
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UN1Ț1-VĂ! n r—

Lia Manoliu și Ion Monea
au cucerit medalii de bronz
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Raportul tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej cu privire la situația internațională și politica externă a- 
R.P. Romine ca și dezbaterile care au avut loc pe marginea acestuia în sesiunea extraordinară a Marii- 
Adunări Naționale au stîrnit un larg ecou și interes în rîndurile poporului nostru. In entuziaste adunări, 
convorbiri, oamenii muncii și-au manifestat cu căldură deplina adeziune față de înțeleaptă politică externă 
de pace pe care o duce partidul și guvernul nostru. Ei au dat o înaltă apreciere — în cadrul adunărilor în 
care deputății prezintă dări de seamă, — Raportului prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, consi- 
derîndu-1 ca pe un document profund, de o mare bogăție de idei, care cuprinde o analiză științifică mar- 
xist-leninistă a situației internaționale actuale și care exprimă cu claritate poziția R.P.R. în cele mai impor
tante probleme ale contemporaneității-

In entuziaste adunări, deputății prezintă în fața oamenilor muncii 
dări de seamă asupra sesiunii Marii Adunări Naționale■ ■

La Uzinele „23 August1* din Capitală
muncitori, telini- 
la Uzinele .23

Aproape 4.000 de 
cieni și ingineri de 
August" din Capitală au avut lunii, 
după primul schimb de lucru, o în- 
tîlnire ctt Elena Lascu, deputat în 
Marea Adunare Națională, care a făcut 
o dare de seamă asupra recentei se
siuni extraordinare a Marii Adunări 
Naționale. Vorbitoarea a arătat că în 
Raportul prezentat de tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej la sesiune își găsesc 
exprimarea, minunat și convingător, 
înaltele principii ale politicii noastre 
externe, la baza căreia se află coexis
tența pașnică, problemă vitală pentru 
omenire.

Noi, metalurgiștii din aceste uzine 
constructoare de mașini, a spus prin
tre altele turnătorul Niculaie Dascălu. 
vom contribui la întărirea păcii, co
existenței pașnice între popoare prin 
înzestrarea industrie? noastre socialiste

cu mașini și utilaj modern și prin 
sporirea gamei de sortimente ce le 
producem pentru export.

A luat apoi cuvîntul inginerul Gheor
ghe Puitt care a spus: Sîntem con
vinși că prin prezența tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej Ia sesiunea 
O.N.U., delegația noastră va aduce o 
contribuție activă la soluționarea pro
blemelor importante ale dezarmării ge
nerale și ale asigurării păcii. Prin 
munca pe care noi o depunem aici 
în uzină în vederea îndeplinirii cu 
succes a hotărîrilor celui de al Ill-lea 
Congres al P.M.R. vom întări și mai 
mult puterea economică și politică a 
patriei noastre, contribuind astfel la 
întărirea forțelor păcii și socialismului.

In încheierea adunării, metalurgiștii 
de la Uzinele „23 August" au adop
tat o moțiune prin care își exprimă 
adeziunea totală față de politica ex-

ternă a partidului și guvernului nos
tru, politică care oglindește în mod 
strălucit voința de pace a poporului 
nostru, liotărîrea sa de a lupta ne
obosit pentru promovarea principiilor 
de coexistență pașnică între popoare.

(Agerpres)

A treia in cea mai puternică în
trecere feminină de aruncare a dis
cului din cite a cunoscut vreodată 
atletismul... Medalia olimpică de 
bronz... Un vis împliniți După 8 
ani de la finala care i-a adus lo
cul 6 la Helsinki, Lia Manoliu a 
mai urcat trei trepte în ierarhia 
mondială, pășind pe podiumul olim
pic, la stingă unei bune și vechi 
prietene, Nina Ponomareva. E un 
succes mare, neașteptat desigur 
pentru cei mai mulți. Dar Lia Ma
noliu era bine pregătită pentru 
confruntarea olimpică. „Mă simt 
foarte bine. Să aveți încredere..." 
scria ea acasă cu citeva zile îna
inte de concurs. Performanțele bune 
din. acest sezon, progresul cu totul 
remarcabil, de 4—5 tn, obținut față 
de rezultatele anilor trecuți îi dă
deau dreptul să spere.

Dor'uița fierbinte de a aduce pa
triei un succes de seamă, experien
ța celor trei Olimpiade, au ajutat-o 
să lupte șl să izbindească. Meda-

lia de bronz cucerită ieri pe Stu
dio dei Centomila este pentru Lia 
Manoliu cea rnai minunată răspla
tă. Răsplata voinței și perseve
renței.

★
Ion Monea are 20 de ani. Îna

inte de Roma, palmaresul său nit 
cuprindea nume sonore și este si
gur că nici unul dintre comenta
torii rubricilor de box nu l-a amin
tit pe pugilistul nostru printre 
eventualii candidați la o medalie 
olimpică. Și lotuși, x>e pieptul 
campionului nostru republican la 
categoria mijlocie strălucește acum 
medalia olimpică de bronz. Victo
riile categorice obținute în fața bul
garului Paparizoo și elvețianului 
Buechi i-au adus tinărului nostru 
boxer calificarea tn semifinala tur
neului olimpic. Cei care l-au ur
mărit pe Monea și i-au apreciat 
boxul tehnic și combativ știu că 
medalia cucerită de el la Roma 
este numai un început.

Mai sînt trei săptămîni pînă la J. B.!
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Atleții noștri fruntași trebuie sa~și intensifice efortisrile,
pentru o comportare cit mai buna la Atena

însuflețită adunare cetățenească din Timișoara
TIMIȘOARA 5 (Agerpres). — 
în cHrul unei însuflețite adunări 

cetâțe.^șv care a avut loc în grădi
na de vară „Maxim Gorki" din Ti
mișoara la care au luat parte peste 
201X) de oameni ai muncii — tova
rășul Martin Isac, membru at C.C.. 
al P.M.R., deputat al Marii Adunări 
Naționale a prezentat o dare de ------x -------- ------ , aseamă asupra recentei sesiuni 
Marii Adunări Naționale.

Participanții la adunare au salu
tat cu multă bucurie programul po
liticii externe a statului nostru ex
pus în Raportul tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Totodată a fost a- 
prabată cu deosebită căldură propu
nerea guvernului nostru ca să fie 
înscris pe ordinea de zi a celei de-a 
15-a sesiuni a Adunării ____’
O.N.U. punctul privind acțiuni

plan regional în vederea îmbunătă
țirii relațiilor de bună vecinătate 
dintre state europene aparținînd unor 
sisteme social-politice diferite, pre
cum și punctul privind măsuri pen
tru promovarea în rîndurrle tinere
tului a ideilor păcii, respectului re
ciproc și înțelegerii între popoare.

Au luat apoi cuvîntul mai mulți 
participant la adunare.

In încheierea adunării a fost a- 
doptată o moțiune prin care oamenii 
muncii din orașul Timișoara își ex
primă adeziunea totală la politica 
externă de pace și colaborare inter
națională a statului nostru-

Generale a
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Voința de pace a popoarelor 
trebuie să triumfe ia O.N.U.!

O puternică expresie 
a luptei pentru pace

Patria noastră socialistă aduce o con
tribuție activă la lupta nobilă a forțelor 
păcii. Voința nestrămutată a poporului 
nostru pentru coexistență pașnică, ata
șamentul său la lupta unită a po
poarelor împotriva uneltirilor război
nice ale imperialiștilor, la lupta pentru 
dezarmare generală și totală, au fost 
oglindite pe larg în Raportul tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, cu privire la 
situația internațională și politica ex
ternă a R. P. Romiîne, precura și în 
dezbaterile Marii Adunări Naționale.

Condus cu înțelepciune de către 
partid, poporul romîn își aduce astfel o 
nouă contribuție Ia uriașa acțiune a la
gărului socialist, în frunte cu Uniunea 
Sovietică, pentru apărarea păcii, pentru 
înlăturarea definitivă a războaielor.

Prezența tovarășului Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, în fruntea delegației noastre 
la apropiata sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U., dovedește excepționala 
importanță pe care statul 
mocrat-popular O acordă 
păcii în lume, realizării 
generale și totale.

VASILE GRSGORE 
secretai general al Federației * 
roraîne de sporturi nautice

nostru de- 
asigu rării 

dezarmării

Raportul tovarășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej și recentele hotărîri ale sesi
unii Mani Adunări Naționale sînt o 
nouă dovadă a politicii de pace și bună 
conviețuire între popoare pe care o 
promovează partidul și guvernul nos
tru, o expresie vie a rolului tot mai 
activ ce îl deține statul nostru demo
crat-popular în lupta pentru însănăto
șirea climatului internațional înlntrea- 
ga lume. Raportul este un important 
manifest de pace adresat de statul nos
tru popoarelor lumii acum, în preajma 
celej de a XV-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U., și exprimă poziția 
Republicii Populare Romîne, care este 
hotărîtă să depună toate eforturile, 
permanent și neobosit, pentru triumful 
principiilor coexistenței pașnice, pen
tru zădărnicirea uneltirilor cercurilor 
militariste interesate în cursa înar
mărilor.

Ga cetățean al Republicii noastre 
dragi, îmi exprim bucuria că în frun
tea delegației romîne a fost ales cel 
mai iubit și credincios fiu al poporului, 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej. A- 
ceastă alegere este o chezășie că Re
publica Populară Roinînă își va aduce 
la O.N.U. o sporită contribuție la dis
cutarea problemelor păcii și bunei 
înțelegeri între popoare.

BARBU PREDESCU
muncitor la Uzinei- „23, August", 

maestru al sportului

r
Cu trei săptămîni înaintea începem 

■întrecerilor din cadrul ediției jubiliare 
a Jocurilor Balcanice de atletism la
nul acesta se aniversează trei decenii 
de la instituirea J B.) au început să se 
și contureze formațiile care vor re
prezenta (ara noastră la importantele 
concursuri de la Atena.

Verificările desfășurate, aproape săp
tămână de săptămînă, în ultima pe
rioadă de timp la Poiana Stalin, Ora
șul Stalin și la București,. au prilejuit 
constatarea că cea mai măre parte a 
atfleților noștri fruntași s-au antrenat 
conștiincios, obținînd o serie de rezul
tate bune și noi recorduri republicane, 
fapt care ne determină să așteptăm cu 
multă nerăbdare evoluția atleților ro- 
mîni pe pista stadionului Panatinaikos 
din capitala Greciei,

In ceea ce privește probele de sprint, 
viteziștii noștri au marcat în ultimele 
săptămîni o sensibilă creștere a per
formanțelor și este îmbucurător o „sta
bilizare" a acestora sub 11 secunde. 
Măgdaș, Nițu, Măr.escu și juniorii 
Kineses și Stamatescu au fost con
stanți la 10,8-10,9 sec., rezultate care 
pot reprezenta un punct de plecare 
spre cifre mai bune, în compania celor 
mai buni sprinteri din Balcani. In 
schimb, rezultatele lor pe 200 m sînt 
încă destul de îndoielnice pentru a le 
putea asigura locuri de frunte în cla
samentul probei. Aceeași situație și la 
400 m în care, cu excepția lui Zahai- 
chievici care cu 49,6 sec. și-a realizat 
recordul personal, ceilalți alergători 
Enache, Nițu și mai ales Sudrigean 
nu dețin încă cea mai bună formă.

In probele feminine de sprint „cu-

piui" Ioana Petrescu—Crista Maksay 
au realizat rezultate constante în jurul 
lui 12,0 sec pe 100 m și 25,0 sec pe 
200 m- La această probă, ultimele lor 
cifre 24,4 sec și respectiv 24,9 sec, 
sînt pe deplin grăitoare.

Semifondiștii și fondiștii (Vanioș, 
Mihaly, Barabaș, Grecescu, Weiss, 
Pricop, Voicu și Florica Grecescu, 
Geongeta Dumitrescu, Elisabeta Teo- 
dorof, Marilis Cuțui) constituie punc
tul forte al reprezentativelor noastre. 
De la ei așteptăm nu numai rezultate 
de valoare, dar ca și la ediția trecută 
a J.B. de la București, locuri cit mai 
bune în clasamentele probelor respec
tive. Valoarea lor. pregătirea efectuată 
în acest sezon și combativitatea de 
care au dat dovadă cu fiecare prilej, 
le pot aduce un succes bine meritat 

Alergătorii și alergătoarele din 
cursele peste obstacole pot să-și mai 
îmbunătățească încă rezultatele în 
timpul care a mai rămas pînă la 
J. B. Ilie Savel păstrează prima șan
să la cucerirea titlului balcanic la 
400 mg, iar Strzelbiscki are posibili
tatea unui nou record la 3 000 m. 
obst.

Dintre săritori, forma cea mai bună 
o arată cei de la „înălțime", Iolanda 
Balaș și Eva Mayer, Porumb și Ducu, 
cei de la triplu (S- Ioan, Stein, Cio
chină Și Vi s-copol e an u) și — în sfîrșit 
— săritoarele în lungime (Maria Pân
dele, Sanda Grosu și Viorica Bel- 
mega, toate trei cu rezultate de peste 
5,80 tn). Nu strălucesc încă perior4 
manțele săritorilor cu prăjina și, în 
special, ale celor de la lungime.

Aruncătorii sînt marile semne de

întrebare ale formației noastre pentru 
Atena. Cu excepția sulițașilor, ceilalți 
nu ne dati speranțe pentru cucerirea 
titlurilor de campioni balcanici. In 
puținul timp care a mai rămas pînă 
la 23 septembrie ei trebuie să-și in
tensifice antrenamentele și să se gîn- 
dească serios Ia întrecerile care-i 
așteaptă la Atena.

In schimb, aruncătoarele noastre 
(Ana Corn an și Erika Scherer, Lia 
Manoliu și Olimpia Cataramă. Maria 
Diți) dețin o asemenea valoare care 
să le îngăduie să aspire cu succes la 
medaliile de aur, de 
canice.

In orice caz, fiecare 
atletele care vor avea 
prezinte țara noastră 
XlX-a ediție a Jocurilor 
trebuie să-și mobilizeze serios 
eforturile și vor trebui să arunce în 
focul luptei sportive toată energia lor; 
pentru a putea apăra cu succes titlu
rile de campioni balcanici cucerite de 
echipele noastre la ediția de anul 
trecut a J. B.

campioane baJ-

dintre attefii și 
cinstea să re
ia cea de a 

Balcanice 
toate

r. vil.

IN NUMĂRUL
DE AZI

Actualități din sportul de 
mase

DE
PROGRAMUL JOCURILOR 
FOTBAL DE CATEGORIA „A“ 

DE DUMINICĂ

De data aceasta, echipele bucutcș- 
tene au căzut de acord mai repede 
decît săptămînă trecută șt iată că ieri 
a fost alcătuit programul jocurilor de 
categorie A de- duminică din Bucu
rești. Iată cum se vor disputa parti
dele :

Rapid — C.S.M.S. lași pe stadionul 
Ciulești la ora 10.30.

C.C.A. — Corvinul ,Hunedoara pe 
stadionul Republicii la ora 16.30.

Toate meciurile din țară vor începe 
ta ora 16.3tt

CURS INTERNATIONAL DE ANTRE
NORI DE RUGBI CU PARTICI
PAREA UNOR REPREZENTANT! 

Al TĂRII NOASTRE

Federația franceză de rngbi organi
zează între 5 și 14 septembrie Ia 
Boii de Vincennes (localitate aflată în 
veeinătatea Parisului), un curs inter
național de antrenori. La acest curs 
au font invitați și doi antrenori ro
mâni. Răspunzând la această invitație, 
federația noastră de specialitate a dele
gat să ne reprezinte țara pe maestrul 
emerit al sportului Gheorghe Pircălu- 
betcii și pe antrenorul federal, prof 
Niaolae Pădnreann.

Ceț doi antrenori au plecat pe calea 
aerului spre Paris.

Pag. a 2-a 
Reportaje, știri, rezultate de 

la Jocurile Olimpice
Pag. 4—5 

însemnări din primele me
ciuri ale categoriei A la 
fotbal

Pag. a 6-a
Amănunte despre desfășura

rea jocurilor de duminică 
din categoria B ta fotbal

Pag. a 6-a
De la Roma la București 

(reportaj despre Turul ci
clist al R. P. Romine, edi
ția 1960)
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Pregătiri pentru crosul „Să întimpinăm 7 Noiembrie”
A devenit o obișnuință a tineretului 

patriei noastre ca în fiecare toamnă 
să participe în număr masiv la popu
lara întrecere de cros „Să întimpinăm 
7 Noiembrie". In cadrul primei etape, 
zeci și zeci de mii de tineri și tinere 
împînzesc parcurile și stadioanele, 
luptind cu dîrzenie și ardoare pentru 
a cuceri un loc fruntaș care să le 
dea dreptul de a participa la faza ur
mătoare, faza celor mai buni.

In aceste zile, mai în toate Asocia
țiile sporth'e din întreaga țară au înce
put pregătirle. La Constanța, lași. Cluj, 
Ploiești, Galați, Timișoara cît și în. 
nenumărate sate au început înscrierile, 
alegerea traseului, fixarea arbitrilor,- a- 
fișarea materialului propagandistic etc. 
Aii început din plin pregătirile concu- 
renților.

Cum se va desfășura această între
cere atit de iubită de tineretul nostru? 
în rîndurile de mai jos vom căuta să 
răspundem la acest lucru.

Prima etapă, cea pe asociații, se va 
desfășura între 18 septembrie și 23 
octombrie 1950, In cadrul acestei etape 
se vor disputa și întrecerile pe comu
ne, respectiv sate. Etapa a doua, pe 
localități și centre de comune în me
diul rural, va avea loc în ziua de 6 
noiembrie a.c.

Întrecerile în orașul București se 
vor desfășura pe parcursul a trei clape. 
Prima, pe asociații, a doua pe raioane 
în ziua de 23 octombrie, iar etapa

Peste citeva
anul

zile se vor da primele starturi. Aspect de la crosul de mase din 
trecut

Foto : H. Nandi

pe oraș în ziua de 6 nointerraioane 
iembrie ac.

Distanțele
crosul de mase „Să întimpinăm 7 No
iembrie" pe categorii de vîrstă sînt 
următoarele :

pe care se organizează

Categoria : Etapa I Etapa a II-a Etapa a IlI-a
pe asociație pe localități numai în București

Seniori 1000 m 1.500 m 2000 m
Senioare 500 m 800 m 1000 in
Juniori 800 m KXX) m 1500 m
Junioare 400 ni 500 in 600 m

Au drept de a 
primei etape toți 
sportive admiși la 
această etapă se

participa în cadrul 
membrii asociațiilor 
vizita medicală. In 
va face clasament

pro-individual pe fiecare categorie de 
bă, vîrstă și sex.

La etapa a doua pe localități, centru 
de comună-— în mediu rural și pe ra

„Duminică sportivă” în comuna Ileana

V

Asta-i doar începutul...

Cu ocazia „Zilei recoltelor bogate" 
studenții de la I.C.F. au organizat în 
comuna Ileana, regiunea București, 
un frumos program sportiv la care au 
asistat colectiviști din comunele Că
lăreții, Florica, Ileana, Tămădăul 
Mare.

Progrâmul a început cu o demon
strație de handbal în 11. A urmat în- 
tilnirca de fotbal între Ileana și Tă
mădăul Mare terminată cu rezultatul 
de 1—2 (1—0). In acest timp, într-o 
margine a terenului, studentele Doina 
Bălaiță, Virginia Leca, Adriana Ti- 
vig au început un variat program de 
jocuri distractive. „Ursul doarme", 
„Iepurașul" au fost pentru cei peste
100 de copii un prilej de bucurie. «, 
După terminarea jocurilor, la care au Ț 
participat în special fetițele, a început ■- 
gimnastica pentru copii sub conduce- "" școlare

tor cu remorcă a părăsit marginea te
renului de fotbal și a garat în apro
pierea locului de desfășurare a probe
lor atletice. Demonstrația sportivă s-a 
încheiat cu un meci de fotbal între 
localnici și studenți. Rezultatul de 
2—2 a mulțumit ambele echipe. Stu
denții s-au pregătit apoi de plecare. Co
lectiviștii și-au luat — nu cu puțină 
părere de rău — rămas bun de la 
icefiștî.

— Să mai veniți pe Ia noi-. La 
anul, la recolta viitoare, vă așteptăm I

— Venim, tovarăși I Venim și mai 
devreme...

