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Delegația R.P.R. la sesiunea a XV-a 
a Adunării Generala a Organizației 

Națiunilor Unite
In conformitate cu Hotărirea Marii Adunări Naționale a R.P. Ro

mine, delegația R.P.R. la sesiunea a XV-a a Adunării Generale a Orga
nizației Națiunilor Unite va fi condusă de tovarășul GHEORGHE 
GHEORGHIU-DEJ.

Ca membri ai delegației au fost numiți tovarășii: ȘTEFAN 
VOITEC, LEONTE RAUTU, EDUARD MEZINCESCU, SILVIU BRU 
CAN.

Au fost numiți, de asemenea, membrii supleanți, consilierii și ex- 
perții delegației.

OAMENII MUNCII SPRIJINĂ CU ENTUZIASM yfor, argint, bronz și... garoafe roșii!

Dări de seamă ale deputaților din Marea Adunare Națională

al Comitetului regional 
al P.M.R., despre lucrările 

sesiuni a Marii Adunări

GALAȚI, 2. (Agerpres). —
în aula Institutului pedagogic din 

Galați a avut loc vineri după- 
V.niază o adunare a oamenilor 
nunei! care au ascultat o dare de 

seamă a tovarășului Radu Dulgheru, 
deputat în Marea Adunare Naționa
lă, membru al C.C. al P.M.R., prim- 
secretar 
Galați 
recentei 
Naționale.

Tov. Radu Dulgheru a arătat că 
amplul Raport prezentat în fața de- 
putaților de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej constituie o analiză 
profundă a marilor probleme inter
naționale actuale și totodată defi
nește clar poziția țării noastre în 
aceste probleme. Raportul a subliniat 
activitatea consecventă dusă de țara

Pentru triumful păcii și înțelegere între popoare
Raportul tovarășului Gheorghe 

Gheorghiu-Dej cu privire la situația 
internațională și politica externă a 
Republicii Populare Rotnîne, prezentat 
în cadrul sesiunii extraordinare a Ma
rii Adunări Naționale a R.P.R. a um
plut de bucurie inimile oamenilor mun
cii din patria noastră. Acest docu
ment, de o însemnătate covîrșitoare, 
'-orimă cum nu se poate mai fidel 
®V’ța arzătoare și hotărirea nestră- 

E,„.»iă a întregului nostru popor de 
a-și aduce o contribuție activă la tra
ducerea în viață a principiilor coexis
tenței pașnice, la lărgirea colaborării 
între toate țările lumii.

Ceea ce m-a impresionat profund 
din conținutul Raportului a fost și

Din toată inima, alături de înțeleaptă 
politică externă a partidului și guvernului nostru

începe și campionatul republican masculin de handbal In 7

noastră, împreună cu U.R.S.S. și ce
lelalte țări ale lagărului socialist, în 
vederea micșorării încordării 
naționale, pentru înfăptuirea 
mării. -Oamenii muncii din 
noastră consideră că Raportul 
cuțiile care au urmat în Marea A- 
dunare Națională oglindesc întruto- 
tul voința poporului romin, hotărî- 
rea sa fermă de a lupta și în viitor tărîrile 
pentru apărarea păcii în lume.

Cei prezenți la adunare au intîm- 
pinat cu puternice și îndelungi a- 
plauze cuvintele vorbitorului care a 
anunțat hotărîrile adoptate de orga
nul suprem al puterii noastre de 
stat.

Printre 
vîntul a

inter- 
dezar- 
patria 

și dis-

cel care au luat apoi cu- 
fost și maistrul Alexandru

faptul că partidul și guvernul nostru, 
în înțeleaptă politică de pace pe 
care o promovează alături de întreg 
lagărul socialist, în frunte cu Uniunea 
Sovietică, pune un accent deosebit pe 
educația tinerei generații, „bazată pe 
ideile coexistenței pașnice, de condam
narea spiritului militarist, a urii ra
siale și naționale și a oricăror forme 
de propagandă războinică". Sînt mîn- 
dru că toate aceste principii au devenit ‘ " .... .. . . .
din patria noastră, crescut și educat 
de

de mult caracteristice tineretului

partidul nostru iubit.

GHEORGHE PÎRCĂLĂBESCU
agronom Reg. G.F.R. București, 

maestru emerit al sportului

Această permanentă preocupare a 
partidului și guvernului pentru trium
ful ideilor păcii și a înțelegerii între 
popoare este caracteristică politicii ex
terne a țării noastre.

îmi manifest totala adeziune față 
de conținutul Raportului prezentat de 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
deplin convins de importanța acestui 
document, de justețea lui, mă anga
jez ca împreună cu întreg tineretul 
patriei noastre să militez activ pen
tru pace, bunul cel mai de preț al 
omenirii.

Ing. ANDREI RADULESCU
arbitru de fotbal

tată cu „Cupa Eliberării" la care au 
participat echipele Dinamo Or. Stalin, 
Tractorul Or. Stalin, Petrolul Teleajeu 
și Rapid Oradea. Victoria a revenit ti
nerei formații ploieștene care a arătat 
o foarte bună pregătire.

O dată cu prima etapă a campiona
tului masculin, la fete se vor disputa 
mîine jocurile celei de a doua etape. 
Cu acest prilej sînt programate două 
întîlniri foarte echilibrate: C.S. Tg. 
Mureș-Rapid București și C.S-M. Si- 
biu-Știința Timișoara. In afara aces- 
tor două jocuri, mîine mai au loc ur
mătoarele partide : Oradea : C.S.O.- 
Record Mediaș; Orașul Stalin : Trac- 
torul-Știința București; București : 
Progresul-CS.S. Banatiil Timișoara.

★
In primele zile ale lunii septembrie 

echipa budapestană Spartakus va în
treprinde un turneu în țara noastră. Cu 
acest prilej handbaliștii maghiari vor 
juca la 11 septembrie cu Voința Sighi
șoara și la 14 septembrie cu Voința 

Moghior de la Uzinele „Nicolae 
Cristea" care a spus: „Noi, lamina- 
torii, alături de întreaga muncitori
me gălățeană, sprijinim din toate pu
terile, prin munca noastră neobosită, 
politica înțeleaptă a partidului și gu
vernului care luptă pentru asigurarea 
bunei înțelegeri între state și a păcii 
în lume. Aprobăm din toată inima ho- 

Marii Adunări Naționale și 
sîntem convinși că delegația romînă 
la sesiunea O.N.U., în frunte cu tova
rășul Gh. Gheorghiu-Dej, va exprima 
cel mai bine în cadrul dezbaterilor in ] 
problema dezarmării cuvîntul hotărît I 
al poporului nostru pentru pace și în-* 1 
țelegere între popoare. Iar noi, aici,! 
vom căuta să întărim acest cuvînt. i 
obținînd de la laminoarele noastre 
producții din ce în ce mai mari, pen
tru a sprijini politica de pace a țării 
noastre."

Am citit cu deosebit interes Rapor
tul prezentat de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la sesiunea extraordi
nară a Marii Adunări Naționale, cu 
privire la situația internațională și po
litica externă a Republicii Populare 
Romîne.

M-a bucurat nespus de mult faptul 
că guvernul țării noastre a hotărît să 
propună printre altele înscrierea pe 
ordinea de zi a .apropiatei sesiuni a 
Organizației Națiunilor Unite a unui 
punct: „Acțiuni pe plan regional în 
vederea îmbunătățirii relațiilor de 
bună vecinătate dintre state europene, 
apirțtiund unor sisteme socia>l~politice 
diferite".

I-a sfirșitul aceste] săplămîni, îm
preună ou cea de a doua etapă a cam
pionatului republican feminin de hand
bal în 7, vor avea loc și primele par
tide din cadrul întrecerii echipelor 
knasculine. Spre deosebire de competi
ția rezervată formațiilor feminine, cam
pionatul masculin se dispută în două 
serii de cîte 8 echipe. Prima etapă pro
gramează următoarele partide : SERIA
I ; București : C.C.A.-Știința Galați ; 
Rapid-Dinamo Bacău ; Ploiești : Petro
lul Teleajen-Știința București ; Iași : 
C.S.M.S.-Dinamo București ; SERIA a 
Il-a : Or. Stalin : Dinamo-Rapid Ora
dea ; Craiova : Știința-Știința Timișoa
ra ; Timișoara : Tehnometal-Știința 
Petroșani ; Tg. Mureș : Dinamo-Voința 
Sibiu.

Pregătirile în vederea inaugurării 
campionatului masculin s-au desfășurat 
cu intensitate în ultimul timp. Astfel, 
dună cum am anunțat, la Iași a avut 
loc un frumos turneu, iar recent s-a 
disputat la Orașul Stalin o întrecere do

„Omenirea este din ce în ce mai con
știentă — a spus președintele Tribu
nalului regional Galați, Constantin 
Morărescu — de urmările îngrozitoare 
pe care le-ar avea un război purtat in 
condițiile armamentului modern. De 
aceea ne exprimăm speranța că, în 
dezbaterile care vor avea loc la O.N.U. 
în problema dezarmării, judecata să
nătoasă va triumfa și forțele păcii, 
care sînt mai puternice decît cele ale 
războiului, vor cîștiga o nouă victorie, 
făcînd pași inainte pe drumul înlătu
rării pericolului unui nou război."

Start în al 42-lea campionat de fotbal al țării
• Mîine primele jocuri în categoria A și B • în București, cuplaj pe „23 August" : 

Dinamo —< U.T.A. și Progresul — Steagul Roșu

Vă mai aduceți aminte ? Este lovitura liberă executată cu precizie de 
Petschovski peste din care V.T.A. a egalat în nun. 88 prin Țîrlea,
„infiltrat" între apărătorii dinamovișli... taxă din meciul Dinamo-V.Tji. 

(2—2) din returul campionatului trecutSibiu. Echipa Spartakus Budapesta 
este una din cele mai puternice for
mații maghiare de handbal în 7.

★
Mîine, în Capitală, va avea loc pri

mul cuplaj în nocturnă la handbal în 
7. Cele trei partide programate de 
campionatele republicane se vor dispu
ta pe terenul clubului Progresul din 
str- dr. Staicovici după următorul pro
gram : ora 18: Ra.pid București- Di
namo Bacău (m); ora 19,15: C.C.A- 
Știința Galați (m); ora 20,30: Pro
gresul București-C.S.S. Banatul Timi
șoara (f).

★
Incepîrid de astăzi la Orașul Stalin 

se desfășoară turneul de calificare 
pentru campionatul republican mascu
lin de handbal în 11- Programul va 
suferi probabil unele modificări, de
oarece una din formațiile participante 
(Știința Galați) a anunțat că nu mai 
se prezintă, urmînd să joace doar în 
campionatul de handbal în 7,

ROMA 2. Niciodată în drumul 
devenit atît de familiar, de la Coli
seum spre Basilica di Masenzio n-am 
fost însoțiți de atîta lume. Pentru 
public programul promitea un spec
tacol sportiv atractiv. Pentru noi. 
mai mult!... In seara aceea aveam 
să trăim multe clipe de neuitat, să 
încercăm tot atîtea emoții, dar și o 
imensă bucurie. Și cîte nu aveam să 
cunoaștem, lucruri și fapte pe care 
nu le întîlnești în cronici, nu le cu
prind tabelele de rezultate.

UN STRĂLUCIT BILANȚ AL 
LUPTĂTORILOR NOȘTRI

Tirziu, după miezul nopții, cînd 
tribunele de la Basilica di Masenzio 
au rămas goale, făceam și noi cîteva 
statistici, completam programe cu re
zultate tehnice și ne bucuram alături 
de cei care, măsurindu-și forțele în 
condiții neobișnuit de grele, au lup
tat cu un înalt patriotism, cu o vo
ință și o dîrzenie demne de admirat. 
De-a lungul acestui greu și obositor 
turneu, luptătorii romîni au terminat 
victorioși în 24 de întîlniri, au făcut 
4 meciuri egale și au pierdut numai 
6. Este un palmares excelent, care 
demonstrează în modul cel mai con
vingător valoara sportivilor noștri. 
Pentru o cit mai fiuelă imagine a 
acestui turneu trebuie să amintim 
că, în primul rînd, s-a înregistrat o 
participare record (în medie cîte 25 
la fiecare categorie, iar Ia cea a lui 
Cernea 28), că a reunit campioni 
mondiali și olimpici, sportivi de o 
valoare tehnică excepțională. Progre
sul evident al luptătorilor din Japo
nia, Turcia, Iran și R-A.U. a făcut de 
asemenea să crească considerabil nu-

De mîine, iubitorii fotbatului vor 
fi din nou pe terenuri. începe noul 
campionat, atît în categoria A cât și 
în categoria B. Primele jocuri sînt 
așteptate cu legitim interes. Chiar de 
mîine se dispută o serie de partide 
deosebit de echilibrate și atractive. 
Iată, de altfel, programul primei etape 
a categoriei A (toate jocurile vor în
cepe la ora 17, cu excepția „deschide
rilor") :

București (pe stadionul „23 Au
gust"): Progresul—St. roșu (ora 
15.15) și Dinamo—U.T.A. (ora 17).

Constanța : Farul—G.C.A.
Ploiești: Petrolul—Dinamo Bacău.
Iași: G.S.M.Ș.—Minerul Lttpeni. 

mărul cel-or care alături de sportivii 
din U.R.S.S., R. P. Bulgaria etc. 
își disputau cu șanse aproape egale 
titlurile olimpice.

Pentru prima oară un sportiv ro
mi n a cucerit la lupte o medalie 
olimpică de aur: Dumitru Pîrvulescu. 
Pentru prima oară un alt luptător 
romîn și-a înscris numele pe lista 
deținătorilor medaliilor de argint: 
Ion Cernea. După întreceri epuizan
te în care a luptat cu toate forțele 
Ion Țăranu a terminat pe locul III, 
cucerind medalia de bronz Sultz șl 
Popovici au realizat și ei performan
țe merituoase: locurile V și VI. Cum 
au fost obținute aceste splendide 
victorii, despre care specialiștii stră
ini cu multă experiență cum sînt 
sovieticul Lent, francezul Balery, tur
cul Huseiti, au avut a doua zi după 
finale numai cuvinte de laudă la 
adresa sportivilor noștri ?

SEARA LA BASILICA 
Dl MASENZIO

să cîș-' 
o parJ 
apăru-

„Italianul Fabra este decis 
tige îitîlnirea cu Pîrvulescu. 
tidă hotărîtoare". Unele ziare 
te dimineața s-au și grăbit, de altfel, 
să atragă atenția că medaliilor obți
nute de sportivii italieni li se va 
adăuga încă una de aur. Pîrvulescu 
a fost însă excepțional în acest meci, 
ca de altfel îl toate întîlnirile susți
nute. Medalia de aur pe care mulți 
o vedeau prinsă pe treningul lui Fa
bra avea s-o poarte cel care într-ade- 
văr a fost cel mai bun, sportivul 
nostru Dumitru Pîrvulescu A fost

DAN GIRLEȘTEANU

(Continuare in pag. a 8-a) 1

Timișoara : Știința—Rapid București. 
Hunedoara : Gorvinul—Știința Cluj. 
Pregătirile echipelor s-au încheiat 

ieri. De astăzi, emoțiile debutului în 
noul sezon oficial devin mai intense. 
Fiecare dorește să aibă un început 
bun. Noi le dorim tuturor succes. Spe
răm că luni vom putea consemna cu 
satisfacție meciuri de calitate tehnică 
bună.

*

Iată ci te va amănunte în legătură 
cu ultimele pregătiri ale echipelor din 
țară, în vederea acestui al 42-1ea 
campionat al tării.

(Continuare in pag. a 7-a}



Pregătiri in vederea Jocurilor Balcanice

Un important concurs de verificare 
pe stadionul Republicii

r Atleții din lotul republican se pre
gătesc cu toată sîrguința în vederea 
apropiatelor întreceri din cadrul edi
ției jubiliare a Jocurilor Balcanice 
[(Atena, 21-23 septembrie).
i In cadrul programului de pregătire 
pentru acest mare eveniment atletic 
international, sportivii noștri fruntași 
Vor lua parte, astăzi și mîine, la un 
nou concurs- De data aceasta întrec

cerile se vor desfășura pe stadionul 
Republicii din Capitală. Ele vor avea 
loc astă-seară de la ora 19,30 și mîine 
seară, de la aceeași oră- La acest con
curs participă cei mai buni atleți ai 
tării ,în frunte cu recordmanii repu
blicani Sorin Ioan, Maria Pândele, 
Sanda Grosu, Ion Pricop, Tlie Savel, 
Zoltan Szabo, Ioana Petrescu, Tiberiu 
Ardeleana etc. SORIN IO AN

CAMPIONATUL REPUBLICAN
DE MARE FOND AL JUNIORILOR 
• I. Szekely (Voința Cluj), cîștigătorul etapei de ieri • H« 

Chelaidite (Victoria) pe primul loc in clasamentul general.

Selecționatele de tineret ale R. P. Chineze
învingătoare

r PLOIEȘTI, 2 (prin telefon). Intîl- 
hirile internaționale de baschet din
tre reprezentativele de tineret ale R.P. 
.Chineze și selecționatele regiunii 
Ploiești, disputate vineri pe terenul 
Petrolul din localitate, au atras nu
meroși spectatori. Victoria a revenit 
în ambele meciuri formațiilor oaspete 
cu scorul de 37—24 (20—11) la fete 
și 55—43 (25—26) la băieți- In par
tida feminină baschetbalistele din 
R. P. Chineză au fost superioa
re în tot cursul jocului. Cei mai

la Ploiești
buni jucători: U Sian-ți. Tian Ven- 
huei. Ci Tzia-lin, Li Huei, Ciu Ciji- 
m.in, Doina Cerviș, Silvia Popescu, 
Maria Voica, Li Bao-tiuan, An Iu-lin, 
Hu li-te. Tan Soi-ci, Stroe, Tunaru și 
Leca-

Selecționatele de tineret ale R.P. 
Chineze își încheie turneul în tara 
noastră prin demonstrația pe care o 
vor efectua duminică la Giurgiu.

AMALIA KREISS-coresp.

0 INTERESANTĂ REUNIUNE DE VERIFICARE
r După cum am mai anunțat, 25 
septembrie, reprezentativa de tineret 
a tării noastre va întîlni la Budapesta 
selecționata R. P. Ungare-

Pentru a se prezenta cît mai bine 
pregătiți la noua confruntare pugilis- 
tică, tinerii noștri boxeri au început 
din timp pregătirile. Tocmai acestui 
scop servește întîlnirea de verificare 
a lotolui reprezentativ care va avea 
loc mîine seară începînd de la ora 
19,30 pe stadionul Progresul. Cu acest 
prilej amatorii de box vor avea pri
lejul să vadă „la lucru" pe unii dintre 
cei mai bani pugiliști tineri din tară.

Simpla lectură a programului galei ne 
scutește, credem, de alte comentarii = 
C- Ciucă (Reșița)-A. Nuri (Constan
ta); P. Pavel (Qalați)-A. Verdeș 
(Cluj); I- Turcu (București)—Gh. Pre- 
descu (București); I. Florea (Bucu
rești)-!. Pătruț (București); P. Zăi- 
nescu (Cîmpina)-G- Simonka (Cluj); 
O. Baciu (Bucnrești)-Gh. Dumitru 
(Bucur .Jj); I. Marin (București)-I. 
Marcu Lung Muscel); M. Dumi
trescu (București)-C- Anton (Bucu
rești); Tr. St.uparu (Craiova)-l. Pău- 
noiu (Buzău); M. Gheorgfhioni (Hu
nedoara)-!. Alexandru (Ploiești).

i
i Unde mergem?

IN CAPITALA
AZI

) NATAȚIE — Ștrandul Tineretului, 
'de la orele 9 și 18: finalele campio
natelor republicane școlare.

FOTBAL- — Stadionul Dinamo, ora 
17: Metahil Știința Craiova (în des
chidere, la ora 15,15: Dinamo-Me- 
talul — juniori).

BOX — Teren Progresul, de Ia ora 
39,30: reuniune de verificare a lotului 
«ie tineret

► MÎINE

NATAȚIE. — Ștrandul Tineretului, 
de la ora 9: finalele campionatelor re
publicane școlare-

FOTBAL. — Stadionul „23 August", 
ora 14; S. N. Oltenița-Olimpia Giur
giu, finala campionatului reg. Bucu
rești — copii, ora 15,15: Progresul- 
Steagul roșu ora 17; Dinamo-U.T.A- 
stadionul Republicii, ora 10,30= Aca
demia Militară-C.S-M. Sibiu. !

încep semifinalele
campionatului republican

Capitala găzduiește două grupe, din 
cele patru, mtîlnirile disputîndu-se în 
două săli. Iată componența acestor 
grupe în ordinea tragerii la sorți :

Grupa I (sala din str. Lâpgcă’ni 14) 
— 1. Cernea Gh. (Craiova) 2. P. Duțâ 
(Ploiești) 3. Gh. Rotarii (București) 
4. D. Drimer (Buc.) 5. I. Halic (Arad) 
6. V. Beiu (Reg. București) 7. V. 
Bondoc (Buc.) 8. I. Jancso (Oradea) 
9. Șt. Deneș (Arad) 10. Fr. Kirchma- 
ier (Hunedoara) 11. M. Opriș (Buc.) 
12. O. Troianescu (Buc.) 13. Tr. 
Stancin (Buc.) 14. A. Buza (Cluj) 
15. 1 Linția (Lugoj) 16. Gh. Gavrila I 
(Buc.) — Arbitri: T. Nicoară și Ema- 
noil -Dumitru.

