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De joi, flacăra olimpică arde 
pe „Stadio dei Centomila” 

Prin telefon de la trimișii noștri speciali Dan Gîrleșteanu 
și Radu Urziceânu

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R« P. Romîna
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:: ROMA 25.
’ * A început Olimpiada !
- ► Peisajul olimpic al Romei, aproape același în fiecare zi, a fost complet

schimbat azi, pentru cîteva ceasuri. Aproape nimeni nu mai urca pe _
V. Una care duce la „Palazzo dello Sport91, nimeni nu și-a mai îndreptat

- pașii spre „Stadio dei Marmi“, care de fiecare dată evocă imaginea unui 
stadion elenic, cu nenumăratele sale statui și cu arhitectonica sa. Pe ce-

- ■ lelalte baze sportive aceeași liniște, aceeași singurătate. In aceste ceasuri
toate drumurile duc la „Viale dei Gladiatori", spre „Stadio dei Centomila", 
de unde poți admira în voie dealul Monte Mario și colinele Farnesini. 

“" Astăzi, pe acest stadion, are loc primul act al Jocurilor Olimpice : deschi- 
» derea festivă, la care urmează să participe peste 4000 de sportivi din ță-
- rile participante.

Tribunele sînt pline, cu toate că e o căldură înăbușitoare. Și totuși,

co-

- * nimeni nu se indura sa și parasească locul pentru a pleca în căldare de

Delegația olimpică a R. P. Romine trece prin fața tribunei principale.
Aspect de la festivitatea de deschidere a celei de a XVII-a ediții a J.O. de la Roma
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Mîine seară pe stadionul Republicii

C. C. A PROGRESUL
PENTRU „CUPA ZIARULUI SCINTEIA"
- JOCUL DE FOTBAL VA FI PRECEDAT DE PROBE DE CĂ
LĂRIE SI CICLISM SI DE MECI UL DE RUGBI C. F. R. GRIVIȚA 

ROSIE-STIINTA BUCUREȘTI -BUCUREȘTI -

Tradiționala întîlnire dintre campi
oana națională și deținătoarea Cupei 
R.P.R. se va disputa mîine seară pe 
stadionul Republicii. întrecerea — or
ganizată de ziarul „Scânteia", care 
oferă o frumoasă cupă — va opune 
anul acesta formațiile C.C.A. și Pro
gresul. Este a treia ediție a cupei. In 
partidele precedente s-au întîlnit Pe
trolul Ploiești și Știința Timișoara în 
1958 și Petrolul Ploiești și Dinamo 
București în 1959. Victoria a revenit 
atunci echipelor Petrolul și, respectiv, 
Dinamo.

Cui îi va reveni anul acesta
Firește că ambele echipe 

să-și înscrie numele pe lista 
lorilor prețiosului trofeu. Ele
cu multă atenție partida de mîine, în 
vederea căreia se pregătesc cu grijă. 
C.C.A. a făcut o verificare joi, în 
meciul cu Rapid, a formației pe care 
o va alinia probabil și mîine. Progre
sul a făcut un antrenament mai „tare" 

jucat 30 de minute cu Aca- 
Militară și 90 de minute cu 
„Autobuzul", linia de atac în- 
multe goluri. Antrenorul Bo-

trofeul? 
doresc 
cîștigă- 
privesc

joi: a 
demia 
echipa 
scriind
tescu ne-a informat că mîine echipa 

§

sa va începe partida în următoarea 
formație : Mindru — Nedelcu, loniță, 
Soare — Petrescu, Știrbei — Coicea, 
Dinulescu, ~ 
Baboie.

Intîlnirea
C.C.A. însă păstrează un j 
șanse datorită unei mai bune coeziuni.

Meciul, care va începe la ora 20, 
va fi precedat de un foarte intere
sant program polisportiv. Astfel, în
tre orele 18—18.30 se vor disputa 
probe de călărie (ștafetă juniori ți 
junioare și probă de forță progresi
vă) la care vor participa călăreți de 
la cluburile Dinamo, G.G.A. și Știin
ța. La ora 18.30 va începe meciul de 
rugbi C.F.R. 
București, în 
loc întreceri 
asemenea, în 
Progresul se 
bă de călărie (dresaj), la 
lua parte maeștrii sportului 
coci (C.C.A.), N. Mihalcea 
și I. Oprea (Dinamo).

După cum se vede, programul este 
deosebit de interesant. El oferă între
ceri variate și spectaculoase, care vor 
fi desigur apreciate de public.

Protopopescu, Mafteujă,

se anunță echilibrată, 
plus de

Grivița Roșie—Știința
pauza căruia vor avea 

de ciclism pe pistă. De 
pauza meciului 
va desfășura o

C.C.A.- 
altă pre
care vor 
N. Mar- 
(C.G.A.)
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Au început pasionantele 
întreceri olimpice

• PRIMII SPORTIVI ROMÎNI 
AU INTRAT IN CONCURS
• ECHIPA DE CICLISM A R.P.R. 
PE LOCUL 6 LA PROBA DE 
100 Km. • M. DOBRESCU, 
C P1RVULESCU, D. PIRVU- 
LESCU, I. CERNEA ȘI M. 
SCHULTZ AU TRECUT CU 
SUCCES PESTE PRIMUL EXA
MEN • DUMITRU ALEXE — 
IGOR LIPALIT S-AU CALIFICAT 
IN FINALA LA CANOE DUBLU, 
IAR LEON ROTMAN IN SEMI
FINALE, LA SIMPLU • REPRE
ZENTATIVA DE POLO A CEDAT 
LA MARE LUPTA ITALIEI ȘI A 
ÎNVINS LA SCOR R. A. U
• PRIMA CAMPIOANA OLIM
PICA: ITALIA, LA CICLISM

i răcoritoare.
± Pe cealaltă parte a stadionului privim emoționați un trepied cu o 

cupa unde va fi aprinsă flacăra olimpică. Ea va arde pînă la sf ieșitul în-

-» lotă-l ! In curînd, pe pista stadionului vor intra și sportivii care,
începînd chiar de azi. vor lupta pentru culorile patriei noastre

Minutele de așteptare sînt deosebit de lungi. De pe colina din stingă
■>» stadionului, de la balcoanele clădirilor din jur. mii de oameni care n-au

putut să-și plătească un loc pe stadion, așteaptă și ei începerea defilării
- ► participanților la cea de a XVll-a ediție a Jocurilor Olimpice.

Răsuna aplauze. Pe stadion pășesc sportivii greci, cei care, conform tra-
- ► diției, deschid întotdeauna defilarea.
* * Cu toate că temperatura arată 35 de grade, toți sportivii sînt îmbrăcați
- „ în costume complete. Cei mai multi poartă pălării de soare. Simfonia de

culori sugerează multe imagini de la această paradă a marilor campioni.
„ „ Notăm și noi cîteva aspecte.
- - lată, privim cele mai mici delegații prezente la J.O. : a Ceylonului și

aceea a insulelor Fidji ; cu deosebită căldură au fost întîmpinați sportivii 
-- din Chile, țara atît de încercată de cutremure, care au venit la Roma în 
’ * condițiile cunoscute ; admirăm pitorescul vestimentar al delegațiilor din
- ► India și Indonezia ; încercăm o deosebită bucurie văzînd cum pășesc 
▼ prin fața tribunelor prietenii noștri din Uniunea Sovietică, R.P. Bulgaria,

R.P. Polonă și din alte țări socialiste.
Prin fața noastră trec acum sportivii romîni care și-au făcut apariția 

pe stadion avînd în frunte steagul nostru drag, pe care atletul Alexandru 
-► Bizim îl poartă cu nespusă mîndrie. Dintr-un colț se aude : „ROM1NIA_

ROMINIA !”. Turiștii romîni care au venit azi dimineață la Roma întîm- 
-► pină pe sportivii noștri cu entuziasm, Ijo glasurile lor se adaugă altele 

și altele. Spectatorii își arată simpatia pentru delegația R. P, Romine.
Facem semne prietenești sportivilor noștri. O zărim pe Lia Manoliu, pe 

y Olga Orban-Szabo, pe Maria Vicol, Elena Leuștean, Constantin Grecescu, 
losif Sîrbu, Ștefan Petrescu, Vasile Pinciu și alții, sportivi pe care-i vom

- ■ însoți începînd de azi pe toate bazele olimpice ale Romei.
" ’ Spectatorii și sportivii prezenți pe stadion și-au manifestat viu dezapro-
- > barea față de atitudinea conducătorilor delegației ciankaișiste, care în drep-

tul tribunei oficiale au scos o eșarfă cu o inscripție prin care protestau îm- 
-. potriva deciziei CJ.O. ca delegația Taivanului să nu concureze în numele 

Chinei — cum ar fi vrut aceștia — ci sub numele de Taivan. De altfel, 
, prezența delegației ciankaișiste la J. O., sub indiferent ce nume, este 

-" ilegală.
...Pe stadion s-a făcut pentru cîteva clipe liniște. In mijlocul sportivilor

- • coboară președintele Comitetului de organizare a J. O., Giulio Andreotti și
președintele C.I.O., Avery Brundage. Cîteva clipe mai tîrziu, președintele 

-► Italiei, Giovanni Gronchi, declară deschisă cea de a XVII-a ediție a Jocuri- 
lor Olimpice. Toate aparatele de filmat și privirile sînt îndreptate 
spre locul unde a început să ardă flacăra olimpică.

"' Primarul Romei primește drapelul olimpic, dar puțini sînt aceia care 
*; urmăresc acest act protocolar, pentru că deasupra stadionului zboară acum 
‘ * mii de porumbei. Și acest spectacol te emoționează mult mai mult.

Ascultăm de asemenea cu aceeași emoție jurămîntul olimpic pe care-l
- > rostește cunoscutul atlet italian Adolfo Consolini. Olimpicii părăsesc sta- 
Z\dionul. Cu foaia aglomerația de pe „Viale dei Gladiatori9, mii de oameni 
-> răsfoiesc (deși îl cunosc aproape pe dinafară) programul primelor între- 
' ’ ceri...
-» A început Olimpiada! A început cea de a XVII-a ediție a Jocurilor 
“ ’ Olimpice !

trecerilor. Căutăm în mulțimea de steaguri pe cel al Republicii Populare

-• răsfoiesc 
‘ ’ ceri...

ce

... recorduri in primele zileRecord de
ale campionatelor republicane de natație la juniori
Participanți mai numeroși ca ori- 

cînd, multe recorduri republicane și 
personale de juniori și copii, iată pe 
scurt succesul cu care au debutat joi 
la ștrandul Tineretului din Capitală 
finalele campionatelor republicane re
zervate celor mai tineri înotători. Cel 
mai valoros rezultat aparține, fără 
îndoială, înotătoarei Florentina Ram
bosec de la Clubul sportiv școlar 
București, care luînd startul în proba 
de 200 m bras a reușit să parcurgă 
distanța în timpul de 3:04,1. A fost 
cel mai bun rezultat din semifinalele 
acestei probe și el anunță un pasio
nant duel cu Sanda Iordan pentru fi
nala care se va desfășura astăzi 
după-amiază. Ceea ce mai trebuie 
subliniat în aceste rînduri este per
formanța obținută de Avram Rotman 
la trambulina de sărituri. Intr-adevăr, 
cu cele 141,89 puncte reprezentantul 
clubului Constructorul București a 
reușit să realizeze norma necesară ca
tegoriei de maestru al sportului.

Iată acum rezultatele : BĂIEȚI: 
100 m spate finală; 1. L. Berea (Di
namo Buc.) 1:13,1; 2. A. Potoceanu 
(Olimpia Reșița) 1:13,5; 3. T. Șer- 
ban (S.S.E. Buc.) 1:14,5; 4. Fr.
Fullop (C. S. Tg. M.) 1:14,5; 5. M. 
Cerchez (C.C.A.) 1:15,5; 6. Gh. Al
bert (C.S.M. Cluj) 1:15,5; 7. Z. Zette 
(Știința Cluj) 1:19.1. 1.500 m liber 
(finală) : 1. G. Lingner (Olimpia Re
șița) 20:21,3; 2. G. GStter (Ind. Lînii 
Tim.) 20:49,2 ; 3. M. Căprărescu
(C.C.A.) 21:02,0; 4. I. Beneth (CI. 
sp. sc. Tim.) 21:21,5; 5. C. Rigo
(C. S. Tg. M.) 21:42,8; 6. Gh. Kari 
(Știința Cluj) 22:50,5 ; 7. St. Bikfalvy 
(Știința Cluj) 23:05,1 100 m bras

(semifinale) ; 1. T. Rînea (Știința

Buc.) 1:17,4; 2. 1. Condiescu (C.C.A.) 
1:20,0; 3. I. Kovacs (C.S.M. Cluj) 
1:20,4; 4. A. Nicolau (Rapid Buc.) 
1:21,8. 200 m bras (semifinale) : 1. 
T. Rînea 2:52,3; 2. I. Kovacs 2:52,7; 
3. A. Nicolau 2:58,3. 100 m liber: 1.

FLORENTINA RAMBOSEC
(CI. sp. șc. București)

Fr. Fullop (C. S. Tg. M.) 1:02,8; 2. 
G. Gotter (CI. sp. șc. Tim.) 1:03,2; 
3. Z. Zette (Știința Cluj) 1:04,7. 
400 m liber: 1. G. Gotter 5:11,5; 2. 
Fr. Fiillop 5:16,0; 3. G. Lingner
5:17,6. FETE 4x100 m mixt (finală) : 
Dinamo București (Prodanof, Iordan, 
Iurciuc, Balaban) 5:43,0; 2. C.S.M. 
Cluj 5:48,6; 3. CI. sp. șc. Buc. 6:04,0.
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200 m bras : 1. Florentina Rambosec 
(CI. sp. șc. Buc.) 3:04,1 ; 2. Sanda 
Iordan (Dinamo Buc.) 3:06,0 ; 3. Ma
riana Wagner (Olimpia Reșița)' 
3:12,9; 4. Maria Klosz (CI. sp. șc. 
Harghita Tg. M.) 3:16,5. 100 m liber: 
1. Vasilica Iurciuc (Dinamo Buc.), 
1:14,3; 2. Eva Naghi (CI. sp. șc.
H. Tg. M.) 1:14.9; 3. Anca Trohani 
(CI. sp. șc. Buc.) 1:15,9. 400 m liber:
I. Eva Naghi 5:43,7; 2. Anca Trohani
5:47,2; 3. Vasilica Iurciuc 5:54,9; 4. 
Ana Waldman 5:55,5; 5. Cristina
Bauer 5:56,9. 100 m fluture: 1. Mă- 
riuca Rotaru (Rapid Buc.) 1:22,4; 2. 
F.va Banfi (C.S.M. Cluj) 1:29,9. 100 
m bras: 1. Rambosec 1:27,1 ; 2. Wag
ner 1:29.9; 3. Iordan 1:30.9.

NOILE RECORDURI 
REPUBLICANE

800 m liber juniori cat. II : I. Ba- 
neth (CI. sp. șc. Tim.) 11:06,6; M. 
Căprărescu (C.C.A.) 11:02,3. 100 m
bras băieți cat. I : A. Nicolau (Rapid 
Buc.) 1:21,8. 100 m fluture fete cat. I: 
Salla Codruța (CI. sp. șc. Tim.) 
1:32,0; Salla Codruța 1:31,4. 100 m 
liber fete cat. II: Margareta Muscă 
(Olimpia Reșița) 1:20,5. 100 m flu
ture fete cat. II : Agneta Sterner 
(Constr. Buc.) 1:42,4. 400 m liber 
fete cat. I: Eva Naghi (CI. sp. șc. 
H. Tg. M.) 5:43,7. 100 m spate fete 
cat. II : Dana Tomov (C.C.A.) 1:36,8. 
200 m bras fete cat. I : Maria Klosz 
(CI. sp. șc. H. Tg. M.) 3:16.5. 100 m 
bras fete cat. I : Voichița Novac (Cl< 
sp. șc. Buc.) 1:33,8 (rec. egalat).



Tii raionul Sibiu □

Tot mai multe competiții
pentru sportivii de la sate

1 Călătorului care vizitează în zilele 
noastre 
fățișează 
sărăciei 
belșugul.
de pînă 
tune, iar .
necunoscută — este astăzi prietenul 
'drag al sătenilor. Printre cu
ceririle vieții noi se află și sportul. 
El a cucerit în anii noștri luminoși 
inimile tuturor tinerilor. Prin sate au 
început să apară terenuri de sport, 
iar la startul întrecerilor, numărul 
participanților se mărește continuu.

Aproape 14.000 de țărani își desfă
șoară activitatea în cadrul celor 50 
asociații sportive din raionul Sibiu. 
Consiliul raional U.C.F.S. și consiliile 
asociațiilor sportive se îngrijesc cu 
atenție de organizarea activității aces
tui mare număr de iubitori ai sportu
lui. Cu ajutorul sumelor provenite din 
cotizații (nici unul dintre cei 13.946 
membri U.C.F.S. nu este în restanță!) 
se îmbogățește mereu baza materială 
a asociațiilor sportive, iar numărul 
terenurilor sportive — amenajate prin 
muncă voluntară — crește de la o zi 
Ia alta. In atenția activiștilor spor
tivi din acest raion se 
mul rînd organizarea 
mai mare de întreceri 
din raionul Sibiu își 
tatea în cadrul a trei 
ionale (fotbal, popice 
meroase competiții pe 
ter-asociații, precum și în 
unor concursuri sătești, devenite tra
diționale, dotate cu cupe. Campionatul 
raional de fotbal, în care activează 
șase echipe, a ținut concentrată aten
ția unui mare număr de iubitori ai 
sportului. Meciurile s-au desfășurat 
Intr-o notă de perfectă sportivitate 
și comisia raională n-a înregistrat de-a 
lungul celor 10 etape nici o contesta
ție. Clasamentul final al campionatu
lui reflectă pregătirea echipelor parti
cipante, dar — firesc — nu poate 
să vorbească despre pasiunile pe care 
le-au stîrnit meciurile fiecărei etape, 
despre eventualele decepții și bucu
rii ale sutelor de suporteri...

satele patriei i se în- 
un tablou inedit. Locul 
de altădată îl ia astăzi 

Lumina a pătruns și pătrun- 
în cele mai îndepărtate că- 
cartea — altădată aproape

situează în pri- 
unui număr cît 
sportive. Tinerii 
dispută întîie- 

campionate ra- 
și tir), în nu- 
asociații și in- 

cadrul

Antrenorii și jucătorii ne vorbesc despre tabăra 
de juniori și tineret de la Sinaia

cum se înfățișează clasamentul”
■ • moașa stațiune climaterică Sinaia a 
"găzduit timp de trei săptămîni ta

re ■ - bara de juniori și tineret la rugbi. 
12"Scopul taberei a fost acela de a im- 

prima tinerilor jucători o linie tactică 
b” nouă, în lumina concepției moderne de 
xgjoc, de a retușa și îmbogăți elementele

I ată 
final al campionatului 
fotbal:
1. Firul roșu Tălmaci ii
2. Cindrelul Gura Rîulul
3. Voința Avrig
4. Progresul Orlat
5. Recolta Șelimber
6. Păitlniș Rășinari

Campionatul raional de 
fost cucerit de formația Textila Cis-

raional de Pe timpul vacanței de vară, fru-

10 0 0
6 0 4
5 0 5
4 15
4 0 6
UI»

. popice aHhdin tehni-ca de jcxc individuală și pe m n r-Ț î tin rvt-i 4-rt T*  <-.4 rt o Țft cc t vrui
nădie, iar cel de tir de Bumbacul Cis-"an'^re!}.or' a acordat o deosebită atenție 
nădie. De mare popularitate se -bucu-”munci1 educative.
ră concursurile de popice. La ultima" Dar să dăm cuvîntul celor care, de-a 
întrecere au luat parte 461 de tineri, g lungul celor trei săptămîni de activi- 
Sportivii din raionul Sibiu își dispută 
întîietatea în cadrul campionatelor pe 
asociație la tenis de masă, volei, 
handbal, baschet, atletism, tir c._.