D. IIITRU — corespondent

ioane — în orașul București, fiecare 
asociație are dreptul să prezinte cîte 
o echipă reprezentativă selecționată 
dintre participanții la prima etapă.

Echipele — masculine sau feminine 
— vor avea următoarea componență:, 
cele masculine (seniori și juniori) citd 
6 alergători, dintre care contează în 
clasament rezultatul abținut de primii 
patru reprezentanți ai fiecărei echipe.

La etapa a treia, numai pentru ora
șul București, echipele vor fi formate 
din cîte 10 persoane.

Nu au drept de a lua startul în a- 
ceastă întrecere sportivii. clasificați în 
categoriile: maestru, I și a H-a, indi
ferent de ramura de sport.

Stabilirea rezultatelor pe echipe se 
va face în felul următor: pentru pri
mul sosit se va acorda un punct, pen
tru cel de al doilea 2 puncte, pentru 
cel de al treilea 3 puncte ș.a.m.d. 
Echipa care va totaliza numărul cel 
mai mic de puncte (luîndu-se în con
siderare primii patru concurenți) va fi 
declarată învingătoare. în caz de ega
litate între două sau mai multe echipe 
de aceeași categorie, va fi declarată 
cîștigătoare echipa care are clasat pe 
un loc mai bun ultimul concurent care 
contează în clasament.

Este de datoria fiecărei asociații 
sportive să sprijine îndeaproape pregă
tirea concurenților, să fixeze și să 
participe la antrenamentele sportivilor 
care se pregătesc pentru întrecere și 
să caute să mobilizeze un număr cît 
mai mare de tineri și de tinere la a- 
ceastă frumoasă și pasionantă întrecere 
de mase.

Scutelnici este un sat din clmpia cu doi tineri sportivi. De la Consta/* 
Bărăganului, cum sint mii și mii pe tin Pirloci am aflat că terenul de fotbal 
întinsul patriei noastre. Cei care nu l-au amenajat abia în primăvara acea- 
sînt de prin partea locului și-l văd din sta. Pînă atunci jucau pe un loc viran 
tren îl cunosc sub numele de Meteleu, în mijlocul satului și mingea poposea 
denumirea stației de cale ferată. Dar deseori în curțile oamenilor, fapt pen- 
comuna Meteleu se compune din pa
tru sate, cel mai mare dintre ele fiind 
Scutelnici, unde se 
popular-al comunei-

Am sosit aici zilele 
coleg, 'Grigore Petre, 
stației, întîlnlndu-mă, 
„Să vii și la noi, la Meteleu, să scrii 
despre -sport". Firește, nu mi s-a pă
rut nimic deosebit că la Meteleu se 
'face sport. Nu există comună în care 
tineretul să nu vină în orele libere 
pe terenurile de sport, să nu se avînte 
în frumoase întreceri sportive. De ce 
țăranii, din comuna Meteleu ar face 
excepție?

—• Probabil că se joacă oină, popice, 
șah — i-am răspuns.

— Se. joacă și astea. Dar nu numai 
atit 1 Se joacă fotbal, volei, se prac
tică tirul. Și nu sirdem decît un sat !

In fața acestor argumente încearcă 
de rezistă... Dar poftim de găsește pe 
cineva să stai de vorbă, să ceri relații! 
De aceea să nu se mire cititorii -că vor 
găsi puține nume proprii- Întovărăși
tă din sat sînt în plină campanie a- 
gricolă. Recoltatul sfeclei de zahăr este 

Nn toi și zilnic se încarcă peste zece 
-vagoane pentru fabrica de zahăr din 
‘Chitila; grămezi de pepeni așteaptă 
■pe rampă să fie încărcate pentru 
București. Pe ulițele satului este un 
permanent du-te-vino de căruțe în
cărcate cu sfeclă, pepeni, paie- Toam
na se arată bogată și gospodarii fo
losesc timpul frumos pentru a strînge 
și transporta recolta în condiții optime- 
Tineretul, nu prea avea timp acum de 
sport. Cu toate acestea, duminică vor 
juca un meci de fotbal- Au meci 
cei din Căldărășie, care mereu 
„ciocănesc". Nu mai departe decît 
ultimul meci de săptămîna trecută 
învins „acasă", cu 2—0.

Am văzut terenul de fotbal, pe 
de volei, popicăria. M-a-m întiinit

află și sfatul

trecute- Un fost 
care este șeful 
îmi spusese:

tu
It

in 
i-a

cel

tru care unii se mai supărau. In pri
măvară, Sfatul popular le-a dat teren 
și tinerii l-au nivelat pe ici, pe colo, 
au montat porțile, l-au marcat cu var 
și au început să joace în alte condiții.

— Acum să nu crezi că sîntem gata 
să jucăm cu— C.C.A., mi-a spus zîm~ 
bind fostul meu coleg, Grigore Petre, 
Nivelul jocurilor este încă scăzut. 
Cî/id toți sint pe dreapta, cînd pe 
stingă, cînd înainte, tind înapoi. Sînt 
„pe minge" cum sint albinele pe fa
gure. E drept, nu prea respectă sfa
turile lui Iorgu Popa (antrenorul), un 
elev de la școala medie Fierbinți, care 
locuiește în satul nostru și joacă în 
echipă. Principalul este însă că s-a 
făcut începutul și cu timpul vor învăța 
și regulile de joc.

Cu totul alta este situația la voleif 
de pildă. Aici, regulile de joc sînt cu
noscute și respectate- La tir pârtie ml 
o serie de vînători, iar popicele și oină 
au un trecut vechi în satele noastre. 
Și șahul are destui amatori în Scutel
nici. Deseori sala căminului este plină 
de iubitorii acestui joc, dornici să-i 
pătrundă întreaga tehnică-

întovărășiri din Scutelnici se află 
în pragul înființării unei gospodării 
colective- Trecerea la această formă 
socialistă superioară în agricultură va 
însemna condiții noi și mai bune de 
muncă și viață, condiții noi pentru 
sport. Și nu m-ar mira de loc dacă 
peste un an fostul meu coleg mă va 
invita la o întrecere cizllstă sau la un 
meci de handbal. Tineretul din Mete
leu se dovedește destul de întreprin
zător, așa că ceea ce. am văzut acum 
nu-i decît începutul activității spor
tive.

M. BUZDUGAN

VEȘTI DIN RAIONUL ROȘIORI DE VEDE
Tinerii sportivi de la asociația Re

colta din comuna Mâldăreni — co
mună în întregime colectivizată — au 
sprijinit cu însuflețire muncile de tre- 
ieriș de la ariile gospodăriilor agri
cole colective „Partizanul" și „Uni
rea". Ei au deservit punctele sanitare 
și au lucrat la alimentarea dublă a 
batozelor. La aceste munci patriotice 
s-au evidențiat sportivii Dumitru Gris- 
tea și Pavel Truca, jucători de oină, 
fotbaliștii Ilie Nedeloaia și Mircea

Covete, precum și atletele Rozi Ghiță 
și Irina Leoveanu.

★
In curînd, la Roșiori de Vede se 

va inaugura o nouă bază sportivă. 
Ea cuprinde tribune cu o capacitate 
de 5.000 locuri, terenuri de fotbal, 
handbal, volei și baschet, pistă de 
atletism. Cea mai mare parte a lucră
rilor se execută prin muncă voluntară.

AL. C. POPESCU, corespondent ,

Finalele campionatelor republicane 
: s-au bucurat și în acest an 

de o participare numeroasă — aproape 
elemente ușoare ”300 de concurenți- Spectatorii care 

lotur.-.arc ” au populat pînă la refuz sîmbătă și
etc. — au atras "duminică tribuna ștrandului Tinere- 

o"tului au fost, martorii unor întreceri 
I porții” de o rară dîrzenie, pe care le-au și răs- 

meciulur de "plătit cu numeroase aplauze. Concu- 
. ..... renții înscriși în probele de copii au 

i puternici "constituit în special atracția finalelor.
----- -.-."Dornici să confirme buna lor pregă-

rea lui Sergiu Moldoveana și Petro-
niu Banii, care prin (' 
din- gimnastică — răsturnare înainte 
din glieinuit, „capre" 
t -*i copiii din sat. In încheiere 
„capră" desfășurată în dosul j 
stadionului. In pauza 
fotbal a avut loc tradiționala „trac
țiune la frînghie". Cei mai 
tineri din comună au fost reprezen- 
t.iți de tractoriștii Glieorghe Dumitru," bre, precum și faptul că nu este in
ion Drăgțișescu și fierar" Anton" tîmplătoare p. „z„;.ț„ Ic.
Glieorghe Cînd echipele au fost gat.i"Je campionat republican, micii înotă- 
și colectivistul Fănică Petre Pana a "tori ::: 
oat semnalul de începere, sute de voci..ei,ierS!e> 
scandau „Hai Ileana!... Hai E„..... i ' “
Echipa studenților formată din arun
cătorul de ciocan Constantin Musai.
dccalloniștul Emil 
lin Radu a ieșit 
prima tragere.

Se fac schimbări în formația echi-Ț 
pci Ileana. Intră Georgică Ion (peste-- 
b)0 kg) și cele două trageri au reve-

tîmplătoare prezența lor înt.r-o finală

au făcut o adevărată risipă de 
 ........ . *, au luptat cu aceeași ardoare 
Ileana!"" din start și pînă la sosire. Este și 

"explicația firească a celor patru noi 
.   recorduri republicane școlare stabili* 
Constanținescii "te la categoria copii I și II (Miki Za- 

în”lfer — 1:21,6 la 100 m delfin, Cristina 
Balaban — 1:27,4 la 100 m lx:?, 

'.’.Codruța Salla — 1:30,1 la 100 m 
"delfin și Monica Munteanu — 44,5 la 
x50 in spate). Rezultate foarte bune 

.-i ,.............................................. ,. "au stabilit și alți copii, ca de pildă! '‘■’■"’■I %ori ei a d^a a Sui"'4^7'n “ 1:08'6 la 100 111 !i'
, , 1 reprizei a doua a jocului..ber. yoichița Novac — 1:33,9 la 100

-P ? "m bras, Ion Preda — 46,1 Ia 50 m
.......... .............................................................. ................... ....

na~M Trhicseu' 'stefana'Grtgorb "’finiiîâ" Juniorii, în schimb, s-au prezentai 
băieți, 50 m plat: Glieorghe Miticiuc,"sub așteptări. Ei n-au reușit sa reedi- 
Opreă Dragomir, Dinu Emil Probele”tczc <lecît ,în Pilfle pasionantele în- 

a " i ..treceri desfășurate cu puțin timp inde atletism o data mcepute an atras.. llrniă. în ca()rlll canlpion3ie.
din ce în ce mai niulți spectatori. <>"lor republicane pentru juniori- Doar 
„tribună" s-a pus în mișcare : un trac- ♦ Giesl Ligner, Tiberiu Rînea, Anca Tro- 

’Ț.b.ani și Măriuca Rotaru au reușit să 
----------- "Se apropie de performanțele lor an

terioare. Ne am fi așteptat ia mai
Nr. 3679 ♦mult de la Sanda Iordan (ne referim

învingătoare

In timpul reprizei a doua a j 
de fotbal au început întrecerile la a-', 
tletism. Iată primij clasați: 
fete : 30 m plat : Maria Grigore, Ilea-

băieți, 50 ni plat: Glieorghe Miticiuc,

Finalele campionatelor republicane școlare de natatie

PARTICIPARE NUMEROASA, PATRU NOI RECORDURI,
DAR ȘI MULTE ASPECTE... NEGATIVE

Liviu Berea (Buc.) 1:11,0; 100 m. 
delfin: R. Pischl (Reșița) 1:15,8; 
4x100 m. mixt- Reșița 5:00,4. JUNI
OARE II: 400 m. liber: Anca Trohani 
(Buc.) 5:58,7; 100 m- liber: Măriuca 
Rotaru (Buc.) 1:15,9;
Florentina Rarnbosec ,___ ,
100 m. spate: Anca Trohani

timpii realizați în cele două probe 
care s-a clasat pc primul loc) și

ia
în ____  . ... , , . .
mai ales de la Florentina Rambosec, 
revelația ultimei ediții a finalelor re
publicane de juniori.

Organizarea finalelor ne-a prile
juit alte cîteva constatări negative. 
Ne vom referi, în primul rîrtd, la fap
tul că nu s-a asigurat un număr su
ficient de arbitri. De aici, o îngreu
nară a desfășurării probelor. Poate 
că ar fi fost bine ca unii profesori de 
educație fizică specializați în arbitraj 
(Ileana Georgescu, Maria Baciu) să 
nu se fi limitat la calitatea de..- 
spectatori, ci să dea o mînă de aju
tor colegilor lor. O îndrumare în 
acest sens din partea conducerii Clu
bului sportiv școlar București și a 
celor două școli sportive de elevi din 
Capitală ar li fost și ea binevenită-

Ne-a surprins apoi, neplăcut, dezor
dinea de ' ’ j - i
nistrativă 
neretiilui 
de acest 
vedea în. „
lelor un permanent du-te-vino creat 
mai ales de spectatori care au îm
piedicat buna desfășurare a probelor.

Semnalăm, de asemenea, absența 
— după noi nemotivata — a unor 
coneurenți din regiuni cu bazine de

la bazin. Conducerea admi
și tehnică a ștrandului Ti- 

n-a fost preocupată de loc 
aspect. Și astfel s-a putut 
tot timpul desfășurării fina-

Ploiești 
bazine),

Sighi- 
aspecte 

obiectul

înot, în special din regiunea 
(regiunea cu cele mai multe 
Craiova, Stalin (Mediaș și 
șoara), Baia Mare etc. Iată 
care ar putea să constituie 
unei serioase analize pentru organele 
direct vizate și 
rccția educației 
M.I-C.

îndeosebi 
tineretului

pentru Di- 
școlar din

T. STAMA

republi- 
an :

800 m. liber: Gisl 
10:43,5; 400 m. liber: 
. . , ’ IM m-

liber: M. Berbecaru (Cluj) 1:05,5; 200 
m. bras: Tiberiu Rînea (Buc.) 2:49,9; 
100 m- spate: Tiberiu Șerban (Buc.) 
1:14,9; ................ ~ ‘
(Buc.) 
5:03,6. 
Sanda 
liber: I 
100 m.
(Buc.) 1:31,2; 100 m. delfin: Leonti
na Marinescu 1:46,1; 200 m. bras:
Helga Boicekowski (Buc) 3:16,3; 
4x100 m. mixt: București 6:22,0; JU
NIORI II: 400 m. liber: M. Căpră- 
rescu (Buc.) 5:05,4; 100 m- liber: M. 
Căprărescu (Buc.) 1:04,2; 100 m. bras; 
N- Cîrjaii (Buc.) 1:24,0; 100 m. spate:

campionii 
din acest 

m. liber:

Iată și 
cârti școlari 
JUNIORI t: 
Ligner (Reșița) 
Gisl Ligner (Reșița) 5;()8,0;

200 m. delfin: M. Cerchez 
2:58,8; 4x100 m. mixt: Cluj 
JUNIOARE I: 400 m. liber ■■ 
Iordan (Buc.) 6:17,3; 100 m. 
Sanda Iordan (Buc) 1;I8,5;

spate: Leontina Marinescu

100 m. bras ‘ 
(Buc.) l:27,6ț 

.... i (Buc.)
1:26,3; 100 m- delfin: Măriuca Ro
taru (Buc.) 1:23,1; 4x100 m. mixt: 
București 5:38,8; COPII CAT- 1 (BĂ
IEȚI): 100 m. liber: Adrian Nicolali 
(Buc.) 1:08,6; 100 m. bras: Adr- Ni- 
colan 1:22,9; 100 m. spate-- Șt. Varfal- 
vi (Turda) 1:21,1; 100 m. delfin-,
Miki Zager (Buc.) 1:21,6 (NOU RE
CORD REPUBLICAN ȘCOLAR; 4x100 
m. mixt: București 5:25,9. (FETE): 
100 ni. liber: Eva Nagy (Tg- Mureș)' 
1:15,4; 100 m. bras: Voichița No-vac 
(Buc-) 1:33,9; 100 m. spate: Cristina 
Balaban (Buc ) 1:27,4 (NOU RE
CORD REPUBLICAN ȘCOLAR); 106 
m. delfin-- Codruța Salla (Timișoara) 
1:30,1 (NOU RECORD REPUBLICAN 
ȘCOLAR); 4x100 m. mixt: București 
6:16,5; COPII CAT. a II-a (BĂIEȚI): 
50 m.' liber. Zeno Giuraza (Reșița) 
36,5; 50 
44,1; 50 
46,1; 50 
4x50 m-
50 m. liber: Moirica Munteanu
40,1; 50 m. bras- Anca Mărdărescu 
(Buc.) 43,7; 50 m. spate: Monica Mun- 
teanu (Buc.) 44,5 (NOU RECORD 
REPUBLICAN ȘCOLAR): 50 m. del
fin: Agneta Sterner (Buc.) 44,0; 
4x50 m. mixt: București I 3:08,2.

m. bras: Ion Kenda 
m. spate: Ion Preda 
m. delfin: Ion Preda 

mixt: București 3:10,7.

(Buct) 
(Buc.) 

46;6; 
FETE: 
(Buc)



B O X

In ajunul primelor partide 
din „Cupa Dinamo “

O verificare utila a lotului de tineret 
pentru întîlnîrea cu R. P. Ungara

® Cititorii ziarului nostru au fost 
informați din timp în legătură cu fru
moasa inițiativă' a clubului sportiv 
Dinamo București, de a organiza a- 
cum, înainte de reluarea campionatu
lui republican, o competiție avînd 
drept scop să verifice actualul stadiu 
de pregătire al echipelor noastre frun
tașe. liste vorba-, de „Cupa Dinamo**. 
Astăzi sîritem în măsură să furnizăm 
noi amănunte privind această com
petiție care se anunță deosebit de in
teresantă.

• Startul în „Cupa Dinamo'* va fi 
luat de patru echipe bucureștene frun
tașe — C.F.R. Grivița Roșie, cam
pioana țării, C.C.A., Metalul și Dina
mo, care își vor disputa trofeul pus 
în joc în cadrul unui turneu. întrece
rile vor avea toc numai pe stadionul 
Dinamo, în trei etape (8, 11 fă 15 
septembrie). Iată de altfel și progra
mul complet al competiției:

JOI 8 SEPTEMBRIE: ora (5,30: 
G.C.A.—Metalul; ora I7T C.F.R. Gri
vița Rosie—Dinamo.

DUMINICA 11 SEPTEMBRIE: 
ora 9 : C.F.R. Grivița Roșie—Metalul; 
ora 10,31) : C.C.A.—Dinamo.

PREGĂTIRI... PREGĂTIRI.
Ca cît n«e apropiem de data reînce

perii campionatalui republican (25 
septembrie), pregătirile echipelor care 
participă în această competiție se in
tensifică. Este și firesc. Toate echipele 
sînt animate de dorința de a reintra 
ou șanse sporite în lupta pentru titlul 
de campioană a țării, pentru a ocupa 
un Ioc cit mai bun în clasament.

. Rugbiștiî de la Metalul București 
a*u reluat antrenamentele sub conduce
rea lui Telu Diamandi. In principal 
atenția le este îndreptată către omo
genizarea echipei. Metalurgiștii au sus
ținut și un prim joc de verificare în 
compania Meteorului. In prezent, ei se 
pregătesc pentru turneul din cadrul 
„Cupei Dinamo”, care începe joi. An
trenorul Diamandi are de rezolvat însă, 
unele probleme destul de dificile, în- 
•trucît echipa a fost descompletată 
prin plecarea a doi jucători de 
bază — Tooilorescu și Popa Marin.

© Rugbîștii de la Știința Petroșani 
au apărut pe teren abia de cîteva zile. 
Tntîrzierea se datorește sesiunii de e- 
xaruenc, în vederea căreia viitorii in
gineri minieri se pregătesc eu toată 
grija. Antrenamentele au fost plani
ficate de 3 ori pe săptămână și ele 
sânt, efectuate sub conducerea lui JVx- 
colae Ureche. In programul de pregă
tire figurează și cîteva meciuri de ve- 
TiCkare în compania formațiilor Mine- 

Lupeni și Jiul din localitate. De 
asemenea, este probabil ca Știința Pe
troșani să primească, în cea de a doua 
decadă a acestei luni, vizita unei echipe 
studențești din R.P. Polonă sau R.D. 
Germ a n ă. ( T, ST.)