Grupa a H-a (sala din str. Doam
nei 4) — 1. W. Miiller (Satu Mare) 
2. R. Alex'andrescu (Timișoara) 3. 
E. Ungnreanu (Craiova) 4. C. Rotaru 
(București) 5. £. Buzoianu (Pitești) 
6. Gh. Varabiescu (Buc.) 7. Al. Pavlov 
(Buc.) 8. V. Nestorescu (Buc.) 9. I. 
Szabo (Satu Mare) 10. P. Seimeanu 
(Buc.) 11. V. Malcoci (Cluj) 12. A. 
Scliwartz (Buc.) 13. V. Georgescu 
(Buc.) 14 A. Braunstein (Buc.) 15. A. 
Giinsberger (Ploiești) — Arbitri: Gh. 
Moldoveanu și C. Popescu.

Prima rundă este programată pen
tru azi dupa-amiază, începînd de la 
ora 17.

Marea majoritate a juniorilor parti- 
ci.panți la cea de a IV-a ediție a cam
pionatului de mare fond au fost în 
vervă și în etapa a dona desfășurată 
ieri după-amiază pe șoseaua Bucu
rești—Giurgiu. Dovada: -cei 76 de ti
neri cicliști rămași în competiție au 
parcurs 80 km (atit a numărat etapa) 
cu o medie orară de 38,518 km.

Startul s-a dat din comuna Ji
lava. Spre deosebire de etapa ante
rioară, plutonul se menține mult timp 
compact. După 30 de minute au 
parcurs 20 km. Sprintul din vîrful 
dealului este cîștigat de H. Chelaidi
te. La reîntoarcere, asistăm pe o por
țiune de mai mulți km la un iureș 
care la un moment dat împarte în 
două grosul plutonului.

La demaraj iau parte un grup de 
peste 30 de cicliști. învingător; Ion 
Szekely (Voința Cluj) cronometrat 
cu 2 h 04:37 urmat, cu același timp 
de N- Ghinea (Voința Ploiești), H. 
Chelaidite (Victoria) ș.a- In clasa
mentul general individual conduce 
după 2 etape H. Chelaidite (Victoria) 
cu 4 h 25:30.

Azi: etapa a IlI-a contra-crono-
metru individual 30 km pe șoseaua 
București—Urziceni, iar mîine ultima 
etapă pe șoseaua București — ’Găeșt» 
90 km. Primul start în etapa a IlI-a 
se dă la ora 15 de la km 11,500 iar 
duminică se va da plecarea Ia ora 8 
de ,4a km 8-
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Mîine, la Cîmpina

Concurs de verificare 
pe circuit

Mîine dimineață Ia ora 10,30 se dă 
la Cîmpina startul în ultima probă de 
verificare a participanților la „Turul 
ciclist al R.P. Romine", ediția 1960. 
întrecerea se va desfășura pe circuit. 
Vor participa alergători fruntași din 
Capitală și din provincie- Cu acest 
prilej va fi stabilită definitiv lista par
ticipanților noștri la „Tur".

Azi încep finalele campionatului
republican

De azi, timp de nouă zile, cele șapte 
terenuri de tenis de la Centrul de 
antrenament nr. 2 din Capitală vor 
găzdui finalele campionatului repu
blican individual de tenis. Cei mai 
buni tenismani de la nof își vor 
măsura forțele în lupta pentru cuce
rirea celor cinci titluri de campioni ni 
țării. Astfel, publictfl •bticitreștean va 
avea prilejul să urmărească evoluția 
lui I. Tiriac, Gh. Vizirii, Bosch, Năsta- 
se, Cristea, Șt. Georgescu, Iuliasz, 
Bardan, Serester, Bădiți, 2acopceanu, 
Caralulis, Julieta Namian, Eva Stăn-

individual
cescu, Hermina Brenner, Mina Ilina,. 
Eleonora Roși a mt etc.

Azi și mîine meciurile încep de la 
ora .8,30 și 15. Vor avea loc partide 
de simplu bărbați și simplu lemei.

★
Ultima întîlnire din cadrul campio

natului Capitalei, finala de dublu mixt 
dintre perechile .1. Namian, Caralulis— 
El. Roșianu, Chivaru a continuat ieri 
după-amiază. Meciul a fost reluat de 
la scorul de 6—1, 3—6, 1 — 1 și el 
a revenit în cele din urmă formației 
.1. Namian, Caralulis cu 6—1, 3—6, 
6—3.

Cu un an în urmă cineva a propus ; 
,să dam „drumul" copiilor pe distanțe 

cronome-mai mari de 50 m și să-.i 
trăm“.

A fost o idee apreciată 
drept „îndrăzneață" de 
noștri mai vîrstnici, dar, 
tată în unanimitate, după 
ceva mai atentă., 
argumentat mulți, — la 13-15 ani, 
frații Ronrads se ioacă cu recorduri 
mondiale socotite pînă mai ieri limite 
ale posibilităților omenești".

Și, cum centrele de inițiere a co-

la început 
tehnicienii 

apoi, adop- 
o analiză 

„Nu vedeți — au 
- la 13-15

Concursul Pronosport de mîine; meciurile primei etape 
din campionatul nostru și 200.000 lei fondr ■■

suplimentar de premii

NRT

r Așadar, iată-ne fti fața primei etape 
A campionatelor noastre, în fața pri
mului concurs Pronosport din actua
lul sezon în care apar întîlniri între 
cele .mai bune formații ale noastre. 

, , Programul concursului de mîine :
! I. Dinamo București—U.T.A. (cat. A). 
{ JT. | Progresul—Steagul roșu (cat. A).

I III.’ Corvinul Hunedoara—Știința Cluj 
<cat. A).

, IV? Petrolul—Dinamo Bacău (cat. A). 
V. iC.S.M.S. Iași—Minerul (cat. A).

■ VI. Ștîlnța Timișoara-Rapid (<*Ut. A), 
v VK. Farul—C.C.A. (cat. A).

‘ VHI. Chimia Govora—Dinamo Obor
Jfcat. A).IX. ----------- - - - — • - -----

X.
<cat.

C.F.R. Roșiori—Gaz Metan (cat. B). 
C.S. Craiova — Știința București 
B).

XL Ind. Strmel C. Turzli—C.S. Oradea »e»+ '
Cluj — Jiul Petroșani

(cat. 
XIL

(cat. B).

B).
C.F.R.

■' Cu concursul 
’deschide seria 
septembrie care 
suplimentar de 
200.000 lei, dintre 

j^Moskvici44. Atribuirea premiilor se va 
face după desfășurarea ultimului con
curs Pronosport al ' ”
prin extragere de 
urnă.

Pronosport de mîine se 
concursurilor din luna 
beneficiază de un fond 
premii în valoare de 

care un automobil

lunii septembrie, 
pronosticuri din

biletul SSUn premiu de 50.0B0 lei : 
0035S6.

Două premii de cîte 25.000 
B.096784 șl CC. 0699711

Trei premii de cite 10.000 __ _____
EE.094657, 1.038791 șl FF.037371.

Patru premii de cite 5 000 lei : biletele 
B.097610, JJ.068199, G.026003. 1.078440.

Cincizeci de premii a cîte 1.000 lei : 
biletele : A-048680 ; L-020346 ; NN-
053118 ; GG—020431 ; D-0O4586 : M-085421 ; 
HH—031490 ; BB-029184 ; GG-047037 ; KK- 
017387 ; B-03S83S ; E-094492 ; F-070378 ;
B-0’5779 ; 1-073710 : H-039366 ; FF-
020059 ; L-044007 ; I-041S31 ; I-049S03 ;
MM—022489 ; PP-033410 ; C-070432 ; M-

f^onosport

lei : biletul
Iei : biletul

V. Turcia—R.P.F. Iugoslavia (0-4)
VIA nglia—Italia (2-2)
VII. Danemarca-iR.P. Polonă (-2-1)
VHI. R.P. Bulgaria—R.P.F. Iugoslavia

(3-3)
IX. Franța—R.P. Ungară (0-7)
X. R. A. U.- Turcia (3-3)
XI. Polonă—Argentina (0-2)
XII. Italia—Brazilia (3-1)

PREMIILE CONCURSULUI PROfrO-
PXPRES NR. 35

2 
X

1
X
2 

X
2
1

USTA BILETELOR 
CIȘTIGATOARE LA 
TRU FONDUL

EXPRES OLIMPIC 
TRAGEREA PEN- 

SUPUMENTAR DE 
250.000 LEI

(Come. Pronosport din 14—21—2#’ august 
și concursul special Pronosport Olimpic)

080840 ; 00-067608 ; KK-079203 ; G—
033013;; K-074083 ; AA-084221 ; M-057062 ; 
N-093763 ; NN-056990 ; FF-038989 ; DD-
099270 ; E-085000 ; JJ-052956 î F-070090 ;
N-09L074 ; AA-024048 ; G-036891 ; P- 
028373 ; N-060577 ; C-013544 ; GG-081050 ;
DD—097706 ; S-089859 ; C-081523 ; H— 
096768 ; F-082835 ; F-094052.

Cîte un premiu de 125 lei : biletele 
cu terminația 2768, indiferent de serie.

Posesorii biletelor cîștigătoare vor 
înainta biletele „EXPRES OLIMPIC*4 
respective împreună cu talonul III al 
buletinelor Pronosport, Direcției Gene
rale Loto-Pronosport, pînă la 11 sep
tembrie a.c. pentru efectuarea opera
țiunilor de omologare.
REZULTATELE CONCURSULUI SPE

CIAL PRONOSPORT (OLIMPIC)

i SPORTUL POPULAR
a 2-a Nr. 3677

I. Anglia—Brazilia (3-4)
II. Turcia—Bulgaria (0-3)
III. Dănemarca-Argentina (3-2)
IV. (1-2)

sportul natației. Dar, anul acesta evo
luția lor a ieșit în evidență- Ea a lost 
cu adevărat reconfortantă, deoarece în 
natația noastră a existat o perioadă 
cam lungă (1955-1958) de baterea 
pasului pe loc, cînd marea majoritate 
a -antrenorilor noștri s-au complăcut 
într-o atitudine de lîncezeală, de con
templare. și, în unele cazuri, de mîn- 
drie (nejustificată) față de ceea ce 
realizaseră doar doi sau trei antre
nori. Firește, copiii de atunci, din pe
rioada an:lor 1952-1954, au devenit 
juniori, apoi seniori și în locul lor n-au 
mai apărut performanțe decît în mod 
izolat. S-a crea.t, astfel, un gol de 
cîțiva ani pe care-1 resinite din plin 
în momentul de față natația noastră 
de performanță. Este si motivul pen
tru care și la această ediție juniorii 
de categoria I (17-18 ani) au obținut 
titlurile de campioni cu ajutorul unor 
rezultate nesatisîăcătoare. Se igno
rase faptul că un progres uniform și 
continuu nu poate fi posibil lără o mun
că temeinică și neîntreruptă, dusă în 
egală măsură de către toți tehnicienii 
noștri.

Acum, cînd trista experiență a ani
lor 1955-1958 este atît de mult resim- 

șț. țită și regretată sîntem îndreptățiți să 
sperăm că greșelile din trecut nil se 
vor rțpcta- Drumul indicai de federa
ția ' (le specialitate *Jpe care, de alt-, 
fel, s-a pășit cil succes în iiHimuT timo 
— duce sigur la rezultate: el începe 
cu cen'trele de inițiere a copiilor îrltre 
5-11 ani și continuă în secțiile de no
tație ale asociațiilor și dldburilbr 
noastre sportive. Cu o singură condi
ție ; să fie respectat-

G. NIOOLAESCU j

piilor în sportul natației promovau de 
trei ani încoace numeroase elemente 
tinere talentate, n-a mai fost necesar 
decît-.. creion și hîrtie pentru înregis
trarea celor mai bune performanțe ob
ținute de ei.

Recent, în zilele campionatelor re
publicane de juniori am numărat vreo 
11 luni de la acea „îndrăzneață" pro- 
punere. și vreo 143 de recorduri re* 
publicape aparținînd copiilor (fete și 
băieți) .între 10 și 14 ani- Evident, sal
tul calitativ înregistrat de tinerii noș
tri înotători fusese STIMULAT de -ins
tituirea recordurilor în . probe accesi
bile pînă anul trecut doar juniorilor.

★
Cît de îmbucurător a fost pentru 

toți să urmărească în zilele desfășură
rii campionatelor republicane de: ju
niori și evoluția concurenților mai 
mici de 15 ani, aflați sub vîrsta ju
nioratului; să-i urmărească și să le 
aplaude rezultatele, multe dintre ele 
pline de perspectivă. Așa de pildă, 
Maria Klosz și Eva Nagy — ambele 
de la clubul sportiv școlar Harghita 
Tg. Mureș — fijsțișindu-și, ua stil 
eficace au reușn timpuri remarcabile- 
Măria Klosz: l ;30,0 și 3:16,5 pc 100 
®i i20J m bras, Eva Nagy: 2:45,1 
'5:43.0 pe 200 și 400 m liber. La fel 
și . Voichita Novac (1:33,8 ' .100 m,
.bras), Gondruț» ^alta : (1:31,4 — 100 
m , fluture),’ Margareta Musca (l*?20,5 
— 100 m liber), Adrian Nicolau 
(1:21,‘8 și 2:56,8 pe 100 tn și 200 m 
bras), Miki Zager (3:43,6 — 200 m 
fluture) ele.

Participarea copiilor l-a o ediție a 
Campionatelor republicane de juniori 
nu este desigur un lucru neobișnuit în

■rSa trisfll șt’ amologâfji ^ariau-l,5> l '«că'^7 -VwOc 
>nfcurstiiui Prorro«xpi«3B nr.’35 din br«6), Gondruți <Salh>:(i

■ In uri T--.
telor confcurstilui PronoGxpres nr. *35 din ■ ’ 
31 august au’ “fost staoilite ifrrfiătbarelfe 
premii :

Categoria
11.638 lei.

Categoria
1.958 lei.

Categoria
360 lei.

Categoria
123 lei.

Categoria
22 lei.

Fond de
Se reportează pentru concursul

din 7 sept. 1960 41.532 lei la categoria I.

TRIEREA CONCURSULUI SPECIAL 
PRONOSPORT (OLIMPIC)

a

a

a

a

a

II-a : 5 variante a
IH-a : 32 variante
IV-a : 267 ^variante
V-a :

Vf-a :

premii :

780 variante
4878 variante

a
a
a
a

cîte
cîte
cîte
cîte
cîte

nr. 36

In urma trierii variantelor depuse la 
concursul special Pronosport (Olimpic) 
au fost stabilite următoarele rezultate 
provizorii :

2 variante cu 12 rezultate exacte.
55,20 variante -cu
709,70 variante cu2

2
1
a sport.

Rubrică redactată

11
10

de

rezultate exacte, 
rezultate exacte.

I.S. Loto-Prono-

Finalele campionatelor republicane școlare de naiaț’e
Peste 300 elevi și eleve din întreaga 

țară vor lua azi startul în finalele ul
timului campionat republican școlar 
din acest an — cel de natație. Prin-, 
tre participanți se numără înotători 
de valoare care au evoluat cu mult 
succes în recentele finale din cadrul 
campionatelor republicane de juniori. 
Ne referim la Florentina Rambosec, 
Vasilica Iurciuc, Măriuca Rotaru, Anca 
Trohani, Tiberiu Rinea (Buc,), Eva 
Nagy (Tg. Mureș), Arpad Kalona 
.(Cluj), .Gișql Lignei; ,,.I§eșijial_ețc,

Alături de aceștia vor evolua și alte 
elemente talentate, ca Maria Klosz, 
Eva Naftali și Zoltan Szabados (Tg. 
Mureș), Iudith Orosz și Eva Banfi 
(Cluj), Atila Pecsi (Oradea), Victor 
Maxim (Galați), Andrei 
Eugenia Ionescu și Traian 
(Constanța)

întrecerile 
de la ora 9. 
miază de la
«©aja. î.țl.ce.pînd de la ora 9,

Caraianu, 
Rusescu

și alții- 
încep astăzi
Ele vor continua după-a- 
ora 18 și duminică dimi-

dimineața



De la jiu-jitsu la judo Știati că...

VARIETĂȚI OLIMPICE
PRIMA VICTIMA

Primul sportiv care a 
căzut victima hoțil'jff de 
buzunare din Roma a fost 
boxerul australian de ca
tegoria grea Ron Taylor, 
căruia i-a fost... subtilizat 
portmoneul conținînd suma 
de 200 lire sterline. Cel 
mai interesant este faptul 
că Taylor în Australia are 
profesiunea de... detectiv. 
Boxerul a declarat că va 
descoperi prin... propriile 
forțe pe răufăcător !
COPIII .OLIMPIADEI’

.Atmosfera Jocurilor a 
pătruns pînă și în... ma
ternități” — anunță zia
rele. In aceste zile toate 
fetițele care se nasc la 
Roma primesc numele de 
Olimpia, iar băieții de 
Olimpico.

CONTRASTE...
Cel mai înalt sportiv 

participant la J.O. este 
baschetbalistul sovietic Ja
nis Kruminș, care măsoară 
2,18 m. S-a aflat că cel

mai scund participant este 
halterofilul italian de ca
tegoria muscă, înalt de 
1,43 m. Curios că pe atlet 
îl cheamă... Grandi I

NECAZUL LUI 
FANTINI...

Singurul om necăjit de 
numărul mare de țări par
ticipante la Jocuri este 
italianul Domenico Fan
tini, dirijorul șef al celor 
șase orchestre angajate în 
vederea Olimpiadei. încă 
înaintea începerii marii
întreceri orchestrele lui 
Fantini au trebuit să în
vețe imnurile tuturor țări
lor care urmau să-și trimi
tă delegați la Roma.

,,Desigur că fiecare țară 
are dreptul să se mîn- 
drească cu imnul său de 
stat, a declarat Fantini. 
dar unele dintre ele sînt 
atit de greu de memorat..." 
Și totuși a învățat 90 de 
imnuri, printre care trei 
ale unor țări care... nu 
mai participă. Oricum, se 
apucase de treabă !

„DOI GAfARDONl PE 
UN ROSE..."

In apropierea satului 
olimpic a luat ființă o ve
ritabilă „bursă" a insigne
lor și autografelor. Nu de 
mult s-a putut auzi un 
glas care spunea :

— Dau două autografe 
perfect citețe, ale lui Ga- 
iardoni pe unul al lui 
Rose I

Dar nu s-au găsit prea 
mulți amatori. Pe Gaior- 
doni îl găseau și după 
Olimpiadă- .
N-A FOST FOTBALUL 

DE VINA».
In satul olimpic toți 

știu că piciorul drept al 
atletului american Bill 
Nieder este totdeauna zgi- 
riat si lovit. Se știe de a- 
se.menea că. aceste urme 
sini rezultatul pasiunii 
pentru., fotbal a tinărului 
campion olimpic. Nu de 
mult și pe piciorul sting 
al lui Nieder, ptnă atunci 
intact, a apărut o imensă 
vmătaie. De data aceasta 
nu fotbalul fusese de vină. 
Pentru prima dată în via
ță, la un antrenament, 
Nieder scăpase greutatea., 
pe picior. Și nu. uitați că 
ea are., 7,250 kg!

Acum, cînd pe Stadio
nul Olimpic, la Terme
le lui Caracalla,, la Pa
lazzo dei Congressi și pe 
celelalte mari baze spor
tive- întrecerile olimpice 
sînt în plină desfășurare, 
ar fi desigur prematur 
să spunem că unii spor
tivi se gîndesc la... vii
toarea ediție a J. O. Și 
totuși, există asemenea 
sportivi care privesc 

in perspectivă: luptătorii 
de judo. Propunerea ja
poneză de a se include 
și acest sport în progra
mul olimpic de la Tokio 
fiind acceptată de C.I.O., 
în 1964 vom avea pri
mii medaliați la judo. 
Deci, de pe acum emoții, 
de pe acum pregătiri...

Judo provine din stră
vechiul jiu-jitsu, cunos
cuta metodă japoneză, de 
luptă, care permite trium
ful agilității și îndemî- 
nării asupra forței. De
altfel, jiu-jitsu-ul este 
definit chiar prin titula
tura sa, în japoneză în- 
semnînd „artă a suple
ței". Bazîndu-se pe vul
nerabilitatea anumitor 
părți ale corpului ome- 
nesc, jiu-jitsu-ul a ajuns 
de-a lungul veacurilor o 
adevărată știință. El a 
apărut în epoca feudală, 
iar casta samurailor ja
ponezi, folbsind jîrr-jitsu- 
ulr a vrut în felul acesta 
să-și dovedească supe
rioritatea asupra „omului 
de rind", chiar fără ar
me.

