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Aspect de la concursul de pescuit stafionar organizai in raionul I. V. Stalin 
pe lacul Herăstrău. In fotografie, concurentul Nicolae Antonia, unul dintre 

favorifi.
Foto : B. Ciobartu

C. ENEA — corespondent

Reprezentativele școlare de gimnastică ale R.P. Romine 
victorioase in intilnirea cu cele ale R.P. Bulgaria

LUGOJ 15 (prin telefon de la tri
misul nostru). Nici nu se stinseseră 
bine ecourile aplauzelor adresate 
lăcețilof participanți la întîlnirea 
ternațiohală, cînd altele, tot atît 
furtunoase au îțiceput să răsune 
frumosul., stadion din localitate. _ _ 
data această ele erau adresate tine
rilor gimnaști, bulgari și romîni, care 
aveau să se întreacă în nocturnă, în 
fața a peste 3.000 de spectatori.

Nedumerire! Ce le place mai mult 
lugojenilor, călăria sau gimnastica ? 
După numărul impresionant de mare 
al spectatorilor prezenți la cele două 
competiții și mai ales după entuzias
mul cu care aceștia i-au susținut pe 
concurenți am înțeles că amîndouă. 
Direcția educației tineretului școfar 
din M.I.C. și federația romină de
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gimnastică (în perfectă colaborare) 
au avut o inspirație bună cînd au 
ales acest oraș ca loc de desfășurare 
a întîlnirii de gimnastică dintre șco
larii romîni și bulgari. Organizarea a 
fost excelentă.

întîlnirea dintre gimnaștii romîni și 
bulgari (băieți și fete) s-a desfășurat, 
la exerciții liber alese, programînd în 
prima zi sărituri, cal cu minere, 
bară și bîrnă. Primii au evoluat bă
ieții la sărituri. Forma bună a tînă- 
rului nostru reprezentant Alexandru nova de a ocupa primul ioc (9,30).

După aceste evoluții, clasamentul in
dividual arată drept învingători pe 
gimnaștii bulgari — Stoian Palazov 
cu 27,85 p și Liliana

OCTAVIAN

Silaghi care a obținut cea mat mare 
notă (9,30) și a colegilor lui de e- 
chipă a concretizat un avantaj minim 
pentru, noi (54,75—54,20). Avantajul 
este mărit în continuare — destui de 
moderat însă — de comportarea bună 
la cal a iui Andrei Radar, care pri
mește cea mai mare notă; 9,45. La bară,

întreceri sportive
in intimpinarea zilei de 23 August
PAȘCANI: Tineretul din raion par

ticipă cu entuziasm la întrecerile spor
tive organizate în cinstea zilei de 23 
August. Ei sînt prezenți la diferite 
concursuri de atletism, tir. gimnastică 
sau la jocuri sportive (volei, oină, 
fotbal) din cadrul Concursului cultu- 
ral-sportiv și „Cupa Moldovei". De 
asemenea, tinerii din orașul Pașcani 
sînt angrenați în numeroase întreceri 
sportive dotate cu „Cupa Eliberării". 
Una dintre acestea, cea de popice, a 
pus față în față echipele asociațiilor 
Gloria și C.F.R. Ultima formație a 
cîștigat cu scorul de 1099—1055. Spor
tivii din asociațiile Progresul Sanitar, 

■ Stejarul, Economica participă și ei la 
însuflețite întreceri de șah, tenis de 
masă și volei.

Io cinstea celui de al IlI-lea Congres al U.T.M.

SUCCESE ALE SPORTIVILOR CRAIOVENI
I’e măsură ce se apropie data des

fășurării celui de al IH-lea Congres 
al U.T.M., angajamentele tinerilor 
luate în cinstea acestui însemnat eve
niment prind tot mai mult viață. 
Muncind cu avînt — sub conducerea 
organizațiilor de partid ei înde
plinesc mărețele sarcini trasate de cel 
de al IH-lea Congres al P.M.R. Rîn- 
durile de mai jos oglindesc realizări 
ale tinerilor sportivi din orașul Cra
iova.

La uzina de mașini și unelte agri
cole „7 Noiembrie" din oraș, tinerii 
muncitori, mobilizați în întrecerea so
cialistă în cinstea celui de al IlI-lea 
Congres al U.T.M., obțin însemnate 
succese în muncă. Printre fruntași se 
află și numeroși sportivi cu oare mun
citorii uzinei se mîndresc atît pentrQ 
hărnicia lor în producție, cît și pentru 
dragostea cu care apără culorile aso
ciației în întrecerile sportive. Așa, de 
pildă, lăcătușul ajustor Grigorie Cior
tan. care în cadrai Concursului cultu- 
raf-sportiv al tineretului pe uzină a 
cucerit locul l la săritura în lungime, 
își depășește zilnic norma cu 30%’, 
dînd lucru de bună calitate. Tinichi- 

tinerii gimnaști bulgari se dovedesc 
mai buni, prin Stoian Palazov, care 
obține nota 9,45.

(Jn element de bază al echipei 
noastre se dovedește a fi ta primele 
trei probe, Petre Miclăuș, campion 
republican la juniori care se clasează 
foarte aproape de învingător. In con
tinuare, luptă tot atît de strînsă și 
la fete. Ana Mărgineanu obține un 
prețios 9,50 la sărituri. In schimb, 
la bîrnă este rîndul Lilianer Berli-

Berlinova
GINGU

(Continuare ta pag, a 3-a)

REȘIȚA: In cinstea zilei de 23 Au
gust, consiliul raional U.C.F.S. Reșița 

, a inițiat numeroase competiții sportive 
’ la fotbal, volei, popice, atletism, tir 
! etc. Turneul de volei s-a încheiat cu 
i victoria echipei Olimpia din Reșița, 

întrecerile în celelalte discipline spor
tive sînt în plină desfășurare.

1. PLAVIȚIU — corespondent
BAIA MARE: în intimpinarea zilei

1 de 23 August, sportivii din localitate 
participă la numeroase întreceri. In-

1 tr-un concurs de tir organizat la poli
gonul din parcul „Gh. Dimitrov", 
sportivul Iuliu Racoviță de la Dina
mo Săsar a obținut cel mai bun punc- 

\ taj la poziția 3x10 (culcat, genunchi, 
picioare) 222 p., iar Victoria Rusu, 
din aceeași asociație a cîștigat proba 
de .10 focuri culcat cu 72 p.

V. SASÂRANU — coresp. regional

giul Gheorghe leder, component al e- 
chipei de fotbal participantă la cam
pionatul regional, realizează însemnate 
economii la materiale și scule. Strun
garul Nicolae Pribeagu, fotbalist, își 
depășește zilnic norma cu 10—15%, 

La întreprinderea Electroputere, Con
gresul al IlI-lea al U.T.M. e întîm- 
pirtat printr-o intensă activitate spor
tivă în cadrul Concursului eultural- 
sportiv, în care au fost angrenați 885

M. GHERGHINOIU — coresp.

(Continuare in pag. a 7-a)

Concursul eultural-sportiv al tineretului in raionul 1 Mai

Asistînd la întrecerile finale
Nici nu se putea închipui un cadru mai plăcut pentru desfășurarea 

finalei Concursului eultural-sportiv al tinerilor și tinerelor din raionul 
1 Mai București, decît pitorescul Complex sportiv Știința Tei.

Aleile largi, străjuite de steaguri fluturlnde, terenurile de sport 
pregătite ca pentru sărbătoare, — așteptau pe tineri...

Odată terminată defilarea. In care Se vorbește de „performanțe" anteri- 
diferitele formații artistice ale între- oare, de stiluri, de întoarceri, 
prinderilor din raion au și început Doi puști discută mai cu aprindere 
întrecerea, în prezentarea frumoase- decît ceilalți.

Aspect de la festivitatea închiderii fazei finale a Concursului eultural-sportiv 
al tineretului din raionul 1 Mai.

Foto : B. Ciobanu

lot costume naționale, ne am îndrep
tat, spre marginea tacului, S-a anun
țat începerea probelor la natație.

In jurul bazinului forfotă mare. Se 
fac înscrierile, se dau ultimele sfa
turi. Inevitabil, se dau și pronosticuri.

Primul lot de sportivi sovietici 
a plecat la Roma

MOSCOVA (Agerpres). La 15 au
gust pe bordul a două avioane ÎL-18 
a plecat la Roma primul lot al spor
tivilor sovietici care vor participa la 
Jocurile Olimpice. Lotul cuprinde 160 
de persoane în frunte cu cunoscttții 
sportivi Igor Novikov (pentatlon mo
dern). Ghivi Kartozia (lupte), Vla
dimir Enghibar’ian, Ghenadie Satkov 
(box), Larisa Viktorova (înot), lanis 
Krumiș (baschet), Boris Broihmau 
(polo pe apă) și alții.

Ceilalți sportivi selecționați în lotul 
olimpic vor pleca spre Roma în 3 
grupe la 17, 19 și 23 august.

Nou record mondial 
de haltere

INTR-UN CONCURS PREOLIMPIC 
DE HALTERE desfășurat la Riga 
sportivul sovietic Aleksandr Rurînov 
a stabilit un nou record mondial la 
„aruncat" (categoria mijlocie) cu o 
performanță de 170 kg. Vechiul re
cord era de 169,5 kg. și aparținea a- 
celuiași atlet.

Atleții cehoslovaci se pregă
tesc pentru „triunr-’riu!arul“ 
de juniori de la Constanta

TINERII ATLEȚI CEHOSLOVACI 
se pregătesc pentru „triunghiularul" 
de juniori de la Constanța, la care 
vor lua parte echipele R. P. Romîne, 
R. S. Cehoslovace și R. P. Polone. 
Federația cehoslovacă a alcătuit 
lotul din care fac parte, printre alții, 
Votrubek (100 și 200 m), Matejka 
(400 m), Juza (1500 m), Kladek
(disc), Silhan (suliță), Richtrova 
(80 mg.), Horakova (suliță), Ja- 
rnorova (greutate).

Echipa de ciclism a Suediei 
pentru Turul Ciclist 

al R.P.R.
FEDERAȚIA DE CICLISM A 

SUEDIEI a alcătuit echipa care va 
participa la Turul Ciclist al R.P.R. 
Echipa cuprinde pe alergătorii Ek- 
blom, Hiller, Ekman, R. Nillson și 
O. Nillson.

— II vezi? Acela cil slipul albas-
— zise unul care se chinuia de 
să-și lege o cască de două ori 
mare decît căpșorul lui acoperit

tru 
zor 
mai

(Continuare in pag. a 2-a)



Sportul este un prieten drag ai militarilor noștri
Pe marginea celei de a XIII-a ediții a Spartachiadei militare de vară

O ntre 30 iulie și 7 august s-au desfășurat — într-o atmosferă săr- 
H bătorească — în orașele Constanța și Medgidia și în cîteva stațiuni 
■ de pe litoral întrecerile din cadrul cefei de a XIII ediții a Sparta

chiadei militare de vară. Ediția din acest an a marcat un progres remarca
bil in „cartea de aur" a Spartachiadei militare, cea mai importantă compe
tiție sportivă adresată tineretului sportiv din rindurile armatei noastre popu
lare, înscriindu-se nu mai puțin de 7 noi recorduri (4 la atletism și 3 la 
natație). In vădit progres tehnic s-au situat și întrecerile din cadrul jocurilor 
sportive, de o excelentă pregătire fizică au dat dovadă concurenții prezenți 
la cea mai dificilă probă a competiției — ștafeta militară. Despre toate 
acestea ne propunem să vorbim în rindurile de față.

n-

Nota 10 organizării!

Mai întîi, însă, despre organizare... 
In condițiile în care s-a desfășurat ac
tuala ediție a Spartachiadei militare 

concomitent în două și uneori chiar 
trei orașe — organizatorilor li s-au

fi putut obține o performanță chiar 
de valoare republicană.

In cîteva cuvinte și despre întrece
rea boxerilor... Turneul final mai ales-, 
a relevat existența unor pugilist! ta- 
lentații, bine dotați fizic (Răgălie D., 
Cîrciumaru M., Gh. Petre —- A.S.A.în

pus în față probleme dintre cele mai 
dificile, printre care asigurarea baze
lor sportive corespunzătoare, transpor
tul concurenților etc. Comisia orga
nizatorică responsabil, ofițerul Cră- 
ciunescu Al. folosind experiența acu
mulată în edițiile precedente ale com
petiției și bucurjndu-se de sprijinul 
prețios al organelor locale de partid și 
de stat, a reușit să asigure întrecerii 
în toate cele 11 discipline sportive o 
desfășurare impecabilă, respcctîndu-se 
cu strictețe programul stabilit. De 
asemenea, secretariatul de concurs a 
dovedit multă operativitate. făcînd 
cunoscute rezultatele înregistrate la 
scurt timp după încheierea întrecerilor 
dip fiecare fSrobăj Pe> drept cuvînt se 
poate afirma că la succesul actualei 
ediții a Spartachiadei militare de 
vară, comisia de organizare și-a adus 
un aport hoțărîtor.

Sporturile individuale, pe pri
mul plan al performanțelor
Afirmația este susținută, în primul 

rînd, dc cele patru noi recorduri ale 
Spartachiadei militare, înregistrate la 
atletism (400 m. plat, 1.500 m., disc, 
triplu salt). Paralel cu o pregătire 
multilaterală (fizică, tehnică, tactică), 
tinerii atleți militari au arătat o extra
ordinară voință,’ hiptînd cu ardoare 
pentru a obține rezultate de valoare, 
lucru pe care l-au și realizat. Am re
marcat în rindul acestora atleți cu fru
moase posibilități, capabili să îmbu
nătățească continuu performanțele 
obținute. UhUl' este cap. Marconi I.< 
autorul noului record la 400 ni. plat. 
Reprezentantul A.S.A. Orașul Stalin a 
alergat relaxat, forțind — irezistibil — 
doar în finiș. A fost limpede pentru 
toți cei prezenți pe stadionul „1 Mai" 
din Constanța, că Marconi 1., „ata- 
eînd" mai devreme, ar fi putut stabili 
un timp cu cel puțin 2—3 secunde 
sub recordul realizat. Excelent s-a 
comportat și sold. frt. Dandarău I 
(A.S.A. Cluj) cronometrat cu timpul 
de 4:06,6 pe 1.500 ni. (cu 2/10 sub ve
chiul record al probei), ca și cap. 
Gyiiri I. (A.Ș.A.. Bacău), It. maj. An- 
cuț I. (A.S.A. Orașul Stalin), sold. 
Seredenciuc V. (A.S.A. Marina) etc.

înotătorii au lăsat, de asemenea, 6 
bună impresie. Cum era și firesc, în
trecerea a fost dominată de sportivii 
de la A.S.A. Marina, realizatorii celor 
trei noi recorduri ale Spartachiadei 
militare (100 m. liber — 1:06,3, 100 
m. spate — 1:19,2 și 4xJ0Q m liber — 
4:39,8). Sold. Răducanu P., în special, 
s-a dovedit a fi un spatist excepțional 
de dotat pentru această probă. Este 
neîndoelnie că dacă ar fi concurat în 
condiții normale și nu intr-un bazin 
cu valuri ca cel de pe Siutghiol, el ar

Aspect de la finala probei dc 100 m spate desfășurată pe lacul Siutghiol și în
cheiată cu un nou record al Spartachiadei militare de vară.

Foto: T. Stama

Marina, Anghel Gh., Dumitrescu D., 
Cîrstea Gh. — A.S.A. Orașul Stalin, 
luga N. — A.S.A. Bacău, Izvoreanu 
Al. — A.S.A. Grănicerul), unii dintre 
ei fiind, în plus și posesorii unui bo
gat bagaj de cunoștințe tehnice. (Leow 
I. — A.S.A. Marina și Anghel Gh. — 
A.S.A. Orașul Stalin). îndrumați de 
antrenori pricepuți, boxerii menționați 
mai sus s-au apropiat mult de scrima 
pugilistică, adică tocmai de ceea ce se 
cere celor care îmbrățișează aceasta 
ramură sportivă atît de populară.

In sfîrșit, referindu-ne 
trebuie să subliniem că 
îngrijită a excrcițiilor, 
nare 
s-au

o

na 2—1). Partide viu disputate au 
vnt Joc și la baschet și volei (primele 
două clasate fiind departajate doar dc 
coșaveraj, respectiv setaveraj I). La 
handbal, în schimb, situația s-a clari
ficat mai repede, A.S.A. Marina apă- 
rînd din primele meciuri drept pre; 
tendentă certă la titlu, la fel ca și 
A.S.A. Bacău la șah.

Vorbind despre nivelul jocurilor 
sportive se poate afirma că acestea 
au marcat o sensibilă creștere, echipele 
participante manifestînd o mai mare 
atenție și pentru latura tehnică și tac
tică a pregătirii lor. Constatarea este 
valabilă mal ales în cazul echipelor 
A.S.A. Marina (volei și baschet),. 
A.S.A. Orașul Stalin (fotbal) și A.S.A. 
Bacău (volei).

Arbitrajele au fost ia înălțime

La succesul competiției, o contribuție 
substanțială au adus-o și arbitrii, prin 
competență, imparțialitate, bună orien
tare. In ciuda eforturilor ce li s-au 
cerut — mai ales _ celor de fotbal și 
handbal, programați zilnic atît Ia Con
stanța cît și la Mangalia — ei s-au 
achitat cu conștiinciozitate de îndato
ririle ce le reveneau, asîgurînd o des
fășurare normală tuturor meciurilor. 
Mențiuni speciale arbitrilor M. Stănescu 
(volei), V. Drug, Gh. Olteanu și 
Șt. Bleja (fotbal), R. Bădescu, ÎL 
Firan (handbal), G. Chiriac (box). O 
precizare în legătură cu felul în ’cate 
a condus în ring maestrul sportului 
V. Schiopu, întâlnirea dintre semimij- 
locii Mirea M. și Eni D. La sfîrșiful 
rundei a 11-a, situația era egală. In 
ultima rundă, Mirea este însă numărat 
de două ori. Ripostele sale dezordo
nate dovedeau clar că Mirea — epui
zat fizicește — nu se mai poate men
ține în ring. In atari condiții, conside
ram inspirată orientarea arbitrului 
a opri întîlnîrea consemnînd astfel 

> bandontil lui Mirea.

de
a-

de

înregistrate la

Paralel cu o pregătire
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la gimnaști, 
prin execuția 
prin îndemî- 

partieipanteși ținută, echipele 
situat la înălțimea unei competiții 
asemenea importanță.

Confruntări pasionante 
la jocuri sportive

Este, de fapt, caracteristica meciuri
lor desfășurate în cadrul fiecăreia din 
cele 5 jocuri sportive cuprinse în com
petiție. Interesul central l-a stîrnit fot
balul, disciplină în care prima clasată 
a fost cunoscută abia o dată cu ter
minarea ultimului mec? al turneului I 
(A.S.A. Orașul Stalin — A.S.A. Mari-

Intrecerile Spartachiadei militare 
vară au confirmat pe deplin interesul 
dc care se bucură astăzi sportul în 
rindurile militarilor noștri. Pe de altă 
parte, valoarea performanțelor înregis
trate au demonstrat că sportivilor mi
litari li s-ait creat condiții optime de 
pregătire — baze sportive bine dotate, 
material și echipament, instructori și 
antrenori. Foarte bine releva tov. co
lonel Maximilian Varodi, din Comite
tul de organizare: „In armata noastră 
populară, sportul este astăzi un feno
men frecvent. Tinerii militari s-au de
prins să practice ramurile sportive 
care corespund aptitudinilor lor, con
vinși fiind că în acest fel își călesc 
organismul, își mențin sănătatea. Spor
tul
In 
Ia 
se 
de

le este intr-adevăr un prieten drag... 
ceea ce-i privește pe participant 
actuala ediție a Spartachiadei, ei 
întorc în unitățile lor cu hotărîrea 
a generaliza experiența dobîndită,

astfel ca la viitoarea ediție a compe
tiției rezultatele să fie ți mai eloc
vente".

