/»—’/> 
pe cea a R.S. Cehoslovace. R.P.F. Iu
goslavia a cîștigat cu 2>/2—1*/»  întîl- 
nirea cu R.D. Germană. Același scor 
a fost consemnat în meciul Olanda— 
Belgia.

’ată și scorurile definitive din me
ciurile neterminate ale rundelor an
terioare : R.P. ROMINA—BELGIA 
J-0, R.D.G—Suedia 2-2, R.D.G—O- 
landa 3-1, R.D.G.—Anglia 2>/s—1*A»  
Olanda—R.P. Mongolă 3!/2—>/2, O- 
landa—Belgia 4-0, Anglia—R.P. Mon
golă 21/,—1*/ 2, Suedia — Belgia 
3</î—*/ 2> R-P- Bulgaria—R.P. Ungară 
2‘/?-l‘/?.

Clasamentul final al competiției 
are următoarea înfățișare:

l. S.U.A. 41 p., 2. U.R.S.S. 39'/2 p„ 
3. R.P.F. Iugoslavia 37 pt, 4. R.S. 
Cehoslovacă 31*/,  p., 5. R.P. Bulga- 
garia 31 p., 6. R.P. ROMINA 30 p., 
7. R.D. Germană 28*/ 2 p., 8. Olanda 
25*/s  p., 9. R.P. Ungară 24i/2 p., 10. 
Anglia 24 p., 11 —12. Suedia, R.P. 
Mongolă 16 p„ 13. Finlanda 10 p, 
14. Belgia 9*/2  p.

Trebuie subliniat că actuala ediție 
a campionatului a fost cea mai dispu
tată din toate cele desfășurate pînă 
acum. Echilibrul de forțe se poate ve
dea și din faptul că nici o echipă nu 
ă terminat neînvinsă competiția.

Față de valoarea echipelor partici
pante rezultatul reprezentativei noas
tre este meritoriu. Totuși, echipa R.P. 
Romîne putea ocupa un loc și mai 
bun dacă juca mai atent și era mai 
bine condusă. Am fost greu handica
pați de un start slab. In meciurile cu 
S.U.A, UJR.S.S. și R.P.F. Iugoslavia, 
favoritele competiției, am realizat 
doar l’/3' p. din 12 posibile, în timp 
ce echipa Bulgariei care în alte întîl- 
niri nu s-a arătat a ne fi superioară, 
a obținut 5*/,  p„ iar cea a R.S. Ceho
slovace 3 p. Este evident că cu 2 p. 
mai mult echipa noastră s-ar fi putut 
situa pe locul IV, pe care de altfel 
l-ar fi meritat și pe care-l ocupă în-

tr-un clasament 
al numărului de 
U.R.S.S. cîte 11 
goslavia 9 victorii,
8 victorii, 5. R.D. Germană 7 victorii, 
G—8. R.S. Cehoslovacă, R.P. Bulgaria, 
Olanda cîte 6 victorii etc. Un astfel 
de clasament ni s-ar părea mai real, 
urrnînd ca punctajul să se ia în con
siderație numai în cazul unui număr 
egal de victorii. Dar regulamentul 
competiției a fost altul și era de da
toria jucătorilor noștri să țină seamă 
de acest lucru. Au fost adunate punc
tele realizate și nu victoriile în me
ciuri. Dar despre aceasta vom mai 
reveni...

(din păcate neoficial) 
victorii: 1—2. S.U.A., 
victorii, 3. R.P.F. Ju-

4. R.P. Romînă

(V. CH.)

22 de țări înscrise 
la campionatele mondiale 

de volei
La campionatele mondiale de volei 

care vor avea loc anul acesta. în luna 
Octombrie, la Sao Paolo, în Brazilia, 
s-au înscris următoarele țări : bărbați 
și femei: Argentina, Brazilia, R. I’. 
Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, R. P. 
Chineză, R. F. Germană, Japonia, 
Mexic, Paraguay, Peru, R. P. Polonă, 
S.U.A., U.R.S.S. și Uruguay; numai 
bărbați: R. Dominicană, Franța. In
dia, Portugalia, R. P. Romînă, Turcia, 
R. P. Ungară și Venezuela.