In general, se crede că 
jiu-jitsu-ul își are locul de 
obîrșie în Japonia. E ade
vărat, acolo a devenit

PASCU ASAFTEI, 
URZ1CENL — Turneul 
final al campionatului 
mondial Je fotbal din a- 
nul 1934, disputat în Ita
lia, a dat următoarele re
zultate : Turul I: Italia — 
S.U.A. 7-1 _ (3-0),
Spania — Brazilia 3—1 
(3—0), Austria — Fran
ța 3—3 (1 — 1), Ungaria 
—Egipt 4-2 (2-2), Ce
hoslovacia — Romînia
2— 1 (0—1), Elveția —
Olanda 3-2 (2-1), Ger
mania — Belgia 5—2 
(1—2), Suedia — Argen
tina 3-2 (1 — 1). In tu
rul II: Italia — Spania 
t—t (1 —L) după pre
lungiri, Austria — Un
garia 2—1 (1—0), Ce
hoslovacia — Elveția
3— 2 (1 — 1), Germania
— Suedia 2’—1 (0—0)
Italia — Spania 1—0 
(1—0) rejucare. In semi
finale : Italia — Austria 
1—0 (1—0), Cehoslovacia
— Germania 3—1 (1—0).
Finala : Italia — Ceho
slovacia 2—1 (0—0)
după prelungiri.

ANDREI STAVRLJ, 
BUCUREȘTI. — 1)
Ați... pierdut : recordul 
mondial al lui Vladimir 
Kuț la 10.000 m este 
28:30,4. Atletul care s-a 
apropiat cel mai mult, 
de-a lungul anilor, de a- 
cest timp extraordinar 
este Iharos (R.P.U.)': 
28:42,8. — 2) Nu avem 
o astfel de evidență: a 
campionilor olimpici care 
au avut sub 18 ani. Dar au 
fost destui, mai ales la 
înot. Cel mai recent e- 
xemplu: cîștigătoarea

probei de 400 m liber 
femei, Chris von Sălza, 
n-are decît... 16 ani. Vă 
amintim, de asemenea, 
că Floyd Paterson avea 
numai 17 ani și jumătate 
cînd a devenit campion 
olimpic de box la cate
goria mijlocie (Helsinki 
1952).

PAUL DOLBEA, BRĂ
ILA — 1) In cazul unei 
infracțiuni săvîrșite în 
momentul executării unei 
lovituri de la 11 metri.

de echipa împotriva că
reia s-a dictat lovitura 
de pedeapsă — de pildă 
intrarea unui jucător în 
suprafața de pedeapsă, 
ridicarea tălpilor de la 
pămînt de către portar 
etc. — lovitura se repetă 
dacă nu s-a marcat gol. 
Dacă punctul a fost în
scris, e considerat vala
bil, aplicîndu-se legea 
avantajului. La fel, se va 
ține seama: de infracțiu
nea comisă de un jucă
tor al echipei care exe
cută lovitura de la 11 
metri, numai dacă s-a 
marcat gol. In acest caz, 
lovitura se repetă; Altfel, 
cum e și firesc, echipa 
care a greșit iși plătește 
singură greșeala. — 2) 
se consideră: jucător de 
fotbal cu categoria I de 
clasificare, acela care:
1) a făcut parte timp de 
un an dintr-o echipă de 
categoria A, partieipînd 
efectiv la 60% din 
jocurile de campionat;
2) a făcut parte din e- 
chipele care au ajuns în 
semifinalele Cupei R.P.R.. 
luînd parte la 75% din 
jocurile pentru această 
competiție; 3) a făcut 
parte din echipele de ca
tegorie B clasate în pri
mele 6 locuri ale fiecărei 
serii, partieipînd la 75% 
din jocuri; 4) a făcut 
parte din lotul republican 
A sau B.

MARIUS SOMMER, 
BACAU. — 1) Arbitrul 
Mihai Popa are 40 de 
ani. — 2) Laszlo Papp 
nu s-a refăcut pe deplin 
de pe urma accidentului 
suferit la tin deget, așa 
că meciul său cu Gustav 
Scholtz e foarte puțin 
probabil că va mai avea 
loc. Cel puțin anul acesta.

PUIU TURCHINA, 
ORAȘUL STALIN. — 
1) Călinoiu este maestru 
al sportului. — 2) Demi- 
fondistul Manfred Matu- 
schevski din R. D. Ger
mană, are 20 de ani. I-a 
împlinit... ieri, cînd și-a 
sărbătorit, de asemenea, 
și prima finală olimpică 
la proba de 800 m.

ION POȘTAȘUL

Remediu împotriva 
„spteen“-ului

In aceste zile, la Roma 
se vorbesc toate limbile 
de pe pămînt. De cele 
mai multe ori, însă, fire
ște, atunci cînd membrii 
unei delegații încearcă 
să stea de vorbă cu 
sportivi din altă țară sau 
cu oficialitățile sportive 
italiene, au nevoie de 
interpreți. Preocupin- 
du-se de această pro
blemă, Comitetul Ol.rrr- 
Ptc italian și-a asigurat 
serviciile unui număr âe

260 de interprete, selec
ționate din aristocrația 
romană-

Se pa'e — scriu ziarele 
occidentale- — că aceste 
tinere femei din „lumea 
bună", găsesc ză e ceva 
foarte plăcut șt amuzant 
să lucreze o lună pe an 
Interpretele acestea ig
norează friptul că în Ita
lia mulți ar găsi ceva 
plăcut și distractiv să se 
poată odihni o lună In-

un sport național. Dar 
pentru prima oară a fost 
practicat, cu secole în 
urmă, în China feudală. 
Un negustor japonez a- 
flăt în China, plăcîndu-i 
jocul, a vrut să copieze 
regulile. Acest lueru nu 
era însă permis, așa că 
făcînd un mare efort a 
memorat zecile de pro
cedee ale jiu-jitsu-ului și 
le-a transportat „clan
destin" în Japonia. Aco
lo s-a închis în casă timp 
de 2 ani, pentru a re
constitui toate amănun
tele acestui pasionant 
sport...

Pe atunci, luptele de 
jiu-jitsu aveau un carac
ter sălbatic. Multe între
ceri se soldau cu răniri 
grave, cu mutitări. In 
anul 1882, un profesor 
din Tokio, Jigoro Kanc, 
și-a dat seama că nre- 
liiînd elementele pozitive 
ale acestui gen de luptă, 
păstrîndu-i spectaculozi
tatea, dar evitînd barba
ria, se poate crea, un 
sport bărbătesc, pasio
nant șî deosebit de util. 
Succesul jiido-ului avea 
să devină cu adevărat 
răsunător în momentul 
în care profesorul Kano, 
împreună cu primii săi 
10 elevi au reușit să facă 
inofensivă o bandă de 
30 de inși care teroriza 
cartierele mărginașe ale 
orașului Tokio. Și poliția, 
înarmată pînă în dinți, 
încercase acest lucru, 
dar... fără succes.

întocmai ca la luptele 
clasice sau libere, scopul 
final al judistului este 
trîntirea adversarului la 
pămînt, imobilizarea lui 
timp de 30 de secunde. 
Uneori, prin aplicarea 
„procedeului dureros", ad
versarul este sillit să 
ceară singur încetarea 
luptei. Fazele unei între
ceri de judo se desfășoa
ră cu mare repeziciune. 
„Combatanții" se folo
sesc de mîini, picioare, 
șold, pentru a 6e duce 
reciproc în poziție de tuș. 
Procedeele tehnice pur- 

tînd denumiri japoneze 
(te-waza, ashi-waza, hos- 
Iii-waza, uchi-mata etc.) 
nu sînt prea complicate,

dar cer multă viteză în 
execuție, mobilitate, calm.

Pînă recent, la judo 
n-au existat categorii de 
greutate. Această situație 
a dus, la un moment 
dat, la o amuzantă dis
pută între înaltul comi
sar al sporturilor din 
Franța și federația fran
ceză de judo. înaltul co
misar ■ a cerut federației 
să stabilească de îndată 
categorii de greutate, de
oarece nu este de loc 
just ca îrrtre luptători să 
existe diferențe de cîte 
...10 și chiar 20 Je kilo
grame. Federația s-a o- 
pus, motivînd că tocmai 
în aceasta constă esența 
jndo-tilui: cel firav să fie 
capabil să-l învingă pe 
cel mare și puternic. La 
care, partea cealaltă a 
răspuns, nu fără umor: 
dar ce te faci dacă și 
„cel mare și puternic" 
practică jndo-ul ?... Ar
gumentul e valabil. De 
altfel, în momentul 
de față s-au insti
tuit 6 categorii Je greu
tate; la Care s-au desfă
șurat campiorrate mon
diale și europene.

La noi, judo-ul face 
abia primii pași. Totuși, 
muncitorii de la Uzinele 
Textile Arad, de pildă, 
pot fi de pe acum adver
sari redutabili pentru 
mulți jiidiști străini. Iar 
pînă în 1964 — mai știi;? 
— poate și pentru japo
nezi, astăzi fără îndoială 
cei mai buni din lume și 
avînd la dîsjoozițîe- chiar 
o.» universitate de judol

JACK BERARIU
OTTO BENKO

...Cea mai mică dele
gație este alcătuită din-' 
tr-o... singură persoană? 
Este vorba de haltero
filul Philome care-și va 
reprezenta țara sa. Haiti, 
la întrecerile de haltere,

...Se pregătește tm 
film de lung metraj, teh- 
nicolor, care va dura a- 
proximativ două ore și 
va fi prezentat imediat 
după terminarea întrece
rilor? Pentru realizarea 
acestui film se vor con
suma nu mai puțin de 
150 km de peliculă.

...Lungimea cablurilor 
telefonice din Roma care 
deservesc biroul de presă 
este de... 32.000 km? Pe 
bazele sportive și în ca
sele rezervate presei 
(Domus Mariae și Do- 
mus Pacis) există nu 
mai puțin de 5000 de 
aparate telefonice, din
tre care numai în clădi
rile unde locuiesc zia
riștii sînt 1245 de apa
rate. Ii stadionul olim
pic au fost instalate 405 
aparate telefonice. Și 
cînd te gîndești că la 
prima ediție a J.O. din 
1896 de Ia Atena,, rela
tările ziariștilor se fă
ceau numai prin scrisori 
care erau duse cu poș
talionul, prin curieri șl 
doar pe unele distanțe 
cu... trenul'.

Scrimerii sovietici: șî 
americani s-au antrenat 
de multe ori împreună? 
Cu acest prilej sportivii 
celor două țări au făcut 
un util schimb de expe
riență.

La deschiderea sezonului
fotbalistic

tr-im an I
---- ---------- --  . —. , - --- ---------- — ,

TELEGRAME... RIMATE
C.C.A.

O sinceră urare li se cade 
De Ia portar pîn-la înaintași: 
Dacă-n armată au diverse grade, 
In fotbal să rămîn-ă toți... fruntași.

STEAGUL ROȘU

Voi sînteți de la Tîmpa-cum se 
spune —
Și-i foarte necesar ca-n tot 

momentul
Să- folosiți pentru aseensiune
Din nou și muntele și... clasamentul

FARUL
Pentru sezonul care vine. 
Noi ne manifestăm speranța 
€-o să jucați într-una bine.
Că doar reprezentați... Constanța.

PROGRESUL
Atît dorim de-această dată, 
La unison cu spectatorii: 
Recenta Cupă cîștigată
S-o umpleți toată cu.» victorii

MINERUL
Succese-n lanț o să vă vină 
In cazul cînd de îa-nceput 
Și pe teren, ca și în mină,
Veți da atenție la... șut.

C.S.M.S. IAȘI
N-ar fi exclus curînd să vă vedem 
Cum pe Negruzzi îl parafrazați 
Și ca în „Lăpușneanu" to-ți strigați: 
— Noi capul... clasamentului îl 

vremi
ȘTIINȚA TIMIȘOARA

Dacă nu vă vine greu, 
Arătați-ne mereu
Că Banatul astăzi e 
„Fruncea"... nu numai în Bl

PETROLUL
Doar acesta este rolul
Care-| merită Petrolul:
In pămint, la adîncime.
Iar în fotbal, la-nălțime

CORVINUL HUNEDOARA
Urarea noastră pentru Hunedoara 
Sperăm, cu gindul vostru 

coincide
Și pe teren să vadă toată țara :
Că sînteți ași în... șarjele rapide;

DINAMO BUCUREȘTI
Cu Hotrved ați făcut joc mare 
Și nu avem nimic de zis.
In loc de orișice urare ’
Doar un cuvînt vă spunem:

„BIS“I
RAPID

O vreme-ați mers pe-un drum arid 
Și-o cotitură vi se cere r
Dar pentru că sîhfeți RAPID
S-o faceți... fără-ntîrziere I

ȘTIINȚA CLUJ
Dorința miilor de spectatori: 
Să fiți în fața porții „silitori" I 
Și, ca studen’ți, cu regularitate
Să... promovați un joc de calitate.

DINAMO BACAU
Că sînteți gazde foarte fine, 
Ați dovedit de multe ori.
Insă la goluri nu e bine

Să fiți, de-asemeni, primitori.
U.Ti.A.

Tinerilor textiliști
Le dedic această strofă:
Sînteți buni ca fotbaliști.
Cum s-ar spune, aveți... stofă t I

V. D. POPA I

—— E o Inovație a lui, cu să nu-i descurajeze pe 
băieți, cînd sînt conduși,..

Desene de MATTY

Mingea de fotbal către cea de rugbi : — Și să M 
luăm angajamentul ca tu să nu treci decît peste bara 
transversală, iar eu numai pe sub ea !

Desen de CLENCIU



A 17-a EDIȚIE A JOCURI
CAMPIONI OLIMPICI

Un ultim, efort și Kapitonov (U.R.S.S.), (stingă), îl învinge pe adversarul său 
Trape (Italia), cucerind titlul de campion olimpic în proba cicliste de fond 

pe circuit Foto: U.P.I.

VIKTOR KAPITONOV (U.R-S-S.)
Cine ar ii bănuit că — în patria 

lui Fausto Coppi — proba ciclistă de 
fond a J.O. nu va ii ciștigată de un 
italian? Și totuși iată că surpriza 
cea mare s-a produs. După ce domi
naseră în cursele pe velodrom, cicliș
tii italieni au trebuit să plece steagul 
în întrecerea individuală de iond pe 
șosea. Primul care a trecut linia de 
sosire a fost sportivul sovietic Viktor 
Kapitonov, învingător în fața a peste 
100 de concurenți, reprezentind tot 
ce are mai bun ciclismul amator d'n 
întreaga lume.

De fapt, surpriza nu are proporțiile 
pe care le atribuie presa italiană în 
revenirile sale la marea cursă. Oricine 
cunoaște calitățile excepționale ale ad
mirabilului ciclist sovietic își poate 
da seama că o victorie olimpică nu 
depășea nicidecum posibilitățile sale. 
Maestrul emerit al sportului V. Ka
pitonov are trecut în palmares o serie 
întreagă de mari succese, care vorbesc 
în mod elocvent despre înalta sa 
clasă. Este suficient să amintim că el 
este campionul de fond al Uniunii 
Sovietice pe anul 1959 și, tot în se
zonul trecut, a făcut parte din echi
pa U.R.S.S., învingătoare în „Cursa 
Păcii". Kapitonov are 27 ani, este 
membru al secției de ciclism a 
clubului Ț.S.K.A.-

Medalia olmpică de aur vine să 
încununeze activitatea acestui ciolist 
sovietic care a dovedit acum tuturor 
superioritatea sa, valoarea sa excep
țională.

Muzahir Sille (Turcia)
Cu prilejul marilor competiții <le 

lupte desfășurate în ultimii ani, spor
tivul turc Muaahir Sille a fost mereu 
la un singur pas să cucerească pri
mul loc în clasamentul categoriei 62 
kg în care evoluează. Dar eforturile 
sale n-au fost niciodată încununate de 
succes, și de fiecare dată Sille a fost 
nevoit să se mulțumească, în cel mai 
bun caz, cu locul secund. La „mondi
alele" din 1958 luptătorul turc a ob
ținut cel mai mare succes cucerind 
medalia de argint. De atunci gîndurile

ASEARĂ, ION MONEA A CÎȘTIGAT
Ieri au continuat întrecerile de box 

din cadrul sferturilor de finală. M. 
Dobrescu l-a întîlnit pe japonezul Ta
nabe în fața căruia a avut o sarcină 
extrem de dificilă. Tanabe este un bo
xer puternic, posedă cunoștințe teh
nice avansate și, în plus, este’ deose
bit de rezistent. Cu toate acestea, Do- 
breseu a pornit decis chiar de la pri
mul sunet de gong, reușind să-l „gă
sească" pe japonez cu cîteva croșee 
de stînga la cap. Tanabe contrează 
însă cu laterale de dreapta. In repriza 
a doua reprezentantul nostru atacă 
dezlănțuit șl punctează foarte mult în 
lupta de aproape. Japonezul este dotat 
însă cu o rezistență deosebită și, cînd 
toată lumea se aștepta să cadă, el 
găsește resurse să contraatace. Totuși, 
Dobrescu termină repriza în atac. Ul
timul rund aparține boxerului japonez, 
care trece decis la atac și reușește să 
marcheze măi mult. Totuși, revenirea 
sa tardivă nu putea în nici un caz 
M-i asigure victoria, Qrientîndu-se 

sale s-au îndreptat spre... Roma celei 
de a XVII-a Olimpiade ! Pentru acest 
mare eveniment el s-a pregătit ca nici- 
cînd altă dată. Dar iată că la între
cerile de la Basilica di Massenzio s-au 
înscris cei mai buni luptători din lu
me, printre care : I. Polyak (campi
on mondial în 1958), R. Makinen 
(campion olimpic în 1956), K. Vîru- 
paiev (campion olimpic în 1956, la 
categoria inferioară), Schultz, Kokov, 
Tripa, Goloșin etc.

In ultima zi a turneului după ce re
prezentantul nostru Schultz l-a învins 
la puncte se părea că, din nou, șan
sele sale la victorie s-au spulberat. A 
urmat apoi meciul lui Schultz cu Po
lyak, în care luptătorul maghiar a ob
ținut victoria și întâlnirea decisivă Si
lle—Polyak. Victoria a revenit luptă
torului turc oare și-a văzut astfel visul 
împlinit : campion olimpic !

Tamara Press (U.R.S.S.)
Mare bucurie, în aceste zile, in 

sînul familiei muncitorului Press dm 
Harkov!... După ce joi seara vecinii 
și cunoscuții au venit să transmită so
ților Press cele mai calde felicitări 
pentru victoria obținută la Olimpiadă 
de fiica lor cea mică, Irina, iată că 
ieri a fost din nou sărbătoare în a- 
ceastă casă. Radio Moscova a anuntat 
biruința, la Roma, a celei de a doua 
Press, Tamara. Părinții s-au sărutat 
cu dragoste, s-au îmbrățișat cu cu
noscuții și au ciocnit paharul de vin 
în sănătatea fiicelor tor, camnioane 
olimpice. Mai mult chiar, mai gri
julie mama fetelor a și pregătit locul 
pentru cele două medalii de aur, în 
vitrina cu trofeele sportive ale fami
liei...

Tamara Press are 23 de ani. Ea și-a 
făcut debutul internațional în cadru) 
meciului de juniori dintre echipele 
R. P. Romîne-U.R.S.S. desfășurat la 
Ploiești în 1955. In cîteva cifre, ca
riera sportivă a acestei minunate at
lete se prezintă astfel :

greutate disc
1965 13,75 43.00
1955 14,70 50,55
1957 15,89 53 16
1958 16,54 54,38
1959 17,25 55,80
1960 17,78 56,78

M. Dobrescu și C. Gheorghiu învinși de... arbitri!
total greșit, juriul a atribuit decizia 
lui Tanabe.

La categoria pană, O. Gheorghiu a 
avut un adversar incomod, mult mai 
înalt decît el: Meyers (Africa de Sud). 
Firesc, Gheorghiu a căutat să intre 
în lupta de aproape, lucru ce i-a reu
șit deseori. In prima repriză, după 
scurte tatonări, Gheorghiu a expediat 
o puternică directă de dreapta care 
l-a nimerit pe Meyers în plină figură. 
Repriza următoare aparține net boxe
rului romîn, care își fugărește tot tim
pul adversarul pe ring. Meyers recep
ționează o laterală de dreapta extrem 
de puternică, care-1 zdruncină. Aceeași 
situație este și în ultima repriză, în 
care boxerul nostru practică tin box 
tehnic, plin de finețe, ofensiv, care 
place publicului spectator. Gheorghiu 
are un final excepțional, termină me
ciul în forță. Nimeni nu-i putea con
ic sta victoria. Nimeni în afară dc ar-

Performante excepționale în cea de a III-
iROMA, 2. In cea de a IH-a zi a 

întrecerilor olimpice de atletism au 
fost cunoscuți deținătorii medaliilor de 
aur în încă șapte probe. Reuniunea a 
fost marcată de o serie de rezultate 
excepționale, noi recorduri olimpice, ale 
diferitelor continente și țări. Lupta 
a purtat un caracter deosebit de dîrz, 
pe alocuri dramatic, furnizînd dispute 
care au entuziasmat spectatorii. Nici
odată în istoria atletismului nu au 
fost înregistrate curse atît de rapide 
ca la 800 m, 400 m garduri, 100 m 
femei, niciodată vreo întrecere n-a 
cunoscut rezultate atît de valoroase 
ca la proba de săritură în lungime 
bărbați și aruncarea greutății femei. 
La multe dintre întrecerile de ieri, re
cordurile olimpice stabilite cu patru 
ani în urmă, la Melbourne, au fost pur 
și simplu pulverizate.