10
10
10
10
10
10

60: 8 
21:10 
39:17 
21:46 
22:29
7:60

compartimente. Totodată, colectivul de

muncii educative.
Dar să dăm cuvîntul celor care, de-a

tate în cadrul taberei de la Sinaia, 
s-au străduit să realizeze sarcinile

etc."Pr°Puse- 
selecționîndu-se în acest fel cei mai” 
buni jucători pentru formarea repre
zentativelor pe asociație. Apoi, 
desfășoară numeroase întreceri inter- 
asociații la diferite discipline.

„Cupa 16 Februarie" la handbal 
(au participat 8 echipe, < . Ț
fiind cîștigată de Textila Cisnădie), 
,-,Cupa 1 Mai"l

TOV. PAUL MERGHIȘESCU 
(conducătorul taberei) : „După părerea 
mea tabăra și-a atins scopul. Consider 
ca bună orientarea federației de a se- 

-■lecționa în special tineri din provincie. 
. i au învățat mult în a- 

Ja Mbai* U(8'echip*e-- ”Ceas/^ tabără, ei au dat dovadă de 
învingătoare: Cindrelul Gura Rîului) "t-’O/zt/d și perseverență, în special Bin- 
ș. a. au angrenat cele mai bune echi-idea, Doboșan, Beloșinski, Ciornei

sc - -

ș. a. au angrenat cele mai bune echi-Țdezz Doboșan
pe din raion întrecerile se situează-Dra ' -r, Terforescu și alții. care au
la un nivel tot mai bun ca urmareI... ? uu
a pregătirii intense ce se parcurge în • • 
secții. g

Concursul cultural-sportiv al tine--- 
retului 
cipare. 
trecut 
masă, 
trîntă, 
chet, box, alpinism și natație. Orga-.- 
nizarea întrecerilor, entuziasmul con-" 
curenților și al spectatorilor, au creat., 
un cadru minunat acestei competiții” 
de mase. . -_

Activiștii sportivi din raionul Sibiu ; ■ . 
nu socotesc că au făcut totul. In pla- *-•

făcut un evident salt calitativ".

TOV. VICTOR VARDELA (antre
nor coordonator) : „Am efectuat în a. 
ceasta tabără un număr de 21 antre
namente și 6 jocuri cu caracter diferit 
(de popularizare a rugbiului și de ve
rificare). Ultimul joc, cel dintre selec
ționata taberei și Olimpia Orașul Sta
lin, s-a încheiat cu scorul de 3.Î-9 în 
favoarea selecționatei. Jocurile pe 
care le-am susținut au fost de un nivel 
destul de bun. De asemenea, mă de
clar satisfăcut de modul cum tinerii 
noștri rugbiști au aplicat principiile 
concepției moderne de joc, dovedind 
o mai bună mișcare în teren în mo
mentele fixe, cit și în cele din plină 
acțiune. Sint mulțumit de gradul de 
pregătire la .care au ajuns Ciornei (Pe. 
troșani), Bojencscu (Buc.), George" 
seu (Buc.). După părerea mea tabăra 
și-a atins țelul".

TOV. ANTON GROMAN (antre
nor) : „Antrenorii au fost repartizați 
pe specialități și au reușit să îmbogă
țească cunoștințele tinerilor noștri 
rugbiști. In cadrul taberei, paralel cu 
munca de pregătire, s-au desfășurat și 
o serie de acțiuni patriotice, prestin- 
du-se 160 de ore de muncă voluntară. 
De asemenea, tinerii jucători au luat

parte la excursii turistice la cota 1400t 
platoul Bttcegi și Poiana Stalin".

DR. CONST. CALÎMAN (medicul 
taberei) : „Eu am avut puțin de lu
cru ca medic. In schimb, m-am stră
duit ca alături de antrenori să îm- 
părtășesc din cunoștințele mele tine’ 
rilor iubitori ai rugbiului. Consider că 
tabăra și-a atins scopul".

Iată acum ce ne-au declarat cițiva 
dintre jucători:

SURMEI MIRCEA (Timișoara) : 
„Consider că în această tabără mi-um 
dezvoltat mult calitățile de taloner. 
Mulțumesc mult celor care, paralel cu 
o pregătire superioară, mi-au dat po
sibilitatea să văd minunatele frumu
seți ale patriei-

Succesul taberei de la Sinaia se da- 
torește în primul rînd grijii pe care 
partidul și guvernul nostru o poartă 
tineretului, căruia îi creează condiții 
optime pentru a putea urca pe cele 
mai înalte culmi ale măiestriei".

s-a bucurat de o largă parti-" 
Cei 8726 de concurenți s-au în--- 
la fotbal, handbal, tenis de" 

volei, șah, tir, popice, atletism, -- 
turism, ciclism, haltere, bas-" A început campionatul Capitalei

Cei mai buni tenismani bucureșteni 
cu excepția lui Țiriac, Gh. Viziru 
G. Bosch aflați la Moscova — au 

început de joi întrecerea pentru titlurile

MIRCEA CIORNEI (Petroșani) : 
„Programul taberei a fost bine alcă
tuit. Am învățat multe lucruri bune. 
Vreau și pe această cale să mulțumesc 
antrenorilor care m-au ajutat să-mi 
însușesc noi cunoștințe- De asemenea, 
doresc să adu.c mulțumiri și celor 
care mi-au acordat încrederea și m-au 
selecționat pentru această tabără"?

BINDEA CORNEL (Cluj) : „După 
cele învățate în această tabără plec 
convins că voi fi de un real folos echi
pei mele. Mulțumesc antrenorilor care 
m-au pregătit".

FLOREA ROMULUS' (Timișoara^: 
„Mă voi strădui să aplic cele învățate 
în tabără. Și am învățat multe".

Julieta Namian-Manana Ciogolea 6—4, 
6—2.

Partidele continuă pe aceleași tere
nuri, azi de la ora 15,30, iar mîine de 
la ora 8,30 și 16.

< rix • -4- „ LiKxpui ue oi îuucvcrca ucnuu iiiiuincnul lor de acțiune se afU inițierea; :<Je CF ionJj ai Capitalei Concomitent unui rnrunofitu nntafa oii ( itnn Actt'1- . „ . 1 ......*’86 uesiarMJUi d s»i taiupiunaiui imiivn- canlplonatelor”lor din Țoate meciurilc au
. -Hoc pe terenurile centrului de antrena-aețuini .care |men* nr 2

, y Iată cîteva rezultate mai interesan- 
“e"te: simplu bărbați: turul I: Cristea- 

■ -Mita 6—2, 6—0, Caralulis-Dron 6—4, 
g8—6, Teodorescu-Șaiti 6—4, 6—4, Bar- 
gdan-Burcescu 6—1, 7—5, D, Viziru- 
■■Boaghe 6—3, 6—4; turul II: Cristea- 
gChivaru 6—3, 6—2, M. Viziru-Zacop- 
"ceanu 6—3, 6—1, Bardan-Horvath 6—4, 
”5—7, 6—3, Năstase—D. Viziru 6—2, 
•■6—1; simplu femei: turul II: Eva 
..Stăncescu-Cristina Do boș iu 6—2, 6—3,

unei competiții dotată cu „Cupa Agri
culturii", organizarea <
sătești la mai multe discipline, între
ceri intercomune ș. a., -—
vor contribui din plin la stimularea 
activității celor aproape 14.000 
membri U.C.F.S.

se desfășoară și campionatul juniori-

I

— H. N.

N. BARBAUȚEAN

În jurul mesei de tenis• ••

fileului, avînd în dreapta lui pe
Înaintea antrenamentului, Mircea Vrașlie (tatăl), măsoară atent înălțimea 

Mircea, iar în stingă pe Lucian 
Foto : T. Roibu

f , 1 y/

■ a’-:

Cirul am intrat în sala de tenis (le 
masă a Locomotivei C.F.R. Ploiești, ani
mația era mare. Se antrenau tocmai doi 
tineri, apropia ți ca virată și egali în... 
ardoarea cu care executau fiecare miș
care, fiecare lovitură. In preajma me- 
»eâ, un om uscățiv, cu argint mult pe 
tâmple, urmărea jocul celor doi tineri 
sportivi.

— Nu-i cunoașteți ? Sint frații Mir
cea și Lucian Vraștie, iar spectatorul 
de colo care e atît de atent la schim
burile de mingi, este tatăl lor, Mircea 
Vraștie, îmi șopti cineva din sală. 
Sint nelipsiți de la competițiile de te- 
nis de masă. In plus, tatăl este și ar
bitru. In munca profesională este la 
lei de cunoscut. Operatorul regulato- 
-rului de circulație CJF.R., Mircea Vraș
tie, este fruntaș in conducerea și îndru
marea trenurilor pe raza lui de acti
vitate.

— Ați îndrăgit de mult tenisul de 
masă ? l-am întrebat pe Mircea 
jVraștie... senior.

' — De cînd aveam... 40 de ani, adică
de vmo 7 ani. Și această pasiune tir- 
isie o datorez fiilor mei. De la o vre-
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1 Unde mergem ?
IN CAPITALA

Azi
NATAȚIE : ștrandul Tineretului,NATAȚIE: ștrandul Tineretului, di

mineața de la ora 10 și după-amiază 
de la ora 18,30. finalele campionatelor 
republicane, de înot și sărituri, pentru 
juniori.

CAIAC-CĂNOE: pe lacul Snagov, 
de la ora 10, întreceri în cadrul fina
lelor campionatelor republicane de 
juniori.

Mîine
BOX: stadionul Dinamo, de la ora 

10, intîlnirea internațională Dinamo 
București — Dynamo Berlin.

CAIAC-CANOE: pe lacul Snagov, 
de la ora 10, întreceri în cadrul fina
lelor campionatelor republicane de 

, juniori.
me începuseră să lipsească foarte desf RUGBI : stadionul Republicii, de la 
după amiezele de acasă, iar uneori în-Iora 18,30, meciul C.F.R. Grivița Roșie 
tîrziau și serile. Dorind sa fiu Știința București, contind pentru
mult cu ei și să aflu totodată cauza a- J „(Jupa Scțnteil".
cestor absențe, am luat obiceiul să-it" HANDBAL IN 7:,stadionul Ciulești, 
însoțesc și astfel am ajuns în sala deXde ]a ora jȚ, meciuri În cadrul cam- 
tenis de masă unde Mircea și Lucian. f pjohatului republican feminin: Știința 
își petreceau cea mai mare parte 4 București — C.S.M. Sibiu și Rapid 
timpul liber. Astfel, am prins și e«țBucurești — Record Mediaș.

NATAȚIE: ștrandul Tineretului, di
mineață de la ora 10 și după-amiază 
de la ora 18,30, finalele campiona
telor republicane, de înot și sărituri, 
pentru juniori.

FOTBAL: stadionul Republicii, la 
ora 20, intîlnirea C.C.A.—Progresul,

încetul cu încetul pasiune pentru a- 
cest sport și astăzi am ajuns să concu
rez alături de tineri în întreceri. Elena, 
soția mea, nici nu mai spune că are 
doi, ci... trei băieți !

Tot de la Mircea I am mai aflat 
că Mircea II are 20 de ani, este ab- ... .
solvent al Școlii tehnice _ de contînT peiitVu
sintetic și mase plastice, ca face prac-T 
tică la Rafinăria 1 și abia așteaptă I IN ȚARA
să plece oa tehnician la Combinatul f Mîinr»
Chimic Borzești. Mezinul familiei, Lu- Ț 
cian, de 16 ani, este elev în clasa a r BASCHET: Oradea : Selecționata 
X-a a Școlii medii nr. 3. Lui Mircea t orașului — Selecț. de tineret a R. P. 
II îi mai place baschetul și șahul, iarJchineze (feminin); Craiova: selecțio- 
Luoian are predilecție pentru fotbalfnata orașului — Selecț. de tineret a 
și atletism. iR. R Chineze (masculin).

Și poate că dialogul ar mai fi con- Ț HANDBAL IN 7 : meciuri în cadrul 
tinuat, dar cei doi fii își chemau insis- Xcampionatului republican feminin: Ti- 
tent tatăl la masă, de data aceasta ca f mișoara : C.S.S. Banatul — Tractorul 
partener. lOr. Stalin și Știința — C.S. Tg.

fMtires; Oradea: C.S.O. — Progresul 
C. COMARM1SCH1 XBucurești.

Campionatul republican Seminin

Virginia Steroiu a cîștigat 
semifinala din Capitală

încă înaintea ultimei runde a se
mifinalei din Capitală erau cunoscute 
deținătoarele primelor două din cele 
trei locuri ale clasamentului, care a- 
sigurau calificarea în finala campio
natului. Bucureștencele Virginia Ste- 
roiu și Natalia Iliescu nu mai puteau 
fi ajunse de nici una din celelalte 
concurente. In schimb, pentru locul 
trei ultima rundă trebuia să fie de
cisivă. Iată însă că toate cele trei 
pretendente la calificare — Maria 
Desmireanu, Emilia Chiș și Domnița 
Sutiman — au cîștigat ultimele lor 
partide, acumulînd același număr de 
puncte, iar pentru primele două nici 
punctajul Soneborn n-a putut face 
departajarea !

Clasamentul final al întrecerii ara
tă astfel : 1. Virginia 
2. Natalia Iliescu 
Maria Desmireanu,
Domnița Sutiman 6’/a p.; 6—7. Emin 
Taniure și Victoria Săndulescu 5 p; 
8. Ecaterina Irinescu 
Victoria Vidrașcu și 
man 21/a p.; 11. Zări 
(rd. v.)

ARAD (prin telefon). — Și în rP 
ceasta grupă întrecerea a ajurțs în 
pragul ultimei runde. Conduce tfv cla
sament fosta campioană a tării Rodi
ră Manolescu cu 8'/2 puncte (din II 
partide), urmată de Vera Zigmond și 
Renee Farkaș cu cîte 8 p. Pe locurile 
următoare se găsesc Hilda Brantscli 
7 (1), Doina Alaier 7, Maria Brînzaș 
6‘/2, Rodica Ghișa 6.

ȘT. IACOB — corespondent

Steroiii 8 p.; 
7‘/j p. ; 3—5. 
Emilia Chiș și

3‘/s p. ; 9—10. 
Suzi VVtinder- 

Karibian U/2 p.

★

TG. MUREȘ (prin telefon). — 
Lupta pentru calificare continuă să 
fie nerezolvată și înaintea ultimei 
runde, șanse apropiate avînd Marga
reta Perevoznic 7‘/2 (1), Suzana Ma- 
kai și Magdalena Haidara 7, Elena 
Rădăcină 6’A (1) și Paraschiva Soos 
6(1).

I. PAUȘ — corespondent

AZI. ALERGĂRI DE TRAP

Un program interesant se desfășoară 
azi pe hipodromul de trap. In Premiul 
Călușari, pe distanța de 1700 metri 
concurează cei mai buni cai al turfu- 
lui, Zorinel, iigurlnd alături de Pogo- 
rîși, Băltăreț, Zăduf, Succes. Luminiș. 
Publicul va avea, de asemenea, ocazia 
să urmărească pe Săltăreț. Armăsarul 
reintră în Premiul Căminar, unde este 
trimis la start, fără pariu. în tovărășia 
lui : 1700 Paf (Solcan), Fantezia (Buțan), 
Novac ȘDlnu), Sita (Ștefănescu), 1720 
Vulcan (Bonțoi V.), 1730 Wlnetu (.Teo
rii), Olimp II (Ichim), Breton (Oană), 
1750 Evantai (Toderaș), 1760 Săltăreț 
(Szabo I.),

Examen de diplomă 
pentru absolvenții fostelor 

S. M. T. C. F.
Incepînd cu data de 10 sept, a.c., 

se organizează la Orașul Stalin în, lo
calul Școlii medii nr« cu program 
special de educație fizică, str. Maxim 
Gorki nr. 45, o ultimă sesiune de 
examen de diplomă pentru absol
venții fostelor școli medii tehnice 
de cultură fizică.

Examenul se va da la următoa- 
’•ele materii :

— limba și literatura romînă 
(scris ,și oral)

— teoria educației fizice (scris 
și oral)

—■ istoria R.P.R. (oral)
— gimnastică (oral și practic).

DUMINICA. ALERGĂRI DE GALOP

Duminică dimineață au loc alergări 
de galop. Programul acestei reuniuni 
cuprinde trei probe rezervate doianllor, 
dintre care una, Premiul Nansuc, a în
trunit înscrierea cailor din fruntea ge
nerației. Printre concurenți figurează 
Sputnic, Munteanca. Băetana, Prieten. 
Jungla, Păpușa, Altai, Mariana, șansele 
lor fiind echilibrate în diferențe de 
greutate pînă la 5 kg. In program s-a 
menținut o cursă de 1200 metri. Treianil 
sînt grupați într-o alergare pe 1700 me
tri. Iau startul: Snagov 59 (Boteseu), 
Mariana 50 (Soare). Galop 59 (Lazăr), 
Miracol 53 (Stolan P.). Patrat 57 (Huțu- 
leag). Rozica 56 (Plcui), Sprinten 55 
(Ghiță A.), Vampir 55 (Turcu P.), Neron 
52 (Crișan), Salcîm 52 (Tasim).



Prima
VICO TORRIANI bicicleta

că nu am întîlnit 
multe la fel. Și, am 

nu glumă...