De pe pistele 
de atletism

• Atleții polonezi din lotul olimpic 
au participat duminică la un concurs 
de verificare în orașul Lodz. Iată cî
teva - rezultate: BARBAȚI: 200 m: 
Foik 20,6 sec. — nou rec. polonez, 
400 m: Kowalski 46,1 — nou rec.' 
polonez; FEMEI : lungime: Bib;o 
6,25 m., suliță: Figwer 53,71 m, 
200 m : Janiszewska 23,9 sec.

• Cîteva rezultate realizate de „o- 
linipicii" americani într-un concurs 
desfășurat duminică; înălțime: John 
Thomas 2,13 m, 100 m: Norton 10,4 
sec., 200 m: Johnson 20,9 sec. prăjină: 
Wadsworth 4,47 m, lungime: Boston 
7,92 m, disc: Oerter 58,31 m.UOm.g.: 
May 13,6 sec., ciocan : Connolly 64,91 
m, suliță : Cantello 76,06 m, 400 m.g.: 
Davis 51,1 sec.

(Agerpres)

CAMPIONATELE DE ATLETISM ALE R. P. BULGARIA
au în-

P. Bulgaria cam- 
întreceri care vor 
componenții lo- 
țării la întrece-

J. O. de la Roma, 
primele

SOFIA 1 (prin telefon de la cores
pondentul nostru). Sîmbătă 
ceput în capitala R. 
pionatele de atletism, 
trebui să desemneze 
tului de atletism al 
rile din cadrul
Rezultatele înregistrate în 
două zile nu au fost însă la înălți
mea așteptărilor, doar aruncătoarea 
de disc Mihailova reușind să reali
zeze un nou record al țării : 47,01 
m. Iată rezultatele înregistrate: 
BARBAȚI : 5000 m : Vucikov 15:03,5; 
110 in.g.: Kaburov 14,9 sec.; Vlad- 
kov 15,2 sec.; lungime: Slavkov 
7,48 m., Marinov 7,22 m. ; disc: Ar- 
tarski 
suliță : 
nr; 20 
200 m.
22,4 sec.; 800 m: Sapundjiev 1:54,8; 
3000 m. obstacole: Peev 9:19,8, Sa- 
laviov 9:19,9, Spasov 9:20,0; înăl
țime: Kumanov 1,99 m., Grigorov 
1,96 m.; greutate: Kaleev 16,22 m,

52,92 m, Ghiurov 49,78 m.;
Dicev 73,80 m., Pavlov 67,39 

: Marinov lh43:37,6;
22,1 sec, Kirilov

km. marș
Dimitrov

FOTBAL PE GLOB
IN CAMPIONATUL U.R.S.S. AU 

1WAI RAMAS DOUA ETAPE

Ia campionatul de fotbal al Uniunii 
Sovietice s-a desfășurat la sfîrșitul 
săptămâni trecute o nouă etapă. Iată 
rezultatele înregistrate: SERIA I: 
Torpedo Moscova—S.K-A. Rostov 2-1, 
Dinamo Moscova—Zenit Leningrad 
3-0, Avangard Harkov—Kalev Tallin
3-0ț Daugava Riga—Moldova Chișinău
2-1, Spartak Erevan—Dinamo Tbi
lisi 5-1.

L Torpedo
3. Daugava
3. SJC A. Kostov
4. Dinamo Moscova
5. Dinamo Tbilisi
8. Spartak Erevan

null 37:13 31 
• 7 3 25:14 23
1 7 3 28:19 23
7 1 5 28:19 28
7 6 5 40:29 20
7 6 5 33:37 20

18 
ia 
ia 
ii
11

SERIA a II-a: Șahtior Stalino-Spartak 
Moscova 1-3, Lokomotiv Moscova— A- 
ripile Sovietelor Kuibîșev 4-1, Dinamo 
Kiev—Spartak Vilnius 6-1, Neftianik 
Baku—Kairat Alma Ata 4-0, Admiral- 
teeț Leningrad—Belarus Minsk 1-1.

1. Lokomotiv
2. Dinamo Kiev
3. Admiralteeț
4. T-S.K.A.
5. Spartak Moscova 18
6. Belarus 18

Ivanov 15,37 m. FEMEI : 100 m : To- 
mova 12,1 sec., Kerkova 12,1 sec.; 
400 m.: Isaieva 57,6, Moneva 60,0; 
80 m. g.: Kerkova 11,2 sec., Draga- 
nova 11,9 sec; lungime: Iorgova 
5,70 m. Naneva 5,46 m; disc: 
hailova 47,01 (ncu rec. bulgar), Hris 
tova 41,52.