© Știința București a efectuat primul 
antrenament la data de 16 august. T o- 
tul, sub conducerea antrenorilor Dan 
Ionescu și Al. Carnabel, lucrează de 4 
OTi pe săptămână, punând accentul pe, 
pregătirea fizică generală și. pe exersa
rea unor scheme tactice noi. Cei doi 
antrenori caută să imprime echipei un 
stil nou de joc, mai ofensiv și — fi
rește — mai eficace, valorificând, mai 
ales, viteza de execuție a liniei de trei- 
sferturi. Efortul maxim va fi atins că
tre 10 septembrie. Apoi, antrenamen
tele vor fi continuate într-un regim de 
efort mai redus, rugbiștii de la Știinta 
intrând în sesiune de examene (11—30 
septembrie).

Trobuie subliniat faptul că în rân
dul studenților bucureșteni domnește 
mult interes pentru pregătire, se lu
crează cu multă seriozitate. O com
portare foarte bună — așa cum a re
levat-o și meciul de verificare cu C.F.R. 
Grivița Roșie — manifestă jucătorii Le- 
onte, Nagel, Climovschi, V. Georgescu. 
Dine sem. Mar cu și Luscal,

De la I. E. B. S.
Ștrandul Tineretului cu bazine cu : 

apă încălzită rămâne pus la dispo
ziția publicului și în luna septem
brie, zilnic între orele 7—19. Bi
letele de intrare se găsesc la casele 
ștrandului. Mijloacele de transport 
sînt : tramvaiele 3 și 4 (stația In- 
«tituluhii Agronomic), autobuzul 31 

, și troleibuzele 81 și 82 (stația str.
Ștrandului)..

JOI 15 SEPTEMBRIE: ora 15,30:? 
Metalul—Dinamo ; ora 17: G.F.R. 
Grivița Roșie—C.C.A.

• In legătură ctt desfășurarea „Cu
pei Dinamo" am cerut părerea cîtorva 
antrenori.

PETRE COSMANESCU (C.C.A) : 
„Cupa Dinamo reprezintă o competiție 
binevenită și inițiatorii ei merită toate 
felicitările. Nădăjduiesc că echipele 
participante vor fi animate în aceeași 
măsură de dorința de a practica un 
joc cît mai frumos, urmărind in pri
mul rînd latura spectaculară. Meciu
rile să aibă, într-adevăr, caracterul U- 
nor întreceri de verificare a potenția
lului echipelor, să nu fie o goană 
după rezultat".

VIOREL MORARU (C.F.R. GRI
VIȚA ROȘIE) : „Sînt convins că în
trecerile din „Cupa Dinamo" vor fi 
privite de toate echipele cu aceeași se
riozitate. In retur ne așteaptă multe 
meciuri grele, așa că trâgînd cît mai 
multe foloase din această competiție, 
ne sporim șansele de reușită în cam
pionat".

D. IONESCU, (DINAMO) : „Ca 
inițiatori ai competiției am dori ca 
toată lumea să poată spune la sfîrși
tul ei : iată o competiție reușită. In 
privința trofeului pus în joc, dorim ca 
el să revină echipei care va practica, 
realmente, cel mai bun rugtn...

PRIMELE REZULTATE ALE CAMPIONATULUI REPUBLICAN
De sîmbătă, pe terenurile Centru- 8—6, 7—5; Juhasz — Ghidrai 6—3, 

lui de antrenament nr. 2 din Capi- 6—3, 7—5; Serester — Florescu 6—I, 
țață, fruntașii tenisului nostru se află fi—4, 6—3; Năstase — Turușanko 
în întrecere. Au început finalele cam- fi—2, G—2, 6—0; Rakosi — Slapciu 
pionatului republican pe anul 1960. 7—5, 3—6, l—6, 6—0, 6—3; Geor-

Pînă acum s-au disputat jocurile gescu — Nagy Gh. 6—1, 7—5, 6—2; 
din primele două tururi ale probelor Bădin — Schmidt 6—0, 6—4, 6—0; 
de simplu — masculin și feminin. In Cristea-Vasilescu 6-4, 6-2, 6-0 ; Cobzue- 
prima parte a tabloului la bărbați fi- Wolf 6—4, 6—1, 6—2; Bosch — Pe- 
gurează, printre alții, Gh. Viziru, trovici 6—2, 6—2, 6—1; Dancea — 
Serester, Năstase, Georgescu, T. Bă- B. Nagy 6—3, 6—3, 6—1; Bardan — 
din ; în partea a doua se află Tiriac Verone 7—5, 3—6, 6—2, 6—0; Zacop- 
— campionul pe anul trecut —, Bosch, ceami — Burciu 10—8, 1—6, 6—3, 
Bardan, Cristea. Tn primele două 6—0; Tiriac — M. Sorin 6—4, 8—6, 
zile s-au înregistrat în general rezul- 6—2.
țațele scontate, capii de serie trecînd SIMPLU FEMEI Turul I : Stăit- 
relntiv ușor de adversarii lor. O cescu — M. Ciogolea 6—1, 6—0; Ro-
partidă disputată au furnizat D. Vi- șianu — Pusztay 6—1, 6—3, Mina Ilina
ziru și tînărul Mărmtireanu, ultimul — Banyai 6—3, 6—0; Turul II: Stăn-
fiind învins în trei seturi, după ce cescu — Verone 6—1, 6—1; Nasta —
condusese cu 5—1 în primele două 1 Bogdan 6—2, 6—1; Roșianu — Komo- 
La simplu femei o surpriză o consti- roezi 6—0, 6—3; Blanckenbcrg —
tuie eliminarea fostei campioane repu- Ponova 3—6, 6—1, 6—1; Mina Ilina 
blicane Irina Ponova de către juca- _ Bauer 6—3,6—0; Avram—■ Enescu 
to a re a Irina Blanckenbcrg din Baia 6-1, 6-2; Namian — Inge Bosch 6-î, 
Mare. 6—3; Brencr — Doboșiu 6—4, 6—3,

Dintre rezultatele înregistrate no- Ieri au început și întîinirile de du- 
tăm : SIMPLU BĂRBAȚI Turul I: blu. Iată cîteva rezultate: DUBLU 
Gh. Viziru — Horvath 6—1, 6—2, BARBAȚI: Rakosi, Cobzuc-Popovici, 
6—2; Mărmureanu — Baia 4—6, 6—4, Verone 6—2, 6—3, 6—2; Cristea, Șe
fi—0,’ 6—3; Serester — Saity 6—0, rester-Takacs, Albert 6—0, 6—3, 6—4; 
6—2, 0—6, 6—0; Slapciu — Burcescu Dancea, Slapciii-Burciu, Basarab, 
5_7, 6—4. 6—1, 7—5; Rakosi — Ta- 6—2, 3—6, 8—6, 8—6; Cliivaru, Bur- 
kacs 5—7, 6—3, 7—5, 6—3; Cristea — cescu-Mărmtireanit, Boaghe 6—4, 6—3, 
Basarab 6—2, 6—1, 6—1; M. Sorin — 4—6, 3—6, 6—1; DUBLU FEMEI: 
Boaghe 6—2, 6—2, 6—2; Turul II : Pusztay, Komoroczi-Avram, Banyai 
Gh. Viziru — Teodorescu 6—3, 6—4, 5—7, 6—1, 6—3; M. Ciogolea, S. 
6—4; D. Viziru — Mărmureanu 10—8, Ciogolea-Bauer, Heder 6—3, 6.—4.

41.532 lei report
Concursul Pronoexpres de mîinc se 

anunți bogat în premii. El se bucură 
de un report de ridicată valoare, 
41.532 lei la categoria I, ceea ce lasă 
să se întrevadă posibilitatea obținerii 
unor premii mari la această categorie. 
Totodată, concursul Pronoexpres de 
mîine este primul la care participă 
buletinele-abonament pe luna septem
brie. Buletinele-abonament pot fi cum
părate astăzi pentru toate .toncursiirile 
lunii septembrie. Grăbiți-vă deci să vă 
procurați aceste abonamente care vă 
oferă posibilitatea de a participa la 
toate concursurile Pronoexpres dip- 
tr-o lună. Tragerea Pronoexpres de 
mîine are loc la Tg. Jiu.

Iată programul concursului Prono
sport nr, 37 din 11 septembrie;

T. Știința Cluj — Dinamo București 
(cat A)

rt. st. roșu — Petrolul (cat. A)
in. U.T.A. - Progresul (cat. A)
TV. Dinamo Bacău — Știința Timișoara 

(cat. A)
V. Rapid - C.S.M.S. Iași (cat. A)

VI. C.C.A. — Corvinul (cat. A)
VII. Minerul — Farul (cat. A)

VIU. Gaz Met. Mediaș - Tract. Or. 
Stalin (cat. B)

IX. Jiul Petroșani — Ind. Strmei C. 
Turzli (cat. B)

X. Unirea Iași — Poiana Ctmpina 
(cat. B)

-XI. C. S. Oradea — Mureșul (tost 
Voința) Tg. Mureș (cat. B)

xn. C.F.R. Pașcani Rulmentul Birlad 
(cat. B)

$f Concursul de duminică benefi
ciază de fondul suplimentar de pre
mii in valoare de 200.000 Ici, dintre

Sîmbătă seara, lotul 
de tineret care se pre
gătește în vederea par
tidei cu selecționata 
R.P. Ungare a susținut 
o primă verificare pu
blică. Cei 20 de selec- 
ționabili au manifestat, 
cu mici excepții, o for
mă bună, lăsînd să se 
vadă că se poate conta 
pe ei. Au plăcut, îndeo
sebi re.șițeanitl Constan
tin Citică, Petre Zăinescti 
și V. 'Mîrza.

O parte dintre tineri 
pugiliști susceptibili de 
a îmbrăca tricoul națio
nal au manifestat însă 
și unele deficiențe pe 
care antrenorii lotului 
trebuie să Ie retușeze 
pînă la întâlnirea de la 
Budapesta. De pildă, Mi- 
hat Dumitrescu lucrează 
încă prea puțin cu di
recte de stingă (a că
ror eficacitate este cu
noscută) și exagerează 
uneori în eschive, fapt 
care lasă să se creadă 

la concursul Pronoexpres de mîine
care un autoturism „Moskvici", acor
dat concursurilor din luna septembrie.

© „Performerii" concursului special 
Pronosport (Olimpic). Așa cum ați 
citit în rubrica noastră de ieri, con
cursul special Pronosport (Olimpic) a 
oferit premii foarte frumoase. Desigur 
că cele mai de subliniat rezultate sînt 
cele obținute de cele două variante ctt 
12 rezultate exacte care att primit cîte 
22.138 lei. Posesorii acestor variante

Otonosport
sînt Nicolae Ionescu din București, 
str. Ltliertății 12, șt Gaiță P. din Con
stanța, str. I. V. Stalin nr. 121.
• Au început să se prezinte pre- 

ntiații fondului suplimentar de 25O.(M)t) 
lei. După anunțarea rezultatelor tra
gerii la sorți pentru fondul suplimen
tar de premii în valoare de 250.0<X) 
lei. acordat posesorilor de bilete „EX
PRES OLIMPIC" care att participat 
fa concursurile Pronosport din 14, 21 
și 28 august precum și celor prezenți 
la concursul special Pronosport (O- 
litnpic) au început să se prezinte pri
mii cîștigafori. Printre cei sosiți în 
primele ore după comunicarea rezul
tatului se atlâ cîștigătoarea marelui 
premiu de 50.000 lei: S. Spitzer din 
București, posesoarea biletului „Ex
pres Olimpic" SS nr. 003566. Asa 
cum am mai anuhțat comtuiicârea bi

Un aspect din meciul dintre Im Turcit fi Ch. 
Predescu

că refuză lupta. Nici Stuparu n-a bo
xat la adevărata sa valoare. El a 
inițiat uneori atacuri confuze, lipsite 
de eficacitate. Campionul țării Ion 
Marin care a fost opus tînărului de 
17 ani, V. Mîrza, a decepționat, Ma- 

Primul miting hipic internațional 
de trap din

Sportul hipic a luat un marc avînt 
în țările de democrație populară și 
atrage un număr tot mai mare de spec
tatori. In fiecare an sporește numărul 
produșilor hergheliilor de stat și în 
același timp și nivelul calitativ. Sub 
raportul valorii s-au obținut rezultate 
satisfăcătoare, confirmate cu ocazia mi
tingurilor internaționale organizate în 
ultimii ani. Asemenea întîlniri n-au 
cuprins pîriă în prezent decît cai de 
pur singe galop, deoarece nu în toate 
țările sînt organizate alergări de trap.

Pro-dușii hergheliilor noastre de stat 
au participat Ia unele din aceste com
petiții și au obținut frumoase succese 
la Budapesta în 1951 și 1958 și la 
Varșovia în 1953, unde au obținut un 
mare număr de victorii.

Un miting internațional de trap, 
primul de acest gen. a avut loc abia 
în anul trecut la Budapesta, Ia care an 
luat parte citi mai buni trăpași unguri 
și romîni. S-a dovedit cu această oca
zie utilitatea unor asemenea întîlniri și 
S-a hotărît ca ele să continue și să se 
dezvolte. Țara noastră este anul acesta 
gazdă. Este primul miting internațional 
ținut pe hipodromul nostru și orga
nizarea lui a stîrnit un puternic ecou 
atît în Capitală, unde iubitorii de cai

letelor cîștigătoare poate fi făcută pînă 
la 1 I septembrie a c. Cîștigătorii din 
Capitală vor depune biletele „Expres 
Olimpic** împreună cu talonul III al 
buletinelor Pronosport la Agenția Cen
trală Loto-Pronosport din cal. Victo
riei nr. 9 în fiecare zi între orele 13— 
14 pînă la 10 septembrie inclusiv.

Fiindcă sîntem la capitolul premii, 
anunțăm pe toți câștigătorii la con
cursul special Pronosport (Olimpic) 
că vor primi premiile prin mandat 
postai.

★
Rezultatele provizorii ale trierii con

cursului Pronosport nr. 36:
35 variante cu 12 rezultate

791 variante cu 11 rezultate 
6005 variante cu 10 rezultate

COMUNICAT
întrucât stanbătă ditpă-amiază 

Federația de specialitate a apro
bat comasarea echipei C.F.R. Cluj 
Cât Arieștâl Turda, sub numele de 
Arieșâil Turda, nume sub care e- 
chipa ditt Turda a și jucat meciul 
Cât Jiul Petroșani, prezentînd o for
mație nouă, meciul XII din progra
mul concursului Pronosport nr. 36 
din 4 septembrie. C.F.R. Cluj—Jiul 
Petroșanâ se anulează, toate vt- 
riantele urinind a primi pronostic

L Ș. LOTO-PRONOSPORT

Rubrică redactată de I. S. Loto-
Pronosport. • 

rin a . lioxat deseori neregulamentar, 
cu capul înainte, întrccîndu-sc pe sine 
în obstrucții. In conlrast cu „stilul" 
său dc box, tînărul Mîrza a făcut o 
partidă frumoasă, cu acțiuni clare și, 
se poate spune că rezultatul de ega
litate îl nedreptățește. Greul Mihai 
Gheorghioni a venit ,1a lot complet 
nepregătit. Este adevărat că hunedo- 
reanul se află în examene pentru 
școala de maeștri și că nu a avut 
timpul necesar pentru antrenamente. 
In meciul său cu Peiti. Gheorghioni 
a și fost trimis la podea în repriza 
a doua. Aceasta însă s-a datorat in
tr-o bună măsură arbitrului Robert, 
care, neatent la o fază (după ce atră
sese atenția fui Peiti asupra unei lo
vituri- neregulamentare), i-a dat po
sibilitate bticureșteanului să trimită un 
croșeu la cap în timp ce Gheorghioni 
era cu brațele jos. Acest caz nu este, 
firește, întâmplător. In ultimul timp o 
bună parte dintre arbitrii noștri cu 
experiența au comis greșeli serioase. 
Considerăm că ar fi timpul ca fede
rația de specialitate să folosească cu 
mai mult curaj pe arbitrii tineri care 
au avut comportări bune. Pentru că. 
paralel cu împrospătarea cadrelor de 
boxeri trebuie dusă o muncă temeinică 
și cu arbitrii.

REZULTATE TEHNICE. C. Ciucă 
b.p. A. Nurii I. Turcu meci nid cu 
Gh. Predescu; Diarnandescu b.p. I. 
Florea; P. Zăinescu b.p. G. Simonka; I. 
Marin meci nul cu V. Mirza; M. I)u- 
mitrescu b.p. O. Baciu; Tr. Stuparu 
b.p. I. Păunoiu; O. Silberman b.p. 
Al. Moise; C. Stănescu b.p. V. Badea; 
M, Gheorghioni meci nul cu M. Peiti,

țara noastră
așteaptă cu nerăbdare marea confrum 
tare, cît și la Budapesta. Știrile sosite 
de 'la antrenamentul cailor din țara 
vecină, unde parte dintre concurenți au 
reușit să-și amelioreze recordurile, vă
desc grija pe care o au antrenorii 
unguri de a prezenta la miting o e- 
ehipă bine pregătită, pentru a face 
față dificultăților care Se pot ivi din 
schimbarea pistelor.

La noi, pregătirile 9Înt în toi. Caii 
selecționați urmează un antrenament me
todic și beneficiază de o supraveghere 
specială, pentru a da maxinium în ziua 
întâlnirii. Se știe că trăpașii maghiari 
sânt acreditați cu recorduri superioare 
celor ale noastre, diferențe ce se ci-’ 
frează până la trei secunde. Antrenorii 
și conducătorii noștri vor trebui să 
depună maximum de efort pentru a 
egala acest handicap.

Deschiderea mitingului are loc du
minică 11 septembrie la ora 9.30 di
mineața.

EE3M
Jucătoarele de la Rapid 

București au cucerit
4 victorii în turneul din 

R. S. Cehoslovacă
Zilele trecute s-a înapoiat dintr-un 

turneu electuat la sfîrșilul lunii au
gust în R.S. Cehoslovac^, echipa fe
minină de volei Rapid București. Fe
roviarele au disputat patru meciuri, 
cucerind tot atitea victorii- Astfel, ele 
au întrecut cu scorul de 3-1 echipele 
Lokomotiv din Teplice șl Decin. iar 
cu 3-0 formațiile Lokomotiv Liberec 
și Jiskra Jablonec-

In legătură cu acest turneu, iată 
ce ne-a declarat tov. ing. Nicolae Mea- 
du, antrenorul echipei bucureștene : 
„Echipele Miluite au fost foarte tinere 
ca medie de vlrstă, dar formate din 
jucătoare bine dotate fizicește, cu de
tentă bună și o deosebită forță in 
atac. Tonic au fost echipe din liga a 
Il-a. Trebuie să mai remarc că în fie
care oraș numărul spectatorilor a fost 
deosebit de mare. Arbilrajele, așa cum 
este acum noua orientare, ait fost mai 
exigente la fileu și foarte largi in jocul 
din teren. Acest lucru a ajutat la crea
rea unor faze frumoase, mult aplaudate 
de spectatori. Echipa noastră a avat ca 
punct forte eficacitatea și constanta 
în servicii, ca și primirea bună a ba
lonului. Țin să remarc hr mod deo
sebit pe Antoaneta Maricufa. cea mai 
bună jucătoare a turneului, pe Sama 
Colceriu, Ana Păunoiu șt Cornelia Aio- 
raru II- In afară de ele au mat in cal 
Alexandrina Berezeanu. Ana Mocanu, 
Georgefa Lovin, Valeria Bârătanu, 
Domnica Cosite, Aurelia Chifu și Ete- 
na Codot"-



IMAGINI DE LA ROMA

feminine

Pentatloniștii maghiari au obținut o admirabilă performanță. Ei. s-au clasat pe pri
mele două locuri Ia individual' și pe primul loc pe echipe. lată-i pe podiumul învin
gătorilor pe Ferenc Nemeth (locul I), Imre Nagy (locul II) și americanul Robert 

Beck (locul III).

După

■

(Fotografiile: U.P.I. și AF.P.)

Atletul sovietic Robert Savlakadze a 
cucerit la J. O. primul loc la săritura 
în înălțime, cu o performanță remaica- 
bilă (2,16 m). El l-a întrecut pe marele 
favorit al probei, recordmanul mondial 
John Thomas, furnizîhd una din marile 
surprize ale J. O.

In fotografie, R. Savla'cidze trecînd 
ștacheta înălțată la 2,16 m.