Vă prezentăm un.,, polisportiv

k gr »

De-a lungul edițiilor de piuă acum ale Jocu
rilor Olimpice moderne s-au petrecut unele în- 
tîmplări mai puțin obișnuite. Despre cîleva „ca
zuri” ieșite din comun am relatat, nu de mult, 
in coloanele ziarului nostru. Și, pentru că ele 
nu sini singurele, să mai răsfoim puțin împre
ună istoria celor 64 de ani de Olimpiade...

conferită eu titlu postum, 
deoarece murise cu puțin 
timp înainte într-o altă 
ascensiune îndrăzneață.

«La J. O. din 1932, 
desfășurate la Los Angeles, 
greșeala unu; arbitru a 
dus la vicierea rezultatu
lui în finala probei de 
3.000 metri obstacole. In- 
oureîndu-se la numără
toarea turelor, el i-a obli
gat pe concurenți să efec
tueze un tur în plus. De 
aceea, campionul olimpic, 
finlandezul Iso-Hollo a 
realizat în finală timpul 

_^.de 10 min. 33 sec, față de 
9 - min. 11 sec, eît reali
zase în semifinale. In 
schimb, Iso-Ilollo a avut 
„consolarea" de a fi uni
cul campion al tuturor 
timpurilor pe distanța de 
... 3.400 m obstacole 1

ria Jocurilor 
competiție 
de cel mai 
rism, cînd 
sancțiune..

Olimpice, 
prin definiție 

pur amato- 
s-a aplicat o 
bănească J

cam-
1896

9 Cu totul ieșit din co
mun este cazul trăgători
lor suedezi Oscar 
(tatăl) și Alfred 
( fiul). Concurwid 
chipa țării lor la 

„cerb alergător'

O Sportivul maghiar Al
fred Hajos a cucerit lau
rii olimpici, în 1896, în 
probele de înot de 100 
și 1.200 metri. 28 de ani 
mai tîrziu, la J.O. din 
1924, el cîștiga din nou o 
medalie olimpică, de astă 
dată la concursurile de... 
artă. Hajos fiind un apre
ciat arhitect, a 
premiul 11 pentru 
tul unui stadion.

• Cea mai tânără 
pioană olimpică din 
și pînă azi a fost înotă- 
toarea Marjorie Gestring 
(S.U.A.J, care n-avea de- 
cit... 13 ani cînd a cîș- 
tigat proba de sărituri de 
pe trambulină la J.O. din 
1936. Cel mai „băhrîn” 
campion olimpic poate fi 
socotit suedezul Tore 
Holm care, la J.O. din 
1948, a cîștigat cu echi
pajul său concursul de 
iahting. Tore Holm a- 
vea atunci 52 de ani. De 
menționat că el cucerise 
medalia olimpică de aur 
și la alte două ediții ale 
J O. : în 1920

obținut 
proiec-

?i 1932.

Berlin,• La J.O. de la 
în 1936, după terminarea 
finalei în proba de ci- 
clism-viteză, olandezul 
Van Fliet a depus o con
testa tic împotriva germa
nului Toni Merkens, cîș- 
tigă torul probei, care îl 
jenase pe parcurs. Con
testația a fost respinsă, 
dar Merkens a fost... a- 
mendat eu o sumă destul 
de importantă pentru „pă
răsirea pistei”. Este, desi
gur, unicul caz din isto-

în 
medalii o- 

pentru...
Comitetul

1932

al pi- 
Oli iii-

© Știați că 
s-au decernat 
limpice 
nism ?
pic Internațional a ho tâ
rît să răsplătească în fe
lul acesta performanța 
alpiniștilor germani, Franz 
și Toni Schmidt care re
ușiseră să cucerească vîr- 
ful Matterhorn. Lui Toni 
Schmidt medalia i-a fost

Sivahn 
Swahn 
în e- 
pfloba 

de „cerb alergător”, la 
J.O. din 1908, cei doi 
Sivahn au devenit campi
oni olimpici. Aceasta n-a 
fost însă singura lor per
formanță : împreună sau 
separat, Oscar și Alfred 
Swahn au „recoltat" de-a 
lungul anilor un mare nu
măr de medalii olimpice. 
Astfel, Oscar Swahn șba 
adjudecat la J.O. din 
1908 și 1920 trei medalii 
de aur, o medalie de ar
gint și două medalii de 
bronz, iar 
a obținut 
1908, 1920 
medalii de 
tîtea de argint și de bronz. 
In total, deci 
Swahn" i-au 
medalii de 
de argint 
de bronz.
caz nu s-a 
decît la... anticele Jocuri 
Olimpice : Ilippostenes,
vestit sportiv spartan, a 
fost, între anii 632 și 608 
î.e.n., de 6 ori campion 
olimpic la lupte, iar fiul 
său, Heitomokles, a pri
mit de 5 ori ramura de 
măslin a învingătorilor o- 
limpici la aceeași probă.

Alfred Sivahn 
la J.O. din 
ți 1924 trei 

aur ți tot a-

„familiei 
revenit 6 

aur, 4 medalii 
și 5 medalii 
Un asemenea 
mai întâmplat

Din lipsă de preocupare, deși sînt multi 
amatori care vor să practice atletismul, la 
Bistrița nu există decît o singură atletă

Știați că apreciatul cîn- 
tăreț care evoluează în a- 
ceste zile în fața publi
cului bucureștean are un 
omonim în arena sportu
lui ? Este vorba de acel 
hocheist elvețian care la 
J.O. de iarnă din 1948, 
pe patinoarul de la St. 
Moritz, a rostit cuvintele 
jurământului olimpic.

Iată de ce interviul de 
față a debutat cu o între
bare firească :

— Sînteți cumva 
rudă cu hoche-istul 
Torriani ?

— Desigur. Bibi Torri- 
ani, fostul animator al a- 
tacului naționalei, în vre
murile cînd Elveția avea 
echipa sa de aur, nu este 
altul decît unchiul meu...

Și Vico Torriani părea 
foarte bucuros să fi abor
dat un 
să-l răpească pentru 
clipă repetiției ce 
prelungea de mai multe 
ore pe imensa scenă 
Palatului Republicii.

Vico s-a grăbit să 
facă cunoscut un întreg 
„arbore genealogic" de 
sportivi care poartă toți 
numele de Torriani. Ta
tăl, Victor — profesor de 
echitație și recordman la 
săriturile cu schiurile 
(într-o vreme cînd perfor
manța sa de... 38 metri 
părea de domeniul neve
rosimilului) ; unchiul, To
ny — luptător și, bineîn
țeles, schior de forță ; 
mătușa, Lydia — patina
toare cu mai multe me
dalii de aur în ,colecție ; 
unchii, Bibi (cel amintit) 
și Beer, nu mai puțin cu
noscut — hocheiști ; în 
sfîrșit „mezinul" familiei, 
Vico, care nu este nici el 
de neglijat — vom vedea 
mai jos de ce — deși a 
dezmințit oarecum tradi
țiile sportive ale familiei 
dedieîndu-se scenei, mi
crofonului...

— Oare 
muzicală v-a 
tat de sport ?

— Nicidecum, 
replica Iui Vico. „j 
resul meu mă îndreptă
țește să cred că sînt dacă 
nu cel mai bun cintăreț 
dintre sportivi, în orice 
caz... cel mai bun sportiv 
dintre toți cântăreții. O 
pot dovedi cu acte în re- 

diplome de
am

sesc
prea
umblat
Surpriza este cu atât mai 
mare cu cit acum un an, 
de la fereastra aceluiași

pentru repetiție. Membrii 
orchestrei așteptau în fa
ța pupi trei or. De la mar
ginea rampei dirijorul II. 
Mălineanu împreunase 
mîinile rugător :

Caleidoscop
EXPERIENȚA ajuta...

Arbitrat italian de fot
bal Longo este vestit 
pentru calmul său. Pe 
acest om nimic nu-1 poa
te scoa-te din fire, orice 
s-ar întîmpla pe teren 
sau... în tribune. între
bat de ziariști cum de 
aie această excepțională 
stăpînire de sine, Longo 
a lăspuns:

— îmi ajută experien- 
mele de 

sini dre-
ța profesiunii 
bază. Știți, eu 
sor de lei...

CA SA NU-ȘI
FORMA

P1ARDA

La campionatele de 
înot ale Columbiei par
ticipă de peste... 40 de 
ani un oarecare Natha
niel Amadeo Pedro Mar- 
cellin Garcia. Acest 
sportiv are nici mai mult 
nici mai puțin decît... 83 
de ani. înaintea întrece
rilor din 1960 un repor
ter l-a întrebat pe vete
ran dacă nu cumva are 
de gînd să-și acorde, 
în sfîrșit, binemeritata 
odihnă

— Vezi tinere — a 
răspuns Garcia — la 
vtrsta mea intensitatea 
antrenamentelor nu poa
te fi slăbită. Un singur 
an de pauză și buna 
mea formă sportivă se 
va duce fără posibilitate 
de întoarcere. Longevi
tate, nu glumă...

subiect în stare 
o 

se

i
„Sportivilor romîni, întreaga mea simpatie. 

Vico Torriani"
— Vico, haide, trebuie 

să reluăm !
Și astfel — inevitabil 

— lua sfîrșit acest origi
nal „intermezzo”, în care 
cîntărețul și actorul ni se 
relevase ca un veritabil... 
polisportiv.

hotel nu mi se deschidea 
încîntătoarea perspectivă 
de acum. Este o adevărată 
performanță a harnicilor 
constructori romîni. Din 
toată inima, felicitări !

Pe marea scenă a sălii 
liniștii îi luase locul „co
rul” disonant al instru
mentelor care se acordau V. R.

cariera 
depăr-

a fost 
.Palma-

Intr-un- muzeu din
Nijni Ta-ghiU (U.R.S.S.% 
printre 
te de 
află și 
sigur, 
alături

multele exporra- 
interes istoric, se 
o... bicicletă. De- 

prezența acesteia 
de numeroasele

mărturii ale trecutelor 
secole și milenii ar pă
rea nefirească, dacă 
n-ar fi vorba de prima 
bicicletă din lume, 
fost realizată în 
1801 de meșterul 
Artamanov, care
în localitatea Verhotu- 
rie din Urali.

Ea 3 
ainul 

iobag 
trăia

Vehiculul lui Artama
nov este alcătuit din 
două roți, una mare și 
alta mai mică, un ca
dru metalic, un ghidon 
pentru asigurarea di
recției și pedale pentru 
punerea în mișcare a 
„mașinii de umblat", 
cum i se spunea pe a- 
tunci. Germanul Karl 
von Dreiss, socotit de 
unii, inventatorul bici
cletei, și-a construit ve
hiculul său cu 16 aii 
mai tîrziu. Velocipedul 
lui Dreiss, neavînd pe-' 
dale, prezenta un mare 
inconvenient: pentru a-t 
pune în 
pedistul 
împingă 
piciorul 
cum fac

Desen de N. CLAUDIU

— Am aranjat să facă atletism încă unul, așa că 
poți comunica că am dublat numărul atleților Uf

gulă... Am 
campion la slalom, 
îmbrăcat tricourile echi
pelor de hochei St. Mo
ritz H.C. și Universite de 
Lausanne, am fost ca și 
tatăl meu un bun călăreț.

Dar sportul prilejuiește 
lui Vico și alte amintiri.

— Pe terenurile de te
nis am evoluat nu numai 
ca fpcător, ci și în cali
tate de cântăreț... Așa a 
fost la Budapesta unde 
am cîntat pe frumoasele 
„courtsuri” de pe insula 
Margareta, cu tribune pli
ne. Tot în capitala Unga
riei am apărut pe un alt 
renumit teren de sport : 
Nep stadion. Iar la Bucu
rești, vă amintiți desigur, 
am debutat anul trecut 
în sala sporturilor de la 
Floreasca. De data aceas
ta însă mă găzduiește o 
altă sală, neînchipuit de 
frumoasă, așezată în inima 
unui splendid șirag dc 
clădiri noi. Vă mărturi-

Din amintirile portarului 
Al. Homici, maestru emerit 

a! sportului
„Este greu să joci 

împotriva soarelui, fără 
șapcă. Acest lucru îl știu 
foarte bine toți portarii- 
Imi aduc aminte de un 
meci cu Locomotiv Har
kov. Mă aflam printre 
jucătorii de rezervă, cu 
șapca în cap. Era către 
seară. Razele oblioe ale 
soarelui „orbeau* 4 atît pe 
înaintașii noștri, cit mai 
ales pe portarul Sanaia. 
La un moment dat, ace
sta îmi strigă: „Alioșa, 
dă-mi șapca ta, căci pe 
a mea am uitat-o la ves
ti ar“. Cum eu știam că 
șapca mea e cu două nu
mere miai mare decît a 
lui, l-am făcut atent asu-

din U.R.S.S

în-

Un
Pu-

pra acestui lucru. „Acum 
nu-i timp de măsurat!" 
mi-a răspuns Sanaia, 
șfăcînd șapca.

Scorul era 0-0. 
înaintaș advers șută
ternic, dar de la distan
tă. Sanaia sări către col
tul spre care se îndrepta 
mingea, dar se trezi în
tr-o situație curioasă: din 
cauza săriturii 
alunecase pe 
perindu-i ochii, 
gea a intrat 
Spectatorii s-au amuzat 
și mai mult cînd l-au ob
servat, în cli'pa următoa
re, pe Sanaia zmulg^n- 
du-și șapca din cap și a- 
runeînd-o furios în spa
tele porții-.

șapca îi 
nas, aco- 
Și min- 
în plasă.

O
Tovarășul Ilie Calistrai 
mi-a 
cu-n 
cum

ISTORIOARĂ
spus deunăzi o istorioară, 
aer aniărit din cale-afară 

nu s-ar mai putea de supărat.

„Am 
vioi, 
că se-nireceau părinții, fiecare, 
să-i intre-n voie neîntîrziat

cunoscuf — îmi zise — un băiat 
dar răsfățat nevoie mare

făcu tn casă tărăboi curat 
și... înșjăcă de chică pe mămica\

îmi spuse asta nu fără motiv.
Tovarășul Ilie Calistrai, 
care-mi vorbea așa de supărat, 
e președinte la un club sportiv.

$

Să-l supere nici nu-ndrăzneau măcar 
iar vreo trăznaie cîtid făcea odorul 
ei iarăși îl luau cu binișorul 
și-i mai dădeau și bani de buzunar.

Și-adăugat-a fără să-i mai cer 
că-așa crescu și dirtsul o vedetă 
și-acum nu vrea să joace în tripletă: 
s-a supărat și... a cerut transfer.

O dată, supărat din mai nimica 
băiatul ăsta arhi-răsfățat

lar el se lot întreabă ne-ncetat: 
din toate astea, cine-i vinovat ?

F. AR.

adevăra- 
al bici-

mișcate veloci- 
era nevoit să 
mereu, puni nd 

pe pămîrrt, așa 
astăzi capiii

cînd merg cu trotineta.
Artamanov, 

tul inventator 
cletei, n-a putut primi
brevetul pentru invenția 
sa, deoarece taxa pen
tru obținerea unui ase
menea brevet era de 
500-1.500 de ruble, sumă 
imposibil de procurat de 
un om sărac, un iobag. 
Interesant este și amă
nuntul că Artamanov a 
fost și
de fond din 
nul 1801, el 
o călătorie 
de umblat",
tatea sa, Vertioturie, pt- 
nă la Moscova, cale de 
peste 2.000 de verste. A- 
eeastă performanță i-a 
adus un dar de preț: eli
berarea din iobăgie.

pt imul ciclist._ 
lume. In p 
a întreprins 
pe „mașina 

din locali-

BEBE TIMIȘOA
RA. — 1) Am mai arătat 
acest lucru : Cupa „Jules 
Rirnet", care se acordă 
echipei campioane mon
diale la fotbal, nu intră 
niciodată în posesiunea 
definitivă a unei echipe. 
Ea își schimbă mereu... 
domiciliul, în funcție de 
rezultatul fiecărei ediții a 
campionatului mondial. — 
2) Este foarte greu de 
precizat cine și cînd a 
adus prima minge de fot
bal la noi în țară. Se 
pare, în orice caz, că 
„Wacker“, în 1893, ar îi 
fost prima echipă, efe
meră, din București. Prima 
echipă organizată a fost 
Olimpia, în 1905. Cinci ani 
mai tîrziu ea avea să cîs- 
tige primul campionat al 
țării. Poairta acestei e- 
chipe a fost apărată între 
anii 1927-1930 de actualul 
arbitru Mircea Cruțescu.

ION TICU, ZIMNICEA
— 1) Atleții de culoare 
Willie Williams și Tra 
Murchison, recordmani 
mondiali la vremea aceea 
la 100 m, cu 
participat la 
internaționale 
ale R.P.R. în 
pectiv, 1957.
Murchison a 
„10,2“. - 2) 
de același

Cel de la Știința Cluj 
numește Ion și a jucat 
înainte la Bumbacul 
București și apoi la Ști
ința Timișoara, iar cel de 
la C.S.M.S. Iași este 
Gheorghe Constantin de 
la C.C.A. El a mai jucat 
la Iași, la 
pînă în 1954. cînd a tre
cut la C.C.A.

Locomotiva,

10.1 sec. au 
campionatele 
de atletism 
1956 și, res- 

Anul acesta, 
realizat un 

Nu e vorba 
„Constantin".

ADRIAN PANAITESCU, 
BUCUREȘTI. - 1) înain
tea J.O. de la Melbourne, 
cînd Danielsen a stabilit 
un nou record mondial, 
aruncînd sulița la 85,71 m, 
recordul mondial era 83,66 
m. II stabUise Sidlo, 
cîteva luni înainte. - 
Viitorul 
dial de 
are loc 
Elveția.

NUTI
1) Chiriță, noua 
stînga a echipei Petrolul 
Ploiești, a jucat înainte la 
Metalul Tîrgoviște. — 2)
Orașul dv. n-a avut nici
odată o echipă 
goria A sau B 
Dar poate că 
Cîmpiei Turzii, 
diata dv. apropiere.
a fost șl în „A" îi va sti
mula în cele din urmă șl 
pe fotbaliștii din orașul 
dv. ! — 3) Veți primi răs
puns detailat, prin poștă.

BARBU BOCEA, BRĂ
ILA. — Vlorel Mateianu 
este originar din comuni 
Llpănești — regiunea Plo
iești. Și-a început activi
tatea fotbalistică In e- 
chlpa de pitid a schelei 
Boldești. La vârsta de ÎS 
ani a fost selecționat tn 
tabăra de juniori de la 
Bistrița. întors din tabără 
a fost legitimat la Progre
sul C.P.C.S., Iar în 195T 
s-a transferat la Progre
sul București, 
pletă cu 
lescu. ~ 
trecut la

De

cu
2) 

campionat mon- 
hochei pe gheață 
în martie 1961, în

DAVID, TURDA, 
aripă

în cate- 
la fotbal, 
exemplul 
din ime- 

care

făcînd trt- 
Ozon și Dinu- 
la Progresul a 
Știința Cluj.