TOM A HRISTOV

ULTIMELE ȘTIRI

ca- 
de 
tiu 
de

® Dubla întîlnire internațională de 
atletism dintre selecționatele Angliei 
și Franței s-a încheiat cu victoria re
prezentativelor Angliei : bărbați:
116,5—95,5; femei: 77—40. In 
drul întrecerilor, atletul francez 
culoare Abdou Seye a stabilit 
nou record francez în proba
400 m: 45,9 sec. (vechiul record îi 
aparținea cu 46,6).

® Intr-un concurs de atletism des-' 
fășurat în orașul Manfield (Anglia), 
atletul Arthur Rowe a stabilit un 
nou record european la aruncarea 
greutății cu performanța de 18,92 m. 
Vechiul record era de 18,67 m. și 
fusese stabilit doar cu cîteva zile în 
urmă de către maghiarul Varju. 
(Agerpres).
• Selecționata de baschet a R. P- 

Ungare, care va participa la tur
neul preolimpic de la Bologna, a 
susținut duminică la Budapesta un 
meci de verificare în compania echi
pei cehoslovace Slovan Bratislava- 

tcrminat învin- 
76—48 (42—

Gyor 1-0. Prin victoriile „la zero" ob
ținute, Ujpesti și M.T.K. s-au instalat 
deocamdată în fruntea clasamentului.

17
18
17

au

19 10 5 4 30:27 25 
10 2 5 41:22 22 
783 33:22 22 

10 1 6 32:18 21 
936 29:15 21 
936 22:24 21

Pînă la încheierea campionatului 
mai rămas de disputat doar două etape. 
Pentru turneul final care va desemna 
echipa campioană s-a calificat deocam
dată în mod cert Torpedo Moscova, ur- 
mînd ca celelalte finaliste să fie cu
noscute după disputarea tuturor 
jocurilor din serif.

LEGIA VARȘOVIA A REALIZAT 
SCORUL ETAPEI

net cehoslovace Slovan 
Echipa maghiară a 
gătoare cu scortd de 
25).

START IN CAMPIONATUL 
R. P. UNGARE

locSîmbătă și duminică au avut 
primele meciuri din campionatul R.P. 
Ungare ediția 1960—1961. De remarcat 
că una din noile promovate, Debrețin, 
a reușit să întreacă pe Honved (2-1). 
Celelalte rezultate : Csepel—Vasas 1-1, 
Szeged—Tatabany a 3-1, Ujpesti—Sal- 
gotarjan 1-0, Pecs—Diosgyor 5-2, 
Dbrog—Ferencvaros 2-5, M.T.K.—

In cea de a treia etapă a campio
natului (returul) R. P. Polone, Legia 
Varșovia a întrecut cu 4-0 pe Lechia 
Gdansk, realizînd astfel cel mai mare 
scor al etapei. Alte rezultate: L.S.K. 
Lodz—Gwardia Varșovia 3-2, Stal Sos- 
nowiec—Gornik Zabrze 2-2, Ruch 
Chorzow—Pogon Szczecin 2-1, Odra 
Opole—Polonia Bydgoszcz 2-2. Con
tinuă să conducă Legia Varșovia cu 
21 p., urmată de Ruch Chorzow (19), 
Gornik Zabrze (16) și Stal Sosnowiec 
și Odra Opole — cu cîte 15 p.
• Intr-un meci internațional desfă

șurat duminică la Sofia echipa Aktivist 
(R.D.G.) a întrecut cu 1-0 formația din 
Sofia, Lokomotiv. Golul a fost înscris 
dintr-o lovitură de la „11 m“.

cu avionul la 
sportivi din 

Japoniei. Din

• Duminică a plecat 
Oslo primul grup de 
delegația olimpică a 
grup fac parte 20 de attețl și atlete^ 
care vor participa la un concurs in
ternațional în Norvegia. Delegația 
sportivă a Japoniei pentru J.O. dei 
la Roma numără 218 persoane. (Ager
pres)).
• Intîlnirea internațională de lupte 

clasice dintre reprezentativele R.P.F. 
Iugoslavia și Suediei, desfășurată zt 
lele trecute la Belgrad, a fost cîști- 
gată de către sportivii țării gazdă 
cu scorul de 5'/2—2‘/2. (Agerpres). ț
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