Un amănunt pitoresc: finala probei 
de 5.000 m a fost urmărită, desigur, 
cu cel mai mult interes, de doi spec
tatori de seamă. Este vorba de Emil 
Zatopek și Vladimir Kuț, două glorii 
de neegalat ale pistei de alergare, 
campionii ultimelor două ediții ale 
J.O.

Și acum, iată pe scurt relatări asu
pra probelor desfășurate ieri.

IVAN GOLUBN1CII—CEL MAI 
RAPID MĂRȘĂLUITOR

Cursa de 20 km marș pe șosea a 
(prilejuit un succes remarcabil al fos- 
f tului recordman mondial, sportivul 
& sovietic loan Golubnicii, care a in- 
f vins — după o luptă epl"'zaMă — 
\pe ultima porțiune a cursei. Golub- 
fnicii a pornit lent, cont rotind insă 
X desfășurarea întrecerii. La km. 5 pri- 
f nud a trecut englezul Matthews, err- 
V nometrat 22:11,4. Dar de la jumătatea 
t cursei lider a devenit sportivul sovte- 
\tic. El a marcat 45:13,4 la 10 km și 
f 1.08:41,8 la 15 km.
) REZULTATE TEHNICE: 1. Ivan 
(GOLUBNICII (U.R.S.S.) 1.34:07,2—
/campion olimpic; 2. Noel Freeman 
ț (Australia) 1.34:16,4 ; 3. Stanley Wic- 
/kers (M. Britanic) 1.34:56,4; Dieter 
(Lindner (Germania) 1.35:33,8; 5. Nor- 
/man Read (N. Zeelandă) 1.36:59,1; 6. 
I Lennart Back (Suedia) 1.37:17,1 etc.
S SURPRIZA IN FINALA CURSEI 
> DE 800 m !

/ Neozeelandezul Peter Snell, revela- 
t.ția indiscutabilă a nrelimmnriilor 

! i cursei de 800 met,i și-a confirmat 
^posibilitățile și in finala desfășurată 
{ vineri după-amiază, terminînd învin- 
3 gător în fața unui lot foarte rapid de 
î alergători (primii trei clasați au co- 
g borît sub recordul olimpic stabilit în 
i ajun /).
/ La capătul primei -porțiuni a cursei, 
% cea desfășurată pe culoare, in Jrume 
f a țișnit recordmanul mondial Roger 
1 Moens care a și condus cea mai mare 
f parte a traseului. El a acoperit prima 
\ tură in 52,3 sec. In imediata lui apro- 
f piere se aflau grupați: Snell, Kerr, 
\ Schmidt și Waegii. La ieșirea din uliii 
S nu turnantă Moens a fost atacai -pu- 
s terme de jamaicanul Kerr. lăstiui im- 

C presta că intre ei. doi se va decide înj 
Xvingătorul. Metru cil metru ei au aler- 
C gat cot la cot, dar iată că, atunci 
f cin l nimeni nu se mai aștepta, folo- 
I sînrZ u/i loc liber la bordura interioa- 
f ră a pistei, neozeelandezul Snell sprin- 
\tează irezistibil si trece primul lima 
/de sosire. REZULTATE TEHNICE : 
\ I. Peter SNELL (Noua Zeelandă) 
' 1:46,3 — campion olimpic; nou record

»ut 
bitrii, care-i dau învingător pc:.. Me
yers I Toți spectatorii prezenți ia Pa
lazzo dello Sport își manifestă sgd- 
motos dezaprobarea față de această 
nedreptate. Iată ce ne-au declarat 
cîțiva specialiști străini care an vizio
nat această partidă :

Nichols (arbitru elvețian) : „Gheor
ghiu trebuia să cîștige".

Henderson (secretarul federației sco
țiene de box) : „Romînul a fost mai 
bun și merita victoria fără nici o dis
cuție".

Spasoevici (arbitru iugoslav) : „De
cizie eronată. Romînul a punctat mai 
mult și merita victoria".

Szones Deszo (arbitru din R.P.U.) : 
„A fost o surpriză totală să auzim o 
asemenea decizie. Nimeni nu se aș
tepta ca boxerul din Africa de Sud să 
fie declarat învingător. Cred că nici 
chiar... el".

Gelățalt leprezențant al nostru care 

olimpic; 2. Roger Moens (Belgia) 
1:46,5; 3. George Kerr (Indiile de 
Vest) 1:47,1 ; 4. P. Schmidt (Germa
nia) 1:47,6; 5. Cr. Waegii (Elveția) 
1:48,1 ; 6. M. Matuschewski (Germa
nia) 1:52,0
PENTRU A DOUA OARA CAMPION 

OLIMPIC
Recordmanul mondial rrnhpt de 

400 in garduri, Glenn Davis și-a re
editat victoria obținută la Melbourne, 
impunîndu-se din nou ca cel mai bun 
specialist al acestei curse. întrecerea 
a avut o desfășurare pasionantă. Din 
tribună ne am dat seama ușor — după 
ordinea trecerii gardurilor — că încă 
de la început conducerea a avut-o a- 
iletul finlandez Jussi Riniamăki. Abia 
oe ultima sută de metri el a fost de
pășit in iureș de cei trei americani, 
cărora li s-a adăugat și germanul 
Janz. In frunte a terminat Davis cu 
un rezultat'. care se apropie la numai 
0,1 sec. de recordul său mondial. 
REZULTATE TEHNICE: 1. Glenn 
DAVIS (S.U.A.) 49,3 sec. — campion 
olimpic; nou record olimpic; 2. Clif
ton Cushman (S.U.A.) 49,6; 3. Ri
chard Howard (S.U.A.) 49,7; 4. Hel
mut Janz (Germania) 49,9 — nou re
cord european ; 5. Rintamăki (Fin
landa) 50,8; 6. Galiker (Elveția) 51,0. 
De notat că primii patru clasați au 
înregistrai performanțe superioare ve
chiul record olimpic (50,1 sec. — 
1956).
A DOUA VICTORIE NEOZEELAN

DEZA !...
...a fost înregistrată in finala cursei 

de 5.000 rn. de alergătorul Murray 
Halberg. De la plecare s-a instalat in 
fruntea plutonului celor doisprezece 
concurenți, polonezul Zimny. El a tre
cut ia 1.000 m in 2:41,1, lăsind apoi 
conducerea australianului Thomas 
(2.000 ni In 5:28.2)

Zimny revine in frunte pentru pu
țin timp, deoarece in uratele zecilor 
de mii de spectatori italianul Conti 
preia inițiativa. El nu rezistă însă in 
acest „post" decit cîteva zeci de metri 
Si este imediat „înghițit" de pluton, 
ajungînd din primul... ultimul. Im 
3.000 m primul trece Thomas in 8:19,3 
urmat îndeaproape de Artlniuk, Iharos 
și Elosbach. Apoi Power trece in frun
te, forțează alura iar Iharos și Flos- 
bach pierd contactul. Im 3500 m s-a 
produs atacul decisiv. Halberg, care 
piuă in acel moment stătuse mai mult 
in expectativă, a sprintat sec și a lu:it 
un avans de clțiva metri pe care și 
l-a mărit pe măsură- ce se apropia de 
finiș. La 4.000 m el a trecut în 11:01,7 
fiind urmat la 20 m de Grodotzki. 
înaintea ultimului tur Halberg dădea 
semne vădite de oboseală și Grodotzki 
a sezisat momentul micșorind handi
capul. Atletul de la antipod rezistă 
insă acestui atac prelungit și 1rece 
primul linia de sosire, după care epui
zat se prăbușește, pe gazon... REZUL
TATE TEHNICE: 1. Murray HAL
BERG (Noua Zeelandă) 13:43,4 —
campion olimpic; 2. Hans Grodotzki 
(Germania) 13:44,6; 3. Kazimierz
Zimny (R. P. Polonă) 13:44,8; 4. Fr. 
Janke (Germania) 13:46,8; 5. D. Po
wer (Australia) 13:51,8; 6. M. Nya- 
dicka (Kenia) 13:52,8; 7. Bernard
(Franță) 14:04,2 ; 8. Flosbafeh (Germ.) 
14:06,6; 9. Artîniuk (U. R. S. S.)
14:08,0; 10. Iharos (R.P.U.) 14:11,4;
II. Thomas (Austral.) 14:20,4; 12
Conti (Ital.) 14:34,0.

PRIN K. 0.
a urcat treptele ringului, lom Monea, 
a terminat rapid meciul cu Bueclii 
(Elveția) pe care l-a trimis de două 
ori la podea în prima repriză. Ultima 
oară, Bueclii nu a putut evita out-ul 1 

Tot ieri, în cadrul sferturilor de fi
nală s-au mai înregistrat următoarele 
rezultate: muscă: Sivko (U.R.S.S) 
b.p. Homberg (Germania); cocoș: 
Grigoriev (U.R.S.S.) b. neprez. Thein 
(Birmania) ; Bendig (Polonia) b.p. 
Rascher (Germania) ; pană: Adamski 
(Polonia) b.p. E. Cliervet (Elveția) ; 
semiușoară: Mc. Taggart (Anglia) 
b.p. Kellner (Ungaria) ; Pazdior (Po
lonia) b.p. Shokwier (R.A.U.) ; ușoa
ră : Daniels (S.U.A.) b.p. Elnăhas 
(R.A.U.) ; Nemecek (R.S.C.) b.p. 
Brandi (Italia); semimijlecie: Rado- 
niak (U.R.S.S.) b.p. Navarro. (Spa
nia) ; Drogosz (Polonia) b.p. Loub- 
scher (Africa de .Sud); mijlocie: 
Crook (S.U.A.) b.k.o.3 Chang Lo pu 
(Taivan) ; grea : Nemec (R.S.C.) b.p. 
Price (S.U.A.) ; De Piccoli (Italia) 
b-P.- Abramov (U.R.S.S.).

ULTIMUL RECORD AL LUI OWI 
A FOST DOBOR1TI

După 24 de ani de existență 
cordul olimpic al lui lesse Ou 
la săritura în lungime (ulii 
care mai figura pe tabelele 
performanțe) a trecut și ei 
amintire. Atleții americani de 
loare Ralph boston și Irvin Rc 
son au sărit amindoi dincolo de 
8,06 m ai vechiului record. Un re 
tai excepțional a reușit de asei 
reprezentantul Uniunii Sovietice, 
Ter-Ovanesian care a stabilit un 
record european cu performanta 
8,04 m. REZULTATE TEHNICE: 
Ralph BOSTON (S.U.A.) 8,12 »/ 
campion olimpic; nou record olim
2. Irvin Roberson (S.U.A.) 8,11
3. Igor Ter-Ovanesian (U. R. S. 
8,04 m — nou record european 
M. Steinbach (Germania) 8,00
5. J. Valkama (Finlanda) 7,69
6. Ci. Collardot (Franța) 7,68
7. H. Visser (Olanda) 7,66 m; 
Bondarenko (U. R. S. S.) 7,58 m 
Molzberger (Germ.) 7,49 in ? 
Bravi (Hal.) 7,47 m; 11. Ma.-.g 
(Grecia) 7,45 m.

TAMARA PRESS IN AFAR 
DE CONCURENȚA I

Excepționala atletă sovietică 
mara Press, recordmana lumii, 
adjudecat fără emoții medalia de 
la aruncarea greutății. Chiar de l< 
cercarea a doua Tamara s-a ini 
în fruntea clasamentului cu o 
formanță de 17,32 m — nou r< 
olimpic — care avea să rămină 
la sfirșit cea mai bună, lată ser.

TAMARA PRESS
runcărilor sale: 16,08 m — 17, 
— Dep. — 16,19 m — 16,22 
17,14 m.

Maiiifestînd o remzrcabi'ă pute 
luptă sportiva germană Johanna 
ge a cucerit medalia de argint, 
tru locul trei s-a dat o d 
strînsă între americana Brown ș: 
zeelandeza Sloper.

REZULTATELE TEHNICE: 1 
mara PRESS (U.R.S.S.) 17,32

„Primo settembn
ROMA 2.

Seara, tîrziu, cînd părăseam 
nul olimpic, edițiile de seară a 
relor italiene publicau cu litere 
șchioapă titluri pe cîte patru și ci 
Ioane: „Thomas — marea decept 
„Un terțet rus a dominat sărit 
înălțime...", „1 septembrie ziua 
a atletismului american...", „Tr 
U.R.S.S. în atletism..."

Ecoul celor petrecute joi dups 
ză pe „Stadio dei Centomila" t 
de acum înconjurul întregii lumi 
tismul american, care pășise pe 
olimpică parcă mai sigur de i 
ca oricînd altă dată, a sule 
după-amiază nu numai cîteva 
geri în anumite probe în care i 
primatul ci și o înfrîngere 
face să-și plece capul, ținut 
acum atît de mîndru.

După ani și ani de zile am< 
au pierdut cursa de 100 m la 
rile Olimpice. S'ine, Budd și 
n-au putut apăra gloria lui i 
Dillard, Remigino și Morrow, 
cursă cei trei atleți americani 
răsit stadionul anonimi,

Dar, în acele clipe, adevăratu 
moment al întrecerilor atletice 
de-abia se pregătea... Sărite 
înălțime se aflau la 2,03 m. 
săritorilor soviet’ci pentru supi 
lil înălțime abia începea, A



OR OLIMPICE DE LA ROMA■
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a întrecerilor de atletism
pioană olimpică ; nou record o- 
>ic; 2. Johanna Luttge (Germa-

16,61 m; 3. Earlene Brown
J.A.) 16,42 m; 4. Valerie S.oper 
Zeelandă) 16,39 m; 5. Zinaida 

îikova (U.R.S.S.) 16,15 m; 6.
ate Garisch (Germania) 15,94 ni; 
îbina (U.R.S.S.) 15,56 m; 8. Hoff- 
n (Germ.) 15,14 m; 9. Cerna 
i. Ceh.) 15,06 etc. i

1,0 SEC. PE 100 m — DAR 
LORDUL NU VA FI OMOLOGAT!
en:ru prima oară In istoria atle- 
•ului o alergătoare a reușit să a- 
ă granița celor 11,0 sec. pe 100 
metri. Este vorba de atleta de cu- 
e Wilma Rudolph, care in finala 
icei probe de sprint a fost crono- 
■ată în 11,0 sec. Performanța sa 
va putea fi insă omologată ca re- 
1 mondial deoarece anemometrul 
ionului Cenlomila ind’ca un vini 
spate de 2,75 m pe secundă. După 

se știe regulamentul de atletism 
^epză că tăria viatului itu poate 

viteza de 2 ml sec. Lipsită ae 
cția unui astfel de record Wil- 

Rudolph și-a inserts totuși numele 
abela de performanțe cu un record 
dial egalat si un nou re" d oipn- 

11 fi sec. obțmute î" semi) mate.
prima semifinală au lost obținute 
Matele: 1. Rudolph (S-U.A.) 11.3 
record mondial egalat și nou re- 

olimpic; 2. Leone (Italia) 11,6;
Smart (M. Britanic) 11,8; 4.
iter (R. P. Polonă) 11 fi; 5. Hen- 

(Germania) 11,9; 6. Krepkina
7.5.5. ) 12,0; iar în cea de a doua: 
lyman (M. Britanie) 11,5; 2. It-

(U.R.S.S.) 11,7; 3. Capdevielle 
mța) 11,7; 4. Jones (S.U.A.) 11,7; 
i'ieczorek (R. P. Polonă) llfi; 6. 
hews (Australia) 11 fi.
: întrecerea finală. Maria Itkina a 
un strat bun și a condus aproa- 

umăiate din cursă. Ea a fost a- 
ă insă si depășită pe ultima parte. 
ULTATE TEHNICE: 1. Wilma
)OLPH (S'. U. A.) 11,0 — cani
nă olimpică ; 2. Dorothy Hyman 

Britanie) 11,3; 3. Giuseppina
ie (Italia) 11,3; 4. Maria Itkina 
LS.S.) 11,5; 5. Catherine Capde- 
e (Franța) 11,6; 6. Jennifer Smart 
Britanie) 11,6.
MAR ELIMINAT DIN SERII Șl 

LA 200 METRI
;riji-e.ul german Manfred Germar 
mizat din nou o surpriză șt la a 
i sa participare in întrecerile pe 
i. El nu s-a putut califica din se- 

probei de 200 m. In cele patru 
>e ale sferturilor de finală au fost 
gistrate rezultatele: I. — Seye 
mța) 20,8; 2. Norton (S. U. A.) 
; 3. Segal (M. Brit.) 21,1 ; 4.
io (Kema) 21 fi ;■ 5. Arhipciuk
1.5.5. ) 21,5; 6. Conceicao (Erazi-
21 fi; II. — 1. Berruti (Ital.) 

; 2. Foik (R.P. Pol.) 20,9; 3. 
:vay (Franța) 21,1 ; 4. Jones (M. 
) 21 fi; 5. Bunaes (Norv.) 21,4; 
— 1. Carney (S.U.A.) 20,9; 2. 

lord (M. Brit.) 21,0; 3. Johnson 

mata nerra dell’atletica leggera americana?*
nuitul „maraton" al marilor com- 
jii internaționale de săritură în 
țime. A fost un maraton al ner- 

în care tinerii atleți sovietici 
dovedit nu numai excepționali 

icieni, dar mai ales imbatabili 
al.
Jbelula" Thomas a fost învins 1 
lomenul anului olimpic" a pierdut 
îai competiția supremă...
omentînd rezultatul „Corriere dello 
rț" scrie: „întrecerea finală la 
time a fost ciștigată de atleții 
etici care au înfrint sistemul ner
al lui Thomas. Acesta a rezistat 

la 2,14 m, apoi s-a prăbușit"... 
-adevăr în acel moment, drumul 
>riei săritorilor sovietici a fost 
his. După cum, deschis le este 
md și de acum înainte, spre noi 
7rii, spre noi afirmări...
1 clipa în care victoria lui Savla- 
'e a fost certă ne-am gîndit la un 
atlet sovietic. La Stepanov, la des- 
ătorul de drumuri ale săritorilor 
etici în înălțime, omul care a dat 
ia lovitură „zeilor stadionului", 
rțienilor", „supermenilor" cum îi 
ea.u ziariștii americani pe record- 
lii lor. Stepanov a fost cel care a 
>rît recordul mondial al america- 
r la săritura în înălțime. La Roma, 
lakadze le-a luat o medalie de 
care părea o moștenire națională, 
a schimbat ceva în atletism; s-a 

(Antile) 21,1 j 4. Delecour (Franța) 
21 fi; 5. Barteniev (U.R.S.S.) 21 fi; 
IV. — 1. Johnson (S.U.A.) 20,9; 2. 
Jefferys (Africa de Sud) 21,1 ; 3. Ro
binson (Bahamas) 21,2; 4. Amurun 
(Uganda) 21,3; 5. Konovalov (U.R.S.S.) 
21 fi; 6. Bertrand (Antile) 21,4.

Pentru semifinalele de sîrnbătă s-au 
calificat prunii trei din fiecare grupă.
RUDENKOV: NOU RECORD OLIM
PIC IN CALIFICĂRI LA CIOCAN

In preliminariile probei de arunca
rea ciocanului un atlet s-a impus cu 
autoritate. Este vorba de aruncătorul 
sovietic Vasilii Rudenkov care a sta
bilit un nou record olimpic cu rezul
tatul de 67,03 m. Pentru concursul 
propriu-zis care va avea loc simbătă 
s-au mai calificat următorii aruncă
tori: Zsivotzky (R.P.U.) 6460 m; 
Sarnoțvetov (U.R.S.S.) 64,67 m; El
lis (M. Brit.) 63fii m; Connolly 
(S. U. A.) 63,02 m; Thun (Austria) 
62,73 m; Lawlor (Irlanda) 62,10; 
Okamoto (Japonia) 61,90 m; Strandli 
(Norvegia) 61,21 m; Bezjak (Iugosla
via) 60,90 m; Hali (S.U.A:) 60(75 m; 
Rut (R. P. Pol.) 60(73 m; Cioply 
(R.P. Pol.) 60,61; Nikulin (U.R.S.S.) 
60,40. Norma de calificare, de- 60 me
tri, n-a putut fi obținută printre alții 
de Csermak, cel care a depășit această 
limită cu 8 ani in urmă la Helsinki 
Eliminați de asemenea sint iugoslavul 
Racici, francezul Husson și toți cei 
trei reprezentanți ai Germaniei.