VlLCIU, BUCU-
1) Viorel Mo-

ANDREI 
REȘTI. - 
raru are cele mai multe 
meciuri în echipa națio
nală de rugbi : 17. Ur
mează Alexandru Pendu 
și Paul Iordăchescu cu 
cîte 16. — 2) Filote a ju
cat fotbal pînă în 1957. 
In 1956 el a mai fost se
lecționat în echipa națio
nală. Ne referim la me
ciul disputat la 10 septem
brie 1956, la Sofia, cu e- 
chipa Bulgariei (scor: 
0—2). Formația noastră a 
fost următoarea : Toma- 
Băcuț I, Brînzei, Neacșu — 
Onisie, Pereț, Cacoveanu; 
Constantin, Ozon, A. Mun- 
teanu (Ene I), Mihal (Fir*  
Iote).

ION POȘTAȘUL
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TURNEUL
• R. P. ROMINA A PIERDUT LA 
3—4 (1—2)

Au începui pasionalii
0 PERFORMANTĂ RE MARCAB1LĂ A ECHIPEI NOASTRE DE CICLISM
• R. P. ROMINA PE LOCUL 6 IN PROBA DE 100 KM CONTRA-CRONOMETRU PE ECHIPE
• ECHIPA ITALIEI A CUCERIT TITLUL DE CAMPIOANĂ OLIMPICA

— Prin telefon de
Dan Gîrleșteanu

ROMA 26.
Dimineață senină. Pe cerul Romei 

nu se zărește nici o scamă de nor. 
In satul olimpic, cicliștii care își vor 
disputa astăzi titlul de campioni o- 
limpici în proba de 100 km contra- 
cronometru pe echipe, sînt cuprinși de 
emoție. Sînt pregătite „mașinile", sînt 
verificate în amănunt toate piesele. 
Astăzi nimeni n-are voie să înregis
treze defecțiuni mecanicei îi privesc 
pe băieții noștri cu cîtă seriozitate își 
îngrijesc bicicletele și parcă îmi creș
te și mai mult încrederea în forțele 
lor. Să pornim împreună spre start.

vate mecanicilor pornesc motoarele 1 
Emoția atinge apogeul. In sfîrșit seEmoția atinge apogeul. In sfîrșit 
ridică steagul starteruluî...

IN LUPTA CU ACELE 
CRONOMETRELOR !

Imediat după echipa Indoneziei, 
ora 9,01 pleacă echipa noastră. Evi
dent, sorții ne-au dezavantajat. Din 
32 de echipe puteam să plecăm pe 
un loc mai bun, în sensul că ne-ar fi 
fost de folos să avem în față cît 
mai multe echipe, adevărate puncte 
de reper. Dar... Băieții noștri (Ga
briel Moiceanu — număr de concurs 
5, Aurel Șelaru — 6, Ion Cosma —

la

Bravo! Am reușit să depășim 26 echi
pe dintre care foarte multe ale unor 
țări cu veche tradiție în sportul cu 
pedale. Am reușit să ne înscriem pe 
tabloul de onoare al Jocurilor Olim
pice, să ocupăm unul din primele șase 
locuri. Bravo băieți!

Pe lista primilor clasați se află 
Italia (categoric cea mai bună echipă 
a competiției), Germania, Uniunea 
Sovietică (cicliștii sovietici au obținut 
o performanță remarcabilă, cucerind 
medaliile de bronz), Olanda, Suedia 
și reprezentativa țării noastre. După 
formația noastră se află Franța, 
Spania, Elveția, Polonia, Belgia, An-

Primele mecii
romm

AGLOMERAȚIE
PE VIA CRISTOFORO COLOMBO

Spectatorii Romei sînt foarte gră
biți astăzi. Metrourile, turismele 
autobuzele aduc, încă din faptul 
mineții, mii și mii de spectatori 
via Cristoforo Colombo, teatrul 
desfășurare a competiției olimpice 
ciclism de azi Nu este de mizare; 
italienii sînt mari iubitori de ciclism 
și nu vor să scape o competiție la 
startul căreia s-au prezentat toate 
„ste'f'le" amatori'mului. Înainte de 
ora 9 temperatura a atins aproape 
40 grade! In dreptul placardei care 
indică locul de start și de înregistra
re a sosirilor se află aproape 119 
concurenți din 32 de f?ri, mașini, o- 
f'ciali și puținii spectatori care au 
avut norocul să găsească locurile li
bere. Cronometrele se apropie vertigi
nos de ora 9, la care formația in
doneziei (prima în ordinea tragerii 
la sorți) va lua startul deschizînd 
astfel competiția. Motocicletele poli
ției, mașinile oficialilor și cele rezer-

DE POLO

.y-Wzî*
.. ■ >' «fi

ROMA 26. Joi seara a începi 
„Palazzo dello Sport" turneul de 
Cu acest prilej s-au disputat m< 
eliminatorii, îtiregistrîndu-se t 
toarele rezultate : muscă : Cu
(Italia) b.p. Kisekka (Uganda); c 
Armstrong (S.U.A.) b.p. Petkov 
garia); Lopopolo (Italia) b.p. B< 
(Indonezia); ușoară: Sarrazin (( 
da) b.k.o. Sowa (Luxemburg); 
(Australia) b.p- Stein (Africa de 
Kim Duk (Coreea) b.ab. Monl 
(Tailanda); mijlocie ușoară: N 
(Elveția) b.p. Martiez (Uruguay); 
lo (Franța) bjp. Iacovlevici (1 
slavia). Acesta a fost cel mai fr 
meci al serii. Diallo a domina 
timpul și este socotit de specialișt 
voritul categoriei; Vott.a (Urug 
bjp. Karoli (Germania); Boss-i (Ii 
b-p. Nieker (Rhodezia) ; Van Du 
bode (Olanda) b.p. Barrera (Spa 
Fischer (Anglia); b.p. Askevold 
vegia); Reid (Irlanda) 
cio (Brazilia); Dampc 
Hansen (Danemarca); 
novic (Iugoslavia) b.p. 
landa).

Vineri după-amiază 
competiție primii boxeri 
cea Dobrcscu și

b.p. Cri 
(Polonia) 
grea: S

Casey

au intrr 
romîni: 

Constantin G

Echipa olimpică a țării noastre clasată pe locul 6 la Roma. De la stingă 
la dreapta: Ion Cosma, Gabriel Moiceanu, Ludovic Zanoni fi Aurel Șelaru D. Pîrvule

MARE LUPTA MECIUL CU ITALIA: 
; :;::)• invingind vineri echipa r.a.u., cu 5—0, repre
zentanții NOȘTRI AU MARI ȘANSE DE A SE CALIFICA IN 

SEMIFINALE

' ROMA 26. Joi seara, la cîteva ore 
după festivitatea de deschidere a Jocu
rilor Olimpice, în tribunele piscinei 
„Studio del Nuoto" nu se mai găsea 
nici un loc liber.

La ora 21,30, la fluierul arbitrului 
belgian ; Julien : Bauwens, s-au aliniat 
următoarele formații;

ITALIA: Rossi — D’Altrui, Pizzo 
— Lavorratori — Parmeggiani, Bardi,' 
Lonzi.

R.P.R.: Ștefănescu — Bădiță, Za
han — Blajec — Szabo, Grințescu, 
Kroner.

Inițiativa aparține jucătorilor noștri. 
Ei ajung primii la minge și pe rînd 
Grințescu și Zahan ratează bune ocazii 
de a deschide scorul. Replica gazdelor 
este însă promptă și... mai concretă. 
In min. 1,51 Pizzo reușește să mo
difice pentru prima oară tabela de 
marcaj: 1—0 pentru Italia. Aproxima
tiv două minute mai tîrziu, . Zahan 
aduce egalarea (1 — 1 în min. 3,48). 
Profitînd de eliminarea lui Szabo 
(min. 7,39), italienii înscriu din noit 
prin același Pizzo (min. 8,47), termi- 
nînd astfel prima repriză în avantaj: 
2-1.

La reluare, gazdele își măresc avan
tajul prin Lavorratori (min. 13,02). Dar, 
ca și în alte asemenea situații, jucă
torii noștri au forțat egalarea pe care 

•de altfel au și reușit s-o obțină, prin 
punctele înscrise de Szabo (min. 
15,44) și Zahan (min. 17,25). După 
numai 14 secunde, la o dublă gre
șeală a apărării noastre, Bardi modi
fică scorul (4—3).

Finalul întîlnirii aparține categoric 
'jucătorilor noștri, care atacă dezlăn
țuit. Grințescu șutează puternic în 

‘bară și apoi tot el reușește să mar
cheze un gol, neacordat însă de ar
bitru, pe motiv că jucătorul nostru 
comisese un fault. Cu mai mult calm 
în această ultimă parte a jocului, cel 
puțin una din numeroasele ocazii avute 
ar ' fi putut aduce formației noastre 
un meritat rezultat de egalitate.

în celelalte două partide desfășurate 
la „Stadio del Nuoto" s-au întîlnit 
Iugoslavia cu Olanda și U.R.S.S. 
Germania. Primul joc a revenit 
mare luptă Iugoslaviei cu scorul 

:2—1 (1—1). In cealaltă partidă, 
•prezentativa Uniunii Sovietice a 
'.trecut — mai clar decît lasă să __ 
iîntrevadă scorul — formația germană.

a, condus cu 4—0, apoi cu 5—2.

și numai o revenire puternică a ad
versarului ei a făcut ca scorul final 
— 5—4 (4—1) — să fie atît de strîns.

La „Piscina delle Rose" s-au înre
gistrat rezultatele: Japonia — R.A.U. 
3—3 (2—1); Argentina — Brazilia
2— 2 (0—1); Africa de Sud — Aus
tralia 3—2 (1—2).

Vineri dimineața, reprezentativa 
R. P. Romine a susținut cea de a 
doua- partidă din cadrul prelimina
riilor seriei I, întîlnind 
Jucătorii noștri, deși 
după eforturile, depuse 
Italia, au cîștigat fără 
scorul de 5—0 (3—0).
rînd; Zahan (min. 1,56), Blajec (min. 
2,70), Szabo (min. 8,51) din lovitură 
de la 4 metri, Kroner (rhin. 11,35) și 
Grințescu (min. 19,47).

In cea de a doua partidă a progra
mului Franța a întrecut Belgia cu
3— 2 (1—0).

Reprezentativa țării noastre va sus
ține sîmbătă seară la ora 22, ultima 
întîlmre — din cadrul seriei — cu 
formația Japoniei. Este interesant de 
arătat că, în cazul unei victorii și în 
acest meci, echipa rotnînă 
lifica împreună cu cea a 
cadrul primei semifinale, 
avea ca parteneri primele 
sate din seria a Il-a după 
babilițățile reprezentativele 
Sovietice și Germaniei.

echipa R.A.U. 
s-au resimțit 
în meciul cu 
dificultate cu 
Au înscris pe

se va ca- 
Italiei în 
unde vor 
două cla- 
toate pro- 

Uniunii

7, Ludovic Zanoni — 8) apăsînd pu
ternic în pedale pornesc să se lupte 
cu kilometrii și acele cronometrelor. 
La Castel Fussano — jumătatea unui 
tur, deci km 16 — i-am depășit pe 
cicliștii indonezieni. Băieții forțează 
(îmi este teamă să nu termine „re
zervele" sau să se sufoce pe căldura 
asta infernală!) fiindcă din urmă vor 
să ne ajungă cicliștii englezi plecați 
pe locul III. La srart au fost montate 
plăci pentru rezultate. După primii 
kilometri conduce Anglia, apoi Ger
mania și Suedia și spre terminarea 
primului tur se instalează în frunte 
formația Italiei. Noi am înregistrat 
pe 33,200 km (cît măsoară un tur) 
45:29,0 și ne aflăm pe locurile 11 — 
12 la egalitate cu Spania. Dar lupta 
este abia la începutl Fiecare din cei 
aproape 140 de concurenți mai are de 
spus... un cuvlnt. In turul II reali
zăm lh 32:19 și ne aflăm pe locul 7, 
după Italia, Germania, U.R.S.S., Da
nemarca, Suedia și Franța. In acest 
moment ziaristul suedez Marttenson, 
care se află lingă mine și a observat 
agitația care m-a cuprins, îmi spune 
prietenește :

— Romînii pot să meargă și mai 
bine! Am impresia că veți ocupa, 
după ultimul tur, unul din primele 
șase locuri. II meritați!

Mă simt mai bine. Și totuși mă 
gîndest că în fața noastră: se află 
echipa. Franței, țâră cu veche tradiție 
in acest sport. Vom putea oare s-o 
depășim? Răspunsul mi-1 dau băieții 
noștri dragi, care la ultimă trecere 
pe la Castel Fussano au reușit să-i 
depășească pe francezi! Urmează o 
luptă extraordinară, prin intermediul 
cronometrelor, între aceste două for
mații. Este posibil oare să mai res
piri cînd emoția te gîtuie ? Compa
rațiile se fac acum din kilometru în 
kilometru și avantajul de 
care-1 avem se menține, 
iată-ne în apropiere 
de sosire. Acum băieți!

glia. Bulgaria, S.U.A., Finlanda, Iu
goslavia, Luxemburg, Austria, Argen
tina, Mexic,- Danemarca etc.

CLASAMENTUL GENERAL

Iată acum clasamentul general al 
cursei de 100 km contra-cronometru 
pe echipe: 1. ITALIA (A. Bailetti 
O. Cogliati, G. Fornoni, L. Trape) — 
campioană olimpica — 2h 14:33; 2. 
GERMANIA (G. Schur, E. Adler, E. 
Hagen, G. Ldrke) — 2h 16:56; 3. 
U.R.S.S. (V. Kapitonov, E. Klevțov, 
I. Melehov, A. Petrov) — 2h 18:41 ;
4. OLANDA (J. Hugens, * ' '
D. Kreuningen, A. Sluis) —
5. SUEDIA (O. Adamson, 
bom, G. Goran sson, S.

*1 » 
Lotz, 

19:15; 
Dahl-

C. 
2h 
H.
Hansson) 

2h 19:36; 6. R. P. ROMINA (GA
BRIEL MOICEANU, AUREL ȘELA
RU, ION COSMA, LUDOVIC ZA
NONI) 2h 20:18; 7. Franța 2h 20:36; 
8. Spania 2h 21:34 ; 9. Elveția 2h 
22:09; 10. R. P. Polonă 2h 23:44. La 
ora cînd telefonăm juriul n-a alcătuit 
încă complet clasamentul general, 
astfel că nu putem să dăm și echi
pele clasate între locurile 11 și 32.

în v i ngăi <
ROMA 26. Astăzi dimineață 

„Basilica di Massenzio", au Inc 
întrecerile la lupte clasice.

Primul luptător romîn, care a t 
prin „focul" olimpic a fost Dur 
Pîrvulescu, în cadrul cat. 52 kg 
a avut un adversar necunoscut 
tru sportivii europeni: Wilsoi 
Richard (S.U.A.). Din primele 
nute, cel care atacă este Dur 
Pîrvulescu. El execută fulgei 
două ture de cap, iar cu puțin 
inte de a bate gongul primei re- 
reușește să-și ducă adversarul în 
Arbitrii de .margine semnalează t 
dar arbitrul de centru nefimd d 
cord, lupta continuă. în min 
următoare, lupta devine mai e< 
brată, luptătorul american dov< 
du-se foarte mobil și agresiv. 1 
tr-un final puternic, luptătorul r< 
acumulează încă un punct și este 
clarat învingător la puncte.

La categoria 57 kg, Ion Cern, 
întîlnit pe marocan.ul Michel B 
koun. In primele secunde luptă' 
romîn execută fulgerător un tui 

care se termină însă

□D □□ □ [jOO

secunde pe 
In sfîrșit, 
de locul 

Încă puțini

cu 
la 
de 
re- 
îri
se

Simbătă 27 august
BASCHET: meciuri eliminatorii (dimineață,
BOX: eliminatorii (după-amiază și seara).
GAlAC-CANOE : recalificări (dimineața) și semifinale (după-amiază). 
CICLISM : probe pe velodorm (după-amiază și- seara).
HOCHEI PE IARBA: meciuri în cadrul grupelor (dimineața și după- 

amiaza).
LUPTE CLASICE: întreceri în cadrul-turului I și II.
PENTATLON MODERN : proba de spadă (toată ziua).
POLO PE APA: ultimele meciuri în cadrul seriilor.
NATAȚIE : sărituri femei (3 ni) — eliminatorii, dimineața și finala, după 

amiază; sărituri bărbați (3 m) — eliminatorii, dimineața și semifinale, 
după-amiază: 4x100 m bărbați (serii), 100 m liber femei (semifinale) ; 100 
m liber bărbați (finala) ; 200 m bras femei (finală).

Duminică 28 august
pauză

după-amiază și seara).

Grație, voioșie, eleganță... Gimnastele noastre Elena Leușlean și Anasti
(Termele lui Caracalla) pentru a face o „amintire



întreceri olimpice
nișii noștri speciali 
idu Urziceanu----- 

crimele victorii
i box
!. Dobrvscu l-a întîlnit pe brazi- 
ul Neves, asupra căruia a obținut 
ictorie ușoară la puncte. Comen- 
•ul radioteleviziunii italiene a spus 
.Dobrescu a făcui încă o dată dovada 
ti sale înalte'" și l-a prezentat ca 
avorit la categoria muscă.
i categoria pană. Constantin 
irghiu l-a întrecut la puncte pe 
iams (Ghana). După un scurt stu- 
boxerul ghanez l-a pus în oare- 
dificultate pe reprezentantul Jios- 

încercînd — datorită alonjei sale 
rioare, — să puncteze de la dis-
i. In repriza a doua Gheorghiu se 
ine printr-un box tehnic și pla- 
ă lovituri eficace cu ambele bra- 
Indeosebi directele de dreapta la 
ă i au adus un avantaj destul de 

■. Imediat după ce gongul a ves- 
nceputul ultimei reprize, în urma 

„corp la corp", Gheorghiu a ca
la podea și a fost numărat Se 
însă' că a fost mai mult împins 

reee-el nu s-a resimțit de loc. 
jotrivă. Imediat după reluarea 
i Gheorghiu l-a purtat printre 
pe boxerul din Ghana aducîndu-1 
sfirșitul meciului în situația de 

îgy“-

I. Cernea și Schultz
n primele meciuri de lupte clasice
In continuare, cel care atacă mai 
este tot luptătorul nostru. Ast- 

foile de arbitraj arătau, după 
ferea a 5 minute, un avantaj de 
uncte pentru lo<i Cernea. Cînd 
cronometrului marca 5'30’’ loii 

sa ducîndu-și adversarul la sal- 
execută fulgerător un rebur, care 
■rmină prin trecerea prin tuș a 
A. Benakoun.
hai Schultz, reprezentantul nos- 
le la categoria 62 kg, a întîlnit 
iptătorul australian Don George, 
ivul australian, după cîteva mi- 
de studiu, încearcă să atace. El 
acesț-Hacru destul de periculos, 

i Schultz, atent, contraatacă cu 
s. In continuare, cel care are 
tiva cel mai mult este luptătorul
1. El a condus, de altfel, tot 
il la puncte. In dorința de a 
î o victorie cît mai clară, Mihai 
tz forțează ritmul luptei și în 
ui 11, printr-un supleu specta- 

executat din picioare, obține 
ia la tuș. Această victorie a fost 
plaudată de cei peste 3.000 de 
itori.