T1BERIU ST AMA

Asistînd la întrecerile finale
(Urinare din

bucle blonde.de 
cursa la seniori!

— Ași / De unde 
îl întrebă celălalt.

—- Știu eu- L-am

pag- 1)

el va ci șliga

știi tu asta?

Unde duce nerespectarea 
calendarului competițional ?

A devenit un fapt obișnuit ca în 
întreaga țară competițiile sportive de 
mase să atragă mii și mii de tineri 
și tinere. Campionatele pe asociații 
sportive, crosurile de mase, iar acum 
entuziastele întreceri prilejuite de Con
cursul cultural-sportiv al tineretului se 
bucură de o largă participare. Aseme
nea întreceri sportive s-au organizat 
și în regiunea Hunedoara. Tinerii din 
orașele și satele regiunii au participat 
cu elan la nenumăratele competiții. La 
Concursul cultural-sportiv al tineretului 
au luat startul 52.925 de tineri I

în calendarele raionale predomină corn*  
petiții cu o scurtă durată de desfă
șurare.

Datorită întocmirii nejudicjoase, cît 
și a nerespectării unor obiective provă- 
zuie, în unele raioane ale regiunii 
Hunedoara competițiile de mase nri 
înregistrează succese pe măsura posi
bilităților existente. Subapreciind total 
întocmirea la timp a calendarului pe 
primul semestru al anului 19G0, conn 
siliul regional U.C.F.S. l-a trimis în 
raioane abia in luna... iunie I

PREDOMINA COMPETIȚIILE 
DE SCURTA DURATA

PREOCUPARE». NU NUMAI PEN
TRU FOTBAL!

Cu excepția fotbalului, care a înre
gistrat în ultimul an unele succese# 
celelalte discipline sportive, deși îndră- • 
gite de tineri, nu au obținut rezultate 
satisfăcătoare. Explicația? Majoritatea! 
sporturilor în regiunea Hunedoara nit 
au o bază dc mase. Multora probabil 
că nu le vine să creadă că anul 
acesta, în această regiune nu s-a dis
putat nici o competiție de baschet, de' 
exemplu 1 La Hunedoara, deși existe? 
aparate moderne de gimnastică,

S-ar părea că 52.925 Je tineri parti
cipant la competițiile de mase este 
o cifră satisfăcătoare pentru activita
tea sportivă din regiunea Hunedoara. 
Cu toate acestea terenurile de sport 
din orașele și satele regiunii sînt în 
măsură să găzduiască un număr mult 
mni mare de tineri sportivi. Dar, 
momentan, acest lucru nu se petrece 
deoarece calendarul competițional al 
regiunii Hunedoara este departe de a 
asigura o activitate sportivă bogată, ținut nici tiu concurs. Atletismul, spoS 
pe măsura posibilităților și a 
țel tineretului dc a se întrece 
mai multe competiții sportive, 
dârele raionale, ca să nu mai 
de cele ale asociațiilor sportive, au 
fost întocmite cu mari întîrzieri și 
conțin un număr redus de competiții. 
In raionul Petroșani, de pildă, se des
fășoară doar patru campionate (fot
bal, volei, popice, schi) deși aci există 
34 de asociații sportive care înglo
bează peste 18.000 membri U.C.F.S. 
Tot cite patru campionate se desfă
șoară în raioanele Hunedoara și Alba 
Iulia, fapt care face ca pe terenurile 
de sport respective să vină puțini tineri.

Din totalul de 7—8 luni prielnice 
desfășurării unei intense activități 
sportive, doar 2—3 luni sînt folosite 
de sportivi, ca urmare a faptului că

dorin- 
în cit 
Calen- 
vorbim

tul rare nu necesită cheltuieli mari, 
este complet neglijat în calendarele 
raionale. Un singur concurs a avut 
loc anul acesta la Hunedoara, iar un 
altul, intitulat „Ziua recordurilor" tre
buia să aibă loc la Alba Iulia, 
nu s-a 
au fost 
atletism 
început

Toate
tea sportivă de mase din regiunea Hiu 
nedoara să nu progreseze în măsuri 
cuvenită. Consiliul regional, precum șf 
consiliile raionale U.G.F.S. au datorii! 
să respecte cu strictețe competițiile^ 
prevăzute în cafendarele competiționaleș 
fapt care va contribui la ridicarea ni- 
velului ‘tuturor ramurilor sportive cari 
se practică în această regiune.

dar 
ținut I In calendarul regional 
prevăzute patru concursuri de 
(cu faze pe asociații) care an 
însă cu faza pe... localități ț 
acestea au făcut ca activ ita-X

cu 8—7. Mai calme și mai 
în cele din urmă victorii}.

Clipe de încordare... Conduc fetele de la Zefirul 
combative, sportivele de ia Electrobobinuj obțin 

cu 2—0 la seturi.

care, fai momentul de față, pe prima 
lungime de bazin, conduce înotătorul 
de pe culoarul V. Cine este oare?

— Vite, zice un tânăr muncitor de 
la I.D.P.B., parcă ghicindu-ne gândul 

Alexandru al nostru este in frunte !
La întoarcere, cel care conduce este 

tot Alexandru. Pe ultimii metri se dă 
o -luptă aprigă. Cine va învinge, 
oare? Pînă la urmă, s-a dovedit că 
piciul cu casca mare a avut dreptate. 
Ion Gheorghe a „cunoscut" mai bine 
apa Teiului și a învins cu 1’25". 
Alexandru Niculiță, după ce a condus 
majoritatea cursei și a realizat timpul 
de- 1'34" a trebuit să se mulțumească 
cu locul IL Ceil de al IlI-lea clasai 
Ștefan Dobroî, muncitor la „Drum bobina j“ cîștigă
Nou", a realizat 1’36".

...încurajările de pe terenul’de volei 
ne atrag atenția. Ne îndreptăm în-, 
tr-acolo. Se întrec tinerii de la „Elec
trobobinaj" cu Cei de la „A.M.I.T.". 
Primul set este al electricienilor. Al 
doilea îl cîștigă, la mare luptă (15— 
13) sportivii de la „A.M.I.T.". Lupta 
pentru cîștigarea ultimului set, deci 
a finalei, antrenează nu numai spor- 

„galeria".- In 
dc

văzut și la cam*  
pionațele pe asociație ale I.T.B.-utui I 
Și acolo tot primai a fost J

— Bine, dar aci 
rai cui!

— Dacă-ți spun eu 
va cîștigă, tu să mă

Văzînd că celălalt 
crezător, îi șopti:

— Ion a crescut pe malul lacului.
El șă nu cunoască Teiul?

Și în timpul acesta cele două serii 
de juniori concurează. Cel mai bun 
rezultat l-a obținut elevul Ștefan Ce
rata de la școala mixtă nr. 
31, care s-a clasat pe locul I (50 
m) cu timpul de 41,8. Pe locurile 
următoare: Gheorghe Mifac (I.D.P.B ) 
43,8, Cornel latropol (I.D.P.B.) 44,1.. 
Acuin începe cea mai așteptată pro
bă, Iată, arbitrii îi cheamă la între
cere pe seniori. Urmăresc cu privirea 
pe Ion Gheprghe, lăcătuș la 1-T.B.
Este pe culoarul 11. O comandă scur
tă, un pocnet de pistol și 8 corpuri tivii de pe teren ci și
țâșnesc de pe blocstarfuri. Sportivul încurajările tovarășilor de muncă,
de pe culoarul II. a întârziat la pic- sportivii de la „Elect/obobinaj" cuce-

sini finale pe

călon Trtmorghe 
crezi I 
îl privește nein-

resc setul și titlu! dc cea mai bună 
echipă masculină din raionul 1 Mai, 
în cadrul Concursului cultural-sportiv 
al tineretului. Victoria băieților de la 
„Electrobobinaj" dă puteri nod fetelor 
de la aceeași. întreprindere, care își 
dispută întâietatea cu sportivele de la 
„Zefirul". Deși sînit conduse în ulti
mul set cu 8—7, fetele de la „Electro- 

cu 2-0 (15—7,
15-9).

...Meciul de fotbal dintre formațiile 
„Sfatului popular 1 Mai" și „I.C.F. 4" 
a inceput în nota de dominare a pri
mei echipe care a condus la pauză 
cu 3—0. Repriza a doua, mult mai 
echilibrată și totodată mai dinamică, 

în nota de dominare a 
LC-F. 4. Degeaba însă, 
este de 4-—1 pentru cei

se termină 
color de la 
scorul final 
deja Sfat.

...întrecerile dc atletism au adus 
mari satisfacții muncitorilor de la 
I.T.B. As-tlel, la proba de 100 m pțl-

locuri au revenit reprczeiwmele trei .... .
fanților lor: pe locul I Rudolf Cișcăn 
locul 111, Mirel Stamatescu (I2"6]Ț< 
Proba de 1000 m a fost totuși cea 
mai palpitantă dintre probele atletice# 
Perind, ba Ion Enache (Dinatno), ba 
Mirai Stamatescu (I.T.B ) conduc pluj 
tonul. Ultimul, cu un finiș mai ptiter-i 
nic, -cucerește victoria cu- timpul <fe 
3’21" iar Ion Enache ocupă locul se4 
cuiid cu 3’22". • «

★

frH
1 reușit carnavaR 
și învingătorii sari

Spre seară, tinerii -și-au -încheiat 
trecerile print r-un 
Atunci, învinșii ș 
întâlnit din nou. dar de data aceasta 
pe- platoul de dans.

Natural, au discutat despre înfrc-l 
ceri, despre performanțele obținute# 
despre munca tor cît și despre Viifoas 
j-ele lor întilniri atît pe terenurile de 
sport cît și pe scenele căminelor cul-t 
turale.



Cupa UCECOM”-o întrecere a tinereții...chipa noastră de juniori a dominat net 
întilnirea de la Russe

Junioarele, în schimb, s-au
USSE (prin 
l-a ediție 
sm dintre 
și junioare 

Bulgaria, 
amînîi __
-an R

telefon). Cea de a 
a întilnirii de a- 
echipele de juni- 
ale R.P. Romîne și 

disputată la sfîrșitul 
i trecute în marele port du- 

a constituit un minunat 
-j de a se Verifica .potențialul de 
tente tinere și valoroase ale ațietis- 
ui din cele două țări. Privită din 
t punct de vedere, tradiționala 
ruutare. sportivă internațională nc-a 
I numeroase satisfacții, dar și unele 
■prii.
uni este și firesc, vom începe prin 
►rbî despre satisfacții. Prima și eea 

importantă dintre ele este legată 
comportarea echipei masculine, care 
«minat net întrecerea de la Russe. 
rij noștri atleți au luptat cu o 
«ie inepuizabilă pentru fiecare 
■t, dovedihdu-se foarte bine pre- 
i șț capabili ca într-un timp scurt 

îmbunătățească serios rezultatele, 
nule pină în prezent. Juniorii din 
pa R.P. Romîne au dorit să-și ia 
nșa după înfrângerea suferită anul 
it la Tatabanya (R.P. Ungară) 

în cadrul meciului triunghiular 
U. R.P.R. R.P.B. atletii todgari au 
iot victoria cu scorul de 120-100. 
eprezentanții noștri au reușit acest 
i cîștigîijd de o maniera catego- 
în<tilnirea de la Russe.
mod special merită a fi scoasă 

•vidență comportarea alergătorilor 
și garduri) care au cîștigat 12 

cete 13 probe ale concursului (so
ld și cursa de 10 km. marș.) Se 
pt spune deci ca alergătorii a<i 
tituit punctul forte al echipei noa«- 
Pe același plan pot fi situați 
ii, care și ei și-au făcut ou pri- 
ță datoria, ieșind învingători în 3 
cele 4 probe ale meciului. Tlato- 
exoelentei comportări a alergăto- 
și săritorilor, echipa noastră de 

►ri a impresionat pe toți cei pre
ia întilnirea de la Russe, luîtid un 

$ apreciabil (27 puncte) chiar din 
a zi și nemailăsînd nici o spe- 
i partenerilor lor de întreceri, ju- 
i bulgari.
ebuie să preeizăm totuși că rczul- 

atleților din echipa noastră ar 
>utut fî și mai bune dacă, pe a- 
i, nu s-ar fi făcut remarcată o oa- 
e lipsă de experiență. Asemenea 
ri nu sint însă îngrijorătoare și 
pot fi re|»e<Ie remediate printr-o 
•ă serioasă și prirf participarea la 
nai multe concursuri „tari”. Difj- 
însă de aoe«4e mici scăderi pil- 
afirma, cu toată siguranța. că 

desfășurarea meciului de Ia
• Ao primă concluzie este aceea 
îetismul nostru contează pe o serie 
nerj talcntați, carie se recofi>andă 
incluși

ri. Ne 
fAMMCC, 
inițtii*  
►tsri în 
ții.

de pe acnm în . lotw] de 
referim la ; demtfandimrl 
la sprinterul Kihcm., la
P. ĂMdfei ai A. Șovin. la
înălțime Eregen Duou și;

, ' . ' *..  I ‘ ’ t; . ■." :
privința deenptiilor trebuie . spur 

e 'ne-au foat prilejuite în cea mai

«porii vii gospodăriei agricole colective 
«Drumul lui Lenin“ din Lehliu Sat

șosea alergau trei bicieliști... Doi 
și o fată. De pe drumul de țară 

nea de la aria dc treier a goepo- 
agricole colective „Drumul lui 

” cicliștii colectivei au cotit pu 
în dreptul bornei — o piatră 

— care arăta capătul comunei 
i Sat Consumau, ea în fiecare ai. 
te din pauaa de prinz în obiana- 
ntrenamente cicliste. I-am vă»w< 

clipe, apoi îndepărtat... A-
e, se afla aria de treier.
Kți venit tîrziu pentru un repor- 
5 campanie....
-adevăr. președintele asociației 
ve .Steaua de pe lingă colectiva 
ehliu Sat — Andrei Vrănianțu — 
dreptate. Colectiviștii de aici, dea- 

căror hărnicie se vorbește în tot 
»), terminaseră dc treierat griul și 
veau treabă de a zi-două ou nia- 
ora și ovăz. A fost o recoltă 

i : .de pe 624 ha s-a obținut o re- 
medic dc 2.200 kg. grîu la hee-

jurul nostru s-au adunat cîțiva
Unul dintre ei a ținut M na 

* că în campania agricolă din vara 
a a făcut peste 50 zile-muncă și 
i lipsit de la niei un... antrena
și echipei dc fotbal. Era utemistaif 
ghe Neagu, aripa stingă a echipei

'e lauzi, Gheorghe ! Parcă numai 

discuții interveniră fotbaliștii Va- 
angbe, Petre Cost ache și un puști 
•if Marin — care îi bate pe toți 

arătat insuficient pregătite — 
mare parte de echipa feminină. Tine
rele noastre au cîștigat doar 4 din 
cele 12 probe ale întrecerii, aratîn- 
du-se insuficient pregătite. Este foarte a- 
devărat că ele au întîfnit la Russe o 
echipă puternică, foarte omogenă, în 
componența căreia au intrat o serie de 
atlete de valoare ale țării vecine. Nu 
este lipsit de interes să arătăm aci că 
atlete oa Tomova, Jorgoya, Hristova 
fac parte încă de T*e  a^'u-m — deși 
s»nt junioare — din echipa feminină 
dc senioare a R.P. Bulgaria.

Din echipa țării noastre singurele 
ia re au dat satisfacție sint : Crista
Maksav, Aurora Mihăil<*9cu t Elena 
Fleițer si lni’a Curau. Crista Maksay 
și-a stabilit în cursa de 20») ni un va
loros record personal (25,2), iar în 
proba de IftO m. a pierdut la o di
ferență de o zecime de secundă, dato
rită mai mult startului prea... „rapid” 
al concurentei bulgare Tomova. Așa 
după cum se vede însă, remarcările din 
cadrul echipei de junioare sînt puține. 
Acest lucru reflectă stadiul insuficient 
de pregătire al tinerelor noastre atlete, 
dintre care unele « au prezentat Ja 
Russe îngrijorător de, slab (aruncă
toarele de suliță).

Toate aceste lucruri trebuie să con
stituie motive în plus dc a se munci 
cu și maj multă seriozitate, deoarece 
ne aflăm în pragul unei alte impor
tante întîlniri atletice rezervate echi- 
jH‘lor de juniori și junioare. Este vorba 
despre meciul triunghiular care va a- 
vea loc la sfîrșitul acestei săptămînî 
la Constanța. în cadrul căruia vor e- 
volua echipele țării noastre și ale R.S. 
Cehoslovace și R.P. Polone. Formațiile 
oaspe se numără printre cele mai bune 
de pe continent. Iată dar 
mandăm ca scurtul răgaz 
fie folosit olt se poate de

ROMEO

<I„ ce rece
de timp să 

bine.
VILARA

Reprezentativele școlare de gimnastică ale R. P. RomîneReprezentativele școlare de gimnastică ale R. P. Romîne 
victorioase in întilnirea cu cele ale R. P. Bulgaria

(tj ratare diet pag. 1)

18,60 p. Pe echipe, la toate cele, trei 
aparate, scorul ne este favorabil, re
prezentativa noastră școlară condu
cind cu 162,75 la 161,05.

Luni seara, în cea de a doua zi a 
întilnirii, disputa a fost tot atît de 
strirtsă. La băieți, gimuaștă bulgari 
Obțin un . ușor avantaj ’prj'n -.aceiași 
Stoian Palazov, care cîștigă , la para
lele și inele. La 'sol, cîștigăterul este 
desemnat în persoana lui Al. Silaglw 
(9,40). După cele 6 aparate, repre
zentativa R. P. Romîne totalizează 
326,45 puncte, față de 324,40 puncte

0 bătălie cîștigată: campania agricolă de vară
la tenis de masă. Au ținut neapărat sa 
fie trecuți în carnetul de însemnări, ea 
doar și ei au făcut <dte 50 zile-muncă 
la seceriș și treieriș, iar la antrenamen
te au numai preeențe.l. Prietenul lor, 
însă, lipsea de la aria de treier de cî- 
teva minute : Ion M. Gheorghe, aprig 
susținător al echipelor de fotbal și.vo
lei plecase la club să tragă o partidă 
de șah.

...Curind, cele două batoze au în
ceput să ÎBghriă ultimii snopi de . orz. 
Băieții le alimentau cu snopi pe oi ta

REPORTER
două părți, aveau grijă m schimbe sa
cii cînd se umpleau, iar fetele cărau 
paiele spre clăi și șure malta cit un 
bloc cu câteva etaje... S în acest 
timp, o parte din traetorișrij bri
găzii « IX-a de la SdM.T. Lehliu lu
crau la executarea arăturilor de vnră. 
Tn îvltimul timp lucrau și noaptea. 
Doar se anga jaseră ca în scurt timfr să 
termine de arat 732 ha. Deși au avut 
de treierat o recoltă I>ogată de grîu, 
tractoriștii au reușit să are în ultimele 
zile 246 ha.