AZI AU LOC SERIILE CURSEI 
DE 1.500 METRI

Printre cele mai interesante probe 
ale programului celei de a IV-a zi a 
întrecerilor atletice figurează și seriile 
cursei de 1.500 m. Cei 43 de înscriși 
an fost repartizați în trei grupe, din 
care urmează să se califice cei nouă 
linaliști. Valoarea deosebită a partici- 
panților face ca fiecare serie să poa
tă fi considerată o veritabilă... finală. 
Reprezentanții noștri Zoltan Vamoș și 
Andrei Barabaș vor avea de înfruntat 
o concurență deosebii de puternică. 
Iată componența celor trei serii: 1. — 
Elliott (Australia). Burleson (S.U.A.), 
Rozsavolgiji (R. P. Ungară), Lewan
dowski (R. P. Pol.), Momotkov 
(U.R.S.S.), Reed (M. Brii.), Han- 
nemann (Germania). Mullins (Cana
da ), Orywal (R. P. Pol.) etc. II. — 
Barabaș (R.P. Romînă), Rizzo (Hal.), 
Waern (Suedia), Moens (Belgia), 
Bernard (Franța), Dalkilici (Turcia), 
Valentin (Germania), Thomas (Aus
tralia), llamarsland (Norvegia), Mar- 
kusson (Islanda). Parsch (R.P. Un
gară), Grelle (S.U.A.), Gomez (Gua
temala) etc.; III. — Vamoș (R. P. 
Romînă); lazy (Franța), Depastas 
(Grecia), Kovacs (R. P. Ungară), 
Vuorisalo (Finlanda)- Lincoln (Aus
tralia), Close (S. U. A.), Wiggs (M. 
Brit.), Klaban (Austria), Schaller (El
veția) etc.

schimbat ceva în lume I... In aceeași 
zi: înfrîngerea totală și a semifon- 
diștilor americani. Atleții țării care a 
învins ani de-a rîndul la 800 m au 
fost toți trei eliminați în semifinală. 
Ei au participat vineri la lupta pen
tru medaliile olimpice, doar... ca spec
tatori I

In ziarul „11 Paese" cronicarul de 
atletism Alfredo Berra pune și o altă 
concluzie la această întrecere spor
tivă. El scrie: „Mai mult decît epi
soadele individuale, contează succesul 
net al școlii sovietice de săritură în 
înălțime, ai cărei atleți s-au dovedit 
mai bine temperați, mai bine „con- 
struiți" decît cei americani. Aceasta 
este o lecție de modestie perrtru ame
ricani. Șj nu atît pentru atleții ame
ricani, cât pentru cei din jurul lor, 
pentru mentalitatea generală".

Intr-adevăr, 1 septembrie a fost 
„giornata nerra" (N.A.: „Ziua nea
gră") pentru atletismul american I In 
aceeași zi (simplă coincidență ?) pe 
stadionul olimpic drapelul sovietic a 
fost înălțat de trei ori pe cel mai 
înalt catarg. Iar seara linotipiștii zia
relor din Roma au început culegerea 
tabloului cu clasamentul pe țări tot 
cu U.R.S.S. Ei au constatat însă, că 
în punctajul general diferența Crește 
de la zi la zi...

RADU URZ1CEANU 
lyoura 2 septembrie

Pe cel mai înalt loc al podiumului învingătorilor; luptătorul rotnln D. 
Pîrvulescu.

Meciul Iugoslavia—Bulgaria a fost o adevărată semifinală olimpică
ROMA 2 — Deși la J.O. fotbalul 

nu a stat nici o dată pe primul plan 
din punct de vedere al interesului, iată 
că acum în Italia lucrurile par să se 
prezinte altfel. întrecerile pe grupe au 
stîrnit mult interes în rîndurile specta
torilor italieni, aproape la toate întîl
nirile înregistrînduse asistențe foarte 
numeroase. Bunăoară, la meciul Ita
lia—Brazilia au fost peste 30000 de 
spectatori, iar alți 20.000 au luat loc 
în tribunele stadionului Flaminio din 
Roma, la partida Iugoslavia—Bulga
ria, socotită de întreaga presă ca o 
adevărată semifinală.

La încheierea jocurilor pe grupe se 
conturează trei pretendente principale 
la medalia de aur : Iugoslavia — des
pre care presa spune că a trecut de 
cel mai greu examen —, Ungaria și 
Italia.

Cel mai pasionant meci a fost cel de 
pe stadionul Flaminio, meci despre 
care ziarul „Corriere dello Sport" 
scrie: „Nu s-a exagerat cu nimic a- 
tunci cînd s-a spus că partida Iugo
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SIMBATA 3 SEPTEMBRIE

ATLETISM: dimineața: disc femei — calificări (47,00 m) ; 110 m gar
duri — serii ; 400 m bărbați — serii; după masă: 200 m femei —■ serii: 
200 m bărbați — semifinale; CIOjCAN — finală; 400 m bărbați — optimi 
de finală; 3.000 M OBSTACOLE — finală; 1500 m — serii; 200 M 
BARBAȚI — finală

BASCHET: întîlniri în cadrul grupelor semifinale (după -amiază și 
seara).

BOX: meciuri eliminatorii (după-amiază și seara).
CANOTAJ ACADEMIC: după-amiază: schi!: 4 I. c. — semifinale; 

SCHIF 2 F. C. — finala; SCHIF 1 — finala; SCHIF 2-f-l — finala;
SCH1F 4 F. C. — finala ; SCHIF DUBLU — finala ; SCHIF 8-R1 — finala.

HOCHEI PE IARBA: meciuri în cadrul grupelor preliminarii (di
mineața și după-amiaza).

LUPTE LIBERE : întreceri în cadrul turului III (dimineața șl seara).
NATAȚIE: seara: 100 M SPATE FEMEI — finala; 1.500 M LIBER 

— finala; 4x100 M LIBER FEMEI — finala.
POLO PE APA : meciuri în cadrul turneului final, locurile 1—4 (di

mineața și seara).
SCRIMA : FLORETA FEMEI ECHIPE eliminatorii și finala (dimineața 

Ji după-amiaza).

slavia-Bulgana valorează cel puțin cit 
o semifinală olimpică. Cele două for
mații s au luptat cu îndîrjire. Ele s-au 
întrecut cu lealitate, dar cu o hotărî- 
re și o vigoare pe care numai măie
stria arbitrului Joni a reușd să le facă 
să nu depășească limitele permise."

Partida a fost lipsită de dinamism 
în primele 45 de minute, dar în cea de 
a doua parte a fost o adevărată ex
plozie de fotbal și goluri. Jocul a fost 
extraordinar de viguros, iar jucătorii 
s-au consumat peste așteptări- pin 
punct de vedere al calității jocului, 
iugoslavii s-au prezentat mai bine, iar 
atacul lor a dat culoare partidei. La 
3-1 pentru ei, iugoslavii și-au descon
siderat puțin adversarii, poate din cau
ză că nu se așteptau la o revenire r’.ît 
de spectaculoasă a bulgarilor- In orice 
caz, Iugoslavia și-a confirmat poten
țialul precum și candidatura la me
dalia de aur. Kostici și Galici au fost 
atacanții cei mai buni. Fotbaliștii bul
gari au fost parcă timorați în prima 
repriză, cînd halfii Largov și Cova- 
cev au părut nesiguri și neconvinși

Călăreții se pregătesc 
să ia startul

Pasionantelor întreceri olimpice la 
diferite ramuri de sport li se vor a- 
dăuga cu începere de luni dimineață 
și cele de călărie: dresaj, proba cotil- 
pletă și obstacole. Va fi cea mai 
grandioasă confruntare hipică din ulti
mii patru ani, la care și-au dat în- 
tîlnire cei mai buni călăreți din lume, 
începutul îl vor face, luni, călăreții 
de la proba de dresaj care se vor în
trece la Piazza di Siena pentru Marele 
Premiu de dresaj. La această probă 
sportivii romîni nu vor lua parte. 
In schimb, ei vor lua startul a doua 
zi în proba completă (dresaj) care se 
va desfășura, așa cum am mai anun
țat, la Pratoni del Vivaro. Aceste ul
time zile sportivii romîni le-au folosit 
pentru desăvîrșirea pregătirii lor fi
zice și tactice. Antrenorul lotului nos. 
tru hipic (proba completă și obstacole) 
Mihai Timu, a insistat în mod deose
bit pe însușir ' schițelor traseului pro
bei de fond și a alcătuirii unei tactici 
dintre cele mai potrivite pentru termi
narea în bune condițiuni a acestei di
ficile probe. Emoția apropiatului start 
o trăiesc din plin și călăreții de ob
stacole care se vor întîlnj în zilele de 
7 septembrie (individual) și 11 sep
tembrie (echipe) în vederea cuceririi 
Marelui Premiu Olimpic de obstacole. 
Sportivii romîni așteaptă cu încredere 
această importantă confruntare, mulți 
dintre adversari fiindu-le cunoscuți din 
întîlnirile internaționale la care au 
luat parte împreună în acest an. Spe
cialiștii în echitație, prezențj la Roma, 
acordă o atenție deosebită călăreților 
romîni considerîndu-i capabili de cele 
mai frumoase surprize.

dacă să se ocupe de atac sau de a- 
părare. Deabia după 1-3 echipa bul
gară a jucat la valoarea ei cunoscută. 
Dar cele două goluri marcate nu au 
mai fost suficiente pentru calificare.

Vorbind despre meciul Unguria- 
Franța, același ziar „Corriere dello 
Sport" subliniază contribuția la vic
torie a halfilor Covaci III și Solymosi 
pe care îi socotește „giganți ai tocului 
la intercepție și ai împingerii atacu
lui". Intr adevăr, mulțumită clarviziunii 
acestor doi halfi, jocul echipei ma
ghiare se desfășoară cu o claritate 
deosebită, majoritatea acțiunilor por
nind de la ei, continuînd pe aripi și 
terminîndu-se la Gbrocs și Albert, care 
joacă pe rînd ca vîrf avansat. Fran-

GOLGETERII TURNEULUI
Au marcat cile cinci goluri în 

partidele de pină acum: Kostici 
și Galici (Iugoslavia) — în grupa 
I —, Brown (Marea Britanie) — 
în grupa i II-a—, H. Nielsen (Da
nemarca) și Pohl (Polonia) — in 
grupa a lll-a —■ Albert și Gorbes 
(Ungaria) — în grupa a IV-).

cezii, care oricum nu aveau pretenții, 
au fost totuși o decepție prea mare, 
fiind complet lipsiți de ritm și spon
taneitate

O surpriză a jocurilor pe grupe o 
constituie comportarea Italiei. Acea
stă echipă de amatori, stimulată de 
atmosfera olimpică și de cei peste 
30.000 de spectatori, a reușit o victorie 
neașteptată asupra Braziliei. Echipa 
braziliană a făcut, în repriza .a doua, 
un joc de apărare care a fost în deza
vantajul ei, deoarece calitățile tehni
ce ale unor jucători ca Paulinho, Da
ri și Gersons nu au puiuț fi puse în 
evidență în condițiile unui joc dis
tructiv.

Echipa Danemarc® s-a dovedit, în 
general, un complex bine pus la punct, 
periculos în atac, dar mai ales necru
țător cu atacurile echipei Tunisiei.

Meciurile de joi seară au făcut și 
mai pasionante semifinalele turneului 
olimpic. Pentru meciul Italia-Iugoslz- 
via, care va avea loc luni la Napoli, 
s-ău și viudut 20.000 de bilele l,„



Campionatul pe anul 1960-1961 să constituie un mijloc puternic de ridicare 
a calității fotbalului nostru, de creștere a pregătirii multilaterale a fotbaliștilor!

Mîine va începe campionatul republican de 
fotbal pe anal 1960—1961, care va trebui să 
aducă îmbunătățiri substanțiale în ridicarea va
lorii fotbalului nostru, în pregătirea tehnică și 

în educația jucătorilor, antrenorilor și arbitrilor. 
Organele U.C.F.S. și ale federației de fotbal, 
consiliile cluburilor și asociațiilor sportive, an
trenorii, jucătorii, arbitrii, toți factorii care 
răspund de activitatea fotbalistică, au datoria să 
pornească cu forțe unite la lichidarea serioa
selor lipsuri manifestate în uliima vreme în 
procesul instruirii și educării fotbaliștilor și care 
au dus — așa cum s-a arătat în criticile presei, 
în frunte cu ziarul „Scînteia" — la răinînerea 
în urmă a fotbalului nostru.

In anii regimului democrat-popular, deși 
fotbalul nostru a cunoscut o largă dezvoltare 
în ceea ce privește numărul echipelor, al Jucăto
rilor legitimați, al secțiilor de specialitate și al 
bazelor sportive, din punct de vedere valoric 
el se situează încă pe un loc necorespunzător, 
departe de condițiile ce i-au fost create de par
tid și guvern, de posibilitățile largi pe care 
le are.

Așa cum s-a subliniat în ședința de analiză 
organizată de Biroul Comitetului de Organizare 
a U.C.F.S., una din principalele lipsuri din acti
vitatea fotbalistică o constituie nivelul tehnic 
scăzut, exprimat în calitatea slabă a jocurilor 
de campionat și în comportarea nesatisfăcătoare 
a echipei reprezentative.

In stilul de muncă al unor antrenori și-au 
făcut loc conservatorismul, comoditatea, des
considerarea muncii pe baze științifice, care 
au înlocuit munca temeinică și constructivă cu 
lupta pentru obținerea a două puncte cu orice 
preț și indiferent de mijloace. Principiul con
damnabil „oricum, trebuie să batem duminică" 
A ÎNĂBUȘIT ACTIVITATEA DE PERSPEC
TIVA Șl Â ÎMPINS TEHNICA PE LOC SE
CUNDAR IN PROCESUL DE ANTRENAMLN 1. 
In campionatul trecut. în locul unor indicații 
tactice corespunzătoare, mulți antrenori au folo
sit recomandarea: „jucați tare!“ Așa au stat 
treburile Ia Farul Constanța, Foresta Fălticeni, 
Industria Sîrmei Cîmpia Turzii ș.a. In felul 
acesta meciurile s-au transformat adesea din în
trecere sportivă în încercări de a învinge prin 
mijloace nesportive un adversar mai bine pre
gătit.

Sursa incapacității fotbafiștiilor de a practica 
un joc de calitate trebuie căutată și în lipsa de 
exigență a conducerii cluburilor și asociațiilor 
sportive, care au tolerat delăsarea unor antre
nori în organizarea și desfășurarea antrena
mentelor. Ca urmare, în loc să muncească in
tens pentru buna lor pregătire fizică, tactică și 
îndeosebi tehnică, jucătorii au început să pri
vească în mod formal antrenamentele.

Unii antrenori ca I. Lengheriu, 1. Balogh, 
I. Mărgineanu, Gh. Pascaru, Ad. Pal și alții, 
dînd dovadă de superficialitate, au muncit ne
organizat. fără un plan de antrenament întoc
mit științific în funcție de nevoile echipei și 
ale fiecărui jucător în parte. In mod firesc, 
rezultatele obținute au fost nesatisfăcătoare. 
La baza acestui stil de muncă stă lipsa 

de dragoste și răspundere față de meseria
de antrenor și față de echipele pe care le
antrenează. Adesea timpul rezervat antrena
mentelor nu a fost bine folosit. Desfășurate sub 
semnul lipsei de exigență, antrenamentele nu au 
solicitat pe jucători Ia eforturi și repetări care 
să le îmbunătățească continuu pregătirea multi
laterală, să le perfecționeze execuțiile tehnice, 
calitățile fizice și gîndirea tactică. Caracterul 
stereotip, plictisitor, al lecțiilor de antrenament, 
n-au darul să-1 stimuleze pe jucător, să-I con
vingă de necesitatea îndeplinirii întocmai a 
temelor de antrenament.

Este știut că drumul spre măiestria sportivă 
nu este ușor, că pentru a ajunge la măiestrie 
trebuie muncă susținută și îndelungată. In 
această privință, fotbaliștii ar avea multe de 
învățat din exemplul handbaliștilor, rugbiștitor, 
cicliștilor, luptătorilor, și al unor atleți. Dacă 
ar asista la antrenamentele acestora și ale 
altor sportivi, fotbaliștii ar vedea cîtă stră
danie depun, cîtă sudoare curge de pe ei.

Conștienți de importanța și rolul antrena
mentului fn ridicarea măiestriei sportive, antre
norii trebuie să ridice calitatea antrenamentului 
Ia nivelul cerințelor actuale. In același timp, 
cluburile și asociațiile sportive, cu sprijjnu! or
ganelor U.C.F.S. și al federației, trebuie să se 
preocupe de ridicarea continuă a nive
lului politic, tehnic și pedagogic al antrenori
lor chemați să pregătească pe tinerii fotbaliști.

Conducerile unor cluburi și asociații sportive 
nu privesc încă cu suficientă răspundere șl 
exigență sarcinile procesului de instruire și 
educație a echipelor. In loc să ehibzniască bine 
la angajarea antrenorilor și să asigure stabi
litatea și continuitatea lor în muncă, unele 
secții de fotbal, ca acelea de la Tractorul Orașul 
Stalin, Jiul Petroșani, Rapid Focșani ș.a. au 
pretins antrenorilor, indiferent de valoarea echi
pelor, rezultate imediate. De asemenea, MU 
PUȚINE SÎNT CONDUCERILE SECȚIILOR 
DE FOTBAL CARE NU TIN SEAMA 
PASEREA ANTRENORULUI' SI IS| IMPUN 
PUNCTUL DE VEDERE IN CEEA CE PRI
VEȘTE ALCATU1REA ECHIPELOR. In Ioc să 
contribuie la întărirea autorității antrenorului, 
asemenea imixtiuni duc la subminarea autori
tății acestuia. Ia încurajarea jucătorilor nedis- 
cipltnați, chiulangii, care nu manifestă interes 
pentru ridicarea măiestriei lor sportive In ulti
mă analiză, asemenea practici dăunează pregă
tirii echipei și dau posibilitate antrenorilor ne- 
corespuizători să fugă de răspundere.

Deși majoritatea consiliilor asociațiilor spor
tive și cluburilor iși consacră o bună parte 
din timp pentru echipa de fotbal, rezultatele 
acestei activități nu sini la nivelul cuvenit. 

Aceasta, deoarece cele mai multe din aceste 
consilii PIERD DIN VEDERE CAILE REALE 
CASE POT DUCE LA PROGRESUL ECHI
PELOR (CONTROLUL ANTRENAMENTELOR, 
RIDICAREA CONȚINUTULUI PREGĂTIRII 
TEHNICO-TACTICE, DOTAREA TERENURI
LOR CU UN MINIMUM DE APARATE AJU
TĂTOARE, PRECUM SI O TEMEINICA MUN
CA EDUCATIVA) ȘI CĂUTA TOT FELUL DE 
„SOLUȚII" PENTRU OBȚINEREA UNOR RE
ZULTATE IMEDIATE. In locul unei munci pro
funde și intense, de perspectivă, de creștere a 
elementelor talentate, s-a încercat adesea întă
rirea echipei prin aducerea de jucători din alte 
părți, prin adoptarea jocului dur, prin tactici 
defensive și alte metode de acest fel.

O activitate nesatisfăcătoare au desfășurat 
multe secții de fotbal și pe linia creșterii valorii 
echipelor respective. In loc să asistăm la un 
progres continuu de-a lungul anilor, la echi
pele noastre de fotbal — îndeosebi la cele din 
categoria A — s-au observat mari fluctuații de 
formă, stagnare sau chiar regres, așa cum 
s-au petrecut lucrurile la echipele Petrolul, Pro
gresul, Rapid ș. a.

In campionatul precedent, echipele noastre 
de primă categorie au practicat un joc de ni
vel tehnic scăzut. Cunoștințele tehnice și tactice 
ale jucătorilor au fost slabe, iar viteza, preci
zia în pase și mai ales șuturile la poartă au 
fost de foarte multe ori sub orice critică.

Valoarea scăzută a echipelor din care au fost 
recrutați componenții loturilor reprezentative, 

lipsa unei concepții unitare de antrenament și 
de joc a echipelor noastre fruntașe, s-au re
flectat în slaba comportare a echipei naționale. 
Iată unde a dus în ultimă instanță automulțu- 
mirea, munca superficială, fără perspectivă, din 
cluburi și asociații.

Conducerile cluburilor și asociațiilor sportive 
au neglijat și problema schimbului de mîine 
al fotbalului nostru. Este firesc să se pună în
trebarea : de ce oare jucători tineri, talentați 
și cu perspectivă din categoriile inferioare, o 
dată ajunși în echipele primei categorii, nu mai 
progresează ? Acest lucru se datorește în pri
mul rînd metodei nejuste a unor secții de fotbal, 
de ținere pe tușă a elementelor tinere. Este 
vremea ca secțiile de fotbal să lichideze cu a- 
ceastă gravă lipsă, orientîndu-se spre creșterea 
cu răbdare și promovarea curajoasă a cadrelor 
tinere proprii, legate de fabrica, de clubul, de 
orașul respectiv. Fotbaliștii cu experiență sînt 
chemați să sprijine tinerele talente, pentru că 
acestora le revine sarcina de cinste de a apăra 
pe mai departe culorile clubului sau asociației 
respective. Exemplul pozitiv al unor fotbaliști 
cunoscuți prin talentul, măiestria și hărnicia 
lor în munca cu tineretul, ca Bone (C.C.A.), 

Nicușor (Dinamo București), Petschowski 
(U.T.A.) ș. a. este bine să fie urmat de toți 
colegii lor.

Majoritatea secțiilor de fotbal au manifestat 
în același timp o atitudine nejustă față de pre
gătirea juniorilor și copiilor, prin aceea că ori 
n-au creat asemenea echipe, ori le-au încre
dințat unor antrenori mediocri sau unor jucă
tori fără calificarea necesară. In plus, multora 
dintre aceste echipe nu li s-a asigurat un 
minimum de jocuri care să le ajute pregăti
rea necesară.