Dumitru Alexe - Igor Upalit s-au calificat in f nală la canoe dubiu, 
iar Leoiî Rotman ui semifinale, la simplu

ROMA, 26. — Primele întreceri la 
ciaiac-canoe s-au desfășurat vineri di
mineață pe apele lacului Albano și în 
cadrul lor s-au înregistrat, în gene
ral, rezultate așteptate. La ștafeta de

caiac 4x500, cele 18 echipaje partici
pante la competiție au fost împărțite 
în trei serii de cîte 6. Concurînd în 
seria a IlI-a — cea mai puternică —

Iată cîteva din rezultatele, mai in
teresante, obținute în cadrul întrece
rilor celor trei categorii desfășurate 
azi dimineață :

CAT. 52 kg: Ivan Kocerghin 
(U.R.S.S.) învinge la tuș, după un 
meci foarte dinamic, pe Kazim Ghe- 
dik (Turcia) ; Borivoi Vukov (Iugo
slavia) obține meci nul în fața lui 
Frannfors Bengt (Suedia) ; Takaschi 
Hirata (Japonia) învinge la tuș pe 
Gheorghi Moscov (Bulgaria) ; Igna- 
zio Fabra (Italia) învinge la puncte 
pe Egge (Germania).

CAT. 57 kg : Ylrriaz Yasar (Turcia) 
învinge la puncte pe Aii Kamal 
(R.A.U.) ; W. Hajduc (Polonia) ob
ține meci nul în fața lui F. Hakko-

DOUA NOI RECORDURI OLIMPICE LA NATAȚIE
ROMA 26. — Vineri dimineață au 

început la „Stadio del Nuoto" pri
mele întreceri la natație. S-au desfă
șurat seriile probelor de 100 m liber 
bărbați, 100 m liber și 200 m bras 
femei. Iată rezultatele tehnice înregis
trate :

100 M LIBER BARBAȚI— Seria I:
1. Kayhko (Fini.) 56,8; 2, Simizu
(Jap.) 57,7; 3. Della Savia (It.) 58,0; 
Seria a ll-a : 1. Devitt (Australia) 
56,0; 2. Lujkovski (U.R.S.S.) 57,9; 3. 
Gottvalles (Fr.) 57,9; 4. Iakobsen
(Ger.) 58,1; Seria a 111-a: 1. Dos
Santos (Braz.) 56,3; 2. Salomon (Pol.) 
57,5; 3. Grout (Can.) 57,6; 4. Kroon 
(Ol.) 58,0; 5. Escalante (Mex.) 58,0; 
Seria a IV-a: 1. Dobay (R.P.U.) 56,5;
2. Sorokin (U.R.S.S.) 58,2; Seria a
V-a: 1. Henricks (Australia) 56,9; 2. 
Lindberg (Sued.) 57,1; 3. Lantos.
(R.P.U.) 57,5; Seria a Vl-a: 1. Hun
ter (S.U.A.) 56,6; 2. Pound (Can.) 
56,7; 3, Roca (Cuba) 58,3; Seria a 
VH-a: 1. Larsson (S.U.A.) 55,7; 2. 
Burer (Afr. Sud) 56,3; 3. Ishihara 
(Jap.) 57,5; 4. Voell (Ger.) 57,8; 5. 
Aluklma (Pol.) 58,0. Pentru semifi
nale s-au calificat: I. — Lujkovscki, 
Simizu, Hunter, Larsson, Burer, Golt- 
valles, Grout, VoelJ; II. — Iakobsen, 
Lantos, Pound, Devitt, Salomon, Es
calante, Henricks, Sorokin; III. — A- 
lukhna, Ishihara, Kayhko, Dos San
tos., Dobay, Lindberg, Kroon, Deila 
Savia.

100 M LIBER FEMEI - Seria I: 
Konrads (Australia) 1:04,2; Terpstra 
(Ol.) 1:04,4; 3. Boroș (R.P.U.) 1:05,2; 
Seria a Il-a: I. Fraser (Australia) 
1:02,1; 2. Gastelaars (Ol.) 1:03,9; 3. 
Thorngren (Sued.) 1:06,1; Seria a 
IH-a: 1. Madarasz (R.P.U.) 1:04,5;
2. Pechstein (Ger.) 1:05,1; 3. Wilkin
son (Ang.) 1:07,5; Seria a IV-a: 1. 
Von Saltza (S.U.A.) 1:01,9 — nou
record olimpic; 2. Brunner (Ger.) 
1:04,6; 3. Frost (Fr.) 1:05,8; Seria a 
.V-a: 1, N. Steward (Ang.) 1:03,5;- 2. 

echipa noastră (formată din Anasta- 
sescu, Vernescu, Șideri și Teodorof) a 
sosit pe locul III cu timpul de 7:59,8, 
după Ungaria (7:50,5) șr Suedia 
(7:56,2) și înaintea Poloniei (8:06,9), 
Austriei (8:17,5) și Finlandei (8:21,3). 
Ea nu s-a putut califica însă pentru 
semifinalele de sîrribă-tă și va trebui 
să tragă după-amiază în recalificări. 
In afară de Ungaria și Suedia s-au 
mai calificat pentru finală: Ceho
slovacia și Anglia (seria I), Germa
nia și U.R.S.S. (seria a Il-a).

La canoe dublu au luat startul 11 
ambarcații, împărțite în două serii, 
urmînd ca primele trei clasate din fie
care serie să se califice în finala de 
luni. Alături de aceste 6 finaliste vor 
mai participa primele trei clasate din 
recalificări. Concurînd în seria I, 
echipajul țării noastre, format din Du
mitru Alexe și Igor Lipalit, a ocupat 
locul 3 și a reușit astfel să intre 
direct în finala probei.

R.P. Polonă și R.P. Ungară învingătoare 
în primele meciuri de fotbal

Vineri au început meciurile din ca
drul turneului . olimpic de fotbal. In 
cadrul grupei a Ill-a, echipa R. P. 
Polone a manifestat o deosebită vervă 
de joc dispunînd cu scorul de 6—1 
de reprezentativa Tunisiei.

nen (Finlanda) ; Oleg Karavaev 
(U.R.S.S.) învinge la tuș pe Jon 
Tvreiten (Norvegia) ; Jiri Svek (Ce
hoslovacia) învinge la puncte pe Said 
Banihashemi (Iran) ; Ichiguchi Masa- 
mitsu (Japonia) învinge la tuș pe 
Larry Lauchle (S.U.A.).

CAT. 62 kg: Leif Frei (Suedia) 
învinge la puncte pe Takahira Masa- 
toshi (Japonia) ; Sille Muzahir (Tur
cia) învinge la puncte pe Gottlieb 
Neumair (Germania) ; Konstantin V* *-  
rupaev (U.R.S.S.) meci nul cu Hans 
Marte (Austria) ; Umberto Trippa 
(Italia) învinge la puncte pe Roger 
Mannhard (Franța) ; Imre Polyak 
(Ungaria) învinge la tuș pe Vojislav 
Goloșin (Iugoslavia).

• La ultimele antrenamente sări
torii în înălțime sovietici au arătat o 
excelentă formă. Astfel, tînărul Valerii 
Brumei a trecut din prima săritură 
ștacheta ridicată la 2,11 m. Același 
rezultat l-a realizat și Savlakadze, iar 
Bolșov a reușit 2,08 m. Antrenorul să
ritorilor sovietici, Deacikov, a decla
rat că Brumei este capabil să atingă 
rezultate de peste 2,20 m.

• La antrenamentele de joi după- 
amiază săritorul de prăjină sovietic 
Krasovskis a trecut cu multă ușurință 
ștacheta ridicată la 4,50 m. Specia
liștii îl consideră pe Krasovskis drept 
principalul favorit al acestei probe, 
deoarece americanul Don Bragg nu 
este în formă.

• Adolfo Consol ini a făcut în ziua 
premergătoare deschiderii festive a 
J.O. patru ore de antrenament. Pro
gramul lui a fost alcătuit astfel: 3 
ore la aruncarea discului și o oră 
pentru învățarea jurămîntului olimpic, 
care nu are decît... 30 de cuvinte.
_ • Recordmanul mondial la arunca-

Wood (S.U.A.) 1:04,3; 3. Saini (It.) 
1:04,4.

200 M BRAS FEMEI — Seria I:
1. Goebe! (Ger.) 2:54,2; 2. Lassig
(Australia) 2:57,4; 3. Takamatsu
(Jap.) 2:57,7; Seria a Il-a: 1. Lons- 
brough (Ang.)' 2:53,3; 2. Bartos
(R.P.U.) 2:58,7; 3. Eriksson (Sued.) 
2:59,8. Seria a lll-a: 1. Urselmann 
(Ger.) 2:52,0 — nou record olimpie;
2. Kok (Oi.) 2:55,2; 3. Kempner
(S.U.A.) 2:55,5; 4. Kristensen (Dan.) 
2:56,2; Seria a IV-a: 1. Den Haan 
(Ol.) 2:54,0; 2. Warner (S.U.A.)
2:56,7; 3. Zennaro (It.) 2:57,0. Pen
tru finală s-au calificat: Kristensen, 
Kok, Den Haan, Urselmann, Lons- 
brough, Goebel, Kempner și Warner.

Iata rezultatele calificărilor:
Seria I: 1. U.R.S.S. 4:270; 2. Ita

lia 4:290; 3. Romînia 4:310; 4. Ceho
slovacia 4:38,5; 5. Germania 4:39,4.

Seria a II-a: 1. Ungaria 4:29,4; 2. 
Franța 4:297; 3. Austria 4:42,4; 4. 
Canada 4:47,0; 5. S.U-A. 4:59,0.

In proba de canoe simplu au fost 
înscriși 13 concurenți. Iată rezultatele 
celor două serii de calificare:

Seria 1: 1. Silaev (U. R. S. S-) 
4:41,8; 2. Ivanov (Bulgaria) 4:470;
3. Cristiansen (Danemarca) 4:507.

Seria a II-a: 1. Party (Ungaria) 
4:36,8; 2. Emanuelson (Suedia)
4:36,9; 3. Polakovici (Cehoslovacia) 
4:380.

Reprezentantul nostru, Leon Rolman 
a ocupat locul 4 în seria a Il-a cu 
timpul de 4:39,3. In recalificările de 
vineri după-amiază, Rotman sosind 
pe locul secund cu 5:030 după Strin
ger (Canada) — 4:440, a reușit să 
se califice în semifinală.

In cadrul aceleiași serii echipa R. 
P. Ungare a dispus, după un meci 
pasionant, cu scorul de 2—1 de selec
ționata Indiei. Primul gol a fost în
scris de Albert și se părea că echipa 
maghiară va cîștiga la scor. Jucătorii 
indieni și-au revenit treptat reușind 
să mențină acest scor. La reluare 
fotbaliștii indieni egalează, menținînd 
scorul de 1—1 pînă aproape de sfirși
tul partidei. In ultimele minute de joc 
echipa maghiară își adjudecă victoria 
prin golul înscris de Rakosi.

Pînă la începerea pro
belor de atletism au mai 
rămas cîteva zile, timp în 
care atleții si atletele își 
desfășoară cu intensitate 
ultimele antrenamente. In 
sala de haltere de la 
„4 qua Acetosa” recordma
na lumii la aruncarea 
greutății, atleta sovietici 
Tamora Press, uimește pe 
halterofili prin ușurința 
cu care se „joacă” cu 
kilogramele !

Foto : U.PJ.

BREVIAR OLIMPIC
rea greutății, americanul Bill Nieder, 
a produs senzație acum două zile, 
sărind îmbrăcat în bazinul de natație, 
unde se antrenau înotătorii italieni, 
întrebat ce l-a determinat să facă 
acest gest, atletul american a decla
rat că... îl indispunea căldura sufo
cantă I

e Federația Internațională de Ca
notaj Academic a anunțat că echipa
jele care în seriile de calificare nu 
își vor apăra în mod serios șansele 
vor primi automat ultimul toc din 
serie.

• Campionul olimpic de ftoretă 
Cristian D’Oriolla a declarat că a în
ceput să nu mai fie atît de sigur de 
cîștigarea medaliei de aur, performanță 
reușită la J.O. de la Helsinki și Mel
bourne. Floretistul francez a precizat 
că el consideră drept cei mai capabili 
să ia titlul de campion olimpic pe 
sovieticul Midler și pe englezul Jay. 
Intiebat care este motivul că nn mai 
e sigur de victorie, D’OrioHa a răs

puns că la Helsinki avea 24 ani, la 
Melbourne 28, iar acum... 321

® O delegație de conducători ai 
lotului sovietic de atletism a făcut o 
vizită, în satul olimpic, la blocul unde 
locuiesc atlcții americani. După ce 
s-au întreținut în mod amical cu 
toți sportivii americani prezenți, ofi
cialii sovietici le-au împărțit acestora 
mici cadouri.

® în apropierea satului olimpic, 
atletul australian Herb Elliott i-a dat 
o lecție de aruncarea... bumerangului 
lui Emil Zațopek. La întoarcere, bu
merangul nu s-a oprit însă la picioa
rele lui Zaîopek, ci în... capul unut 
caricaturist 1

• Comitetul Olimpic Internațional 
a hotărît ca în probele olimpice de 
ciclism, concurenții să nu poarte pe 
tricourile lor nici un fel de inscripție 
publicitară. Aceasta, deoarece conctt- 
renții italieni se pregăteau să poarte, 
în întrecerile olimpice, tricouri cil o 
reclamă a unei case de aperitive—
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cu
capul, în luptă cu Banyai. Fază din meciul

Vn nou atac la poarta echipei Honved. Eftimie (nr. 10) a reluat mingea 
Dinamo-Honved 4—0 

Foto : T. Chioreanu
Ne afiăm la mai puțin de 10 zile de 

începerea campionatului categoriei A și 
B. Firește, echipele se găsesc în plină 
activitate de pregătire. In ultimul timp, 
partidele amicale de verificare au de
venit mai numeroase. Obiectivul echi
pelor este ridicarea gradului de pregă
tire și precizarea formațiilor pentru 
campionat, precum și aplicarea concep
ției de joc stabilită Ia cursul de per
fecționare al antrenorilor de la Ora
șul Stalin.

Dintre întilnirile amicale disputate 
pină acum am reținut cu deosebire — 
ca fiind concludente în ce privește a- 
precierile la adresa echipelor noastre — 
cele internaționale, susținute în com
pania unor formații maghiare binecu
noscute. In același timp, jocurile oas
peților ne-au prilejuit o serie de învă
țăminte de ordin tehnic și tactic, ca și 
din punct de vedere al orientării fot
balului modern.

ocupa In primul rînd 
Dinamo—Honved pentru

de 
căNe vom 

meciul 
el a demonstrat cura nu se poaie 

mai elocvent ce înseamnă o instruire 
perseverentă, continuă și respectarea 
riguroasă a principiilor generale de joc 
și a sarcinilor pe posturi. Dinamo a 
făcut joi seară poate cea mai bună par
tidă din acest an. Jocul său a purtat 
amprenta concepției preconizate: a fost 
constructiv, dinamic, purtat în viteză 
cu mărirea ritmului în zona de finali
zare, colectiv și echilibrat. Meritul di- 
namoviștilor este cu atît mai mare cu 
cit ei au reușit să-și impună jocul în 
fața unui adversar redutabil, care do
vedise anterior că știe să depășească 
momentele de dificultate prin tenaci
tate, joc organizat, tehnică individuală 
avansată și o experiență mai mare.

Dinamo s-a impus în primul rînd 
prin viteză și dinamism în joc, la care 
a adăugat și o mare putere de luptă. 
In al doilea rînd printr-o reușită îm
binare a calităților fizice cu cele teb-

nice. Apărarea mi s-a rezumat la sim
pla anihilare a atacurilor fotbaliștilor 
maghiari, ci a căutat să preia balonul, 
să inițieze și să susțină acțiunile ofen
sive ale propriului atac. Mijlocașii șt 
interii au asigurat elasticitatea echipei, 
plasîiKhi-se corect pe teren în raport 
cu evoluția jocului. Ei au stăpinit cen
trul terenului, de unde au pregătit cele 
mai multe atacuri. In fine, linia de a- 
tac de data aceasta a acționat raai mult 
în mișcare și pe zone lărgite în sensul 
că fiecare atacant a rezolvat destul de 
bine sarcinile postului în care a ajuns 
prin schimb de locuri.

Desigur, comportarea și rezultatul di- 
namoviștilor au dat o mare satisfacție 
amatorilor de fotbal. Dar, meciul cu 
Honved nu trebuie să însemne pentru 
Dinamo treapta superioară a posibili
tăților sale de pregătire și dezvoltare. 
El trebuie să constituie un bun punct 
de plecare. De altfel, jocul și perfor
manța de joi trebuie confirmate ; mal 
mult chiar ele angajează pe dinamo- 
viști în comportări asemănătoare. Fot
baliștii de la Dinamo trebuie să se 
pregătească cu șl mai multă seriozi
tate și perseverență, pentru că jocul 
lor a lăsat totuși să se întrevadă și lip
suri. Astfel, față de situațiile favorabile 
pe care și le^-au creat, eficacitatea a 
fost redusă. înaintașii au ratat multe 
ocazii. Cauza : execuții tehnice defec
tuoase în raport cu cerințele jocului în 
mișcare (trasul la poartă, preluarea pe 
direcția de alergare și pe spații libere, 
jocul cu capul, protejarea mingii). De 
asemenea, unii jucători (Selymessi, Ef
timie, V. Alexandru) au jucat contrac
tat. Acțiunile nu s-au desfășurat întot
deauna în mod variat, cum impunea 
jocul, ci au fost localizate cînd pe o 
aripă, cînd pe alta, astfel că de fie
care dată una din extreme era inac
tivă.