Am mai aflat că porumbul acela 
înalt și cil rod bogat e, al colectiviș
tilor de la „Drumul lui Lenin* 4 • l-au 
prășit dc trei ori. așa cum au învățat la 
cursurile agrotehnice. In plină vară, co
lectiviștii se pregătesc și pentru iarnă :

I

Impresiile pe care le-am încercat 
de-a lungul cursei cicliste dotate, cu 
trofeul „Cupa UCECOM" sint 
multe. Mai întîi, ne-a bucurat numă
rul masiv de alergători (75), prezent 
la start, în majoritate tineri. Cum au 
parcurs cei 672 km ai cursei? Răspun
sul: neașteptat de bine, cu o medie 
orară remarcabilă. Ei au luat parte 
activă alături de cicliștii cu o înde
lungată experiență la realizarea unor 
întreceri animate, desfășurate într-un 
tempo susținut.

In prima ct-ipă unde sprintul dc la 
Urziceni a fost cîștigat de C. ludose, 
urmat 
recenu

o
In 

de experimentalii Șt. 
și V.‘ Iordache, s-a 

medie orară de 
plutonul fruntaș, a

cu
km.
și un junior: Tr. Cojocneanu. In eta
pele următoare, tinerele elemente, pe 
lingă faptul că au rezistat alinei ra
pide (de la Buzău la Brăila s-a mers 
cu 41,842 la oră iar returul a fost 
parcurs cu medie orară dc 41,480) 
s-aii situat și pe primul plan al între
cerilor. Gli- Vasilescu a fost „evadat" 
în etapa a doua, I. Bădără și C. Du- 
descu au adus echipei lotului de tine ( 
ret primul loc în clasament în < ,
a treia, în care am reținut și com
portarea juniorului Wiknoș Heget. In 
cea mai grea etapă (Buzău.—Ploiești 
— Sinaia), Ilie Dincă i-a întrecut pe 
I. Braham, ȘL- Poreceanu ș.a„ fon- 
diști fruntași, ocupînd locul V în cla
samentul cursei. In penui Aiura etapă, 
hotărâtoare pentru configurația clasa- 
hientului general individual, printre 
cei 7 „fugari" s-au numărat și cei

etapa £*•

de reprezentativa R.P. Bul-obținute 
gări a.

Fetele 
crînd la 
care trei _______  . , ____ ,. __ ,.
— Eduie 1 lie, Maria Carașka și Li
liana Berlirioya: 9,30. La sol — îo 
ultima probă a întilnirii, gimnastele 
bulgare realizează un avantaj minim 
(55)20 p. față de (,55;00 p cyt au tota
lizat reprezentantele noașțre)- Clasa
mentul general după cele patru apa
rate indică și aici victoria noastră: 
218;60 p. față de 214,70 p. realizate 
de gimnastele din echipa R; P. Btrf- 
garia.

au continuat concursul lu- 
paraleje inegale, aparat la 
co'ncwente obțin aceeași notă

ei fac aewu - gropi pentru înritoaar&a 
furajelor... Au; timp : campania agri
colă de vară e de o bătălie cîș
țigării !

★

163 meșnbri U.C.F.S. are așooiația 
sportivă Steaua, dintre care 45 fete. 
Colectiviștii joacă*fotbal,  volei, tenis de 
masă, șph, handbal în 7. practică ’tirul, 
atletismul șj ciciisinul. Terenul de fot
bal a fost reamenajat și s-a eonstruit 
o tribună pentru 200 spectatori. Des- 
pre tonte aceste realizări ne-a vo-bbrt 
mai pe Urjș wioș Pettre Ijichimțonu cere 
de la început ne-a spus că va împlini 
73. ani abia la ... anu*  ! Moș Petre era 
acasă. Știți de ce 1 In ziiva aceea fotba
liștii colectivei jnu aveau nici ita msd, 
niei antrenamente.

Nevastă-sa, Alexandrina, ne spunea:
— Nu știu ce să mai zic. de rnoșu’ 

ăsta al meu. Numai de sport discută. 
Pleacă toată ziua la teren. Niei nu mai 
vine la masă.

Intr-un carnet moș Petre are în
semnate toata meciurile de fotbal ale 
echipei Steaua Lehliu Sat. Multe vic
torii. Moșul însemnează în carnet tot 
ce e nou în viața sportivă a comunei.

Și sint uiulte realizări la asociația 
sportivă Steaua din Lehliu Sat. Despre 
ele, moș Petre Lichințeanu povestește 
tuturor.

Și nu se poate spune că n« are ce 
povesti

AURELIAN AXEN1E 

trei juniori și anume L Bădără, C. 
Burtea, W. Heget, care și-au dispu
tat sprintul final cu C. Moic.eanu, ,N. 
Niculeșcu. I. Angelescti și. P. Ghiță. 
Intr-un cuvînt. putem spune că tine
retul a fost la înălțime.

O altă constatare 
cînd am plecat din 
așteptam să asistăm,

îmbucurătoare : 
București nu ne 
în primele eta-

neprevăzut 
a „Cupei 

să arătăm

Poreceanu (Victoria) a fost uriul 
dintre principalii animatori ai .Cupei 
UCECOM44. El a purtat timp de două 
etape tricoul galben, ocupind locul doi 

în clasamentul general individual.-

pe, la întreceri spectaculoase. Motivul: 
etapele erau plate și destul de scurte. 
Dar totul a fost plin de 
în cea de a V-a ediție 
UCECOM". Este suficient 
că n-a existat etapă în care plutonul 
să ajungă compact la sosire, că fie
care cursă a fost agitată de nume
roase evadări care au destrămat ca
ravana. De fapt, în cele 6 etape au 
fost trei alergători (S. Dttță, Șt. Po- TK. ANORONAGHE

Popicarii reșițeni — 
revelația campion ațelor republicane
După patru zile de întreceri, po

picarii reșițeni att obținut la campio
natele republicane un dublu succes: 
au cucerit titlurile de campioni ai 
RiP.R. pe anul 1960 și pe echipe și 
individual. Succesul lor este binemeri
tat. Olimpia Reșița a avut în forma
ție, pe lingă jucători, cu o bogată ex
periență (Ion Micoroiu, de pildă), și 
tineri popicari care au avut o Ini
moasă. comportare. Este cazul jucă
torilor D. Kridor și A. Mayer, care' 
au realizat. 838 p.d. și, respectiv, 873 
pal. Ultimul, insa, este încă deficitar 
iâ capitolul pregătire - fizică.

Olimpia Reșița s-a impus în între
cerea pe echipe, în primul rînd, fiindcă 
a prezentat o formație omogenă: 5 
dintre coHiponenții echipei au reali
zat între 834— 873 p.d,-, iar al șaselea 
a doborît 812 popice. Și cea de-a 
doua.’ clasată la finalele campionate
lor republicane pe echipe — Voința 
râtluj — trebuie remarcată pentru fap- 
tșl că a avut jucători .de o valoare 
apropiată. In . schimb, Constructorul 
Pitești, Industria locală. Baia Mare, 
Metrom Orașul Stalin .și Unirea Ro
man au ieșit din cursa pentru, pri
mul loc tocmai datorită lipsei de o- 
mițgertităte ca valoare.

Recentele finale ale campionatelor 
republicane au scos în evidență ne
cesitatea întineririi echipejor. Jucăto
rii vîrstnici au. arul comportări . fru
moase — pentru care merită . toată 
lauda—• dar de la ei nu putem aștepta 
rezultate care să ne impună pe plan 
mondial. Unii dintre el au avut „că
deri" Ia jumătatea concursului, n-au 
făcut față elanului tinerilor. De alt
fel, arbitrul principal, al campionate
lor republicane pe echipe, Gheorghe 
Popescu- . (Graiova), ne declara: 
„încă o dată a<n văzut că jucătorii 
în vîrstă mi rezistă la o finală de 
campionate republicane. „Bătrânii" au 
rezistat pină la 156 bile. Și au în
vins tinerii ! Olimpia Reșița a fost 
una dintre cele mai tinere echipe".

La finalele individuale rezultatele 
obținute au fost bune. Remarcăm că 
întrecerile au avut un nivel tehnic 
sauoiacător. Totuși, rezultatele, obți
nute la individual nu trebuie să pro
voace automulți.imire. Spunem aceasta 
deoarece o parte dintre popicarii noș

drumul 
ultima

a.
In etapa a IH-a 
au nesocotit iodi
de antrenorul Er- 
indisciplmă care

reeeanu și N. Niculeșcu) carț au 
purtat pe rind tricoitl gall«en.

Și acum citeva cuvinte despre 
principalii animatori ai cursei, și în
deosebi despre cîștigătorii ei, N. Nl- 
cutescu șt C.C.A. I.

N. Niculeșcu a confirmat 
ascendent, pe care 'merge în
vreme. Urmărindu l în această cursă, 
am observat însă, la et, ca și Ia to
varășul său de club I. Braharu, 
amtndoi membri ai lotului republican 
de tineret, o tendință de alunecare pe 
panta periculoasă a îngîmfării și 
ruperii de colectiv. 
(Brăila.Buzău), ei 
eațiile tactice date 
vânt Norhadian,
s ar fi soldat în cazul cînd nu reușea 
„evadarea" lui N. Niculeșcu în etapa 
a V-a. cu un insucces al alergătorilor 
de la C.C.A., în clasamentul general 
individual. Pe echipe,, alergătorii mi
litari s-au prezentat deslul de bine 
pregătiți,; ca și cicliștii de la Victo
ria și Voința Ploiești, - principalii com
petitori ai cursei. Din rândurile aler
gătorilor evidențiați pe. parcursul 
cursei remarcăm pe: S. Duță (C.C.A), 
C. Moiceanu (Victoria), C. Baciu 
(Victoria), V: Ionescu (Voința
Ploiești), I. Angeleșcu (Voința Plu
tești )' și Laurențiu Moldovan (Voință 
Cluj), Un nume nou în ciclism, care, 
a cîștigat, cea mai dură etapă (Bu- 
zău-Sinaia).

In general, „Cupa UCECOM" a fost 
lin minunat prilej de afirmare a tine
relor elemente (V. Cohanciuc, I. Viat' 
cu, C- Burtea, Șt. Petrescu, C. Nicu- 
lescu ș.a. s-au clasat în clasamentul 
g.eneraț înaintea multor cicliști expe
rimentați) și a constituit o bună veri
ficare a fondișlitor noștri în vederea 
Turului ciclist al- R.P.R.

tri fruntași s-au comportat inegal. I.ste 
cazul popicarului P. Hodobașa (Con
structorul Pitești) și al altora, care 
după ce îrr întrecerea pe echipe au 
obținut rezultate de valoare, la fina
lele individuale s-au comportat sul» 
orice critică. P. Hodobașa, de pildă, 
a realizat 886 p.d. la întrecerea po 
echipe și... 795 p.d. la finalele indi
viduale. Și aceasta în decurs de un-, 
măi două zile 1 Iată de? ce antrenorii 
trebuie să pimâ mai ntulf accent pe 
pregătirea fizică a jucătorilor, pen- 
trit a evita astfel de „surprize" ne
plăcute.

De asemenea, antrenorii mal au 
de lucru în ceea ce privește îmbună
tățirea jocului Ja „canale". Trebuie 
lucrat cu fiecare, jucător în part», să 
se urmărească specializarea popica
rilor noștri în sensul ca loviturile î.i 
„plin" să folosească același „canal"■ 
Secretarul general at F.R.P., Ladi- 
slau Szocs, sublinia că avem încă 
puțini jucători care folosesc același 
„canal" la loviturile în „plin". La 
„singuratice" am remarcat precizia 
unor jucători ca Ion Micoroiu, Petre 
Purje, M. Staijciu, A. Andrei, . L. Gali® 
și nesiguranța altora, ca P. Hodobașa, 
I. Hosszti; D. Gyorkos, P. Buriau. 
Iată, deci, un alt capitol asupra că
ruia antrenorii' și jucătorii au datoria 
să insiste mai mult.

Finalele campionatelor republicane 
masculine au arătat că popicarii noș
tri . sint în progres. Așteptam de ia 
ei noi rezultate de valoare pentru 
ca, în sfîrșit, dorința zecilor de mii 
de iubitori ■ ai acestui sport să poată 
fi îndeplinită: să ne impunem pe 
plan european și mondial.

TUOOR MARIN

D« la Federația
. Se aduce la cunoștința comisiilor 
raionale șt .orășenești de popice că 
perioada de transferări pentr,, atml 
cocwpetițional 1960--1961 va fi în
tre 15 august și I septembrie 1960. 
Transferările de jucători se fac pe. 
baza instrucțiunilor Biroului comite
tului de organizare U.C.
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în tabăra boxerilor români

Lotul nostru olimpic de box, ca» de 
altfel toate .delegațiile sportive1 ce iau 
făcut deplasarea la Roma,,,trecea* *zrlele  
trecute prin emoții firești. Toți țșcei 
nouă sportivi care vor-reprezentam boxul 
romînesc 1a marea confruntare -din' ca
drul J. O. știu că au de făcută față 
unui turneu dificil. 47, de -„muște"; î 26 
de .semigrei", 36 de „grgi^'iată+nu- 
tnai cîteva cifre din fimelele*cu*în 
scrieri, care ne fac să întrevedem hcît 
de dîrze vor fi întîlnirile de‘Ta’ „Pal- 
lazzo dello Sport."

SCRIMĂ
De la 29 august la 10 septem
brie in Palazzo dei congress!

In programul întrecerilor de scrimă 
sînt prevăzute următoarele probe :

INDIVIDUAL : floretă bărbați, floreta 
fete, spadă, sabie. Fiecare națiune 
poate participa cu maximum trei trăgă
tori Ia fiecare armă.

ECHIPE : floretă bărbați, floretă, fete, 
spadă și sabie. Fiecare națiune poate 
participa cu o singură echipă, compusă 
din maximum șase trăgători.

O hațiune nu va putea înscrie în 
nici un caz mai mult de 21 de sportivi 
în total pentru probele individuale și 
pe echipe. Goncurenții clasați pe pri
mele 3 Jocuri primesc medalii, iar cei 
de pe locurile 4, 5, 6 diplome, 
la probele pe echipe.

Probele de echipe vor putea 
dispute pe sistemul mixt, adică 
ceapă pe sistemul seriilor și să 
nue prin sistemul eliminărilor directe. 
Directoratul tehnic va putea decide în 
această direcție după numărul de 
echipe înscrise.

Programul începe dimineața la ora 
8,30 și după-amiaza Ia ora 15. Din cele 
12 zile de concurs, opt cuprind finale 
la diferite- categorii de arme.

* fit/rd17^ți '10 septembrie 
la PalazzedoDe[lo Sport

înscrierile nominale și definitive la 
concursul,de haltere vor trebui să par
vină Comitetului de organizare, din par
tea .Comitetelor Olimpice Naționale, 
pînă. ia 23 august. După această dată 
nu ya mai fi primită nici o înscriere su
plimentară și nici o modificare.

Numărul maxim de înscriși și parfi- 
cipanți : 7 de națiune, repartizați la cele 
7 categorii de greutate. O națiune poate

Din echipa țării noastre fac parte 
1— după cum se știe — și trei de
butanți : Vasile Neagu (semimijlocie), 
Nicolae Stoenescu (mijlocie mică)»'și 
Ion Monea (mijlocie), tineri care s-au 
afirmat în ultimul timp ca speranțe 
autentice ale sportului nostru - cu'mă
nuși.

Privindu-i la antrenamente sau au
zind discuțiile dintre ei, nw poți - sășnu 
remarci o anumită timiditate cauzată 
de apropiatul debut într-o întrecerejde 
mare anvergură cum sînt Jocurile*  O- 
limpice. Dar, discutînd mai mult cu 
cci trei tineri, îți poți face «și o altă 
părere: despre dorința puternică ce-i 
animă pe fiecare dintre ei de a se 
afirma. Se știe că doi dintre cei trei 
debutanți la J. O. (Stoenescu și Mo
nea) au mai participat la o întrecere 
de amploare (Cupa orașului Istanbul), 
terminînd neînvinși. Turneul de box 
care va începe la 25 august constituie 
un nou prilej ca tinerii noștri să do
vedească că speranțele care s-au pus 
în ci sînt întemeiate.

Fără îndoială că Stoenescu, Neagu 
și Monea, cunnscuți pentru ambiția și 
tenacitatea lor în ring, vor face totul 
ca debutul lor la marea confruntare 
pugilistică de la Roma să coincidăr-cu 
e comportare frumoasă, să se claseze 
pe locuri fruntașe.

— Ar fi posibil aceasta? l-am între
bat pe antrenorul Ion Popa.

— Nimic nu este... imposibil, ne-a 
răspuns. S-ar putea ca chiar din pri
mul tur boxeri necunoscuți să elimine 
pugiliști cu o veche experiență. Adese
ori „necunoscutii“ sini capabili de 
cele mai senzaționale surprize în mari
le confruntări internaționale, tocmai 
pentru faptul că... sînt necunoscuți. Așa 
că să nu vă prindă mirarea dacă 
Neagu, Stoenescu sau 'Monea vor bara 
drumul spre titlurile olimpice unor 
boxeri cu vechi state internaționale,

încrederea lui Popa, împărtășită și 
de componență reprezentativei, noastre

La fel

să sc 
să*  în- 
contr-

HALTERE

să . bucure. Cu atît mai 
pregătirile pugiliștilor ro- 

ț t cit cea.mai mare aten- 
ție,;,‘în’jț funcție de stilul eventualilor 
lor ««adversari. Vasile Neagu, unul

nu» poate decît. 
tnulțjcu;, cît pr< 
mînișis-Tuijfăcut

semnul celor cii

(

este absența multiplului cam- 
recordman mondial Vladimir

Oî
al 

ol im

Nowicki, It. Gorsțhi, C, Zaja 
mik, S. Masztak.

• A fost 
Iilor sovietici 
<le la Roma, 
specialitate a 
rîn-dul cărora
pârtiei pantă (7 
prinde pe S. Ulianov, 
Bușuev,
Al. Kurînov, R, Plukf elder, A. Voro-
biov, T. Lonuikin, și I. Vlasov. Singura 
surpriză 
pion și
Ștogov. In locul său a fost selecționat
tânărul S. Ulianov, care deține o for
mă excelentă.

lotul lialtcrofi- 
pleca la J. 0. 

sovieti.că de 
din 

echipa

alcătuit
care vor

Federația 
desemnat 10 atlcț; 
va fi formată eempa 

sportivi). Lotul cu- 
E„ Minaev, V. .

S, Lopatin, F. Bogdaniovski,

• Gininaștii cehoslovaci și-au în
cheiat pregătirile în vederea Jocurilor 
Olimpice. Odată cu aceasta s-au con
turat și echipele selecționate pentru 
întrecerile de la Roma. Feminin : 
Eva Bosakova, Vera Casțavșka, Adol- 
fina Takova, Liudmila Svedlova, Ma
tilda Molouskova și liana Ruzickova. 
Din echipă masculină fac parte Fer
dinand Danis. Josef Trmal, Jaroslav 
Stastny, Pavel Gajdos, Jaroslav Bim, 
Ladislav Pazdera și Premsyl Krbec.