Secțiile de fotbal cu echipe de categoria B, 
precum ți celelalte, care trebuie să constituie 
un rezervor inepuizabil de noi cadre pentru 
fotbalul nostru, nu au fost ajutate și controlate 
de către organele U.C.F.S. și ale federației în 
îndeplinirea acestui rol. Ceva mai mult, chiar 
și in aceste echipe și-au făcut loc metode vechi,, 
de goană după jucători gata formați, lin exem
plu concludent — și nu este singurul — îl con
stituie echipa Metalul Oțelul Roșu, cu mulți 
jucători aduși din alte părți, dintre care unii 
pe treapta coborîtoare a activității lor fotba
listice. Na e de mirare că această echipă a 
retrogradat.

*

In campionatul precedent au continuat să se 
manifeste o serie de metehne ale sportului de 
tip vechi ca individualismul și vedetismul, 
indisciplina și neconștiiuciozitafea, lipsa de in
teres față de joc, goana după căpătuială și 
lipsa de răspundere față de publicul spectator. 
Este adevărat că în cluburile și asociațiile 
noastre a început să se acorde mai multă aten
ție muncii de educare a fotbaliștilor, dar situa
ția este încă departe de nivelul cerințelor. Aceas
ta, deoarece unii antrenori și conducători ai 
secțiilor de fotbal nu acordă atenția cuvenită 
muncii educative, o desfășoară în mod formal 
sau pur și simplu au renunțat ta sarcina de 
educatori ai tinerilor fotbaliști. MAI SIMT 
SECȚII DE FOTBAL SI ANTRENORI CARE 
CONSIDERĂ CĂ ANTRENAMENTUL CON
STITUIE UN OBIECT, IAR MUNCA DE EDU
CAȚIE CU TOTUL ALTUL, CIND ȘTIUT 
ESTE CA PROCESUL DE INSTRUIRE Șl 
CEL DE EDUCAȚIE CONSTITUIE DE FAPT 
UN TOT UNITAR, Antrenorii să nil uite că 
rezultatele bune pot fi realizate numai de către o 
echipă bine instruită și educată, în care nu au 
loc cei care nu se pregătesc și cei care se abat 
de la disciplină.

Se cunosc numeroase exemple de fotbaliști 
certați cu disciplina, chiulangii, cu manifestări 
vedetiste și huliganice, rupți de locurile de pro
ducție, ca: N. Raab (Industria Sîrmei O. 
Turzii), Gh. Assan (Dinamo Bacău), Gh. Toma 
(Farul Constanța), A. Todor (Rapid București) 
etc. care nu numai că nu au ce căuta în echi
pele de fotbal, dar aduc cu ei influențe dăună
toare creșterii tinerilor fotbaliști.

Există, de asemenea, cazuri cînri unii jucători 
suspendați de echipele lor pentru repetate și 
grave abateri i$i găsesc repede toc în alte echi

pe, care se fac a nu cunoaște profilul moral al 
acestor sportivi. Această practică dăunătoare, 
căreia trebuie să i se pună capăt neîntîrziat, 
are un efect destructiv asupra muncii educative. 
Ea constituie în același timp o frină serioasă 
în acțiunea de promovare a cadrelor tinere 
proprii.

O serioasă lipsă a constituit-o și faptul că, 
în mod neprincipial, unii jucători de fotbal nu 
au fost încadrați în producție în funcție de cali
ficarea și priceperea lor- Asemenea procedee au 
generat vedetismul, chiulul din producție, ca 
și slaba legătură dintre fotbaliști și colectivele 
lor de muncă. Asemenea practici trebuie lichi
date din rădăcină, acolo unde mai există. Ti
nerii fotbaliști să fie ajutați să obțină o ci li- 
ficare profesională precisă sau să-și completeze 
studiile medii și superioare, deoarece una din 
îndatoririle de seamă ale cluburilor și asociați
ilor sportive este aceea de a crește sportivi de 
tip nou, vrednici constructori ai socialismului. 
In ceea ce-i privește, fotbaliștii trebuie să înțe
leagă că comportarea lor pe teren și în viața 
de fiecare zi sînt în atenția tovarășilor lor de 

muncă; aceștia îi încurajează cu dragoste, dar 
sînt totodată îndreptățiți să-i tragă la răspun
dere cu toată seriozitatea ori de cîte ori nu-și 
fac datoria.

Nu e mai puțin adevărat că, pe alocuri, mă
suri educative luate de antrenori împotriva unor 
jucători au fost infirmate sau „îndulcite" de 
unii conducători ai secțiilor de fotbal, ai între
prinderilor sau instituțiilor în cadrul cărora 
funcționează cluburile și asociațiile respective, 
sau chiar de către organele F.R.F. Asemenea 
tovarăși trebuie să înțeleagă că datoria tor este 
să întărească disciplina în echipă, că atitudi
nea de cocoloșire a lipsurilor jucătorilor — 
indiferent cine sînt aceștia — duce la slăbirea 
disciplinei și a echipei.

O influență negativă asupra educației fotba
liștilor a constituit-o existența în rîndurile an
trenorilor a o serie de elemente necorespunză
toare, incapabile sau descompuse mora’, ca 
Bobancu, Lăzâreanu, Burdar ș.a. care nu nu
mai că nu și-au făcut datoria, dar dimpotrivă 
au constituit un prost exemplu pentru jucători, 
— îndeosebi pentru tineret — și deci nu au 
ce căuta în fotbal.

Necorespunzătoare at fost în campionatul pre
cedent și activitatea unor arbitri. Pe lingă ele
mentele cinstite, competente, au existat în fotbal 
o serie de arbitri care, prin neprincipialitatea 
sau nepriceperea de care au dat dovadă, au 
dăunat fotbalului nostru. Interpretînd în mod 
personal șî diferit regulamentul de joc, vădind 
uneori preferință pentru o echipă sau alta, 
lipsă de personalitate șl curaj, ei au tolerat 
tot felul de abateri pe terenul de joc, AU ÎN
CURAJAT JOCUL BRUTAL, DUȘMANUL 
PRINCIPAL AL RIDICĂRII NIVELULUI TEH
NIC AL FOTBALULUI. Ceea ce este mai grav 
e faptul că s-au găsit în rîndurile arbitrilor 
elemente descompuse, afaceriste, care s-au pre
tat la arbitraje necinstite.

Este necesar să se ia măsuri ho tari te pentru 
interpretarea unică a regulamentului de joc, 
pentru promovarea uruit arbitraj ferm și cinstit, 
care să contribuie din plin la buna desfășura
te a viitorului campionat, la redresarea fotba
lului nostru. ARBITRII NU TREBUIE SĂ 
UITE GA POARTA O SERIOASA RĂSPUN
DERE FATĂ DE PUBLICUL SPECTATOR ȘI 
FATA DE JUCĂTORI, CĂ ATITUDINEA LOR 
INFLUENȚEAZĂ DIRECT ASUPRA EDUCA
ȚIEI JUCĂTORILOR, PRECUM ȘI ASUPRA 
BUNEI DESFĂȘURĂRI A MECIURILOR.

★
Lipsurile din totbakd nostru, manifestate în- 

dbosebi în campionatul trecut, iși au origina 
și m activitatea nesatisfăcătoare pe care au 
desfășurat-o în acest domeniu secțiile tehnică, 
organizatorică, și propagandă ale Consiliului 
General U.C.F.S., consiliile U.C.F.S., federația 
de fotbal, precum și comisiile locale și consi
liile cluburilor și asociațiilor sportive.

In ședința de analiză s-a arătat că Biroul 
Comitetului de Organizare a U.C.F.S. și apa
ratul său au neglijat activitatea unei atît de 
importante discipline sportive cum este fotbalul, 
socotind — în mod greșit — că de fotbal tre
buie să se ocupe exclusiv federația de specia
litate.

Ia ce privește Biroul federației de fotbal, 
acesta nu s-a ocupat de îndrumarea perma
nentă și îndeaproape a secțiilor de fotbal ale 
cluburilor și asociațiilor sportive, în ceea ce 
privește desfășurarea procesului de instruire și 
educare a fotbaliștilor. In loc să se preocupe 
de problemele de bază ale fotbalului. Biroul 
federației și-a restrîns orizontul la echipa națio
nală, privind însăși această problemă ruptă de 
ansamblul măsurilor ce trebuiau luate pentru 
ridicarea valorii generate a fotbalului. Nu au 
fost analizate temeinic cauzele reale ale nive
lului scăzut al Fotbalului, iar indicația dată de 
federație privind joeul bărbătesc nu a fost 
suficient lămurită și de aceea a avut un efect 
destructiv. Altfel, unii antrenori — dintre cei 
certați cu munca temeinică, de perspectivă — 
au renunțat la ridicarea pregătirii tehnice a 
jucătorilor, afișînd ideea falsă, dăunătoare, că 
pregătirea tehnică ar fi, chipurile, rezolvată. 
Organele federației și îndeosebi colegiul entral 
de antrenori au tolerat această stare de lucruri. 
In loc să acționeze ca un organism viu, la 
curent cu cele mai noi principii care stau la 
baza fotbalului modern, colegiul central de 
antrenori nu a controlat modul cum se des
fășoară. antrenamentele, nu a verificat gradul 
«ie pregătire al antrenorilor .îbdrumaLpc 

baze științifice pregătirea fizică, tehnică, tactică 
și morală a jucătorilor. Biroul Federației ro
mi ne de fotbal și secția tehnică a U.C.F.S. nu 
s-au ocupat de o bună selecționare a colegiului 
central de antrenori și a antrenorilor echipei 
reprezentative. In loc să analizeze cu un ascu
țit spirit critic cauzele înfrângerilor, pentru a 
scoate la iveală lipsurile, federația, ca și antre
norii respectivi, s-au străduit să găsească fel 
de fel de explicații și motive „obiective".

La rîndul lor, consiliile regionale, raionale 
și orășenești U.C.F.S. nu au îndrumat și con
trolat comisiile de fotbal, conducerile secțiilor 
de fotbal ale cluburilor și asociațiilor sportive. 
Ele nu s-au situat la nivelul cerut, de organe 
de conducere a activității sportive și au tratat 
cu superficialitate fotbalul, au tolerat sistemul 
luptei pentru rezultate imediate, instabilitatea 
fotbaliștilor la cluburi și asociații sportive, pre
cum și manifestarea unor atitudini nesănătoase. 
Organele locale U.C.F.S. n-au vegheat ca în 
viața fotbalistică din raza lor de activitate să 
activeze numai oameni competenți și principiali, 
dornici să contribuie la continua dezvoltare a 
acestui sport. Numai așa se explică faptul că 
in conducerea unor secții de fotbal au reușit 
să se strecoare unele elemente aface
riste, purtătoare ale rămășițelor mentalității 
putrede burgheze și a căror activitate a 
fost profund dăunătoare fotbalului nostru. Cu 
sprijinul maselor de iubitori ai fotbalului, orgț 
nele locale U.C.F.S. trebuie să demaște a seine 
nea elemente și să le înlăture neîntîrziat.

In loc să se preocupe de îndrumarea activi
tății fotbalului, unele comisii de fotbal au juca! 
un rol minor și adesea s-au confundat cu in
teresele înguste ale unor echipe din localitățile 
respective, care luptau să promoveze în categorii 
superioare deși nu aveau valoarea corespunză
toare. Rareori aceste comisii au luat sau an 
propus federației măsuri disciplinare față de 
fenomenele negative manifestate în activitatea 
jucătorilor, antrenorilor sau secțiilor de fotbal 
din regiunea respectivă.

Se impune ca toate comisiile locale de fotbal 
să-și ia munca în serios, cu tot simțul de 
răspundere și, în loc să-și irosească vremea cu 
treburi mărunte, să se ocupe concret de îndru
marea și controlul activității secțiilor de fotbal, 
să acorde atenția cuvenită problemelor impor
tante ale activități: fotbalistice, în special con
trolului și îndrumării antrenamentelor, să 
simtă răspunderea care le revine în acțiunea de 
îmbunătățire a fotbalului nostru.

Lipsuri serioase au existat și în activitatea 
pe care institutul de Cultură Fizică avea dato
ria s-o desfășoare în sprijinul fotbalului. Ast
fel, specialiștii respectivi din cadrul I.C.F. și-au 
dus activitatea rupți de viața fotbalului, 
nu au contribuit la lămurirea unor probleme 
metodice de bază ale acestei importante disci
pline sportive și nu au urmărit activitatea ab
solvenților cu specializarea fotbal.

Presa sportivă de specialitate și îndeosebi 
ziarul nostru, ca organ al U.C.F.S., nu a ’"’at 
poziție fermă față de lipsurile din fotbal* 
cum arăta ziarul „Scînteia", ziarul „Sportul popu
lar" nu a dovedit spirit critic la adresa federa
ției de specialitate, nu a atacat în mod ascuțit 
și profund cauzele rămînerii în urmă a fotba
lului. Lăudarea excesivă a unor jucători a dus 
la promovarea fumurilor vedetiste în rîndurile 
unor fotbaliști. Cronicile de fotbal s-au mărgi
nit de cete mai multe ori la informații asupra 
filmului meciului, în loc să constituie analize 
serioase asupra jocului prestat de echipe. Lipsa 
de materiale competente de îndrumare tehnică 
a activității fotbalistice, scrise de un larg activ 
de specialiști și antrenori cu experiență, precum 
și lipsa de poziție a ziarului în critica activi
tății federației, cluburilor și asociațiilor sportive 
au contribuit la menținerea acestei stări de 
lucruri în fotbalul nostru.

* 
★

Biroul Comitetului de Organizare a U.C.F.S. 
a analizat în mod temeinic și multilateral lip
surile care s-au manifestat în domeniul fotba
lului, cauzele care au determinat răminerea în 
urmă a acestei discipline sportive. Pe baza 
analizei făcute și consultind un mare număr <te 
specialiști, antrenori și jucători, de cadre de 
conducere ale organelor locale U.C.F.S., ate 
cluburilor și asociațiilor sportive, a fost ela
borat un plan de măsuri menit să ducă la li
chidarea situației necorespunzătoare din fotbal

Prin aplicarea întocmai a măsurilor stabilite, 
campionatul de fotbal pe anul I960—1961 tre
buie să constituie o cotitură radicală in activi
tatea organelor U.C.F.S. și a federației de 
fotbal, a cluburilor și asociațiilor spo.tive, a 
secțiilor de fotbal, antrenorilor, jucătorilor și 
arbitrilor. Toți acești factori sînt chemați să 
muncească temeinic pentru ridicarea fotbalului 
nostru la nivelul condițiilor create în anii regi
mului democrat-popular de partidul și guver
nul nostru, al cerințelor maselor de iubitori ai 
fotbalului și necesității unei reprezentări cores
punzătoare pe plan internațional.

CONCEPȚIA DE JOC ȘI METODA UNITA
RA DE ANTRENAMENT ELABORATE DE 
FEDERAȚIE, CARE ȚIN SEAMA DE PRIN
CIPIILE FOTBALULUI MODERN ȘI DE 
CARACTERISTICILE JUCĂTORILOR NOȘTRI, 
TREBUIE SA STEA LA BAZA AGTIVHAȚH 
FIECĂRUI ANTRENOR, ORGANELE FEDE
RAȚIEI AVIND DATORIA SA INDRUMEZE 
ȘI SA CONTROLEZE ÎNDEAPROAPE APLI- 
QM&â LQ&



In viitorul campionat, federația, organele to
ile U.C.F.S. precum și secțiile de fotbal ale 
uburilor și asociațiilor sportive vor trebui sâ 
:orde atenție lichidării lipsurilor din pregătirea 
tbaliștilor, punînd un accent deosebit pe ridi- 
irea nivelului lor tehnic, prin măsuri eficiente 
: îmbunătățire radicală a antrenamentelor, 
î impune respectarea riguroasă de către sec- 
le de fotbal a programului de antrenament 
aborat de federație, folosirii din plin a timpu- 
i afectat pregătirii, dîndu-se o deosebită aten- 
> măririi numărului repetărilor, corectărilor 
individualizării, pentru însușirea și aplicarea 

ocedeelor tehnice în condițiile jocului modern, 
ecare antrenor trebuie să întocmească cu grijă 
șa personală a jucătorului, în care să țină 
idența tuturor datelor privind evoluția aces- 
ia la antrenament și joc, lipsurilor pe care 
-a dovedit și măsurile necesare lichidării lor. 

același timp, jucătorii trebuie deprinși să-și 
tocmească, asemenea altor sportivi, jurnalul 

autocontrol — sprijin prețios în pregătirea 
■ de fiecare zi.
Seriozitatea, munca temeinică pe baze științi- 
■e, spiritul de răspundere — iată ce trebuia 
caracterizeze activitatea antrenorilor și jucăto- 
or în viitorul campionat. Folosindu-se intens 
jloace variate, jocuri complimentare și apara- 
ra ajutătoare cu care trebuie dotat fiecare 
ren de fobal, să se îmbunătățească tehnica 
dividuală, să se realizeze o pregătire fizică 
jltilaterală. de un înalt nivel. PROGRAMA 
-ABORATA DE FEDERAȚIE SI CARE CU- 
tlNDE CERINȚELE MINIME OBLIGATORII 
I CEEA CE PRIVEȘTE NUMĂRUL ORE- 
)R DE ANTRENAMENT, PRECUM SI PR1N- 
PALELE INDICAȚII METODICE PRIVIND 
iVc.R IȚELE ETAPE DE PREGĂTIRE SA 
VA LA TEMELIA activitatii FIECARE! 
:GȚII DE FOTBAL. ORGANELE U.C.F.S.

COMISIILE LOCALE DE FOTBAL AU 
VIORIA SA IA MĂSURI DE ÎNDRUMARE 
)MPETENTA ȘI CONTROL RIGUROS IN 
’LICAREA ACESTEI PROGRAME, DE IN- 
XRIRE ȘI ACTIVIZARE A COLEGIILOR 
ICALE DE ANTRENORI.
Colegiului central de antrenori și colegiilor 
gionale le revine sarcina să realizeze o mai 
mă cunoaștere și evidență a celor mai valo- 
și jucători și o mai exigentă selecție a fotba- 
tilnr care sînt promovați în categoriile A și B. 
Pentru generalizarea experienței înaintate, 
ntru realizarea unui larg schimb de expe- 
nță, după fiecare canapionat sau competiție 
portantă federația are datoria să organize- 

prin colegiul central de antrenori ședințe 
analiză, de comunicări metodice și referate 
antrenorii, mobiflzînd pe cei care au obținut 

le mai bune rezultate să trateze în presa de 
eciaiitate problemele de bază ale metodicii 
’gătirii fotbaliștilor.
in același scop este necesar ca specialiștii 
antrenorii care asistă la meciuri sau corn- 

tiții internaționale importante să prezinte 
ri de seamă corespunzătoare asupra princi- 
l.tor. învățăminte desprinse, asupra elemente- 

in fotbalul internațional, pentru infor- 
rea tuturor antrenorilor noștri.
Dat fiind rcjttl important al antrenorilor 
organizarea și desfășurarea procesului ins- 

ctiv-educativ, se impune ca federația să acor- 
o mai mare atenție muncii de selecție, șco- 

izare și repartizare a acestora, în funcție de 
ificarea și experiența lor practică.
De o atenție deosebită trebuie să se bucure 
i partea federației tinerii absolvenți ai I.C.F. 

specializarea fotbal, care trebuie repartizați 
muncească alături de antrenori cjit o înde- 

îgată experiență practică.
In scopul îmbunătățirii muncii de ' formare 
cadrelor de antrenori este necesar ca orga- 
le F.R.F. să selecționeze jucători cu o adi
ate fotbalistică meritorie, care să fie îndru- 
ti să urmeze cursurile de zi sau fără frec- 
nță ale I.C.F. De asemenea, pe lingă I.C.F. 
r trebui organizate anual cursuri de reîm- 
■spătare a cunoștințelor antrenorilor.
In scopul realizării unui bogat schimb de 
jeriență se recomandă ca federația să invite 
trenori valoroși de peste hotare și să trimită 

număr de antrenori care să studieze expe- 
n!a țărilor cu fotbal avansat.
Colegiul central și colegiile locale de arbitri 
bine să asigure în campionatul viitor crește- 
i simțitoare a nivelului arbitrajelor, să dea 
atenție deosebită cunoașterii de către arbi-

i a jocului de fotbal modern, cit și rnterpre-
ii unitare a regulamentului de joc. In fața 
ătorilor și a maselor de iubitori ai fotbalu- 
. arbitrii trebuie să constituie mode! de 
npetență și principialitate. Este de datoria 
anelor U.C.F.S. și a F.R.F. să ridice noi 

ire tinere de arbitri, să vegheze asupra căiț
ii și corectitudinii .arbitrajelor și să ia măsuri 
ere împotriva celor care dovedesc incompe- 
ță sau neprincipialitate.
■etlerația de fotbal are datoria să respecte 
iernai prevederea cu privire la continuitatea 
ipionatului, ceea ce va asigura fotbaliștilor 
echipelor noastre o activitate și o pregătire 
ntreruptă.
egulamentul de transferări în vigoare este 
lit să asigure creșterea valorii echipelor, întări- 

procesului de instruire și educare a fotba- 
ilor și promovarea elementelor talentate, 
il regulament pune capăt trecerii nejustifica- 
a unor fotbaliști de la o echipă la alta și

creează posibilitatea reală tinerelor talente să^- 
treacă de la categorii interioare la categorii" 
superioare. El trebuie să constituie pentru ti-., 
nerii fotbaliști un stimulent în ridicarea eonii-(( 
nuă a nivelului lor tehnic, a măiestriei sportive,., 
știut fiind că în categoriile superioare și în-- ■ 
deosebi în categoria A vor fi promovați acei" 
jucători care vor fi bine pregătiți din toate-■ 
punctele de vedere. ț (