O atletă cunoscută în rîndul iubitori
lor atletismului din Capitala țării noas
tre : Elvira Ozolina (U.R.S.S.), care a 
doborît recordul mondial Ia aruncarea 
suliței la București, cu prilejul ultimei 
ediții a campionatelor internaționale ale 
R.P.R. Iat-o pe Elvira făcîndu-și încăl
zirea pe stadionul ,,Centomilla“, din 
Roma, cu puțin timp înaintea cuceririi 
medaliei olimpice de aur.

După cum se vede în fotografie, teleobiectivul rotoreporterulul a cuprins în
treaga pistă a probei de 80 m.g. Această finală „strînsă“ a fost cîștigată de atleta 
de pe culoarul 3 : Irina Press (U.R.S.S.), Atleta engleză Quinton a ocupat locul al 

doilea (culoarul 6) șl Gizela Birkemeyer (Germ.) locul al treilea (culoarul 4).

A 17-a ediție a Jocuri
Au început întrecerile întrecerile din 2

ROMA 5. Atenția iubitorilor de gim
nastică din Roma este îndreptată, în- 
cepînd de azi, spre marea întrecere 
de la Terme di Caracalla, unde au 
început să-și măsoare forțele sportivi 
din numeroase țări ale lumii. Concursu
rile au fost deschise de echipele mas
culine. S-au prezentat gimnaști din 17 
țări (Austria, R. P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovacă, Finlanda, Franța, Germa
nia, Japonia, Anglia, Italia, Olanda, 
R. P. Polonă, R.~P. Romînă, Spania, 
Suedia, Ungaria, U.R.S.S. și S.U.A.) 
care vor concura pe echipe. Acestora 
li s-au adăugat sportivi din: Austra
lia, Belgia, Canada, Cuba, Iugoslavia, 
Luxemburg, Portugalia, Israel și Africn 
de Sud înscriși în întrecerile indivi
duale.

In prima zi s-au prezentat exercițiile 
impuse. Marți, spectatorii vor putea 
urmări disputa formațiilor 
care vor concura cu aceleași exerciții. 
Programul continuă miercuri cu exer
cițiile liber alese (bărbați) și joi exer
cițiile liber alese (femei). După în
cheierea întrecerilor pe echipe va avea 
Ioc concursul pentru desemnarea cam
pionilor olimpici pe aparate. Vor fi 
prezenți primii 6 clasați la fiecare apa
rat din întrecerea pe echipe. De data 
aceasta întîi vor evolua fetele (vineri), 

’ Jar sîmbătă gimnaștii vor încheia aceste 
! interesante dispute.

Pe marginea gimnasticii se fac 
' multe pronosticuri la Roma. Toată 
“ lumea este însă unanimă în a: aprecia

:-----
Turneul de lupte libere

ROMA 5. Cea de a treia zi a tur
neului de lupte libere s-a soldat cu 
cîteva surprize. Iată rezultatele înre
gistrate :

Cat. 62 kg.: Dagistanli Mustafa
(Turcia) bate ia puncte pe I. Mewis 
(Belgia) ; AWitar Muhammad (Pa
kistan) învinge la puncte pe Rubas- 
hvili Vladimir (U.R.S.S.) ; St. Ivanov

cinci regate
iahting...

In golful Napoli s-au des- 
întrecerile regatei a V-a

ROMA 5. 
fășurat luni 
la iahtiing. Iată care sînt clasamente
le la cele cinci clase de ambarcațiuni, 
în urma acestei noi întreceri: Clasa 
„Star": 1. U.R.S.S. 6802 p. ; 2. Por
tugalia 4723 p.; 3. Italia 4677 p.;
4. Elveția 4501 p.; 5. S.U.A. 4401 p. ; 
6. Bahamas 3875 p. ; Clasa „Finn" : 
Danemarca 6526 p. ; 2. U.R.S.S. 4824 
p. ; 3. Belgia 4687 p. ; 4. Brazilia
4531 p. ; 5. Australia 4046 p.; 6.
Franța 4000 p. ; Clasa „Dragon":
1. Italia 5318 p. ; 2. Argentina 5183 
p.; 3. Grecia 5104 p.; 4. Canada
4724 p.; 5. Anglia 3891 p. ; 6. Dane
marca 3195 p. ; Clasa „F. D“ : 1. 
Norvegia 5659 p. ; 2 Danemarca
4258 p. ; 3. Olanda 4200 p.; 4. An
glia 4124 p ; 5. Rhodezia 4085 p.; 
6. Noua Zeelandă 3827 p.; Clasa 
„5,50": 1. S.U.A. 5520 p. ; 2. Dane
marca 4502 p. ; 3. Elveția 4219 p.; 
4. Argentina 3867 p.: 5. Norvegia
2830 p.; 6. Anglia 2700 p.

individual 
urmat de 
japonezul 

exerciții lor 
echipe a

că, atit la tete cit și Ia băieți, spor
tivii sovietici concurează cu cele mai 
mari șanse la titluri. Despre concursul 
«pasCulin ziarul „Corriere dello Sport" 
scrie că „duelul se va da între echi
pele Uniunii Sovietice și Japoniei. Pen
tru locul 111 — subliniază același ziar 
— sînt incertitudini. Pot spera Fin
landa, R. S. Cehoslovacă, Suedia și 
Italia".

In prima parte a concursului mas
culin în care s-au desfășurat exerci
țiile impuse, lupta între formațiile 
Uniunii Sovietice și Japoniei a fost 
deosebit de strînsă. După trei aparate 
conducea în clasamentul 
Boris Sahlin (U.R.S.S.) 
Iuri Titov (U.R.S.S.) și 
Takasi Ono. La încheierea 
impuse, în clasamentul pe 
luat conducerea formația Japoniei cu 
287,00 puncte. Pe locul II se află, 
echipa Uniunii Sovietice cu 285,95 
puncte, urmată de Italia 276,70 puncte, 
R.S. Cehoslovacă 276,45 puncte, S.U.A. 
276,45 puncte. Finlanda 275,35 puncte, 
Germania 273,85 puncte, R.P.F. Iugo
slavia 273,75 puncte, Elveția 272,95 
puncte și R.P. Polonă 272,05 puncte. 
La ora cînd telefonăm clasamentul in
dividual compus — după exercițiile 
impuse — nu fusese încă alcătuit.

(Bulgaria) bate la puncte pe A. Gel- 
denhuys (Africa de Sud) ; Sato Tamiji 
(Japonia) b. prin tuș pe Khadem Az- 
chadi Moham (iran). Geldenhuys și 
Khadem au fost eliminați din concurs.

Cat. 67 kg : E. Dimov (Bulgaria) 
b. puncte pe Sabin Hayrullah (Turcia); 
Bong Chang Von (Coreea de Sud) b.p. 
R. Lougheed (Canada); Tajiki Mustala 
(Iran) b. prin tuș pe Ries Anthony 
(Africa de Sud) ; Shelby Wilson 
(S.U.A.) b.p Vladimir Sinyavski 
(U.R.S.S.). Sahin, Lougheed, Ries au 
fost eliminați din concurs.

Cat. grea : Janos Reznak (Ungaria) 
și Liutvi Djiber (Bulgaria) au terminat 
la egalitate ; Hamit Caplan (Turcia) 
b.p. William Kerslake (S.U.A.) ; 
Savkuz Dzarasov (U.R.S.S.) b. prin 
tuș pe Pietre Marascalchi (Italia") ; 
Wilfried Dietrich (Germania) b.p. 
Bertil Antonsson (Suedia). Reznak, 
Djiber, Antonsson și Kerslake au fost 
eliminați din concurs.

în Italia. în 
avea loc la 
vor concura 
Maria Diți. 

desfășura la

o După terminarea Jocurilor Olim
pice lin grup de atleți romîni va lua 
parte la două concursuri 
primul concurs, care va 
10 septembrie la Carara, 
Iolanda Balaș, Vamoș și 
Al doilea concurs se va 
Roma, pe stadionul Caracala, în orga
nizarea U.I.S.P. La acest concurs vor 
participa toți atlcții romîni, alături de 
atleți sovietici, unguri, polonezi, ceho
slovaci, germani și bineînțeles italieni.

® După victoria de la 100 m plai. 
Armia Hary a primit propunerea de 
a turna un film cinematografic, din 
partea casei cinematografice Gloria 
Film Verlag. Hary a declarat că e 
dispus să accepte această propunere, 
deoarece nu ciștigă prea bine ca func
ționar la o firmă din Frankfurt pe 
Main.

® Renumitul sportiv Em. Mc Do- 
nald-Bailey care participă la J. O. in 
calitate de crainic al posturilor engle
ze și care e recomandat ca unul din 
cei mai buni specialiști ai atletismu
lui mondial a declarat următoarele: 
„Cursa de 200 m plat cîșligată de 
Berruti este cea mai frumoasă din 

■ toate pe care le-am văzut ta lunga 
mea carieră sportivă și din toată isto
ria Olimpiadelor. Berruti a scos în evi
dență un stil excepțional și un echi
libru perfect, mai ales in finalul aler
gării, ciad a fost atacat de america
nul Carney".

Părerea lui Bailey este că Berruti 
poate fi clasificat azi printre cei mai 
mari sprinteri ai lumii, la egalitate cu 
faimoșii Metcalfe și Owens.

__ După insuccesele obținute de at-

Așa ne-a adu. 
prima medalie oii
ROMA, 5. — Sintem de acord că 

o probă de aruncarea discului nu se 
poate compara ca spectaculozdate, ca 
dinamism, cu o alergare pe 400 m.g., 
cu o cursă de 1.500 m sau cu o să
ritură cu prăjina... Sint insă împre
jurări cind aruncarea discului te pa
sionează la culme, te ține încordat 
de la prima și piuă la ultima arun
care, te face să urmărești cu sufle
tul la gură mișcările fiecărui concu
rent, zborul discului din clipa lansării 
și pină în clipa cind mușcă din iarba 
stadionului...

Așa am urmărit luni la Roma, proba 
de aruncarea discului fete.

S-o spunem deschis, cind am intrat 
pe poarta lui Stadio dei Centomila nu 
credeam că discul ne va captiva. Ne 
gindeam la lupta încordată a decât- 
loniștilor, la relntilnirea cu Rudolph, 
care avea să aducă S.U.A. a nu știu 
cita victorie obținută de un sportiv 
de culoare, la suplul Calhoun. Cit des
pre disc siguri de o victorie a ^în
trecutelor sportive sovietice, nu în
drăzneam să sperăm pentru Lia a 
noastră, decit un rezultat valoros și, 
poate, repetarea performanței de acum 
opt ani de la Helsinki, cind s-a cla
sai pe locul VI. Performanțele ante
rioare ale concurentelor, rezultatele 
calificărilor de slmbătă dimineață, nu 
ne lăsau să sperăm mai mult.

Și totuși ne-am convins încă o dată 
că în întrecerea sportivă, nu ești 
niciodată dinainte învins, că pină și 
atletismul — oricît de ferm ar vorbi 
cifrele, centimetrii și secundele — mai 
lasă loc și surprizelor, că lupta pen
tru o medalie și un loc pe podium 
este deschisă tuturor celor înscriși pe 
lista de concurs.

Emoțiile noastre au început chiar de 
la prima încercare. Lia Manoliu a des
chis concursul. Din prima aruncare 
a obținut un valoros 52.35 m / Era 
ora 15,42. Din acel moment, timp de 
peste două ore, nu ne-am luat ochii 
de la cercul de aruncare. Una după 
alta aruncă renumitele Nemcova, Po
nomareva, Hausmann, Ruznețova, 
Brown, Mertova, Tamara Press, cam- 
piona olimpică Olga Fikotova-Con- 
nolly... Cifra Liei rămîne Insă neîn
trecută !

Începe a doua serie de gorjmcărt. 
Lia depășește, iar Ponomare; Imite 
discul la 52,42 m luind conducerea. 
Celelalte rămin sub performanța Liei 
și a Ponomarevei. A treia aruncare, 
decisivă pentru alcătuirea clasamentu-

(OiILIIMIFIIC
leții americani în zilele de pină acum 
ale întrecerilor atletice, ziaristul italian 
Sergio Neri a luat un interviu tui Dan 
Feris, managerul șef al lotului de at
letism al S.U.A. Trecînd peste dife
ritele explicații pe care Feris le di 
acestor comportări, reținem una pi 
care n-o socotim prea științifică, aceea 
că cei mai buni atleți americani cari 
au concurat pină acum au suferit in
fluență morală negativă a înfrîngeri 
lui Thomas. In încheierea interviului 
Dan Feris a anunțat că pentru viitoa 
rea Olimpiadă, de la Tokio, ameri 
cânii vor trebui să renunțe la siste 
mul de pină acum, de selecționări 
olimpică și că vor trebui să adopte ut 
criteriu de selecție complet european 
adică nu vor mai ține un concur, 
pentru formarea echipei de bază a pri 
milor trei clasați, ci vor proceda l< 
alcătuirea echipei pe baza comportări 
generale din întregul sezon și mai alt 
pe baza posibilității de comportar. 
la data Olimpiadei.

o Un fotograf american, amator ni 
numai de fotografii senzaționale, ci ș 
de obiecte de colecție unice, s-a adre 
sat-Tui Livio Berruti, cerîndti-i să- 
vîndă pantofii cu care a ieșit victo 
rios în cursa de 200 m plat. Bcrrut 
i-a răspuns jenat: „Cu mare plăcer 
dar îmi mai trebuie și în cursa d 
ștafetă".

• La intrarea in satul olimpic, f, 
un panou special amenajat se poai 
citi zilnic lista obiectelor pierdute d 
olimpici. Recent, am intîlnit acol 
însă un anunț hazliu: „Franța a piei 
dut iluziile sale (n.n. e vorba de mul 
tele speranțe tn cucerirea medaliile 
olimpice). Rugăm să le păstrați t"



r Olimpice de la Roma
a V-a a concursurilor olimpice de atletism

i Manoliu
i la atletism...
?lor 6, care vor avea apoi
1 încă trei aruncări suplunen- 
fi întrecută Lia de mai mult 
concurente? Va rămine ea in

Tamara Press depășește 
a aruncă numai 50,96 m, ce- 
mcurente sini mai puțin peri- 
și... iată că pe tabela lumi-
2 marcaj a stadionului apar 
.clor 6 concurente rămase în 
tanoliu 52,36 m, Ponomareva

Hausmann 51,47 m, Kuzne- 
1'3 m, Brown 51,29 rn și Ta- 
ess 51,64 rn. Așadar, In orice 

are asigurat, ca și la Hel
los In primele 6. Dar, faptul 
aruncările din finală are cea 

ia performanță ne dă speran- 
>em — de ce nu ? — să ne 
a o medalie. O medalie olim- 
aruncarea discului fete ?... Ar 

noastră medalie la atletism 
i f.O.
iest unoment aproape că nici 
tai rnteresează ce se petrece 
>/T,' tirțcolo de limitele secto- 
cafe se aruncă discul. Prima 
aruncări se epuizează fără ca 
ament să se producă vreo 
e. Lia, nu-și ameliorează re- 
dar nici vreo altă aruncătoare 
pășește. începe a doua serie 
:ări, deci a cincea din con- 
‘iiomareva zmulge ropote de 
pentru un 55,10 m cu care 
~>rdul olimpic și ' cu care va 
roba. Dar cifra Liei ' rămine 
doua.
aruncare din concurs. Cople- 

emoție, Lia nu aruncă decît 
Cifra Ninei nu ne interesează 
i ea .esțe oricum inpintea re- 
'tei noastre. Avem insă emoții 
area lui Hausmann, la Kuz- 
'ă Brown... 46,38 m.... 51,25 
0 iii.... Liă rămine mereu pe 
doilea, In clipa în care spre 
? aruncări s-a îndreptai Ta- 
ess, pentru ultima sa arun- 
în același timp, ultima din 

știam că in orice caz Lia a 
i noastre prima medalie olim- 
atletism
i Press se îndreaptă hotărîtă 
ul de aruncări. O piruetă de- 
'.vîcnire puternică, discul se

cade aproape de stegulețul 
'chenză truncarea Liei. Din 
puteam aprecia dacă Tamara 
trecut pe locul doi. Așteptăm 
rurare măsurătoarea, 
munță crainicul 
dat i
. Lia a pierdut 
mă medalia de 
irnic, însă. Steagul R.P. Ro- 
înalță pentru prima oară pe 
unui stadion olimpic, la o în- 
e atletism.
'rare, in lumina reflectoarelor 
aprind, tricolorul cu stema 

'. noastre se înalță alături de 
Uniunii Sovietice. Lia, Nina 
'a își string mîinile.
ii Liei scînteiază lacrimi... 
■turisim că nici noi nu sln- 
puțin impresionați...

RADU URZICEANU

ska n-au reușit să obțină cei 47 de me
tri necesari calificării.

Simpla înșiruire a numelor celor 12 
finaliste arăta că spectatorii vor fi mar
torii unei întreceri aprige, de un bun 
nivel tehnic. Și așteptările au fost din 
plin confirmate. Recordul olimpic în
trecut și în calificări, a fost din nou 
îmbunătățit de către Nina Ponomareva 
care — cu acest prilej — a reintrat în 
posesia titlului cucerit cu opt ani în 
urmă la Helsinki. Campioana olimpică 
a anului 1956, Olga Fikotova-Connolly 
nu a intrat în finala celor mai bune 
șase aruncătoare !

REZULTATELE TEHNICE: 1. Nina 
PONOMAREVA (U.R.S.S.) 55,10 m 
— campioana olimpică ; nou record 
olimpic ; 2. Tamara Press (U .R.S.S.) 
52,59 m ; 3. Lia MANOLIU (R. P. Ro- 
mînă) 52,36 m ; 4. Kriemhield Haus
mann (Germania) 51,47 m ; 5. Ev
ghenia Kuznețova (U .R.S.S.) 
m ; 6. Earlene Broum (S.U.A.) 51,29 
m ; 7. O. Connolly (S.U.A.) 50,95 m ;
8. 1. Nemcova (R.S. Ceh.) 50,12 m ;
9. 1. Schuch (Germania) 49,86 m ; 10. 
Val. Sloper (N. Zeelandă) 48,41 m;
11. S. Mertova (R. S. Ceh.) 48,28 m ;
12. Bergh (Suedia) 43 $6 m.

A DOUA MEDALIE PENTRU 
WILMA RUDOLPH

Manifestînd o formă deosebită și o 
înaltă valoare, atleta de culoare Wilma 
Rudolph și-a adjudecat clar și cea de 
a doua medalie olimpică, cîștigînd 
cursa de 200 m plat.

Ev
51,43

Cele două semifinale au prilejuit 
lupte interesante și o mare... surpriză: 
recalificarea recordmanei europenerecalificarea recordmanei
Gisela Birkeme^er I Cronometrorii au 
înregistrat următoarele timpuri: SE
MIFINALA I: 1. Leone (Hal.) 24,5 
sec.; 2. Hyman (M. Britanie) 24,6 
sec.; 3. Itkina 24,6 sec.; 4. Birkemeyer 
(Germ.) 24,9 sec.; 5. Williams (S.U.A.) 
25,0; 6. Jesionowska (R. P. Polonă) 
25,3 sec.; SEMIFINALA A II-A: 1. 
Rudolph (S.U.A.) 23,7 sec.; 2. Heine 
(Germ.) 24,0 sec.; 3. Janiszewska (R.P. 
Pol.) 24,2 sec.; 4. Duggan (Austra
lia) 24,3 sec. ” " “ "
24,6 sec.; 6.
24,6 sec.; 7. 
24,9 sec.

Din cauza pistei grele,

4.
., 5. Smart 
Maslovskaia
Gapdevielle

„52,59 
și concursul

cu mai puțin 
argint.

5. Cea de a V-a zi a întrece- 
ipice de atletism ne-a adus o 
sfacție : cucerirea medaliei di 
către Lia Manoliu 

irea discului, 
stor iile, desfășurate 

lipsite nici ele de 
aliencele Paternoster și Ricci,
Celesnik și poloneza Rihow-

le
în proba

sîmbătă, 
unele sur-

(M Brit.)
(U.R.S.S.) 

(Franța)

6.

Din cauza pistei grele, muiată de 
ploaie, rezultatele finalei nu au fost 
cele recomandate de performanțele în
registrate în sferturile de finală și 
chiar în semifinale: 1. Wilma RU
DOLPH (S.U.A.) 24,0 sec. — cam
pioană olimpică ; 2. lutta Heine (Ger
mania) 24,0 sec.; 3. Dorothy Hyman 
(M. Britanic) 24,7 sec.; 4. Maria It- 
kina (U.R.S.S.) 24,7; 5. Barbara Ja- 
niszewska (R. P. Polonă) 24,8; 
Giuseppina Leone (Italia) 24,9.