Boxerii sovietici selection 
tul olimpic și-au continuat c 
tate pregătirile. O formă exc< 
țin eanipioriii olimpiei V. En 
și G. Satkov. Multe șanse s 
pugilistului de categorie muscă 
(19 ani). El a cucerit anul ac 
de campion al U.R.S.S. In fo
se află de asemenea O. 1 
V Barannikov, V. Safronov. 
goria grea a fost selecționat c 
europea-n Andrei Abramov

Neagu (dreapta), unul dintre tinerii care s-au impus in-ultimul timp, a fet selec- 
în -fotografie, in meciul' eu Muninch 

pe rcare- l-a cijtigat la puncte.

tinerii noștri debutanți în e- 

-• După meciurile de 
care au avut loc în oraș % 
deirația italiană de box a 
chipa pentru turneul
cei 10 component; îu ordine 
viilor : Curcetti, Zamparini, 
Popolo, Brandi, Benvenutti, 
Napoleoni, Sarattdi ,și Picotii

Vasile . ,, ... ...........
fional pentru prima oara \n echipa olimpică, lată-l 

(Vorwărts Berlin), penare l-a' 

dintre 
chipa olimpică, a ținut «să ne spună 
cîteva cuvinte cir-privire la întrece- 
ri!e*la  care*va-  participa:

-.Deși particip pentru prima oarăela 
întreceri olimpice și nu am o prea
rn arc experiență a meciurilor grele, /n- j 
ternaționale, cred că'la Roma voi avea 
o-com port are satisfăcătoare, pe măsura 
pregătirii, a puterilor mele. Îmi dau 
seama că la I. O. vor participa cei-' 
mai re/mpiițk pugiliști amatori din lu
mea întreaga și că fiecare boxer doreș
te să se afirme. De aceea misiunea tu
turor boxerilor eștp grea, dar tocmai 
îit aceasta constă frumusețea întrece
rilor din cadrul turneului. &îi pricește 
—------------------- 1—

totuși să participe cu doi concurenți 
la aceeași categorie, cu condiția, ca nu
mărul total al concurenților din țara res
pectivă să nu fie mai mare de șapte.

Goncurenții clasați pe primele trei 
locuri vor primi medalii de aur, bronz 
și argint, iar cei clasați pe locurile 4," 
£> și 6 vor primi diplome.

Distribuirea premiilor se va face după 
terminarea întrecerilor la fiecare cate
gorie.

Concursul se dispută la șapte cate
gorii, după cum urmează: cea mai 
ușoară (cocoș) pînă la 56 kg.; semi- 
ușoară (pană) pînă la 60kg.; ușoară, 
pînă*la  67,500 kg.; seini-mijlocie, pînă 
la&7&kg.; mijlocie, pînă la 82,500-kg.; 
semî-grea, pînă la 90 kg.; grea» peste 
9O*'kg.  v-

Intreeerile se desfășoară în stilurile 
clasice (împins, smuls, aruncat cu am
bele brațe). Gîntarul concurenților se 
vai face cu o oră înainte de concurs. 
Probele încep dimineața la ora»l9 ți 
după-amiază la ora 17 (ora italiei), 
cu excepția ultimei zile cînd*  întrecerile 
au- loc seara, de la ora- 20 (categoria 
grea). ' ' ,■———ww I 1 ■ UWIIj .

NE VOR REPREZENTA LA ROMA

Ciclistul GABRIEL MOICEANU. Canotorul ȘTEFAN PONG HAT,

vă mire
șansele boxerilor...
Popa are dreptate:
dacă vom face vreo surpriză boxerilor 
favoriți".

anonimi, maestrul 
să nu

R. CALĂRAȘANU

■r

Căpitanul echipei noastre de polo
Jucătorul cu- nr.S’-al reprezentativei noastre ,de polo este Aurel Zahan. 

L-ati reținut, desigur, pe acest tînar pentru dîrzenia și inepuizabila ener
gie -cînrcare se dăruiește luptei pentru balon în apă. Și, cu siguranță, 
l-ați </aplauda£ de multe ori pentru remarcabila intuiție cu care își pune 
partenerii'de’jooln poziție de șut la momentul oportun, sau pentru ne
cruțătoarele’sale lovituri la poartă, care au făcut adesea „mat" pe por
tarii acelor mai bune reprezentative din lume.

*

por- 
cam- 
după 
In na

Anul trecut, Ta turneul inter
național de la Moscova unde Iau luat 
parte cîteva din cele mai bune echipe 
din lume, Zahan a fost socotit drept 
rinul din cei mai puternici ȘuterF la 
poartă ai competiției. Boroș — 
tarul reprezentativei maghiare, 
pioană «olimpică —r a declarat 
meciul pierdut de echipa sa în 

,:nai la București;. „Jdingep pleacfl. 
din mina lui Zahan ica dintr-o ca- 
tapultă și ioc mai' atunci cină te aș
tepți mai puțini Iar cînd lovitura 
mai esteiși piperi ci, .atadci—^ n» niii 
ai altceva de făcui deed să scoți 
mingea din plasă".

Povestea vieții lui Aurel Zahan -tiu 
cupoaște prea multe file. Este și-nor
mal dacă -ne gîndim că*  Aurel a îm
plinit de-abia 22 de ani. De altfel, 
majoritatea coechipierilor săi din 
echipa națională dînt tineri (media 
21(5 ani •— cea mai tînără formație 
prezentă la Roma).

în sport însă, Zahan este destul 
ale vîrstnic.

Specialiștii natației din Capjtalăi și-f 
mai «amintesc pe micul Zahan printre 

-puștii care — în urmă ew JO ani —

!• Federal ia poloneză de pent atlon 
modem a stabilit ca la J. O. să parti
cipe trei sportivi și anume : S. Przy- 
bylski, K. Mazur și I. Paszkiewicz. 
La tir, R. P. Polonă va fi reprezen
tată de un lot din oare fac paTte, prin
tre alții, trăgătorii A. Smelczynski, J.

'• Franța va fi repreze-ntâți 
de la Roma de un lot din « 
parte 224 sportivi și 29 
Sportivii francezi vor lua 
toate disciplinele cuprinse în

!• Pregătindu-se în vedere 
lor Olimpice, atletul italian S 
eoni a stabilit un nou recort 
wde în proba de aruncare a 
El a reușit o performanță

nu mai plecau de la bazin. Brasul 
a fost prima sa pasiune. Dacă ar fi 
putut ar fi înotat ziua întreagă. Era, 
de altfel, unul din cei - mai sîrguin- 
cieși elevi ai antrenorului E. Freund

mult timp, secția de natație 
ruhii Dinamovist pierdea ur 
reprezentant; în schimb, e< 
polo de juniori și mai tîrzii 
seniori a clubului Dinamo 
cîștige un nou coechipier.

Dotat cu excepționale căliți 
61 sec. pe 100 m liber, forț 
tețe și un deosebit simț a 
Zahăn a cunoscut un prdgr 
A debutat. „în echipa nație 
1955, iar un an mai tîrziu 
parte din formația care ne 
zentat la J.O. de la M.eîlx: 
1958: căpitan . al.,echipei R.I 
ne... la 20 de ani. Și, de at 
lipsit din „șsptele" rtpre: 
noastre.

Cea- mai frumoasă aminth 
victorie «obținufă anul ace 

. pra canipionijbrî«Mimpici. Jar*  
neplăcută: acel 0.-J2 din*n  
echipa- R.P.IL ’(Zafewb 195-

pe arena ii 
frumos gol
U.R.S.S. ( 
situația dt 

echipei noas 
-r. e 
la Rr 
lîngă 
pehip

Zahan a trăit, pe 
a fi selecționat în 
reprezenta țara la J.O. și
a fi devenit... tatăl ur

de la Tînărul Dinamovist. Rezulta
tele însă nu puteau veni peste noap
te. De-abia în 1953 a cucerit primul 
sărf titlu de carripion al țării șftot 
atunci a devenit ș» recordman repu
blican de juniori la 100 și 200 m

"braa. __- w
Apr»... Antrenamentele eu început 

să aibă o neobișnuită prelungire. 
♦.Seara, cînd „culoarele" erau scoăse*  
«din bazin, Aurel a început să' urmă
rească cu mai multă pasiune jocurile 
de polo ale „băirînilor". Și nu .după

.2 din n 
;reb 1951 

nu trebuie uitat ■— ne n 
Zahan- —4 că pe atunci tînăr< 
formație făcea primii pași p 
afirmării depline 
mda". Cel mai 
din meciul cu 
1958), cînd la 

•reușit să aducă 
inferioritate numerică

In preajma plecării
•rel 
de 
va 
de 
drăgălașe. „împreună cu co. 
de echipă na vom precupeți 
efort pentru a demonstra 
calul de polo rointn — 
■clarat Zahan.
cern de la Roma cu rezultați 
frumoasei'.,

--(•*/  * i i

a
n

Vrbm Să rr

a. v;

Turneul preolimpic de
. La Bplogna au început meciurile 
din cadrul turneului preolimpic de 

. baschet. Gele ÎS» echipe participante 
au fost împărțite în patru serii, ur- 
mînd ca primele două clasate în fie
care serie să participe Ia un nou tur
neu, care va desemna pe cele patru 
finaliste pentru turneul' de baschet din

baschet de la Bol
cadrul J. O. de la Roma, 
mele rezultate înregistrate':’ 
Germania (echipa unită) 
Israel—Grecia 65—43, R.P. 
Iugoslavia 04—92, R. P. Polc 
tralia 115—65, Surinam—Sui 
51, Belgia—Tailănda 87—65, 
faivan 83—55. (Agerpres)



cercuri ADALBERT GURATH
ni. Vechiul record era <le 18,48 m și 
aparținea aceluiași atlet.

• Dintre atleții suedezi eâre se pre
gătesc pentru jocuri, 
deține săritorul 
tersson. Intr-un 
trecut 2,13 m.

o formă bună 
în înălțime Stig Pe- 
recent ...concurs eL a

In cursul
Că-;;
zilei de ieri a fost 

anunțată lista cleîihitivă a atleților cu 
care Alarea Britanic se va ptezenia. pe 
'stadionul olimpic. Au fost desemnați 
62 echipieri;' printre care se găsesc 
incluși (în ultimul moment!) cam
pionii europeni Brian Hewson (1500 
m.) și Arthur Rowe. (greutate), .care 
lipseau din lotul anunțat . inițiaL

® ,,Veteranul" Dave Sime va fi al 
treilea sprinter american, în proba de 
100 m. In concursul de săptămîna 
trecută, desfășurat în California, Sime 
a fost cronometrat cu timpul de 
10,1 I El a fost inclus în echipa o- 
lîjnpică a S.U.A. După..cum se știe, 
’ . concursul de selecție Sime se cla
sase pe locul trei Ia egalitate' cu” Patil 
Winder.

După concursul de verificare din sala Dinamo

Lotul de gimnastică e gata pentru Roma

Sania Iovan in plin efort la birnă.
Foto: Gh. Giurgiuveanu

Sala arhiplină, sîiiib^t^. dijpă-amia- 
5 Ia Dinaino... Iubitorii • glmnaîțiCii 
u venit să vada „fa lucru- pe olim- 
icii noștri care, în ajunul plecării la 
orna, atr susținut un ultim concurs 
s verificare.
Anastasia [onescu a fost prima din- 
e „olimpice" care a ieșit lă încălzire... 

trecere scurtă pe la fiecare aparat, 
u urmat-o celelalte gimnaste din 
>t: Elena 'Nicutescu, Sonia Iovan, 
milia Liță, Utta Poreceanu și Emilia 
corțea... Au aparut și băieții: Hărgă- 
ș, Stanciu, Tohăneamt, €errttișca, 
amfir. Din rîndul olimpicilor două 
tsențe Elena Leuștean și Fr. Orendi, 
ire au o ușoară indispoziție. Așa cum 
n aflat însă,ei și-an continuat pregă- 
•ile împreună cu loftil cu stăruința 

le este caracteristică.
Oră 18/ începe concursul... Se hi- 
ează simultan: băieții la sărituri, fe
le. la sol. Priviri admirative, pline de 
credere Se îndreaptă șî spre unii șî 
ire alții. ‘ Zborurile lui Tohăneanu și 
anciti ne incintă, la fel ca și finețea 
ercițiilor’ executate de Iovan, Pore- 
anu și Liță. Aplauzele nu mai con- 
nesc. Pentru Liță o mențiune spe- 
ilă: a „scos" o „roată arabă" de 
ată frumusețea 1... In prima probă 
concursului, Sonia Iovan a obținut 

a mai mare notă: 9,65. In, imediata 
iropiere a ei, Emilia Liță cu 9,55. La 
ieți, lupta șF maî strînsă:, Tohăneamt
Hărgălaș ^tt, primit aceeași ..notă : 

10...
Este acum rîndul fetelor să treacă 
sărituri,'în timp ce băieții execută 
cal cu minere. Din nou ropote de

Acum 10 ani, la Cluj, într-una din 
sălile în care, se .pregăteau scrimerii 
brasului, își făcea apariția un băiețaș 
blond. Nu împlinise 8 -mu, Epa Adal
bert Gurath. . 'tenise însoțit de’ ’t^tpl 

'său, cunoscut anlrenoT de scffmă. In
tr-un colț al sălii, băiețașul a urmărit 
atent evoluția fiecărui grup de trăgă
tori : floretiști, spadasini, sabreri. La 
plecare, tatăl l-a întrebat:

— Spune-mi, dragul meu, de ți-a 
plăcut mat mult ?...

In loc de răspuns, 'Adalbert Gurath- 
junior s-a îndreptat hotărît spre tina 
diij arme — o floret^.,.

Așadar, 
sin a 
re ta. 
armă, 
dut vreun poncurs/ Și 
poate explida de ce n-a 
cios acestei atTne, nu 

talent atul nostru*  ' spada-,

In linii generale, optimismul carcyJ 
domnește printre gimnaști este justific 
cat. Fetele;- mai ales,, sînt. ttmviuse că*

’ “ * “ • început fio-'
la această 
să fi ’ pier- 
totuși, nu-și 

rămas credin- 
știe exact de 

unde izvorăsc afinitățile sale pentru 
spadă, proba care l-a consacrat

— Poate pentru că este o armă 
mai... bărbătească, mărturisite- el 
tîitibind.

Cert este că preferința sa pentru 
spadă s-a dovedit... inspirată. Adalbert 
Gura th și-a însușit cu destulă ușurință 
tehnica șî stilul pretinse de această 
armă, afirmîndu-se în scurt timp, .ca 
unul dintre cei mat buni spadasini ai 
țării. Specialiștii i-au întrevăzut marile 
sale posibilități încă din 1958, cu pri-

î ud răgit f la 
Ca trăgător 
nn-și amintește

aplauze. Le sînt adre
sate tot fetelor — Iovan, 
Liță, Scorțea, Porecea
nu, al căror zbor cu 
extensie dovedește o re
ală , măiestrie. Băieții se 
descurcă ceva mai greu. 
Doar Tohăneanu reu
șește să treacă cu brio 
cea de a doua probă 
(obține și cea mai bună 
notă — 9,30) Stanciu a a- 
vut unele ezitări la în
toarceri, Cernușca este 
copleșit de emoție. Cq la 
primtîl 'cohcurS... (Abia 
la aparatul 'următor — 
la bară — a reușit să-și 
înfrîngă emotivitatea, să 
arate că este birie pre
gătit).

Și, ășa‘, rînd pe rfnd, 
gimnaștii și gimnastele 
noastre’ fruntașe’ trei pe 
lă fiecare aparat, dove
dind spectatorilor gă 
și-au însiișit Chiar 'si 
elementele "de mefe dBî- 
cultate, că și-au îmbu
nătățit valoarea tehnică. 
Acum, după acest ultim 
concurs de verificare 
(pentru băieți — care 
au început mai tîrziu

_ - mai ejtez prevăzut . uu
concurs, săptămiria viitoare) sc ’poate 
formula o concluzie...

GENERAL: Fete: 
76,70 p.; 2. Elena 
p.; 3. Emilia ■ Liță 
Poreceanti 74,00 p.ț 

----- 6.
1.

2. Stanciu

CLASAMENT 
1. Sonia Iovan 
Niculeseu 75,40 
74,40 p.;4. Utta 
5. Anastasia Ionescn 73,55 p.; 
Emilia ScOrțea 73,25 p. Băieți: 
Tohăneamt 55,60 p.; 2. Siam.,» 
54,00 p.; 3—4. Zamfir și Cernușca 
53,20 p.; 5. Hărgălaș 51,90 p.
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- o tînără speranță
lejul Criteriului Mondial al Tineretului 
care a avut loc la București. Atunci, 
Adalbert Gurath, deși nu împlinise 
nici 1G ani, a reușit frumoasa perfor- ■ 
mantă de a ajunge în finala probei de 
spadă, după ce întrecuse o pleiadă de 
„speranțe".

Anui acesta, cu ocazia concursurilor 
de pregătire pentru Jocurile Olimpice 
de la Roma, Adalbert Gurath s-a afir
mat din plin, făcînd din nou dovada 
realelor calități pe care le posedă. Ne 
reamintim de concursul individual de 
Ia Smolensk (din cadrul întîlnirii priete
nești dintre reprezentativele R.S.F.S.R; 
și R.P.R.), în care Gurath a ocupat 
locul 2. Cîteva zile mai tîrziu, el a 
întrecut la Leningrad de o manieră 
impresionantă o serie de spadasini 
reputați. printre care sovieticul NiCan- 
cicov, polonezul Sivdzinski, suedezul 
Valliberg și s-a clasat pe primul loc 
la Criteriul Mondial al Tineretului. Și 
astfel, prima ifiedalie de aur a Crite
riului a... poposit în țara noastră...

Pentru Jocurile Olimpice de la 
Roma, Adalbert Gurath s-a pregătit 
metodist- cu' o asiduitate care-i este 
caracteristică. Ca și în celelalte con
cursuri internaționale la care ă fost 
prezent Gurath este animat de do
rința fierbinte de a aduce patriei e 
cît mai bună performanță. Ii urăm 
succes I...

vor avea un cuvînt greu de spus in 
întrecerea cu cele mai bune gimnaste 
din lume. Colectivul de antrenori, care 
a intensificat în ultima vreme antre
namentele, a obținut de fapt ceea ce 
și-a propus: paralel cu îmbogățirea „re
pertoriului", asigurarea unei mai bune 
cursivități și orientarea către desăvîr- 
șită stilizare a elementelor, să men
țină — integral — o formă sportivă , 
maximă tuturor memlirilor lotului. ' Se 1 
remarcă în același timp, o mai,mare 
stăpînire de sine, mai multă concen
trare nervoasă, factor — indiscutabil 
— hotărîtor înfr-o întrecere de o ase
menea amploare.

S. T1BERIU

jocurile Olimpice de . la Roma slut așteptate cu vie și legitimă nerăb
dare nu mimai de sportivi și de toți tei care iubesc sportul șpi. urmăresc 
zi de zi activitatea, ci și de... filate liști, dornici să-și bnhogățfiaȘtă' co
lecțiile de mărci, poștale cu subiecte sportive.

t A=r=~-------........... —r-p’----- z:

Și aceștia din urmă n-au de ce să 
se plîngă. J. O. de la Roma s-au ară
tat foarte darnice. In numeroase țări 
au fost oprise serii de mărci, olimpice, 
iar revistele*  tie specialitate anunță 
alte emisiuni închinate grandioaselor 
întreceri de ia Roma. Mărcile emise 
cu această ocazie sînt mult apreciate 
și foarte căutate pentru valoarea lor 
filatelică și artistică.