O atenție deosebită va trebui acordată copi--.
ilor și juniorilor, — schimbul de mîine al fotba-(( Noul 
lului nostru. Toate echipele de categoriile A,țțsc ’"(( „ 
B și regionale vor trebui să aibă echipe de--cu primele jocuri ale campio- 
copii și de juniori, care să fie încredințate spre)rnWnriilnr A si R 
pregătire unor antrenori și instructori catRicațl,..
cu experiență, buni pedagogi, capabili să le((iubitori ai fotbalului doresc din 
asigure buna instruire și educare. De asemenea,ț țtoată inima ca acest sport — 
în cadrul asociațiilor sportive ale școlilor pro---cei mai popular — să atingă o 
fesionale de pe lingă marile întreprinderi vorț (valoare tehnică superioară și să 
trebui organizate, prin grija organelor U.C.F.S.,--se impună astfel pe tărîm in
fecții de fotbal pentru elevii acestor școli, î«ț(< '. '
rîndul cărora se găsesc numeroase talente. .noul campionat

Cluburile și asociațiile sportive, oerînd spri---btine, tehnice, 
jinul organizațiilor sindicale și de U.TJM., vorț (comportare demnă, disciplinată 
trebui să ia măsuri pentru creșterea număr»-- -din partea jucătorilor, arbitraje 
lui de terenuri simple pentru antrenament și a) (corespunzătoare, într-un cuvînt 
terenurilor de dimensiuni reduse, necesare pre-<.preocupare intensă pentru îm- 
gătirii copiilor și juniorilor, mobiîizînd pentru 
aceasta la muncă patriotică pe membrii
U.C.F.S. In sprijinul dezvoltării fotbalului în -neral U..G.F.S. a luat o serie 
rîndurile copiilor și juniorilor, federația de j (de măsuri menite să ducă la 

fotbal și Întreprinderea pentru Difuzarea'Mate--• realizarea -obiectivelor princi- 
rialelor Sportive trebuie să se preocupe de asi-((pale ale fotbalului nostru și in 
gurarea materialelor sportive adecvate vîrstei.. .primul rînd la ridicarea căm

in vederea formării unor echipe naționale • (pionatului pe o treaptă supe- 
care să poată reprezenta cu cinste fotbaltil nos- ț (rioară, pentru a deveni cu ade- 
tru în întilnirile internaționale, federația are--vârât baza activității fotbalis- 
datoria să ia toate măsurile necesare ridicării) (tice. Măsurile luate au asigurat 
valorii campionatului republican al categoriei-.echipelor posibilitatea realizării 
A, să întărească echipele din categoria A cu((unei bune și intense instruiri, 
elemente tinere valoroase, asigurîndu-se aSflfelțța unei concepții de joc și a 
lărgirea bazei de selecție a echipelor reprezen---întăririi loturilor de jucători, 
tative. )( La aceste măsuri, s-a adău-

Comisia de selecție și pregătire a echipei--gat recent încă 
naționale trebuie să stabilească criteriile de(( 
selecționare și alcătuire a echipelor reprezenta-.? 
five, să elaboreze în cel mai scurt timp pro-țț 
gramul de pregătire și calendarul internațio-" 
nai al acestor echipe. -■

Pentru pregătirea continuă a echipei repre-.. 
zentative pe tot cursul anului, jucătorii stfec-țț 
ționați să fie întruniți periodic pefrtrtt antrena-" 
mente comune și pentru susținerea unor meciuri-- 
interne și internaționale, pe baza calendar-utai - - 
sportiv special întocmit. Va trebui să se acor-ț(, 
de o atenție deosebită pregătirii acestor loturi ț^^jj Echipa”s-a mișcat în

ÎNDEMN LA
Pe marginea

“ 1 sezon oficial de fotbal 
se inaugurează mîine, o dată

natului categoriilor A și B. 
Zecile și sutele de mii de

valoare tehnică superioară și să

(ternațional. Ei așteaptă de la 
jocuri mai 

spectaculoase, o

Creocupare intensă pentru îm- 
unătățirea clasei fotbalului.
In acest scop, Consiliul Ge-

pale ale fotbalului nostru și în

tice. Măsurile luate au asigurat

una, în scopul

START IN AL 42-!ea
DE FOTBAL

AL TĂRII
( (Urmare din pag. 1)

■ • Farul Constanța a susținut 
■joi un meci de antrenament cu 
1M.U.M., dștigînd cu 8—2

CAMPIONAT

în timpul iernii. Antrenorii federali au datoria; (general bine. Autorii golurilor: 
să țină o strînsă legătură cu antrenorii clubu--• Vasilescu (4), Ciosescu (2), 
rilor și asociațiilor care au jucători în loturi/.Moroiami și Niculescu. In. me- 

.. , , ..ciul cu O.C.A. constanțenu vorsa urmareasca telul cum aceștia se ocupă de..ajj,nia formația- ~ • 
pregătirea jucătorilor care fac parte din totttrile )( Straton, “ ‘ 
reprezentative. -Stancu, Bibere—Moroianu,

Federației de fotbal îi revine de asemenea. J - 
sarcina să alcătuiască în mod judicios pro-țț escn- 
gramul întâlnirilor internaționale ale echipelor ) (P. 
noastre fruntașe. -■ _

Una din sarcm.le de căpetenie care trebuie f>nirenai în >jlarallle . E. 
să stea permanent în fața consiliilor cluburi Io." ^ch,pa întîî a cîștgat cu 9—1 

; w uzi i «« «,« UV
niori și rezerve, arătînd o bună 

♦ dispoziție de joc. Iată formația 
Xcare va juca la Iași: Kiss 
X(Mihatache)—Plev, Coman, Dan 
Ț K—Mihăiilă, Mihaly—Cticu,
xSzoke, Nisipeanu, Pali (Sima 
flD. Creiniceanu.
XL Giortea ți S. Băloiu—coresp.

Ghibănescu—
Brînzei, Florescu—
.................... Se

rver, Giosescu, Niculescu, Vasi-

Enache—coresp. regional

LUPENI s-a 
antrenat joi în „familie". E- 
-ț-r_ ~ 1

și asociațiilor sportive este întărirea muncii de ^partida cu o combinată de ju- 
educare a fotbaliștilor, problemă de care au 
datoria să se ocupe cu mai mult simț de răs
pundere, în vederea lichidării neîntîrziate * 
lipsurilor serioase Care s-au «Manifestat în cam
pionatul trecut în acest domeniu de activitate.

Folosind permanent îndrumarea și sprijinul 
prețios al organelor și organizațiilor de partid, 
cu ajutorul organizațiilor sindicale și U.TAL, 
consiliile U.C.F.S., cluburile și asociațiile spor
tive trebuie să se ocupe necontenit de educația 
fotbaliștilor, punînd un accent deosebit pe par
ticiparea lor activă la învățămîntul politic. Ele 
trebuie, de asemenea, să se preocupe mai mtens 
de creșterea rolului antrenorilor în desfășurarea 
muncii educative, astfel ca aceștia să se simtă 
răspunzători nu numai pentru rezultatele spor- 

utive, -ci și pentru întreaga comportare 
!a sportivilor.

In munca educativă se va acorda o 
corespunzătoare mobilizării jucătorilor 
a participa în mod conștient, activ și 
la antrenamente și jocuri, pentru a-și 
neîncetat măiestria și pentru a avea o 
portare demnă în producție, 
și în Viața de fiecare zi.

In sprijinul bunului mers 
burile și asociațiile sportive 
gure controlul maselor de 
din întreprinderile sau instituțiile respective X 
asupra întregii activități a fotbaliștilor. Cadrele..
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sportive și jucătorii care vor încălca disci-..sconjl de 7—1 (3—0). Au mar- 
plina sportivă și vor avea o comportare nedein-j (cat: Țîrlea (2), Petschovski 
nâ în producție și în viata socială să tie puși-'-(2), Floruț, Czako și Pîrcălab, 
in discuția adunarn generale a clubuhu sau-vor al!nia formația - 
asociației din care fac parte, care va trebui să..Coman—Sziics, Băcuț II, Neam- 
ia măsurile corespunzătoare.

★

Ținînd seama de condițiile create de partid și 
guvern mișcării noastre de cultură fizică șî‘ 
sport, de popularitatea de care se bucură fotba-(; 
Iul, ca și de faptul că dispunem de un izvor- 
nesecat de tinere talente, organele U.G.F.S./ 
și ale F.R.F., consiliile cluburilor și asociațiilor) ( 
sportive, antrenorii, arbitrii și jucătorii de fotbal(( 
au datoria să-și unească eforturile pentru a( (gresiil-Stea-gul roșu și Dinatno- 
face din campionatul pe anul 1960—1961 un- -U-Ț.A., care au k>c mîine în cu- 
mijloc puternic de creștere a clasei fotbalului ț sS.aau ’în“ vînzTe la
nostru, de ridicare a, lui La nivelul cerințelor.Țcascle obișnuit^, -

t • ȘTIINȚA TIMIȘOARA a 
Țdispus joi de Gloria (camp, o- 
Jrășenesc) cu scorul de 12—0. 
XDuminică studenții vor juca în 
^următoarea (ormație: Curcan— 
X Georgescu, Tu-rcan, Neacșu— 
♦ Cojereanu, Tănpse—Gîrleanu, 
ȚIgna, Manolache, Lereter, Mî- 
Xțaru.

morală

pe terenul de

atenție 
pentru 

creator 
ridica 
corn- 
sport

al fotbalului, 
au datoria să asi- 
oameni ai muncii

clav

ț • STEAGUL ROȘU ORA- 
►ȘUL STALIN a făcut zilnic 
(antrenament în cursul săptămî- 
■nii, folosind și aparatele ajută
toare. Antrenorul Silviu Ploieș- 
țteanu nu s-a decis încă așu- 
kpra formației care va înfrunta 
țProgresul. Echipa va fi for- 
-mată din următorul lot: Ghiță, 
(Gerneanu—Sbîrcea, Cojocaru, 
țZaharia, Bîrsan, . Hidișan, Szi- 
-geti, Campo—Hașoti, . Seredai, 
țl'usulan, Gane, Prpca, Mesza- 
•roș. David.

Gruia—coresp. regional

U.T. ARAD a dispus joi 
de formația C.F.R. Arad, cu

0.

(2), Petschovski 
zako și Pîrcălab,

(texliliștii vor alinia formația :

' (țu—Capas, Petschovski—Pîrcă-
- -lab, Mețcas , Țîrlea, Floruț, 
■ (Czako. Mai fac deplasarea la 
"București Pop și Tăucean.

St. Iacob—coresp.

Locuțiune de bilete
Pentru jocurile de fotbal Pro-

DISCIPLINA, LA JOC
unor măsuri ale Federației
de a da echipelor posibilitatea 
să înceapă campionatul cu efec
tivele de jucători complete. La 
propunerea comisiei de disci
plină din cadrul federației. Bi
roul Federal a aprobat sus
pendarea executării pedepselor 
aplicate unor jucători și echi
pe de categorie A și B care au 
avut o suspendare de maximum 
6 etape.

Fotbaliștii noștri trebuie să 
aprecieze această nouă măsură 
și să răspundă cu o bună com
portare tehnică, cu o disciplină 
desăvîrșîtă pe terenul de joc. 
Jucătorii respectivi trebuie 
să considere decizia Bi
roului federal drept un 
ajutor cu profund conținut edu
cativ și să dovedească pe viitor 
o atitudine ireproșabilă față de 
adversari, spectatori și arbitri, 
cunoscînd faptul că la prima 
abatere ei vor fi sancționați de 
federație cu toată asprimea, 
trebuind să execute și suspen
darea veche.

Este bine să se știe că de 
acum înainte nu va fi tole
rată nici cea ttiai mică abatere 
de la disciplina sportivă. La re
centul curs al arbitrilor, pro
blema disciplinei pe teren a 
fost pe larg dezbătută și ar
bitrii au primit indicații preci
se în privința modului autori
tar în care vor trebui să tra-

FRUMOS!
de fotbal

pînă și cea mai mică abă- 
Aslfel, folosirea incorectă

teze 
tere. 
a corpului, deci jocul violent 
și brutal, va fi sancționată cu 
lovitură liberă directă (în ca
reu, cu 11 m) și cu avertis
ment, sau chiar cu eliminarea 
jucătorului vinovat în cazuri 
mai grave. De asemenea, pur
tarea necuviincioasă față de ar
bitri și spectatori, ca și pro
testele la adresa deciziilor arbi
trilor vor fi sancționate cu a- 
vertisment și apoi cu eliminare, 
sau chiar direct cu eliminare, 
în legătură cu această orien
tare a arbitrilor, trebuie subli
niată h&tărîrea federației potrivit 
căreia antrenorii sînt obligați 
să prelucreze cu jucătorii regu
lamentul de joc. Federația va 
controla dacă antrenorii și sec
țiile de fotbal se vor conforma 
acestei hotărîri.

Din comportarea jucătorilor 
trebuie eliminată cea mai mică 
tendință spre indisciplină. Pre
ocuparea lor trebuie să fie prac
ticarea unui fotbal de calitate, 
care să satisfacă exigențele iu
bitorilor fotbalului și care săbitorilor fotbalului și care 
ridice serios nivelul tehnic al 
acestui sport. In această 
recție trebuie canalizate efor
turile. In acest spirit trebuie 
înțelese măsurile luate de fe
derație.

di-

«i ’

SCRISOARE DESCHISĂ FOTBALIȘTILOR NOȘTRI
Stntem muncitori la întreprinderea „Steaua roșie" din Ba

cău , nelipsiți spectatori la meciurile de fotbal. In fiecare, 
duminică, multi dintre noi „uitînd” de masă și de altele, 
mergem pe stadion și-i încurajăm pe fotbaliști. De cele mai 
multe ori, plecăm însă dezamăgiți de comportarea lor.

Urmărim în fiecare zi ziarele și vedem că la alte discipline 
sportive multi tineri din țara noastră cuceresc victorii de pres- 
tigiu, atît pe tărîm intern cit și internațional. Cu cîlă bucurie 
și satisfacție am citit știrile despre marea victorie a lui Dumitru 
Pîrvulescu, cîștigător al medaliei de aur în turneul de lupte 
clasice de la Jocurile Olimpice ce se desfășoară zilele acestea 
la Roma. Cit de mult ne-am bucurat cînd am văzut c~ scrimera 
Maria l'icol a cucerit medalia de bronz 1

Uneori, cînd deschidem aparatele de radio, pe calea unde
lor ajung la noi faze de la meciurile de fotbal <Ln carlrul 
turneului olimpic. Cum ne întristăm atunci, adueîndu-ne a- 
minte că fotbaliștii noștri nu sînt acolo !

De ce ? Aceasta este întrebarea pe care ne-o punem de fie
care dată. Pînă cînd voi fotbaliștii veți rămîne în urma tuturor 
sportivilor noștri la întrecerile internaționale ? Ce aveți de 
gînd ? Cum vă simțiți acum, cînd luptătorii aduc cinste patriei 
noastre peste hotare ? La Roma sînt cicliști, atleți, boxeri, 
poliști, scrimeri etc. La Roma au plecat toți acei care s-au 
pregătit cu sîrguință și perseverență, toți acei care au lost și 
sînt întotdeauna hotărîți să răspundă prin fapte minunatelor 
condiții create de către partid și guvern. Voi n-ați făcut tot ce 
puteați face. Aceasta este cauza.

Mîine începe un nou campionat. Așteptăm de la fotbaliști 
ca în întîlnirile ce urmează să se dispute să dovedească că au 
înțeles pe deplin criticile ce le-au fost aduse de către tcți 
acei ce iubesc fotbalul din țara noastră. Așteptăm jocuri fru
moase, oare să ne arate ci în vacanța pe care au avut-o, fotba
liștii nu au stat degeaba, ci s-au pregătit din toate punctele 
de veilere.

NECULAI ARADEI — turnător 
VASILE CONDRUȚ — mecanic 

GHEORGHE SURDU — sudor

După un joc spectaculos

Corvinul Hunedoara
4—1

HUNEDOARA (prin telefon) 
Peste 10.000 de spectatori au 
asistat joi Ia prima întîlnire 
internațională din acest sezon 
disputată în localitate. După un 
joc de bună factură tehnică 
formația littnedoreană a învins 
la scor (4—>1) echipa maghia
ră Diosgybr. Factorul determi
nant al victoriei hunedorenilor a 
fost verva deosebită de joc a 
înaintării, compartiment în care 
a excelat Zapis. Jucătorii ma
ghiari, după un început promi
țător, au fost depășiți de local
nici. Au marcat: Zapis (2),

Diosgyor
(1-1)

Zanca și Constantinescu, 
pectiv Papp. '

Mihai Marta (Deva) a 
dus competent formațiile :

CORVINUL: NEBELEA 
Niculescu II, NACU, Coîciu 
(Izghireanu) — Tătarii (Pop), 
AAolnar — POP (Gavrilă), 
Constantinescu, ZAPIS, R. TU
DOR (Vatani), Vatani (Zanca).

DIOSGYOR: HODI — Veri 
ner, SZIGETI, Paulas — T6- 
rbk, Jakobi (Fckete) — Ivăn 
(Erdbși). Csănyi, Kiss, PAPP, 
MATYAS (Perecsi).
G. CIORANU și C. MORARU 

corespondenți

res’J

con

SCURTE ȘTIRI
® Partida 

Fălticeni — ...
se mai dispută la P. Neamț, 
cum s-a anunțat, ci la Suceava.

• Arbitrii jocurilor de dumi
nică din cat. A: M. Po.pa-Bucu- 
rești (Dinamo—U.T.A.), Gh.
Osiac-Timișoara (Progresul — 
St. roșu), N. Mihăilescu-Bucu- 

vJDinamo Ba-

de cat. B. Foresti 
C.F.R. Pașcani nu

(Petrolul

cău), Al. Toth-Oradea (Știința 
Timișoara — Rapid), G. Mitran- 
București (Corvinul — Știința 
Cluj), C. Nițescu-Sibiit (Farul— 
C.C.A.) și N. Vizireanu-Ciuj 
(CSMS Iași — Minerul).
• C.F.R. Cluj va activa în 

acest campionat a.l cat. B la 
Turda sub denumirea de So
meșul Turda,



Jocurile Olimpice de la Roma
In turneul de polo pentru locurile 5-8 BILANȚUL MEDALIILOR I

R. P. Romînă Olanda 5-4 (3-3)
Vineri după-amiază 
Rose s-au desfășurat

ROMA, 2. — 
în Piscina delle 
jocurile de polo contînd pentru locurile 
5—8. In partida inaugurală s-au întîl
nit Germania și S.U.A., victoria reve
nind primei formații
(2-1).

Și-au făcut apoi 
R. P. Romine și 
evoluat în următoarea alcătuire: 
R.P. Romînă : Ștefan-seu—Bădiță, Za
han—Blajec—-Kroner, Grințescu. Szabo; 
Olanda : Kniest—Lamme, Zwan—Mul
ler—Leenards, Vriend, Wan Dorp. Ar
bitru : Volpe (Italia). Echipa țării 
noastre a obținut o primă și bineme
ritată victorie în acest turneu atît de 
disputat. cu scorul de 5—4 (3—3). 
Inițiativa a aparținut jucătorilor olan
dezi. care au luptat din răsputeri pen
tru un rezultat favorabil. Formația 
noastră s-a „pus greu pe picioare" lă- 
sînd impresia că tratează cu ușurință 
partida I fn această primă parte a jo
cului. adversarii au condus cu 1—0. 
2—1. și 3—2. dar au fost egalați de 
fiecare dată, cu promptitudine. Ime
diat după reluare, 
este hotărîtă să ia 
ce și reușește după 
cunde. cînd Zahan 
los. Imediat Bădiță 
tatul la 5—3 (din 
m) și rezultatul se 
ultimele 10 secunde 
olandezii reduc din 
scorul de 4—5. După 
vedea din clasamentul 
torie la două goluri 
situat echipa noasfră 
samcntului pentru locurile 5—8 mai 
înainte de disputarea ultimelor jocuri. 
Dunctele au fost înscrise în următoa
rea ordine: Lamme (min. 3,55), Za
han (min. 4,20), Lamme (min. 4,45),

cu scorul

apariția 
Olandei.

do 4—3

echipele 
care au

formația noastră 
conducerea, ceea 
numai 51 de se- 
înscrie specfacu- 
majorează rezul- 
loviftiră de la 4 
modifică abia In 
ale întîlnirii, cînd 
handicap pînă la 

cum se poate 
alăturat, o vtc- 
diferență ar fi 
în fruntea cla-

Intrecerile de
Iată rezultatele finalelor disputate 

vineri.
200 M FLUTURE BARBAȚI: 1. 