13 CALIFICAȚI LA SĂRITURĂ 
CU PRĂJINA

Luni dimineața a avut loc concursul 
de calificare la săritura cu prăjina. 
Pentru „finala" de miercuri au obținut 
dreptul de concurs 13 atleți: Gunther 
Matcher (Germania), Hristo Hristov 
(R. P. Bulgaria), Leon Lukman (Iu
goslavia), Donald Bragg (S.U.A.), 
Rudolf Tomasek (R. S. Cehoslovacă), 
Eeles Landstrom (Finlanda), Rolando 
Cruz (Porto Rico), Matti Sutinen 
(Finlanda), Igor Petrenko (U.R.S.S.) 
și Ian Krasovskis (U.R.S.S.) — toți 
cu 4,40 m. Alți trei 'concurenți: Ro
nald Morris (S.U.A.), Andrzej Krze- 
sinski (R. P. Polonă) și Dimiter Hle- 
barov (R. P. Bulgaria) au trecut pes
te ștacheta înălțată la 4,30 m (din a 
II-a încercare).

Concurentul sovietic Vladimir Bula- 
tov a suferit o entorsă la o gleznă 
și a fost nevoit să abandoneze între
cerea. Nu s-au calificat pentru concurs 
americanul David Clark, grecul Gior
gios Roubanis (au doborit la 4,30 m), 
germanii Manfred Preussger și Peter

Rezultate surpriză in
,5. — Pe poligonul Cesăno 
luat întrecerile de tir cu pro- 
armă liberă calibru mare (fi- 

eliminatoriile la pistol pre- 
de focuri. Pistolarii au fost 
în două grupe. Regulamentul 

că intră în finală 54 din cei 
oncurenți. Trăgătorii noș- 
tncurat astfel: — I. Nițu în 
itîi, clasîndu-se pe locul 14 
., iar G. Maghiar — în gru- 
ua, ocupînd locul 26 cu 336 
mai bune rezultate din serii 
tlizaf Kudrna (R. S. Ceho- 
376 p. și Umanov (U R.S.S.)

de armă liberă calibru mare

prima probă de tir
s-a încheiat cu rezultate surpriză. 
Titlul de campion olimpic a revenit 
austriacului Hamerer, care a realizat 
390 — 379 — 360 = 1129 p. Pe locul 
II s-a clasat Spiellmann (Elveția) 
397 — 377 — 353 == 1127 p. Medalia 
de bronz a fost cucerită de concuren
tul sovietic Borisov, care a totalizat 
383—381—363=1127 p. Trăgătorul 
finlandez Ilanen a ocupat locul IV cu 
1126 p., iar sovieticul Itkis locul V, 
cu 1123 p. Locul VI a revenit concu
rentului cehoslovac Sliborik cu 1123 
p. Trăgătorii romîni C. Antonescu și 
M- Ferecata s-au cfâsat pe-locurile 20 și. 
respectiv 30, cu 1092 p. și 1050 p. 

Laufer (după ce au trecut Ia 4,20 m, 
au renunțat la 4,30 m și au încercat 
apoi la 4,40 m, dar au doborît de trei 
ori I), francezul Victor Sillon (care a 
trecut 4,30 m abia din a treia încer
care și nu a fost admis pentru con
curs) etc.
NOU RECORD OLIMPIC IN SEMI

FINALELE CURSE] DE 400 M
Cursele semifinale ale probei de 400 

m plat au oferit dispute foarte vii 
pentru calificarea în întrecerea finală 
care va avea loc marți. In prima 
semifinală americanul Ottis Davis a 
stabilit un nou record olimpic cu re
zultatul de 45.5 sec. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat: Milka Singh 
(India) 45,9 sec.; Manfred Kinder 
(Germania) 46,0 sec.; Robbie Bright- 
well (M. Britanic) 46,1; Gordon Day 
(Africa de Sud) 46,7; Kevan Gosper 
(Australia) 47,1. In cealaltă semifi
nală au fost obținute următoarele re
zultate: Carl Kaufmann (Germania)
45.7 sec.; Malcolm Spence (Africa de 
Sud) 45,8; Earl Young (S.U.A.) 46,t 
sec.; Abdul Amu (Nigeria) 46,6; M. 
Spence (Antile) 46,8; Jack Yerman 
(S.U.A.) 48,9.
CALHOUN ȘI-A REEDITAT VIC

TORIA DIN 1956
Cu patru ani în urmă, în finala 

cursei de 110 m garduri de la Mel
bourne, atletul de culoare Lee Cal
houn a obținut medalia de aur, daH 
nu fără emoții: abia după developa
rea fotografiei sosirii s-a putut sta
bili ordinea primilor clasați. Aceleași 
emoții le-a încercat Calhoun și ieri... 
După un start bun, toți cei șase fi- 
naliști atacă în același timp primul 
gard. Calhoun însă se împiedică, se 
dezechilibrează puțin și rămîne. El 
face apoi eforturi deosebite, reface pu
ternic și la gardul 10 este iarăși pe 
primul plan al cursei. Pe ultima por
țiune plată se dă o luptă îndîrjită și 
firul de sosire este rupt în același 
timp de doi atleți. Fotografia sosirii 
este „chemată" să-și spună ultimul 
ciivînt: 1. Lee CALHOUN (S.U.A.)
13.8 sec. — campion olimpic ; 2. Wil
lie May (S.U.A.) 13,8 sec.; 3. Hayes 
Jones (S.U.A.) 14,0 sec.; 4. Martin 
Laucr (Germania) 14,0 sec.; 5. Ro
bert Gardner (Antile) 14,4 
Valentin Gistakov (U.R.S.S.) 
Cursa s-a desfășurat cu vînt 
din față.

în cele două semifinale 
înregistrate următoarele rezultate: I. 
— 1. May 13,7 sec.; 2. Jones 14,1; 
3. Gardner 14,2; 4. Svara (Italia) 
14,3; 5. Okello (Uganda) 14,4; 6. Be- 
rezuțki (U.R.S.S.) 14,6; II. — 1. Cal
houn 13,7; 2. Lauer 14,0; 3. Cistiakov 
14,3; 4. Raziq (Pakistan) 14,3; 5. Lor- 
ger (Iugoslavia) 14,5. Atletul sovietic 
Anatolii Mihailov s-a împiedicat de 
gardul doi și s-a dezechilibrat serios. 
A doborît apoi gardurile 3 și 4 și ac- 
cidentîndu-se a abandonat cursa.

A început întrecerea 
DECATLONIȘT1LOR

Luni dimineață a început desfășu
rarea probei de decatlon. întrecerile 
de după-atniază au avut mult de su
ferit din cauza unui uragan violer.t 
care s-a abătut asupra Romei, inunînd 
literalmente pista și instalațiile sta
dionului Olimpic. ,

La jumătatea întrecerilor, pe primul 
loc în clasamentul general, se află re
cordmanul mondial al probei Rafer 
Johnson (S.U.A.). El este urmat de 
Yang Chuan-kwang (Taivan), Suutari 
(Finlanda), Vasilii Kuznețov (U.R.S.S) 
etc. întrecerile continuă marți.

sec.: 6.
14,6 sec. 
puternic

au fost

Do □ eod ijd □ ®
MARȚI 6 SEPTEMBRIE

ATLETISM: dimineața: aruncarea discului bărbați — calificări (52,00 
m) ; triplu salt — calificări (15,50* m); DECATLON: 110 m garduri și disc; 
dupâ-amiază : DECATLON — prăjină, suliță și 1.500 m; TRIPLU SALT — 
finală ; 800 m femei — serii; 400 M BARBAȚ1 — finala ; 1.500 M BĂRBAȚI 
— finala ;

CĂLĂRIE: dimineața: „Proba completă de călărie" — dresajul; întreceri 
în cadrul „Marelui Premiu de dresaj".

FOTBAL : semifinalele turneului: meciul R. P. Ungară — Danemarca (se 
va juca la Roma).

GIMNASTICA: dimineața și după-amiază: exerciții impuse femei.
LUPTE LIBERE : dimineața și seara: ultimele întilniri ale turneului.
IAHTING : dimineața: cursa a Vl-a în golful Napoli.
SCRIMA: dimineața și după-amiază: proba de spaJă individual.
TIR: dimineața: armă liberă 3x40 — finală; pistol precizie — finală,

CAMPIONI1

Vasilii RUDENKOV (U.R.S.S.)

Din 1955, anul cînd Rudenkov a 
pășit în arena marelui sport, cariera 
sa atletică înregistrează o curbă per
manent ascendentă. In 1956 trece de 
60 m la aruncarea ciocanului, dar pe 
lista celor mai buni „mondiali" ocupă 
doar locul 25. Anul următor adaugă 
performanței peste 3 m și efectuează 
un „salt" impresionant trecînd pe locul 
9 în lume. Iar în 1958 este de-acura 
al 5-loa.

Perfecționarea necontenită a tehnicii, 
constanța remarcabilă în rezultatele 
înalte, forța sa, îl aduc pe primul Ioc 
în lume în 1959. In același an devine 
campion al U.R.S.S., păslrîndu-și titlul 
și în anul Jocurilor Olimpice. Este 
inclus în echipa pentru Roma fiind 
speranța nr. 1 la aruncarea ciocanului. 
Rudenkov nu dezminte încrederea ce i a 
fost acordată. Cîștigă primul loc de o 
manieră categorică. Campionul olimpio 
are 29 de ani ,

Iată acum progresia rezultatelor sale: 
1956 — 60,17 m; 19.57 — 63,64 m; 

1958 — 66,34 m; 1959 — 67,92 m ; 
i960 — 67,92 m.

Viaceslav IVANOV (U.R.S.S.)

Victoriile olimpice se pregătesc din 
vreme... De acest adevăr s-a convins 
desigur și cel mai bun schifist din 
lume, maestrul emerit al sportului so
vietic, Viaceslav Ivanov. Iată de ce, 
în toiul iernii tînărul canotor (recent 
a împlinit 22 ani) putea fi văzut zilnic 
în împrejurimile Moscovei alunecînd 
pe pantele de schi, iar antrenamentele 
sale la „bac", alternau constant cu cele 
făcute în sala de gimnastică și haltere. 
„Preeauțiuni” absolut necesare, fiindcă 
știut este că la proba de schit simplu 
la J.O. se prezintă totdeauna elita vîs- 
lașilor din întreaga lume. Iar Ivanov 
avea în gînd să repete succesul său 
înregistrat cu patru ani în urmă pe 
apele lacului Ballarat de lîngă Mel
bourne. Atunci barca schifistului de 
numai 18 ani a trecut prima linia de 
sosire pe pista olimpică. In 1956 Iva
nov era aproape necunoscut î.i lumea 
sportului 
de la a 
siderală 
ani mai 
o nouă
cepționale cî.știgînd primul loc la cam
pionatele europene de la Macon 
(Franța). întrecerile de pe lacul Albano 
au constituit o nouă etapă de suc< - 
în strălucita carieră sportivă a lui Via
ceslav Ivanov, pentru a doua oară dis
tins cu medalia de aur a J.O.

internațional și victoria sa 
XVI-a Olimpiadă a fost con- 
ca o mare surpriză. Dr trei 
tîrziu sportivul sovietic dădea 
confirmare a valorii sale ex-

Livio BERRUTI (Italia)

La 16 august, în ajunul Jocurilor 
Olimpice, ziarul „Sovetski sport” a 
publicat un articol al lui Livio Berruti 
întitulat sugestiv „Eu despre mine”.

OLIMPICI
lata cum își aprecia șansele la J.O, 
cunoscutul sprinter italian :

..Mă simt mai sigur acum pe 200 m 
decît pe 100 m. Pe această distanță 
rezultatele mele sînt mai constante și 
mai valoroase. Consider că voi putea 
obține un rezultat destul de bun la 
Jocuri : să mă calific în finală".

Desigur că performanța strălucită pe 
care a obținut-o, a întrecut acest 
„plan”, făcut cu multă modestie de 
Berruti. De altfel, rezultatele și suc
cesele, sale anterioare erau în măsură 
să prevestească succesul de sîmbătă. 
Berruti a demonstrat' încă din 1959 
(iar în acest an mai ales) marile sale 
posibilități. De patru ori 20,9 sec. și 
o . dată 20,8 și 20,7 sec. — anul trecut 
—. 10,2 sec. - pe 100 m, 20,7 sec. și de 
două ori 20.8 sec. pe 200 m (cu tur
nantă întreagă) completau o carte de 
vizită demnă să stea în buzunarul unui 
campion olimpic. De notat că atît în 
semifinală, cît și în finală Berruti ,,a 
mers4* 20,5 sec. nou record olimpic, 
nou record european, recotd mondial 
egalat.

Acum tînărul campion declară, că in
tenționează să-și încerce forțele pe 
distantele de 400 si 800 m

Zdzislnw KRZYSZKOWIAK

(R. P. Poionă)

Excelentul alergător polonez Krzysz- 
kowiak a obținut la J.O. un frumos 
succes. El a adăugat acum medalia 
olimpică a probei de 3.000 m obsta
cole, celor două medalii de aur de 
campion al Europei la 5.000 m și 
10.000 m din 1958, precum și plache
tei de onoare oferite de I.A.A.F. re
cordmanilor lumii la atletism (pentru 
recordul din acest an la 3.000 m 
obst.). In vitrina sa de trofee sportive, 
mai pot fi văzute și alte numeroase 
cupe, plachete și diplome, printre care 
și cele ce i-au fost oferite pentru vic
toria de la crosul „L'Humanitc'* 
(1958), pentru dublul succes repurtat 
la Spartachiada militară a armatelor 
frățești de la Leipzig (1958) etc.

Krzyszkowiak a cucerit sîmbătă ti
tlul de campion olimpic al cursei de 
3.000 m obstacole, iar joi va fi pre
zent și la startul probei de 10.000 m, 
la care se numără printre principalii 
favoriți.

„Krzysz" a început atletismul în 
urmă cu zece ani. De atunci rezulta
tele sale au evoluat astfel:

3000 m 5000 m 10000 m 3000 m ob.

1950 9:06,6 16:02,8 . - 9:58,4
1951 9:06,6 15:47,2 - 9:50,4
1952 8:28,2 14:39,6 9:13,6
1953 8:25,6 14.33,4 - 9:03,2
1954 8:14,6 -! - *
1955 8:13,6 14:05,8 29:32,8 -
1956 8:01,0 14:05,6 29:05,0 8:48.0
1957 7:58,2 13:55,8 - 8:48,8
1958 8:00,7 13:53,2 28:56,0 8:33,6
1959 8:09,0 14:01,6 29:29,4 8:46,4
1960 13:51,6 29:13,8 8:31,4

Wilma RUDOLPH (S.U.A.)

O întrebare care pasionează pe iu
bitorii de atletism : dacă în după- 
amiaza de vineri pe stadionul Cento- 
mila vîntul bătea cu mai puțin de 2 
metri pe secundă, Wilma Rudolph ar 
fi întrecut totuși recordul mondial la 
sută ? Greu de răspuns. Deși faptul 
că în semifinale atleta de culoare e- 
galasc recordul, fiind cronometrată cu 
11,3 pare a fi o indicație pozitivă. 
„Ajutorul” vîntului din spate a fost 
deci o adevărată neșansă...

Dar Wilma are desigur toate mo
tivele să fie fericită. Victoriei la 100 
m i-a urmat ieri și cea de la 200 
m, iar două medalii olimpice de aur 
atîrnă parcă tot atît de greu ca și un 
nou record al lumii !

Amănunte demne de relevat... Wilma 
Rudolph provine dintr-o familie care 
numără nu mai puțin de... 19 copii ! 
Mulți dintre aceștia s-au distins în a- 
rena sportului, la baschet, atletism, 
înot. Cea mai surprinzătoare a fost 
însă evoluția sportivă a Wilmei. care 
la vîrsta de 7 ani părea condamnată la 
totală imobilitate, paralizată în urma 
unei grele febre reumatice. Timpul a 
șters însă amintirile neplăcute și ai.i' 
— la 20 de ani — fosta paralitică este 
cea mai rapidă alergătoare din lum^! 
Are 1,80 înălțime și 61 kg. Forma în 
care se află promite noi performanțe. 
Poate chiar acel mult dorit record de 
11,0. Dar fără vînt...



TB R L

Cuvîntul spectatorilor Categoria B a debutat cu rezultate, in general, așteptate
S-a consumat primul act din cele 

26 ale campionatului categoriei A la 
fotbal. Jucătorii și-au ...spus cuvîntul 
dwninica, pe gazonul verde al stadioa
nelor, cronicarii de specialitate, la rîn- 
<iul lor, și-au înserat observațiile în 
coloanele ziarului. In rubrica de față 
vom da cuvîntul spectatorilor, acelora 
care sînt nelipsiți la meciurile de fot
bal, și care de luni mnă joi se angre
nează în discuții pasionante în jurul 
meciurilor disputate în etapa prece
dentă, iar de joi pînă duminică co
mentează... ce va fi în etapa viitoare.

De astă dată au cuvîntul doi spec
tatori, care au asistat la cuplajul de 
pe stadionul „23 August”.

Ing. CORNEL STAN (secția mon 
taj a uzinelor „Timpuri Noi”): „ălm 
așteptat cu nerăbdare începerea cam
pionatului. Cuplajul însă m-a dezilu
zionat. U.T.A. în zece oameni nu a 
jucat la valoarea ei, iar echipa Dinamo, 
mulțumită de rezultat s-a lăsat angre
nată in jocul — uneori — încâlcit al 
arădenilor. Dintre jucători: dinarnoviști 
mi-au plăcut, Nunweiler IV și Ene II 
V. Angliei în schimb a căutat parcă să 
se remarce în dauna jocului colectiv, 
iar Panait și Al. Vasile au recurs mereu 
la faulturi. Acest lucru i-a intimidat 
pe înaintașii echipei tertiliste. La U.T.A. 
am remarcat pe Czako, un jucător cu 
mari perspective, care a avut două in
cursiuni de-a dreptul debordante. Ta
lentatul Pîrcălab n frinat uneori acțiu- 
i de prin jocttl lui prea individual.. 
N-amții e nesigur și nepregătit pe postul 
He fundaș, iar veteranul PetsChovski pe

Gol?,.. Nu! Mingea, șutată de Zaharin, care nu se vede în fotografie, a întllnit bara laterală. Dinamoviștii Chilă, 
Lazăr și Cinau privesc cu emoție faza ' Foto: M. Popescu-Ploiești

ÎNSEMNĂRI din primele meciuri ale categoriei a
Concluzia, generală care se desprin

de din desfășurarea primei etape 
a campionatului categoriei A este că 
echipele au lipsuri în pregătire, fapt 
care le-d împiedicat să realizeze spec
tacole pe măsura așteptărilor publicu
lui — nu prea pretențioase, avînd în 
vedere faptul ca ne aflăm la început 
ne sezon. Se pune problema unei tn-‘ 
tensilicări a antrenamentelor, a unei 
participări mai active a jucătorilor în 
procesul de instruire, cu accent pe 
lacunele dezvăluite de partidele de du
minică, pentru ca în etapele următoare 
echipele să se prezinte la un nivel 
de joc mai ridicat.

Tocurile de duminică ne-au prilejuit 
J cîteva constatări interesante. îna
inte însă, ne vom opri asupra a trei 
amănunte de ordin organizatoric.

1. Programul jocurilor din București 
trebuie alcătuit și comunicat din timp. 
Este inadmisibil ca lucrurile să se mal 
petreacă la fel ca săptămîna trecută 
cind pînă joi na se știa cant și cină 
se vor disputa cele două jocuri: ba 
la concurență, ba la Dinamo șl Re
publicii. pentru ca pînă la urmă să 
fie cuplate. Oare federația șl cluburile 
na se pot pune de acord în timp 
util? Programul este cunoscut dinain
tea începerii campionatului șl foarte 
bine se pot înțelege nu pentru o du
minică, ci pentru mai multe asupra 
modultu cum se vor juca meciurile. 
Procedind în felul acesta, iubitorii fot
balului vor fi informați la timp șt 
exact asupra programului avind astfel 
posibilitatea de a-și procura bilete.

2. Ora de Începere a meciurilor tre
buie respectată cu strictețe. Duminică 
la București, de pildă (șl acest lucru 
na se întimplă pentru prima dată) 
ultimul meci Dinamo — U.T.A s-a 
terminat pe întuneric, ceea ce a stin
gherit în mod evident pe jucători șt 
a făcut ca spectatorii să urmărească 

postul de mijlocaș nu mai dă randa
mentul cu care ne-a obișnuit jucînd 
centru retras... De la etapa următoare 
aștept jocuri mai bune, acțiuni clare, 
spectaculoase.