Printre țările care se pot mîndri cu 
astfel de mărci poștale se numărări 
patria noastră. In această privință 
este cît se poate de elocvent următo
rul comentariu apărut sub titlul „Un 
drum nou" la rubrica „Sport și fila
telie" a ziarului italian „La Gazzetta 
dello Sport":

r0 ^Alte serii au fost emise zilele tre- 
-3 uite. în această privință trebuie să

->>

ROMA 15. (Prin Jele foii de la tri
misul special Agerpres T. Vornicii)., ‘

Cu zece zile înaintea începerii ce*  
lei de-a 17-a ediții a Jocurilor Olim
pice de vară se poate spune că Roma 
trăiește de pe acum acest mare eve
niment. lncepînd de duminică dimi
neața la aeroportul Ciampino sau la 
marea gară a orașului, aproape din 
ceas în ceas membrii comitetului de 
organizare întâmpină pe reprezentanții 
diferitelor țări participante la apro
piatele întreceri. Venind uneori de la 
mii și mii de kilometri, obosiți de 
drum dar fericiți că participă la cea 
mai importantă întrecere sportivă a 
lumii, aceștia străbat ultima parte a 
drumului cu autobuzele, ajungînd în 
Satul olimpic, după ce an recunoscut, • 
e adevărat în fugă, monumentele ora
șului, frumoasele lui construcții spor
tive. Acestea au fost primele imagini 
pe care le-au înregistrat și sportivii 
romîni care au sosit duminică după- recordmana noastră mondială 
amiază la Roma avînd în frunte pe 
Iov. Aurel Duma, președintele U.C.F.S., 
conducătorul delegației.

Lotul nostru a fost întîm pinat de 
mai mulți reprezentanți ai comitetului 
de organizare. Imediat după cob.orîrea 
din avion operatorii cinematografici și 
ai diferitelor posturi de televiziune din 
lume, numeroși fotografi, au cerut 
sportivilor noștri să formeze un grup 
chiar în fața avioanelor, i-au filmat 
și fotografiat minute în șir. Au urmat 
apoi interviurile, cei mai solicitați 
fiind jucătorii de polo, boxerii M. 
Dobrescu. Ch. Negrea, țintașul Iosif 
Sîrbu. participant la a '3-a ediție a 
jocurilor.

Prima după-amiază pe care au pe
trecut-o în Satid olimpic sportivii noș
tri i au folosit-o pentru odihnă. In 
schimb, harnici, ei au pornit luni de. 
dimineață fie la antrenamente, fie să 
recunoască bazele sportive pe care vor 
concura. Jucătorii de palo si înotătorii 
au avut chiar spectatori la antrena
mentele lor. foarte mulți turiști care 
se află în capitala Italiei ținînd să 
asiste la aceste ședințe

Trăgătorii au stat la poligon pînă 
la amiază, antrenîndu-se 
zitatea recunoscută. Cum 
are doi campioni de valoare interna- . 
țională 1. Sîrbu și Ștefan Petrescu, 
ei au atras în mod special atenția tu
turor spectatorilor aflați acolo.

Călăreții, bucuroși că și-au regăsit 
caii care au sosit cu cîteva zile înaintea 
lor, au început și ei lucrul. Despre 
boxeri, se poate spune că sînt în plin 
antrenament la ora la care telefonăm, 
întocmai ca și înotătorii.

Vremea continuă să se mențină priel
nică, destul de cald la prînz, o căl
dură uscată, dar răcoros spre seară și 
în timpul nopții.

tie pregătire.

cu meticulo- 
lotul acestora

facem o plăcută constatare: după 
Ungaria, cu frumoasa sa serie pentru 
.1. O. de Iarnă de la Squaw Valley, 

’ Polonia și in special Rbrninia, aba/i- 
donlnd modelele clasice, au știut să 
creeze din mărci mici capodopere. 
Suprapunerea de culori, ideile noi de 
desen... formează un ansamblu tehnic 
care iese din tiparul monoton pe care 
ne-am obișnuit să-l vedem la cea mai 
mare parte din mărcile cu subiect 
sportiv. De aceea trebuie să semna
lăm că aceste țări au deschis un drum 
nou in filatelie, in care arta are un 
rol preponderent, drum care este bine 
primit de toți filateliștii, în special de 
cei ce urmăresc emisiunile de mărci 
cu tematică".

In Satul 'olimpic continuă să soseas
că noi delegații, astăzi de pildă: au so
sit sportivii sovietici, 'mistralieni. ar-> 
gentinieni, americani. Dur ore întregi 
satul este gol, pentru că întocmai ca 
pe un mare șantier toți locuitorii lui 
sau aproape, toți sînt pe stadioane sau 
în sălile de antrenament. Se regăsesc 
pe. la ciul), unde după cină sînt pre
zentate filme, în jurul meselor se 
schimbă impresii, se scriu cărți po.ț-e 
tale ilustrate pe care se. lipesc timbre^ 
le acestei Ediții a Jocurilor, penlrut. 
a fi expediate în toate colțurile lumii.

Interesant este că străzile care se în+ 
tretaie în satul olimpic poartă numele 
fiecărei țări participante, noii venițv 
constatînd în același timp că locuințele 
care le-au fost rezervate pentru durata 
Jocurilor nu au partere, casele fiind 
clădite pe un gen de stîlpi.

Bineînțeles că presa italiană acordă 
pagini întregi viitorilor concurenți, 

1 olanda 
Balaș, așteptată aci Cu mult interes, 

■este subiectul multor prezentări
Ultimele rezultate înregistrate la a- 

tletism și la înot — scrie „Messagero", 
„Corriere della Serra" și „ I.a Stam
pa'’ .— sînt un preludiu promițător 
pentru Jocuri. Dar ziarele depline in 
același timp accidentul atletului snd- 
african l’ottgieler și faptul că vîslasul 
australian Mac Kenzie nu se va putea 
alinia la startul probei de schif sim
plu.

Locuitorii orașului, obișnuiți cu tu
riști iscodind atîtea secole de artă și 
cultură, asistă de la un timp In 
tacole mai puțin 
tii japonezi 
orașului sau 
solemnitatea 
tel or echipe 
sînt surprinși de reclama care 
fi făcută diferitelor produse cu aju
torul celor 5 cercuri olimpice De la 
benzină și ulei de automobile și piuă 
la diverse pastile, o serie inimaginabilă 
tie produse au devenit peste noapte 
„olimpice”. Ele n-au așteptat, bineîn
țeles, venirea zilei de 12 august, ca 
flacăra sacră să fie aprinsă pe O'limp. 
Aceasta, conform tradiției, este purta
tă spre Roma, orașul acestei 
Jocurilor. Pe vechiul pămînt 
pe mare, pe puntea navei 
„Vespucci", apoi pe vechiul 
al Italiei, din mină în mină, torța va a- 
prinde flacăra de pe stadionul din 
Roma. Aruncătorul de disc AiLdfo 
Consolini, care va îndeplini acest act, 
este poate astăzi cel mai emoționat 
participant la Jocuri.

.*■ ’ DRC- 
romane : viarafoniș- 

se antrenează în centrul 
pe Via Apia Antica, la 
ridicării steagului diferi- 
care sosesc, dar mai <des 

poate

ediții a 
grecesc, 

școală 
pămînt

Aceste aprecieri măgulitoare ale 
ziarului italian la adresa valorii măr" 
cilor poștale, pmiinesti ..subiecte

t spor tide tiu găsit pnț nou' pnldj de 
exprimare: recenta serie „Jocurile
Olimpice de la.Roma —- I960" (foto
grafiile alăturate).

Seria este alcătuită, din 6 valori, 
care reprezintă: un start ințr-o pro
bă de înot (20 de bani), o gimnastă 
(40 de bani), o săritură in înălțime 
(55 de bani), un boxer (1 leu), un 
canotor (1,60 lei) și un fotbalist (2 
lei). Machetele — executate de picto
rul II. Meschendorfer din Orașul 
Stalin — redau mișcări corecte, spe
cifice sportului respectiv. Execuția este 
ireproșabilii.

Această serie va fi urmată de al- 
tele. Săptămîna aceasta vor fi emise:

Seria olimpică specială, compusă 
din 5 valori și 2 vignete (valoare no
minală totală de 6,20 lei dantelată 
și 7,45 lei ■ nedantelată).

Colița olimpică, dantelată (5 lei) 
și nedanielaiă (6 lei).



Însemnări pe marginea meciurilor de pregătire Programul turului categoriei 8
SERIA I

ale 
dus

Ultimele partide de pregătire 
echipelor noastre de fotbal au 
la concluzia ca, pentru actuala e- 
tapă, în raport cu data reluării an
trenamentelor și timpul rămas pînă 
la începerea noului campionat, ele 
au în general o pregătire satisfăcă
toare. Desigur, mai este mult de ti- 
cuf, mai ales în lumina celor pre
date ,1a cursul de antrenori de la 
Orășul Stalin.

fn jocurile recente se poate spune, 
plinire altele, ca echipele au dove
dit suficienta elasticitate, repliindii-s-: 
destul de repede In apărare sau tre- 
eînd prompt în atac atunci cînd au 
pretins fazele de joc (Dinamo, Rapid. 
C.C.A., Dinamo Obor). Rapid, de. 
pilda, a încercai citeva acțiuni de con- -j 
traatac din situație defensivă, foarte 
bine concepute și destiil, <le rapide, 
dar, — ca și lâ alte echipe — exe
cuțiile au fost, defectuoase, facîiid 
ca fazele să n-aibă rezultat. Ceea ce 
înseamnă că trebuie lucrat se
rios la capitolul tehnică . individuala, 
folosindii-se. în special aparatele aju
tătoare. De asemenea, se impune o 
preocupare accentuată și îri privința 
ritmului de joc care trebuie : accele
rat pe. măsură ce înaintașii intră îiî 
zona de finalizare. Jocul extremelor, 
a căror rază de acțiune trebuie Ur-> 
gitâ, este pe punctul de a ii îmbu
nătățit. Ele silit prezente în iazeie 
de apărare care le solicită partici
parea (cele opuse rămînînd |>e po
ziții avansate).
preocuparea unor 
Harșani, îmi Ion — Metalul) pentru 
centrările din plină viteză, care sînt 
executate foarte corect, fără ca a- 
ceasta să însemne însă că totul a 
fost făcut. Și în această direcție co
rectările și mai ales repetările tre
buie să fie pe primul plan.

Fără îndoială că meciurile urmă
toare, ca etape de pregătire, vor pri
lejui și alte constatări, prețioase pen
tru antrenori, pentru desfășurarea ul
terioară a procesului dc instruire. Să 
le așteptam pentru a trage concluzii 
temeinice.

bizitie foarte mult 
„tușieritor", la care 
tat că se lasă „furați" de joc

Pe de altă parte, unii dintre ei au 
comis greșeli elementare. R. Mărgă
rit, de pildă, a dat drumul la joc după 
marcarea golului al treilea al Pro
gresului. în condițiimi neregulamen
tare cîțiva înaintași ai Progresului 
nu an stat pe cercul din centrul te- 
reiiuliii, ci în interiorul lui... I- Glii-

pe semnalările nea, , nu credem că I. Cbirițescu ne
însă am consta- poate demonstra că Tătarii n-a tost 

faultat în careu de către tin fundaș 
dinamovișt, în repriza a doua a 
ciului C.C.A.—Dinamo Obor, 
a făcut , o cursă splendidă, cu

. sarul „în. * '
nukii pînă 
porții.. Șutul — și poate golul 

inevitabil. n atac.
Tataru

me-
Tătaru 
adver- 

cîrcă", de la Tentriil tere- 
îrt imediata apropiere a

— pâ- 
de ‘ Fa

Etapa I - 4 septembrie 1960
Rulmentul Birlad — Daiamo Galați 
CSM Brăila —- Flacăra Moreni 
Foresta Fălticeni — C.F.R. Pașcani 
Poiana Cimpina—Metalul Tirgoviște 
Dinamo Suceava — Prahova Ploiești 
Raș»id Focșani — Unirea Iași

roșie Bacău — SNM Constanța

Prahova, Ploiești — Foresta Fălticeni 
Flacăra Moreni— Rapid Focșani 
Rulmentul Birlad — SNM Constanța 
C F.R. Pașcani — Unirea lași

Etapa a IX-a -
30 octombrie 1960

St.

Merită subliniată 
extreme (Văcarii,

Pînă atunci citeva cuvinte despre

meciurile din
arbitri și arbitraje.

Ca și pentru echipe, 
actuala perioadă constituie prilej dc 
pregătire și verificare pentru arbitri: 
Aceștia trebuie să conducă în aceste 
partide amicale așa cum vor arbitra 
în campionat. Or, partidele de sîm- 
bătă și duminică din Capitală ne-au 
arătat citeva slăbiciuni peste care nu 
putem trece cu vederea, mai ales că 
arbitrajul în general este itn Iactor 
important în buna desfășurare a jocu
rilor și în progresul fotbalului.

In primul riud am observat o In
suficientă mobilitate a arbitHlor pe 
teren. Atît V. Drug și R. Mărgăiit 
sîmbătă, cit și St. Mont ea nu și I. 
Cbirițescu duminică . s-au deplasat 
greu pe teren rămînînd departe 
faze. De aceea, ei au trebuit să 'se

Intîlniri
ȘTIINȚA TIMIȘOARA—O.S.M. 

REȘIȚA 2-0 (0-0)
TIMIȘOARA, 14 (prin telefon). 

Formația locală Știința a primit vi
zita echipei C.S.M. Reșița, pe care 
a înirecut-o greu cu 2-0 (0-0), prin 
punctele marcate de Lereter în mi
nutele 77 și 87. Studenții au ciștigit 
greu, oaspeții jucîiid de la egal cu 
gazdele. In eîmp, C.S.M. Reșița a 
prestat uu joc foarte bun, 
«avut eficacitate la poarta, 
marcat 
tide! a 
oaspeți.

că raportul de cornere 
fost de 11-3 (9-1)

Reșița
dar n-3 
De re
al par- 
penlru

MINERUL DEVA — 
JIUL PETROȘANI 1—3 (1 — 1)

DEVA 14 (prin telefon). Jocul a fost 
de buna calitate în special în prima 
repriza. Tn a doua parte â partidei 
Jiul a dominat majoritatea timpului. 
Jiul (care este antrenată de un colec
tiv de antrenori alcătuit din Marian, 
Remeny și Balogh) a folosit următo
rul lot; Crîsuic (Gram, Go.osta'di 
neseu) — Romoșan, Vasiu, Farliaș 11 
(Tîlvescu) — Gosmoc . (Pentt), Crișan 
— Toții (Manea), Gabor (Ciiirdărescu), 
Giurdarescu (Georgescu), Gracin'*  
(Gabor), Nertea (Manea). S-au re
marcat : Tîlvescu, Crăciun, Penii, 
Manea (Jiul), Delios, Petică (Minerul).

ȘT. KONICSKA
ION SIMION-corespondenți

DINAMO GALAȚI — DINAMO 
BACĂU 3—0 ('—»)

GALAȚI (prin telefon),
nicâ, diuamoviștii gălățeni, care 
jucat cu multă voință, au reușit

Dumi- 
au 
să

SPORTUL POPULAR
Nr. 3067 Pag. a

Cu toata
TAtaru, a

intervenția mijlocașului Ștefan, extrema stingă . a echipei militare, 
reușit să șuteze spete poarta adversă. Pază din meciul C.C.A.— Dinamo 

Obor 3—1.

făcut greșeli și mai mart mint. Spre surprinderea generală; 1. 
: el sîntem mai <

rițeșcu a ,, , . , . _ - ■ ... . .
și față de el sîntem' mai exigeați Cbirițescu a lăsat jocul să continue, 
.pentru că este un. arbitru cu expe
riență, care ne-a obișnuit cu compor
tări bune. De aceea este inadmisibil 
din partea lui, de pildă, ca să lase 
nesancționat un bends al lui Zavoda 
II pe motiv că... a crezut că mingea 
va ajunge la un adversar, ceea ce 
nu s-a întîmplat. Iu asemenea situa
ții, intr-adevăr nu se fluieră imediat, 
lăsînd avantaj (cînd e cazul), dar 
dacă mingea rămîne în posesia ju
cătorului vinovat de heiids, infracțiu
nea trebuie sancționată. De aseme-

Infracțiunea fusese . totuși clara. Ne 
este foarte grșu să credem că arbi
trul. I. Cbirițescu nu știe cind se 
acordă 11 m.

Bine a procedat însă, arbitrul I. 
Cbirițescu eliminîndu-1 pe. George Ma
rin pentru atitudine ireverențioasă. 
De asemenea, a fost justă și decizia 
de eliminare a lui Smărăhdescu II, 
dată de R- Mărgărit. Arbitrii trebuie 
să dovedească intransigență față de 
orice abatere dc la disciplină.

PETRE GA IU

CUPA ORAȘULUI BUCUREȘTI” CONTINUA 
IN NOCTURNĂ PE STADIONUL REPUBLICII
99

Mîine, o întîinire
Jocurile etapei a doua a „Cupei 

orașului București" au loc,, după 
cum am anunțat, mîine și joi. Pro
gramul cuprinde întîlniri atractive. 
C)e pildă, mîine are loc partida din
tre Dinamo și Rapid, iar . joi aceea 
dintre Progresul și Dinamo Obor, 
deci o reeditare a finalei Cupei 
R.P.R.

amicale
se reabiliteze după înfringerea su
ferită duminica trecută la Bacău 
(t—5), dispunînd de Dinamo Bacău 
cu 3—0 prin golurile marcate în pri
ma repriza de Voicu 1, Daraban și 
Dudaș. Cei mai l»uni jucători ai gaz
delor au fost: 
Voicu I. De 1 
Gram, 
comportat 
foarte mult.

Dimuno Galați: Adamache — Șfe- 
făi.iescu, Hulea, Lupeș —- Dogati, Con- 
stantiirescu (Beodan) — Dudaș, We
ber (Voicu II), Daraban, I. Constan
tin, Voicu I.

Dinamo Bacău : Bucur (Gtiiță) — 
Gros,. L.azăr, Girx’ii — Vătafu, (Ctr- 
naru), Stoica — Neleș, Giripoi, Filip, 
Gram, Avram.

V. PALADESCU, coresp.
IAȘI

atractivă: Dinamo-Rapid
Ieri, organizatorii competiției 

ținut o ședință cu delegații echipelor 
participante și, 
sugesttile făcute, 
rile de miercuri 
în nocturnă, pe 
în felul acesta, 
ore convenabile, 
unei călduri sufocante.

Programul jocurilor este cel 
țat în ziarul nostru de ieri, 
au fost astfel stabilite:

Miercuri 17 august, ora
Știința —- Academia Militară; 
20.15: Dinamo — Rapid.

Joi 18 august, ora 18.30: Progresul 
— Dinamo Obor; ora 20.15: C.C.A.— 
Metalul.

au

luind în considerare 
au hotărît ț<t' joctt- 

și joi să se dispute 
stadionul Republicii, 
echipele vor juca la 

evitînd handicapul

anun- 
Orele

18.30 :
ora

St.