Inlăturind aceste lipsuri și îmbunătă- 
țindu-și jocul de ansamblu - și acest lu
cru este posibil numai printr-o instru
ire metodică, perseverentă — Dinamo 
își poate deschide perspective din cele 
mai frumoase în apropiatul campionat.

La fel și celelalte echipe fruntașe — 
în primul rînd Petrolul, Steagul roșu 
C.C.A. — au posibilități să se ridice 
nivelul comportării echipei Dinamo

se înfîmplă cu Petrolul?
La mai

la înfrîngerea suferită în fața echipei 
budapestane Honved cu 4—0, Petro
lul Ploiești și-a deziluzionat din nou 
suporterii miercuri după-amiază, clnd 
a înregistrat un nou eșec pe teren 
propriu; 1—3 cu Tatabănț/a.

Mai presus însă de rezultatul în- 
tîlnirii, trebuie menționată comporta
rea echipei ploieștene, îngrijorător de 
nesatisfăcăioare și cu evidente fluc
tuații pe parcursul celor 90 de minute 
de joc.

Jocul slab al Petrolului își are o 
serie de explicații care trebuie să dea 
de gîndit antrenorilor echipei.

Astfel, principala carență a unspre- 
zecelui ploieștean este lipsa pregătirii 
fizice și aceasta în special la Tabar- 
cea, Babone, Dumitrescu și Badea, 
ceea ce explică astfel golul perma
nent ce se creează la mijlocul terenu
lui între apărarea și atacul petrolist. 
Adăugind nesiguranța apărării (7 go-

puțin de o săptămînă de luri în 2 jocuri), care nu marchează 
strict adversarii (golurile au fost 
marcate din careu de atacanti com
plet liberi), precum și faptul că Fio- 
rea, Tendler, Tabarcea și AL Marcel 
nu au învățat cum se joacă bărbă- 
tește dar corect, avem tot com
plexul care a condus la evoluțiile ne-, 
satisfăcătoare ale Petrolului.

Mai trebuie adăugat, de asemenea, 
că actuala situație, la numai o săp
tămlnă înaintea începerii campiona
tului, ilustrează existența unui pro
gram de pregătire necorespunzător în 
perioada precompetițională.

Antrenorii echipei au dovedit lipsă 
de exigență introdueîndu-i în echipă 
pe frații Munteanu la jocul cu Hon
ved, deși aceștia lipsiseră în ultimele 
zile de la pregătire.

Sînt lipsuri care au generat com
portări slabe în întîlniri ce angajează 
direct prestigiul fotbalului nostru.

A. PAPAIANOPOL ț

C C A. A CiSTIGAT „CUPA ORAȘULUI BUCUREȘTI”

întîlniri internaționale
STEAGUL ROS - ORAȘUL 

STALIN -- SALGOTARJAN 
0-4 (0-2)

a egalat cu 
sfîrșit, prin

STALIN 26 (prin telefon), 
de spectatori prezenți la

ORAȘUL
Cei 20.000 _ _ .
prima întîlnîre internațională din acest 
sezon în localitate, au plecat deza
măgiți de joci;! slab prestat de echipa 
Steagul roșu. Cu o apărare nesigură 
în care Cojocaru a trebuit să acopere 
și partea stîngă 
half ie improvizată 
și cu o înaintare 
suficient, gazdele 
scor concludent.

Aspectul general

este echita-

a terenului, cu o 
(în prima repriză) 
care nu a muncit 
au pierdut la un

Aspectul general al partidei a fost 
interesant doar prin comportarea echi
pei Salgotarjan, care a jucat rapid, cu 
pase în adîncime, încheind majoritatea 
acțiunilor cu șuturi la poartă.

Scorul a fost deschis în minutul 13 
de Bodon, care a șutat sec de la 20 
m și mingea a trecut pe sub Ghiță 
în plasă. Același Bodon a majorat 
scorul în min. 43 după ce a trecut de 
doi apărători. In repriza a doua local
nicii au 
Ei au 
Fusul an 
preluat 
pînă la 
goluri:
a înscris nestingherit la o bîlbîială a 
apărătorilor, și în min. 84 prin Csaki, 
printr-un șut „bombă" de la 18 m. 
Arbitrul C. Nițescu (Sibiu) a condus 
corect următoarele formații:

STEAGUL ROȘU: Ghiță (Cerneami) 
— Sbîrcea, COJOCARU, Bîrsan — 
Meszaros (Hidișan). Szigeti — Ha- 
șoti, Năftănăilă (Fusulan), Gane 
(MESZAROS), Seredai, David.

SALGOTARJAN: Cserhati — San
dor, JANCSIK, Olâh II - SZOJKA 
(Repăsi) Salgo — Huszâr, Vasas, 
CSAKI, BODON, Taiiga.

P. DUMITRESCU, coresp.

polov (min. 83). Unirea
2 minute înainte de 
Milea.

Rezultatul de egalitate 
bil. Oaspeții sovietici au impresionat
și de data aceasta prin viteza în joc, 
prin execuțiile lor tehnice și prin 
pregătirea fizică remarcabilă.

Arbitrul M. Grădinara (Iași) a 
condus corect următoarele formații:

UNIREA: Popa—G. Dascălu, Cio
lan, Dumitrasciuc (Fonea) — Matei, 
(Gavrilă), Ioanovici —• Căruntu, 
Creangă, Cojocaru, I. Dascălu (Mi
lea), Tiron.

CHIȘINAU: Puică (Beziziknîi) — 
Burd, Kovaciuc, Avakumov, Madasi- 
an (Tlotov), Ifțan — Tabac, Farchi- 
șian, Kobalenschi, Iavorschi, Dimitro- 
polov.

GH. VASILIU, corespondent

Șl 
si 
la _ _
și a formațiilor maghiare ne care le-am 
întîlnit .........”2” '
pot fi valorificate fără o muncă de in
struire temeinică si intensă, fără par
ticiparea conștientă a jucătorilor.

Turneul echipei Honved a fost folo
sitor echipelor noastre în această 
perioadă de pregătire. Oaspeții au 

constituit un bun partener de joc șl, 
în același timp, ne-au prilejuit învăță
minte prețioase. Ei au subliniat, o dată 
în plus, rolul tehnicii și tacticii în dez
voltarea unui joc în mișcare. Execuțiile 
tehnice au un accentuat conținut tac
tic. Lovirea mingii se face relaxat, eu 
orice parte a piciorului și din orice po
ziție ; pasele sînt utilizabile ; driblin
gul — folosit numai cu scopul de a 
scoate un adversar din dispozitiv — 
nu este dus la exagerare ; pasele scurte 
sînt alternate cu cele lungi (acestea <lin 
urmă sînt utilizate mal ales în contra
atacuri) : jocul cu capul — excelent la 
toți jucătorii — este folosit în scop con
structiv. In apărare jucătorii maghiari 
se regrupează ușor și se organizează 
supranumerar, ordonat (extrema c^reantă 
joacă mult retrasă) ; iar în atac — desl 
în patru oameni de cele mai multe ori 
— acționează pe un front larg, cu dese 
schimbări de direcție și de locuri. Cola
borarea dintre jucători este foarte bună; 
ei se ajută reciproc în orice situație; 
în apărare mai ales, se dublează per
manent.

Sînt lucruri care trebuie reținute de 
antrenorii si jucătorii nestri si. mai 
ales, de pus în practică. Intîlnî^Lle in
ternaționale cu echipe valoroase con
stituia un schimb de experiență foarte 
util din care nu avem decît de învățat.

ANGELO NICIJLESeU 
antrenor federal 

PETRE GAȚU

recent. Posibilitățile însă, nu

0 finală care a decepționat: C.C-A-—Rapid 3-0 (2-0)
Cît de mult îndrăgesc bucureștenii 

fotbalul s-a putut vedea și joi după- 
tnasă, pe stadionul Dinamo, unde 
și-au dat întâlnire aproximativ 15.000 
de spectatori pentru a

" ‘ orașului

au fost înșelate. Fotbaliștii de Ia 
C.C.A. și Rapid s-au comportat sub 
orice critică, nemulțumind — pe bună 
dreptate — profund pe spectatori. 
Dacă jocul lent din prima repriză 
s-ar putea explica prin căldura tori-

asista la fi-
București",Cupei

Alexandreseu a ajuna tîrziu la mingr. (Jreavu va degaja, lămurind 
Fază din meciul C.C.A.—Rapid (3—0)

Foto : T. Chloreanu

G.G.A.—Rapid, i 
ceastă partidă : 
părerea noastră

Interesul stir nit de a- 
se datorește — după

,__ __ i — în bună măsură
și bunei comportări a dinamoviștîlor 
bucureșteni în meciul cu Honved. 
Dar, toate așteptările — justificate —•

făcut modificări în formație, 
ratat chiar la început prin 
și Meszaros. Apoi oaspeții au 
din nou inițiativa, dominînd 
sfîrșit și marcînd încă două 

în min. 74 prin Vasas care

UNIREA IASI-SELECTIONATA
ORAȘULUI CHIȘINAU 1-1 (0-0)

IAȘI 26 (prin telefon). Cel de al 
doilea joc internațional disputat în 
localitate nu a atins nivelul tehnic 
al primei întîlniri. 
Unirea lași 
Chișinău a 
cu care au 
Acestea au
torie. mai ales în repriza a doua cînd 
au și marcat cîte un gol. Scorul a 
fost deschis de oaspeți prin- Dimitro-

Totuși, meciul 
— Selecționata orașului 

plăcut datorită ardorii 
jucat cele două echipe, 
muncit mult pentru vic-
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Mîine: ultimul concurs Pronosport din seria celor care beneficiază
de fondul suplimentar de premii în valoare de 250.000 lei

» GUM SE VA FAGE TRAGEREA 
LA SORTI PENTRU FONDUL DE 
250.000 LEI • NOI PREMIATI LA 
.EXPRES OLIMPIC" • 19.150 LEI

REPORT LA PRONOEXPRES

Programul concursului Pronosport 
de mîine este alcătuit din următoarele 
întîlniri din campionatul francez:

I. Monaco—Nîmes (cat. A) 
Reims—Valenciennes (cat. 
Nancy—Nice (cat. A) 
Angers—Racing (cat. A) 
Stade Franțais—St. Etienne
(cat. A)

VI. Grenoble—Le Havre (cat. A) 
VII.' “ ■ ■

VIII.
IX.
X.

XI.
XII.

II.
III.
IV.
V.

A)

Lens—Troyes (cat, A) 
Toulouse—Limoges (cat. A) 
Sedan—Rouen (cat. A) 
Lyon—Rennes (cat. A) 
Ales—Lille (cat. B) 
Beziers—Toulon (oat B)

dinConcursul de mîine este ultimul 
seria care acordă un fond suplimentar 
de 250.000 lei posesorilor de bilete 
„EXPRES OLIMPIC" necîștigătoare 
la marea tragere din 7 august. După 
cum se știe acest fond a fost acordat 
pentru concursurile Pronosport din 14, 
21 și 28 august precum și pentru 
concursul special Pronosport (Olimpic) 
încheiat joi 25 august, 
concursul Pronosport nr. 
august se închide astăzi,

In Capitală
35 din 28 
la ora 20.

★
suplimentarTragerea pentru fondul 

de premii în valoare de 250.000 lei va 
avea loc la 1 septembrie. Ea va fi 
efectuată după următoarele, criterii:

6 urne : 
biletelor

— la tragere vor fi folosite 
una pentru indicarea seriei 
„Expres Olimpic*  cîștigătoare și cinci 
pentru numerele (de la 0 la ~ 
lorași bilete. In prima fază se va 
forma o literă și o terminație de 5 
numere pentru premiul de 50.000 lei. 
In a doua fază se va forma cîte o 
literă și o terminație de 5 cifre pentru 
fiecare din cele două premii a cîte 
25.000 lei. In a treia fază se va forma 
cîte o literă și o terminație de 5

9) ace-

Otonosport
cifre pentru fiecare din cele trei premii 
a cîte 10.000 Ici. In a patra fază se 
va forma cîte o literă și o terminație 
de 5 cifre pentru fiecare din cele 
patru premii a cîte 5.000 leL In a 
cincea fază se va forma cîte o literă 
și o terminație de 5 cifre pentru fie
care dintre cele 50 de premii de Î.000 
lei fiecare.

Tragerile se vor efectua pe bază de 
index. Deci se repetă TRAGEREA 
DACA DIN INDEX REZULTA GA 
BILETUL IEȘIT LA SORȚI NU A 
FOST VINDUT. în a șasea fază se 
va extrage numai o terminație de 4 
cifre pentru premiile în valoare de 
cîte 125 lei.

acestor premii. Printre miile de pre- 
miați se află foarte mulți din mediul 
rural. Astfel, Ștefan Silivestru din corn. 
Pădureni, regiunea Galați și Costică 
Spălățelu din corn. Băcălești, regiunea 
Pitești au obținut cîte o excursie la 
Jocurile Olimpice de la Roma. Cîte un 
scuter „Manet" au cîștigat partici- 
panții Olaru Victor din corn. Bîrnova, 
regiunea Iași și Grigore Ștefan din 
corn. Vînători, regiunea Galați. Parte- 
ne Alexandru corn. Ibănești, regiunea 
Iași și Negrea Gavril din corn. Panacî, 
regiunea Suceava, au obținut cîte o 
motoretă „Jawa“. Aceștia sînt numai 
cîțiva dintre miile de cîștigători. Vom 
anunța alte serii după terminarea 
operațiunilor de omologare.

★

In urma trierii și omologării va
riantelor depuse la concursul Prono- 
expres nr. 34 din 24 august au fost 
stabilite următoarele premii:

Categoria a 
16.595 lei;

*

Așa cum s-a arătat, la 25 august a 
expirat termenul pentru anunțarea pre
miilor la „EXPRES OLIMPIC". Ac
tualmente se lucrează 1a omologarea

Il-a : 3 variante a cîte

Categoria a 
cîte 1.848 lei;

IlI-a 29 variante a

Categoria a 
cîte 592 lei;

IV-a: 139 variante a

Categoria a 
cîte 102 lei;

V-a: 802 variante a

Categoria a 
cîte 34 lei.

Vl-a : 2.808 variante a

Deoarece nu a rezultat nici o va-
riantă cîștigătoare la categoria I, se 
reportează pentru concursul nr. 35 din 
31 august, suma de 19.150 lei.

Rubrică redactată de I. S. Loto- 
Pronosporț.

dă, comportarea nesatisfăcătoare din 
cea de a doua parte a meciului (cînd 
timpul s-a răcorit) se datorește lipsei 
de interes cu care au privit nfajori- 
tatea fotbaliștilor această întîlnîre.

Deși au cîștigat partida cu 3—0 
(au marcat Tătara min. 22, Fodor 
min. 40 și Raksi mim. 90), jucătorii 
militari nu s-au comportat mai bine 
ca învinșii (golurile s-au marcat din 
grave greșeli de apărare). După ce 
a preluat conducerea, echipa C.C.A. 
a încetinit jocul!, căutând să imprime 
și adversarilor acest ritm... bătrinesc. 
Rapid a jucat la început mai vioi, 
dar pînă la urmă s-a lăsat angrenat 
în jocul militarilor. Echipa feroviară 
a încercat să străpungă apărarea ad
versă prin deschideri în adîncime, pu- 
nînd uneori în dificultate pe Tom a. 
care s-a remarcat prin intervenții 
gure. Văzînd însă că nu reușesc 
marcheze, înaintașii Rapidului au 
ceput să plimbe mingea excesiv 
mult în jurul 
curcîndu-se în 
șurînd sarcina 
O.G.A. Aceștia 
da făcut decît 
spre poartă.

In concluzie, 
s-au străduit 
pentru verificarea stadiului de pre
gătire și, în consecință, au daf oca
zie unui joc anost, plictisitor, stăruind 
protestele spectatorilor. Jucătorii tre
buie să dovedească mat mult, simț de 
răspundere și respect față de -specta
tori, care manifestă mult interes față 
de fotbal și sprijină activitatea fot
balistică.

Arbitrul M. Popa s-a mișcat greoi 
pe teren și nu a sesizat unele infrac
țiuni ale apărătorilor, avantajîndu-i 
în dauna atacanților.

O.G.A.: TOMA (Voinescu) — Za- 
voda II, Ivănescu (Apolzan), Zavo- 
da I (Staiou)—Mihăilescu (Ivănescu), 
BONE (Mihăilescu)—Cacoveanu. Cri- 
șan (Bone), Fodor (Alexandrescu), 
Raksi. TATARU.

RAPID : Dungu—Greavu, Dodcanu, 
Macri—Langa (Neacșu), KOSZKA— 
Copil, Leahevici, OZON, Georgescu, 
Văcaru.

si- 
să 
în
de 
în-careului advers 

propriile acțiuni și u- 
apărătorifor echipei 

nu au avut altceva 
să le bareze drumul

două echipe care nu 
să folosească meciul

£L. 1NOVA&



Mâine dimineață pe stadionul Danamo

DINAMO BUCUREȘTI DYNAMO BERLIN
„Turul ciclist al R. P. Romine ediția 1960

Magdeburg și-a 
zile sosirea la 
întâlnirea care 

astă-seară (Me-

ciîteva
asitfel că
aibă loc
Olub Magdeburg) s-a a-

ră: P. Viziti-u, ușoară: I. Gheorghe, ț- 
semimijlocie : 
mică : Gh.
semigrea : 
xandru.

Echipa Sport Club 
amînat ou 
București, 
trebuia să 
talul-Sport 
nu nat.

In schimb, amatorii de box bucu- 
reșteni au prilejul să vizioneze o altă 
partidă internațională. Este vorba de 
meciul dintre puternicele formații Di
namo București și Dynamo Berlin, 
întâlnirea se va desfășura mîine di
mineață, începînd de la ora 10, pe 
stadionul Dinamo.

Dinamoviștii bucureșteni s-au pre
gătit ou multă atenție sub conduce
rea antrenorilor Nour și Dumitrescu. 
In formația dinamovistă vor figura 
și patru eraioveni: 
Buzatu, P. Deca și 
că echipa va avea 
țișare: muscă: L. 
G. Tom a, pană: A.

I. Dragnea, mijlociejl 
Buzatu, mijlocie : P. Deca, ’" 
I. Ferentz, grea: I. Ale-"

--R. P. Romîne", ediția 1960, sînt în toi. 
"Majoritatea alergătorilor își desăvîr- 

* -.șese forma sportivă participând la
"Circuitul ciclist al regiunii Stalin, iar 

Ieri la amiază pugiliștii germani au"cinci dintre cei mai de seamă repre- 
sosit, pe cailea aerului, în Capitală.; 
Oaspeții au deplasat o formație puter-- 
nică din care fac parte 4 campioni ai'-de fond ale Jocurilor Olimpice de la 
orașului Berlin, precum și un compo
nent al echipei reprezentative a R.D.
Germane: semigreul
Mîine dimineață, formația dinamoviș- 
tilor berlinezi va prezenta următorii f de la primul și pînă la ultimul kilo- 
boxeri: Grunau (muscă), Paser, Lan---metru stabilind ultimele detalii. Inte- 
tenschlog (ambii la categoria cocoș),--resant este faptul că organizatorii au 
Pilsker, Schsebzel (ambii la categoria 
pană), Kiinze (semimijlocie), Noack"căldură.
(mijlocie mică), Frank 
Witkowski (semigrea), 
(grea).