ȘTEFAN CAȘMIR (montor la Fa
brica de mașini electrice „Klement 
Gottwald") : „Zri ambele meciuri în
ceputurile au promis mult. Acestea nu 
au fost Insă decît... focuri tie paie. 
Mă așteptam la mai mult din partea 
celor patru echipe. In meciul ' Pro- 
grcsul-Stcagut rosti, de exemplu, in 
prima repriză rnclalurgișfii cat jucat 
fără nerv, iar in cea de a doua, for
mația gazdă era parcă complet 
epuizată. Cred că nu greșesc afir- 
mind că tn repriza secundă echipa din 
Orașul Stalin putea să răstoarne re
zultatul. în ultimele 30 de minute ea 
a dominat net. jumălalea de teren a 
„Steagului'' era de... închiriat; cea
laltă jumătate insă jucătorii oaspe au 
văzut-o. pasămite, mai îngustă. Nu
mai așa pol să-mi explic de ce s-au 
înghesuit cu toții pe centru, jticînd 
fără extreme. In unele momente sti
lurile atacmiților se loveau de pro
priii lor coechipieri... Așa greu se pu
tea marca. Iar etnd au marcat un 
gol valabil (noi cei din tribune am 
văzut clar că Soare a scos mingea de 
dincolo de linia porții!) arbitrul Gh. 
Osiac rut l-a acordat. Deci și arbitra
jul a contribuit sd plec acasă nemul
țumit de la meci. Sper că duminica 
viitoare lucrurile se vor întîmpla alt
fel..." 

ca multă greutate desfășurarea fazelor. 
Echipele trebuie să-și planifice în așa 
fel încălzirea incit să fie la timp pen
tru a intra pe teren, tn principal însă, 
arbitrii sînt cei care trebuie să facă 
respectată ora de începere.

3. Programarea în nocturnă a unor 
jocuri din București în această peri
oada cînd mai este cald. Acest lucru 
simplifică problema programării celor 
două jocuri din Capitală

Șl acum, cîteva observații cu ca
racter tehnic.

în primul rînd se cuvine subliniat 
faptul că duminică foarte multe lovi
turi de colț sau centrări au fost de
fectuos executate, mingea ajungtad în 
spatele porții sau pe porțiuni de teren 
libere. Este dovada unei insuficiente 
pregătiri tehnice. Lipsa aceasta poate 
fi înlăturată numai și numai prin ic- 
potări, care să meargă pînă la 100— 
200 de exersări la antrenament. Re
comandarea aceasta o facem jucătorii 
lor V. Angliei, Hașoti și lui Oaidă 
(acesta a avut și execuții corecte).
C* i pentru că am pomenit de V. 
V Anghcl, să notăm aici o greșea
lă pe care o face acest jucător ta
lentat și cu calități dezvoltate pen
tru a fi o extremă excelentă. De alt
fel. ceea ce-i vom reproșa tui este 
valabil și pentru alți jucători, ta fel 
de bine dotați cum sînt Seredai, lla- 
șoti și Pîrcălab. Este vorba de con
ducerea exagerată a mingii, de acțiuni 
personale prelungite în mod inutil. în 
dauna jocului colectiv. Firește, in a- 
numite faze de joc se impune un 
dribling sau o acțiune pe cont propriu. 
Dar in general, se recomandă acțiu
nile colective, ca fiind mai eficace. 
Duminică majoritatea acestor jucători 
șl în special V. Anghel și Seredai. 
o dată mirați în posesia mingii, au 
ținut-o și au condus-o pînă au obo
sii, Și numai atunci au pasai-o sau, 
normal, au pierdut-o. Ne miră că ei 
nu au reținut din joctit echipelor ma
ghiare care tte-att vizitat recent un

Primele jocuri in campionatul categoriei B s-au încheiat, în general, 
eu rezultate normale. Excepție fac doar rezultatele de la Poiana Gimpina, 
Rin. Vîlcea și Tg. Mureș, unde Metalul Tîrgoviște, Chimia Govora și. Mu
reșul au obținut victorii în fața unor echipe care porneau în noul campio
nat ca favorite (Poiana Cimpinaj Dinamo Obor și C.F.R. Timișoara). De 
reținut că formațiile nou promovate, fără excepție, au avut comportări bune, 
reușind în cel mai rău caz meciuri nule (C.S.M. Brăila, Steaua roșie Ba
cău, C.F.R. Roșiori).

Partidele s-au desfășurat, in general, într-o notă de sportivitate, dar 
au lăsat să se întrevadă lipsuri destul de importante în pregătirea echipelor. 
Înaintările din seria întii au fost mai eficace, mareînd 24 de goluri în 
21 de meciuri, față de 20 de goluri în seria a Il-a și 15 în a IH-a.

lată cîteva amănunte în legătură cu desfășurarea acestor prime întîlniri, 
urmărite — de altfel — cu mult interes de iubitorii fotbalului.

SERIA I
BîRLAD. Rulmentul — Dinamo 

Galați 2—2 (l—1). 5.000 de specta
tori (dintre care peste 1.000 veniți de 
la Galați) au asistat la această par
tidă, în care Rulmentul a jucat mai 
bine și a dominat rnai mult. Au în
scris: Luchian (min. 3f») și Manolache 
(min. 64) pentru Rulmentul, Dărăban 
(min. 40) și Manta (Rulmentul, auto
gol în miri. 60) pentru Dinamo.

S. ELIADE și F. PANAlTE-coresp.

BRAILA. C.S.M. — Flacăra Moreni 
1-1 (« o). lin foarte mare număr 
de spectatori (7000, record pentru ora
șul nostru) au ținut să asiste la prima 
evoluție a echipei locale în categoria 

fapt evident: acela că fotbaliștii oas
peți au condus sau au driblat numai 
atlt cit a fost necesar, adică pentru a 
depăși un adversar și pentru a atrage 
asupra lor un altul, dislocîndu-l din 
dispozitivul echipei adverse, și pasînd 
imediat urnii partener.
FN espre arbitraj. Datele pe care ni 

le-au transmis trimișii noștri la 
partidele din țară subliniază compor
tarea generală bună a arbitrilor în 
această etapă. Dar s-au înregistrat și 
aspecte negative. Or, pentru a curma 
atitudinile nesportive și protestele unor 
jucători, împotriva cărora arbitrii tre
buie să ia atitudine fermă, mergînd 
pînă la eliminarea jucătorilor vinovați, 
se cere — în aceeași măsură — și 
un arbitraj care să nu dea ocazie la 
asemenea proteste. De pildă, Gh. Osiac 
— Timișoara — a condus foarte bine în 
prima repriză a meciului Progresul — 
Steagul roșu, pentru ca după pauză 
să comită greșeli peste greșeli, care 
au nemulțumit pe jucători, în special 
pe cei de la Orașul Stalin. Pentru un 
arbitru cu experiența sa nu sînt ad
misibile erori ca aceea cînd nu a a- 
cordat un gol valabil echipei Steagul 
roșu sau cînd a trecut cu vederea 
poziția de ofsaid a lui Dinulescu din 
faza în care Progresul a înscris al 
doilea gol. Sînt greșeli tare au in
fluențat direct rezultatul partidei. De 
asemenea, atragem atenția colegiului 
central de arbitri asupra seriozității 
cu care trebuie să privească problema 
delegărilor la tușă, pentru ca să nu 
se mai întîmple pe viitor cazuri ca 
acelea de duminică. V. Pădureanu — 
de ptldă — a lăsat nesemnalate (și 
aceasta era datoria lui) cîteva ofsai
duri flagrante ale înaintașilor Progre
sului, din care s-a și marcat un gol. 
Cu astfel de comportări, acești arbitri 
nu vor servi interesele fotbalului și, 
în pluss vor determina renunțarea la 
serviciile lor.

P. GAȚU

B. Ei au asistat la un joc frumos, 
viu disputat. Dacă înaintașii ar fi 
jtiept rnai atent, localnicii ar fi putut 
obține. victoria pe care — de altfel — 
o și meritați. Au marcat: Coteț (tniri. 
62) pentru C.S.M. și Capoianu (min. 
84, din Hm) pentru Flacăra.

I. BALTAG și N. COSTlN-coresp.
FĂLTICENI. Foresta — C.F.R. Paș

cani 4—1 (3—1). Echipa locală și-a 
depășit adversarul în toate comparti
mentele. Oaspeții s-au comportat sub 
valoarea lor reală, iar în repriza a 
doua au jucat foarte dur (în min. 62 
arbitrul P. Constandatos-București l-a 
eliminat pe jucătorul Andrieș de la
C. F.R.). Au marcat: Moldoveana 
(min. 4), Popescu (min. 6 și 31), 
Stanau (min. 60) pentru l'oresta, 
Panait (min. 40) pentru C.F.R.

NEGRU LAZÂR-coresp.
SUCEAVA. Dinamo — Prahova Plo

iești 1—0 (1—0). Meci dîrz, desfășu
rat însă în limitele sportivității. Echipa 
locală a obținut o victorie meritată, 
pentru care a luptat cu însuflețire. A- 
tacul a ratat foarte multe ocazii. Uni
cul gol a fost marcat de Tarlețchi în 
min. 13. Ploieștcnii au avut și ei pe
rioade de dominare,

C. ALEXA-coresp. regional
CîMPINA. Poiana — Metalul Tîr

goviște 1—3 (1—1). Joc de valoare me
diocri în care înaintarea oaspeților 
a fost mai eficace. în min. 83, arbi
trul Radu Mărgărit (București) l-a 
eliminat pe Stiber (Metalul), pentru 
lovirea adversarului. Au marcat: Bon- 
taș (min. 15) pentru Poiana și Cazacii 
(min. 33, 52 și 65) pentru Metalul. 
G. VIRJOGHIE și (iii. BRfOTÂ-coresp.

FOCȘANI. Rapid — Unirea Iași 
4—0 (1—0). Tntîlnirea a prilejuit un 
spectacol mult aplaudat de cei 4.500 
spectatori. Rapid — care a realizat cu 
acest prilej unul dintre cele mai bune 
meciuri de cînd activează în categoria 
B — a avut p înaintare foarte activă. 
Au marcat: Ciungii (min. 45), Stătescu 
(min. 63), Gh. Ion (min. 66) și Do- 
brota (min. 71). .

II. COIIN și A. AXENTE-coresp.
BACAU. Steaua roșie — S.N.M. 

Constanța 2—2 (1—1). Comportarea 
echipei locale, recent promovată în 
categoria B, a fost promițătoare. A- 
tacul s-a comportat bine (a ratat însă 
cîteva ocazii prin Mangalagiu, Co- 
mfinescu și Antoniuc), dar apărarea 
s-a dovedit mai slabă. Au marcat: 
Avram (min. 27) și Comănescu (min. 
73) pentru Steaua roșie, Șeitan (min. 
39 și 53) pentru S.N.M.

U.IE lANGU-coresp. regional

SERIA A II-A
Meciul dintre Metalul București și 

Știința Craiova I) desfășurat sîm- 
bată du-pă-a miază pe stadionul Di
namo, nu s-a ridicat decît rareori la 
un nivel corespunzător. Ambele echipe 
au manifestat multe deficiențe in pre
gătirea tehnică, după cum nu sînt încă 
puse la punct nici cu pregătirea fizică. 
Lucrul acesta s-a reflectat, mai ales în 
comportarea echipei gazdă, care din 
minutul 70 a slăbit mult ritmul de joc. 
Jocul a plăcut totuși prin numeroasele 
ocazii de gol (din păcate, ratate) pe 
care le-au avut alît metalurgiștii cit 
și studenții craioveni. Prima repriza a 
aparținut Metalului care a și înscris de 
două ori prin Popescu (min. 18 și 40). 
In repriza secundă, oaspeții pun stă- 
pînire pe joc și în ultimele 25 de mi
nute domină insistent. • Ei. reușesc să 
reducă din handicap prin Ganga (min. 
78). După ocaziile avute de studenți în 
această parte a jocului, un rezultat de 
egalitate ar fi fost mai echitabil. Atent 
și autoritar arbitrajul lui Ovidiu Tar
ei tu (Galați).

(T. ST.)
Debutul echipei A. S, Academia Mi

litară în categoria B a fost promiță
tor. Jticînd duminică dimineața pe sta
dionul Republicii, în compania forma
ției C.S.M. Sibiu, militarii au repurtat 
o victorie cohcrrtdcntî CtV 3—0 (t — 

Au marcat Scînteie (2) și Aii. Aca 
demia Militară a avut tot timpul in 
țiativa, rarele atacuri ale înaintăr 
sibienilor fiind anihilate de apărare 
imediată a militarilor. La C.S.M. Sibi 
s-a făcut remarcată lipsa de omogeni 
ta te a liniei de atac, ca de altfe 
și a pregătirii fizice a întregii echipt

Intîlnirea a fost condusă cu compt 
tență de către S. Mataizer (Craiova;

T. SEVERIN. Echipa locală Dn 
beta n-a reușit să obțină victoria î 
fața dinamoviștilor piteșteni (3—3) 
aceasta datorită înaintării care a rail 
multe ocazii clare. Rezultatul este jus 
Au marcat : Mazilu, Hiitl și Steani 
(Drubeta), Jzovin, Pintea și Cornean 
(Dijiamo). GH. MĂNAFU — eoreap.

ROȘIORI DE VEDE. Meciul dinii 
C.F.R. Roșiori și Gaz Metan Medii 
(0—4)) a scos în evidență lipsa de pn 
gătire a ătacanților ambelor. echip 
care au ratat foarte mult. AL PC 
PESCU — C/oresp.

ORĂȘEL STALIN. Echipa loca. 
Tractorul a părăsit terenul învinsă î 
partida, cu Chimia Făgăraș (0—2 
Echipa \oaspe n jucat mai tegatș mer 
tind victoria. Realizator : Gref (mi 
25 și 67). A condus, în general, bir 
N. Bartha (Tg. Mureș). I se poate in 
puia însă refuzul de a acorda o Iov 
tură de penalii echipei Chimia (mi 
40). C. GRUIA — core«p. regional.

RM. VIIjCEA. Peste 8000 de sped 
tori (cifră record pentru orașul poslrt. 
au aplaudat frumoasa victorie realiza 
de formația Chimia Govora ih - fa 
echipei Dinamo Obor (1—0) prin goli 
înscris de Lambru (min. 35). DR/ 
GOMIR ROȘIANU — coresp.

CRAIOVA. Echipa locală C3.C.F.I 
Electro a obținut o meritată victor 
în fața Științei Bucureștii (3—2), duț 
un joc în care a acționat mai clar, t 
mai multă precizie la poarta advers 
Au înscris: Vasilescu (min. 12), M 
rea (min. 54 și 64) pentru C.S.C.F.l 
Electro și loneseu (min. 18) și Dum 
tresen (min, 26) pentru Știința. R1 
MICĂ SCHULTZ — coresp. regions

SERIA A III-A
ARAD. — A.M.E.F.A. a termin 

la egalitate cu C.S.M. Reșița (1-1 
după, un joc de slab nivel tehnic. 1 
prima repriză localnicii au jucat de 
orientat; ei și-au revenit de-abia.sp. 
sfîrșitul jocului cînd de altfel au 
egalat. Reșițenii au luat conduceri 
în min. 38 prin golul marcat de Ti 
elder, în urma unui luft al lui J' 
hasz. Golul arădenilor s-a produs < 
5 minute înainte de sfîrșit: la o ce 
trare a lui Jurcă, a înscris Dușan i 
capul. ST. IACOB — coresp.

BAIA MARE. — Tînăr-' r
cent promovată în categon.. i>, L 
namo Săsar, a debutat cu succc 
Practicînd un joc spectaculos, a î 
vins la scor (3-0) formația Recol 
Cărei, care a fost nevoită să se ape 
de la început și pînă la sfîrșit. De r 
marcat că dinamoviștii au tras .37 ș 
furi spre poartă față de cele 6 șuti 
ale echipei oaspe I Autorii goluri Io 
Negrău, Szakacs și Gali. întreaga 
chipă dinamovistă merită feliciți 
pentru jocul prestat.

V- SASĂRANU — coresp. region 
TIJRDA. — Arieșut Turda (fr, 

C.F.R. Cluj) a terminat la egalitu 
(0-0) cu Jiul Petroșani, după un j 
viu disputat, în care merita victori 
Arieșul a ratat doini mari ocazii 
min. 5 și 30, cînd Boia a tras de 
2 m pe lingă poartă.

I. PATAKI — core?
CfMPIA TURZII. — Industria Si 

mei a dispus cu 3-0 de G.S. Orade 
în urma unui joc frumos in care 
dominat categoric. Orădenit au tr 
cinci lovituri la poartă, gazdele 1' 
Raport de cornere 12—4. Au marc: 
Sttru (min. 58), Drăghici (min. 6 
și Adam (min. 87).

P. ȚON EA — coresp
BISTRIȚA. — Meciul dintre G1 

ria și C.S.M. Cluj (fost Rapid) s 
încheiat cu victoria la limită a oa 
pețitor, care au marcat prin Opr 
(min. 17) direct dintr-o lovitură 
colț. Jocul a fost de iin slab niv 
tehnic. O. BERBECARU — coresp.

BRAD. — Aurul și C.S.M. Ba 
Măre (3-2) au furnizat un joc frum 
îtl care băiniărenii au dominat m 
mult Localnicii au jucat însă bii 
în apărare. Autorii golurilor: Prip; 
(min. 15 și 49) și Mihalaclie (mt 
75) pentru Aurul, Ujvarî (min. 3 
și Gergely (min. 77 din H m) pent 
C.S.M. M. SUSAN — coresp.

TG. MUREȘ. — Mureșul (Voința 
C.S. Tg. Mureș) a obținut o victoi 
muncită asupra echipei C.F.R. Tin 
șoara (2-0). De remarcat că liniiș 
renii au tras două bare, iar localni 
una. Au marcat Kover (min. 18', 
Șelmesi (min 82). V. RADAR —c 
resp. reg..
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„Turul ciclist al R. P. Romine”, ediția 1960 

DE LA ROMA LA BUCUREȘTI! 
• ION COSMA REGRETA CĂ N-A OCUPAT LOCUL III LA J.O., DAR VA LUPTA CU Șl MAI MULTA AR
DOARE PENTRU G1ȘTIGAREA „TURULUI" • NUMEROȘI CICLIȘTI PARTICIPANT! LA .1.0. VOR LUA

STARTUL LA I! SEPTEMBRIE LA BUCUREȘTI • INTENSE PREGĂTIRI PE TRASEU

Mai sînt doar cîteva zile pînă la 
startul ediției pe acest an a „Turului 
ciclist al R.P. Romine". La sediul co
misiei de organizare se desfășoară o 
activitate neîntreruptă- Membrii comisiei 
definitivează coloana mașinilor din car 
ravană (aproape 30 de motociclete, tu
risme și autobuze vor urmări cursa), 

Start într una din etapele „Turului ciclist al R. P. Romine'1, ediția 1959

jg' -> fragii
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răspund la corespondența sosită din 
străinătate, întregesc lista participan- 
ților etc. Pe șosele se desfășoară ulti
mele antrenamente ale rutierilor invi
tați la „Turul ciclist al R.P. Romine", 
ediția I960, iar într-o serie de capi
tale din liuropa (Bruxelles, Stockholm, 
Berlin, Budapesta, Belgrad) cicliști cu 
renume își pregătesc bagajele pentru 
a porni spre București. Intre timp, 
au sosit de la Roma cicliștii care ne-aiț 
reprezentat la .locurile Olimpice și 
care, așa după cum se știe, au obținut 
rezultate meritorii.

ION COSMA: „LA ROMA PUTEAM 
SA OCUP LOCUL III !"

Tînărul rutier Ion Cosma (cîștigă- 
tor al Turului ciclist al R.P. Romi
ne", ediția 1959) a realizat la J.O. 
de la Roina una dintre cele mai valo
roase performanțe ale sportului cu pe
dale din țara noastră: locul V în 
cursa individuală pe circuit. La reîn
toarcerea în Capitală am avut cu el 
o discuție. După ce l-am felicitat pen
tru frumoasa performanță pe care a 
realizat-o l-am întrebat ce rezultat va 

după părerea sa, în actuala 
ediție a „Turului ciclist al R.P. Ro
mine".