Etapa a ll-a - 
11 septembrie 1960

Flacăra Moreni — Dinamo Suceava 
C F.R. Pașcani — Rulmentul Birlad 
Aief. Tirgoviște — Foresta Fălticeni 
Dinamo Galați — C.S.M. Brăila 
Prahova Ploiești — St. roșie Bacău 
SNM Constanța — Rapid Focșani 
Unirea lași ,— Poiana Cimpina

Etapa a lll-a -
18 septembrie 1960

C.S.M. Brăila — Rulment-ul Birlad 
C.F.R. Pașcaiii... ■— Met. Tirgoviște 
Poiana Cimpina —: Flacira Moreni

- Dinamo Galați 
, SNM Constanța 
Dinamo Suceava

roșie Bacău — C.F.R. Pașcani 
Poiana Cimpina — Prahova Ploiești 
SNM Constanța — Dinamo Galați 
Met. Tirgoviște — Rulmentul Birlad 
Unirea lași — Flacăra Moreni 
Rapid Focșani — Foresta Fălticeni 
Dinamo Suceava — C.S.M. Brăila

Etapa a X-a -
6 noiembrie 1960

Rulmentul Birlad — Unirea lași
■ C.S.M. Brăila — Rapid Focșani
St. roșie Bacău — Dinamo Suceava 
Foresta Fălticeni — SNM Constanța 
Prahova Ploiești — Flacăra Moreni 
Dinamo Galati — Met. Tirgoviște 
C.F.R. ~ ‘ 'Pașcani țo-ana Cimpina

l.azăr,
în

: Adamache,,' Hulea și 
la înv.inși au plăcut 
Stoica.. Băcăoauii s-au. 
general slab, ratînd

C.S.M.S. IAȘI — UNIREA
2—2 (0—0)

IAȘI 14 (prin telefon). In 
joc de verificare din acest

primul 
sezon, 

C.S.M.S. Iași, proaspata promovata în 
categoria A a întîlnit echipa Unirea 
lași. Rezultat final: 2—2 (0—9). Au 
înscris: Voica (61 și 86) pentru 
C.S.M.S. și Tiron (75) și Creangă (89) 
pentru Unirea. Au jucat echipele:

C.S.M.S.: Florea — Sandu, Motoc, 
Dragwnireseu — Don (Buimistriuc), 
Alexandrescu (Unguroiu) — Dram, 
Constantin, Voica, Unguroiu (Avasiti- 
chtoaie), Demien.

UNIREA : Popa — Dascălii, Ciolan, 
Duțescu — Pologea (Sișcă), Gavrilă 
— Cărunții, Creangă, Cojocarii, Ioa- 
novici, Tiron.

GH. VASILIU-coresfxmdent

Poiana Ciihpi'na 
Foresta Fălticeni 
Prahova Ploiești
Rapid Focșani - ...........
Unîrea lași, Șt roșie' Bacău' \

Etapa a IV-a - 
25 septembrie 1960

Dinamo Suceava — Poiana Chnpina 
St. roș'e Bacău — Foresta Fălticeni 
Dinamo Galați — Unirea lași 
Rulmentul Birlad — Prahova Ploiești 
Met. '
C.S.M.
Flacăra

Tirgoviște — Rapid Focșani 
Brăila — C.F.R. Pașcani
Moreni — SNM Constanța

Etapa a V-a -
2 octombrie 1960

Flacăra Moreui 
Prahova Ploiești 
G.F.R. Pașcani - 
SNM Constanța 
Rulmentul Birlad 
Foresta Fălticeni

Dinamo Galati
- C.S.M. Brăila 
Rapid Focșani

Unirea lași
- Dinamo Suceava

_____ . . .______ - Poiana Cimpina 
Met. Tirgoviște — St. roșie Bacău

Etapa a Vl-a -
9 octombrie 1960

— Foresta Fălticeni 
—• Flacăra Moreni 

Metalul Tirgoviște 
— Prahova Ploiești 
■ SNM Constanța 
— C.F.R. Pașcani

Cimpina — Rulmentul Birlad

Etapa a Vlt-a - 
16 octombrie 1960

CONCURSUL PRONOHPRLS
(X>ie -tivul nr. 1 

buie să fie . astăzi 
nelor F" 
cursul de inline, 
vele ea la acest concurs să se înre
gistreze premii mari — mai ales .!« 
categoria l care beneficiază de un 
report in valoare de 23.490 lei. Daca 
ne. gîndim că la trecutul concurs 
premiile la categoria a IDa. aw fost 
de. cîte 12.214 lei, ajungem ușor îa 
concluzia că variantele eiștigăt-oare 
la prima ' categorie' vor beneficia de 
premii de valoare foarte ridicată. 
Pentru a „prinde." însă asemenea pre
mii este necesar; să joci cît mai muit, 
folosind și sistemul redus 
avantajos ș’ 
depunerea 
făcuta mimai

Etapa a Xl-a —
13 noiembrie 1960

Constanța — C.I.R. Pașcani
Tirgoviște — Prahova Ploiești

C.S.M. Brăila — St. roșie Bacău 
Flacăra Moreni — Foresta
Dinamo Galați — Poiana
Dinamo Suceava — Unirea 
Rulmentul Birlad — Rapid

SNM 
Met.

Făt ticeni 
Cimpina 
lăți
Focșani

Etapa a Xll-a -
20 noiembrie T960

Flacăra Moreni — Met. Tirgoviște 
SNM Constanța — Dinamo Suceava 
Foresta Fălticeni — Rulmentul Birlad 
Rapid Focșani - 
Poiana Citnpina 
Prahova Ploiești 
Unirea

Dinamo Galați
St. roșie Bacău 

- G.F.R. Pașcani 
lași — C.S.M. Brăila

Etapa a Xlll-a — 
27 noiembrie 1960

pentru dv. tre- 
depunerea buieti- 

PRONOEXPRES pentru con- 
J Există toate moti-

ți economie, 
buletinelor ‘ 

astăzi !
★

din urnă

sistem
Nu uitați : 

mai poate fi

a numerelorExtragerea 
concursului PRONOEXPRES de inli
ne 17 august are loc la București, 
în grădina din calea Victoriei 117— 
lift, la ora tft. In caz de ploaie, tra
gerea are loc la 
din str. Doamnei nr. 2.
fi urmată

aceeași oră în sala 
tragerea va 

de un spectacol-concert.
★

10 zile pentru depunerea 
la concursul special Pro-

Ultimele 
buletinelor 
nosport (Olimpie). Am intrat în ul
timele 10 zile ale depunerii buleti
nelor concursului special Pronosport 
(Olimpic). Cum s-a anunțat din vre

Dinamo Suceava 
St. roșie Bacău 
Unirea lași — 
Rapid Focșani 
C.S.M. Brăila - 
Dinamo Galali 
Poiana

Tirgoviște — G.S.M. Brăila 
Iași — Foresta Fălticeni 
Galați — Prahova Ploiești 
Cimpina — SNM Constanța 
Pașcani — Dinamo Suceava 

Flacăra Moreni

Metalul
Unirea
Dinamo
Poia na
C.F.R.
Rulmentul Birlad
St. roșie Bacău — Ra-pid Focșani

lăți — Prahova Ploiești 
Focșani — Poiana Cimpina 

Dinamo Galați 
Rulmentul Birlad

Unirea
Rapid
Dinamo Suceava
St. roșie Bacău . ... ___
G.F.R. Pașcani — Flacăra Moreni 
Forest a
SNM

FăWiceni 
Constanta

C.S.M. Brăila 
Mei. Tirgoviște

Etapa a Vlll-a -
23 octombrie 1960

Metalul Tirgovițle —. Dinamo Suceava 
C.S.M. Brăila — Poiana Cimpina 
Dinamo Galați — St. roșie Bacău

Locațiune de bilete
♦ Biletele pentru

G.G.A. — Honved
va avea loc în nocturnă pc stadionul 
Republicii,, duminică 21 august a.c., se . 
vor pune în vînzare începiud de ,joi, 
la casele de bilete obișnuite.*

jocul interna [tonal 
Budapesta, care

♦ Pentru jocurile de' fotbal din 
cadrul Cupei orașului București etapa 
a Il-a, Știința—Academia Militară și 
Dinamo—Rapid, care se vor disputa 
pe stadionul Republicii, miercuri 17 
august a.c., bietele se vor pune în 
vînzare la casele acestui stadion în 
ziua jocurilor. Intrarea generală : 4 lei.

DE MINE: 23.490 LEI REPORT LA CATEGORIA I
me, aceste buletine pot fi depuse nu
mai piuă la ' 25 august. Alături da 
concursurile Pronosport din, 21 și 28s 
august, concursul special Pronosport 
(Olimpic) oferă posesorilor biletelor 
„Expres Olimpic" — care nu a«i cîș- 
tigat la marea tragere din 7 august 
— posibilitatea să obțină importante 
premii în bani dintr-un fond supli
mentar în valoare totală de 25O.(WI

onosport
-. Programul concursului special Pro
nosport ■ (Olimpic) este alcătuit din 
meciuri de mare interes, în cadrul 
cărora evoluează unii dintre cei mai 
burn' jucători de pe glob. Puternicele 
reprezentative ale R. P. Ungare, R. P. 
Bulgaria, R.P.F. Iugoslavia, Italiei, 
Turciei, luptă pentru cucerirea titlu
lui olimpic. întrecerea este foarte e- 
chilibrată; surprizele pot apare și 
deci și premiile mari la concursul 
special Pronosport (Olimpic). Amă
nunte asupra pregătirilor echipelor 
participante la turneul final olimpia 
găsiți în „Pjpgramul Loto-Prono- 
sport" apărut ieri.

Intre un concurs Pronosport și al
tul, concursul nr. 33 de alaltăieri a 
fost deosebit de darnic în... „x"-u:i. 
Aproape jumătate din cele 12 me-

ciuri,ș-au îuclieiat cu rezultate 
galitatez „l“-urtle au apărut de 
ori iar „2"-urile de două ori, 
Dorogy Baniasz—Debrecen, 
mi lat. In concluzie, un 
teresant care a confirmat 
partidelor dc campionat, 
lor.

In programul concursului Prono
sport apar mecnari interesante. Iu 
primul rînd partida internațională 
G.C.A.—Honved. In al doilea, îiitll- 
niri din prima etapă a campionatu
lui francez, divizia A și B. Valoarea 
eclapelor ce apar în program, miza 
meciurilor de campionat și fondul 
suplimentar de premii în valoare d« 
259.000 lei de care beneficiază 'con
cursul Pronosport de duminică 21; 
august fac din el unul dintre <et« 
mai atractivi concursuri diti ultima 
perioadă de. timp.

Iată acum rezultatele provizorii ale 
trierii concursului Pronosport 
august:

2 variante cu 42
21.40 variante cu
304.40 variante' cu

de e- 
patm 

meciul 
fiind a- 

concurs iti- 
dîrzenia 

echilibrul

din 14

exacte ; 
exacte; 
exacte■

rezultate
11 rezultate
10 rezultate

★
tuturor cîștigifori- 
OCIMPIC" că ul-

Se reamintește 
loc la „EXPRES 
timul termen pentru declararea bile
telor este 25 august.



„CUPA ELIBERĂRII44
Ploieștenii se pregătesc cu asiduitate

Cupa 23 August”, un concurs'
• Sîmbătă, finalele

Sîmbătă seară iubitorii boxului din 
louă orașe ale tării (Ploiești și Ora- 
ail Staliri) treceau prin momente di- 
erite. In timp ce la Orașul Stalin 
urmația Capitalei . 1
■chipa locală. Ia
1.000 de spectatori, la care s-au adău- 
;at și cîteva sute de craioveni veniți 
ipecial să urmărească întîlnirea, erau 
martorii unui neașteptat succes al 
mgiliștilor din echipa regiunii Plo- 
ești care, întrecîndu-sc pe ei, au eli- 
linal din competiție una din favori
tele „Cupei Eliberării": echipa regiunii 
Iraiova. Performanța ploieștenilor este 
esigur remarcabilă, ea răslurriînd 
sate calculele ce se anticipau cu 
rnvire la o eventuală finală între 
xnnația Capitalei și cea a regiunii 
raiova.
Rezultatul este cunoscut. Realizînd 

n „meci nul" ploieștenii (pr^zențînd 
echipă mai tînără) au obținut, 

reptul de a participa la finalele 
(arpei Eliberării". Majoritatea întîlni- 
lor s-au desfășurat într-un ritm sus- 
nut, au fost deosebit de palpitante, 
nele meciuri s-au ridicat la o bună 
itriare tehnică (Petre Zăinescu — 
asile loriescu. Ion 
lieorgh Buzata și Hie 

s>). Directele
i funcționat „ca la 
wind deseori atacurile 
j Vasile Ionescu. Schimburi puter- 
ee au oferit și partida dintre Pă-

întrecea detașat 
Ploiești cei peste

Pădurarii ' — 
1 Alexandru — 

lui Zăineșcu 
carte", ele 

energice ale

Semifinalele campionatului 
republican feminin

TG. MUREȘ. Sîmbătă au început 
localitate întrecerile semifinalelor 

mpionatului republican feminin, lată 
iultaiele înregistrate în primele 
uă runde: runda 1: Margareta Pe-, 
josnic (Ploiești) — Swzana Makkai 
fradea) 1—0; Greta Braunstark (Ti- 
soara) — Tereza Urzică (Vatra 
mei) 1—0; Elena Rădăcină (Bucu- 
;ti) — Georgeta Dăscălescu (Bucu- 
;ti) > o,“ Viorica Tolgyi (Baia 
ne) -- Paraschiva Soos (Tg. Mu- 
) 0—1; Vdturia Sirnu (București) 
Elisabeta Szabo (Cluj) — între

ită; Ceciliă Manoliu (București) — 
igdalena Haidara (Arad) 0—1 ; 
ida a 11-a: Elisabeta Szabo — 
igdalena Haidara 'A—'/”: Stizana 
ikkai — Cecilia Manoliu 1—0; 
orgeta Dăscălbscu — Greta Braun- 
■rk 0—1; Paraschiva Soos — Elena 
dăcină */ 2—v2: Veturiă Sirnu — 
xica Tolgyi 1—0; Tereza Urzică — 
irgareta Perevosnie într.
După două runde în clasament con
ic Greta Braunstark cu 2 p. ur
dă de Magdalena Haidara, Pa- 
schiva Soos și Ei .
) •,% P-

Eloța Rădăcină cu■ -xț. ■ f, .

I. PÂUȘ, corespondent

*
Tn Capitală, pen- 

linala campionatu-
BUCUREȘTI 
calificarea în 
republican' feminin se întrec un- 

ezece jucătoare. Iată ordinea lor 
tabelul concursului : 1. Victoria 

ndulescu (Crâiova); 2. Suzi Wun- 
man ((Iași) ; 3. Victoria Vidraș- 
(Bucureșți) ; ■' *'  ‘ "
(București) ; 

ucurești) ; " 6. 
ucurești) ; 7. Emilia Chjș (Baia 
re) ; 8. Ecaterina Trineșcu (Iași);

Domniți) Sutiman (București) ; 
Virginia -Steroiu (București) ; 11. 

lin Taniure (Constanța).
rimele două, runde au dat urmă- 

irele rezultate tehnice : Wunder- 
n-r-Tariiinro ()-—1, VidrașcH—Ste- 
1 0—1, Desmîreanu—Sutiman
-*/ 2, Karibian—Irinescu 0—1, Ilies- 
-Chiș 0—1 (runda/ 1) ; Săndii- 

.'ii—Wunderman .1—0, Taniure— 
lrașcu 0—1. Steroiu—Desmîreanu 
0, Sutiman—Karibian 1—0, Iri- 
cu—Iliescu 0—1 (runda a 2-a). A- 
ră; în primele ore’ de’ joc Emilia 

a cîștigat Ia Ecaterina Iri- 
cu, actmiulînd astfel 2 puncte (din 
>artidc), ca și Virginia Steroiu.

4. Maria Desmirea- 
Zari Karibian 

Iliescu
-5.
Natalia

iș

și Btizafu. Decizia de meci nulduraru
pare să-l nedreptățească pe boxerul Orașul Stalin a 
ploieștean cărei îndeosebi în ultima re
priză a acționat cu niai piuită vigoare. 
La anunțarea deciziei o parte din 
spectatori a protestat în mod nespor
tiv. Revenind' la meciuri, este 
.semnalat comportarea excelentă 
boxerilor did Crmpina care, cu 
cepția lui Stroe Trifan, au fost su
periori adversarilor lor. De asemenea, 
remarcăm progresul evident manifes
tat de tînărul greu ploieștean J lie 
Alexandru (antrenor Ion Tudorache) 
oare de la un meci la altul se com
portă mai bine, anunțîndu-sc un boxer 
cu mari perspective. Sîmbătă, 1 lie A- 
lexandru a întrecut categoric la puncte 
pe rutinatul Ion Ferentz în ce! mai 
spectaculos meci al galei.

Formația Capitalei a cucerit
Orașul Stalin o victorie meritată, dar 
nu fără a se întrebuința serios. Bucu- 
reștenii au întllnit o echipă mai tînără, 
decisă să dea totul pentru a obține 
un rezultat cît mai onorabil. Cele 
mai interesante partide le-au furnizat 
perechile Nicokie Mîndreami — Sa- 
moilă Crăciun, Vasile Czekeli — Ce
zar Popoacă 'și Dănilă Enitț — Petre 
Baltă. Mîndreanu a avut în tînărul 
6, Crăciun un adversar curajos care

de 
a 

ex-

la

/V

cu numeroși participant
S-a comportat foarte bine. Boxerul din 

. * ...... acționat inteligent,
a punctat din defensivă dar a fugit 
prea mult de adversar. Comportări 
meritorii au avut, de asemenea, Al. 
Bariciu, V. Sășeami și M. Peiti.

★
Așadar, Întrecerile din cadrul „Cu

pei Eliberării" au ajuns în stadiul 
final. La sfîrșitul acestei săptămîni 
se vor ’disputa finalele popularei com
petiții. Finalistele se cunosc: echipa 
orașului București și cea a regiunii 
Ploiești. Boxeri; bueureșteni sînt ho- 
tărîți să facă. o figură cît mai fru
moasă ----- •— -i
poate, 
pentru 
fie de 
echipă 
tărnîni 
fire
Gheorghe Popescu. In orice caz, fi
nala „Cupei Eliberării" promite me
ciuri dîrze și spectaculoase, ținînd 
seamă de valoarea pugiliștilor care 
alcătuiesc ambele ■ formalii. Intîlnirea 
se va desfășura’ la Constanța și nu 
la Ploiești, așa-cum inițial fusese sta
bilit, deoarece Cu prilejul semifinale
lor de la Ploiești organizatorii nu au 
asigurat reuniunii o desfășurare nor
mată.

Duminică am luat sfirșit întrecerile 
cu „Cupa 23 August" 

Voința Bucir 
club merită 

că 
performanțe 

a cunoscut și

cu prilejul acestor finale și, 
să cucerească trofeul. Dar, 
aceasta desigur că . trebuie să 

: acord - și ploieștenii, a căror 
va urma în cursul acestei săp
un program special de pregă- 

sub conducerea antrenorului

In curînd o nouă promoție 
de instructori

In ultimii ■ani, Federația Raniîtiiă de 
Box a luat o scamă de măsuri menite 
să ridice și mai mult nivelul activită
ții pugilistice. Sînt cunoscute cursu
rile de arbitri judecători și de antre
nori care s.au ținut anii trecuți, a că
ror eficacitate începe «ă se iacă sim
țită din ce în ce mai mult, în întreaga 
(ară-

Iată că decurînd, din inițiativa F. R- 
Box a fost organizat la București un 
nou curs de instructori voluntari, la 
care au fost invitați să participe foști 
boxeri care an încetat activitatea com- 
petițională. Organizarea acestui curs de 
instructori răspunde dorinței tineretu
lui din localitățile mai mici (unde 
sportul cu mănuși nu este atît de dez; 
voltat) de a asimila de la antrenori și 
instructori cunoștințe cît mai temei
nice. Este știut că în unele localități, 
ca de pildă Piatra Neamț, Călărași, 
Alexandria, Aiud, Bîrlad, Tecuci, Med
gidia etc. boxul nu are un nivel prea 
ridicat, dovadă fiind numărul redus 
de boxeri care s-au afirmat în aceste 
localități. Zilnic, în spatele sălii Flo- 
reasca instructorii de box pot fi văztlți 
pregătindu-se cu o rîvnă demnă de 
laudă. Lectorii sînt absolvenți ai I.C.F. 
cu specialitatea box și antrenori cu 
o veche experiență, ca Alexandru Vla- 
dar. Fierea Costin, Cristian Panăi- 
tescu- • xT

— Programul lecțiilor,.ne spunea zile
le trccujc AI. Vladar, conducătorul cursu
lui de instructori, este cit se poate 
de variat- Ținînd seamă că instruit o. 
rit vor lucra îndeosebi cu boxeri țricc- 
palori, le-am asigurat, un program 
adecvat. In primul rirul, colectivul de 
antrenori acordă o atenție deosebită 
însușirii tehnicii tip a . boxerului înce
pător: învățarea corectă a loviturilor 
de bază, a tuturor mijloacelor de apă
rare contra acestor lovituri, lovituri 
duble și serii de lovituri șiereotipe. De 
asemenea, instructorii primesc o sea
mă de noțiuni în ceea ce privește 
lupta de aproape. Noutatea acestui 
curs constă tn faptul că se acorda o 
mare atenție însușirii corecte a mij
loacelor de apărare și -a contralovitu- 
rilor.