• STADIOANELE PE CARE SE VOR FACE SOSIRILE 
IN PRIMELE ETAPE • PROIECTUL DE TRASEU PENTRU 
PRIMA ETAPA (CIRCUIT) 9 PISTARZII CARE VOR EVOLUA 
PE STADIOANE ÎNAINTEA SOSIRII CARAVANEI 9 AMĂ

NUNTE IN LEGĂTURA CU FORMAȚIA SUEDEZĂ.
încheia cursa pe stadionul Tineretului, 
la Sibiu (etapa a III-a) pe stadionul 
C.S.M., la Hunedoara (etapa a IV-a) 
pe stadionul „Corvinui", la Timișoara 
(etapa a V-a) pe stadionul C.F.R., 
la Oradea (etapa a Vl-a) pe stadionul 
„Libertatea", la Cluj (etapa a Vil-a) 
pe stadionul „Gheorglie Gheorghiu- 
Dej“. In cursul zilei de astăzi 
fi stabilite și celelalte stadioane 
care vor fi înregistrate sosirile.

Organizatorii „Turului ciclist
P. Romîne", ediția 1960, au făcut

Pregătirile pentru .Turul ciclist al

zentanți ai sportului cu pedale din 
tara noastră concurează în probele

Roma. O activitate deosebit de intensă 
desfășoară comisia de organizare a 

Witkowski. ^întrecerilor. Reprezentanți ai acestei 
^comisii au verificat din nou traseul

vor
pe

al
R.

Virgil (Dinamo), 
(C.C.A). Probele de 
cursă italiană, 
urmărire pe echipe.

La redacție am primit noi știri des
pre echipa reprezentativă a Suediei 
care va participa la Tur. Delegația 
este compusă din alergătorii Bengt 
Ekblom (29 ani), Rolf Hiller (26 ani), 
Erik Dickman (26 ani), Rune Nilsson 
(29 ani) și Ove Nilsson (J9 ani). 
Antrenorul echipei este Lennart Asp- 
holm, iar conducător Bengt Nordgren. 
Cel mai bun om al formației este 
socotit Bengt Ekblom — alergător cU 
experiență care a participat la nume
roase competiții internaționale. Ciclis
mul suedez a repurtat anul acesta o 
serie de succese în competiții de am
ploare cum sînt: „Cursa Păcii", „Tu-

Mihai Vidraru 
concurs: viteză, 

eliminare, semifond,

A. Farcaș, Gh. 
I. Ferentz, astfel 
următoarea- înfă- 
Ambruș, cocoș: 

Farcaș, semiușoa-

Au fost stabilite
'fost întâmpinați pe traseu cu deosebită 

sta- 
(mijlocie),"dioanele pe care se vor face sosi- 

Motzkas--rile în primele etape. Astfel, la Ora- 
Țșul Stalin (etapa a II-a) cicliștii vor

Campionatul republican feminin
începe mnne

și antrenori din 
plus, au putut 

toate problemele

Mîinc, în trei orașe (București, Ti
mișoara și Oradea) se vor disputa 
primele jocuri din cadrul celei dinții 
ediții a campionatului republican fe
minin de handbal în 7. Cele 10 echipe 
participante și-au încheiat la această 
oră pregătirile, începute cu mult timp 
în urmă. Astăzi ele nu mai așteaptă 
decît semnalul de începere.

Discutând despre această întrecere, 
nu ne vom mai referi la pregătiri, ci 
la unele chestiuni legate de asigura
rea bunei desfășurări a partidelor. In 
această privință este bine ca atît cît 
permite vremea, jocurile să fie orga
nizate în nocturnă, cum se procedează 
la Tg. Mureș. Astfel se asigură un 
cadru frumos de desfășurare și în 
plus se dă posibilitatea unui număr 
cît mai mare de oameni ai muncii 
să asiste la aceste jocuri. Un rol deo
sebit în buna desfășurare a meciurilor 
de handbal în 7 îl au arbitrii. Zilele 
acețstea ei au participat la o consfă- 
tuihr pe {ară organizată de federația 
de specialitate prin colegiul de arbitri, 
consfătuire care a avut drept prin
cipal scop uniformizarea aplicării re
gulamentului. Ei au ascultat cu acest 
prilej o serie de comentarii făcute de

cei mai buni arbitri 
țara noastră și. în 
discuta în amănunt 
legate de ridicarea arbitrajelor la un 
nivel superior. Iată dar că avem toate 
motivele să cerem arbitrilor ca în ca
drul viitorului campionat să contribuie 
efectiv la popularizarea acestui frumos 
sport, prin prestarea unor arbitraje 
superioare.

In încheiere cîteva cuvinte despre

primele jocurL Dintre cele 5 meciuri 
programate mîine, cel de la Timișoara, 
dintre Știința și G. S. Tg. Mureș se 
anunță cel mai echilibrat. Ambele for
mații practică un joc rapid, finalizînd 
spectaculos atît de la semicerc cît și 
de la distanță. Jocuri la fel de echi
librate sînt C.S.S. Banatul — Trac
torul Orașul Stalin și, într-o oarecare 
măsură. Știința București — G.S.M. 
Sibiu.

0 CONCLUZIE ÎMBUCURĂTOARE PRIVIND
VALOAREA HANDBALULUI NOSTRU FEMININ

Programul 
campionatului feminin 

categoria A (II)
ETAPA A

DUMINICA 16 OCTOMBRIE

VIII-A :

Oradea: C.S.O. — Tractorul Or.
Stalin
București: Progresul —• C.S.M.
Sibiu
București: Știința — Record Mediaș
Timișoara : C.S.S. Banatul -- C.S.
Tg. Mureș
Timișoara : Știința — Rapid Bucu-
rești

ETAPA A IX:

DUMINICA 23 OCTOMBRIE 
București: Rapid — C.S. Oradea 
Mediaș: Record — Știința Timi
șoara j
Tg. Mureș: C. S. Tg. M. — Știința 
București
Sibiu j C.S.M.
Timișoara
Or. Stalin; Tractorul — Progresul 
București

C.S.S; Banatul

LOCAȚIUNE DE BILETE
lîjf.ii,.

• Biletele pentru jocul de fotbal 
C.C.A.—Progresul dotat cu „Cupa zia
rului ' Scînteia" s-au pus în vînzare 
la casele obișnuite.

• Biletele pentru meciul de box 
Dinamo București—Dynamo Berlin se 
găsesc la casele stadionului Dinamo, 
la Pronosport (Cal. Victoriei) și la 
casa specială din str. 1. Vidu,

Turneul internațional feminin de 
handbal în 7 de la Tg. Mureș poate 
fi socotit drept una din cele mai 
reușite competiții internaționale care 
s-au desfășurat la acest sport în țara 
noastră. Munca neobosită a activiș
tilor sportivi din Tg. Mureș și va
loarea ridicată a echipelor participan
te au contribuit în mod direct ca a- 
ceastă întrecere internațională să se 
încheie cu succes.

întrecerea dotată cu 
rării" a fost importantă însă și din 
punct de vedere al confruntării va
lorii handbalului feminin în 7 din 
țara noastră pe plan internațional. 
La startul competiției s-au prezentat 
echipe bine pregătite din R.S. Ceho
slovacă, R.P. Polonă și R.P. Ungară, 
țări unde — după cum se știe — 
handbalul în 7 feminin cunoaște o 
frumoasă dezvoltare. Noi ara fost re
prezentări de tînăra echipă din Tg. 
Mureș. Intr-o astfel de companie fi
rește că O.S. Tg. Mureș nu avea 
șanse de a cîștiga trofeul pus în joc. 
Și totuși nu a lipsit mult, ca la suc
cesul organizatoric și propagandistic 
C.S. Tg. Mureș să adauge și unul 
sportiv, prin cucerirea primului loc. 
In cea de a doua etapă, C.S. Tg. 
Mureș a întâlnit formația A.Z.S, Ka
towice, care în primul joc pierduse 
cu 2—8 în fața redutabilei echipe 
Start Bratislava. Handbalistele din 
Tg. Mureș au condus chiar dîn pri
mul minut, dar apoi — liiînd jocul 
prea ușor — au ratat zeci de ocazii 
și au fost egalate la sfîrșitul primei 
reprize. După pauză s-a văzift clar 
că evoluția echipei G.S. Tg. Mureș a 
fost influențată de nervozitate și că 
— în aceste condiții — nu putea 
marca, echipa poloneză a.părîhdu-se 
excepțional. Și meciul s-a încheiat, 
spre surprinderea generală, cu victo
ria echipei A.Z.S., G.S._ Tg. Mureș
pierzînd astfel orice șansă de a ocu
pa primul loc.

Ce se desprinde de ’aci ? Gă echi
pele noastre feminine de handbal în 
7 practică un joc modern, cu care 
pot obține rezultase bune. Unora din
tre ele însă le lipsește experiența jo
curilor internaționale (cum a fost 
cazul cu C.S. Tg. Mureș). Cu toate 
aceslea, este clar că în privința aceas
ta ne aflăm pe drumul bun. lată, de

„Cupa Etibe-

altfel, o dovadă în plus. Turneul ful
ger, organizat în ziua de 24 august 
la Reghin a luat sfîrșit cu victoria 
clară a echipei din Tg. Mureș. Cu 
acest prilej s-au înregistrat urmă
toarele rezultate: O.S. Tg. Mureș— 
Start Bratislava 8—2 (2—0), A.Z.S. 
Katowice—Poștaș Budapesta 4—3 
(2—1), G.S. Tg. Mureș-A.Z.S. Ka
towice 7—1 (4—0), Poștaș Budapes
ta—Start Bratislava 1 — 1 (1— 0), 
Start Bratislava—A.Z.S. Katowice 
2—0 (1—0), C-S. Tg. Mureș—Pastas 
Budapesta 3—3 (0—1). Clasamentul: 
1. C.S. Tg. Mureș 5 p.; Start Bra
tislava 3 p.; 3.. Poștaș Budapesta 2 
p.; 4. A.Z.S. Katowice 2 p.

Deci, cea mai importantă concluzie 
legată de desfășurarea turneului inter
național de la Tg. Mureș este aceea 
a progresului continuu pe eare-1 face 
handbalul feminin în 7 din țara noa
stră. Acest lucru însă nu trebuie să 
însemne un motiv de înfumurare pen
tru antrenori și jucătoare, ci dimpo
trivă un îndemn la muncă pentru a 
realiza în handbalul în 7 ceea ce 
am realizat la cel în 11. Posibilități 
— după cum se vede — sînt 1

c. a.

Ion Cosrna (purtătorul tricoului galben în ediția pe anul 1959 a
- — — — - conduce plutonul fruntaș

Foto : B. Ciobanii

rul Tunisiei", întrecerile din Anglia și 
R. D. Germană etc. Rutierii suedezi 
participă pentru prima oară la o com
petiție de ciclism în țara noastră și
— după cum ne-a comunicat telefonic 
federația de specialitate din Suedia
— alergătorii sînt nerăbdători sa ne 
viziteze țara, să ia contact cu sportivii 
noștri.

In numerele viitoare ale ziarului 
nostru vom prezenta și formațiile 
Belgiei, R. D. Germane, R.P.F. Iu
goslavia, R. P. Ungare și R. P. Bul
garia. De asemenea vom da noi 
amănunte privind pregătirea alergăto
rilor romîni 
organizare.

ciclist al R. P. Romine")

mai multe proiecte pentru traseul pri
mei etape, pe circuit, care va avea 
loc la 11 septembrie în Capitală. Gel 
mai interesant ni se pare următorul. 
Piața Scînteii — Arcul de Triumf — 
Bufet — Arcul de Triumf — Piața 
Stalin — Arcul de Triumf — Piața 
Scînteii. Acest traseu măsoară apro
ximativ 4000 m.

Așa cum am mai anunțat înaintea 
sosirii cicliștilor pe stadioane vor avea 
loc întreceri de ciclism pe pistă la 
care își vor da concursul cei mai 
valoroși alergători din țara noastră. 
A fost fixat lotul de pistarzi care va 
participa la aceste probe: maeștrii 
sportului Ion Ioniță (Voința), Vasile 
Oprea (C.C.A.) și alergătorii Petre 
Tache (Dinamo), Constantin Voicu 
(C.C.A.), Dumitru Stan (C.C.A.), Eu
gen Bărbii lescu (Dinamo), lordaclie

„T urului

și vești de la comisia de

Circuitul regiunii Stalin
TIRNAVEN1 (prin telefon). Joi după- 

amiază 42 de alergători au luat star
tul în cea de a IX-a ediție a circuitu
lui ciclist al regiunii Stalin — cursa 
ziarului „Drum nou".. Prima etapă Or. 
Stalin-Fâgăraș-Sibiu (144 km) a fost 
cîștigată de Silviu Duță (C.C.A.) 
timp: 3 h 47:25. In același timp cu 
învingătorul au sosit G. Moiceanu 
(Victoria), I. Angelescu (Voința Plo
iești), Gh. Văsîi (Voința Ploiești) iar 
la 2 sec. C. Istrate (Voința Buc.). Pe 
echipe, etapa a revenit formației Vo
ința Ploiești. Medie orară: 37,990 km.

Etapa a doua s-a desfășurat pe ruta 
Sibiu-Apold-Sibiu-Mediaș-Tîrnăveni (128 
km). La capătul etapei a sosit primul 
C. Baciu (Victoria) cronometrat cu 3 
h 27:57. El a fost urmat în același

timp de I. Stoica (C.C.A.), C. Burtea 
(Voința Ploiești), W. Heget (Olimpia 
Or. Stalin), Gh. Văsîi (Voința Plo
iești) și C. Moiceanu (Victoria).

Clasament general individual după 
două etape: 1. C. Moiceanu 7 h 15:22, 
2. Gh. Văsîi (același timp), 3. C. Ba
ciu 7 h 15:35, 4. I. Stoica, 5. C. Bur
tea, 6. W. Heget, toți în același timp 
cu G. Baciit Clasament pe echipe: 
1. Victoria 21 h 49:53, 2. Voința Plo
iești 21 h 51:32, 3. C.C.A. 21 h 56:58. 
Azi se desfășoară etapa a Hl-a Tîr- 
năveni-Mediaș-Sibiti, iar duminică ul
tima etapă Sibiu-Or. Stalin cu sosirea 
pe stadionul Tractorul în jurul orei 16.

6. GRUIA și
GH. M1ZGAREANU — coresp.

A treia etapă a Alpiniadei de vară s-a bucurat de un frumos succes
Cea de a III-a etapă a Alpiniadei 

de vară, organizată de consiliul re
gional U.C.F.S. Stalin, s-a bucurat 
de un frumos succes.

Cuvinte de laudă se cuvin asociații
lor sportive Torpedo (care a adus la 
start 22 alpiniști), Corvinui Hunedoa
ra (cu 16 alpiniști), Mătasea roșie 
Cisnădie, C. O. Orașul Stalin și Celu
loza Zărnești (cu cîte 10 sportivi fie
care) și Metalul Cluj (cu 9 alpiniști). 
După cum se vede, pentru prima oară 
au apărut anul acesta ia startul unei 
acțiuni și alpiniști din Cluj.

Dintre traseele efectuate în Piatra 
Craiului se remarcă traseul „Floarea 
Republicii" (gr. V Bl escaladat de H. 
Truech, C. Mătușei, „Traseul Izvorului"

(gr. V A) efectuat de Gh. Crăciun șt 
Gh. Betar, și „Umărul din Padina 
Popii" (gr. V A) escaladat de V. Gar
ner și R. Gages, toți de la Torpedo. 
Alpiniștii de la Celuloza Zărnești, 
printre care Traian Flucuș, Ștefan Bur- 
zea. Val. Crăciun și Ion Băncilă au 
escaladat, în două echipe, „Traseul în
trerupt," (gr. IV B), iar cei de la Vo- 
infa Sibiu (Horst Hannisch și Q. 
Wachsma) au urcat traseul „Floare 
de Colț" ' ...... ..................................
Celuloza 
sura de 
sînt Ion
Cristea și Nicolae Lucut (C. O.
Stalin) au escaladat „Umărul din Pa
dina Popii", traseu de gradul V. A. De

(gr. V B). ARi alpiniști de la 
Zărnești au escaladat „Fi- 

Cristal" (gr. V A). Aceștia 
Coleș și Ion Lolu. Emilian 
............................  ~ Or.

asemenea, două echipe de începători 
de la C. O. Orașul Stalin au realizat 
o frumoasă performantă eiectuînd 
„Traseul frontal" de gradul IV A.

La Cheile Turzii, E. Wrobel și C. 
Boghea de la Mătasea roșie Cis- 
nădie au escaladat „Colțul crăpat" de 
gradul V A. Același traseu l-au escai 
ladat și alpiniștii ae la Metalul Cluj;

Șase echipe de la Corvinui Hunei 
doara au urcat ceasta sudică din 
Cheile Roșia (gr. IV A), în timp ce 
o echipă de la C.F.R. Petroșani a efec< 
tuat traseul „Hornul din tancul Ro
șiei" de gradul III A.
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MIHAI DANESCU
de motocros din

La începutul acestei 
săptămîni s-a desfășurat 
în R. P. Bulgaria (în 
jurul vîrfului Stoletov 
din munții Balcani — 
cel mai înalt vîrf al tre
cătorii Șipca) un con
curs internațional de mo
tocros la care au parti
cipat alergători din Uniu
nea Sovietică, R. P. Ro- 
mînă și R. P. Bulgaria, 
întrecerile s-au bucurat 
de un interes deosebit 
fiind urmărite de peste 
100.000 spectatori.