— Ca și toți ceilalți participant do
resc să cîștig primul loc. Eu trebuie 
să-mi apăr titlul cucerit anul trecut 
in această dificilă probă. Va fi foarte 
greu. In cursă aleargă o serie de ru
tieri de valoare pe care i-am mai vă
zut în curse și care pot să realizeze

ȘTEFAN PADIU (PETROLUL PLOIEȘTI) A CUCERIT
CAMPIONATUL DE MARE FOND AL JUNIORILOR

Etapa a treia — contra-cronometru cu 
plecări separate din minut în minut, 

a campionatului republican de mare 
fond rezervat juniorilor, a fost deci
sivă pentru configurația clasamentului 
general individual. întrecerea desfășu
rată între bornele kilometrice 11,500—• 
26.500 și retur pe șoseaua București — 
Urziceni i-a triat pe cei 75 alergători 
rămași în competiție.

Cursa a fost așteptată cu viu interes, 
deoarece înaintea startului 30 de ci
cliști se aflau în același timp cu purtă
torul tricoului galben, H. Cbelaidite 
(Victoria). Cine va cîștiga această e- 
tapă dificilă ? Răspunsul a venit dc- 
abia cu două minute înaintea închiderii 
cursei și el a produs o surpriză: Ștefan 
Padiu (Petrolul Ploiești) dozîndu-și e- 
forturile a rulat într-un ritm neașteptat 
de rapid, fiind cronometrai eu 45:55. 
ceea ce înseamnă că talentatul ciclist 
ploieștean a parcurs eu peste .39 km 
pe oră cei 30 km ai etapei. Merită 
să menționăm și comportarea alergă
torilor Ștefan Marcef (Constructorul) 
care a condus în clasament pînă în 
ultimul moment. Gh. Vasîlcseu (Victo. 
ria), M. Dumitrescu (Voința Ploiești), 
Gh. Caragea (C. S. Brăila), C. Nicu- 
lescu (Victoria), I. Ardeileanu (Șc. 
«p. U.C.F.S. Or, Stalin) și I). Paraschiv 
(Victoria) despărțiri numai de cîteva 
secunde la sfârșitul etapei, lată primii 
trei clasați : l. St. Padiu 45:55. 2. St 
Marcef 46:38, 3. Gh. Vawleseti 46:44 

performanțe de seamă. In plus, nu pot 
să uit că mulți dintre cicliștii noștri 
au o pregătire superioară și doresc, fi
rește, să se claseze pe primele locuri. 
Va fi o luptă dirză pe care o va 
cîștiga cel mai bine pregătit din toate 
punctele de vedere.

— La Roma ai obținut o performan.

ță bună. Este un argument...
— ...care nu mă avantajează!... Toa

tă lumea va fi cu ochii pe mine și în 
aceste condiții este foarte greu să rea
lizezi o acțiune. Voi încerca însă totul 
și vă mărturisesc că am încredere 
deplină că voi reuși. In ceea ce pri
vește performanța de la Roma, sînt 
puțin necăjit. Puteam să ocup locul

Iubitorii sportului cu pedale pot 
găsi începînd de astăzi programul 
„Turului ciclist al R.P. Romine", 
ediția 1960, la chioșcurile de difu
zare a presei din Capitală și din 
orașele de pe traseu. Programțil 
cuprinde fotografii din edițiile pre
cedente, o pagină de caricaturi, 
sfaturi pentru spectatori, însemnări 
din edițiile anterioare, lista premi
ilor oferite celor mai buni alergă
tori, amănunte cu privire la trans
misiile pe care le vor face de pe 
traseu reporterii radioului și tele
viziunii, prezentarea celor mai buni 
concurenți etc. In programul „Tu
rului ciclist al R.P.R." găsiți, de 
asemenea, itinerarul cursei, decla
rații ale unor personalități din 
lumea ciclistă și extrase din regu
lamentul competiției.

„închis" de pluton și pentru a nu ră- 
nttne lingă el am fost obligat să tra
versez șoseaua în cealaltă parte, ceea 
ce a însemnat pierdere de timp și de 
poziție la sprint; a dona: după ce am 
forțat să remontez n-am mai dat a- 
tenție la ceea ce fac ceilalți alergă
tori și astfel n-am putut... evita un 
„cot" aruncat la „întâmplare" de lin 
ciclist italian, care m-a dezechilibrat. 
Fără aceste lucruri puteam să obțin 
locul III...

DE LA ROMA LA BUCUREȘTI !

La „Turul ciclist al R.P. Roniîne", 
ediția 1960, participă o serie de ru
tieri care au concurat la J.O. de la 
Roma. Astfel, în afara alergătorilor 
din prima formație a țării noastre (G. 
Moiceanu, Ion Cosma, Aurel Șelarii, 
L. Zanoni, Gh. Calci.șcă), mai vin de

CONCURS DE VERIFICARE

Fondiștii noștri fruntași și-au con
tinuat pregătirile în vederea „Turu
lui ciclist al R.P.R", participînd du
minică dimineața la un concurs pe 
circuit (66 km), desfășurat în îm
prejurimile orașului Cîmpina. Ciș- 
tigător : Șt. Poreceanu (Victoria) cu 
1 h 36:50, urmat — în același timp 
— de Gh. Radulescu (C.C.A.). N. 
N icul eseu (C.C.A.) si S. Duță 
(C.C.A.).

la Roma Alois Bajc (R.P.F. Iugosla
via) și 3—4 rutieri din reprezentativa 
R.P. Ungare. Acest lucru face, fără 
îndoială, să crească valoarea întrece
rii care începe la 11 septembrie în 
București.

VEȘTI DE PE TRASEU

De la comisiile de organizare pentru 
primirea caravanei în etapele „Turului 
ciclist al R.P. Romîne", ediția 1960, 
ne sosesc mereu noi vești. Astfel, iubi
torii sportului cu pedale din regiunea 
Stalin au format o comisie din acti
viști sportivi în această ramură. Co
misia constituită la 30 august a în
ceput să lucreze în plin. Caravana va 
fi primită chiar de la intrarea în re
giune. Vor fi marcate locurile de 
sprint și de alimentare; sosirea în 
etapa a Il-a se va face pe stadionul 
Tineretului; numeroși iubitori ai spor
tului se vor ocupa de asigurarea or
dinii pe traseu; prin stațiile de radio
amplificare se vor da permanent a- 
mănunfe spectatorilor despre situația 
«cicliștilor din primul pluton etc. Efor
turile acestei comisii se îndreaptă și 
spre crearea unei cît mai calde atmos
fere în jurul cicliștilor. Li se va asi
gura un program plăcut și mai ales 
odihnitor.

La fel ca în regiunea Stalin se fac 
pregătiri intense și în celelalte regiuni 
ale țării prin care va trece caravana 
„Turului ciclist al R.P. Romîne", edi
ția 1960.

IIRISTACIIE NAUM

Semifinalele campionatului republican
Primele două runde ale semifinale

lor din Capitală au furnizat întîlniri 
deosebit de disputate. Dovadă nu
mărul mic de remize, majoritatea par
tidelor fiind decise chiar înainte de 
epuizarea orelor regulamentare de joc.

In prima grupă — ale cărei jocuri 
se desfășoară în sala Progresul din 
str. Lipscani 14 — trei concurenți
împart conducerea în clasament, în 
Urma a câte două victorii. Bueureștea- 
nul Gh. Gavrilă I a înlreeut pe Cer
nea și Deneș; I. Jancso a întrecut pe 
Deneș și Kirhmayor ; iar P. Duță are 
victorii la Cernea și Linția. Iată alte 
rezultate înregistrate în primele două 
zile : Rotaru — Buza 0—-1, Drimer — 
Stoiu iu */,-—V?» Italic — Troianescu 
*/2—1/> Beiu — Opriș 6—1, Bondoc
— Kirhmaver 1—0 (runda I); Onriș
— Bondoc —’/■>, Troianescu — Beiu 
1—0, Staneiu — Halic ’/a—‘A. Bum—

bune„Note”
după începerea

I ml >u curat oare »înt primele constatări 
după începerea celor două campionate 
republicane de handbal în 7. In pri
mul rînd se cuvine subliniat succesul 
de public pe care întîlnirile, atît cele 
feminine, cît și cele masculine le-au 
înregistrat în toate colțurile țării. La 
Ploiești, Tg. Mureș, Craiova și Orașul 
Stalin mii de spectatori au urmărit des
fășurarea partidelor din cadrul , celor 
două campionate republicane de hand
bal în 7. Faptul acesta confirmă o 
dată în plus popularitatea mare de 
rare se bucură acest sport, dar el con
stituie — în același timp — și o obli
gație pentru asociațiile sportive orga
nizatoare de a asigura cele mai bune 
condițiuni de desfășurare partidelor 
Spunem acest lucru, deoarece, de 
exemplu în București, unde — după 
cum se știe — s-au disputat trei jocuri 
în nocturnă, am constatat și unele lip
suri în ceea ce privește organizarea. 
Firește, fiind vorba de un început nu 
vom insista asupra lor. Totuși, aștep
tăm ca Progresul, pe a cărui frumoasă 
bază sportivă a avut loc ,.nocturna”, 
să ia măsuri pentru huna funcționare 
a tabelei de 
de radio 
toată

D 
nu pot scădea prea 
rea generală 
rarea 
ta tea 
notă de perfectă 
lîndu-se foarte puține 
teren și un procentaj destul de scăzut 
de lovituri lil>ere de la 9 și 7 m. Iată 
ce este important și ce trebuie să ne 
bucure. Corectitudinea în care echipele 
au înțeles să-și dispute întîietatea re
flectă, pe de o parte, faptul că ele au 
o bună pregătire tehnică, tactică și fi-, 
zică, iar pe de altă parte că această 
pregătire a fost armonios îmbinată și 
cu o susținută muncă de educație. Ma
joritatea corespondenților noștri ne-au 
semnalat că în aceste condiții jocurile 
au prilejuit întîlniri dinamice și spec
taculoase, constituind o bună propa
gandă pentru handbal.

La buna desfășurare a acestor partide 
o largă contribuție și-au adus o și ar
bitrii. Cea mai niare parte dintre ci 
au condus corect, aplieînd cu multă

pentru echipe

marcaj și pentru ca stațig 
amplificare să meargă ne 

durata programului.
ar, aceste mici lipsuri organizatorice 

mult din apreeie- 
pozitivă privind desfășu- 

meciurilo-r de duiminică. Majori- 
întîlnirilor s-au disputat într-o 

sportivitate, semna- 
eliminări de pe

CEA DE A TREIA ETAPĂ A CAMPIONATULUI CAPITALEI

M. Dumilriu (C.C.A.) a realizat 589 p. la pistol viteză

Drinier 0—1, Linția — Rotaru 1—0, 
(runda a Il-a).

A doua grupă semifinală programea
ză întîlnirile în str. Doamnei 4. Aci. 
un început foarte bun au avut tinerii 
sludenți Gh. Varabiescu și E. Ungu- 
reanu, amîndoi cu eîte 2 p. Ultimul are 
o prețioasă victorie obținută la maestrul 
Giinsberger. Alte rezultate : Nestoreseu
— Szabo 0—1, Pavlov — Seîmeanu 
1—0, Varabiescu — Malcoci 1—0, 
Botez —1 2 * 4 Georgescu J/2—V?, Ungureanu
— Braunsteîn 1—0, R. Alexandrescu
— Giinsberger V?—Va (runda I) ; Sei
me» mi — Ncoforesrn J/a—â/2, Malcoci
— Pavlov Va—’/2, Schwartz — Va-ra- 
b iescți 0—1, Geor*eseu — Buzoianu 
1—0, Braunstein — Botez V?—Vai 
Muller — AJexawdresrn 1—0 (runda 
a H a).

III ! Am trebuit însă să plătesc tribut 
la două greșeli. Prima : am stat în a- 
propierea lui Schur, crezînd că el este 
principalul adversar în lupta pentru 
primul loc, dar ciclistul german a fost

După această etapă în clasamentul ge
neral a preluat conducerea Ștefan Pa
diu cil 5 h 11:25 urinat în ordine de 
M. Dumitrescu 5 b 12:17, Gh. Cara- 
gea 5 h 12:20, C. Niculescu 5 h 12:28 
și 1. Ardeleanu 5 h 12:30

După cum era de așteptat, ultima 
etapă desfășurată duminică dimineața 
ție șoseaua București — Găeșli (92 km) 
nu a adus modificări esențiale în cla
samentul general individual. Ca și în 
etapele anterioare, s-a mers într-un 
ritm susținut, mai ales la reîntoarcere 
linde am asistat la hărțuieli întreprinse 
aproape din km în km de alergătorii 
ile la Victoria, Voința Cluj, Construc
torul. Petrolul Ploiești și Voința 
Ploiești. Liderul clasamentului. Ștefan 
Pad in, și-a apărat cu dârzenie poziția 
rulând aproape în permanență în frun
tea plutonului. El a sosit pe locul 2 
în urma alergătorului M. Dumitrescu, 
care a eîștigat sprintul final disputat 
între 48 de concurenți. Clasamentul e- 
tapei : 1. M. Dumitrescu 2 h 23:52,
2. St. Padiu; 3. I. Szekely (Voința 
Cluj). 4. Tr. Cojocneami (Dinamo), 5. 
Gh. Vasileacu ș.a. în același timp cu 
învingătorul.

Clasament general individual : 
1. St. Pțdiu 7 h 35:17 (cam
pion R. P. R.), 2. M. Dumitrescu
7 h 36:09. 3. C. Niculescu 7 h 36:28,
4. I. Ardelean., 7 h 36:22. 5. Tr. Co- 
joeneanu 7 h 36:34.

TR. H1ANIȚESCU
Se joacă în forare după am iasă ; 

foirerusHele ar. reiau a doua *i.

și arbitri,
campionatelor

atenție cele discutate în cad ml recentei 
consfătuiri. Așa după cum ne-au co
municat corespondenții noștri, merită 
evidențiați arbitrii V, Pelenghian. Gh. 
Pope seu (București), Otlo I^ikep 
(Sibiu), I. Popescu (Sighișoara) care 
s-au străduit .și au reușit în rea mai 
mare măsură, să conducă jocurile bine. 
Și acesta este un fapt pozitiv, pe care 
ținem să-l subliniem, cu atît mai mult 
cu cît este un lucru cunoscut că în 
handbalul în 7 arbitrul are mari po
sibilități de a contribui la dinamizarea 
și la corecta desfășurare a unei întîl
niri. Ceea ce așteptăm este ca felul în 
care au condus arbitrii noștri primele 
meciuri dan campionatele republicane 
dc handbal în 7 să tiu însemne numai 
un... ,.foc de paie” !

De altfel, această observație este 
perfect valabilă și în ceea ce privește 
echipele participante, care ne-au oferit 
numai satisfacții în jocurile disnutate 
pînă acum. Sperăm să nu ne dezamă
gească pe viilor...

Voința Sighișoara și Textila Cisnădie
s-au calificat in campionatul masculin

de handbal în 11
ORAȘUL STALIN 4. —
In localitate s-a disputat simbătă 

și duminică barajul pentru calificarea 
în campionatul republican masculin 
de handbal în II. La aceasta între
cere au participat echipele Petrolul 
Ploiești, Știința Galați, Voința Sighi
șoara, Textila Cisnădie și Dinamo Ba
cău. Iată rezultatele înregistrate : Pe
trolul Ploiești — Știința Galați 18—10 
(9—6) ; Voința Sighișoara — Dinamo 
Bacău 13—12 (8—4); Textila Cisnă
die — Petrolul Ploiești 14—13 (7—6). 
In urma acestor rezultate s-au califi
cat echipele Voința Sighișoara și Tex
tila Cisnădie. C. Gruia — corespon
dent regional).

Poligonul Tunari a găzduit siuibălă 
și duminică întrecerile celei dc a treia 
clape a campionatului Capitalei pc e- 
chipc, la armă liberă și pistol. Datorită 
lipsei de pregătire a niajorităfii con- 
eurenților, rezultatele au fost subme
diocre la aproape toate probele. Ex
cepție a făcut performanța obținută de 
M. Dumitrîu (C.C.A.) la pistol viteză. 
El a reușit 589 p, cifră care a fost 
realizată doar o singură dată în acest 
an.

Rezultate : pistol precizie 60 focuri t 
1. C.C.A. 2078 p; 2. Dinamo 2062 p;
3. Metalul 2008 p; Pistol viteză: 1. 
C.C.A. 2223 p; 2. Metalul 2206 p; 3. 
Sănătatea 2138 p. Armă liberă calibru 
redus 3x30 focuri senioare, poziția cul
cat : 1. Dinamo 864 p. lai pozițiile în 
genunchi și în picioare primul loc a 
fost ocupat tot de echipa dinamovisîă 
cu 815 p și respectiv 728 p. Pe trei 
poziții : 1. Dinamo 2407 p; 2. Mes 
talul 2381 p; 3. Victoria 2370 p. Lț 
armă liberă calibru redus 3x40 focuri 
seniori, la poziția culcat și în genunchi, 
a eîștigat Știința, iar la pozi|ia în 
picioare și pe trei poziții C.C.A.



Jocurile Olimpice de la Roma
Comentariul zilei

Azi la Roma, a 10-a zi de întreceri 
olimpice și... prima ploaie după mai 
bine de couă luni! Răcoarea de azi 
după-amiază a mai înviorat atmosfera 
și a animat parcă și pe competitorii 
olimpici.

Pe Stadio dei Centomila, care a mai 
cîinoscut azi încă două recorduri olim
pice și care așteaptă de cîteva zile și 
recorduri mondiale, am asistat la trei 
finale: două medalii de aur au fost 
aduse S.U.A. de atleții de culoare 
Wilma Rudolph și Lee Calhoun, iar 
cea de a treia a revenit Ninei Pono
mareva, care a făcut să se ridice din 
nou steagul U.R.S.S. pe cel mai înalt 
catarg.

La poligonul Cesano s-au distribuit 
primele medalii olimpice. Cîștigînd 
proba de armă liberă calibru, mare, 
3 x 40 focuri, mulțumită unui punctaj 
net mai bun decît al principalilor săi 
concurenți la poziția în picioare, aus
triacul Hammerer a adus țării sale cea 
de a doua medalie olimpică-

La Palazzo dello Sport, în fața 
unui public cifrat la peste 10-000 de 
oameni, venițî pentru a-i încuraja pe 
cei șase finaliști ai țării gazde, au 
fost distribuite noaptea 40 de medaiii 
olimpice. Boxerii italieni, polonezi, so
vietici și cei din S.U.A. au urcat de 
cele mai multe ori pe podiumul în
vingătorilor.

Au început și întrecerile de gimnas
tică. Măiestria sportivilor sovietici, care 
au avut cei mai buni oameni în Șahiiti, 
Azarian și Titov și a celor japonezi, iu 
frunte cu Ono și Aihara, au smuls 
ropote de aplauze și au oferit subiecte 
excelente numeroșilor fotoreporteri 
care au făcut să seînteieze blițurile

Ia „Terme di Caracalla". Rezultatele* Zilele următoare vor intra în con- 
primei zile lasă complet deschisă luptaȚcurs și ceilalți atlcțî romîni. 
pentru liber alese...

întrecerea luptătorilor de la „libere", 
regatele din goliul Napoli, proba del și joi finala) participă 24 concurente: 
călărie de la Piazza di Siena și senii--f iolanda Balaș, Barbara Brown
finala de pe stadionul Fuori Grdtta T (S.U.A.), Ingrid Becker (Germ.),
de la N«poli aii completat programul* Frances Slaap (M. Brit.), Jean Geart- 
unei bogate zile de întreceri. _ T ner (S.U.A.), Nelly Zwier (Olanda),

Pentru sportivii romîni a fost'o ziXEgberdiena Hobers (Olanda), Taisia 
bună. Reprezentanții țării noastre aur Cencik (U.R.S.S.), Florence Petry Amiel 
urcat de două ori pe podium. Mai T (Franța), Inga Britt Lorentzon (Sue- 
intii Lia Manoliu, care ne-a adus un*jia), Alette Oxvang (Danemarca), 
loc III, pe cit de neașteptat pe atîtȚ Brenda Archer (Guatemala), Marlene, 
de îmbucurător și de valoros la a- * Schmitz-Portz (Germ.), Karin Lenzke 
runcarea discului, și prin boxeruly (Germ.), Marinella Bortoluzzi (Ital.), 
Monea care — ca semifinalist — ar Jin Jen (Taivan), Valentina Ballod 
primit și el medalia de bronz. Astfel, * (U.R.S.S.), Olga Gere (Iugoslavia), 
numărul medaliilor olimpice cucerite Y Neomia Rogers (S.U.A.), Canei Kon- 
de sportivii noștri au ajuns la 7 ștXvtir (Turcia), Jaroslawa Jozwiakowska 
sperăm ca el să crească în zilele or-y (R.P. Polonă), Dorothy Shirley (M. 
mătoare. Ne gîndim la gimnaste, laXBrit.j, Galina Doha (U.R.S.S.) și He- 
trăgători și mai ales la Iolanda Balaș...4 ien Frith (Australia).