— Ce părere a/veți despre felul 
cum au asimilat instructorii noțiunile 
predate la curs ?

— Cea mai mare parte dintre ei 
s-au dovedit a fi sîrguincioși și cu 
vădite înclinații pentru predarea co
rectă a elementelor din tehnica boxului. 
Dacă ar fi să fac exemplificări, atunci 
aș evidenția în mod deosebit pe in
structorii Aurel Gherghina (Reșița), 
Njfolae Negrea (Sibiu), Gheorghe Si- 
mion (Mediaș). Tiber iu Acs (Oradea) 
și Francisc Doboș (RAM.)- ■

(r. c )

Alpinismul cunoaște o activitate din 
ce in' ce ” - —
s-a extins 
ca urmare 
instructori 
F R.S B.A 
cerirca insignei ^Alpinist, R.P.R.".

NOII VENIT! bINT FOARTE 
NUMEROȘI...

Alpinismul este unul dintre cele mai 
grele sporturi. Lupta cu stînca cere o 
perfectă cunoaștere a tehnicii alpine, 
o foarte bună pregătire fizică dublate 
de o mare stăpînire de sine. Fiecare 
„pas*  făcut cere eforturi considerabile. 
In același timp, acest sport, al celor 
curajoși, cum a fost denumit, cere e- 
chipament și materiale speeiale pentru 
practicarea lui. Și totuși aproape 
zilnic sosesc la federație cereri de afi
liere .de noi secții și de legitimări pentru 
sportivi noi. La baza acestei activități 
este întrecerea organizată de F.R.S.B.A. 
între toate secțiile de alpinism din 
țară. Printre altele, această întrecere 
are ca sco-p popularizarea alpinismului 
și ridicarea măiestriei acestor sportivi.

Tot mai mulți tineri se arată dornici 
să poarte insigna „Alpinist R.P.R.*.  
Dacă în patru ani (1956—1959) au fost 
acordate 700 insigne, anul acesta nu
mărul purtătorilor va crește cu mai 
mult de 300. Existența a 1000 de alpl- 
niști începători este un succes. In legă
tură cu aceasta se ridică insa o pro
blemă foarte -importantă : menținerea 
noilor veniți în rîndurile alpiniștilor 
și după cucerirea insignei, insigna nu 
trebuie să fie un scop în sine, ci să 
constituie doar poarta de intrare în al
pinism. Preocupare pentru recrutarea 
noilor cadre există îndeosebi în pro
vincie, la Torpedo, Celuloza Zărnești, 
Voința Sibiu, Corvinul Hunedoara 
(numai în luna iulie secția a legitimat 
37 noi sportivi), C.O. Orașul Stalin, 
Voința Orașul Stalin, Dinamo Orașul 
Stalin, iar în București Ja Metalosport,, 
Metalul, Locomotiva Grivita Roșie, 
știința.
.DAR NU TOATE SECȚIILE SINT- 

LA FEL DE ACTIVE
Intr-adevăr, la Unirea Turda, Știința 

Salina Dej, Partizanul

mai bogată; Practicarea lui 
aproape in întreaga țară, 
a școlilor de inițiere și de 
organizate anul trecut de 

și a întrecerilor pentru cu-

„i..' Cluj, . Minerul

379 p. Poziția in genunchi. I. AIcxj 
Bițieă 366 p; 2. N. Coman (CCA) 365 
p; 3. Gh. Gălăvan 356 p. Poziția în 
picioare. 1. Alex. Bițieă 354 p; 2.
Coinan 343 p; 3. S. Predescu (Voin-: 
la Buc.) 337 p. Pe trei poziții: L
Alex. Bițieă 1100 p; 2. N. Coman 1075 
p; 3. Gh. Gălăvan 1060 p. Armă libe
ră calibru redus 60 focuri culcai se
niori. 1. A. Rugină 587 p; 2. Alex. Bi-i 
țică 574 p; 3. S. Predescu 574 p.
Armă liberă calibru redus 3x30 focuri 
senioare poziția culcat, 1. Ana Ca
pela (Voința Buc.) 288 p; 2. Valeria 
Rotaru (CSMS Iași) 286 p; 3. Ana Go- 
reti (Victoria) 285 p. Poziția în ge
nunchi. 1. Ana Goreti 280 p; 2. Ele
na Seimeaim (Voința Buc.) 273 p: 3. 
Marja Otz (Victoria) 265 p. Poziția 

Bițieă în picioare. 1. Ana Goreti 265 p; 2.
Rotam

252 p. Armă liberă 60 focuri culcat 
senioare. 1. Ana Capela 573 p; 2. De
nise Popa (Voința Buc.) 573 p; 3. 
Rodică Georgescu. (CSSB) 558 p. 
Pistol viteză- 1. M. Dumitriu (CCAJÎ 
586 p; 2. P. Momită (Dimmro) 578 p;' 
3.’ A; Neagu (Metalul) 578 p. Pistol 
liber 60 focuri. 1. T. Jeglinschi (Dina- 
nțo) 534 p; 2. M. Dumitriu 526 ,p; 3.

de tir dotate 
organizate de Clubul 
rești. Inițiativa acestui 
toate laudele. In afara faptului 
s-au înregistrat unele 
foarte bune, concursul 
cea mai largă participare înregistrată 
la un concurs din acest an. Pe poli
goanele de Ja Tunari, Tineretului și 
Progresul au concurat trăgători de ca
tegoria I, a Il-a, a 111-a, maeștri și iu- 
cepători la probele adecvate: arme 
speciale și armă sport. Cele rnai bune 
rezultate au lost oțirurte dc M. Du
mitrii! (C.C.A.) la pistol viteză, Ana 
Gorori (Victoria) la armă Irberă ca
libru redus 3x30 focuri senioare, 
Aurel Rugină (Voința) la armă .liberă 
60 focuri culcat." . Alexandru ~ / 
(Voința) la armă liberă calibru re-'; Maria Otz 257 p; 3. Valeria 
diis 3x40 focuri poziția în picioare și 
Valeria Rotarii (CSMS Iași) la armă 
liberă' 3x30 foCtiri. Rezultatele acestor 
corictireriți, că și ale multor altora, 
sînt promițătoare dacă ținem seama 
de faptul că organizatorii- ati luat mă
sura să se folosească muniție de ca
litate'medie. la toate probele de arme 
speciale,. . .

Cea mai disputată pțobă; a (ost, fi
rește,'cea dc-pistol viteză tmcle parti-’ B; Ionescu (CCA) 514 p. Pistol sport 
cipatt și o serie de consacrați-^M. Du
mitriu, P. Mociiță și Aurel Neagu). 
După prima manșă, în care a tras 
excepțional, M. Duniitriu se părea că 
va realiza cea mai bună performanță a 
anului (obținuse 295 p.). In manșa a 
doua însă, el a pierdut copilărește 
puncte prețioase chiar în seriile de 8 
Secunde. Totuși, rezultatul său de 586 
p. este o performanță bună care 
a fost realizată de 
anului.

Iată rezultatele: 
redus 3x40 focuri 
cat. 1. A. Rugină 
p; 2. Alex. Bițieă 
p; 3. Gh. Gălăvan

nu
inul te ori în cursul

Arma liberă calibru 
seniori poziția cui- 
(Voința Buc.) 3<83 
(Voința Buc.) 380 
(Voința Or. Stalin)

60 focuri. 1. B. Ionescti'551 p; 27 Gh. 
Oproiii (Voința Buc.) 511 p; 3. P.' Qo- 
reti (Voința Buc.) 534 .p. Armă, sport 
3x10 focuri seniori, h N\. Sichitiu 
(CSSB) 245 p; 2. liiliti Calrian 
(CSSB) 244 p; 3. Claudiit Sănduleșcii 
(Voința Buc.) 241 p._ Armă sport 3x10 
focuri senioare. 1. Ana Capela 2-46 p;
2. Cristina Dumitriu (CSSBj 237' p;'
3. Constanța Ohiinbășeanti (Sănătatea) 
233 p. Armă sport 3x10 focuri juniori. 
1. M. Lazăr (CSSB) 247 p; 2. M Pe
tre (CSSB) 239 p; 3. V. Stănc.cscu 
(CSSB) 225 p. Clasament general. I. 
Voința ..Buc. 273 p; 2. C.S.S.B. 391 p;
3. Victoria 497 p; 4. C.S.M.S. Iași 525 
p; 5. Progresul Buc. 525 p.

SUCCESE ALE SPORTIVILOR CRAIOVENI
(Urmare dui pug. 1) 

tineri și tinere, ca și în cadrul între
cerilor pentru cucerirea insignei „Cel 
mai bun sportiv din 10", la care au 
luat parte numeroși tineri și tinere. 
Datorită muncii neobosite dusă de 
consiliu, asociația numără acum 2,987 
membri cu cotizația la zi. Ca rezultai 
al achitării la zi a cotizațiilor, s-a 
putut procura echipament și material 
sportiv în valoare de peste 8.00G de 
lei.

Asociația sportivă Electroputere se

mîndiește nu numai cu rezultatele ob- 
țîniute pe linie de. sport, ci și cu suc
cesele în producție realizate de 
tinerii sportivi. Așa, spre exemplu, 
lacăte.,'i mecanici Ion Roman și Fio' 
rea Patrașcu, ambii boxeri, își de
pășesc norma cu procente între 20— 
25%, electricianul Lucian Radulescu, 
rugbist,. își depășește noimă eu 10%, 
iar fotbaliștii Stelian Milon, Mihai 
Roșianu și handbalistul Vlad Diaconu 
sînt de asemenea fruntași în pro
ducție.

z»-

ALPINISMUL POATE ÎNREGISTRA SUCCESE
Șl MAI FRUMOASE

roșu Orașul Stalin, Voința-Cluj, Energia 
Sibiu, Steaua roșie Sibiu, Victoria Bis
trița, — 
Viscoza 
Poiana 
Orașul 
dusă în mod sporadic

Un exemplu negativ este și puternicul 
club “
prin contopirea —r-y- ____  r -
aveau și secții de alpinism (Metalul, 
C.F.R., Progresul), noul 
nici o atenție acestui sport. De ase
menea, ca urmare a dezinteresului ma
nifestat de asociația sportivă I.T.B. 
București, puternica secție care exista 
aci în anii trecuți, nu mai activează 
de loc. Trebuie să notăm că la I.T.B. 
sînt o serie de alpiniști fruntași, printre 
care Ion Balteș, Stan Florin, Mihai Ion, 
Alexo Dumitru și un antrenor priceput, 
tov. Mircea Gheorghiu.

Dar care credeți că e culmea 7 Tn 
localități aflate la poalele munților cum 
ar fl Azuga, Sinaia, Predeal, alpinismul 
nu e dezvoltat ! 
există o. secție (la 
dar activitatea nu 
posibilităților.

Această situație a ___  „__ _
slaba activitate a unor comisii locale 
de alpinism. Din această cauză o serie 
de secții (Corvinul Hunedoara, C.F.R. 
Petroșani, Cimentul Bicaz) sînt obligate 
să lucreze direct cu federația.

Comisia de alpinism din Cluj, altă
dată cu o activitate deosebită, nu mal 
lucrează deloc, iar cea de la Sibiu, de 
asemenea.

CITEVA PROBLEME LEGATE 
DE ANTRENAMENT...

Activitatea alpină se bizuie pe o serie 
de antrenori și instructori deosebit de 
pregătiți. Printre aceștia, antrenorii AI. 
Flerieioiu și Gh. Roșeuleț (Dinamo
Orașul Stalin), Emilian Cristea și Aurel 
Itiniia \C.O. Oralul Stalin), Mircea

Sleagul ’ roșu Orașul Stalin, 
Lupenî, Metalul Oțelul Roșu, 
Cimpina, Carpați Uzina nr. 2 
Stalin, activitatea alpină cote

C.S.M. Cluj. Deși a luat ființă 
unor asociații care 

club nu dă

Doar 
A.S. 
este

fost

la bușteni 
Ca rai mânui) 

la înălțimea 

generată de

Bogdan (Metaiosport București) și In
structorii Valentin Garner (Torpedo), 
Dan Pichiu (Corvinul Hunedoara), Nor
bert Hiemesch (Voința Orașul Stalkî), 
Ion Vlădăreanu (Tractorul Orașul 
Stalin), Dumitru Albiei (Locomotiva 
Grivița Roșie), Traian Flucuș (Celuloza 
Zărnești).

Și totuși, noțiunea de antrenament 
e încă foarte vagă în unele secții. Pre
gătirea se mai face uneori ,,după 
ureche*  în Ioc să se respecte cele stu
diate la cursurile de antrenori sau cele 
citite în manualele de alpinism apărute 
in țara noastră. In plus — ceea ce este 
și mai grav — puținii antrenori de al
pinism cu o bună pregătire nu conlu
crează.

In altă ordine de idei, după părerea 
noastră, se pune prea mult accent pe 
cățărare (așa numitul alpinism ’ de 
stincă), în detrimentul celui de iarnă, 
deși este știut faptul că alpinismul de 
mare înălțime spre " ‘ “““
noștri începe de 
iarnă, care a cam 
Dovada : la ultima 
multe echipe s-au . -
Chiar și calendarul federației prevede 
șase alpiniade de vară și doar una 
de iarnă ! Credem că ar fi necesar cel 

iar 
să 
in

noastră a realizat o serie de prototipuri 
care au egalat și chiar au întrecut fn 
durabilitate pe cele străine. Numai că 
Întreprinderea pentru difuzarea mate
rialelor sportive nu s-a preocupat in 

• suficientă măsură ca aceste materiale 
să se găsească în toate magazinele sale.

:..ȘI DESPRE. CAZARE!
Este cunoscută frumoasa clădire a 

Căminului Alpin din Bușteni. Așezat 
în apropierea refugiului Coștila. el este 
un loc. de adăpost al alpiniȘtilor pe 
drumul lor spre creste. Numai că toate 
acestea.’., au fost j Căminul' Alpin este 
folosit acum mai mult pentru nunti 
(așa cum s-a intimplat cu prilejui celei 
de a doua etape a Alpiniadei de vară). 
Reparații curente și un nou cazarma- 
men sini necesare la refugiul Cos*  
tila, a cărui întreținere lasă de dorit. 
Este -datoria I.R.O.S.O.T. Sinaia să se 
îngrijească de aceste cabane.

Aceeași grijă pentru o cit mai bună 
întreținere a cabanelor și refug iilor tre
buie să arate și I.S.C. ’Predeal, in raza 
căreia intră refugiile Dîana și Brhil 
Răchiții din Piatra Craiului, aflate în 
momentul de față într-o situație ne co
respunzătoare.

care tind sportivii 
la alpinismul de 

rămas in urmă. 
Alpiniadă de iarnă 
arătat nepregătite.

vară

puțin două-trei etape de iarnă, 
punctajul acordat pentru acestea 
fie mult mai mare, chiar hotărîtor 
Întrecerea secțiilor.

DESPRE ECHIPAMENT 
Șl MATERIALE...

S-a arătat rnai sus că pentru practi
carea alpinismului sînt absolut necesare 
echipament și materiale sportive, in 
timpul verii nu pot lipsi corzile, cara- 
binierile, pitoanele etc., iar pe un 
parcurs de iarnă sînt necesare corturi 
izoterme, saci de dormit, pioleți, co Ilari, 
saltele. pneumatice, bocanci cu talpă 
de vibram. Foarte multe dintre aceste 
materiale se importau. Dar industria

★

Concluziile care pot fi trase din cel< 
arătate, sînt clare : federația de spe
cialitate trebuie să se ocupe cu același 
interes atît de alpinismul de vară cit 
și de cel de iarnă, să pună de acord 
pe antrenori j între care trebuie, să 
existe înțelegere și colaborare pentru 
bunul mers al activității alpine. De a- 
semenea, socotim că este necesară mat 
multă operativitate în procurarea ma
terialelor necesare practicării aceetui 
dificil sport și mai multă grijă -pentru» 
buna întreținere a cabanelor. Tn plus, 
federația are datoria să se ocupe de 
reacti vizarea comisiilor locale de al
pinism, în special acolo unde există' 
condiții naturale.

MIRCEA TUDORAN
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Cu sărdtutfa sa de 2,17 m

Valerii Brumei îi dă emoții lui
Apropierea J.0 de la Ronva se face tot mai mult simțită și pe.., pistele 

de atletism ale lumii. Cu fiecare zi ce trece, telegramele agențiilor de 
presă ne anunță noi amănunte despre concursurile de verificare ale atle- 
iilor din lumea întreagă, multe dintre ele terminate cu rezultate de mare 
valoare. In acest sens este foarte interesant de arătat că în ultimele luni, 
la toate probele de concurs (atît cele masculine cît și cele feminine), au 
fost adăugate nume noi pe tabela recordurilor mondiale. Singura excep
ție o constituie proba de aruncare a discului femei, dar recenta perfor
manță a Evgheniei Kuznețova (U.R.S.S.) — 56,82 ne arată că nici re
cordul Minei Dumbadze (57,04) nu va mai rezista mult timp.

Dintre performanțele de mare valoa
re înregistrate ]a sfîrșitul săptămîn.ii 
trecute se desprind eele obținute de 
Valerii Brumei (U.R.SJS.) la înălțime 
și Ralph Boston (S.U.A.) la lungime.