Troy (S.U.A.) 2:12,8 — record mon
dial și olimpic, 2. Haves (Australia) 
2:14,6, 3. Gillanders (S.U.A.) 2:15,3, 
4. Dennerlein (Italia) 2:16,0, 5. Yo- 
shimuda (Japonia) 
(Australia) 2:18,5, 
(U.R.SJS.) 2:18,9, 8. 
2:19,4, 4X100 M

2:18,2, 6. Been
7. Kuzmin 

Izutsu (Japonia) 
MIXT FEMEI :

1. S.U.A. (Burke, Kempner, Schuller, 
Von Saltza) 4:41,1 — record mondial 
și olimpic, 2. Australia 4:15,9. 3
Germania 4:47,6, 4. Olanda 4:47,6, 5.
Marea Britanie 4:47,6, 6. R. P. Uri- 135,39.

Kroner (min. 5,07), Lamme (min. 
6,28), Zahan (min. 9,11), Zahan (min. 
10,51), Bădiță (min. 13,54), Lamme 
(min. 19,90). Iată clasamentul 
cum se prezintă 
meciuri:

1. Germania
2. R. P. Romînă
3. S. U. A.
4. Olanda

înaintea
așa 

ultimelor

2
2
2
2 0

1
1
1

1
1
0
0 2

0
0
I

7— 6
8— 7

10—10
10—12

3
3
2
0

Mîine (n.r. astăzi) sînt programate 
jocurile R. P. Romînă — S. U. A. 
și Germania—Olanda.
TURNEUL FINAL—LOCURILE
U.R.S.S.—Ungaria 3—3 (1—1), 
lia—Iugoslavia 2—1 (1—0).

1-4
Ita-

lată cele 
prezentanți 
iimpice în 
treceri :

U.R.S.S.

25 de țări ai căror re- 
au cucerit medalii o- 

primele opt zile de in-

15 medalii de aur, 5 
îde argint și 9 de bronz 
X S.U.A. 14+11+9 
Y Germania 5+12Ț-5
X Italia 5-|-3+2; Australia 4+4
f+4; R. P. Ungară 3+5+2; Tur-I 
Țcia 3+0-|-0; Noua Zeelandă 2+of 
Y+0 ; Marea Britanie 1+2-J-5 ; R. P. i 
ȚROMINA « + 1-1-3; Suedia 1 + 1* 
î F2 ; R. P- Bulgaria 1-ț-l+l ; D i-i 
Țnemarca l-j-O-j-l ; Japonia 0J-4+l;Ț 
I Belgia 0-}-2+l ; ~ ~
rO+1+3 ; Olanda O-j-1+2 ; R.
X Cehoslovacă 0+1+ 1 : R.P.F. 
-fgoslavia 0+1+0; R.A.U. O+IJ-O ;

R. P. Polonă t
S.I

______________  ___ ________

Î Franța, Iran, Brazilia, Mexic șl* 
Antile au cucerit cîte o medalie de Ț 
bronz.

4

— în primul meci din turneul feminin la floretă, echipa R.P.R. 
a învins Anglia cu 12—4 —

Vineri au continuat la Palazzo dei 
Congressi întrecerile ne echipe la flo
retă bărbați. Pentru locurile 3—4 s-all 
întîlnit formațiile Germaniei și R. 
L’ngare. Rezultat : 9—5 pentru 
mania. Au urcat apoi pe planșă repre
zentativele Italiei și U.R.S.S., calificate 
pentru finala locurilor 1—2.

Finala a dat eîștig de cauză repre
zentativei U.R.S.S., care a obținut vic
toria cu 9—4. Iată rezultatele indivi
duale : Jdanovici 4 v., Midler 3 v., 
Sisikin 1 v. și Sveșnikov 1 v. — pentru 
U.R.S.S. ; Carpaneda 2 v., Pellegrino 
1 v„
— pentru

Mangiaroiti 
Italia

P.
Ger-

întrecut-o cu 12—4. Jeanette 
Shirley Netherway, Mary Haig 
Gillian Sheen au format echipa

cum se vede, formația noastră

1 v. și Cumctto 0 V

care a 
Bailey, 
Glen și 
Angliei.

După
a debutat bine în întrecerea pe eoliine. 
Trebuie să subliniem însă că sorții au 
fost oarecum „vitregi" deoarece ara 
căzut într-o serie foarte grea. întreceri
le eliminatorii continuă astăzi diminea
ță, iar după-amiază vor avea loc finalele 
pentru locurile 3—4 și 1—2.

După patru curse la iahtiaig
ROMA 2. In cursele disputate joi 

s-au înregistrat următoarele rezultate:
Clasa 5,50: I- Danemarca; 2. Ar

gentina; 3. S.U.A-
Clasa F. D-: I. Italia; 2. Irlanda; 

3. Germania.
Clasa Dragon; 1. Grecia; 2. Italia; 

3. Portugalia.
Clasa Star 1. U R S.S.; 2. 

lia; 3. SU.A.
Clasa Finn: 1. Brazilia; 

marca: 3 Argentina.
După patru curse, situația 

mentele
Ciont

2. Danemarca 4.122 p. ; 3. Elveția
3.742 p.; 4. Argentina 3.186 p.: 5. Aus
tralia 2.424 p.; 6. Suedia 2.216 p.

CIom Stor (clasament încă neoficial, 
din cauza unor contestații) : 1. U.R.S.S 
5.763 p. ; 2. Portuea’ia 3.906 p.; 3. 
Elveția 3.587 p.; 4. Bahamas 3.400 p.; 
5 S U.A. 3.186 p.; 6. Italia 3.161 p.

Clasa Drapon (clasament 
din cauza unor eontc-taț:i) : 
4.827 p.; 2. Grecia 4.174 p.;

Porhiga-

2. Dane-

în clasa- 
astfel :generale se prezintă

5..H) : 1 S.U.A. 4.140 puncte:
3.

neofirial
1 Italia

3. Cana-

înot și sărituri
gară 4:53,7, 7. Japonia 4:o6,4, 8.
U.R.S.S. 4:58,1. 4 X 200 M LIBER 
BARBAȚI: I. S.U.A. 8:10,2 — record 
mondial și olimpic, 2. Japonia 8:13,2, 
3. Australia 8:13,8; 4. Marea Britanie 
8:28,0, 5. Finlanda 8:29,7, 6. Suedia 
8:31,0, 
U.R.S.S.
FORMA 
(S.U.A.)
165,25, 3 
157,13, 4.
5. Sperling (Germania) 151,83, 6. Gai- 
kin (U.R.S.S.) 141,69, 7. Enskat (Gei- 
mania) 138,86, 8. Sysoev (U.R.S.S.)

7 Germania 8:31,8, 8.
8:32,2. SĂRITURI PLAT- 
BARBAȚI: 1. Webster

165,56, 2. Tobian (S.U.A.) 
Phelps (Marea Britanie)
Madrigal (Mexic) 152,86,

Aur, argint, bronz și
{Urmare din pag. 1)

iti clipa aceea un entuziasm de ne- 
descris. Purtat pe brațe de ai noștri, 
campionul olimpic plîngea de bucu
rie Din tribunele Basiliceî 
ropote de aplauze.
toții așa cum cred că s-au bucurat 
și harnicii strungari ue la uzinele 
Steagul roșu din Orașul Stalin, to
varășii de muncă ai lui Puiu. toți 
iubitorii sportului din țara noastră. 
După meci. antrenorul luptătorilor 
din R.A U. ne spunea despre Pîrvu
lescu : „Este de departe cel mai bun 
luptător la categoria sa. A meritat 
cu prisosință să cîștige titlul de 
campion olimpic și medalia de aur". 
Aceleași aprecieri elogioase au fost 
făcute și despre Ion cernea. Arbitrul 
grec Fikiorif ne-a declarat că tînă- 
rul nostru luptător este exceptional 
și că succesele sale nu se vor opri 
la medalia... de 
rna Printre cei
sportivul nostru, ca și pe ceilalți lup
tători romîni. am tecutioscul și pe 
arbitrii italieni Galigati și Bruschi.

Pe tabela care anunța desfășura-

răsunau
Ne bucuram cu

argint cucerită la Ro- 
care l-au felicitat ne

da 3.970 p.; 4. Argentina 3.952 p.: 5. 
Australia 2.544 p. ; 6. Olanda 2.539 p.

Clara Finn : 1. Danemarca 5.580 p.ț
2. U.R.S.S. 4.434 p. ; 3. Brazilia 3.927 
p.; 4. Belgia 3.519 p.: 5. Franța 3.258 
p.: 6. Iugoslavia 3.125 p.

Clasa F. I). : 1. Norvegia 4.067 p. : 
2 Anglia 3 532 p : 3. Germania 3 476 
p.; 4. Olanda 3 386 p.; 5. Danemarca 
3.365 p.; 6. Noua Zeelandă 3.189 p.

Vineri a fost zi de odihnă. Întrecerile 
continuă sîmbătă

★

feminine au fost 
grupe după cum 

.- U.R.S.S. Italia, 
Ungaria,

Semifinalele la baschetîm- 
ur-
Ve- 
Ro-

Cele 12 
părți te în 
mează : grupa I : _____
nezuela ; grupa a II-a : 
mînia. Anglia ; grupa a IlI-a : Germa
nia, Olanda, Austria : grupa a IV-a ; 
Franța. Polonia. S.U.A. Iată cîteva re
zultate din primul tur : Polonia-S.U.A. 
8—8. Italia-Venezuela 13—3, Olanda- 
Austria IO—6. Franța-S.U.A. 10—6, 
U.R.S;S.-Venezuela 13—3, Germania- 
Austria 10—6, Ungaria-Anglia 10—6.

Echipa noastră feminină, formată din 
Olga Szabo, Maria Vicol, Eugenia Ma- 
teianu și Ecaterina Lazir, a întîlnit în 
primul iueoj reprezentativa Angliei, pe

echipe 
patru

se încheie azi

ASTĂZI AU LOC FINALELE LA CANOTAJ ACADEMIC
Sportivii noștri participă la 2+1

2-f-l : S.U.A., Germania, U.R.S.S., Da
nemarca. Romînia, Ita] a. 4 fără cîr
maci : S.U.A., Germania, Iugoslavia, 
Finlanda, U.R.S.S., Austria. La dublu 
sînt următorii finaliștî : Cehoslovacia. 
Franța, Elveția, U.R.S.S., Olanda, Bel
gia. In sfîrșit, pentru finala de simplu 
concurează : A. Hill (Germania), Par
ker (S.U.A.), Kocerka (Polonia), Iva
nov (U.R.S.S.), Rebec (Italia), J. Hill 
(Noua Zeelandă), După cum se vede 
în finale cele mai multe echipaje sînt 
din U.R.S.S.. S.U.A., Germania și Italia. 
In legătură cu participarea noastră la 
2—ț-1 trebuie menționat că este o finală 
extrem de dificilă dată fiind valoarea 
adversarilor

Azi după-amiază s-au desfășurat semi
finalele la trei probe. La 4-4-1, în pri
ma scrie a cîștigat Italia cu 7:02,86 ur
mată de Australia 7:05,04. Ungaria 
7 :05.84. Austria, Finlanda, Cehoslovacia. 
In a doua serie, locul I a fost ocupat 
de Germania cu 7:00.47. urmată de 
Franța 7:02.95 U.R.S.S. 7:03.26. S.U.A. 
7:06,25, Romînia 7:10,58 și Olanda 
7:12,02. Primele trei clasate din fiecare 
semifinală s-au calificat pentru finala 
rare va avea loc mîine (n.r. azi).

La 2 fără cîrmaci prima semifinală 
a fost cîștigată de Germania cu 7:30,03, 
urmată de Finlanda, Iugoslavia, Mexic 
și Australia. A doua semifinală a dat 
loc unei lupte extraordinare între echi
pajele Aus'r e •. U.R.S.S. și S.U.A care 
au fost despărțite de zecimi de secun
dă. Ele au terminat în această ordine. 
Timpul învingătorilor: 7:30.10 Locu
rile următoare au fost ocupate de Ita
lia. Elveția. Argent na. Ca și în 
anterioara primele tre.j echipaje 
calificat în finală

In proba de B-j-l erau deja
cate Cehoslovacia. German's, Canada. 
Astăzi, s-au desfășurat trei serii de 
recalificări cîșîigate de : Italia 6:23 83; 
Franța 6:21,34 ; SU.A, 6:31.77. Aceste 
trei echipaje și cele calificate mai îna
inte își vor disputa mîine finala. In 
celelalte probe finaliștii sînt următorii:

In ultimul 
ră, în cadru) 
R S. Cehoslovacă a întrecut 
cu scorul de 88—75. 
miază, în a doua zi 
reprezentativa Uniunii 
tîlnit în cadrul seriei 
Iugoslaviei, de care a 
rul de 88—61. In seria I, selecționa
tele Braziliei și Poloniei au furnizat 
o partidă foarte disputată, încheiată 
cu victoria baschetbaliștilor brazilieni 
cu scorul de 77—68, după ce la pau
ză avantajul era de partea echipei 
Poloniei 46—39.

Aseară, echipa S.U.A. a învins Uru
guay cu 108—50 ( 35—19), seria a II-a. 
Înainte de închiderea ediției a început 
desfășurarea partidei dintre echipele R.S. 
Cehoslovace și Italiei (seria I) care 
a luat sfîrșit cit scorul de 77—70 
(37—34) pentru echipa italiană.

Turneele semifinale la baschet se 
încheie sîmbătă prin desfășurarea 
jocurilor R.S. Cehoslovacă — Brazi" 
lia, Italia — Polonia (seria I)- S.U A. 
— U-R.S.S. și Uruguay — Iugoslavia, 
(seria a II-a). Primele două formalii 
din fiecare serie se vor califica p :u' 
turneele finale care se vor dțsputa 
în zilele de 8 și 
tru locurile 1—4) 
(pentru locurile 
din semifinale 
final-

meci desfășurat 
semifinalelor la

joi sea- 
baschet. 
Polonia 
dupăa-Vineri,

a semifinalelor. 
Sovietice a în- 
a II-a echipa 
dispus cu sco-

10 septembrie (pen- 
și 7 și 9 septembrie 
5—8). Rezultatele 

contează în turneul

La închiderea ediției
cursa

s-au BOX

calif’.- Aseară s-att desfășurat ultimele 
întîlniri din cadru) sferturilor de fi
nală. Cîteva rezultate: Benvenuti (Ita
lia) b.p. S. Mițev (Bulgaria), Feofanov 
(IJ.R.S.S.) b.k.o. 2 Napoleoni (Italia); 

Walasek (Polonia) b.p. Van Rooyen 
(Africa de Sud) ; Siegmund (Germa
nia )b.p. Mariuțan (R.P.R.).

garoafe roșii!
rea întîlnirilor a Tost programată 0 
nouă partidă. Reprezentantul nostru 
Ion Țăranu urma să-și dispute locul 
III și deci medalia de bronz 
campionul mondial 
Țăranu era lisă 
în seara aceea 
ne-am temut că 
de valorosul său 
acest lucru s-a întîmplat I Tn aceas
tă pasionantă întîlnire luptătorul 
lostru a făcut dovada excelentei sale 
pregătiri și a luptat cu toate forțele 
pentru
romînesc. Și, a reușit. Cu aceeași pil
duitoare putere de luptă, voință și 
dîrzenie au luptat și ceilalți sportivi 
romîni clasați pe locuri fruntașe. 
Cu toate că i-au reușit să obțină 
rezultate superioare, Gh. Dumitru și 
V. Bularca s-av străduit să realizeze 
mai mult, dar fie valoarea adversa
rilor fie unele greșeli făcute pe par
cursul întîlnirilor i-a împiedicat să 
se numere și ei printre cei mai buni 
luptători ai acestui turneu olimpic.

Am stat de vorbă după finale cu 
antrenorul loi Corneanu, Iată ce 
ne-a declarat el: „Luptătorii noștri 
au cîștigat o poziție însemnată. Vic-

cu
Ayvas (Turcia), 

al treilea meci 
mărturisim că 

va putea trece

la
Și 
nu 
adversar. Și totuși

un nou succes al sportului

buneitoriile realizate sînt urmarea 
pregătiri, a seriozității cu care s-au 
antrenat. Turneul a fost foarte greu. 
Sportivii romini au demonstrat o va
loare tehnică ridicată și în plus s-au 
dovedit a fi foarte rezistenți. Pîrvu
lescu a luptat excepțional. El n-a 
suferit nici o Infrîngere și a făcut 
un singur meci egal. "
Cernea și Țăranu. Am remarcat de 
asemenea o sporire a combativității 
la Sultz. Cred că greșea’a făcută de 
el în întilnirea cu luptătorul din Iran 
l-a făcut să piardă medalia de bronz. 
In general, luptătorii noștri s-au ba
zat pe acțiuni de ridicare — supleu 
și rebur — procedee prin care au 
cîștigat puncte deosebit de prețioa
se".

clipa cînd pentru prima oară am as
cultat la Roma, în miez de noapte. 
Imnul nostru drag, de clipa cînd 
l-am văzut cu toții pe antrenorul 
Ion Corneanu sărutlnd plin de feri
cire drapelul nostru care se înălța 
pe catargul cel mai înalt, ca și de 

I emoționanta festivitate de premiere 
Pîrvulescu urca podiumul în- 

aplauzele miilor de
cînd
vingătorilor în 
spectatori, .

Dimineața Fam căutat pe sportivii 
Foarte buni (care, răspunzînd 

excelente de 
la dispoziție, 
de prestigiu.
ui interviu

A DOUA ZI IN 
VILLAGGIO OLIMPICO

Era de fapt îi aceeași zi pentru 
că finalele s-au terminat mult după 
miezul nopții. Dar cine s-a culcat i- 
mediat? Cîte comentarii nu s-au fă
cut ? Cred că fiecare dintre membrii 
delegației noastre care s-au aflat în 
tribunele de la Basilica și-a amintit 
în ceasurile acelea de după finale.

i

prin fapte condiții- 
pregăîire pe care le 
au adus tării victo- 
Mă pregătisem pen- 
colectiv, dar ceva

lor 
au 
rii 
tru 
m-a făcut să renunț. Două din spor
tivele noastre. Elena Niculescu și 
Emilia Scorțea, ofereau în clipa a- 
ceea luptătorilor minunate buchete 
de garoafe roșii. Era mai mult decît 
un simplu gest. Florile acelea proas
pete și nespus de frumoase, ca și 
victoriile realizate de luptătorii noș
tri însemnau de fapt prețuirea tutu
ror celorlalți sportivi romîni pentru 
cei pe care, la plecarea din Viliaggio 
Olimpico, i-am îitîlnit pe panoul de 
onoare al pavilionului pe care scrie 
„ROMANIA". Din fotografii ‘ ‘ 
fericiți : Pîrvulescu, Cernea. 
Rotman. Astăzi a mai fost 
fotografia scrimerei Maria 
Mîine al cui va fi rîndul ?

Azi, pe ringul de la Palazzo dello 
Sport se vor deslășura semifinalele 
turneului olimpic de box. Cu acest pri
lej vor avea loc următoarele meciuri: 
MUSCA: Tanabe (Japonia) — Sivko 
(U.R.S.S.); Tordk (Ungaria) — El- 
guindi (R.A.U); COCOȘ: Grigoriev 
(U.R.S.S.) — Bending (Polonia);
Taylor (Anglia) — Zamparini (Italia); 
PANA: Meyers (Afr. de Sud) — A- 
damski (Polonia); Limonen (Finlan
da)—Musso (Italia); SEMIUȘOARA: 
Mc. Taggart (Anglia)— Pazdior (Po
lonia); Laudunio (Argentina) — Lo- 
popolo (Italia); UȘOARA: Daniels 
(S.U.A.) — Nemecek (R.S.C.); Kas- 
przvk (Polonia) — Quarley (Ghana); 
SEM1MIJLOCIE: Radoniak (U.R.S.S.) 
—Drogosz (Polonia); Benvenuti (Ita
lia) — Llovd (Anglia); MIJLOCIE 
MICA: Mc. Clare (S.U.A.) — Lagutin 
(U.R.S.S.); Bossi (Italia) — Fischer 
(Anglia); MIJLOCIE: Monea (R.P.R) 
—Crook (S.U.A.); Feofanov (U.R.S.S.)
— Walasek (Polonia); SEMIGREA: 
Clay (S.U.A.) — Madigan (Austra
lia); Saraudi (Italia) — Pietrzikow- 
ski (Polonia); GREA: Nemec (R.S.C.)
— De Piccolî (Italia); Siegmund 
(Germania) — Beker (Afr. de Sud) 
sau Streteuovic (Iugoslavia).

SCRIMA

cadru’ turneului feminin de Ho
pe echipe, vineri seară reprezea- 

înfîlnit echipa Unga- 
maghiare au cîștigat

zîmbeau 
Țăranu. 
pusă și 

Vicol.

floretă femei, pe echi-

In
retă
tativa R.P.R. a 
riei. Floretistele 
cu 9-7.

In turneul de
pe, astăzi urmează să se dispute ur
mătoarele întîlniri: Ungaria — Olanda, 
Italia — Polonia, Germania — R.P- 
Romînă și Franța — U.R.S.S.
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