Spadasinul nostru Gurath a aviitT jn proba de 800 m femei seriile vor 
o comportare frumoasă în competiția! avea loc astăzi după-amiază, iar fi- 
individuală, mergînd pînă în sferturile^ 
de finală într-o companie deosebit de 
valoroasă, în timp ce Nițu și Maghiar 
au trecut cu succes eliminatoriile 1 
pistol precizie. Destul de slabe în 
schimb rezultatele lui Antonescu șl 
Ferecatu, care au terminat în a 
jumătate a clasamentului la 
liberă calibru mare 3 x 40.

Mîine intră în concurs alți atleli, 4 Bulgaria, R.
gimnastele, călăreții, continuă probele TFranța, Germania, Portugalia,’ U.R.S.S., <*" . j—’ — ------- -• ——« — -i Th,, . . „ -

vă transmitem în legătură cu compor
tarea și rezultatele lor numai lucruri 
bune....

La săritura în înălțime (miercuri 
vor avea loc calificările — 1,60 m

p lotul reprezentativ de tenis de masa
" al R. P. Romîne evoluează
■■ in R. P. Chineză
< «•

In prezent se află în R.P. Chineză 
plotul reprezentativ de tenis dc masă 
«.al R.P. Romîne. Sportivii romîni vor 

......  .......- — — K’ ^susține mai multe meciuri și antrern* 
Concurentele înscrise au fost reparti-' jnente în comun cu cei mai buni ju- 
zate în patru serii, primele două din-^cători din ora șefe Pekin, Șanhai, Can-

«ala mîine la ora 10,45 (ora Romei).

fiecare grupă, calificîndu-se pentru fi-"top și altele. In primul meci Ia Pekin, 
nară, rlorica Grecescu are următoarele 4 \adversare: Olga Kazi (R.P. Ungară), "®ch'.pa l0mlna va susține o dubla m- 
Ursula Donath (Germ.), Stephi “blmre cu echipa R. P. Chineze. Dur 
D’Souza (India), Beata Zbikowska ■-delegația jucătorilor romîni fac parte 
(R.P. Polonă), Billie Daniels (S.U.A.), "campionul țării Radu Neguleseu, Gh. 
Phyllis Perking (Al. Brit.), Gilda Jan---, 
naceone (Italia). "

Constantin Grecescu va lua startul X
la proba de 10.000 m.

Cobîrzan, A. Retlii, Al. Popescu, Al. 
Bodea, Maria Alexandru și Geta Pitică.

„Am adversari ';Antrenorul echipei este Farkaș Paneth, 
foarte puternici și de o foarte bună *Delegația romînă este condusă de Ma- 
valoare, ne-a spus el. Voi profita de Y •

voi strădui 
un record cit

din 
mai

acest lucru și mă 
răsputeri să realizez 
btin“.

Douăzeci și cinci 
fi prezenți mi ine dimineață pe stadion, 
pentru a obține standardul de 74,00 ni 
pentru calificarea în concursul olimpic 
de aruncarea suliței. Printre aceștia 
se află și recordmanul țării noastre 
Alexandru Bizim.

..rin Stanciti, președintele Federației 
z romîne de tenis de masă.

de aruncători vor (Agerpres)

PE SCURT

A mceput marea confruntare a călăreților
® Au luat sfîrșit campionatele moai- 

diale de aviație sportivă (acrobație) 
de la Bratislava. Titlul de campiom 
mondial a fost cîștigat de sportivul ce
hoslovac Ladislau Bezak care a totalizat 
800 puncte.

dotiaX ROMA 5. Iată-i în sfîrșit și pe cala* 
annăYreți la start. „Deschiderea” au făcut-o 

Țcălăreții din Anglia, Argentina. R. P.
. S. Cehoslovacă, Elveția, 

. . - - _ , , z“ „ ia, ~
de tir. Le dorim succes și... sperăm să 4 S.U.A. și Suedia, care au început dis- 

îputa pentru cucerirea Marelui Pre- 
4-miu Olimpic de dresaj. Luni s-a des- 
T fisurat doar o jumătate din prima man- 
4-șă a acestei probe, așa că sîntem încă 
J departe de a anunța cîștigătoml ei. Tn 
lorice caz. lupta este foarte strînsă, da

torită valorii apropiate dintre concu-
- ren ți.

Marți dimineață este rîndul călăre
ților de la proba completă &ă intre pe 
teren. Ei vor evolua prima dată în pro
ba de dresaj, după care va urma cea 
de fond și cea de obstacole. Recunoaș
terea traseului la proba de fond făcută 
duminică i-a pus serios pe gînduri pe 
concurenți, care s-au aflat în fața unuia 
dintre cele mai dificile parcursuri în- 
tîlnite vreodată.

Un deosebit interes îl stîrnește în rîn- 
durile concurenților și a numeroșilor iu
bitori de echitație din Roma Marele 
Premiu Olimpic de obstacole. Prezența 
la startul acestei probe (individual și 
pe echipe) a celor mai buni călăreți dir. 
lume lasă să se întrevadă întreceri de 
un înalt nivel și o luptă pasionantă. 
In Piazza di Siena și-au dat întîlnire 
numeroși campioni și cîștigători ai ma
rilor concursuri hipice internaționale 
ca : Winkler, Țhiedmann și Nietsche- 
inan (Germania), frații D’Inzeo, Oppez 
și Capuzzo (Italia), Favorschi, Șabai-jJ 
Iov și Raspopov (U.R.S.S.), valoroșii — 
călăreți turci Koe, Egeei și Gonelli, un-^>. 
gurii : Hora, Somlay, Karcru și Snti, 
spanioli, japonezi, argentinieni, brazi-£

DAN GIRLEȘTEANU
Roma 5 septembrie.

După 120 de minute de joc înverșunat cu Italia

lienî, portughezi și alții. In total vor 
lua parte 79 concurenți din 23 de țări. 
Cu mulți dintre ei, călăreții romîni s-au 
întrecut în repetate rînduri, învingîn- 
du 1 chiar. Marea confruntare care va 
începe miercuri (individual în <____
manșe) este așteptată cu nerăbdare și 
încredere de sportivii romîni. Echipa 
țării noastre la această probă va fi al
cătuită din Vasile Pinciu, C 
Tanga, Virgil Bărbuceanu și AI. 
La întocmirea clasamentului pe 
vor fi luate însă în considerație 
rezultatele primilor trei clasați.

• Șahistul romîn C. Radovici parti
cipă la turneul internațional care a în
ceput la Bad Salzungen (R. D. Germa
nă) alături de maeștrii Po'pov, Prachev 

douăTfB. P. Bulgaria), Lutikov (U.R.S.3. < 
Lengyel. Drozd (R. P. Ungară), Jezek 
(R. S. Cehoslovacă), Malich, Berthold, 
Liebert, Pieterh, Fucbs (R. D. Ger- 

Gheorghetrr»»n«)-
Longo. 4 
echipeî © Actualmente se dispută Turul ci-

.Iclist al Slovaciei. După șapte etape 
nn’’Iai iinduce Megyerdi (R. P. Ungară) ur- 

Trnat de Revay (R. S. Cehoslovacă) la 
______ î l min. 35

Țhoslovacă)
sec. și Konecny (R. S. Ce
la 2 min. 53 sec.

IUGOSLAVIA S-A CALIFICAT PRIN SORȚI 
IN FINALA TURNEULUI DE FOTBAL

Astăzi se dispută cealaltă semifinală: Ungaria — Danemarca
Astă seară, la Napoli s-a dis-ROMA 5.

putat prima semifinală a turneului de fot
bal, între reprezentativele Iugoslaviei și 
Italiei. Pornită favo-rită în această 
întîlnire, care a fost urmărită de 30.000 
de spol iatori, echipa iugoslavă s-a găsit 
în fața unui adversar 
dîrz. care 
Fotbaliștii 
goslavi să 
făcut-o în 
cum, și să
tul unei lupte epuizante, care a durat 
120 <le minute — cu un rezultat tie e- 
galitate. Intr-adevăr, la scurgerea celor 
90 de > minute regulamentare, echipele 
s-au găsit la egalitate : 0—0. Conform 
Tegulamentulci, meciul a fost prelun
git cu două reprize a cîte 15 minute. 
Prima din aceste reprize s-a încheiat 
do asemr -.ea cu un scor alb. Două mi
nute de la începerea celei de a doua 
reprize suplimentare (min. 107) Galici 
a reușit să deschidă scorul și să dea 
speranțe iugoslavilor că vor cîștiga în 
fine partida. Dar nu au trecut decît 
ilov.ă minute și, Tumburus a egalat ! 
Toate eforturile, echipelor de a modi
fica rezultatul au rămas fără rezultat. 
Și după 120 de minute de joc nedecis, 
au hotărît... sorții. Din cele două bi-

neașteptat de 
a luptat de la egal la egal, 
italieni au făcut pe cei iu- 
se întrebuințeze cum nu au 
partidele disputate pînă a- 
se mulțumească — la capă-

k'țele (purtând numele echipelor) puse 
în pălăria unui spectator, a fost scos 
col pe care era scris IUGOSLAVIA. 
Astfel s-a calificat reprezentativa iu
goslavă pentru finala de la 10 septem
brie, cînd va întîlni pe cîștigătoarea 
celeilalte semifinale, programată marți 
6 septembrie la Roma, Ungaria-Dane- 
marca.

Formațiile de la Napoli : IUGO
SLAVIA: Vidinici-Sombolaț, Uurkovici, 
Iusufi-Kozlîna, Perușici-Janetici Matuș, 
Galici, Knez, Kostici. ITALIA : Alfieri- 
Burgnich, Trebbi-Ferrini, Salvadore, 
Trappattoni-Rancati, Rivera, Tomeazzi, 
Tumburus, Rossano.

A luat
ROMA, 5 — Astă-seară s-au aprins 

pentru ultima oară luminițe deasupra 
ringului de la Palazzo dello Sport. 
Finalele turneului olimpic au prilejuit 
dispute de o rară dîrzenie și spectacu-

Rezultate din turneul
ROMA 5. întrecerile de scrimă au 

fost reluate luni dimineață la Pa
lazzo dei Congressi prin desfășurarea 
■turneului individual de spadă. Peste 
80 de concurenți s-au prezentat pe 
planșă. Ei au fost împărțiți în 12 
serii.

Chiar după primul- tur — seriile 
eliminatorii — se vedea că lupta se 
va da, la ..ceasta probă, între spa
dasinii țării gazdă și trăgătorii. sovie
tici și maghiari. Printre cei ce trec 
cu bine primul tur se numără : Ha
barov, Cernîșevici (U.R.S.S.), Delfino, 
Pellegrino (Italia), Sakovics, Kausz 
(R. P. Ungară), Achtan (Belgia), Pel-

Numărul viitor al ziarului 
nostru apare mîine, miercuri 
7 septembrie, la orele obiș
nuite ultimele știri și

Jocurile

ling (Anglia), Gurath (R. P, Romînă) 
și alții. Reprezentantul nostru Ad. 
Gurath s-a comportat bine în acest 
prim „pas" al turneului și a cîștigat 
seria în care a concurat,

în turul 11, Gurath merge la fel de 
bine. El trage în serie cu Kurczab 
(R. P. Poionă), Hoskyns (Anglia) și 
francezul Mouyal. Totalizing 3 victorii 
Gurath își asigură calificarea în sfer
turile de finală. Aici insă, este elimi
nat, deoarece nu a reușit să înregis
treze decît 2 victorii. Din acest sfert 
de finală s-au calificat în semifinale 
Sakovics (R. P. Ungară), Achtan 
(Belgia) și Mouyal (Franța) toți cu 
cîte 3 victorii. S-au mai calificat: 
grupa I: 1. Pellegrino (Italia) 4 v.ț 
2. Dreyfus (Franța) 3 v; 3. Kosteva 
(U.R.S.S.) 3 vț grupa a Il«a : 1. Breda 
(Italia) 4 v; 2. Jay (Anglia) 3 v; 3. 
Habarov (U.R.S.S.) 3 v; grupa a
lll-a: 1. Delfino (Italia) 5 v; 2. 
Kausz (R. P. Ungară) 3 v; 3. Rehbin- 
der (Suedia) 3 v.

întrecerile de spadă continuă marți 
dimineață cu semifinalele, iac după 
amiază va avea loc finala.

Sferturile de finală 
ale turneului 

de hochei pe iarbă
ROMA 5. — Tn cadrul grupei A, 

Noua Zeelandă a dispus de Olanda 
cu 2—1 (1 — 1) și s-a calificat pen
tru sferturile de finală.

In sferturi de finală s-au înregis
trat următoarele rezultate :

India — Australia 1 —
prelungiri 4și 4 iunie 1061 Ia Leipzig.

Anglia — Kenya 2—1 (1—0) după
prelungiri

Pakistan
Spania — Noua Zeelandă 1—0

(0—0) după prelungiri.

• Proba 
inclusă în . 
tice din cadrul viitoarelor Jocuri 
tanice care se vor desfășura între 
noiembrie și 1 decembrie 1962 
Perth (Australia).

de 800 ni plat femei a fost 
programul întrecerilor atle-

Rri-
22 
la

• In cadrul lucrărilor Congresu-lut 
Federației internaționale de gimnastică 
de la Roma s-a stabilit ca viitoarea e- 
diție a „Cupei Europei” masculină să 

, aibă loc în cursul lunii septembrie 1961 
n /n a\ i x Luxemburg. Concursul rezervat fe- 

( ) upa Țineițor egțe programat în zilele de 3

* • Marele Premiu automobilistic de
Germania 2—1 (1—0) Țla Monza (Italia) a revenit pilotului 

P. Hill pe bordul imei mașini 
r <4

american 
Ferrarri,

FOTBAL PE GLOB
întrecerile finale ale
CAMPIONATULUI U.R.S.S.

-■ In turneul final pentru locurile 1—6 
‘ ^Torpedo Moscova a întrecut cu tin 
• -scor categoric pe Ț.S.K.A.: 4—0. Tor- 
"pedo se află în fruntea clasamentului 
--cu 4 p. (5—0 golaveraj). Alte rezul- 

lozitate. Ca și în semifinale, nici de"tate: Avangard1 Harkov—Kairat Alma 
------^-'-."Ata 2—0, Aripile Sovietelor—Pahtak- 

Sivko,--tor Tașkent 1—0, Zenit Leningrad — 
"Sahtior Stalino 0—1 (pentru locurile 

Spartak Vilnius—Moldova
1—0, Kalev Tallin—Neftia- 

.-nik Baku 1—0 (pentru locurile
jl9—22) ; Admiralteeț Leningrad—Dait- 

_. j Riga 3—1 (pentru locurile

turneul de box

Aufbati Magdeburg—Rotation Leipzig 
3—2, Aktivist—Dynamo Berlin 0—V 
Motor Zwickau—Weissenfels 2—1. 
Vorwârts—Einheit Dresda 1 — I. Con
duce Motor Zwickatt ett 22 p. urmată 
de Vorwărts și Lokomotiv Leipzig cu 
cîte 20 p.

data aceasta nu au lipsit surprizele.
Talentatul pugilist sovietic 
care eliminase doi mari favoriți ai ca
tegoriei muscă (Homberg— campion-*13—18) ; 
european — și Tanabe) a fost între- 
cut de Torok, care a devenit astfel' 
campion olimpic. Tot o surpriză poate^gava 
fi socotită și înfrîngerea campionului - *7—12). 
european Adamski (R. P. Polonă) de^> 

tegoria^

MONACO IN SERIE

cati
a făcut o” 
fața lui"

A TREIA ETAPA IN 
R. S. CEHOSLOVACAcătre Musso (Italia). La 

mijlocie, polonezul Walasek 
partidă entuziasmanfă în
Crook (S.U.A.) dar arbitrii 
zat victoria. Minute în șir 
au protestat împotriva
care i-a răpit lui Walasek medalia de4Spartak Trnava—Slovan Nitra

. "t-___oi. < __

i-au refu-^lovo—Banilt
spectatorii

După trei etape, în campionatul fran
cez doar Monaco a reușit să acumu
leze 6 puncte. In ultima etapă, desfă
șurată duminică, ea a întrecut cu 
5—1 pe Limoges, pe terenul acesteia 
din urmă. Alte rezultate: Troyes—An
gers 1—2, Valenciennes—Toulouse
1—2, Rennes—Reims 2—2, Racing— 
Grenoble 6—3, I.e Havre—Sedan 1—0, 
Rouen—Lyon 
Nancy 1 — 1, 
mes—Stade Franțais 
este urmată în clasament de 
Reims și Nice cu cîte 5 p.

1—0, St. Etienne—
Nice—Lens 1—0, Nî- 

4—3. Monaco 
cătreSoko-

Ruda
Bra-

Spartak 
1—4, 

Hvezda 
Dynamo Praga 

Kralove 0

Rezultate tehnice: 
t Ostrava 

Brno—Ruda 
0-3, 

Hradec

- -I lvezda 
' 'tislava

acestei decizii “spartak

—Spartak Stalingrad 
Kladno—Tatran Preșov 

iSlovan Bratislava—Dtikla Praga 
După trei etape, Dukla Praga și

aur. In timp ce fanfara intona ințnul" *rencln 
S.U.A., întreaga asistență fluiera, ma- A
nifestîndu-și în același timp simpatia
față ele învingătorul moral al partidei. "Hvezda Bratislava au acumulat punc- 
ALTE REZULTATE, cocoș: Grigorievfjși11}, ‘«’ajun : 6. Le^ tmmeazâ Sparta_k 
(U.R.S.S.) b. p. Zarripârini (Italia) ;
setnitișoară: Pazdior (R.P. Polonă) X,
b.p. Lopopolo (Italia): ușoară: Ne-"
tnececk (R S.C.) b.țx Qnartey (Gt,a- --MOTOK ZWICKAU CONDUCE IN 
na) ț semimi/locte: Benvenuti (Italia)" CAMPIONATUL1 R. D. GERMANE 
b.p. Radoniak (U. R. S, S.) ; mijl''cie-- 
mică: Mc. Clure (S. ,U. A.) b. p.
Bossi (Italia) semigrea} Clay"R.
S.U.A. b. k. o. 2. Pietrzykowski (R-P< jcheX"”^^2-^’MX7‘Tena*-Wi7 
Polonă); grea: De Piccoli (Italia,) "mut Karl Marx Stadt 0—1, Lokomo- 
b.k.o. 1.’ Bekker (Africa de Sud). *tiv I 1 *- ° n

. "Hradec Kralove și Spartak Trnava cu 
'« ’cîte 5 p., Slova n Nitra, Banik

Ostrava, Spartak Stalingrad cu cîte 
:4 p.

In etapa a XV-a a campionatului 
", Germane s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Cliemie Hălle—

tiv Leipzig—-Empor Rostock 3—0,

© La Madrid s-a desfășurat sîm- 
bătă meciul retur dintre echipele cîș- 
tigătoare ale „Cupei campionilor eu
ropeni14 și „Cupei Americii de Sud“; 
Real Madrid—Pe na rol Montevideo. 
Real Madrid a cîștigat cu 5—1 (4—0). 
Intrucît primul meci s-a terminat la 
egalitate (0—0), Echipa spaniolă a 
cîștigat trofeul pus în joc.

© In U.R.S.S. se află în turneu re
prezentativa Japoniei. In primul meci 
susținut, fotbaliștii jâponezi au înttî- 
nit pe Torpedo Moscova. Gazdele au 
cîștigat cu 8—0.

• Alte întîlniri internaționale: se
lecționata orașului Toronto—Zenit Le
ningrad 2—4, Spartak Varna—Mol
dova Chișinău 1—3, 
rog—Gornik Zabrze 1—0, Trud 
nej — Gornik Zabrze 3—2, Polesie Ji- 
tomir—Linia (R. P. Polonă) 3—2, 
Trud Tuia—Olimpia (R. P. Polonă) 
3—0.

Torpedo Tagan- 
—0, Trud Voro-
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