Sportivii romîni au rea- 
ârzat cu acest prilej pri
mul succes internațional 
la motocros! Mihai Dă- 
nescu a obținut victoria 
la categoria 175 cmc în- 
trecînd 20 de concurenți. 
Succesul sportivului ro- 
mîn a fost apreciat în 
mod deosebit de către 
tehnicienii prezenți la 
concurs. De altfel aceas
tă victorie — realizată 
în compania excelenților 
alergători sovietici și a 
motocrosiști'lor bulgari — 
reprezintă o performanță 
deosebit de valoroasă. 
Mihai Dănescu — unul 
dintre cei mai buni aler
gători din țara noastră — și-a 
înscris în palmares, datorită ex- 
ce'entei sale pregătiri, a voinței și 
dîrzeniei cu care luptă în întreceri, o 
victorie internațională de prestigiu. 
Acest prim succes trebuie să consti
tuie un puternic stimulent pentru aler
gătorii noștri. lEl au ajuns la o anu- 
mită maturitate sportivă în această 
probă și au posibilitatea să atace cu 
succes primele locuri în întrecerile 
internaționale. Performanțe bune au 
mai realizat Traian Macarie, Vasile 
Szabo și Hugo Sitzler

Iată rezultatele tehnice: 125 cmc:
1. B. Panfiorov (U.R.S.S.) a parcurs 
10 ture în 41:42,0; 175 cmc: 1.
MI HAT DĂNESCU — a parcurs 10 
ture în 40:33,0;... 3 .Traian Macarie; 
...6. Tudor Popa ; 7. Iosif Popa; 
250 cmc: I. Ristenici (U.R.S.S.) a 
parcurs 10 ture în 37:57,0;... 5. Va- 

Cucerind 
Dăneseu

CICLISM

Proba de 1000 m cu start de pe loc,
desfășurată vineri seară, a fost cîști- 
gată de italianul Sânte Gaiardoni. El 
a înregistrat timpul de 1:07,27 (se cro
nometrează la sutimi de secundă) 
— nou record mondial (medie orară 
53,493 km). Reprezentantul nostru Ion 
Ioniță a realizat timpul de 1:10,91 
(nou record R.P.R.) ocupînd locul 12.

CAIAC — CANOE

CAIAC. — In recalificările de vi
neri după-amiază, formația noastră 
de ștafetă 4x500 m a ocupat locul I 
în seria 1 cu timpul de 7:58,6, înain
tea Finlandei (8:09,0) și astfel a ob
ținut dreptul de a concura în semi
finale sîmbătă după-amiază. In ce
lelalte serii de recalificare s-aiî obți
nut rezultatele: seria I: 1. Italia 8:06;
2. Australia 8:13; seria a Il-a: 1. Da
nemarca 7:58; 2. Polonia 7:59,6.

Semifinalele se trag în trei serii 
de cîte patru echipe. In finală se vor 
califica două echipe din fiecare serie. 
Echipa noastră va concură în semifi
nale alături de Anglia și Austria.

La caiac dublu fete, echipajul nos: 
tru Szekely—Lipalit a ocupat în ca
lificări locul 4 cu timpul de 2:04,3, 
după Polonia (2:01,0), Danemarca 
(2:03,9) și Cehoslovacia (2:04,2). 
Sîmbătă, echipajul romîn ia parte în 
recalificări alături de Italia, Austra
lia, S.U.A. și Austria.

La caiac dublu băieți, rezultatele 
în seria I — recalificări — au fost: 
1. U.R.S.S. 3:45,3; 2. Romînia (Ni- 
coară—Ivanov) 3:50,0; 3. Austria

învingător in concursul internațional
R. P. Bulgaria

primul loc la proba de 175 cmc, Mihai 
a dovedit încă o dată valoarea motocro-

sișlilor romîni

sile Szabo;... 9. Gh. Voiculescu ; 350 
cmc: I. A. Dejenov (U.R.S.S.) a 
parcurs 10 ture în 37:38,0 ; 500 cmc : 
1. S. Cibrikov (R.P. Bulgaria) a par
curs 10 ture în 36:39,0;... 5. Hugo 
Sitzler.

BOXERII SELECȚIONATEI ORAȘULUI CHIȘINĂU 
DIN NOU ÎNVINGĂTORI LA IAȘI

IAȘI 26 (prin telefon). Terenul 
Voința a găzduit o nouă întîlnire 
între echipa selecționată a regiunii 
Iași și cea a orașului Chișinău (R.S.S. 
Moldovenească). Și de data aceasta 
oaspeții au obținut victoria cu scorul 
de 8-6. REZULTATE TEHNICE: V. 
Piața (C) b.p. P. Botez (1); E. Iliescu

Prin telefon de la
3:53.0. In semifinalele de sîmbătă, 
caiaciștii romîni se vor întrece cu O- 
landa, Spania, Ungaria și Belgia.

CANOE. — La proba de simplu, 
L. Rotman mai are de tras, pentru a 
ajunge în finală, sîmbătă după-amia
ză în semifinală, alături de maghia
rul Party, danezul Cristianscn și aus
tralianul Power.

NATAȚIE

200 m bras bărbați — Seria I : 1. 
Mulliken (S.U.A.) 2:38,0; 2. Proko
penko (U.R.S.S.) 2:39,2; Seria a Il-a: 
1. Golovcenko (U.R.S.S.) 2:41,0; 2. 
Perisic (fug.' 2:41,1; 3. Walkden
(Ang.) 2:41,5; 4. Mitrofan (R.P.R.) 
2:41,8. Seria a.III-a: 1. Mensonides 
(Ol.) 2:39,0; 2. Lazzari (It.) 2:41,2; 
Seria a IV-a: I. Măsuda (Jap.) 
2:41,2; 2 Gathercole (Australia)
2:41,7; Seria a V-a : 1. Hait (S.U.A.) 
2:40,8; 2. Heninger (Ger.) 2:40,8; 
Seria a Vl-a : Osaki (Jap.) 2:39,1.

POLO
Italia — Japonia 8—1 (2—1).

Olanda-Australia 5—3; R.P.U. con
ducea în meciul cu S.U.A. cu 7—2, 
iar Germania în meciul cu Brazilia cu 
3—1.

LUPTE
In cadrul categoriei 73 kg, repre

zentantul nostru V. Btdarca a termi
nat la egalitate cu K. Todorov (R. P.

Voleibalistele de la Rapid 
învingătoare in R-S. Cehoslovacă

PRAGA, (Agerpres). — în conti
nuarea turneului pe care-1 întreprinde 
în R. S. Oehoslovacă echipa feminină 
de volei Rapid București a susținut 
la Jablonek un meci în compania echi
pei Jiskra. Voleibalistele române au 
terminat învingătoare cu scorul de 
3—0.

CONCURSUL INTERNATIONAL 
DE TENIS DE LA MOSCOVA
MOSCOVA, 26 (prin telefon). — 

Joi și vineri au continuat întrecerile 
din cadrul turneului internațional de 

•tenis! Dintre rezultatele mai importan
ce menționăm următoarele: simplu 
bărbați, sferturi de finală: Katona 
(R. P. U.) — Mei Fit ci (R. P. Chi
neză) 4—6, 11—9, 6—3, Gasiorek 
(R.P.P.)—Vizirii (R.P.R.) 6—3, 8—6, 
Ciu Ciun hua (R. P. Chineză) — 
Radzio (R.P.P.) 6—3, 6—3, Gulyas 
(R.P.U.) — Țiriac (R. P. R.) 6-4, 
6—3. Un meci foarte frumos. Tenis- 
menibl maghiar a fost superior în lo
viturile de atac foarte puternice. Se
mifinale : Katona—Gasiorek 4—6,
6—1, 6—4, 6—2, Gulyas—Ciu Ciun 
hua 4—6, 6—2, 6-3, 3-6, 8-6;
simplu femei, semifinale: Dmitrieva 
(U.R.S.S.)—Brozsman (R.P.U.) 6—1, 
3—6, 6—3, Elgrova (R.S.G.)—Johan
nes (R.D.Q.) 6—4, 6—3; dublu băr
bați: sferturi de finală: Renavand, 
Viron (Franța) — Gasiorek, Piatek 
(R.P.P.) 2—6, 7—5, 6-2, Mozer,
Lihaciov (U. R. S. S.)—Țiriac, Viziru 
(R.P.R.) 6—2, 6—3, Mei Fu ci, Ciu 
Ciun hua (R.P. Chineză)—Leyus, Par- 
mas (U.R.S.S.) 10—8, 6—4. Con
cursul continuă.

(1) b.p. V. Prinț (C); C. Calenciuc 
(I) b.p. M. Stepanov (C); Kuznețov 
(C) b.p. V. Maftei (I); Gh. Vieru (I) 
meci nul cu V. Taranenco (C); T. 
Crîngașu (I) meci nul cu P. Lusevski 
(C); V. Sitnikov (C) b.k.l Gr. Ve- 
repceanu (I).

P. GODREA-coresp. reg.

trimișii noștri speciali
Bulgaria). La cat. 67 kg Gheorghe Du
mitru a pierdut la puncte în fața iugo
slavului Martinovich In limitele cate
goriei 79 kg, I. Țărami a întrecut prin 
tuș pe japonezul Aomi. La ora cînl 
telefonăm, se dispută ultimul meci al 
serii între Gh. Popovici și Ishikura 
(Japonia), în cadrul categoriei 87 kg.

PENTATLON MODERN
Proba de călărie din cadrul con

cursului de pentatlon modern, desfă
șurată pe un traseu dificil de 4.700 ni, 
a revenit sportivului mexican Sergio 
Escobedo, care a executat parcursul 
în 7:41,0 tolalizînd 1.237 p. Pe locu
rile următoare s-au clasat: 2. George 
Lambert (S.U.A.) 1.165 p; 3. L’tis 
Fernand Riera (Argentina) 1.153 p;
4. Erhard Minder (Elveția) 1-141 p;
5. Nikolai Tatarinov (U.R.S.S.) 1.138 
p; 6. Raul Bauza (Argentina) 1.135 
p; 7. Christian Beauvailet (Franța) 
1.135 p. întrecerea pe echipe a reve 
nit formației Mexicului, urmată de cea 
a Argentinei și R. P. Polone.

Astăzi se desfășoară proba de spadă 
la care participă 60 de concurenți.

BASCHET
In cadrul primelor întîlniri din sfer

turile de finală ale turneului de bas
chet s-au înregistrat următoarele re
zultate : R. P. Ungară — Japonia 
93—66 (48—28) ; R. P. Polonă — Fi- 
lipine 86—68 (44—31) ; U.R.S.S. — 
'Mexic 66—49; R.P.F. Iugoslavia — 
R. P. Bulgaria 67—62; R. S. Ceho
slovacă — Franța 56—53 (26—22) ;

Echipa feminină de baschet a R. P. Romine a întrecut 
selecționata de tineret a R. P. Chineze cu 44-43

Celelalte rezultate înregistrate in turneul echipelor chineze

In continuarea turneului pe care-1 
întreprinde în țara noastră, reprezen
tativa masculină de tineret a R. P. 
Chineze a jucat marți și miercuri la 
Cluj. In prima zi ea a întîlnit echipa 
reprezentativă B a țării noastre de 
care a fost întrecută cu scorul de 
74—69 (36—39). Baschetbaliștii romîni 
au avut o comportare frumoasă, rea- 
ljzînd o victorie prețioasă. Miercuri, 
oaspeții au jucat cu selecționata de 
tineret a țării pe care au învins-o cu 
68—49 (35—15).

Echipa feminină de tineret a R. P. 
Chineze a jucat marți la Sibiu cu se
lecționata regiunii Stalin. Deoarece 
comisia regională de specialitate nu 
s-a îngrijit de selecționarea și pregă
tirea temeinică a reprezentativei, 
aceasta a avut o comportare sub orice 
critică, pierzînd în fața oaspetelor cu 
scorul de 19—72 (4—22). Corespon
denții noștri M. Vlădoianu și O. Pi
tarii! ne-au relatat că selecționata re
giunii Stalin, alcătuită din jucătoare 
de la Voința Orașul Stalin și Dinamo 
Sibiu, nu a făcut nici un antrenament 
comun.

FOTBAL PE GLOB
PRIMELE JOCURI IN ANGLIA

De sîmbăta trecută echipele din 
prima ligă profesionistă engleză se 
află din nou în întrecere. Campiona
tul a debutat cu o serie de surprize, 
echipe cu veleități ca Manchester Uni
ted și West Bromwich Albion înregis-, 
trînd cîte două înfrîngeri. Iată rezul
tatele tehnice ale primelor două etape 
(sîmbătă și miercuri): Aston Villa — 
Chelsea 3—2, Bolton — Birmingham 
2—2. Burnley — Arsenal 3—2, Ful
ham — Cardiff 2—2, Leicester — 
Blackpool 1 — 1, Manchester U. — 
Blackburn 1—3, Nottingham — Man
chester C. 2—2, Preston — Newcastle 
2—3, Sheffield W. — West Bromwich 
1—0, Tottenham —, Everton 2—0, Wol
verhampton — West Ham 4—2; Ar
senal — Preston 1—0, Blackburn — 
Nottingham 4—1, Bolton — Wolver
hampton 0—2, Cardiff — Sheffield W. 
0—1, Chelsea — Leicester 1—3, Ever

S.U.A. — Italia 88—54 ( 42—17) ; Bra
zilia — Porto Rico 75-72 ( 33—35).

HOCHEI PE IARBA
Japonia — Polonia 2—1, Anglia — 

Spania 0—0.
HALTERE

In cursul zilei de ieri, la antrena
mentele efectuate de halterofilii ame
ricani au fost obținute două rezultate 
superioare recordurilor oficiale ale 
lumii. In cadrul categoriei cocoș, Char
les Vinci a obținut la stilul smuls 
110,500 kg., iar la totalul celor trei 
stiluri 353 kg. Acest din urmă rezul
tat întrece cu 8 kg actualul record 
mondial. La categoria pană, Isaac 
Berger a ameliorat cu 5 kg propriul 
său record, aruneînd 152,500 kg. Bi
neînțeles că performanțele nu pot fi 
omologate.

FOTBAL
Alte rezultate din prima etapă a 

turneului final. Iugoslavia—R.A.U. 6-1 
(3-0) și Bulgaria—Turcia 3-0 (2-0) 
în grupa I; Italia—Taivan 4-1 (1-9) 
și Brazilia—Marea Britanie 4-3 (1-0) 
în grupa a H-a; Danemarca—Argen
tina 3-2 (1-1) în grupa a III-a; Fran
ța—Peru 2-1 J0-1) în grupa a IV-a.

ATLETISM
Cu prilejul ședinței de ieri dimineața 

a Consiliului Federației internaționale 
de atletism (I.A.A.F.) a fost omologat 
recordul mondial pe 100 m. obținut de 
atletul Armin Hary (R. F. Germană) 
la 21 iunie, la Ziirich. După cum se 
știe, Hary a alergat distanța în 10,0.

Joi, oaspetele au jucat la Tg. Mureș 
cu reprezentativa R. P. Romîne, care 
a realizat o victorie la limită: 44—43 
(26—21). După cum ne-au transmis 
corespondenții noștri V. Kadar și I. 
Păuș, meciul a fost viu disputat. Echipa 
romîriă a condus în permanență. în 

■ ultimul minut scorii! era 44—40, dar 
oaspetele au avut o puternică revenire 
apropiindu-se pînă la un punct.

★
ORADEA, 26 (prin telefon). Net 

superioară reprezentativa masculină de 
tineret a RP. Chineze a întrecut se
lecționata orașului cu scorul de 74-56 
(32-31). I. GHIȘA-coresp. reg.

TG. MUREȘ, 26 (prin telefon). 
După o partidă viu disputată, repre
zentativa feminină a R.P. Romîne a 
învins echipa de tineret a R. P. Chi
neze cu 46-43 (19-18). V. KADAR*  
coresp. reg-

★
Oaspeții chinezi își continuă tur. 

neul jucind mîine la Craiova (băieții) 
și la Oradea (fetele) cu selecționatele 
locale.

ton — Manchester U. 0—4, Mauches^ 
ter C. — Burnley 0—1, Newcastle — 
Fulham 7—2, West Bromwich — Bir
mingham 1—2. în clasament conduc 
Blackburn, Wolverhampton, Newcastle, 
Burnley și Sheffield Wednesday, fie
care cu cite 4 puncte.

START SI IN CAMPIONATUL 
FRANCEZ

Prima etapă a campionatului Fran
ței, ediția 1960—1961, a avut loc du
minica trecută. Iată rezultatele tehnice 
înregistrate: Reims — Lyon 2—0, 
Sedan — Stade Francais 4—0, Troyes
— Valenciennes 0—2, Lens — Monaco 
0—1, Rennes — Toulouse 3—2, Racing
— Le Havre 4—4, Rouen — Angers 
1—0, Saint Etienne — Nimes 2—1, 
Nice — Grenoble 4—2, Limoges — 
Nancy 0—0. Plutonul echipelor care 
au acumulat cîte două puncte -jjste 
condus de către Sedan, urmată de 
Reims, Valenciennes, Monaco, Rouen, 
Saint Etienne, Nice și Rennes.

DUKLA PRAGA, IN FRUNTE
In campionatul R. S. Cehoslovace 

au avut loc duminica trecută jocurile 
celei de a doua etape, care s-au în
cheiat cu următoarele rezultate: Banik 
Ostrava — Slovan Bratislava 2—1, 
Spartak Hradec Kralove — Ruda 
Hvezda Brno 1 — 1, Slovan Nitra — 
Dynamo Praga 3—1, Spartak Stalin
grad — Spartak Trnava 2—3, Tatran 
Preșov — Jednota Trencin 1—1, Dukla 
Praga — Snop Kladno 2—1, Ruda 
Hvezda Bratislava — Spartak Soko- 
lovo 2—0. După două etape, în frun
tea clasamentului se află Dukla Praga, 
Ruda Hvezda Bratislava și Spartak 
Trnava cu cîte 4 puncte, urmate de 
Spartak Hradec Kralove și Slovan 
Nitra (3 p.) etc.

• Alte rezultate din prima etapă 
a campionatului austriac: Wacker — 
W.A.C. 1 — 1, Schwechat — Dornbirn 
2—1, Austria Salzburg — S.V.S. Linz

/ 1 — 1.
• In continuarea turneului pe care-1 

■ întreprinde în U.R.S.S. echipa brazi
liană Bahia a întîlnit la Tbilisi pe 
Dinamo. Fotbaliștii sovietici, jncînd 
excelent, au obținut victoria cu scorul 
de 4—0.

• In ultimul joc al competiției 
dotată cu „Cupa Atlanticului" repre
zentativa Argentinei a întrecut cu 4—0 
selecționata Uruguayului, cucerind ast
fel trofeul pus în joc.

* Meciul de atletism U.R.S.S.-Franta 
ț in septembrie 1961 la Paris
{ Pierre Ionelii, președintele Federa- 
? ției franceze de atletism a făcut o 
| declarație presei, anunțînd că a fost 
| în principiu . perfectată o întîlnire de 
| atletism U.R.S.S. — Franța pentru 
lanul viitor. Este vorba de o întîlnire 
|a reprezentativelor masculine ale celor 
{două țări, care va avea loc în sep- 
’tembrie 1961, la Paris.
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