O Cu cîteva zile în urmă anunțam că 
Brumei și Horoșîlov își disputau cel 
<le al treilea loc în echipa cwv7’ietică de 
atletism pentru Roma. Iată însă că 
aîmbăta, la Moscova. Valerii Brumei 
(cel mai bun rezultat al său pînă a- 
cum : 2.08) a trecut ștacheta ridicată 
la 2,17, performanță ce depășește cu 
0,8 om vechiul record european al 
compatriotului său Iurii Stepanov. In 
acest fel Brumei și-a cîștigat pe de-

2,23 John Thomas (S.U.A.) 
2.17 Valerii Brumei (U.R.S.S.) 
2,162 Iurii Stepanov (U.R.S.S.) 
2,151 Viktor Bolșov (U.R.S.S.) 
2,15 Charles Dumas (S.U.A.) 
2,15 Vladimir Sitkin (U R.S.S.) 
2,14 Igor Kașkarov (U.R.S.S.) 
2,133 Joe Faust (S.U.A.)
2,13 Robert Savlakadze (U.R.S.S.)
2,13 Stig Petterson (Suedia)

1960 
1960 
1957 
1960
1956
1957 
1957 
1960
1959
1960

* Performanța de 8,21, realizată de 
atletul de culoare Ralph Boston la 
concursul de la San Antonio depășește 
cel mai vechi record mondial de atle
tism ce aparținea încă din 1^35 cele
brului Jesse Owens (8,13). Noul re

Un mare turneu international 
de handbal în 7 la Tg. Mureș

In aceste zile tinerele handbaliste 
din echipa C.S, Tg. Mureș se pregă
tesc cu asiduitate în vederea celei de 
a doua ediții a competiției internațio
nale de handbal în 7 dotată cu „Cupa 
Eliberării". Turneul va avea loc la 
Tg Mureș, pe frumoasa bază Voința. 
Anul trecut, cînd a fost organizat pri
ma oară, a stîniit un interes deosebit 
în rîndurile amatorilor de sport din 
orașul de pe malurile Mureșului, care 
au avut prilejul să asiste cu acest pri
lej la jocuri de handbal în 7 de un 
ridicat nivel.

La ediția de- anul acesta a „Cupei 
Eliberării" și-au anunțat participarea 
o serie de echipe fruntașe din R.S. Ce

Știința și Dinamo București participă la două turnee internaționale
de handbal în 7

Echipele noastre 
blicane la handbal 
(fete) și Dinamo

campioane repu- 
în 7 — Știința 

București (băieți)
— vor participa peste cîteva zile la 
două turnee internaționale în R. 8. 
Cehoslovacă-

Astfel, echipa masculină a clubului

Mine începe turneul masculin 
de vilei de Ia Budapesta

Budapesta găzduiește, Incepind dc 
mîine, un important turneu internațio
nal masculin de volei la care, în a- 
fara a două reprezentative ale țării 
gazda, vor mai lua parte echipele na
ționale ale R.S. Oehoslovăce, R.P. Ro
mine, R.P. Bulgaria și R.P.F. Iugosla
via. Turneul este cu atît mai impor
tant pentru echipa noastră cu cît a- 
cesta va fi ultimul; la care va par
ticipa înaintea campionatului mondial 
de la Rio de Janeiro. De aceea, ju
cătorii au dat multă atenție pregătirii 
lor.

‘ Echipa noastră a părăsit Capitala 
ieri dimineață pe calea aerului. Ait 
făcut deplasarea următorii jucători: 
Bărbuță, Cherebețiu, Corbeattu, Derzei, 
Dragam, Fieraru, Ganciu, H. Nicotau, 
Pavel, Păunoiu, Roman, Rusescu. An
trenorii echipei sînt N. Sotir și prof. 
V. Surugiu.

In primul joc. R.P. Romînă va în- 
tîlni echipa R.S. Cehoslovace. 

plia dreptul de a participa la J.O. 
anunțîndu-se totodată un serios ad
versar al americanului John Tho
mas, care în aceeași zi a sărit — la 
San Antonio — ou numai un cm. 
(2,18) peste înălțimea trecută de noul 
recordman european. Excelenta per
formanță înregistrată de Brumei re
deschide „în plin” duelul săritorilor 
sovietici și amerioani, care se anunță 
ca unul din punctele de atracție ale 
întrecerilor atletice de la Roma. Iată 
de altfel cele mai bune rezultate ale 
probei din toate timpurile, precum și 
t»belud celor m-ai buni performeri ai 
anului :

2,23 John Thomas (S.U.A.)
2,17 Valerii Brumei (U.R.S.S.)
2,151 Viktor Bolșov (U.R.S.S.) 
2,139 Charles Dumas (S.U.A.) 
2,133 Joe Faust (S.U.A.)
2,13 Stig Petterson (Suedia)
2,11 Robert Savlakadze (U.R.S.S.) 
2,108 Henk Wyborney (S.U.A.) 
2,108 Ed Costa (S.U.A.)
2,095 Robert Gardner (S.U.A.) 
2,09 Mahamat Idriss (Franța) 
2,09 Richard Kotei (Ghana)

cordma-n mondial, în vîrstă de 19 ani, 
a fost mai puțin cunoscut în arena 
atletismului mondial pînă în acest an 
(cea miaii bună performanță a sa, în 
1959 :7,69 m). Prima sa afirmare i-a 
fost prilejuită de concursul de selecție

hoslovacă, R.P. Ungară și R.P Polonă. 
Astfel, spectatorii mureșeni vor avea 
ocazia să vadă puternica echipă ce
hoslovaca Start Bratislava, în care 
evoluează o bună parte din jucătoarele 
care compun echipa reprezentativă a 
R.S Cehoslovace. Alături de handba
listele cehoslovace vor mai evolua e- 
chipele Poștaș Budapesta și campioana 
R.P. Polone A.Z.S, Varșovia, o forma
ție care în curstih sezonului trecut a 
realizat frumoase performanțe inter
naționale. Vom reaminti cititorilor 
noștri că prima ediție a „Cupei Elibe
rării" a fost cîștigată de echipa btida- 
pestană Goldberger la egalitate de 
puncte cu Sparta Praga

în R. S. Cehoslovacă
Dinamo București va părăsi Capitala 
în cursul zilei de mîine, îndreptîn- 
dti-se spre orașul Preșov unde va lua 
parte — între 19 și 21 august — 
la un turneu internațional. La turneu 
mai participă două formații ceho
slovace, una poloneză și una ma
ghiară.

Intre 21 și 25 august în orașul 
Trencin (R.S. Cehoslovacă) se va 
disputa un turneu internațional de 
handbal în 7, la oare participă și 
echipa bucureșteană Știința. Handba
listele noastre voi- părăsi Capitala 
în cursul zilei de joi.

108 sportivi în delegația R. P. Bulgaria 
la J. O. de la Roma

SOFIA 15 (prin telefon de la co
respondentul nostru). Ca în toate ță
rile lumii, și în R.P. Bulgaria viața 
sportivă este dominată in aceste zile 
de mărețul eveniment care va începe 
peste cîteva zile în capitala Italiei — 
cea de a XVlt-a ediție a- Jocurilor 
Olimpice. Au loc ultimele pregătiri, 
se definitivează loturite de sportivi care 
vor pleca în curînd In țara care va 
găzdui J.O. R.P. Bulgaria va fi re
prezentată la 12 discipline sportive 
cuprinse în programul J.O. de la 
Roma: baschet,/box, lupte clasice și

John Thomas
pentru Roma al atleplor americani 
un,de a ocupat primul loc cu o sări
tură de 8,09 m. De reținut că Boston 
este deținătorul unor performanțe bu
ne și la 100 yarz.i — 9,6, înălțime 
2,05 m și 120 yarzi garduri — 14,0.

® Tot în concursul de la San Anto
nio au fost depășite două granițe atleti
ce : 70 me.rti la aruncarea ciocanului și 
20 metri Ia aninoairea greutății. Autorii 
lor : Harold Connolly — cîștiigătorul 
probei olimpice de la Melbourne 
cu 70,33 (vechiul record îi aparținea 
cu 68,68 m) și William Nieder cu 
20,06 m, care în acest fel corectează 
pentru a 3-a oară, în aoest an, recor
dul mondial al probei (rezultatele sale 
anterioare : 19,456 și 19,99). Obținînd 
această performanță, Nieder a deter
minat pe conducătorii echipei ameri
cane să-l introducă în locul luă D. Da
vis, în formația pentru Roma.

A. V.

Marile succese ale
Intr-un cadru festiv, a fost sărbăto

rită pe marele stadion „Lenin“ din 
Moscova „Ziua Unională a Sportivu
lui". La această tradițională sărbătoare 
a tineretului sovietic au participat cei 
mai buni sportivi.
. în ultimii ani sportul sovietic a k- 
ptirfat numeroase succese de prestigiu 
afirmîndu-se puternic în arena inter
națională. In fiecare an a crescut con
siderabil numărul tinerilor practicanți 
ai diferitelor ramuri sportive. Numai 
în ultimul an la numeroasele compe
tiții desfășurate în orașele Uniunii 
Sovietice au participat 24 de milioane 
de tineri și tinere, cifră de trei ori 
mai mare ca cea înregistrată în 1950. 
Se prevede ca în viitorii cinci ani 
această cifră să fie întrecută de două 
ori. Astăzi în U.R.S.S. stau la dispo
ziția tinerilor dornici să practice spor
tul 2400 de stadioane (cu opt ani in 
urmă existau 1200), 11.000 săli de
sport, sute de bazine de înot, centre 
de iahting și alte baze.

In prezent în U.R.S.S. se desfă
șoară competiții în peste 50 de ramuri 
sportive. în cursul anilor 1958 și 1959 
sportivii sovietici au stabilit 210 re
corduri mondiale la diferite sporturi 
cucerind cu ocazia campionatelor mon
diale sau europene la Care au parti
cipat 495 medalii de aur, 213 de argint

Victor Korcmoi învingător
în turneul de șali de la Cordoba

BUENOS AIRES (Agerpres). — 
Turneul internațional de șah de la 
Cordoba a luat sfîrșit cu un frumos 
succes al campionului sovietic 
Victor Korcinoi care a totalizat 
6 puncte din 7 posibile. Korcinoi a 
obținut 5 victorii, două partide înche- 
indii-le cu tm rezultat de remiză. Pe 
locurile următoare s-au clasat Tai- 
manov (U.R.S.S.) — 5‘/s puncte, Re- 
dolfi (Argentina) — 5 puncte, Elit- 
kases (Argentina) — 4‘/« puncte et«.

Cei doi șahiști sovietici au dat 
apoi două simultane, .lucind ia 38 
de these, Korcinoi a cîștigat 33 de 
partide, a remizat 4 și a pierdut 
una. Taimanov a cîștigat toate cele 
13 partide incluse în simultanul său.

libere, haltere, gimnastică, atletism, 
scrimă, fotbal, ciclism, tir, călărie și 
canotaj. Delegația R.P. Bulgaria va 
fi formată dintr-un mare număr de 
sportivi: 108. Printre aceștia se află 
sportivi cunoscuți pe plan european și 
mondial cum ar fi : Bîcivarov, Hristo 
[fristov (atletism), Vehnov (fost cam
pion european), Stankov, frații. Mitev 
fbox), D. Dobrev (lupte clasice), L. 
Ăhmedov (lupte libere), Abadgiev, Ve- 
selinov (haltere), Șoian Koțev (ci
clism).

T. H.

S-AU ÎNCHEIAT CWIONATEIE MOHOIALE DE PARAȘUTISM
SOPIA 15 (prin telefon de la co

respondentul nostru): In cursul zilei 
de sîmbătă și în dimineața de dumi
nică au avut loc pe aeroportul „Mu- 
sacevo" de lingă Sofia ultimele sal
turi din cadrul ultimei probe a cam
pionatelor mondiale de parașutism: 
săritură de la 2000 m cu deschidere 
întîrziață a parașutei după 23—30 
secunde și aterizare la punct fix. A- 
ceste sărituri au fost așteptate cti un 
niare interes de către numeroșii spec
tatori, deoarece ele trebuiau să de
semneze nu numai campionii celei de 
a. treia probe, ci și campionii mon
diali âbsoltiți ai celei de a V-a ediții 
a campionatelor mondiale de parașu
tism. După o luptă spectaculoasă, la 
bărbați ultima probă a fost cîștigată 
d? către . parașulistul cehoslovac Ka
plan cu 585,419 p, urmat de Vode- 
nicearov (R.P. Bulgaria) — 578,611 p 
și Anikeev (U.R.S.S.) — 576,098 p. 
în întrecerea feminină pe primul loc 
s-a clasat parașutista franceză Mo
nique Gallimard cu 563,960 p, urmată

sportului sovietic
și 144 de bronz.. Dintre aceștia 144 dc 
sportivi poartă titlul de campioni ai 
lumii la 19 discipline sportive. In 
ultimii ani sportivii sovietici și-au 
extins tot mai mult relațiile de prie
tenie și colaborare cu sportivii altor 
țări. în 1959 Uniunea Sovietică a fost 
vizitată de 352 delegații sportive. îri 
același an sportivii sovietici au făcut 
353 de deplasări peste hotare evoluînd 
în 65 de orașe ale lumii.

(Agerpres)

Atletii maghiari învingători 
în întîlnirea cu echipa R. S. Cehoslovace 
Zs'.votsky — 69,53 m la ciocan, nou record european

Sîmbătă și duminică s-a desfășurat 
pe „Nepstadion" din Budapesta întîl
nirea atletică dintre echipele R. P. Un
gare și R. S. Cehoslovace. La bărbați 
au învins gazdele cu 112—98, în timp 
ce la femei scorul a fost egal : 53—53. 
Cea mai bună performanță a meciului 
a fost înregistrată la aruncarea cio
canului. Atletul maghiar Gyula Zsi- 
votsky a reușit 69,53 m, rezultat care 
reprezintă un nou record al Europei 
(v.r. Rudenkov — U.R.S.S. 67,92 in).

Alte rezultate : BARBAȚI. 200 tn —

FOTBAL
S-AU ÎNCHEIAT jocurile 

PRELIMINARII DIN CAMPIONATUL 
U.R.S.S.

La sfîrșitul săptăminii trecute au 
luat sfîrșit jocurile preliminarii și in 
cea de a doua serie a campionatului 
U.R.S.S. Iată rezultatele înregistrate 
în ultima etapă : Spartak Vilnius- 
Spartak Moscova 2—3, Lokomotiv 
Moscova — Admiralteeț Leningrad 
1—0, Aripile Sovietelor—Dinamo 
Kiev 1—2, Belarus Minsk—Neftianik 
Baku 1 — 1, T.S.K.A.—Șahtior Stali- 
no 4—0. In felul acesta au fost de
semnate cele trei finatisle din grupa 
care vor participa la turneul pentru 
desemnarea ectiipet campioane.

1. Dinamo Kiev 20 13 2 5 46:23 28
2. Lokomotiv 20 11 5 4 31:27 27
3. T.S.K.A. 20 12 1 7 38:17 25
4. Spartak Moscova 20 10 4 6 33:18 24
5. Admiralteeț 20 7 9 4 34:24 23
6. Belarus 20 9 4 7 24:27 22
7. Aripile Sovietelor 20 '6 6 8 22:26 18
8. Șahtior 20 5 6 9 24:36 16
9. Kairat 20 C 4 10 19:29 16

10. Neftianik 20 5 4 11 21:38 14
11. Spartak Vilnius 20 1 5 14 12:38 7

La turneul final al campionatului 
vor participa : Torpedo Moscova, 
S.K.A. Rostov, Dinamo Moscova (se
ria I), Dinamo Kiev, Lokomotiv 
Moscova, T.S.K.A. (seria a Il-a). E? 
chipele clasate pe locurile 4—6 în 
fiecare grupă își vor disputa locu
rile 7—12, cele situate pe locurile 
7—9 vor participa fa un turneu pen
tru locurile 13—18 în clasamentul 
final, iar echipele clasate pe locurile

de sportivele bulgare Anghclova 
(561,647 p) și Velceva (557,700 p).

în lupta pentru cucerirea titlului de 
campion mondial absolut după trei 
sărituri din cadrul ultimei probe a 
concursului cefe mai mari șanse ie 
aveau Vodenicearov și sportivul ame
rican l’ortenberry, care ocupau pri
mele două locuri. Rezultatul slab ob
ținut de către parașulistul bulgar in 
cea de a patra săritură a făcut ca 
el să iasă din luptă. Rănit în ziua 
anterioară, l’ortenberry nu a mai 
efectuat cea de ă patra săritură. In 
aceste condiții, cehoslovaaul Kaplan, 
care a obținut cel mai bun rezultai' 
în cea de a treia probă, a cîștigat 
atît titlul de campion mondial la 
săritura de la 2.000 tn cu deschidere 
întîrziată a parașutei și aterizare la 
punct fix, cît și acela de campion 
mondial absolut cu 1022,919 p. In 
clasamentul general al ultimelor două 
firobe Kaplan este urmat de Forten- 
terry cu 1016,368 p și Anikeev 
(U.R.S.S.) cu 1006,098 p.

La femei, titlul de campioană ab
solută a revenit tot unei sportive ce
hoslovace — Raizlova cu 971,439 p. 
Ea este urmată de parașutist’ sovie
tică Vera Zubova ■— 969,f « £ și 
Rîbova (R.S. Cehoslovacă) - .9’64
p. In clasamentul neoficial < nu
mărul de medalii, locul I e^ '-ocupat 
de către R.S. Cehoslovacă (4 aur, 
1 argint, 3 bronz). Urmează U.R.S.S. 
(2 aur, 3 argint, 2 bronz), R.P. Bul
garia (3 argint, 2 bronz), S.U.A. (1 
aur, 1 argint) și Franța (1 aur, 1 
bronz).

La ora cînd transmit nu ati losl 
încheiate încă clasamentele generale 
individuale pentru locurile următoare

TOMA HRISTOV

Mandlik (C) 21,2; 800 m — Odloz.i 
(C) 1:49,0; 400 m.g. — Jares (C 
52,5; 3000 m.ob. — Simon (U) 8:44,8 
5000 m — Iharos (U) 14:01,8; 150< 
m — Rozsaviilgyi (U) 3:49,ț> ~
Szecsenyi (II) 58,82 tn; gre - 
Nagy (U) 18,60 m. FEMEI. 100 rn - 
Munkacsi (U) 12,0 sec.; 80 m.g. - 
Stolczeva (C) 11,0 sec.; suliță — An 
tal (U) 52,58 ni, Zatopkova (C) 51,3 
m; disc — Mertova (C) 52,90 ir

(Agerpres

PE GLOB
10 și II m fiecare serie iși vor dis 
pută locurile 19—22.

CAMPIONATUL R. P. UNGARE
Duminică s-a desfășurat cea de 

treia etapă a campionatului R. 1 
Ungare, lată rezultatele înregistrate 
Lijpesti Dozsa—Gybr 3—2, Szeged- 
Vasas I — 1, Csepel—Ferencvaro 
1—1, Pecs—Honved 0—0, Salgotai 
jan—Tatabanya 3—0, M.T.K.—Dios 
gyor 4—2. întîlnirea Dorog—Debrv 
țin nu s-a desfășurat din cauza ple 
cării în Uniunea Sovietică a echipe 
din Debrețin.
1. Ferenc va ros S 2 1 o 9:4

2. Ujpesti 3 2 1 0 5:9
3. Vasas 3 l 2 0 6:4

• In Uniunea Sovietică se aft 
în prezent în turneu mai multe < 
chipe de peste hotare. Iată cîteva rt 
zultate înregistrate în intîlnirite ti 
ternaționale ale fotbaliștilor sovietic. 
Kairat Alma Ata^—Persidja (Indoiu 
zia) 4—2, Moldova Ghișinău—Bort 
sia Neukirchen (R. F. Germană 
0—0, Uralmas Sverdlovsk—Trenci 
(R. S. Ceh.) 4—2, Irtîș Omsk Se 
orașului Senian (R. P. Chineză) 1—: 
Sibselmas Novosibirsk—Sel. orașul' 
Senian 2—1.

• In zilele de I și 2 septembn 
va avea loc la Budapesta mi turne 
internațional de fotbal cu particip: 
rep echipelor Racing Club Pari 
Ț.D.N.A. Sofia, Ujpesti Budapesta 
Honved Budapesta.
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